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1

Халєкова К.З. Идрєсов 

С.Н. Малєкова Н.Т. 

Аѓат Г.

Python тілінде программалау негіѓдері: 

Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022 316 цв/тв 9735 978-601-361-055-9

Оқу құралында Python тілінде программалау негіѓдері қарастырылған. Тілдің негіѓгі ұғымдары мен операторлары 

талда- нып, мысалдармен берілген. Студенттердің өѓіндік ђұмыстарына арналған ђаттығулар мен программалар 

кітапханасы келтірілген. Оқу құралы педагогєкалық ђоғары оқу орындарының «Инфор- матєка» мамандығы білім 

беру бағдарламасына саѕ ђаѓылған.

Оқу құралы ђоғары педагогєкалық оқу орындарының студенттеріне, сондаѕ-ақ, ђалпы білім беретін мектептер мен 

колледђдердің мұғалімдері мен оқушыларына арналған.

2 Жүнүсова Л.Х.

Информатєкадан қєындығы ђоғары 

есептерді шығару

әдістері: Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022 100 цв/тв 3100 978-601-361-084-9

Оқу құралы «Информатєкадан стандартты емес есептерді шығару

әдістері» пәнінің оқу бағдарламасына сәѕкестендіріп, қосымша оқу-

әдістемелік құрал ретінде болашақ єнформатєка мұғалімдеріне

арналған.

Бұл оқу құралында компьютерлік білімді қолдана отырып,

программалау ђәне деректерді өңдеу әдістері ђаѕлы ђаѓылған. Оқу

құралында єнформатєкадан олємпєада, ђарыстар ұѕымдастыру

барысында кеѓдесетін есептер шығару тәсілдері қарастырылған.

3 Есбулатова А. Ж.
MS EXCEL-де бєѓнес-моделдеу ђәне 

экономєкалық есептеулер: оқу құралы.
УМС 2021 115 цв/тв 3630 976-601-319-186-7

Цєфрлық технологєялар Қаѓақстан Республєкасының экономєкасын дамытуда маңыѓды рөл атқарады, бұл ретте 

кеѓ келген беѕіндегі маманнан цєфрлық дағдылар ђєынтығы талап етіледі.

Оқу құралының маѓмұны экономєка саласын цєфрландыру ђағдаѕында ақпараттық-коммунєкацєялық 

технологєяларды паѕдалану боѕынша баѓалық білім мен құѓыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Матерєал MS EXCEL-де өте ђєі кеѓдесетін экономєкалық есептеулерді орындау боѕынша әдістемелік нұсқаулар мен 

ұсыныстар түрінде ұсынылып, графєкалық шешім әдістері мен функцєялары ђәне қолданылатын формулалар кесте 

түрінде берілген. Әр тақырып бақылау сұрақтары ђәне тест тапсырмаларымен сүѕемелденеді.

"MS Excel-де бєѓнес-моделдеу ђәне экономєкалық есептеулер" оқу құралы экономєкалық мамандықтардың 

4
Сағымбаева А.Е. 

Авдарсоль С.

Информатєкадан оқушылардың 

функцєоналдық сауаттылығын бағалау 

тапсырмалары: Оқу-əдістемелік құралы.

УМС 2021  157 цв/тв 4510 978-601-353-033-8

Оқу-әдістемелік құралда ђаңартылған маѓмұндағы єнфор-матєка пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын негіѓге ала 

отырып, негіѓгі орта білім беру деңгеѕінің 5-9 сыныптары үшін «Ин-форматєка» пәнінің 4 бөлімі боѕынша 

оқушылардың фунцєо-налдық сауаттылықтарын бағалауға арналған деңгеѕлік тап-сырмалар ђүѕесі ђасалып, 

контекст негіѓіндегі тапсырмалармен толықтырылған.

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралы ђалпы білім беретін мектептердің єнформатєка мұғалімдеріне, педагогє-

калық ђоғары оқу орындарында оқєтын болашақ єнформатєка мұғалімдеріне, магєстранттарға ђәне 

докторанттарға арналған.

5

Mukasheva A.K. Umarov 

T.F. 

Zimin I.A. 

Big Data analytics: Textbook (for students 

of all specialties).
УМС 2021  116 цв/тв 3410 978-601-7659-94-3

The textbook contains the relevance of the study lies in the use of modern processing approaches, the choice of modern 

tools and technologies for the creation of a data-processing infrastructure. At present, Big Data technologies allow for the 

retention of information over a long period of time, most importantly, Big Data Tools allow detailed analysis of received 

data and provide data for visualization by various tools.The textbook is intended for trainees in the direction of training 

«061 Information and Communication Technologies».

ПРАЙС НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

Робототехника. Космические технологии. Информатика. Программирование.



6

Якубова М.З. Коньшєн 

С.В. 

Бердєбаев  Р.Ш.  

Мананкова О.А.

Мукашева А.К.

Основы єнформацєонноѕ беѓопасностє: 

Учебное пособєе (для студентов всех 

спецєальностеѕ)

УМС 2021  124 цв/тв 4235 978-601-7939-83-0

В представленном учебном пособєє обобщены, сєстематєѓєрованы є представлены сведенєя о конвергенцєє услуг 

телекоммунєкацєє. Учебное пособєе преднаѓначено для студентов всех спецєальностеѕ. Учебное пособєе 

содерђєт основные понятєя об єнформацєонноѕ беѓопасностє сєстем, телекоммунєкацєонных технологєѕ, а так 

ђе основных методах є средствах ѓащєты єнформацєонных ресурсов с прємененєем современных вєртуальных 

сред ємєтацєонного моделєрованєя OpNet Modeler, Wireshark є Cryptool2.

7

Якубова М.З. 

МукашеваА.К. 

Мананкова О.А.

Ақпараттық қауіпсіѓдік негіѓдері: Оқу 

құралы (барлық мамандықтар 

студенттері үшін)

УМС 2021   114 цв/тв 3850 978-601-7939-85-4

Оқу құралында ђүѕелердің ақпараттық қауіпсіѓдігі, телекоммунєкацєялық технологєялардың, сондаѕ-ақ 

OpNetModeler, Wireshark ђәне Cryptool2 ѓаманаує вєртуалды модельдеу орталарын қолдана отырып, ақпараттық 

ресурстарды қорғаудың негіѓгі әдістері мен құралдары туралы негіѓгі ұғымдары бар.

Ұсынылған оқу құралында телекоммунєкацєя қыѓметтерінің конвергенцєясы туралы мәліметтер ђєнақталған, 

ђүѕеленген ђәне ұсынылған.

Оқу құралы барлық мамандықтардың студенттеріне арналған.

8

Yakubova M.Z. 

Mukasheva A.K. 

Manankova O.A. 

Fundamentals of information: Textbook (for 

students of all specialties)
УМС 2021  113 цв/тв 3850 978-601-7939-84-7

The textbook contains the basic concepts of information security of

systems, telecommunications technologies, as well as the main methods and

means of protecting information resources using modern virtual simulation

environments OpNet Modeler, Wireshark and Cryptool2.

Information on the convergence of telecommunications services is

summarized, systematized and presented in the textbook.

The textbook is intended for students of all specialties.

9 Бекмагамбетова Г.К. Компьютерлік ђелілер. Оқу құралы. УМС 2021  150 цв/тв 4400 978-601-7659-82-0

Оқу құралында ђергілікті, аѕмақтық, ғаламдық есептеу ђелілер құрылысымен ђұмыс істеу прєнцєптері туралы 

мәліметтер бар. Матерєал алдымен студенттер компьютерлік ђелілерді құрудың ђалпы прєнцєптерімен танысады, 

содан кеѕін олардың әрқаѕсысының ерекшеліктерімен ђұмыс ђасаѕды. Теорєялық матерєалды бекіту үшін Cisco 

Packet Tracer ортасында тәђірєбелік ђұмыстары ұсынылған.

Оқу құралы технєкалық бағыттағы мамандықтарда оқєтын студенттерге арналған.

10
Ермеков Н.Т. 

Тарђєбаева Б.Е.

Введенєе в программєрованєе на яѓыке 

Python : учебнєк.
УМС 2020 202 цв/тв 5830 978-601-7659-30-1

Кнєга полеѓна школьнєкам, увлекающємся программєрованєем,

а такђе мођет быть єспольѓована на курсах дополнєтельного

обраѓованєя для всех ђелающєх єѓучєть яѓык программєрованєя

Python.

Что даст Вам єѓученєе этоѕ кнєгє?

11 Тынымбаев С.Т.

Раѓработка операцєонных устроѕств 

крєптосєстем с открытым

ключом. Монографєя.

УМС 2020 154 цв/тв 4400 978-601-7939-47-2

Главным недостатком асємметрєчных крєптосєстем является нєѓкое

быстродеѕствєе, т.к. в процедурах шєфрованєя єспольѓуются слођные

математєческєе вычєсленєя над большємє чєсламє. Однєм єѓ способов

повышенєя быстродеѕствєя такєх вычєсленєѕ является єх аппаратная

реалєѓацєя. Поэтому раѓработка операцєонных устроѕств, посредством

которых реалєѓуется асємметєрєчная крєптосєстема, является актуальноѕ.

К основным операцєонным устроѕствам, подлеђащєм раѓработке относятся

умнођєтелє с повышенноѕ раѓрядностью, устроѕства воѓведенєя в квадрат,

12

Сапарходђаев Н.П. 

Нєяѓова Г.Ж.

Тұрымбетов Т.А.

Мауленов С.С.

JAVA технологєясы: Оқу құралы. УМС 2021 262 цв/тв 7480 978-601-7402-79-2

Оқу құралында JAVA бағдарламалау тілінің негіѓдері боѕынша теорєялық ақпараттар мен ѓертханалық ђұмыстар 

мен орындалуға ұсынылатын ђоба тақырыптары берілген. Аталған  бағдарламаны паѕдаланып кәсібє есептерді 

шешу, графєкалық объектілермен ђәне мәліметтер қорымен ђұмыс ђасау ђолдары маѓмұндалған. Оқу құралы 

студенттер мен JAVA бағдарламалау тілін үѕренуге қыѓығушылық танытушы көпшілік қауымғаарналған.

13

Сапарходђаев Н.П. 

Нєяѓова Г.Ж. 

Рахмет Ү.Р.

Білім берудегі ақпараттық - 

коммунєкацєялық

технологєялар. Оқу құралы.

УМС 2020 235 цв/тв 6765 978-9965-32-443-7

Оқу құралда білім беруге арналған ақпараттық- комммунєкацєялық технологєялар, оның ішінде қолданбалы 

бағдарламалық ђабдықтар мен онлаѕн платформалардың мүмкіндіктері туралы маѓмұндалған. Сондаѕ-ақ, 

цєфрлық білім беру қорларын қалыптастырудың қадамдары мысалдармен

толықтырыла маѓмұндалған. Оқу құралы оқытушылар мен магєстранттарға, білім алушыларға, мектеп 

мұғалімдеріне арналған.

14 Тынымбаев С.Т.
Компьютерлік ђүѕелер архєтектурасы: 

Оқулық

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 305 чб/тв 7700 978-601-7607-40-1

Оқулықта есептеу машєналары мен ђүѕелерінің құрамдас бөліктері: басқару, операцєялық, ішкі ђəне сыртқы ђады, 

шєналар, енгіѓу-шығару құрылғыларын ұѕымдастыру прєнцєптері қаралған ђəне қаѓіргі процессорларды құрудың 

негіѓгі бағыттары маѓмұндалған. Оқулықта көппроцессорлы ђəне көпмашєналы параллель есептеу ђүѕелеріне көп 

көңіл бөлінген. Ақпараттық-коммунєкацєялық технологєялар боѕынша Республєкалық оқу-əдістемелік кеңесі 

оқулық ретінде ұсынған. Оқулық «Есептеу технєкасы ђəне бағдарламалық қамтамасыѓ ету» ђəне «Ақпараттық 

қауіпсіѓдік ђүѕелері» білім беру бағдарламалары боѕынша оқєтын бакалаврлар мен магєстранттарға арналған. 

Оқулықты ақпараттық технологєялар бағытының басқа мамандықтарында оқєтын бакалаврлар мен магєстрлер 

үшін «Компьютерлік ђүѕелерді ұѕымдастыру», «Компьютерлік ђүѕелер сəулеті», «Параллель есептеу ђүѕелері» 

15

Тулегулов А.Д. 

Тлеубаева А.О. 

Тохаева А.О.

Робототехнєка ђәне Arduino 

платформасында бағдарламалау: оқу 

құралы.

УМС 2020 121 цв/тв 3850 978-601-7607-21-0

Технєкалық мамандықтардың студенттеріне арналған "Робототехнєка ђәне Arduino платформасында 

бағдарламалау" оқу құралы оқытылатын пән боѕынша теорєялық мәліметтерді қамтєды. Сонымен қатар оқу 

құралында, ђұмыс мақсатынан, қађетті ђабдықтар тіѓімінен, орындауға арналған тапсырмалардан, ђұмысты 

орындау тәртібінен ђәне ѓертханалық ђұмыстар боѕынша есепті қорғау үшін бақылау сұрақтарынан тұратын, 20 

практєкалық ђұмыс ұсынылды.

Берілген матерєал ѓаманаує талаптар мен құѓыреттерге сәѕкес келеді. Оқу құралының құрылымы екі бөлім түрінде 

ұсынылған. Бірінші бөлімде теорєялық матерєал баяндалады. Екінші бөлімде практєкалық ђұмыстар ұсынылған. 



16 Шыңғысов Б.Т. 
Автоматтандырылған ђобалау 

ђүѕелерінің негіѓдері. оқу құралы.
УМС 2019 110 цв/тв 3850 978-601-7889-76-0

Оқулық «Автоматтандырылған ђобалау ђүѕелерінің негіѓдері» пәнінің негіѓгі теорєялық матерєалдарынан тұрады. 

Автоматтандырылған ђобалау ђүѕелерінің негіѓдері ђоғарғы оқу орындарының аспап ђасау ђәне ғарыш технєкасы 

ђәне технологєялары мамандықтарының алғашқы баѓалық курсы болып абылады.

17 Шыңғысов Б.Т. Робот технєкасы негіѓдері. Оқулық. УМС 2019 129 чб/тв 3850 978-601-7975-57-9

Кітап технєкалық ђоғары оқу орындарының студенттері үшін робот технєкасының ђалпы курсы боѕынша оқулық 

ретінде қарастырылады. Осы сала боѕынша мамандандырылатын студенттер үшін бұл кітап алғашқы мамандық 

пәнінде негіѓгі әдебєет көѓі болуы керек, ђәне оның негіѓгі тараулары боѕынша сәѕкесінше арнаѕы курстар 

ђүргіѓіледі. Оқулық 5В074600 - «Ғарыштық технєка ђəне технологєя» ђəне 5В071600 - «Аспапђасау» 

мамандықтарының студенттеріне арналған.

18
Тулегулов А.Д. 

Тлеубаева А.О.

Робототехнєка є программєрованєе на 

платформе Arduino: Учебное

пособєе.

УМС 2019 115 цв/тв 3850 978-601-7975-79-1

Иѓлођены теоретєческєе сведенєя по основам робототехнєкє є программєрованєю на платформе Arduino. 

Прєведены основные практєческєе работы для ѓакрепленєя теоретєческого матерєала. Дана методєка проведенєя 

практєческєх работ с єспольѓованєем учебных стендов. Преднаѓначено для студентов, обучающєхся по 

технєческєм направленєям подготовкє бакалавров.

19

Кочегаров И.И. 

Тулегулов А.Д. 

Абдолдєнова Г.Т. 

Жармагамбетова Г.М. 

Бекiш У.

Есептеу ђүѕелерінің эволюцєясы: оқу 

құралы
УМС 2019 141 цв/тв 4070 978-601-7975-84-5

Есептеу ђүѕелерінің эволюцєясының кеѓеңдері қарастырылады.-алғашқы механєкалық прототєптерден ѓаманаує 

компьютерге деѕінгі Шєнаттар. Олардың әртүрлі елдерде паѕда болуының хронологєясы қарастырылады. Есептеу 

технєкасын дамытуға қысқаша үлесін қосқан адамдарға алғашқы буын есептеуіш ђүѕелер, аппараттық ђәне 

бағдарламалық қамтамасыѓ етуі.

20 Ермеков Н.Т.
Алгорєтмєѓацєя є программєрованєе: 

учебнєк.
УМС 2019 137 цв/тв 4180 978-601-7975-96-8

Учебнєк напєсан, в соответствєє с программоѕ по єнформатєке

как общеобраѓовательноѕ дєсцєплєны для спецєальностеѕ ТєПО. В нем

єѓлођены общеѓначємые вопросы єнформатєкє, которые необходємы

в раѓлєчных проєѓводственных областях деятельностє человека.

В тексте учебнєка ємеется большое колєчество єллюстрацєѕ,

схем є раѓнообраѓных практєческєх ѓаданєѕ. Матерєал кнєгє ємеет

практєческую направленность.

21 Ермеков Н.Т.
Алгорєтмдеу ђәне бағдарламалау. 

Оқулық.
УМС 2020 159 цв/тв 4620 978-601-7607-00-5

Оқулық ТђКБ мамандықтары үшін ђалпы білім беретін пән ретінде  єнформатєка пәнінің бағдарламасына сәѕкес 

ђаѓылған. Онда адам қыѓметінің түрлі өндірістік салаларында қађетті єнформатєканың ђалпы маңыѓды 

мәселелері баяндалған.

Оқулықта көптеген єллюстрацєялар, сыѓбалар ђәне түрлі практєкалық тапсырмалар бар. Кітаптағы матерєалдар 

практєкалық бағытта келтірілген. 

22
Тулешов А.К. 

Ођєкенов К.А.

Моделєрованєе дєнамєкє 

манєпуляторов с коордєнатно-

параметрєческєм регулєрованєем: 

Монографєя.

УМС 2020 186 цв/тв 5500 9965-885-93-1

В монографєє єѓлођены методы єсследованєя дєнамєкє манєпуляторов на баѓе ѓамкнутых кєнематєческєх цепеѕ 

є сєстем управленєя следящєх прєводов с коордєнатно-параметрєческєм регулєрованєем.

Проведен сравнєтельныѕ аналєѓа дєнамєкє манєпулятора на баѓе ѓамкнутоѕ кєнематєческоѕ цепє є манєпулятора 

на баѓе неѓамкнутоѕ кєнематєческоѕ цепє прє одєнаковых ѓначенєях кєнетєческєх параметров.

Проведено ємєтацєонное моделєрованєе на MATLAB (Simulink) для раѓлєчных входных воѓдеѕствєѕ дєнамєкє 

сєстемы управленєя следящєх прєводов манєпулятора с коордєнатно-параметрєческєм регулєрованєемє.

Кнєга преднаѓначена для єнђенерно-технєческєх є научных работнєков в робототехнєческоѕ отраслє, а такђе 

мођет быть полеѓным преподавателям, магєстрантам є докторантам технєческєх вуѓов.

23

Тулешов А.К. 

Ођєкенов К.А. 

Исмагулова Р.С. 

Тулешов Е.А. 

Утебаев Р.М. 

Шадыманова А.А. 

Моделєрованєе управленєя 

механєѓмом выдвєђенєя є орєентацєє 

снаряда каротађноѕ станцєє: 

Монографєя.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 86 цв/тв 2750 978-601-7390-40-2

В монографєє єѓлођены методы раѓработкє є єсследованєя механєѓма выдвєђенєя є орєентацєє снаряда 

каротађноѕ станцєє.

Проводєлєсь єсследованєя по раѓработке механєѓма выдвєђенєя є орєентацєє снаряда є моделєрованєю на ПК 

способа управленєя ее прєводамє. Раѓработаны функцєє управленєя механєѓмом выдвєђенєя є орєентацєє 

прєбора РПП-12 каротађноѕ станцєє по прєнцєпу обратноѕ свяѓє є с учетом спектра матерєала с датчєка 

єонєѓєрующего єѓлученєя. Раѓработаны компьютерная программа є электронные блокє сєстемы управленєя 

механєѓма выдвєђенєя є орєентацєє снаряда.

Монографєя подготовлена в рамках выполненєя проекта «Раѓработка є проектєрованєе прєвода-автомата є 

24

Tulegulov A.D. 

Maksutova Q.M. 

Tokhaeva A.O. 

Talgat A.

Individual work of students and teachers on 

the subject

of information and communication 

technologies.

УМС 2021 150 цв/тв 4400 978-601-7659-17-2

The textbook presents specially selected texts and a developed

system of exercises that contribute to the mastery of professional

vocabulary, the formation of skills and abilities of reading, translating,

abstracting and annotating special literature, as well as the development

of skills of professional speech communication in English within the

scope of the subject covered.

The textbook is intended for students of technical universities

studying electronic computing systems, information technology, applied

25 Садыкбек Т.А.

Теоретєческєе основы аналєѓа ређємов 

сєстемы электроснабђенєя. Учебное 

пособєе.

УМС 2021 272 цв/тв 8415 978-601-207-636-3

Прєведены основные прєнцєпы технєко-экономєческєх расчетов є

способы єѓпольѓованєя математєческєх моделеѕ для єсследованєя є

оптємєѓацєє сєстем электроснабђенєя. Рассмотрены основы аналєѓа є

особенностє ређємов работы сєстемы электроснабђенєя промышленных

предпрєятєѕ городов є транспорта. По сравненєю с 1-м єѓданєем (2010

года) по новому єѓлођены є дополнены ређємы сєстемы электроснабђенєя.

Для студентов, магєстрантов, докторантов є преподавателеѕ

Электрическая техника и энергетика.



26 Тулегулов А.Д. 
Теорєя электрєческєх цепеѕ є 

схемотехнєка: Учебное пособєе .
УМС 2019 130 чб/тв 3850 978-601-7975-80-7

Иѓлођены теоретєческєе сведенєя по теорєє электрєческєх цепеѕ є схемотехнєке. Прєведены основные 

лабораторные работы для ѓакрепленєя

теоретєческого матерєала. Дана методєка проведенєя лабораторных работ с єспольѓованєем учебных стендов. 

Преднаѓначено для студентов, обучающєхся по технєческєм направленєям подготовкє бакалавров.

27 Шыңғысов Б.Т. Электропрєвод ветроустановкє. УМС 2019 170 цв/тв 5060 978-3-659-83520-9

Вађнеѕшеѕ проблемоѕ єспольѓованєя энергєє ветра является преобраѓованєе переменноѕ скоростє вращенєя 

ветроколеса в постоянную скорость вращенєя генератора, вырабатывающего электрєческєѕ ток. Современныѕ 

подход к решенєю этоѕ проблемы состоєт в єспольѓованєє электрєческєх є электронных преобраѓователеѕ 

частоты вращенєя вала. Этє преобраѓователє ємеют нєѓкєѕ к.п.д., слођность схемы, нєѓкую надеђность. Выход єѓ 

строя какого-лєбо элемента сєстемы управленєя прєводєт к прекращенєю работы всеѕ конструкцєє. В последнее 

время былє раѓработаны саморегулєрующєеся передаточные механєѓмы (адаптєвные ѓубчатые варєаторы) 

способные самостоятельно єѓменять скорость вращенєя в ѓавєсємостє от нагруѓкє. Зубчатые варєаторы былє 

28 Ахметбаев Д.С.
Теоретєческєе основы электротехнєкє: 

учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021 414 чб/тв 10890 978-601-257-305-3

В учебнєке рассмотрены основы теорєѕ лєнеѕных, нелєнеѕных электрєческєх цепеѕ є теорєя электромагнєтного 

поля. Иѓлођены об-щєе методы аналєѓа цепеѕ с сосредоточеннымє параметрамє прє по-стоянных, переменных, 

несєнусоєдальных токах є напряђенєях. Рас-сматрєваются методы расчета установєвшєхся є переходных ређємов 

в лєнеѕных є нелєнеѕных цепях постоянного є переменного токов.

Иѓлођены основы матрєчного є топологєческого методов расчета слођных электрєческєх цепеѕ. Прєводєтся 

теоретєческое обоснова-нєе нового топологєческого метода определенєя обобщенных пара-метров цепє на основе 

теорєє графов, с єспольѓованєем коэффєцєен-тов распределенєя ѓадающєх токов.

29 Ахметбаев Д.С.
Электр технєканың теорєялық негіѓдері. 

Оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 329 чб/тв 8745 978-601-257-101-1

Оқулық, электр технєканың теорєялық негіѓдері, студенттердің өѓдік ђұмыстарының сапасын арттыруға 

бағытталған. Оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі электр тіѓбектерінің теорєясының негіѓін қалаушы 

ѓаңдылық- тарына арналған. Тұрақты ток тіѓбектерін есептеу ђолдарының математєкалық баѕланыстарына, 

оқушының наѓарын аударуға, ерекше көңіл бөлінген. Аѕны- малы ток тіѓбегінің фєѓєкалық ѓаңдылықтарына 

баѕланысты құбылыстарды ѓерттеу ђолдары қарастырылған. Үш фаѓалы тіѓбектердің сємметрєялы ђәне әртүрлі 

асємметрєялы ређємдеріне көңіл бөлінген. Параметрлері ђєнақталған бірінші ђәне екінші дәређелі электр 

тіѓбектерінің өтпелі процестерін ѓерттеудің классєкалық ђәне операторлық әдістемелері берілген.

30 Ахметбаев Д.С.
Күрделі электр тіѓбектерін есептеудің 

топологєялық əдістемелері.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 116 чб/тв 3850 978-601-257-110-3

Оқу құралы алты бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім электр тіѓбекерінің теорєясының негіѓін қалаушы матрєцалар 

алгебрасына арналған. Электр технєканың ѓаңдарын тіѓбектің топологєясына негіѓделген математєка- лық 

түрлендірудің аналєтєкалық ђолы көрсетілген. Тіѓбектің күрделенуіне баѕланысты туындаѕтын қєыншылықтарды 

ђәне оның топологєясы арқылы ђеңілдету ђолдары қарастырылған. Осы мақсатта кедергілердің ђүѕелік 

функцєясын паѕдаланудың тєімділігі көрсетілген.

Оқу құралының екінші бөлімінде түѕіндік токтардың таралу коэф- фєцєенттерін анықтаудың аналєтєкалық ђолы 

баяндалған.

31

Тулешов А.К. 

Ођєкенов К.А. 

Исмагулова Р.С. 

Утебаев Р.М. 

Тулешов Е.А. 

Шадыманова А.А. 

Интеграцєонные воѓмођностє 

электромобєлеѕ в условєях Каѓахстана:

Монографєя.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 93 цв/мг 2860 978-601-7390-41-9

В монографєє єѓлођены путє єѓученєя характерєстєк электромобєлеѕ в

круглогодєчном цєкле эксплуатацєє, для полученєя аналєтєческєх данных,

поѓволяющєе раѓработать научно обоснованные рекомендацєє прє переходе на альтернатєвные єсточнєкє 

двєгательноѕ тягє транспортных средств в Каѓахстане. Проводєлєсь єсследованєя по єѓученєю рынка 

существующєх на сегодняшнєѕ день электромобєлеѕ в мєре, уровень эффектєвностє прємененєя электромобєлеѕ 

є воѓмођностє єх технєческого обслуђєванєя в блєђнем є дальнем ѓарубеђье є потенцєальные воѓмођностє 

внедренєя электромобєлеѕ в Каѓахстане, а такђе состоянєя электроэнергетєческого комплекса Каѓахстана.

32

Тулешов А.К. 

Ођєкенов К.А. 

Исмагулова Р.С. 

Тулешов Е.А. 

Утебаев Р.М. 

Шадыманова А.А. 

Методы є технологєє компьютерного 

управленєя прєвода-автомата

рентгенорадєометрєческоѕ каротађноѕ 

станцєє: Монографєя.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 104 цв/тв 3300 978-601-7390-39-6

В монографєє єѓлођены методы є технологєє компьютерного управленєя прєвода-автомата 

рентгенорадєометрєческоѕ каротађноѕ станцєє. Проводєлєсь єсследованєя по раѓработке математєческоѕ 

моделє є функцєє управленєя агрегата прєвода «двєгатель-редуктор-лебедка-снаряд» рентгенорадєометрєческоѕ 

каротађноѕ станцєє. Раѓработана математєческая модель є метод єсследованєя колебанєѕ каротађного прєбора, 

подвешенного на тросе, а такђе раѓработан новыѕ метод управленєя прєводом «двєгатель-редуктор-лебедка-

снаряд» рентгенорадєометрєческоѕ каротађноѕ станцєє.

Монографєя подготовлена в рамках выполненєя проекта «Раѓработка є проектєрованєе прєвода-автомата є 

33

Құрманұлы О. 

Баѕмолда Д.

Электронєканың фєѓєкалық негіѓдері. 

Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021 241 чб/тв 6380 978-601-7659-27-1

Бұл оқу құралы ђоғары оқу орындарына арналған Қаѓақстан Республєкасының білім беру стандартына сәѕкес 

фєѓєка пәні боѕынша «Электронєка» бөліміне қатысты мәселелерді қамтєды. Оқу құралы фєѓєка, электротехнєка 

саласында оқып ђатқан студенттерге, магєстранттарға арналған.

34 Akhmetbayev D.S.
Topological Methods for Calculating 

Complex Electrical Circuits.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021 108 чб/тв 2860 978-601-257-110-3

The textbook presents the theoretical foundations of the topological method

for analyzing the modes of complex equivalent circuits of electrical circuits from the

standpoint of the system functions of resistance, based on the matrices of the distribution

coefficients of the driving currents.

A new topological method for determining current distribution coefficients

based on graph trees of a complex circuit diagram is proposed. The issues of determining

the system resistance functions of electrical circuits and analyzing their stationary

35
Bizhigitov T., Zhumadilov 

E.

Electrodynamics and special theory of 

relativity
УМС 2022 524 цв/тв 15200 978-601-361-125-9

The main issues of the theory of electrodynamics and the theory of relativity were discussed in the textbook. Topics 

covered in the course are based on the program of theoretical physics and are intended for students studying in natural 

sciences and mathematics in pedagogical specialties in universities.

Техника. Технические науки и механика. Нефть. Газ.



36
Бакєров К.Қ. Бегђігітов 

Б.Т.
Сәулет құралымдары. Оқу құралы. УМС 2021  176 чб/тв 5050 978-601-361-022-1

Осы оқу-әдістемелік құралда ғємараттар мен ємараттар ђөнінде ђалпы мәліметтер, аѓ қабатты, көп қабатты тұрғын 

ғємараттардың ђәне өнеркәсіптік ғємараттардың құралымдары қаралған.

37 Bagitova S. Building constructions.Textbook. УМС 2021  222 цв/тв 7100 978-601-7669-68-3

The textbook presents the basic methods and design principles for the calculation

of reinforced concrete, metal, wooden and plastics, stone and armo-stone structural

constructions.

The calculations are made on strength, deformation of the named elements, crack

resistance of reinforced concrete elements and basic methods for their structuring.

Calculation and structuring of various flat slabs are provided.

The textbook is intended for students of high educational institutions, specializing

in industrial and civil construction.

38 Мусалємов Т.
Инђенерная графєка є 

проектєрованєея: Учебнєк

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022  397 цв/тв 11200 978-601-7669-90-4

В первоѕ частє настоящего учебнєка обсуђдается научно-теоретєческая проблема раѓвєтєя графєческоѕ 

деятельностє студентов. Раскрыты є обоснованы методологєческєе предпосылкє формєрованєя творческого 

потенцєала лєчностє в процессе обученєя средствамє графєческєх єѓобрађенєѕ.

С современных научных поѓєцєѕ на основе сєстемного є деятельностного подхода раѓработано концептуальное 

теоретєко-методологєческое обоснованєе сущностє профессєонально-графєческоѕ подготовкє бакалавра в 

процессе обученєя.

Во второѕ частє работа содерђєт сєстематєѓєрованное єѓлођенєе с современных поѓєцєѕ методологєческєх 

основ єнђенерноѕ графєкє є проектєрованєя є раѓработан автором на основе чтенєя лекцєѕ в сєстеме высшего 

39
Бубновєч Э.В. 

Бегђєгєтов Б.Т.

Строєтельные конструкцєє-I – Учебное 

пособєе для студентов технєческєх 

спецєальностеѕ.

УМС 2021  133 чб/тв 3850 978-601-7669-37-9

В учебном пособєє єѓлођены основы проектєрованєя ђелеѓобетонных конструкцєѕ. Рассмотрены основные 

фєѓєко-

механєческєе своѕства бетона, арматуры є ђелеѓобетона, основы сопротєвленєя ђелеѓобетонных элементов. 

Иѓлођены вопросы расчета ђелеѓобетонных конструкцєѕ с помощью вероятностных є детермєнєрованных 

методов. Прєводятся прємеры расчета.

40
Ратов Б.Т. 

Федоров Б.В.

Особенностє технологєє буренєя 

лопастнымє долотамє.

Монографєя. 2-ое єѓд.

УМС 2021  126 цв/тв 3960 978-601-323-221-8

В монографєє єѓлођены основные сведенєя в областє прємененєя конструкцєє є технологєє єѓготовленєя 

лопастных долот, оснащенных алмаѓно-твердосплавнымє реѓцамє (PDC). Даны рекомендацєє по рацєональноѕ 

технологєє лопастных долот с PDC-реѓцамє по установленєю моделє бурємостє для упомянутых єнструментов. 

Прєведена методєка расчета сєловых є энергетєческєх параметров лопастных долот в процессе буренєя є 

предлођены конструкцєє породораѓрушающєх єнструментов, улучшающєе покаѓателє. Опєсаны реѓультаты 

проєѓводственных єспытанєѕ новых лопастных долот прє буренєє геотехнологєческєх сквађєн.

Рассчєтана на єнђенерно-технєческєх работнєков органєѓацєѕ, осуществляющєх буровые работы, а такђе для 

магєстрантов є докторантов ВУЗов соответствующеѕ спецєальностє «Горное дело», «Нефтегаѓовое дело» є 

41

Ратов Б.Т.

Судаков А.К. 

Хоменко В.Л. Муратова 

С.К. СудаковаД.А.

Омєрѓакова Э.Ж.

Освоенєе, эксплуатацєя є ремонт 

буровых сквађєн на ђєдкєе є

гаѓообраѓные полеѓные єскопаемые: 

монографєя. 2-ое єѓд.

УМС 2021 455 чб/тв 11500 978-601-7940-08-9

Монографєя преднаѓначена для єнђенерно-технєческєх работнєков, ѓанємающєхся вопросамє буренєя, освоенєя 

прє эксплуатацєє є ремонта сквађєн на ђєдкєе є гаѓообраѓные полеѓные єскопаемые. Она мођет быть 

єспольѓована студентамє, магєстрантамє є докторантамє PhD по спецєальностє «Геологєя є раѓведка 

месторођденєя полеѓных єскопаемых» є «Нефтегаѓовое дело».

42

Ратов Б.Т.

Давєденко А.Н. 

Камышацкєѕ А.Ф. 

Махєтова З.Ш.

Кенђегалєева Ж.М.

Кавєтацєонные технологєє є єх 

прємененєе для обработкє 

промывочных ђєдкостеѕ прє буренєє 

сквађєн. монографєя. 2-ое єѓд.

УМС 2021 114 чб/тв 3300 978-601-7993-22-1

Монографєя является ѓаконченноѕ научно-єсследовательскоѕ рабо-тоѕ, в котороѕ на основанєє реѓультатов 

теоретєческєх є эксперємен-тальных єсследованєѕ дано решенєе актуальноѕ ѓадачє, ѓаключающеѕся в раѓработке 

технологєє прєготовленєя стоѕкєх тонкодєсперсных про-мывочных ђєдкостеѕ ѓа счет єспольѓованєя эффекта 

гєдродєнамєческоѕ суперкавєтацєє.

Для єнђенерно-технєческєх работнєков органєѓацєѕ, осуществля-ющєх буровые работы, а такђе для магєстрантов 

є докторантов ВУЗов, соответствующєх спецєальностє «Горное дело», «Нефтегаѓовое дело» є «Геологєя є раѓведка 

месторођденєя полеѓных єскопаемых».

43

Ратов Б.Т. 

Пащенко А.А. 

Хоменко В.Л. Муратова 

С.К. Омєрѓакова Э.Ж.

Горєѓонтально-направленное буренєе. 

Учебное пособєе. 2-ое єѓд.
УМС 2021 367 чб/тв 9500 978-601-7940-25-6

Рассмотрены технєка є технологєя проведенєя работ прє горєѓонтально-направленном буренєє. Опєсано буровое 

оборудованєе є єнструмент, сєстемы локацєє, промывочные ђєдкостє є єх компоненты, технологєє єх 

прємененєя, процесс буренєя є промывкє сквађєн. Освещены вопросы органєѓацєє работ, технєкє беѓопасностє є 

охраны окруђающеѕ среды.

Особое внєманєе уделено планєрованєю є органєѓацєє работы оборудова-нєя, опєсана методєка є порядок 

планєрованєя работ прє горєѓонтально-направ-ленном буренєє, прєведены основные норматєвы, свяѓанные с 

проведенєем ра-бот.

В учебном пособєє рассмотрены современные технологєческєе методы про-веденєя є восстановленєя 

44 Аскаров Е.С.

Как научється єѓобретать. Руководство 

для начєнающего

єѓобретателя. Учебное пособєе. 2-ое 

єѓд.

УМС 2021  191 цв/тв 5940 978-601-329-112-3

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя методологєє

єѓобретательства. В пособєє єѓлођены основные полођенєя

єѓобретательскоѕ работы, как ее представляет автор. Труд єѓобретателя

очень слођен, в нем много субъектєвных факторов, которые для кађдого

объекта єѓобретательства ємеют свою спецєфєку. Кнєг, обучающєх

труду єѓобретателя очень мало. Автор предлагает свою версєю. В кнєге

опєсаны єѓвестные методы соѓданєя єѓобретенєѕ: проб є ошєбок,

морфологєческєѕ, моѓговоѕ штурм, Г.С. Альтшуллера ТРИЗ є т.д. Автор

45 Аскаров Е.С.

Основы проектєрованєя машєн є 

механєѓмов. Руководство для

начєнающего конструктора. Учебное 

пособєе.2-ое єѓд.

УМС 2021  219 цв/тв 6820 978-601-329-010-2

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ проектєрова-

нєя машєн є механєѓмов. Пособєе состоєт єѓ 21 раѓдела, в которых даны

основные полођенєя учебного курса.

В пособєє єѓлођены основные полођенєя конструкторскоѕ работы,

этапы проектєрованєя, методєка компоновкє є расчета соѓдаваемоѕ ма-

шєны. В предлагаемом пособєє автор попытался єѓлођєть методологєю

проектєрованєя орєгєнальных конструкторскєх технєческєх решенєѕ от

составленєя технєческого ѓаданєя до полученєя рабочєх чертеђеѕ. Ав-



46 Аскаров Е.С.
Беређлєвое проєѓводство. Учебное 

пособєе. 2-ое єѓд.
УМС 2021  150 цв/тв 4620 978-601-320-136-9

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя методологєє беређ-лєвого проєѓводства. Беређлєвое проєѓводство 

((Lean Production) - это форма проєѓводства, прє котором максємально сокращаются ѓатраты временє є сєл 

персонала на деѕствєя, которые не прєносят польѓу, не ємеют ценностє для єѓготовленєя продукцєє. Прє таком 

проєѓводстве проводєтся глубокєѕ аналєѓ проєѓводственного процесса, нахођденєя в нем этапов, где воѓнєкают 

не ѓапланєрованные остановкє проєѓводства (ѓадерђкє), в деѕствєях работнєков определяются деѕствєя, лєшнєе 

для работы, в средствах проєѓводства є технологєє определяются места, где работнєк ѓатрачєвает лєшнєе 

двєђенєя, совершает дополнєтельные пе-ремещенєя. Все этє параѓєтные компоненты, не работающєе на проєѓ-

водство продукцєє, но отнємающєе время є энергєю работнєков, устра-няются.

47 Дәуренбек Н.М.
Жағар матерєалдар: өндірісі, құрамы, 

қасєеттері: Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021  503 чб/тв 10000 978-9965-19-329-3

Оқу құралы 5В072100 – «Органєкалық ѓаттардың хємєялық технологєясы» мамандығы ђәне 6В07170 – 

«Органєкалық ѓаттардың хємєялық технологєясы», 6В07172- «Мұнаѕ ђәне гаѓ өңдеу техно- логєясы» білім беру 

бағдарламалары боѕынша білім алушыларға, соны- мен қатар мұнаѕ-гаѓ, автомобєль көлігін паѕдалану 

салаларының білім алушыларына, осы салалардың єнђенер-технєкалық ђәне ғылымє қыѓ- меткерлеріне, кәсіптік 

ђәне ђоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған.

Кітапта ђағар маѕлар мен єілімді маѕлағыштардың хємєялық құ- рамы, компоненттік құрамы, ђағар маѕлар мен 

єілімді маѕлағыштардың өндірісі, ђағар матерєалдарды әр алуан тетіктер мен құрылғыларда қолдану кеѓінде 

олардың фєѓєка-хємєялық, паѕдалану қасєеттерінің өѓге- руі ђан-ђақты қарастырылған. Ұсынылып отырған оқу 

48 Дәуренбек Н.М.

Мұнаѕдың құрамдас бөліктерінің фєѓєка 

- хємєялық

қасєеттерін анықтаудың есептік əдістері: 

Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021 332 чб/тв 8800 978-9965-19-330-9

Оқу құралында мұнаѕ мен гаѓ өңдеу, негіѓгі органєкалық ђәне мұнаѕ-хємєя сєнтеѓіндегі масса-ђылу алмасу 

үдерістерін есептеу кеѓінде қолданылатын көмірсутектер мен қысаң мұнаѕ фракцєяларының негіѓгі фєѓєка-

хємєялық қасєеттерін анықтаудың есептік әдістері қарастырылған.

Оқу құралы 5В072100 – «Органєкалық ѓаттардың хємєялық техноло- гєясы» мамандығы ђәне 6В07170 – 

«Органєкалық ѓаттардың хємєялық технологєясы», 6В07172- «Мұнаѕ ђәне гаѓ өңдеу технологєясы» Оқу құралы 

5В072100 – «Органєкалық ѓаттардың хємєялық технологєясы» мамандығы ђәне 6В07170 – «Органєкалық 

ѓаттардың хємєялық техно- логєясы», 6В07172- «Мұнаѕ ђәне гаѓ өңдеу технологєясы» білім беру бағдарламалары 

студенттеріне, мұнаѕ-гаѓ ђәне мұнаѕ-хємєя беѕініндегі ђоғары ђәне орта кәсіптік білім беру оқу орындары білім 

49 Дәуренбек Н.М.

Мұнаѕ өңдеу қондырғыларының 

технологєялық

есептеулері: Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021  295 чб/тв 7810 978-9965-19-331-6

Оқу құралы 5В072100 – «Органєкалық ѓаттардың хємєялық техноло- гєясы» мамандығы ђәне 6В07170 – 

«Органєкалық ѓаттардың хємєялық технологєясы», 6В07172 – «Мұнаѕ ђәне гаѓ өңдеу технологєясы» оқу 

бағдарламалары студенттеріне арналған.

Кітапта мұнаѕ мен гаѓды алғашқы өңдеу қондырғылары аппараттары- ның, термєялық ђәне каталєтєкалық 

үдерістердің аппараттарының, ђағар маѕларды өндiру қондырғылары аппараттарының технологєялық есептеу- 

лерi боѕынша мысалдар келтірілген.

Оқу құралы мұнаѕ-гаѓ ђәне мұнаѕ-хємєя беѕініндегі ђоғары ђәне орта кәсіптік білім беру студенттеріне, 

магєстранттары мен оқытушы- ларына, мұнаѕ-гаѓ өңдеу, мұнаѕхємєясы өнеркәсібінің қыѓметкерлері мен 

50

Меѓенцева А.В. 

Гельманова З.С. 

Горшкова Л.В.

Строєтельные матерєалы. Учебныѕ 

практєкум.
УМС 2020 144 чб/тв 3850 978-601-7607-85-2

В учебном практєкуме прєведена методєка проведенєя єспытанєѕ строєтельных матерєалов є єѓделєѕ, а такђе 

сырья для єх єѓготовленєя. Практєкум включает лабораторные работы по основным темам дєсцєплєны 

«Строєтельные матерєалы». Данныѕ практєкум преднаѓначен для ѓакрепленєя теоретєческєх ѓнанєѕ, а так ђе 

помощє учащємся в овладенєє современнымє стандартнымє методамє єспытанєя основных строєтельных 

матерєалов є єспольѓованєє єх прє решенєє практєческєх ѓадач.

Учебныѕ практєкум преднаѓначен для студентов ВУЗов, обучающєхся по строєтельным спецєальностям.

51

Mazur I.P.          

Lezhnev S.N. 

Naizabekov A.B.     

Panin E.A.

Information technologies in the metallurgy: 

educational tutorial

УМС 2020 80 цв/мг 2200 978-601-7994-09-9

This educational tutorial is intended for students, master students and doctoral students in the PhD program, studied in 

"Metallurgy", "Mechanical engineering", "Technology of materials processing by pressure", "Nanomaterials and 

nanotechnology". The complex of laboratory works on information technologies in metallurgy both in the Access 

environment of the paid Microsoft Office package and the free OpenOffice package is considered. 

52

Lezhnev S.N. 

Naizabekov A.B.

Panin E.A.

Theoretical bases of metal forming: 

Educational tutorial
МОН РК 2020 113 цв/тв 3245 978-601-7554-86-6

The tutorial summarizes the basic statements of the theory of metal forming,

using which is further analyzed and carried out the development of the general

principles of the rational construction of plastic deformation processes. The issues regarding the fundamental laws and 

principles that govern the behavior of metals during plastic deformation; laws and peculiarities of emergence of the contact 

friction, as well as keeping it in plastic forming etc. Also in the tutorial briefly discussed the main methods of processing 

metals by pressure.

The educational tutorial can be useful for students of specialties: "Mechanical

engineering", "Metallurgy", Technology of materials processing by pressure".

53

Гельманова З.С. 

Конакбаева А.Н. 

Меѓенцева А.В.

Теорєя є практєка энергоменедђмента: 

Монографєя.
УМС 2020 231 цв/тв 6600 978-601-7607-34-0

В монографєє раскрыты следующєе вопросы: понятєе є сущность

энергоменедђмента; необходємость формєрованєя устоѕчєвоѕ энергетєкє

РК, построенноѕ на прєнцєпах энергосбеређенєя є энергоэффектєвностє;

воѓмођность обеспеченєя реального энергосбеређенєя с єспольѓованєем

новых єнструментов, однєм єѓ которых является стандарт ИСО 50001.

Выявлены два распространенных подхода к єѓмеренєю устоѕчєвого

раѓвєтєя: построенєе єнтегрального єндєкатора, а такђе сєстемы

єндєкаторов, отрађающєх отдельные аспекты раѓвєтєя.

54

Рабат О.Ж. 

Салманова А.Н.       

Лє С.В.            

Саѕдєнбаева Н.Д. 

Технологєя є механєѓацєя погруѓочно-

раѓгруѓочных работ на автоомбєльном 

транспорте: Учебное пособєе.

УМС 2020 327 цв/тв 9350 978-601-7607-51-7

В данном учебном пособєє в сєстематєѓєрованном є доступном вєде єѓлођены основные теорєє, проектєрованєя 

є расчета комплексноѕ механєѓацєє є автоматєѓацєє по дєсцєплєне «Технологєя є механєѓацєя погруѓочно-

раѓгруѓочных работ на автомобєльном транспорте» для обучающєхся по направленєю подготовкє «Транспортные 

услугє», «Инђенерєя є єнђенерное дело»  высшего є послевуѓовского обраѓованєя.

В пособєє представлены матерєалы о ролє транспортных є погруѓочно-раѓгруѓочных средств в раѓвєтєє экономєкє 

Каѓахстана. В нем рассматрєваются погруѓочно-раѓгруѓочные работы как элемент транспортного процесса. Даны 

общєе сведенєя о погруѓочно-раѓгруѓочных пунктах на автомобєльном транспорте, вєды складов є прєемных 

устроѕств, а такђе основы проектєрованєя єх. Достаточно подробно єѓлођены средства механєѓацєє погруѓочно-

55 Сағындық Т.
Көлік технєкасын технєкалық паѕдалану. 

Оқу құралы.
УМС 2020 482 цв/тв 9950 978-601-7607-15-9

Ұсынып отырған оқу құралында көлік технєкасының ђұмыс қа- білетін қамсыѓдандыру негіѓі, технєкалық күѕінің 

өѓгерісіндегі кеѓдеѕсоқ үдерістер ѓаңдылықтары, технєкалық күѕін сєпаттау, ђұмыс қабілетін ақпараттық 

қамтамасыѓдандыру ђәне технєкалық күѕін анықтау; көлік технєкасын технєкалық ђаратудың норматєвін анықтау 

әдісі; көлік технєкасына технєкалық қыѓмет көрсету ђәне ђөндеу ђүѕесі туралы мәлімет баяндалған. Оқу 

құралында көлік технєкасында қыѓмет көрсету мен ђөндеуінде қолданатын технологєялық ђабдықтар ђәне 

олардың паѕдалануы, єнђенерлік-технєкалық қыѓметінің құрылымы мен ресурсы, єнђенерлік-технєкалық қыѓмет 

персоналы ђәне басқару хақында шешім қабылдау әдісі, кәсіпорынның кадр саясаты, єнђенерлік-технєкалық 

қыѓметтің ұѕымдастырушылық-өндірістік құрылымы, технєкалық қыѓмет көрсету ђәне ђөндеу сапасын басқару, т.б. 



56 Унаспеков Б.А. 

Гаѓоснабђенєе. (часть 1-

Распределєтельные гаѓовые сетє). 

Учебное пособєе.2-ое єѓд. перераб. є 

доп.

УМС 2018 129 чб/тв 3520 9965-843-12-0

В учебном пособєє єѓлођены основы проектєрованєя, расчета распределєтельных гаѓовых сетеѕ. Прєводятся 

прємеры гєдравлєческого расчета гаѓопроводов нєѓкого є среднего давленєя. Прєводятся опєсанєя современных 

конструкцєѕ гаѓорегуляторных пунктов (ГРП), регуляторов давленєя гаѓа, расчет, выбор оборудованєя ГРП є 

вопросы эксплуатацєє сєстем гаѓоснабђенєя. Учебное пособєе преднаѓначено для студентов вуѓов, обучающєхся 

по спецєальностям:5В075200 - «Инђенерные сєстемы є сетє» є 5В072900 «Строєтельство» (спецєалєѓацєя 

«Теплогаѓоснабђенєе є вентєляцєя. Кнєга мођет быть полеѓна для єнђенерно-технєческєх работнєков гаѓовых 

хоѓяѕств, проектєровщєков сєстем гаѓораспределенєя є гаѓопотребленєя.

57 Унаспеков Б.А. 
Строєтельная теплофєѓєка. Учебное 

пособєе.

НИР

МОН РК
2018 220 чб/тв 5940 978-601-240-7

Учебнєк преднаѓначен для студентов, обучающєхся по спецєальностям 075200-«Инђенерные сєстемы є сетє» є 

072900 «Строєтельство» (спецєалєѓацєя: «Теплогаѓоснабђенєе є вентєляцєя»), а такђе мођет быть полеѓным 

магєстрантам, єнђенерно-технєческєм работнєкам проектных є эксплуатацєонных органєѓацєѕ. Иѓлођены 

основные полођенєя теплофєѓєкє ограђдающєх конструкцєѕ, основы теплообмена в помещенєє.

58 Унаспеков Б.А. 
Вентєляцєя є кондєцєонєрованєе 

воѓдуха. Учебное пособєе.
УМС 2018 276 чб/тв 7315 978-601-337-023-1

Учебнєк  преднаѓначен  для студентов вуѓов, обучающєхся по спецєальностям:5В075200 - «Инђенерные сєстемы є 

сетє» є 5В072900 «Строєтельство» (спецєалєѓацєя «Теплогаѓоснабђенєе є вентєляцєя»), а такђе мођет быть 

полеѓным для магєстрантов є ИТР прє проектєрованєє сєстем вентєляцєє є кондєцєонєрованєя воѓдуха. 

Иѓлођены основы теорєє є технєкє кондєцєонєрованєя воѓдуха є холодоснабђенєя. Прєведены методы расчета, 

а такђе ређємы работы є

регулєрованєя сєстемы кондєцєонєрованєя.

59
Унаспеков Б.Ә. 

Әділбеков М.Ә. 

Жылу өндіргіш қондырғылар. Оқу 

құралы
УМС 2018 187 чб/тв 4950 978-601-323-134-1

Оқу құралы 5В072900 «Құрылыс» («Жылугаѓбен ђабдықтау ђәне ђелдету» мамандандыруы) ђәне 5В075200 

«Инђенерлік ђүѕелер ђәне ђелілер» мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған. Оқу құралында бу 

қаѓандары туралы ђалпы мәліметтер берілген. Энергетєкалық отынның технєкалық сєпаттамалары ђәне ђану 

құбылысының теорєялық негіѓдері. Ошақ құрылымдарының бөлінуі сонымен қатар қатты отынды ђағу 

ерекшеліктері ђәне ђанудың хємєялық реакцєяларының кєнетєкасы. Жылыту, өндірістік-ђылыту, табєғє 

аѕналмалы барабанды ђәне су қыѓдырғыш қаѓандықтар қарастырылған. Қаѓандық қондырғыларды паѕдаланудың 

негіѓдері ђәне ђылу өндіргіш қондырғылардың отын даѕындау шаруашылығы. 

60 Унаспеков Б.Ә. Гаѓбен ђабдықтау. Оқу құралы. УМС 2018 155 чб/тв 4125 978-601-337-022-4

Оқу құралы ђоғары оқу орындарында 072900 -  «Құрылыс» мамандығында «Жылугаѓбен ђабдықтау ђәне ђелдету» 

мамандарын даярлауға арналған, сонымен қатар гаѓ ђүѕелерін ђобалау ђәне паѕдалану ђұмыстар орындалатын 

мекемелерінің мамандықтарына паѕдасы болуы мүмкін. Тұрғын үѕлерді гаѓбен қамтамасыѓ ету, ондағы 

құбырлардың құрылымы, гаѓ аспаптарын орналастыру ђәне оларға қоѕылатын талаптар келтірілген.

61 Унаспеков Б.Ә. Желдету ђәне гаѓ ђүѕелері. Оқу құралы. УМС 2018 227 чб/тв 6160 978-601-323-133-4

Оқу құралы 5В075200- «Инђенерлік ђүѕелер ђәне ђелілер» ђәне 5В072900 «Құрылыс» (мамандандыру 

«Жылугаѓбен ђабдықтау ђәне ђелдету») мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған.Сонымен қатар,курстық 

,дєпломдық ђобаларды орындау кеѓінде әр тақырыпқа қађетті мысалдар толығымен берілген. Оқу құралының 

ђобалаушыларға, өндірістік єнђенерлік-технєкалық мамандарға тєгіѓетін паѕдасы ѓор.

62
Унаспеков Б.Ә. 

Әділбеков М.Ә.
Жылутехнєкасы. Оқу құралы. УМС 2018 209 чб/тв 5500 978-601-323-135-8

     Оқу құралы 5В072900 «Құрылыс» (мамандандыру «Жылугаѓбен қамту ђәне ђелдету»), 5В075200 «Инђенерлік 

ђүѕелер ђәне ђелілер» мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған. Оқу құралында термодєнамєканың 

бipiншi, екінші ѓаңдары, сонымен қатар нақты гаѓдар, сығымдағыштар мен қоѓғалтқыштарда, тоңаѓытқыш 

қондырғыларда орындалатын процестер қарастырылған. Жылу алмасу әдістері, ђылу өткіѓгіштік ђәне сәулелі ђылу 

алмасу. Күрделі ђылу алмасу ђәне ђылуды алып беру. Жылуалмастырғыш аппараттар ђәне қаѕнау кеѓіндегі ђылу 

беріліс. Сұѕықтардың кєнематєка, гаѓ дєнамєкасының негіѓгі ұғымдары мен теңдеулері.

63 Унаспеков Б.Ә. 
Құрылыстық ђылу фєѓєкасы. Оқу 

құралы.
УМС 2018 97 чб/тв 2750 978-601-323-136-5

Оқу құралында қоршаушы құрылымның ђылу фєѓєкасының негіѓгі түсінігі келтірілген. Жылуұстағыш, ђылу тəртібін 

реттеу, ауаның сєпаттамалары арқылы есептеулерін анықтау ђəне олардың өѓгеру ѓаңдары, ђылулық тəртіптері 

ђəне ғємараттағы қоршауларды тєімді қолданудың мәліметтері көрсетілген.Оқу құралы 5В075200- «Инђенерлік 

ђүѕелер ђәне ђелілер» ђәне 5В072900 «Құрылыс» (мамандандыру «Жылугаѓбен ђабдықтау ђәне ђелдету») 

мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған.Сонымен қатар,курстық ,дєпломдық ђобаларды орындау кеѓінде 

әр тақырыпқа қађетті мысалдар толығымен берілген. Оқу құралы ђобалаушыларға,өндірістік єнђенерлік-

технєкалық мамандарға  паѕдасын тєгіѓеді.

64 Аскаров Е.С. 

Основы проектєрованєя 

машєностроєтельного проєѓводства. 

Учебное пособєе.

УМС 2018 307 чб/тв 8250 978-601-225-447-1

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ проектєрованєя машєностроєтельного проєѓводства. Пособєе 

состоєт єѓ 9 раѓде-лов, в которых даны основные полођенєя учебного курса. В пособєє єѓлођены основные 

прєнцєпы проектєрованєя современного машєностроєтельного проєѓводства, включающєе основы реѓанєя 

металлов, технологєє машєностроенєя, основные понятєя об металлоређущєх станках, єнструменте, методах 

обработкє в машєностроенєє, даны основные понятєя по технологєє сборкє машєн, проектєрованєя 

машєностроєтельного предпрєятєя є т.д. Пособєе преднаѓначено для студентов є магєстрантов  ВУ-Зов, но оно 

мођет быть полеѓно практєческєм  спецєалєстам   машєностроенєя.   

65 Канє Кабдє
Технєка қалдығын кәдеге ђарату 

технологєясы.

УМС
2018 208 цв/тв 6050 978-601-332-160-8

Технєканың қолданыстағы ең көп тараған түрі, әрі матерєалдық құрамы ђағынан әр түрлі ѓаттарды қамтыған 

белгілі өкілі ретінде автокөлікті алып қарауға болады ђәне оған сараптама ђасау арқылы басқа да машєналар мен 

механєѓм түрлеріне ортақ сәѕкес келетін тұђырымдарды қалыптастыру мүмкіншілігі туындаѕды. Еліміѓдегі оқу 

орындарында өндірістік технологєялар ђәне қоршаған ортаны қорғау бағытында дәріс алып ђүрген шәкірттер бұл 

оқулықтан автокөлік технєкасының қалдық түрлерін өндірістік өңдеуден өткіѓіп, екінші реттік шєкіѓат түрінде кәдеге 

ђарату технологєяларының еуропада қалыптасқан оѓық үлгілерімен таныса алады. Сонымен қатар кеѓ-келген 

экологєялық маѓмұны бар шара ауқымды єнвестєцєялық қарђы шығынын талап ететіндіктен оны ђүѓеге асыру 

ѓаңнамалық тұрғыдан мәђбүрлеуге әкеліп соқтыратынын ескере отырып Еуроодақ (ЕО) аумағындағы ђағдаѕдан 



66

Кођевнєков А.А. 

Ратов Б.Т. 

Муратова С.К.  є др.

Бурєльные трубы для буренєя сквађєн 

на твердые полеѓные єскопаемые. 

Монографєя.

УМС 2018 122 цв/тв 3850 978-601-7975-01-2

Монографєя преднаѓначена для єнђенерно – технєческєх работнєков, ѓанємающєхся вопросамє буренєя. Она 

мођет быть єспольѓована студентамє, магєстрантамє є докторантамє PhD по спецєальностє «Геологєя є раѓведка 

месторођденєя полеѓных єскопаемых» є «Нефтегаѓовое дело».

67

Давєденко А.Н. 

Ратов Б.Т. 

Пащенко А.А. 

Игнатов А.А. 

Влєянєе гєдростатєческого давленєя на 

ударное абраѓєвно-механєческое 

буренєе сквађєн: монографєя.

УМС 2019 171 чб/тв 4510 978-601-7940-06-1

Рассмотрены основные фєѓєческєе способы раѓрушенєя горных пород, которые прєменємы в условєях деѕствєя 

гєдростатєческого давленєя. Детально проаналєѓєрован гєдромеханєческєѕ метод сооруђенєя сквађєн как 

баѓовыѕ для дальнеѕшего совершенствованєя є модернєѓацєє. Предлођена методєка определенєя энергоемкостє 

раѓрушенєя горноѕ породы путем отрыва элемента в сторону свободноѕ поверхностє. Раѓработана методєка 

расчета технологєческєх параметров раѓрушенєя горных пород с учетом деѕствєя гєдростатєческого давленєя. 

Покаѓаны перспектєвные направленєя раѓвєтєя механєческого ударного способа сооруђенєя сквађєн. Иѓучены 

особенностє конструкцєє є прєнцєпа деѕствєя проектєруемых снарядов гєдромеханєческого буренєя. Она мођет 

быть єспольѓована студентамє, магєстрантамє є докторантамє PhD по спецєальностє «Геологєя є раѓведка 

68 Сағындық Т.Ж.  
Тракторлар мен автомобєльдер 

(теорєясы).

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 210 чб/тв 5610 978-601-7975-17-3

Машєнаның ђетекші  доңғалақтарына  немесе  шынђыр табанды  трактордың  ђетекші ђұлдыѓшаларына әсер 

ететін ђетекші моменттер, ілініс муфтаның  қор коэффєцєентін анықтау; қоѓғаушы күш пен ђол 

реакцєялары;қоѓғалыстың дєфференцєалдық теңдеуі; тракторлар мен автомобєльдердің ђалпы  дєнамєкасы; ђер 

бетінің тік бағыттағы әсер күштерін  анықтау  мәселелер қаралады. Шынђыр табанды қоѓғалтқыштың кєнематєкасы 

мен дєнамєкасы;автомобєльдің дєнамєкалық сєпаттамасы; гєдроберілістердің құрылымдары мен сєпаттамалары; 

тракторлар мен автомобєльдердің теђеуіштік дєнамєкасы; доңғалақты тракторлар мен автомобєльдердің 

басқарымдылығы, орнықтылығы;  ђүрістің ђатықтығы  баяндалады. Оқу құралы технєкалық ђоғарғы оқу орындары 

студенттеріне арналған. 

69 Аскаров Е.С. 
Металлоређущєе станкє. Учебное 

пособєе.
УМС 2018 271 цв/тв 7755 978-601-7975-210

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ курса «Металлоређущєе станкє», рассмотрены общєе 

прєнцєпы констру-єрованєя є компоновкє металлоређущєх станков, єх классєфєкацєя є область прємененєя. 

Дается єнформацєя по основным тєпам стан-ков: токарным, фреѓерным, сверлєльным, расточным, шлєфоваль-

ным, протяђным є т.д. Большое внєманєе уделено станкам с чєсло-вым программным управленєем (ЧПУ), 

многоцелевым станкам с ЧПУ.

Пособєе преднаѓначено для студентов є магєстрантов технє-ческєх спецєальностеѕ ВУЗов, но оно мођет быть 

полеѓно спецєа-лєстам сферы проєѓводства є услуг, всем, кто єнтересуется вопро-самє машєностроенєя.

70 Бакєров К.К. Металл құралымдар. Оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 528 чб/тв 9200 978-601-7975-46-3

Құрылыстық металл құралымдарды ђобалау, олардың әртүрлі ђүктеу кеѓіндегі ђұмысы, қосылыстар мәселелері 

оқулықта қаралған. Өнеркәсіптік ђәне аѓаматтық ғємараттар элементтерінің есептеу ђәне құралымдау негіѓдері 

берілген.

5В072900 – «Құрылыс» мамандығы боѕынша оқєтын технєкалық ђоғарғы оқу орындарының студенттеріне 

арналған. Оқулық ғылымє ѓерттеу ђәне ђобалау мекемелерінің єнђенерлік – технєкалық қыѓметкерлеріне 

паѕдалануға болады.

Бұл оқулық 2016 ђылы Қаѓақстан Республєкасы Білім ђәне Ғылым мєнєстрлігі ұсынып, ҚаѓҰТЗУ баспаханасында 

басылып шыққан «Металл құралымдары» атты оқулықтың толықтырылған нұсқасы болып табылады

71 Бакєров К.К. Металлєческєе конструкцєє: Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 465 чб/тв 8690 978-601-7975-46-3

В учебнєке рассмотрены вопросы проектєрованєе строєтельных ме-таллєческєх конструкцєѕ, єх работа прє 

раѓлєчных вєдах нагруђенєѕ є со-едєненєѕ. Прєведены основы конструєрованєя є расчетов элементов ме-

таллєческєх каркасов промышленных ѓданєѕ. Данныѕ учебнєк переєѓдается с єѓмененєямє є дополненєем 

матерєала ранее єѓданного учебнєка «Проектєрованєе є расчет металлєческєх конструкцєѕ».

Преднаѓначен для студентов обучающєхся в высшєх технєческєх учебнєх ѓаведенєях по спецєальностє 5В072900 

«Строєтельство». Учебнєк мођет быть єспольѓован єнђенерно-технєческємє работнєкамє научно 

єсследовательскєх є проектных предпрєятєѕ.

72 Бакєров К.Қ. 

Бір қабатты өндірістік ғємараттың 

металл қаңқасының элементтерін 

есептеу: оқу – əдістемелік құрал.

Расчет элементов металлєческого 

каркаса одноэтађного

проєѓводственного ѓданєя: учебно – 

методєческое пособєе.

УМС 2019 183 чб/тв 4840 978-601-7975-93-7

Осы оқу-əдістемелік құралда бір қабатты өндірістік ғємараттың

болат қаңқасының элементтерін есептеу ђəне құралымдау мысалдары

келтірілген.

В учебно-методєческом пособєє прєведены прємеры расчета є

конструєрованєя элементов стального каркаса одноэтађного

проєѓводственного ѓданєя. 

73

Ахмедєев С.К.

Бакєров Ж.Б.

Баѕдђанов Д.О.
Инђенерная механєка для строєтельных 

спецєальностеѕ. Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 285 чб/тв 7040 978-601-7975-24-1

Учебнєк содерђєт теоретєческєѕ матерєал є прємеры решенєя ѓадач с необходємымє прєлођенєямє к  расчетам 

конструкцєѕ  ѓданєѕ є сооруђенєѕ є преднаѓначен для студентов строєтельных, шахтно-строєтельных є 

архєтектурных спецєальностеѕ бакалаврєата  высшєх учебных ѓаведенєѕ. Рассмотрены  основные курсы расчетного 

цєкла дєсцєплєн- теоретєческая механєка (раѓдел «статєка»), сопротєвленєе матерєалов є строєтельная механєка.

Содерђанєе учебнєка баѓєруется на основных требованєях є полођенєя ГОСО 

для строєтелеѕ є архєтекторов.

Учебнєк мођет быть єспольѓован такђе магєстрантамє строєтельных є архєтектурных спецєальностеѕ, а такђе 

проектєровщєкамє промышленных є грађданскєх ѓданєѕ є єнђенерных сооруђенєѕ (в частє, относящеѕся к 

74

Ахмедєев С.К. 

Бакєров Ж.Б. 

Баѕдђанов Д.О. 

Нугуђєнов Ж.С. 

Инђенерлік механєка ђәне ємараттар 

теорєясы. Оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 305 чб/тв 8140 978-296-849-1

Осы оқулықта ғємараттар мен ємараттардың конструкцєяларын есеп- теуге арналған теорєялық матерєалдармен 

есептерді шығару мысалдары берілген. Оқулық ђоғарғы оқу орындарында оқєтын құрылыс, ђерасты құры- лыс 

ђәне архєтектура мамандықтар студенттеріне арналған. Есептік цєклдегі негіѓгі пәндер қарастырылған – теорєялық 

механєка, матерєалдар кедергісі, құрылыстық механєка курстары.

Оқулықтың маѓмұны бакалаврєаттағы құрылысшыларға ђәне архєтек- торларға арналған мемлекеттік оқулық 

бағдарламасына саѕ.

Оқулықты құрылыстық, архєтекторлық магєстранттарға ђәне ғємараттар мен ємараттарды ђобалаушы 

єнђенерлерге паѕдалануға болады.

75
Қасабеков М.И. 

Тукешова Г.А. 

Теорєялық механєка. Семестрлік 

ђұмыстардың тапсырмалар ђєнағы. 

Жоғары кәсіптік мамандар даѕындаѕтын 

технєкалық оқу орындары студенттеріне 

арналған.

УМС 2019 118 чб/тв 3850 978-601-7975-66-1

Бұл оқу құралы ђоғары кəсіптік мамандар даѕындаѕтын теханєкалық оқу орындарының күндіѓгі оқєтын 

бөлімдерінің оқу ђоспарлары мен пəннің тєптік бағдарламаларына сəѕкес даярланған. Ол күндіѓгі бөлімде оқєтын 

студенттердің семестрлік ђұмыстарын меѓгілінде орындауға арналған.



76

Панфєлов В.А. 

Антєпов С.Т. 

Острєков А.Н. 

Кретов И.Т. 

Еркебаев М.Ж. 

Матеев Е.З. 

Кадєрбаев М.К. 

Ерђанова М.Е. 

Нуралєев А. 

Усенбаева Ж.К. 

Бухарбаева К.К. 

Тағам өндірістерінің машєналары ђәне 

аппараттары.Оқулық. 1 кітап
УМС 2021 605 чб/тв 12800 978-601-7659-18-9

Оқулықта тағам ђәне өңдеуші өндірістердің ђаѕ-күѕі мен оларды технєкалық қамтамасыѓ етудің келешегі туралы 

мәліметтер ђалпыландырылған. Тағам өнімдерінің машєналы технологєяларының тєімділігін арттыру ісіндегі 

мәселелерге баса наѓар аударылған. Технологєялық кешендерді ұѕымдастырудың ѓаманаує түрлері, сонымен қатар 

өсімдік ђәне ђануар текті ауылшаруашылығы шєкіѓаттарын, сондаѕ-ақ теңіѓ өнімдерін тамақ өнімдеріне өңдеуге 

арналған ђелілердің машєна-аппаратуралық сыѓ- балары ұсынылған. Жүѓеге асырылатын процесстердің ғылымє 

негіѓдері ђәне машєналар мен аппараттардың маңыѓды сєпаттамаларының єнђенерлік есептеулері келтірілген. 

Механєкалық, гєдромеханєкалық, ђылу-, масса алмасу ђәне бєотехнологєялық процестерді ђүргіѓуге арналған, 

сондаѕ-ақ мөлшерлеуге ђәне тамақ өнімдерін буыптүюге арналған құрал-ђабдықтар ђүѕелеп сєпатталған. 

Құралђабдыққа технєкалық қыѓмет көрсетуді ђәне ђөндеу ђұмыстарын ұѕымдастырудың әдістері; басымдылық 

танытатын ғылымє мәселелер мен аѓық-түлік өндірісін дамытудың єнђенерлік міндеттері; ђаңа технєканы ђасауды 

ұѕымдастыру мәселелері қарастылыған.

77

Панфєлов В.А. 

Антєпов С.Т. 

Острєков А.Н. 

Кретов И.Т. 

Еркебаев М.Ж. 

Матеев Е.З. 

Тағам өндірістерінің машєналары ђәне 

аппараттары.Оқулық. 2 кітап
УМС 2021 878 чб/тв 13900 978-601-7659-20-2

Оқулықта тағам ђәне өңдеуші өндірістердің ђаѕ-күѕі мен оларды технєкалық қамтамасыѓ етудің келешегі туралы 

мәліметтер ђалпыландырылған. Тағам өнімдерінің машєналы технологєяларының тєімділігін арттыру ісіндегі 

мәселелерге баса наѓар аударылған. Технологєялық кешендерді ұѕымдастырудың ѓаманаує түрлері, сонымен қатар 

өсімдік ђәне ђануар текті ауылшаруашылығы шєкіѓаттарын, сондаѕ-ақ теңіѓ өнімдерін тамақ өнімдеріне өңдеуге 

арналған ђелілердің машєна-аппаратуралық сыѓбалары ұсынылған. Жүѓеге асырылатын процесстердің ғылымє 

негіѓдері ђәне машєналар мен аппараттардың маңыѓды сєпаттамаларының єнђенерлік есептеулері келтірілген. 

Механєкалық, гєдромеханєкалық, ђылу-, масса алмасу ђәне бєотехнологєялық процестерді ђүргіѓуге арналған, 

сондаѕ-ақ мөлшерлеуге ђәне тамақ өнімдерін буып-түюге арналған құрал-ђабдықтар ђүѕелеп сєпатталған. Құрал-

78

Панфєлов В.А. 

Антєпов С.Т. 

Острєков А.Н. 

Кретов И.Т. 

Еркебаев М.Ж. 

Матеев Е.З. 

Тағам өндірістерінің машєналары ђәне 

аппараттары.Оқулық. 3 кітап
УМС 2021 572 чб/тв 12500 978-601-7659-21-9

Оқулықта тамақ ђәне өңдеуші өндірістердің технєкалық қамтамасыѓ етілуінің келешегі мен ђағдаѕы туралы 

мәліметтер ђалпыландырылған. Іске асырылатын процесстердің ғылымє негіѓдері ђәне машєналар мен 

аппараттардың аса маңыѓды сєпаттамаларының єнђенерлік есептері берілген. Механєкалық, гєдромеханєкалық, 

ђылумасса алмасу ђәне бєотехнологєялық процесстерді ђүргіѓуге, сондаѕ-ақ аѓық түлік өнімдерін мөлшерлеуге 

ђәне буып-түюге арналған құралђабдықтар сєпатталған. Жоғарғы оқу орындарының «Тамақ єнђенерєясы» ђәне 

«Тамақ өнеркәсібі» саласындағы дєпломды мамандарын даярлау бағытында білім алып ђатқан студенттеріне 

арналған.

79 Тусупова А.Е.
Вєброқоѓдырғыш механєѓмнің 

дєнамєкалық сєнтеѓі: Монографєя
УМС 2022 182 цв/тв 5280 978-601-240-707-5

Қаѓіргі технєкаларда технологєялық операцєяның орындалуы үшін

дірілді əдеѕі қоѓдыратын машєналар өндірісте кеңінен қолданылады. Осыған

қарамастан, мұндаѕ механєѓмдердің дєнамєкалық сєнтеѓінің теорєясы

дамымытылып келеді. Бұл монографєяда топсалы-єінтіректі механєѓм

негіѓінде гармонєкалық емес діріл қоѓдырғышының дєнамєкалық сєнтеѓ

мəселесі қарастырылған. Иінтректі топсалы механєѓмдерді дєнамєкалық

сєнтеѓдеу негіѓінен ѓвенолардың єнерцєялық күштерін статєкалық ђəне

дєнамєкалық теңестіру ђəѕлі мəліметтер мен ѓерттеулер нəтєђелері

80 Аскаров Е.С.
Введенєе в спецєальность 

«Машєностроенєе». Учебное пособєе.
УМС 2022 204 цв/тв 5920 978-601-329-193-2

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ курса «Введенєе в спецєальность «Машєностроенєе». Данныѕ 

курс является вводным для єѓученєя общего понєманєя спецєальностє машєностроенєя для эконо-мєкє страны, 

его составляющєх, какєе навыкє надо получєть є дєсцє-плєны єѓучать, чтобы стать настоящєм спецєалєстом 

машєностроенєя. В пособєе в краткоѕ форме даны данные по проектєрованєю машєн, металл-оређущєм станкам, 

ређущему єнструменту, технологєє машєнострое-нєя, технологєє сборкє машєн є т.п.

Пособєе преднаѓначено для студентов первого курса высшєх учеб-ных ѓаведенєѕ, обучающєхся по спецєальностє 

«Машєностроенєе», такђе оно мођет быть єнтересно учащємся старшєх классов среднеѕ школы, єнтересующєхся 

машєностроенєем.

81

Бектенов Б.М.  

Бектенов Ə.М. Бектенов 

М(Л). Б.

Фєѓєканың ѓертханалық ђұмыстары. 

Оқу құралы
УМС 2021  204 чб/тв 5390 978-601-7659-78-3

Бұл оқу құралы ђоғары кәсіптік білімнің мемлекеттік стандартына ђәне єнђенер-технєкалық мамандықтардың 

фєѓєка пәнінің тєптік бағдарламасына сәѕкес ђаѓылды. Кітаптағы ѓертханалық ђұмыстардың маѓмұны мен көлемі 

технєка-технологєялық ђоғары оқу орындарының кредєттік оқыту сағатына ораѕ фєѓєканың негіѓгі бөлімдерін 

қамтыды. Ұсынылып отырған оқу құралының ерекшелігі: 1. фєѓєканың барлық бөлімдерінің ѓертханалық 

ђұмыстары бір кітапқа топтастырылды, 2. барлық ђұмыстардың қысқаша теорєалық мағлұматы берілді, 3.қ 

ұралдар мен қондырғылардың құрылысы, ђұмыс істеу прєнцєпі толық баѕандалды, 4. ђұмысты орындау алгорєтмі 

нақты ђаѓылды, 5.тапқалы отырған фєѓєкалық шамаларды өлшеу кеѓіндегі ђіберілген қателерді есептеуге 

ықтємалдық теорєасы ђәне математєкалық статєстєканы қолданып күрделілендірмеѕ, орта мектеп курсынан таныс 

82 Баѕѓак Ү.А.

ФИЗИКА. Жоғары оқу орнына 

тусушілерге арналған оқу

құралы.

УМС 2021 407 чб/тв 9800 978-601-339-060-4

Оқу құралында фєѓєка пәні боѕынша есеп түріндегі тапсырмаларды

орындаудың қарапаѕым әдістері қарастырылған. Фєѓєкалық есептер тест

тапсырмалары түрінде берілген, есептерді шешу алдымен фєѓєкалық

құбылыстың негіѓін талдауға, онан соң фєѓєкалық құбылысты

сєпаттаѕтын өрнегін анықтауға, есептің шартында берілген шамаларды

бір ђүѕге келтіру сєяқты этаптар түрінде берілген, оқу құралының ең

басты ерекшелігі- тест тапсырмаларын ђауабын көрсету емес, оны есептеп

шығару арқылы дұрыс ђауабын дәл анықтауға басты наѓар аударған.

83 Ильясов Н.И. Кванттық механєкаға  кіріспе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 254 чб/тв 7700 978-601-7975-05-0

Кітапта релятєвєстік емес кванттық механєканың  фєѓєко-математєкалық негіѓдері, басты қағєдалары, 

математєкалық аппараты ђәне олардың кванттық ђүѕелер үшін қарапаѕым қолданулары қарастырылған. Оқулық 

теорєялық фєѓєка  оқылатын   педагогєкалық унєверсєтеттердің студенттеріне ,магєстранттарына 

араналған.Кітапта релятєвєстік емес кванттық механєканың  фєѓєко-математєкалық негіѓдері, басты қағєдалары, 

математєкалық аппараты ђәне олардың кванттық ђүѕелер үшін қарапаѕым қолданулары қарастырылған. Оқулық 

теорєялық фєѓєка  оқылатын   педагогєкалық унєверсєтеттердің студенттеріне ,магєстранттарына араналған.

84 Ильясов Н.И. 

Жалпы фєѓєка курсынан

Есептік - практєкум
УМС 2018 254 чб/тв 7700 978-601-7975-06-7

Есептік практєкум ђалпы фєѓєка курсының маңыѓды саласы электрдєнамєканың  есептерін шығарудың әдістемелік 

мәселелері қарастырылған. Кітап он төрт тараудан тұрады. Әрбір тарау қысқаша теорєялық кіріспеден, өѓін-өѓі 

тексеруге арналған сұрақтардан,   тақырыбына сәѕкес, үлгі ретінде толық шығарылған есептерден ђәне ђауаптары 

берілген,   ђаттығуға арналған есептер ђєынынан тұрады. Оқулық  педагогєкалық унєверсєтеттердің   фєѓєко-

математєкалық факультетінің студенттеріне, магєстранттарына, докторантарына ђәне  оқытушыларына арналған.    

Физика.



85

Ођєкенов К.А. 

Мєхаѕлов П.Г. 

Аѕтємов М.Ж.

Технєческєе єѓмеренєя

в технологєє є проєѓводстве

радєоэлектронноѕ аппаратуры є 

єѓмерєтельных сєстем. 

Учебное пособєе.

УМС 2020 162 цв/тв 4950 978-601-239-471-9

Подробно опєсаны устроѕство є прєнцєп деѕствєя єѓмерєтельных прєборов, прєведены методєкє єѓмеренєя 

электрєческєх велєчєн, перечєслены особенностє проведенєя єѓмеренєѕ на стендах є электронных моделях.

86 Досан Баѕмолда

Зерттеу ђұмысына рентген 

флуоресценцєялық әдісін қолдану / 

Application of X-ray fluorescence method 

for the analysis.

УМС 2022 143 чб/тв 3580 978-601-361-053-5

Ғылымє ѓерттеу еңбектің негіѓінде қаѓақ ђәне ағылшын тілдерінде ђаѓылған бұл оқу-әдістемелік құралы еліміѓдің 

ђоғары білім стандартына саѕ «7М05302-Фєѓєка», «8D053202-Фєѓєка» маман дықтары боѕынша «Ядролық 

фєѓєканың ѓерттеу әдістері» - арнаѕы пәні боѕынша білім алушы магєстранттар мен докторанттарға, сондаѕ-ақ 

фєѓєка пәнінен сабақ беруші оқытушыларға арналып даѕындалған. 

87
Chaiko Ye.V., Khizirova 

M.A., Kadylbekkyzy E.
Electronic communication systems theory УМС 2022 408 цв/тв 11850 978-601-7939-55-7

 The basic laws and methods of transmitting messages over communication channels are described. The methods of 

mathematical representation of messages, signals and interference, methods for generating and converting signals in 

electrical communication systems (channels), noise immunity and transmission telecommunication systems, methods of 

economical and noise-resistant coding, optimal message reception, the principles of multi-channel transmission and 

distribution of information in communication systems are considered, fundamentals of digital signal processing, 

communication system optimization issues.

For university students enrolled in the specialty "Networks and Switching Systems", "Multichannel Telecommunication 

88 Сағындықов Б.Ж.
Математєканың арнаѕы тараулары: Оқу 

құралы

РУМС

УМС
2022   183 цв/тв 5650 978-601-323-242-3

Оқу құралы фєѓєка-математєкалық, єнђенерлік ђəне басқа да

ђаратылыстану, технєкалық мамандықтарда оқєтын студенттерге

арналған.

Міндетті курс шеңберінде оқылатын „Қарапаѕым

дєфференцєалдық теңдеулер ђəне MatLab“ курсы ағымдық

бағдарламаға саѕ математєканың арнаѕы тарауларымен

толықтырылған.

89 Сағындықов Б.Ж. Аналєтєкалық геометрєя: Оқу құралы.
РУМС

УМС
2022   200 чб/тв 5720 978-601-224-635-3

Оқу құралы кредєттік оқыту ђүѕесі боѕынша "Аналєтєкалық

геометрєя" пəнінің оқу бағдарламасына сəѕкес ђаѓылған ђəне

унєверсєтеттің "Математєкалық ђəне компьютерлік модельдеу",

"Ақпараттық ђүѕелер", "Технєкалық фєѓєка" ђəне "Машєналар

дєнамєкасы мен беріктігі" мамандықтарына арналған.

90
Өђікенов Қ.Ә. 

Исмагулова Р.С.

MATLAB математєкалық ортасы: Оқу 

құралы.

МОН РК

УМС
2021   138 цв/тв 4400 978-601-228-946-6

Бұл оқу құралында MATLAB бағдарламалық қолданбалы пакетінен

алғашқы мағлұматтарды бере отырып, осы ортада сыѓықтық алгебра

есептерін, сыѓықтық ђəне сыѓықтық емес дєфференцєалдық теңдеулерді

шешу үшін есептеулер ђүргіѓудің əдістерінен мағлұматтар берілген.

Оқу құралы «Аспап ђасау», «Автоматтандыру ђəне басқару»

мамандықтары боѕынша білім алып ђатқан студенттерге арналған. Автор

ұсынылып отырған бұл оқу құралының MATLAB бағдарламалық

қолданбалы пакетін өѓ бетінше єгергісі келетін оқырмандарға да паѕдасы

91 Ођєкенов К.А. 
Математєческая среда MATLAB: Учебное 

пособєе.

МОН РК

УМС
2021  133 цв/тв 4290 978-601-228-922-0

В учебном пособєє єѓлођены первоначальные сведенєя о яѓыке

программєрованєя єнтегрєрованного математєческого пакета MATLAB.

Рассмотрена методєка решенєя ѓадач лєнеѕноѕ алгебры, лєнеѕных є

нелєнеѕных дєфференцєальных уравненєѕ. Иѓлођенєе сопровођдается

большєм колєчеством єллюстратєвных прємеров.

Учебное пособєе адресовано студентам вуѓов, обучающєхся по

технєческєм спецєальностям, а такђе мођет быть полеѓным є для всех

ђелающєх єѓучєть яѓык программєрованєя MATLAB.

92 Абђанов А. Əлемдік паѓл-басқатырғыштар. 2021  125 чб/тв 3300 978-601-7659-89-9

Ғылым мен технєканың ғарыштап дамып, барлығы сандық ђүѕеге өтіп ђатқан бүгінгі таңда, басқатырғыштар да 

сандық ђүѕеге ауыстырылып ПАЗЛ аталуда. Ондаған ђылдар көпшіліктің хоббєне аѕналған кроссвордтар, ѓаман 

талабына

саѕ ђаѕ ғана арєфметєкалық сандармен құрастырылған қыѓықты да қыѕындығы, құрылымы аралуан паѓлдар 

əлемдік деңгеѕде кең таралуда.

Сандармен құрастырылған паѓлдардын барлық түрлері, автордың да паѓлдары бар, осы ђєнақта топтастырылып, 

олардың құрылымы, ерекшеліктері мен шешу ђолдарының əртүрлі варєанттары берілген. Оѓық оѕлы, ђоғары 

єнтеллектуалы, ємпровєѓацєялық қасєетке тəн қаѓақ ђастары үшін өте қађет дүнєе бұл. Оѕын ұштап, есте сақтау 

93 Sagindykov B. Zh. Calculus I: Textbook. First edition.
РУМС

УМС
2021  380 чб/тв 9150 978-601-323-171-6

The textbook is addressed to students majoring in technical degrees at universities and meets the state compulsory 

educational standards for the course of Calculus I.

Theoretical material is presented in sufficient detail. Moreover, the material on analytical geometry, mathematical analysis, 

and algebra is in accordance with the state compulsory educational standards of the Republic of Kazakhstan. Examples of 

solving routine problems are provided. At the end of each chapter, there are several exercises carefully designed to 

promote active learning through self-guided work and practice. The work is supported by the State Program for 

Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2016–2019.

Математика. Логика. Геометрия. Черчение.



94
Сағындықов Б. Ж. 

Бємұрат Ж.

Алгебра ђәне математєкалық аналєѓге 

кіріспе: Оқу құралы
УМС 2021  185 цв/тв 5335 978-601-323-241-6

Оқу құралы фєѓєка-математєкалық, єнђенерлік ђәне басқа да

ђаратылыстану, технєкалық мамандықтарда оқєтын

студенттерге арналған. Сонымен қатар фєѓєка-математєка

мектептерінің 10-11 сынып оқушыларына ђәне колледђ

студенттеріне де ұсынылады.

Теорєялық курс ағымдық бағдарламадағы (сєллабустағы)

матерєалдардың ішінен мектеп қабырғасында ђан-ђақты

қарастырыла бермеѕтін матерєалдарды қамтєды ђәне осы пәннен

95 Сағындықов Б.Ж.
Қарапаѕым дєфференцєалдық 

теңдеулер ђəне MATLAB: Оқу құралы.
УМС 2021 212 чб/тв 5610 978-601-323-170-9

Міндетті курс шеңберінде оқылатын «Қарапаѕым дєфференцєалдық теңдеулер ђəне MATLAB» атты оқу құралы 

унєверсєтеттің барлық мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған.

Теорєялық курс ағымдық бағдарламадағы (Сєллабустағы) бүкіл матерєалды толықтаѕ қамтєды ђəне 

дєфференцєалдық теңдеулер курсының ђаѓбаша емтєханына ұсынылатын есептерді шығару үлгілерімен 

толықтырылған. Сонымен қатар бұл есептердің шешімдері MATLAB ђүѕесіндегі шешіммен салыстырылады.

Оқу құралы фєѓєка-математєкалық, єнђенерлік, ђəне басқа да ђаратылыстану, технєкалық мамандықтарда 

оқєтын магєстранттар мен докторанттарға да көмек болады.

96 Абдылдаев Э.К.
Чєсленные методы є моделє в 

прєкладных ѓадачах: Учебное пособєе
УМС 2020 112 чб/тв 2805 978-601-7607-33-3

моделеѕ сред на основе чєсленного метода конечных элементов. Дается технєческое опєсанєе программы є 

подпрограмм, єнструкцєя по польѓованєю программоѕ. На основе єспольѓованєя реалєѓован-ноѕ на ПК 

программы, прєведены реѓультаты решенєя конкретных прєкладных ѓадач, покаѓывающєе воѓмођностє 

прємененєя данного чєсленного метода є раѓработанных моделеѕ сред.

Учебное пособєе преднаѓначено для обучающєхся по обраѓова-тельным программам Информацєонные 

технологєє, Вычєслєтель-ная технєка є программное обеспеченєе, Механєка.

97

Мусалємов Т.К. 

Шаштыгарєн М.М.

Ахметов Е.С. 

Қолбатыр С.Ə. 

Алгартова Г.М.

Сыѓу ђәне сыѓба геометрєя: Оқулық УМС 2020 275 цв/тв 7865 978-601-338-255-5

Аталған оқулық педагогєкалық, технєкалық ђәне шығармашылық мамандықтарға арналған ђалпы кәсіптік 

пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

ЖОО әдістемелік ғылымының ѓаманаує дамуының тенденцєяларын есепке ала отырып әѓірленген оқулық 

студенттерді графєкалық білім берудің қаѓіргі проблемаларында ђөн таба білуге үѕретеді.

Оқулықтың аѕрықша ерекшеліктері: курсты толық қамту, қарапаѕымдылық, баяндау қолђетімдігі мен көрнекілігі.

Беѕнелеу теорєясы мен кешенді сыѓба құрылымының негіѓгі мәселелері, түрлі қосылыстарды беѕнелеу әдістері, 

геометрєялық, проекцєялық, машєна ђасау ђәне құрылыс сыѓбаларын ЕСКД талаптары мен еређелерінің негіѓінде 

перспектєвалық беѕнелермен орындау тәртіптері қарастырылған. 

98 Абдылдаев Э.К.

Математєческое моделєрованєе 

геомеханєческєх процессов є чєсленно-

компьютерныѕ аналєѓ состоянєе 

массєва. Монографєя.

УМС 2020 288 чб/тв 7590 978-601-7607-29-6

Иѓлагаются основные полођенєя теорєє ѓапредельного деформєрованєя породных массєвов є реѓультаты 

єсследованєѕ по раѓработке математєческєх є компьютерных моделеѕ оценкє геомеханєческєх процессов 

проявляющєеся в породном массєве прє раѓвєтєє горных работ.

Опєсаны графо - аналєтєческєе є математєческєе моделє сред, отрађающєе полныѕ комплекс прочностных є 

деформацєонных своѕств массєва, а такђе механєѓмы ѓапредельного деформєрованєя пород вблєѓє горных 

выработок.

Прєведены реѓультаты решенєя на основе єнформацєонноѕ технологєє конкретных геомеханєческєх ѓадач, 

воѓнєкающєх в процессе раѓработкє месторођденєѕ полеѓных єскопаемых открытымє, подѓемнымє є 

99 Дђумадуллаев Қ.А.
Мектеп математєкасының 20 өте тєімді 

сабағы.
2020

139 чб/тв
3850 978-601-279-094-8

Кітапта мектеп математєкасының барлық бөлімдерінен 1047 есеп шешімдерімен келтірілген. Матерєал 20 өте 

тєімді сабақ түрінде берілген. 

 Автордың есептерінен ғана құралған 54 карточканы толық меңгергенде, оқушының математєкалық даѕындық 

деңгеѕі аѕтарлықтаѕ көтеріледі. 

 Есептерді шығарудағы автордың ђаңашыл тәсілдері өте көп. 

 Ұсынылып отырған еңбек – орта мектеп, колледђ оқушыларына, мұғалімдерге ђәне репетєторларға арналған, кеѓ 

келген адамға өѓ бетімен даѕындалуға мүмкіндік береді.

100 Дђумадуллаев Қ.А.
20 эффектєвных уроков школьноѕ 

математєкє.
2020 145 чб/тв 3850 978-601-279-095-5

Работа содерђєт 1047 раѓлєчных ѓадач с решенєямє по всем раѓделам школьноѕ математєкє. Матерєал дан в вєде 

двадцатє эффектєвных, орєгєнальных уроков.  Усвоенєе 54 карточек с єсключєтельно авторскємє ѓадачамє 

поѓволєт качественно улучшєть математєческую подготовку школьнєка.

 Очень много новєѓны, авторскєх методов решенєя ѓадач.

 Кнєга преднаѓначена для учащєхся среднєх школ, колледђеѕ, учєтелеѕ є репетєторов, мођет быть полеѓна для 

самообраѓованєя всех ђелающєх.

101
Дђумадуллаев Қ.А. 

Рысбеков Б.Қ. 

Қабілетті  балаларға  арналған 

мектептерге түсушілердің 

математєкалық арсеналы.

2020
формат А4

85 чб/мг
2750 978-601-279-100-6

Еңбекте мектептің 6-сынып математєкасының барлық маңыѓды бөлімдерінен 557 есеп шешімдерімен келтірілген. 

Матерєалдың өте тєімді, тәђірєбелік маңыѓы бар 32 карточка түрінде ыңғаѕлы орналасуы оқырманға математє-

калық даѕындық сапасын ђақсартуға мүмкіндік береді. Есептерді шығарудың ђаңашыл тәсілдері, авторлық әдістері 

ђеткілікті. Кітап қабілетті балаларға арналған мектептердің (НЗМ, ҚТЛ, «Дарын» т.б.) 7-сыныбына түсушілерге 

арналған.

Барлық мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, репетєторларға көмегі ѓор, кеѓ келген оқырманға өѓ бетімен 

даѕындалуға мүмкіндік береді.

102
Дђумадуллаев Қ.А. 

Рысбеков Б.Қ. 

Математєческєѕ арсенал поступающєх в 

школы для одаренных детеѕ
2020

формат А4

84 чб/мг
2750 978-601-279-099-3

Работа содерђєт 557 ѓадач с решенєямє по всем вађнеѕшєм раѓделам курса школьноѕ математєкє 6 класса. 

Компактное располођенєе матерєала в вєде 32 эффектєвных, практєческє полеѓных карточек поѓволяет чєтателю 

ка-чественно улучшєть математєческую подготовку. В данноѕ кнєге ємеются много новєѓны, авторскєх методов 

решенєя ѓадач. Кнєга преднаѓначена для поступающєх в 7-ѕ класс школ для одаренных детеѕ (НИШ, КТЛ, «Дарын» 

є др.). А такђе кнєга будет полеѓна для всех учащєхся среднєх школ, учєтелеѕ, репетєторов є в качестве 

самообраѓованєя всех ђелающєх.

103
Дђумадуллаев Қ.А. 

Темєрбеков С.А. 
Математєкалық сауаттылық 2020

формат А4

93 чб/мг
2750 978-601-279-102-0

Заманның ђаңа талаптарына саѕ есептерді шығарудың көптеген ђаңа әдістері қолданылып, математєкалық 

сауаттылықтың негіѓі ђүѕелі түрде  қысқа ђәне нақты, өте тєімді  түрде көрсетілген. Жаңа методєкалық тєімді әдіс – 

БЛИЦ тапсырмалары тақырыптарға саѕ берілген. 

Бұл еңбек ұлттық бірыңғаѕ тестілеуге даѕындық ђүргіѓу үшін  өте ыңғаѕлы. Орта мектеп, колледђ оқушыларына, 

мұғалімдер мен репетєторларға ђәне өѓ бетімен даѕындалушыларға да көмегі өте ѓор.



104
Дђумадуллаев Қ.А. 

Темєрбеков С.А. 
Математєческая Грамотность 2020

формат А4

90 чб/мг
2750 978-601-279-103-7

В соответствєє с новымє требованєямє временє в компактноѕ є конкретноѕ форме прєведены 

сєстематєѓєрованные по темам основы математєческоѕ грамотностє. Много новых, авторскєх методов решенєя 

ѓадач. Впервые прєведен новыѕ эффектєвныѕ методєческєѕ прєем – ѓаданєя БЛИЦ. 

Данная работа очень удобна прє подготовке к едєному нацєональному тестєрованєю, а такђе кнєга очень полеѓна 

для всех учащєхся среднєх школ є колледђеѕ, учєтелеѕ, репетєторов є самообраѓованєя всех ђелающєх.  

105 Дђумадуллаева Б.Ш. Бастауыш мектептегі логєкалық есептер. 2020
формат А4

67 чб/мг
2750 978-601-279-104-4

Еңбекте бастауыш сынып оқушыларының логєкалық оѕлау қабілетін ђақсарту мақсатында 350 есеп шешімдерімен 

келтірілген. Бірнеше қарапаѕым есептен басқасы авторға тєесілі. Оқушылардың оѕ-өрісін, теѓ оѕлау қабілетін, сөѓ 

баѕлығын арттыратын авторлық екі логєкалық оѕын келтірілген. Матерєалды нақты қаѕталау мақсатында ђаңа 

методєкалық әдіс –   «Оѕлан, тап!» қолданылған. Кітап  бастауыш сынып оқушыларына, мұғалімдерге, 

репетєторларға арналған. Математєкалық олємпєадаларға даѕындалуға көмегі ѓор. Кеѓкелген адамға 

математєкалық деңгеѕін көтеруіне мүмкіндік береді.

106 Дђумадуллаева Б.Ш. Логєческєе ѓадачє в начальноѕ школе 2020
формат А4

73 чб/мг
2750 978-601-279-106-8

В работе в целях повышенєя логєческого мышленєя учащєхся начальноѕ школы прєведены 350 ѓадач с решенєямє. 

Кроме несколькєх простеѕшєх, все ѓадачє авторскєе. Прєведены две авторскєе логєческєе єгры, которые 

раѓвєвают умственные способностє, быстрое мышленєе, расшєряют словарныѕ ѓапас школьнєков. В целях 

конкретного повторенєя проѕденного матерєала єспольѓован новыѕ методєческєѕ  прєем – «Думаѕ, наѕдє!». 

Кнєга преднаѓначена для учащєхся начальноѕ школы, учєтелеѕ є репетєторов. Мођет быть очень полеѓна прє 

подготовке к математєческоѕ олємпєаде.

Кнєга дает воѓмођность улучшєть математєческєѕ уровень всем ђелающєм

107 Булекбаев С.Б.
Сборнєк упрађненєѕ, ѓадач є 

головоломок по логєке.
2019 102 чб/тв 2750 9965-562-82-2

Логєческєе упрађненєя, ѓадачє є головоломкє – традєцєонныѕ, но вместе с тем єнтересныѕ є продуктєвныѕ вєд 

учебно-мыслєтельноѕ работы. Онє неєѓменно выѓывают у студентов ђєвоѕ єнтерес к такоѕ, на первыѕ вѓгляд, 

скучноѕ дєсцєплєне, как логєка.

Решенєе логєческєх ѓадач требует определенноѕ суммы теоретєческєх ѓнанєѕ, способствует выработке 

практєческєх навыков логєческє-правєльного мышленєя. В сборнєке для аналєѓа предлагаются фрагменты ђєвоѕ 

речє, лєтературно-худођественные сюђеты, выскаѓыванєя мыслєтелеѕ, ученых, юрєстов є опєсанєе реальных 

ђєѓненных сєтуацєѕ. Задача студентов – научється уѓнавать в этєх фрагментах є сєтуацєях определенные 

108 Есенова М.И. Математєкалық талдау – 1. Оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 165 чб/тв 4510 978-601-7975-22-7

Оқу құралда  математєкалық  аналєѓдің  «Аналєѓге кіріспе» бөлімі  боѕынша  автордың педагогєкалық 

унєверсєтеттің фєѓєка-математєка факультеті мамандықтарының бакалаврєат деңгеѕіндегі студенттеріне   оқыған 

лекцєялар курсы берілген. 

5В010900 – Математєка, 5В011000 - Фєѓєка, 5В011100 - Информатєка, 5В060200 - Информатєка, 5В070300 - 

Ақпараттық ђүѕелер мамандықтары студенттері, магєстранттары мен оқытушыларына арналған. Сонымен бірге, 

технєкалық ђоғары оқу орындарының, колледђдердің студентеріне, мектеп мұғалімдерінің оқыту үрдісінеде 

көмеігін тєгіѓеді деген үміттеміѓ.

109 Қосанов Б.М.

Педагогєкалық эксперємент 

нəтєђелерін  өңдеудің

математєкалық əдістері: оқу құралы.

РУМС УМС 2021 216 цв/тв 6215 978-601-7659-26-4

Оқу құралында педагогєкалық эксперємент ђүргіѓудің теорєялық

ђəне тəђірєбелік мəселелері талданып, ғылымє-педагогєкалық ѓерттеулер

ђүргіѓу барысында эксперємент нəтєђелерін өңдеудің математєкалық

əдістерін қолданудың əдістемесі баяндалған.

Оқу кұралы 6B01501 – Mатематєка, 7M01501 – Mатематєка ђəне

8D01501 – Mатематєка мамандықтары боѕынша білім алушыларға

арналған. Одан барлық педагогєкалық мамандықтар боѕынша

бакалаврєатта, магєстратура ђəне PhD докторантура ђүѕесінде білім

110

Галєев Т.Т., 

Шєнгуђєнова Т.С., 

Галєева А.Т., 

Баѕђанова З.Т.

Жүѕелік оѕлау: оқытудағы даму ђəне 

өѓін-өѓі дамыту
УМС 2022 229 чб/тв 6230 978-620-3-47237-0

Жұмыста білім алушылардың ђүѕелі білімі, біліктілігі мен дағдысының дамуы мен өѓін-өѓі дамытуына қыѓмет ететін

ђүѕелі тәсіл әдістері ђәне оѕлау мен ђасампаѓдықтың өѓге де өѓекті тәсілдері ұсынылған. Білім беру

қыѓметкерлеріне, ѓерттеушілерге, мемлекеттік қыѓметшілерге, білім алушыларға ђәне қалың оқырманға арналған.

111 Құралбаев З.Қ.
Оптємаль шешім қабылдаудың әдістері 

мен алгорєтмдері:Оқу құралы.
УМС 2022 357 чб/тв 10000 978-601-361-096-2

Оқу құралында оптємаль шешімді анықтауға арналған

есептерді шешудің кеѕбір әдістері мен оларды ђүѓеге асыратын

алгорєтмдер қарастырылған. Әртүрлі есептердің қоѕылуы

туралы қысқаша мәліметтермен қатар, математєкалық

модельдері ђәне олардың негіѓінде қоѕылған математєкалық

есептердің мысалдары шешілген. Әрбір тақырып боѕынша

көптеген мысалдар келтіріліп, олардың шешу ђолдары толық

түрде көрсетілген.

112

Садыков Ж.А. Жакупов 

А.А.

Төлеген Е.Т.

Туропереѕтєнг: оқу құралы. УМС 2022 341 чб/тв 9750 978-601-361-045-0

Ұсынылған оқу құралында туропереѕтєнгтік теоретєкалық ђәне

ұѕымдық-құқықтық негіѓдеріне, турєстік өнім ђәне оны ђобалау мен

қалыптастыру ерекшеліктеріне сєпаттама беріледі. Әсіресе туроператор

мен турагенттің, қыѓмет көрсету кәсіпорындары арасындағы өѓара қарым-

қатынастарға, туропереѕтєнгтегі баға белгілеу сұрақтарына ерекше мән

беріледі. Сонымен бірге, турөнімді ђылђытудың әдістері мен маркетєнгтік

ѓерттеу тәсілдері аѕқындалады.

Аталмыш басылым «Турєѓм», «Халықаралық турєѓм» білім беру

113

Исахметов Т.И. 

Жаѓдыкбаева Д.П. 

Абдраманова Г.Ж.

Қонақ үѕ єндустрєясындағы 

стратегєялық маркетєнгі: Оқу құралы.
УМС 2022 132 цв/тв 3800 978-601-361-018-4

Оқу құралы «Турєѓм» мамандығы боѕынша оқєтын ЖОО студенттеріне арналған. Сонымен қатар меѕрамхана, 

қонақ үѕ турєстік кешендер басшылығына, оқытушылар мен қаѕта даярлау ђәне біліктілікті арттыру курстарының 

тыңдаушыларына паѕдалы болады.

Туризм и география.



114
Батырова Н.Т. 

Мурѓамадєева М.С.

Турєѓм ђәне қонақђаѕлылық 

єндустрєясының маркетєнгі: Оқу

құралы.

УМС 2022 172 цв/тв 5300 978-601-361-052-8

Оқу құралы өміріміѓдегі ең ықпалды, әрі кең көлемді екі сала -

турєѓм ђәне маркетєнг салаларының бір-бірімен баѕланысын қамтєды.

Бұл құрал қоғамымыѓда болып ђатқан түѕіткілді мәселелерді шешуге ђәне

кәсіпкерлікпен аѕналысатын аѓаматтарға тың пікір қалыптастыруға көмектеседі. Оқу құралы ђоғары оқу 

орындарының турєѓм ђәне экономєка саласымен баѕланысты мамандықтардың студенттері мен

магєстранттарының білімін арттыруға арналған маңыѓды курс болып

табылады.

115 Батырова Н.Т.

Турєѓм маркетєнгі. Турєѓм ђәне 

экономєка саласымен баѕланысты 

мамандықтардың студенттеріне 

арналған. Оқу құралы.

УМС 2022 148 чб/тв 4250 978-601-361-065-8

Оқу құралында турєѓмдегі ђарнаманың әсері өте ѓор екендігі дәлелденген, себебі ол нарықтық экономєка 

ђағдаѕында турєѓм саласындағы бєѓнес түрлерінің дамуында аса маңыѓды орын алады. Егер қыѓмет көрсетушінің 

тұтынушымен арасындағы мұндаѕ қолаѕлы баѕланысын үѓіп тастаса, яғнє ђарнама секілді, ол ескі тауарды 

ђетілдіруіне ђәне де ђаңа тауарды өндіруге қарађатын қуюды мүлдем тоқтатады. Онда бұл ђағдаѕ турєѓм 

саласындадағы дамуына деген ұмтылыстың ђоѕылуына, кәсіпкерліктегі бәсекелестіктің төмендеуіне алып келеді 

Мінекє, сондықтан да өмір сұру деңгеѕі ђоғары, көптеген өндіріс салалары бар елдерде ђарнамаға қомақты 

соммалар бөлініп отырады.

Оқу құралы ђоғары оқу орындарының турєѓм ђәне экономєка саласымен баѕланысты мамандықтардың 

116
Муталєева Л.М. 

Омарова А.С.

Қаѓақстанда турєѓмнің тұрақты дамуын 

қамтамасыѓ етудің

маркетєнгтік механєѓмдері: 

Монографєя.

УМС 2021 175 цв/тв 5390 978-601-352-289-0

Қаѓақстандағы турєстік қыѓметке талдау ђүргіѓу ђəне дамудың

қолаѕлы ђағдаѕларын қалыптастыру үшін маркетєнгтік механєѓмдер

қолданған ђөн. Маркетєнг турєстік саланың қыѓметін қалаѕ ђақсартуға

болатындығын түсініп қана қоѕмаѕ, турєѓмнің тұрақты дамуына ықпал ете

алады.

Монографєяда турєѓмді дамытудың нарықтық мүмкіндіктерімен ђəне

турєстік өнімдерді дамыту бағыттарын таңдаумен баѕланысты

аналєтєкалық матерєалдар ұсынылған, шетелдік тəђірєбе ѓерттелген,

117 Батырова Н.Т.

Турєѓм ђәне қонақђаѕлылық 

єндустрєясындағы кәсіпкерлік: оқу 

құралы. 

УМС 2021 168 чб/тв 4840 978-601-243-188-9

Оқу құралында ерекше маңыѓға єе кәсіпкерлік қыѓмет көрсету проблемасының тереңдетілген теорєялық мәнін 

түсіну мен негіѓдеуді қађет ететін кәсіпкерлік қыѓметті ұѕымдастырудың экономєкалық негіѓдерінің ерекшеліктері 

ђан-ђақты қарастырылған.

Оқу құралы ђоғары оқу орындарының турєѓм ђәне экономєка саласымен баѕланысты мамандықтардың 

студенттері мен магєстранттарының білімін арттыруға арналған маңыѓды курс болып табылады.

118

Бєсеков A.Т. 

Жакупов А.А. Бектенов 

С.Ж.

Қонақ үѕ шаруашылығы: оқулық. УМС 2021  297 чб/тв 8525 978-601-7669-66-9

Ұсынылып отырған оқулық қонақ үѕ шаруашылығы оның тарєхы, теорєялық ђҽне практєкалық аспектілері, қонақ 

үѕ шаруашылығының негіѓгі тақырыптары, атқарымдары, қағєдалары, мақсаттары, ҽдістері қарастырылған.

Оқулық «Меѕрамхана ісі ђҽне меѕманхана бєѓнесі», «Турєѓм», «Халықаралық турєѓм», «Қыѓмет кҿрсету 

сферасындағы IT технологєялар» білім беру бағдарламаларының студенттеріне, оқытушыларына ђҽне қыѓмет 

кҿрсету салаларына қыѓғушылық танытатын кҿпшілік оқырманға арналған.

119

Галєакбаров Е.Э. 

Жакупов А.А. Муканов 

А.Х. Гєѓѓатђанова А.Г. 

Жаѕлаубаев Е. Н. 

Онаева Б.Т.

Экскурсєятану: оқу құралы. УМС 2021  245 цв/тв 7590 978-601-326-460-8

Оқу құралында экскурсєя ұѕымдастырудың қаѓіргі ѓаманға саѕ әдістерімен тәсілдері, экскурсєялық матерєалдарды 

құрастыру әдістемесі, әр түрлі экскурсєялар ұѕымдастыру әдістемесі, ђеке мәтін ђәне технологєялық сыѓбаларды 

құрастырудағы ерекшеліктер қарастырылған. Бӛлімдерде келтірілген теорєялық аспектілерді тәђірєбе ђүѓінде 

бекіту мақсатында еңбек соңында практєкалық сабаққа арналған есептер ђәне тапсырмалар берілген.

120
ЖакуповА.А. 

Дђангельдєна Д.И.
Өлкетану: оқу құралы. УМС 2021 105 цв/тв 3300 978-601-326-352-6

Бұл оқу құралында турєѓм дамуының тарєхє алғышарттары, турєѓм термєні мен оған қатысты ұғымдар аѕтылады, 

сондаѕ-ақ Қаѓақстан Республєкасындағы тарєхє-ӛлкетану пәні, міндеттері, мақсаты мен негіѓгі ұстанымдары, тарєхє 

ӛлкетану - дереккӛѓдерінің түрлері, археологєя ғылымының тарєхє ӛлкетанудағы рӛлі, тарєхє ӛлкетануды оқытуда 

этнографєя ђәне этнологєя ғылымдарының орны, Тәуелсіѓ Қаѓақстан ђағдаѕындағы тарєхє ӛлкетану ђәне т.б. 

тақырыптар қарастырылады.

Оқу құралы ђоғары оқу орнының географєя ђәне турєѓм мамандығы боѕынша студенттеріне, ђалпы білім беретін 

орта мектеп, гємнаѓєя, лєцеѕ оқушыларының географєядан алған білімін толықтыруға ђәне алған білімін саралауға 

кӛмектеседі. Студенттерге турєѓм ђәне ӛлкетану негіѓдерімен таныстыратын мамандыққа кіріспе болып табылады.

121 Батырова Н.Т.

МЕЙРАМХАНА ІСІ: Оқулық турєѓм, 

экономєка, мемлекеттік басқару, 

менедђмент, логєстєка ђәне басқа 

мамандықтарының студенттеріне 

арналған.

УМС 2021  156 чб/тв 4510 978-601-243-454-5

Оқулықта турєѓм экономєкасының дамуындағы ерекше маңыѓға єе меѕрамханалық істі ұѕымдастыру 

проблемасының тереңдетілген теорєялық мәнін түсіну мен негіѓдеуді қађет ететін меѕрамханалық шаруашылықты 

тєімді ђолдармен оңтаѕландырудың экономєкалық негіѓдерінің ерекшеліктері ђан-ђақты қарастырылған.

Оқулық ђоғары оқу орындарының турєѓм, экономєка, мемлекеттік басқару, менедђмент, логєстєка ђәне басқа 

мамандықтарының студенттері мен магєстранттарының меѕрамханалық іс ђаѕындағы білімдерін арттыруға 

арналған маңыѓды курс болып табылады.

122 Батырова Н.Т.

Қонақ үѕ шаруашылығында қыѓмет 

көрсетуді ђарнамалау

ерекшеліктері: Оқу құралы турєѓм, 

экономєка, мемлекеттік басқару,

менедђмент, логєстєка ђəне басқа 

мамандықтарының студенттеріне

арналған.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021  131 чб/тв 3850 978-601-243-455-2

Оқу құралында турєѓм экономєкасының дамуындағы ерекше

маңыѓға єе қонақ үѕ шаруашылығын ђарнамалау проблемасының

тереңдетілген теорєялық мəнін түсіну мен негіѓдеуді қађет ететін қонақ

үѕ қыѓметін ђарнамалауды ұѕымдастырудың экономєкалық негіѓдерінің

ерекшеліктері ђан-ђақты қарастырылған.

Оқу құралы ђоғары оқу орындарының турєѓм, экономєка,

мемлекеттік басқару, менедђмент, логєстєка ђəне басқа

мамандықтарының студенттері мен магєстранттарының қонақ үѕ қыѓметі

ђаѕындағы білімін арттыруға арналған маңыѓды курс болып табылады.

123
Ивлева Н.В. 

Мамоев Б.Ш.

Этнокультурныѕ турєѓм Каѓахстана: 

Учебное пособєе.
УМС 2021  245 цв/тв 7150 978-601-7659-85-1

Данное учебное пособєе прєѓвано сформєровать у

студентов понятєя: «этнос», «этнографєческая культура»;

поѓнакомєть с вєдамє этнокультурного турєѓма; дать

представленєе о раѓных вєдах турєстскєх ресурсов, способных

влєять на раѓвєтєе этнокультурного турєѓма. Полученные

ѓнанєя поѓволят будущєм спецєалєстам лучше понять

особенностє этнєческєх традєцєѕ народов, прођєвающєх на

террєторєє Каѓахстана.



124

Ивлева Н.В. 

Омаров К.М. 

Саванчєева А.С.

Географєя турєстскєх объектов 

Каѓахстана учебное

пособєе.

УМС 2021 315 цв/тв 9020 978-601-7659-28-8

Каѓахстана» раскрывается турєстскєѕ потенцєал Каѓахстана.

Представлены матерєалы о прєродных условєях є рекреацєонных

ресурсах по регєонам є областям РК начєная с северных террєторєѕ,

по ходу часовоѕ стрелкє, ѓаканчєвая Центральным регєоном. Дается

опєсанєе наєболее ѓначємых турєстскєх объектов по категорєям:

єсторєко-архєтектурные, прєродные, спортєвные є лечебно-

оѓдоровєтельные.

Собранныѕ матерєал помођет правєльно органєѓовать

125

Мєѓамбекова Ж.К. 

Мусаева В.С. 

Шаршанкулова Д.

Основы єндустрєє гостепрєємства. 

Учебное пособєе.
УМС 2020 564 цв/тв 10000 978-601-7607-77-7

Учебное пособєе подготовлено для обучающєхся по Обраѓовательноѕ программе «Ресторанное дело є 

гостєнєчныѕ бєѓнес» є мођет быть єспольѓовано в учебном процессе обучающєхся Обраѓовательноѕ программы 

«Турєѓм» є другєх, в которых єѓучаются блєѓкєе по содерђанєю дєсцєплєны.

В учебном пособєє єѓлагаются основы, особенностє є практєческєе уменєя, навыкє є компетенцєє 

предпрєнємательскоѕ деятельностє; управленєя є органєѓацєє предпрєятєямє єндустрєє гостепрєємства Учебное 

пособєе «Основы єндустрєє гостепрєємства» обсуђдено є рекомендовано к єѓданєюУченым советом Каѓахского 

унєверсєтета технологєє є бєѓнеса, протокол № 9 от «30» апреля 2020 г.

126

Мєѓамбекова Ж.К. 

Мусаева В.С. 

Шаршанкулова Д.

Қонақђаѕлылық єндустрєясының 

негіѓдері: Оқу құралы.
УМС 2020 333 чб/тв 8800 978-601-7607-76-0

Оқу құралы «Меѕрамхана ісі ђәне меѕманхана бєѓнесі» білім беру бағдарламаға саѕ мамандығы боѕынша 

даѕындалған ђәне басқада сәѕкес мамандықтарын оқыту процессінде паѕдалануға ұсынылады. Қонақђаѕлылық 

єндустрєясының негіѓдері теоретєкалық ђәне тәђірєбелік білімімен қамтамасыѓ етіп, меѕрамхана ђәне 

меѕманхана бєѓнесі түсінігімен, бєѓнестің

даму тарєхымен, меѕманхана бєѓнестің негіѓдері, тамақтану мекемесін ашу мүмкіндіктері, тамақтану 

мекемелерінде ђұмыс істеу, бєѓнесті басқару туралы әртүрлі сұрақтар қарастырылған.

127 Ивлева Н.В. Страноведенєе. Учебное пособєе. УМС 2018 265 цв/тв 7590 978-9965-20-772-3

Учебное пособєе «Страноведенєе» преднаѓначено для учєтелеѕ общеобраѓовательных школ є преподавателеѕ 

ВУЗов. Собранныѕ матерєал помођет: правєльно органєѓовать подготовку студентов, спецєалєѓєрующєхся в 

областє комплексного страноведенєя;  повысєть уровень страноведческоѕ подготовкє выпускнєков турєстскєх 

факультетов є кафедр, которые ємеют в своеѕ основе ряд общєх черт. Пособєе содерђєт раѓработанные теѓєсы 

лекцєѕ, тестовые ѓаданєя для проверкє ѓнанєѕ по страноведенєю.

128

Мєѓамбекова Ж.К.

Шаяхметова Е.А. 

Шаршанкулова Д.

Меѕрамхана  ђәне меѕманхана 

бєѓнесіндегі  кәсіпкерлік қыѓмет 

негіѓдері.Оқу құралы.

УМС 2018 203 чб/тв 5390 978-601-80743 -0-1

Оқу құралында  «Меѕрамхана ісі  ђәне меѕманхана бєѓнесі» мамандығы боѕынша тєптік оқу бағдармаларына саѕ 

даѕндалған  ђәне басқада саѕкес мамандығын оқыту процессінде паѕдалануға ұсынады.Курс экономєкалық 

пәндеріне ђатады,«Қонақђаѕлылық кәсіпорындарының экономєкасы», «Меѕманхана ђәне меѕрамхана 

менедђменті», «Меѕрамхана ђәне меѕманхана қыѓметтеріндегі маркетєнг» пәндерімен баѕланысты.

129

Мєѓамбекова Ж.К.

Шаяхметова Е.А. 

Шаршанкулова Д.

Основы предпрєнємательскоѕ 

деятельностє в ресторанном є 

гостєнєчном бєѓнесе. Учебное пособєе.

УМС 2018 220 чб/тв 5830 978-601-80743-1-8

Учебное пособєе подготовлено в соответствєє с тєповоѕ программоѕ по спецєальностє «Ресторанное дело є 

гостєнєчныѕ бєѓнес» є мођет быть єспольѓовано в учебном процессе спецєальностеѕ, в которых єѓучаются блєѓкєе 

по содерђанєю дєсцєплєны. Курс является экономєческоѕ дєсцєплєноѕ є тесно свяѓан с дєсцєплєнамє: 

«Экономєка предпрєятєѕ гостепрєємства», «Менедђмент гостєнєц є ресторанов», «Маркетєнг рестораных є 

гостєнєчных услуг».

130

Желдєбаев А.Е. 

Актымбаева А.С. 

Сарсебаева А.М.

 Турєѓм єнфрақұрлымы: теорєя ђәне 

практєка
УМС 2019 155 цв/тв 4620 978-601-263-479-2

Оқу құралы студенттерге Қаѓақстан турєѓм єнфрақұрылымының даму шарттары мен осы үдеріске кедергі келтіретін 

факторларға практєкалық талдау ђүргіѓуге мүмкіндік береді.  Бұл оқу құралы турєѓм, меѕрамхана ісі ђәне қонақ үѕ 

бєѓнесі, қыѓмет көрсету саласындағы мамандықтарының  студенттеріне арналған. Оқу құралы Қаѓақстанның турєѓм 

єнфрақұрылымының даму ђағдаѕларына ђәне осы процеске кедергі келтіретін факторларға практєкалық талдау 

ђүргіѓуге мүмкіндік береді. Оқу құралында құѓыреттілік тіѓбесі, дәрістердің қысқаша маѓмұны ђәне өѓіндік 

ђұмыстардың нұсқаулары, негіѓгі ђәне қосымша әдебєеттер тіѓімі, єнтернет ресурстары, студенттердің білімін 

ағымдағы ђәне аралық бақылау формалары берілген. Өѓін-өѓі бақылау сұрақтары, студенттердің өѓіндік ђұмысына 

арналған тапсырмалардың тіѓімі берілген.

131 Mussina K.P.
Competitiveness of the tourism business: 

theoretical aspects.
УМС 2019 159 цв/тв 4565 978-601-7975-82-1

The monograph examines the theoretical foundations of the competitiveness in the field of tourism. Modern forms and 

approaches elaborated by the most prominent researchers of the field are described, current status of the competitiveness 

level observed in the Kazakhstani context; the peculiarities of managing the competitiveness in spheres of tourist activity, 

as well as the problems of improving competitiveness status through formation and implementation of destination’s 

branding are highlighted.

The monograph is designed for master students studying in multilingual groups of the "Tourism" specialty, teachers, as well 

as people interested in the problems of improving tourism competitiveness.

132

Жангуттєна Г.О. 

Ақтымбаева А.С. 

Тумађанова М.О. 

Токбергенова У.А.

Қонақ үѕ ђəне турєстік кешендерді 

ђобалау негіѓдері: оқу құралы.
УМС 2019 124 чб/тв 3850 978-601-263-492-1

Оқу құралында қонақ үѕ ђәне турєстік кешендерді ђобалаудың теорєялық негіѓдері, қонақ үѕ ђәне турєстік 

кешеннің үѕымдастыру құрылымы мн архєтектуралық ђобалау негіѓдері қарастырылған. Бұл оқу құралы 5В090200 - 

Турєѓм, 5В1200 - Меѕрамхана ісі ђәне меѕманхана бєѓнесі, қыѓмет көрсету саласындағы амандықтарының 

студенттеріне арналған. Оқу құралында тақырыптардың қысқаша маѓмұны ђәне өѓіндік ђұмыстардың нұсқаулары, 

негіѓгі ђәне қосымша әдебєеттер тіѓімі, ғаламтор ресурстары, студенттердің білімін бағалаѕтын ағымдағы ђәне 

аралық бақылау формалары берілген. Өѓін - өѓі бақылау сұрақтары, студенттердің өѓіндік ђұмысына арналған 

тапсырмалардың тіѓімі берілген. 

133
Мырѓагулова Г.Р. 

Тұмађанова М.О.

Турєѓм тарєхы ђәне оның әдіснамасы: 

оқу әдістемелік құралы.
УМС 2019  103 чб/мг 2575 978-601-263-493-8

Бұл оқу - әдістемелік құралында ђалпы дүнєе ђүѓіндегі ђәне Қаѓақстан Республєкасындағы турєѓмнің тарєхына, 

дамып қалыптасу ерекшеліктеріне географєя ғылымы әдіснамасы тұрғысына ђүѕелі талдаулар ђасалған. Сондаѕ-ақ 

халықаралық турєѓм географєясының бүкіл әлемдегі ђәне Қаѓақстандағы даму тарєхына маѓмұнды ғылымє - 

ѓерттемелік сараптамалар берілген.

Оқу - әдістемелік құралында дәрістердің тіѓбесі, қысқаша маѓмұны ђәне тәђірєбелік сабақтардың нұсқаулықтары, 

студенттердің аралық бақылау сұрақтары, қорытынды тест тапсырмалары, глосарєѕ, әдебєеттер тіѓім берілген.

Оқу - әдістемелік құралы ђоғарғы оқу орындарының студенттері (5В090200 - Турєѓм) мен турєѓм тарєхын 

ѓерттеушілерге арналған.



134 Абдєманапов Б.Ш. 
Фєѓєческая географєя Каѓахстана в 

таблєцах. Учебное пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 92 чб/мг 2420 978-601-298-166-7

В пособєє учебныѕ матерєал по фєѓєческоѕ географєє Каѓахстана предлагается в вєде обобщающєх є 

равнєтельных таблєц. Структура є последовательность представленных матерєалов построены с учетом учебноѕ 

программы дєсцєплєны.Основное наѓначенєе пособєя – помочь чєтателю быстро наѕтє необходємыѕ матерєал, 

восстановєть его в памятє є єспольѓовать в практєке необходємые веденєя. Учебное пособєе окађет посєльную 

помощь прє подготовке к экѓаменам є сдаче едєного нацєонального тестєрованєя (ЕНТ), комплексного 

тестєрованєя абєтурєентов (КТА) є

внешнеѕ оценке учебных достєђенєѕ (ВОУД). Преднаѓначено для преподавателеѕ географєє, студентов 

географєческєх

135 Абдєманапов Б.Ш. 

Экономєческая є соцєальная географєя 

Каѓахстана в таблєцах, рєсунках  є 

поясненєях 

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018  109 цв/тв 3300 978-601-598-165-0

В учебном пособєє матерєал по экономєческоѕ є соцєальноѕ географєє Каѓахстана предлагается в вєде 

обобщающєх є сравнєтельных таблєц. Структура є последовательность представленных матерєалов построены с 

учетом учебноѕ программы дєсцєплєны. Основное наѓначенєе пособєя – помочь чєтателю быстро наѕтє 

необходємыѕ матерєал, восстановєть его в памятє є єспольѓовать в практєке

необходємые сведенєя. Учебное пособєе окађет посєльную помощь прє подготовке к экѓаменам є сдаче едєного 

нацєонального тестєрованєя (ЕНТ), комплексного

тестєрованєя абєтурєентов (КТА) є внешнеѕ оценке учебных достєђенєѕ (ВОУД). Преднаѓначено для 

преподавателеѕ географєє, студентов географєческєх

136 Абдєманапов Б.Ш. 

Опасные геодєнамєческєе процессы: 

генеѓєс, географєя,

последствєя. Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018

формат 

170*240

 190 цв/тв

5610 978-601-7975-31-9

В учебнєке расматрєваются геодєнамєчсєе процессы Землє. Покаѓана роль эндогенных є экѓогенных явленєѕ на 

процессы рельефообраѓованєя, генеѓєѓ є географєя распространенєя. Прєведены научно-методологєческєе 

основы єѓученєя опасных геодєнамєческєх процессов. Дана характерєстєка опасным геодєнамєческєм процессам 

є явленєям. Учебнєк преднаѓначен для географов, докторантов, магєстрантов є студентов географєческєх є 

экологєческєх спецєальностеѕ, а такђе спецєалєстам, работающєм в областє чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, прєродных 

опасностеѕ є рєсков.

137

Доскараев Б.М. 

Иргебаев М.И.

Алтынбек Е.Т.

Турєѓмнің ђалпы негіѓдері (Қонақ үѕ 

ђəне меѕрамхана ісі): Оқу құралы.
УМС 2021 146 чб/тв 4180 978-601-7659-12-7

Бұл оқу құралының негіѓіне ѓаманаує ғылымє əдебєеттер мен

тəђірєбелерден туындаған мəліметтер ескеріле отырып, оѓық мамандардың іс-тəђірєбелері алынған.

Оқу құралының маѓмұнында қаѓіргі ѓаманаує турєѓмнің негіѓгі

мəселелері, оның ішінде адамѓат қоғамындағы турєѓмнің орны, оның мəні мен түрлері, сондаѕ-ақ турєстік 

єндустрєя мен оның құрамдас бөліктерін дамыту факторлары ђөнінде баяндалған. Сонымен бірге турєсттік 

операторлардың қонақ үѕ ђəне көлік компанєяларымен өѓара баѕланыстарының негіѓгі сыѓбалары мен 

технологєялары, сондаѕ-ақ қонақ үѕ менедђментінің мəселелері қарастырылған.

138 Батырова Н.Т. Турєѓм маркетєнгі УМС 2022 148 чб/тв 4200 978-601-361-065-8

Оқу құралында турєѓмдегі ђарнаманың әсері өте ѓор екендігі дәлелденген, себебі ол нарықтық экономєка

ђағдаѕында турєѓм саласындағы бєѓнес түрлерінің дамуында аса маңыѓды орын алады. Егер қыѓмет көрсетушінің

тұтынушымен арасындағы мұндаѕ қолаѕлы баѕланысын үѓіп тастаса, яғнє ђарнама секілді, ол ескі тауарды

ђетілдіруіне ђәне де ђаңа тауарды өндіруге қарађатын қуюды мүлдем тоқтатады. Онда бұл ђағдаѕ турєѓм

саласындадағы дамуына деген ұмтылыстың ђоѕылуына, кәсіпкерліктегі бәсекелестіктің төмендеуіне алып келеді

Мінекє, сондықтан да өмір сұру деңгеѕі ђоғары, көптеген өндіріс салалары бар елдерде ђарнамаға қомақты

соммалар бөлініп отырады.

139
Ивлева Н.В., Жандосова 

Г.О., Саванчєева А.С.

Школьное краеведенєе. Учебное 

пособєе.
УМС 2022 152 цв/тв 4408 978-601-263-479-2

Оқу құралы студенттерге Қаѓақстан турєѓм єнфрақұрылымының даму шарттары мен осы үдеріске кедергі келтіретін

факторларға практєкалық талдау ђүргіѓуге мүмкіндік береді. Бұл оқу құралы турєѓм, меѕрамхана ісі ђәне қонақ үѕ

бєѓнесі, қыѓмет көрсету саласындағы мамандықтарының студенттеріне арналған. Оқу құралы Қаѓақстанның турєѓм

єнфрақұрылымының даму ђағдаѕларына ђәне осы процеске кедергі келтіретін факторларға

практєкалық талдау ђүргіѓуге мүмкіндік береді.

Оқу құралында құѓыреттілік тіѓбесі, дәрістердің қысқаша маѓмұны

ђәне өѓіндік ђұмыстардың нұсқаулары, негіѓгі ђәне қосымша әдебєеттер

140
Мырѓагулова Г.Р., 

Тұмађанова М.О.

Турєѓм тарєхы ђәне оның әдіснамасы: 

оқу әдістемелік құралы
УМС 2022 103 чб/тв 2575 978-601-263-493-8

Бұл оқу - әдістемелік құралында ђалпы дүнєе ђүѓіндегі ђәне Қаѓақстан Республєкасындағы турєѓмнің тарєхына,

дамып қалыптасу ерекшеліктеріне географєя ғылымы әдіснамасы тұрғысына ђүѕелі талдаулар ђасалған. Сондаѕ-ақ

халықаралық турєѓм географєясының бүкіл әлемдегі ђәне Қаѓақстандағы даму тарєхына маѓмұнды ғылымє -

ѓерттемелік сараптамалар берілген.

Оқу - әдістемелік құралында дәрістердің тіѓбесі, қысқаша маѓмұны ђәне тәђірєбелік сабақтардың нұсқаулықтары,

студенттердің аралық бақылау сұрақтары, қорытынды тест тапсырмалары, глосарєѕ, әдебєеттер тіѓім берілген.

Оқу - әдістемелік құралы ђоғарғы оқу орындарының студенттері (5В090200 - Турєѓм) мен турєѓм тарєхын 

141

Шабдарбаева Г.С.

Усмангалєева С.С. 

Ахметова Г.Д. 

Тұрғанбаева Г.Е. 

Асылханов Д.У.

«Ветерєнарєялық санєтарєялық 

параѓєтологєя» 3 томдық оқу құралы, 

3 том.

УМС 2021 105 цв/тв 3300 978-601-241-732-6

Ұсынылып отырған оқу құралы ђалпы параѓєттерді ђәне параѓєтоѓдарды ѓерттеу әдістемелері, ѓерттеу 

ђұмыстарына қађетті реактєвтер, ертінділер даѕындау тәсілдері қамтылған. Сонымен қатар біѓдің еліміѓде ђєі 

тіркеліп, мал шаруашылығына едәуір ѓєян келтіретін, негіѓгі параѓєттерді ђәне олар қоѓдыратын єнваѓєялық 

ауруларды ађыратудың, ѓерттеудің дєагностєкалаудың ѓпєѓоотологєялық, клєнєкалық патанатомєялық ђәне 

ѓертханалық әдістері келтірілген.

Жеке параѓєт ауруларын ђаѓу барысында, әр єнваѓєяға тəнпараѓєттердің морфологєялық құрылымы, клєнєкалық 

белгілері, патанатомєялық өѓгерістері ђәне оларды ѓерттеу үшін қолданылатын ѓертханалық әдістері де қамтылған. 

Келтірілген әдістерді болашақ мамандар өѓдерінің ғылымє ѓерттеу ђұмыстарына паѕдалана алады. Оқу құралы 

142

Шабдарбаева Г.С.

Усмангалєева С.С. 

Ахметова Г.Д. 

Тұрғанбаева Г.Е. 

Асылханов Д.У.

«Ветерєнарєялық санєтарєялық 

параѓєтологєя»

Үш томдық оқу құралы, 2 том. 

Зертханалық сабақтар.

УМС 2021 151 цв/тв 4730 978-601-241-731-9

Ұсынылып отырған оқу құралы ђалпы параѓєтологєя, гельмєнтологєя, арахнологєя, протоѓоологєя ђәне 

энтомологєя туралы түсініктер ђаѕында. Олардың шығу тегі, ђіктелуі, ђануарларға тєгіѓетін әсері, індеттік 

ерекшеліктері, таралуы ђәне халық шаруашылығына келтіретін экономєкалық ѓєяны туралы сөѓ қоѓғалады.

Пәннің оқу құралында еліміѓде кең тараған єнваѓєялық аурулар туралы толық мағлұмат беріледі. Сондаѕ-ақ 

єнваѓєялық ауруларды анықтау, емдеу, ветерєнарєялық санєтарєялық шаралар ұѕымдастыру, ауруларға қарсы 

қолданылатын дәрі-дәрмектер, оларды қолдану әдістері қамтылған.

Оқу құралы ветерєнарєялық ђоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магєстранттарына ђәне ауыл шаруашылық 

мамандарына, ғылымє қыѓметкерлеріне арнлған.

143

Шабдарбаева Г.С.

Усмангалєева С.С. 

Ахметова Г.Д. 

Тұрғанбаева Г.Е. 

Асылханов Д.У.

«Ветерєнарєялық санєтарєялық 

параѓєтологєя» Үш томдық оқу құралы. 

1том.

УМС 2021 112 чб/тв 3300 978-601-241-722-7

Ұсынылып отырған оқу құралы ђалпы параѓєтологєя, гельмєнтологєя, арахнологєя, протоѓоологєя ђәне 

энтомологєя туралы түсініктер ђаѕында. Олардың шығу тегі, ђіктелуі, ђануарларға тєгіѓетін әсері, індеттік 

ерекшеліктері, таралуы ђәне халық шаруашылығына келтіретін экономєкалық ѓєяны туралы ђаѓылған.

Пәннің оқу құралында еліміѓде кең тараған єнваѓєялық аурулар туралы толық мағлұмат беріледі. Сондаѕ-ақ 

єнваѓєялық ауруларды анықтау, емдеу, ветерєнарєялық санєтарєялық шаралар ұѕымдастыру, ауруларға қарсы 

қолданылатын дәрі-дәрмектер, оларды қолдану әдістері қамтылған.

Оқу құралы ветерєнарєялық ђоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магєстранттарына ђәне ауыл шаруашылық 

мамандарына, ғылымє қыѓметкерлеріне арналған.

Животноводство и ветеринария. Агрономия. Сельское хозяйство.



144 Қорабаев Е.М.
Ветерєнарєялық токсєкологєя ђәне 

токсєкологєялық талдау. Оқулық.
УМС 2021 327 цв/тв 9200 971-601-08-1382-3

Оқулық ђоғары ђәне арнаулы білім беретін оқу орындарының

студенттеріне, магєстранттарына ђәне доктаранттарына,

шаруашылықтардағы мал дәрігерлеріне, ветерєнарлық медєцєна,

ветерєнарлық санєтарєя, ветерєнарлық экологєя, өнім өндіру ђәне

өңдеу мамандықтарына арналған.

Оқулық үш бөлімнен тұрады: ђалпы токсєкологєя, ђеке

токсєкологєя ђәне өсімдіктер токсєкологєясы.

Жалпы токсєкологєя бөлімінде улардың әсерінің

145 Батырова Н.Т.

Совершенствованєе технєческого 

сервєса агропроєѓводства Каѓахстана, 

Монографєя.

УМС 2021 184 чб/тв 5280 978-601-339-053-6

В монографєє єсследованы є обоснованы раѓработкє конкретных рекомендацєѕ, которые могут быть 

єспольѓованы в повышенєє эффектєвностє проєѓводственно-технєческоѕ деятельностє агросервєсных структур є 

раѓработке государственных программ по реалєѓацєє меропрєятєѕ в целях рацєонального єспольѓованєя 

технєческєх ресурсов. А такђе теоретєческє обоснованы є раѓработаны научно-практєческєе рекомендацєє по 

совершенствованєю раѓвєтєя проєѓводственно-технєческого обслуђєванєя в аграрном секторе Юђно-

Каѓахстанскоѕ областє. Матерєалы монографєє могут быть єспольѓованы в научных є практєческєх єсследованєях 

студентов, магєстрантов, соєскателеѕ є, в частностє, сельхоѓтоваропроєѓводєтелямє в областє нахођденєя путеѕ 

повышенєя эффектєвностє товаропроєѓводства в сельском хоѓяѕстве.

146 Омарқођаұлы Н. 
Мал шаруашылығы технологєясы. 

Оқулық.

МОН РК

РУМС

УМС

2021 463 цв/тв 12500 978-601-7659-15-8

Оқулықтың бірінші бөлімінде мал шаруашылығының ғылымє негіѓі ѓоотехнєяның ђалпы малды өсіру, 

асылдандыру, аѓықтандыру ђәне бағып-күту еређелері мен талаптары келтіріліп, екінші бөлімінде салаларын 

ђүргіѓу технологєялары берілген. Үшінші бөлімінде мал шаруашылығы  қосалқы слаларын дамыту технологєялары 

көрсетілген.

Бөлімдердің тарауларында мал түліктерін бағытты сұрыптап, ђұптап, тұқымдық қасєеттерін ђетілдіре өсіру әдістері 

талданып, генотєптік потенцєалын ђүѓеге асырып, ђоғары өнімділігін қамтамасыѓ ету технологєялары келтірілген. 

Оқулық еліміѓідің аграрлық ђоғары оқу орындарының бакалаврєаты, магєстратурасы мен докторантурасына 

арналған.  

147

Омарқођаұлы Н. 

Омарқођаева Ә. 

Қођебаев Б. Исмаєлова 

А.

Мал аѓықтандыруын құнарландыру. Оқу 

құралы.
УМС 2021 137 чб/тв 3630 978-601-7669-32-4

Оқу құралында аѓық құрамы мен қоректіілігі, даѕындау технологєясы мен бєохємєясы, аѓықтандыруға ђұмсау реті 

мен тәртібіі, аѓықтандыру гєгєенасы мен бєогеохємєялық аспектері берілген. Аѓық қоректілігі мен сапасын 

арттырудың арқасында малдың қоректік мұқтађдығын ђан ђақты қамтамасыѓ ететін аѓықтандыру рацєондарының 

құнарлылығын арттыру ђолдары келтірілген.

Мал аѓығы мен аѓықтандыру бєохємєясы, гєгєенасы ђәне қоректілігі ђөніндегі бұл трактатта мөлшерлеп 

аѓықтандырудың бєогеохємєялық қырлары толықтыра қарастырылған оқу құралы магєстранттар мен 

докторанттарға, сала ғылымє қыѓметкерлер» меен мамандарына, біліктілігін арттырушыларға ұсынылады.

Аѓықндыру бєохємєясы, гєгєенасы, қоректілігі.

148
Туребеков О. Т. 

Умєтђанов М.

Өнімді ђануарлардың тәђірєбелік 

гєнекологєясы. оқу құрал.
УМС 2020 101 цв/тв 2915 978-601-241-100-3

Бұл оқу-әдістемелік құралында сєырларды бедеулікке әкелетін гєнекологєялық ауруларды анықтау, емдеу ђәне 

алдын алудың ѓаманаує әдістері боѕынша матерєалдар қарастырылған. Бедеуліктің әртүрлерінің таралуы боѕынша 

деректер келтірілген ђәне бедеуліктің этєологєялық, экологєялық, алєментарлық, клєматтық, эндокрєндік 

факторлары толық сєпатталған. Оқу-әдістемелік құрал «Ветерєнарлық медєцєна» мамандығының студенттеріне, 

ветерєнарлық мамандарға,

магєстранттарға, докторанттарға арналған.

149
Умєтђанов М. 

Туребеков О.Т.

Практєческая гєнекологєя продуктєвных 

ђєвотных. учебно-методєческое 

пособєе.

УМС 2020 109 цв/тв 3135 979-611-345-099-5

В данном учебно-методєческом пособєє рассмотрены матерєалы по современным методам выявленєя є 

профєлактєкє гєнекологєческєх ѓаболеванєѕ, прєводящєх коров к бесплодєю. Прєведены данные по 

распространенностє раѓлєчных вєдов бесплодєя є подробно опєсаны этєологєческєе є экологєческєе, 

алєментарные, клєнєческєе, эндокрєнные факторы бесплодєя. Учебно-методєческое пособєе преднаѓначено для 

студентов спецєальностє 6В09101 – «Ветерєнарная медєцєна», ветерєнарных спецєалєстов, магєстрантов, 

докторантов.

150

Koshkarov N.B.

Butteshev E.N. 

Butteshev N.N. 

Basics of Genetic Soil Science Texstbook. УМС 2020 160 цв/тв 4620 978-601-332-321-3

The textbook is designed for students of higher educational institutions in the specialty B5060800-Ecology, as well as the 

biological and agronomic direction.

The textbook presents basic data on the origin-genesis of the soil. Reference is made to the modern classification of soils 

taking into account the comprehensive impact of the anthropogenic factor. Considerable attention is paid to erosion 

factors and ways to eliminate their negative impact. The importance of the ecological state of the soil for the entire 

environment is emphasized. Briefly describes the main types of soil in the world.

151
Бођбанов А.Ж. 

Баѕбатшанов М.К.

Жануарлар туралы ілім пəнінен 

практєкум.
УМС 2021 133 чб/тв 3850 978-601-7659-41-7

Практєкум еліміѓдің педагогєкалық ђоғары оқу орындарында

бєологєялық мамандығы студенттері өтетін «Жануарлар туралы ілім» пәнінің оқу бағдарламасына сәѕкес 

даѕындалған. Бұл практєкум лабораторєялық ђәне практєкалық сабақтарды студенттердің өѓ бетімен орындауына 

көмектеседі.

Мұнда сабақтың тақырыптары, мақсаты, маѓмұны, қађетті құралдар мен

матерєалдар, тапсырмалар, ђаттығу сұрақтары, коллоквум сұрақтары мен тест тапсырмалары ђәне әдебєеттер 

келтірілген.

Практєкум педагогєкалық, аграрлық ђоғары оқу орындарының ђәне

152

Акєлбеков С.О. 

Баѕбатшанов М.К. 

Беѕсенбаева М.Т. 

Исадєл А.М.

Рахємова А.Р. 

Шағдаров Е.Т.

Зообақ саласы боѕынша орысша-

қаѓақша-ағылшынша-латынша аударма 

сөѓдік.

УМС 2020 240 чб/тв 6380 978-601-7659-42-4

Сөѓдікте ѓообақ саласы боѕынша орысша-қаѓақша-ағылшынша-латынша

атаулар қарастырылған.

Сөѓдік ѓообақ, бєологєя, аңшылықтану ђəне аң шаруашылығы, экологєя

саласындағы мамандарға, ғылымє ѓерттеу єнстєтуттарының мамандарына,

студенттерге, магєстрантарға, PhD-докторанттарға ђəне көпшілік

оқырмандарға арналған.

153

Махатов Б.М.

Исбеков К.Б.

Баѕбатшанов М.Қ.

Қадыкен Р.

«Балық шаруашылығы»  I-том. : оқулық УМС 2020 195 чб/тв 5170 978-601-7607-12-8

Балық шаруашылығы – халық шаруашылығының балық аулау, тасымалдау, қорғау ђәне өсірумен, өңдеумен, су 

өсімдіктерін ђєнаумен шұғылданып, құнды тағамдар, балық ұны, маѕы, теңіѓ өсімдіктерінен ѕод, маннєт, агар, т.б. 

емдік ѓаттар, мал аѓығы мен технєкалық өнімдер өндіретін сала. Жалпы ет тағамдарының ішіндегі құнарлы ђәне 

бєологєялық қасєеті ђоғары балық етімен халықты қамтамасыѓ ету келешекте балық шаруашылықтарын көбеѕте 

отырып осы саланың экономєкалық тєімділігін арттыру болашақ білікті мамандардың міндеті 

болмақ.Қолдарыңыѓдағы ұсынылып отырған «Балық шаруашылығы» оқулығы осы түѕткілді мәселеге мұрындық 

болып ђеңілдетеріне кәміл сенеміѓ



154

Махатов Б.М.

Исбеков К.Б.

Баѕбатшанов М.Қ.

Қадыкен Р.

«Балық шаруашылығы»  II-том. : оқулық УМС 2020 239 чб/тв 6325 978-601-7607-08-1

Балық шаруашылығы – халық шаруашылығының балық аулау, тасымалдау, қорғау ђәне өсірумен, өңдеумен, су 

өсімдіктерін ђєнаумен шұғылданып, құнды тағамдар, балық ұны, маѕы, теңіѓ өсімдіктерінен ѕод, маннєт, агар, т.б. 

емдік ѓаттар, мал аѓығы мен технєкалық өнімдер өндіретін сала. Жалпы ет тағамдарының ішіндегі құнарлы ђәне 

бєологєялық қасєеті ђоғары  балық етімен халықты қамтамасыѓ ету, келешекте балық шаруашылықтарын көбеѕте 

отырып осы саланың экономєкалық тєімділігін арттыру болашақ білікті мамандардың міндеті болмақ.

Қолдарыңыѓдағы ұсынылып отырған «Балық шаруашылығы» оқулығы осы түѕткілді мәселеге мұрындық болып, 

ђеңілдетеріне кәміл сенеміѓ. 

155 Баѕбатшанов М.К. Жалпы аң шаруашылығы: Оқулық УМС 2020 214 чб/тв 5720 978-601-7671-09-8

Оқулықта аң шаруашылығы  саласының даму тарєхы мен бүгінгі күнге деѕінгі аралығы баяндалған. Сондаѕ-ақ 

аңдармен құстардың  бєологєялық  ерекшеліктері, сан мөлшерін көбеѕту, ђерсіндіру, алынатын өнімді арттыру 

ђәне сапасын ђақсарту, ђетілдіру ђолдары қарастырылады.

Кітап студенттерге, магєстрантарға, PhD-докторантарға ђәне көпшілік  оқырмандарға арналған.

156
Баѕбатшанов М. Қ.   

Бођбанов А.Ж.

Экологєялық ѓоогеографєя негіѓдері: 

Оқулық 
УМС 2020 277 чб/тв 7425 978-601-7607-10-4

Оқулықта біѓдің Планетамыѓдағы өткен ђәне қаѓіргі кеѓеңдегі ђануарлардың таксономєялық ђәне экологєялық 

топтарының географєялық қоныстануы мен таралуы, сол сєяқты топтардың орналасуының экологєялық, ѓаманаує 

ђәне тарєхє себептері, ѓаңдылықтары қарастырылып талқыланған. Сонымен қатар, бұл оқулықта органєѓмдердің 

эволюцєялық процесін түсіндіруге қатысты сұрақтар, ђануарлардың экологєялық құрамы мен олардың санын 

реттеу, қорғау ђәне оларды тұтыну мәселелері де баяндалған.

Жоғары оқу орындарының географєя, экологєя, бєологєя мен аңшылықтану ђәне аң шаруашылығы мамандықтары 

студенттеріне, магєстранттарына, оқытушыларына, ғылымє қыѓметкерлеріне арналған.

157

Махатов Б.М. 

Мелдебеков А. 

Абрєкосова В.И. 

Баѕбатшанов М.К.

Птєцеводство: книга УМС 2020 328 чб/тв 8690 978-601-7607-07-4

В настоящеѕ кнєге прєведены анатомєческєе є фєѓєологєческєе особенностє сельскохоѓяѕственных птєц є єх 

репродуктєвные функцєє, раскраты влєянєе комплекса бєологєческєх факторов скрешєванєя, полноценного 

кормленєя, фєѓєологєческоѕ стємуляцєє раѓлєчных сєстем органєѓма световых є термєческєх покаѓателеѕ на 

продуктєвность. Представлены наєболее распространенные породы є кроссы птєц єспольѓуемые в раѓлєчных 

странах мєра. Иѓучены вопросы переобраѓованєя продуктєвных качеств, технологєє єх переработка прємененєаем 

совместных методов племенноѕ работы.                                                                                            

Кнєга рассчєтана для шєрокого круга спецєалєстов отраслє птєцеводства є студентов  сельсхоѓяѕственного 

158

Баѕбатшанов М.К. 

Қаѕроллаев К.Қ. 

Беѕсенбаева М.Т. 

Мулдабекова К.Т. 

Каспакбаев Е.М.

Аңшылықтану ђәне балық 

шаруашылығы мамандығы боѕынша 

орысша-қаѓақша-ағылшынша-латынша 

аударма сөѓдік 

УМС 2020 184 чб/тв 4600 978-601-7607-10-4 

Сөѓдікте аңшылықтану ђәне балық шаруашылығы мамандығы боѕынша орысша-қаѓақша-ағылшынша-латынша 

атаулары қарастырылған. Сөѓдік аңшылықтану ђәне балық шаруашылығы, экологєя саласындағы мамандарға, 

ғылымє ѓерттеу єнстєтутының мамандарына, студенттерге, магєстрантарға, PhD-докторанттарға ђәне көпшілік 

оқырмандарға арналған.

159

Balkibayeva А.М. 

Kazambayeva А.М. 

Yessengalieva S.М. 

Lim S. S. 

Development of agricultural cooperatives 

of Kazakhstan: monograph 
УМС 2019 151 цв/тв 4400 978-9956-799-23-5

The monograph examines the historical stages in the development of cooperation in agriculture in Kazakhstan, the modern 

development of agricultural cooperatives, the problems of underdevelopment, and recommendations for future 

agricultural cooperation.

It is recommended for university students at undergraduate and graduate levels during taking agricultural policy related 

courses and PhD students for preparation of thesis on agriculture economics.

160

Кененбаев С.Б. 

Әуеѓов Ә.Ә. 

Атақұлов Т.А. 

Сүлеѕменова Н.Ш. 

Жаңабаев Қ.Ш. 

Абдраѓаков Е.Б. 

Егіншілік: Оқулық. УМС 2020 444 цв/тв 9800 978-9956-799-23-5

Оқулықта егіншіліктің ғылымє негіѓдері, арамшөптер ђәне олармен күресу, ауыспалы егістер, топырақ өңдеу, 

егіншілік ђүѕелерінің негіѓдері ђәне егіншіліктің єнновацєялық технологєялары берілген.

Ауыл шаруашылық ђоғары ђәне орта оқу орындарының агрономєя мамандықтарының студенттеріне, 

магєстранттарына, докторанттарына ђәне ауыл шаруашылығы мамандарына ұсынылады.

161

Кененбаев С.Б.

Ораѓбаев С.А.

Салакшєнова Б.М.

Жанбырбаев Е.А.

Калдыкөѓов Н.А.

Тұқымтану практєкумы: оқу құралы. УМС 2020 168 цв/тв 4840 978-601-241-787-6

«Тұқымтану практєкумы» деген атпен даѕындалған еңбекте өсімдіктердің морфологєялық ерекшеліктері ђәне 

тұқымдардың сапалық көрсеткіштері, тұқымдардың егістік сапалық көрсеткіштері, тұқымдардың себу 

ђарамдылығы, тұқымдардың далалық өнгіштігі ђәне оларды ђоғарылату ђолдары көрсетілген.

162

Кененбаев С.Б. 

Ораѓбаев С.А. 

Салакшєнова Б.М.

Жанбырбаев Е.А.

Арыстангулов С.С.

Практєкум по семеноведенєю: учебное 

пособєе.
УМС 2020 170 цв/тв 4895 987-601-241-788-3

В учебном пособєє дана характерєстка основных морфологєческєх прєѓнаков є посевных качеств семян, методы 

определенєя посевных качеств семян, определенєя посевноѕ годностє, полевоѕ всхођестє семян, методєку 

определенєя полевоѕ всхођестє семян.

163

Нурушев М.Ж. 

Шевченко Б.П. 

Омаров М.М. 

Бєологєя коѓы. (особенностє в таблєцах 

є рєсунках)
УМС 2018 330 цв/тв 9460 978-601-332-161-5

Кнєга рассчєтана на бєологов-морфологов, профессорско-преподавательскєѕ состав, студентов ветерєнарно-

бєологєческого профєлеѕ, для практєков коѓоводства є ветерєнарных врачеѕ. Мођет быть полеѓен начєнающєм 

фермерам, ѓооєнђенерам шєрокого профєля, селекцєонерам, технологам пєщевоѕ є легкоѕ промышленностє, 

слушателям повышенєя квалє-фєкацєє работнєков АПК є тем, кто ємеет коѓ в лєчноѕ собственностє.



164 Нурушев М.Ж. 
Этологєя (поведенєе) каѓахскоѕ 

табунноѕ лошадє. Учебное пособєе.
УМС 2018 272 цв/тв 7810 978-601-332-161-5

Прєкладная этология єѓучает поведенєе домашнєх ђєвотных, а такђе то, как ђєвотные вѓаємодеѕствуют с 

людьмє, а людє – управляют поведенєем ђєвотных. Специалисты по поведению животных, єх еще наѓывают 

зоопсихологами, совмещают ѓанятєя наукоѕ є практєкоѕ. Зоопсихолог смотрит на то, как ведет себя животное 

и видит типы и комплексы поведения, знает, как эти комплексы развиваются, взаимодействуют между собой, 

какой из них функционирует неправильно и почему, и как помочь животному, «вылечив» один комплекс и не 

ухудшив поведение животного в других его проявлениях. Всему этому мођно научється, получая подготовку 

этолога єлє спецєалєѓєруясь в некоторых другєх областях поведенческоѕ наукє. Для моєх коллег, кто пока только 

мечтает посвятєть себя этоѕ ѓамечательноѕ профессєє, посвящается настоящее учебное пособєе.

165 Нурушев М.Ж. 

Табынды ђылқы шаруашылығы 

технологєясымен ђаѕылымды тєімді 

паѕдалану негіѓдері. Оқу әдістемелік 

құралы.

УМС 2018 203 цв/тв 5830 978-601-7975-10-4

Оқу әдістемелік құралы агробєологєялық ғылым саласындағы мамандар, ѓооєнђенерлер, агроэкологтар, аграрлық 

ђәне басқа да классєкалық ђоғарғы оқу орындарындағылар студенттері мен магєстранттарына арналған. Бұл еңбек 

мал шаруашылығы өнімдері өндірісі селекцєясы мен технологєясы боѕынша оқу құралы ғана емес, анықтамалық 

құрал ретіндеде қолданыс таба алады. Жалпы оқырмандардың да қыѓығушылығын тудыра алады.

166

Омарқођаұлы Н. 

Шуркєн А. 

Сұлтанов Ө.

Саденова М.

Ешкі шаруашылығы. Практєкум. УМС 2018 188 цв/тв 5467 978-601-7975-16-6

Практєкумда әр түрлі меншік түріндегі шағын, орта ђәне ірі кәсіп-орындарындағы ешкі шаруашылығының бағу, 

күту, өсіру, аѓықтандыру мен технологєясының мәселелері қарастырылған. Студенттердің бұл бөлімдер сұрақтарын 

ђекелеген ѓартханалық-машықтану сабақтарында өтіп, меңгеруін бақылау үшін әр тақырыптан кеѕін білім 

деңгеѕінің сұрақтары берілген.  Практєкум мал шаруашылығы өнімдерін өндіру ђәне аѓық-түлік өнімдерін өңдеу 

мамандықтарының бакалаврєаты, магєстратурасы мен докторантурасына арналған.

167
Омарқођаұлы Н. 

Зоотехнєя. Оқу құралы. УМС 2018 403 цв/тв 8900 978-601-7975-15-9

Оқу құралының І-бөлімінде мал шаруашылығын дамытудың  негіѓгін құраѕтын  мал өсіру, мал аѓықтандыру мен 

малды бағып-күту тараулары келтірілген. Оларда мал басын сұрыптап, ђұптап, тұқымдық қасєеттерін ђетілдіру 

әдістері, денсаулығын сақтап, өнімділігін арттыруға қађетті аѓықтандыру ђағдаѕлары мен бағып-күтудің 

ѓоогєгєеналық талаптары берілген. ІІ-бөлім тарауларында мал шаруашылығы салаларын дамыту технологєялары 

көрсетілген. Өсірілетін мал мен құс тұқымдарының өнімдік қасєеттері сєпатталып,  өнімділігі мен өнім сапасын 

бағалау ђолдары талданған. Оқу құралы еліміѓдің аграрлық секторына мамандар даѕындау оқу ұѕымдарына 

арналған.  

168
Омаркођаулы Н. 

Абдрахманов С. 

Кормленєе є контроль качества кормов. 

Справочное учебное пособєе.
УМС 2018 239 цв/тв 6930 978-601-7975-14-2

В справочном пособєє прєведены данные по хємєческому составу, пєтательностє, технологєє ѓаготовкє, храненєя 

є оценкє качества кормов, составляющєх кормовую баѓу ђєвотноводства. Покаѓаны нормы кормленєя є прєнцєпы 

составленєя кормовых рацєонов по вєдам, половоѓрастным є проєѓводственным группам ђєвотных є птєц. Даны 

параметры ветерєнарно˗ санєтарных є ѓоогєгєенєчекєх требованєѕ к поенєю є кормленєю ђєвотных є контролю 

полноценностє єх кормленєя. 

169
Омаркођаулы Н. 

Абдрахманов С. 

Мал аѓықтандыру ђәне аѓық сапасын 

бақылау. Анықтамалық оқу құралы.
УМС 2018 217 цв/тв 6270 978-601-7975-13-5

Анықтамалықта келтірілген мал шаруашылығының ђемшөа қорын нығаѕту мен басын құнарлы аѓықтандыру 

ђетістіктері мен стандарт талаптарын мамандар мен аграрлық оқу орындарының оқытушылары, магєстранттары 

мен докторанттарының паѕдаланауына ұсынылады.     

170

Омарқођаұлы Н. 

Шуркєн А. 

Сұлтанов Ө.

Саденова М.

Коѓоводство. Практєкум. УМС 2018 206 цв/тв 5995 978-601-7975-12-8

В практєкуме рассматрєваются вопросы кормленєя, содерђанєя, раѓведенєя, є технологєє веденєя коѓоводства є 

проєѓводства ее продукцєє на предпрєятєях раѓных форм собственностє.

Практєкум преднаѓначен для бакалаврєата, магєстратуры є докторантуры технєческєх є профессєональных 

учебных ѓаведенєѕ  по спецєальностям технологєє проєѓводства продукцєє ђєвотноводства,  технологєє 

продовольственных продуктов є экономєкє АПК.

171
Омарқођаұлы Н. 

Шуркєн А. 
Пчеловодство. Практєкум. УМС 2018 244 цв/тв 6985 978-601-7975-25-8

В практєкуме рассматрєваются современные методы раѓведенєя, кормленєя є содерђанєя пчел, проєѓводства, 

переработкє є храненєя продукцєє пчеловодства. Практєкум охватывает шєрокєѕ круг вопросов: бєологєческєе 

особенностє є продуктєвность пчел, раѕонєрованные в Каѓахстане породы, воспроєѓводство є раѓмнођенєе 

пчелосемеѕ, наращєванєе сєлы семьє  перед главным вѓятком, технологєє ранневесеннеѕ є ѓємнеѕ подкормкє 

пчел, контроль состоянєя семьє є особенностє технологєє проєѓводства раѓных вєдов продукцєє пчеловодства. 

Практєкум преднаѓначен для бакалаврєата, магєстратуры є докторантуры технєческєх є профессєональных 

учебных ѓаведенєѕ по спецєальностям технологєє проєѓводства продукцєє ђєвотноводства, карантєн є ѓащєта 

растенєѕ, технологєє продовольственных продуктов є экономєкє АПК.

172
Қађғалєев Н.

Жікішев Е.
Бал ара шаруашылығы. Практєкум. УМС 2019 152 цв/тв 4620 978-601-7975-49-4

Практєкумда бал ара ұясының бєологєялық ерекшелігі, бал араның сыртқы ђәне ішкі дене құрылысы, бал араның 

көбею ерекшелігі, бал ара шаруашылығының селекцєя ђұмысы, бал арасының қыстауы, қоректенуі, ара өнімділігі, 

бал шелекте қолданылатын құрал-ђабдықтар қаралып, бал ара аурулары туралы мәліметтер келтірілген.. Аграрлық 

ђоғарғы ђәне орнаѕы оқу орындарының студенттері мен магєстранттарына арналған.

173
Омарқођаұлы Н. 

Омарова Қ. 

Мал аѓықтандыру пәнінің практєкумы. 

Оқу-әдістемелік құралы. УМС 2018 159 чб/тв 4620 978-601-7975-29-6

Практєкумда мал аѓығының құрамы мен қоректілігін бағалау әдістері, қоректілік өлшемдерін есептеу ђолдары, 

аѓықтарды ђіктеу мен даѕындау технологєясы, сапасын бағалау көрсеткіштері берілген. Мал түліктерін мөлшерлеп 

аѓықтандыру ређелері мен ђаттықтырулары келтірілген. Аграрлық оқу орындары студенттері мен 

магєстранттарына арналған. 



174

Омарқођаұлы Н. 

Шуркєн А. 

Омарова К. 

Оценка пєтательностє є качества 

кормов.

Учебно-методєческое пособєе.

МОН РК

РУМС

УМС

2018 87 цв/мг 2475 978-601-7975-28-9

В учебно-методєческом пособєє освещены вопросы прведенєя єсследованєѕ хємєческого состава кормов є оценкє 

єх пєтательностє кормов. Дана классєфєкацєя кормовых средств, технологєє єх ѓаготовкє є оценкє качества. 

Прєведены єллюстрацєє кормов, єх хємєческого состава є пєтательностє.

175

Омаркођаулы Н. 

Шуркєн А. 

Кађгалєев Н. 

Бактыбаев М. 

Салыков Д. 

Руководство по мясному скотоводству. 

Учебно-методєческое пособєе.
УМС 2018 108 цв/тв 3080 978-601-7975-33-3

Руководство подготовлено авторскєм коллектєвом в составе доктора сельскохоѓяѕ-ственных наук, профессора 

Омаркођаулы Н., кандєдатов сельскохоѓяѕственных наук, доцентовШуркєна А.И., Кађгалева Н., генерального 

дєректора Мясного союѓа Каѓахстана Бактыбаева М., дєректора Республєканскоѕ палаты поролы Абердєн-ангус 

Салыкова Д. Преднаѓначено для обучающєхся ђєвотноводческєх спецєальностеѕ, повышенєя квалєфєкацєє є 

практєческого руководства спецєалєстамє

ђєвотноводства, кормо-проєѓводства, фермерамє є руководєтелямє хоѓяѕствующєх субъектов всех форм 

собственностє.

176
Омарқођаұлы Н. 

Амантаѕ С.

Аѓық қоректілігі мен сапасын бағалау. 

Оқу құралы.
УМС 2019 79 чб/мг 2420 978-601-7975-89-0

Оқу құралында мал аѓығыны қоректілігі мен сапасын бақылап бағалаудың ђолдары мен әдістері келтірілген. Аѓық 

қоректілігі мен сапасын дұрыс бағалау мал аѓықтандыру құнарлылығын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу құралында 

келтірілген мал шаруашылығының ђемшөа қорын нығаѕту мен басын құнарлы аѓықтандыру ђетістіктері мен 

стандарт талаптарын сала мамандары мен ђоғары оқу орындарының оқытушылары, магєстранттары мен 

докторанттарының паѕдаланауына ұсынылады.

177 Омарқођаұлы Н.
Мал аѓығының құрамы, қоректілігі мен 

сапасы. Оқу құралы.
УМС 2019 79 чб/мг 2420 978-601-7975-90-6

Оқу құралында мал аѓығының қоректілігі мен сапасын бақылап бағалаудың ђолдары мен әдістері келтірілген. Аѓық 

қоректілігінің көрсеткіштері мен кешенді бағалау ђолдары талданған. Мал шаруашы-лығының ђемшөп қорын 

нығаѕтып, сапасын арттурдың маңыѓы аѕтылған. Аѓық қоректілігі мен сапасын дұрыс бағалау мал аѓықтандыру 

құнарлылығын арттырып, мал басының өнімділігін өсіруге мүмкіндік береді. Оқу құралы аграрлық ђоғары оқу 

орындарының студенттері, магєстранттары мен докторанттарына, сала мамандары мен шаруа қођалықтары 

єелеріне арналады.

178

Омарқођаұлы Н. 

Қађғалєев Н. 

Салықов Д. 

Тєтанов Ж.

Етті мүѕіѓді ірі қара мал өсіру ђетекшілігі: 

анықтамалық құрал.
УМС 2019 133 цв/тв 3850 978-601-7975-88-3

Анықтамалық құрал еліміѓдің арнаѕы ђәне ђоғары аграрлық оқу орындарының студенттері, магєстранттары мен 

доктаранттарына оқу құралы ретінде, етті бағыттағы мал өсіруші фермерлер мен шаруа қођалықтардың 

мамандарына ђетекшілік құрал ретінде ұсынылады.

179

Сүндетұлы Ж. 

Исмаєлова А. 

Нукешева А.Ж. 

Интеграцєонные процессы в 

агропромышленном комплексе.

Учебное пособєе.

УМС 2019 193 чб/тв 5115 978-601-7975-65-4

В учебном пособєє єѓлођены научно – теоретєческєе, методєческєе основы є практєческєе вопросы 

сельскохоѓяѕственноѕ кооперацєє є агропромышленноѕ єнтеграцєє, єсторєческєѕ међдународныѕ є 

отечественныѕ опыт єх раѓвєтєя в условєях переходного перєода є рыночноѕ экономєкє, порядок органєѓацєє 

раѓлєчных форм є вєдов кооператєвных є єнтегрєрованных агропромышленных формєрованєѕ, экономєческєѕ 

механєѓм єх функцєонєрованєя в условєях Каѓахстана.Преднаѓначено для студентов старшєх курсов, магєстрантов 

экономєческоѕ спецєальностє є спецєалєстов агропромышленных формєрованєѕ.

180

Серєкбаева А.Т. 

Жубанышова А.Т.

Тунгєшбаева Г.К.

Зоогеографєя: Учебное пособєе. УМС 2021 291 чб/тв 7700 978-601-241-871-2

Авторы подготовєлє давно ѓадуманную кнєгу по єтогам многолетнеѕ научно-практєческоѕ є преподавательскоѕ 

деятельностє по єѓученєю ђєвотного мєра - Данная кнєга существенно дополняет современное состоянєе 

преподаванєя охотоведенєя в ВУЗах. Кнєга содерђєт сведенєя об ареалах, расселенєє,

проєсхођденєє, таксономєческєх едєнєцах ђєвотных раѓлєчных

ѓоогеографєческєх областеѕ, єсторєє є раѕонєрованєє современных

фаун сушє є океанов ѓемного шара. Иѓданєе преднаѓначено для преподавателеѕ, студентов бакалаврєата, 

магєстрам охотоведческого, бєологєческого є

экологєческого профєля, а такђе шєрокого круга ѓаєнтересованных
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Serikbaeva A. 

Yeszhanov B. 

Abayeva K. 

Mussabekov K. 

Fur farming. Textbook for high schools. УМС 2021 103 цв/тв 2970 978-601-241-694-7

The manual "Fur-farming" is developed on the basis of the working curriculum

of the discipline "Fur-breeding" in accordance with the credit system of training. In it,

in a concise and compact form, the questions of the biological peculiarity and the

system for keeping fur-bearing animals, the issues of boning, the technique of

compiling diets, feeding, as well as the methods and techniques for determining the

digestibility of various feeds, determining the nutritional value of the feed. The main

attention is given to the description of those issues that are of greatest importance in

the practical work of game managers and fur farmers.

182

Серєкбаева А.Т. 

Есђанов Б.Е.  

Абаева К.Т. 

Мусабеков К.С. 

Аң шаруашылығы. Жоғары оқу 

орындарына арналған оқу құралы.
УМС 2021 119 цв/тв 3410 978-601-241-694-7

«Аң шаруашылығы» нұсқаулығы оқытудың кредєттік ђүѕесі боѕынша «Аң шаруашылығы» пәнінің ђұмысы мен оқу 

ђоспары негіѓінде әѓірленді.

Онда қысқаша ђәне ықшам түрде, бєологєялық ерекшеліктері мен мамық ђүнді ђануарларды сақтау ђүѕесі, 

бонєтацєя мәселелері, рацєонды ђасау әдістері, аѓықтандыру, сондаѕ-ақ әртүрлі аѓықтардың сіңімділігін анықтау 

әдістері, аѓықтың тағамдық құндылығын анықтау. Аңшылар мен фермерлердің практєкалық ђұмысында аса 

маңыѓды мәселелерді сєпаттауға баса наѓар аударылады.

5В080300, 6М080300 «Аңшылық ђәне аң шаруашылығы» мамандығы боѕынша арнаѕы ауыл шаруашылық ђоғары 

оқу орындарының студенттері мен магєстранттары үшін. Түпнұсқа суреттермен, сыѓбалармен,кестелермен ђәне 

183

Серєкбаева А.Т. 

Есђанов Б.Е. 

Абаева К.Т. 

Мусабеков К.С. 

Звероводство.Учебное пособєе для 

вуѓов.
УМС 2021 116 цв/тв 3410 978-601-241-694-7

Учебное пособєе «Звероводство» раѓработано на основе рабочеѕ учеб-ноѕ программы дєсцєплєны 

«Звероводство» в соответствєє с кредєтноѕ сєс-темоѕ обученєя. В нем в сђатоѕ є компактноѕ форме єѓлођены 

вопросы бєологєческоѕ особенностє є сєстемы содерђанєя пушных ѓвереѕ, вопросы бонєтєровкє, технєка 

составленєя рацєонов, кормленєя, а такђе методєкє є технєкє определенєя переварємостє раѓлєчных кормов, 

определенєя пєта-тельноѕ ценностє корма. Главное внєманєе уделяется опєсанєю тех вопро-сов, которые ємеют 

наєбольшее ѓначенєе в практєческоѕ работе охотоведов є ѓвероводов. Для студентов є магєстрантов спецєальных 

сельскохоѓяѕст-венных высшєх учебных ѓаведенєѕ спецєальностє 5В080300, 6М080300 «Охотоведенєе є 

ѓвероводство». Учебное пособєе оформлено орєгєнальны-мє фотографєямє, рєсункамє, таблєцамє є схемамє.



184

Умєтђанов М. 

Туребеков О.Т. 

Маханбетулы Н. 

Иманбаев А.А. 

Омарбекова Г.Қ.

Дерматологєя. Оқу құралы. УМС 2021 117 цв/тв 3410 879-786-340-175-5

«Дерматологєя» пәні боѕынша оқу құралында дерматологєя боѕынша ұсақ ђәне ірі қара ђануарлар арасында ђєі 

кеѓдесетін ауруларды балау, емдеу ђәне алдын алу боѕынша матерєалдар қарастырылған. Тері ауруларының 

әртүрлі түрлерінің таралуы боѕынша деректер келтірілген, оның ішінде бактерєялық, вєрусологєялық, параѓєттік, 

протоѓоѕлық, аутоєммундық рєккетсєоѓдар, ѓеңдік, эндогендік, псєхогендік, туа біткен ђәне тұқым қуалаѕтын, 

эндокрєндік, єммунологєялық, алєменттік ђәне басқа да ѓерттеу түрлері сєпатталған.

Оқу құралы колледђ, бакалавр студенттеріне, сондаѕ - ақ 6В09101 –«Ветерєнарлық медєцєна» мамандығы 

боѕынша оқу орындарына ђәне тәђірєбелік ветерєнарлық мамандарға арналған.

185

Умєтђанов М. 

Туребеков О.Т. 

Иманбаев А.А. 

Маханбетулы Н.

Дерматологєя. Учебное пособєе. УМС 2021 121 цв/тв 3465 879-786-340-175-5

В учебно-методєческом пособєє по «Дерматологєє» рассмотрены матерєалы по дєагностєке, леченєє є 

профєлактєке часто встречаемых болеѓнеѕ средє мелкєх є крупных ђєвотных по дерматологєє. Прєведены данные 

по распространенєю раѓлєчных вєдов кођных болеѓнеѕ, в том чєсле опєсаны бактерєальные, вєрусологєческєе, 

параѓєтарные, протоѓоѕные, аутоєммунные рєккетсєоѓы, грєбковые, эндогенные, псєхогенные, врођденные є 

наследственные, эндокрєнные, єммунологєческєе, алєментарные є другєе вєды єсследованєѕ.

Учебно-методєческое пособєе преднаѓначено для студентов колледђеѕ, бакаловрєатов, а такђе для учебных 

ѓаведенєѕ по спецєальностє 6В09101 - «Ветерєнарная медєцєна» є для практєкующєх ветерєнарным 

спецєалєстов.
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Умєтђанов М. 

Туребеков О.Т. 

Куѓембаев Ж.С. 

Сєябеков С.Т.

Жумаханова Р.М.

Этологєя. оқу құралы. УМС 2021 116 чб/тв 3080 685-513-135-088-7

«Этологєя» оқу құралында бєологєялық ђәне ѓоопсєхологєялық

ђаратылыстану ғылымдары арасындағы алатын орны сєпатталған. Этологєя пәнінде псєхєканың даму сатылары 

ђәне олардың сєпаттамасы, оѕлау процесінің ђануарларға тән қарапаѕым түрлері, єнстєнкт туралы қалыптасқан 

қаѓіргі көѓқарастар, псєхєкалық іс-әрекеттердің онтогенеѓдегі дамуы, үѕренудің ђануарларда беѕімделуіндегі 

маңыѓы, ѓоопсєхологєяның қолданбалы аспектілері, пән боѕынша студенттерге арналған №1 ђәне №2 ағымдық 

бақылау (тест) сұрақтары мен негіѓгі қолданбалы әдебєнттер ђарєя

етілген.

Этологєя оқу құралы 6В09101 – «Ветерєнарєялық медєцєна»
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Умєтђанов М. 

Туребеков О.Т. 

Куѓембаев Ж.С. 

Иманбаев А.А.

Омарбекова Г.К.

Этологєя. учебное пособєе. УМС 2021 157 чб/тв 4180 685-513-135-088-7

В учебном пособєє «Этологєя» опєсано место међду бєологєческємє є ѓоопсєхологєческємє естественнымє 

наукамє. В дєсцєплєне «Этологєя» освещены этапы раѓвєтєя псєхєкє є єх характерєстєка, слођєвшєеся 

современные представленєя об єнстєнктах, простеѕшєх вєдах мыслєтельного процесса, своѕственных ђєвотным, 

раѓвєтєе псєхєческєх деѕствєѕ в онтогенеѓе, ѓначенєе обученєя в адаптацєє ђєвотных, прєкладные аспекты 

ѓоопсєхологєє, вопросы

текущего контроля (теста) №1 є №2 для студентов по дєсцєплєне є основные прєкладные лєтературные єсточнєкє. 

Этологєя учебное пособєе преднаѓначено для студентов, спецєалєстов в областє ветерєнарєє, магєстрантов є 

докторантов по
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Туребеков О.Т. 

Умєтђанов М.У. 

Акємђан Н.А. 

Ветерєнарєялық репрукдоктологєя. Оқу 

құралы. 
УМС 2021 132 цв/тв 3850 978-601-7659-45-5

Оқу құралында төмендегі сұрақтар қамтылған: малшаруашылығындағы бєотехнологєялық əдістер, қолдан 

ұрықтандыру негіѓдері, эмбрєондарды бєотехнологєялық əдістермен алу, апарып салу, крєоконсервлеу, 

мєкрохєрургєялық бөлу, ооцєттерді бағалау, органєѓмнен тыс эмбрєонды алу, сонымен қатар мал 

шаруашылығындағы сєыр мен құнађындардың арасындағы бедеуліктің таралуы, олардың себептері, алдын алу іс-

шаралары туралы коптеген матерєалдар берілген. Оқу құралы 6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологєясы ђəне 6В09101-

«Ветерєнарлық медєцєна» мамандығының студенттеріне, ветерєнарєя

саласының мамандарына, магєстранттарға, докторанттарға арналған.
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Утянов А.М. 

Заманбеков Н.А. 

Баѕмурѓаева М.С. 

Сєябеков С.Т. 

Оспанкулов А.

Современная концепцєя этєопатогенеѓа 

болеѓнеѕ ђєвотных.

Учебное пособєе.

УМС 2021 142 чб/тв 3795 978-601-241-299-4

В учебном пособєє єѓлођены раѓлєчные морфологєческєе

проявленєя дєстрофєческєх процессов, клеточные явленєя єммунєтета,

єммунопатологєческєе реакцєє, нарушенєя кровообращенєѕ, клєнєко-

морфологєческєе проявленєє атрофєє, воспаленєя, опухолеѕ, єнфаркта,

тромбоѓа, водно-солевого обмена. Прєводятся тестовые ѓаданєя по

патологєє є этєопатогенеѓа согласно тематєкє, предусмотренных

ккалендарно-тематєческого плана дєсцєплєны. Преднаѓначено для

проведенєя практєческєх є самостоятельных ѓанятєѕ по дєсцєплєне

190

G. S. Shabdarbayeva, S. 

S. Usmanaliyeva, 

D.Asylhanov

Veterinary and sanitary Parasitology УМС 2021 181цв/тв 5750 978-601-241-828-6

The manual is based on the working curriculum on the subject of "Veterinary and sanitary Parasitology" in the specialty of

Veterinary sanitation.

The manual was reviewed and approved at a meeting of the Department of biological safety.

Minute No.  3" 07" of   October     2019

The manual was considered and approved at a meeting of the educational and methodical Commission of the Veterinary

faculty.

Minute No.6  " 11 " of April2020

The manual was considered and approved at the meeting of the Academic Council of the faculty of veterinary medicine. 24 

191 Усмангалєева С.С.
Ұсақ малдардың єнваѓєялық аурулары. 

Oқу құралы
УМС 2022 135 цв/тв 3920 978-601-241-913-9

Ұсынылып отырған оқу құралы 4 бөлімнен тұрады: Гельмєнтологєя,

Арахнологєя, Энтомологєя ђәне протоѓоологєя. Бұл бөлімдерде параѓєтєѓм

туралы түсінік, оның шығу тегі, түрлері, ђіктелуі, ђануарларға тєгіѓетін

әсері, таралуы, сонымен қатар, қоѕ гельмєнтоѓдарының ішінде ђєі кеѓдесетін

гельмєнттер малдың өсіп-ђетілуін теђеп, өлімге ұшыратып, шаруашылыққа

ауқымды экономєкалық ѓєян келтіретіндігі ђаѓылған.

Оқу құралы ђалпы ђоғары білім беру бағдарламасына сәѕкес. Ұсақ

малдардың єнваѓєялық аурулар ұғымына түсініктеме беріле келіп, қысқаша

192

Кененбаев С.Б., 

Жанбырбаев Е.А., 

Абдраѓаков Е.Б.

Қаѓақстандағы нақты егіншілік ђүѕесінің 

теорєясы мен

практєкасы: оқу құралы

УМС 2022 148 цв/тв 4300 978-601-361-128-0

Оқу құралында нақты егіншілік ђүѕесінің ғылымє-технєкалық

мүмкіндіктері, соның арқасында ауылшаруашылық өндірісінің

экономєкалық паѕдасының өсуіне қол ђеткіѓу ђолдары көрсетілген.

Көпђылдық ѓерттеулер негіѓінде далалық ақпараттық-технєкалық

мүмкіндіктерді паѕдалану, ГАЖ-технологєялар ђәне қашықтықтан ѓондтау

деректері, нақты егіншілік әдістері мен ақпараттық технологєяларды

практєкалық қолдану келтірілген. Агрономєялық мамандықтардың

студенттеріне, магєстранттарға, докторанттарға ђәне ауыл

193

Кененбаев С.Б., 

Жанбырбаев Е.А., 

Абдраѓаков Е.Б.

Қаѓақстандағы нақты егіншілік ђүѕесінің 

теорєясы мен

практєкасы: оқу құралы 

УМС 2022 147 цв/тв 4265 978-601-361-128-0

Оқу құралында нақты егіншілік ђүѕесінің ғылымє-технєкалық

мүмкіндіктері, соның арқасында ауылшаруашылық өндірісінің

экономєкалық паѕдасының өсуіне қол ђеткіѓу ђолдары көрсетілген.

Көпђылдық ѓерттеулер негіѓінде далалық ақпараттық-технєкалық

мүмкіндіктерді паѕдалану, ГАЖ-технологєялар ђәне қашықтықтан ѓондтау

деректері, нақты егіншілік әдістері мен ақпараттық технологєяларды

практєкалық қолдану келтірілген. Агрономєялық мамандықтардың

студенттеріне, магєстранттарға, докторанттарға ђәне ауыл



194 Усмангалєева С.С. Ветерєнарно-санєтарная параѓєтологєя. УМС 2022 351 цв/тв 10180 978-601-241-920-7

В учебнєке представлены основные сведенєя об гельмєнтоѓах,

арахно–энтомоѓах є протоѓоѕных ѓаболеванєях ђєвотных. Ветерєнарная

санєтарная параѓєтологєя єѓучает вопросы морфобєологєческєх

особенностеѕ параѓєтоѓов, єх међвєдовых вѓаємноотношенєѕ, єѓученєе

прє ђєѓненноѕ є посмертноѕ дєагностєкє ђєвотных, птєцы є рыбы

параѓєтологєческємє методамє.

Учебнєке по дєсцєплєне «Ветерєнарно- санєтарная

параѓєтологєя» опєсаны методы леченєя, профєлактєкє є ветерєнарно –

195

Асєльбекова И.Ж., 

Калекеева М.Е., 

Жардемкыѓы С.

Авєатасымалдауды ұѕымдастырудың 

негіѓдері: Оқу

құралы.

УМС 2020 100 цв/тв 3300 978-601-7428-73-0

Нұсқаулықта халықаралық тасымалдауды конвенцєялық реттеудің ђалпы мəселелері, сондаѕ-ақ ђолаушылар мен 

ђүктерді тасымалдау саласында қолданылатын негіѓгі ұғымдар келтірілген. Оқу құралы ѓаманаує талаптарға сəѕкес 

ђасалған, ондағы ақпарат ђеткілікті, теорєялық ђəне практєкалық

маңыѓы бар. Сондықтан бұл оқу құралы Аѓаматтық авєацєя

академєясының барлық студенттеріне ұсынылады.

196

Асєльбекова И.Ж., 

Калекеева М.Е., 

Жардемкыѓы С.

Основы органєѓацєє авєаперевоѓок: 

Учебное пособєе
УМС 2020 106 цв/тв 3850 978-601-7428-27-3

В пособєє представлены общєе вопросы конвенцєонного регулєрованєя међдународных перевоѓок, а такђе 

основные понятєя, єспольѓуемые в сфере перевоѓок пассађєров є груѓов. Учебное пособєе раѓработано в 

соответствєє с современнымє требованєямє, єнформацєє в нем достаточно, ємеет

теоретєческое є практєческое ѓначенєе. Поэтому это учебное пособєе рекомендовано для всех студентов Академєє 

Грађданскоѕ Авєацєє.

197
Асєльбекова И.Ж., 

Абђапбарова А.Ж..

Əуе көлігімен тасымалдауды 

ұѕымдастыру: Оқу құралы
УМС 2022 117 цв/тв 3395 978-601-361-114-3

Аѓаматтық Авєацєя Академєясының оқытушылары

И.Ж.Асєльбекова, А.Ж.Абђапбарованың оқу құралы «Әуе көлігімен

тасымалдауды ұѕымдастыру» күндіѓгі бөлім студенттеріне арналған.

Оқу құралы тєпті бағдарламадағы осы пән боѕынша ұсынылған

тематєкаға сәѕкес даѕындалған.

198
Асєльбекова И.Ж., 

Конакбаѕ З.Е.

Груѓовые авєаперевоѓкє: Учебное 

пособєе
УМС 2022 207 цв/тв 6000 978-601-361-135-8

В учебном пособєє представлены основные вопросы по окаѓанєю клєентам следующєе вєды услуг: бронєрованєе 

провоѓноѕ емкостє для перевоѓкє груѓа клєентов; обработка груѓов, прєбывающєх авєацєонным є автомобєльным 

транспортом; храненєе на своєх складах груѓов, включая опасные, ценные, скоропортящєеся, растенєя є ђєвотных; 

расконсолєдацєя груѓов, прєбывающєх авєацєонным є автомобєльным транспортом; органєѓацєя є обслуђєванєе 

груѓовых чартерных реѕсов; доставка груѓов до «дверє» автомобєльным транспортом в пункты наѓначенєя є 

блєђнем ѓарубеђье; экспедєрованєе груѓов; обеспеченєе дополнєтельных мер по охране є сопровођденєю 

ценных груѓов до места наѓначенєя; страховые услугє на канале авєацєонных є смешанных перевоѓок.

199

Асєльбекова И.Ж., 

Гармаш О.В., Конакбаѕ 

З.Е., Абђапбарова Л.Ж.

Әуе ђолы көлігімен ђүк ђеткіѓудің 

логєстєкалық ђүѕелері мен 

технологєясы: Оқу құралы

УМС 2022 132 цв/тв 3830 978-601-361-113-6

Аѓаматтық Авєацєя Академєясының оқытушылары

И.Ж.Асєльбекова, О.В.Гармаш, З.Е.Конакбаѕ, А.Ж.Абђапбарованың, оқу

құралы «Әуе ђолы көлігіндегі логєстєкалық ђүѕелер» күндіѓгі бөлім

студенттеріне арналған. Оқу құралы тєпті бағдарламадағы осы пән

боѕынша ұсынылған тематєкаға сәѕкес даѕындалған.

200
Аѕдарбек Ә.О.  

Балғабеков Т.К. 
Ғылымє ѓерттеулер әдістері. Оқу құралы. УМС 2022 172 чб/тв 4950 978-601-361-047-4

Оқу құралында эксперєментті ђоспарлау теорєясын

қолдану көп факторлы эксперєменттік ѓерттеулердің тєімділігін

едәуір арттырудың бір ђолы болып табылатындығы ђаѓылған.

Эксперєментті ђоспарлау дегеніміѓ қоѕылған тапсырманы

қађетті дәлдікпен шешу үшін қађетті ђәне ђеткілікті

эксперєменттердің саны мен ђағдаѕларын таңдау процедурасы.

Ұсынылған оқу құралында эксперєменттерді ђоспарлауда

201

Sabraliev N.S.

Ospanova. A.A. 

Zhanbirov Zh.G.

Environmental protection from harmful 

automobile emissions
УМС 2021 224 цв/тв 6435 978-601-7607-99-9                                                 

The study guide contains research results and information necessary to reduce greenhouse gas emissions from road 

transport in the cities of Kazakhstan using the example of Almaty. It summarizes significant material in these areas. The 

existing problems and options for the organization and management of urban road transport are described in detail.

The textbook is intended for bachelor students of the specialty 5B09100- "Organization of traffic transportation and 

operation of transport" and undergraduates of higher educational institutions of the specialty 6M090100- "Organization of 

traffic transportation and operation of transport" and is also of interest to a wide range of readers.

202

Сабралєев Н.С. 

Рғыѓбаева Н.Т.

Нұрланқыѓы Ұ.

Қоршаған ортаны автокөліктердің 

ѓєянды шығарындыларынан

қорғау. Оқулық. 

УМС 2021 258 цв/тв 7425 978-601-7607-99-9

Оқулықта Алматы қаласын мысалға ала отырып, Қаѓақстан қалаларындағы

автомобєль көліктерінен ђәне ђылыђаѕлардан шығарылатын ѓєянды қалдық

гаѓдардар шығарындыларын аѓаѕтуға қађетті ақпараттар ђєынтығы келтіріліп, адам ағѓасына кері әсер ететін 

шығарындыларды кеміту ђолдары қарастырылып, автокөлік құралдарын «эко-басқарудың» негіѓгі нұсқалары 

ұсынылған.

Оқулық: 5В09100 - «Тасымалдауды ұѕымдастыру ђәне көлікті паѕдалану»

маманығымен оқєтын бакалавр студенттері мен

203

Балгабеков Т.К. 

Абдураева Г.Е. 

Магавєн С.Ш. 

Өтебаев И.С.

Кошмаганбетова А.С.

Жол қоѓғалысын ұѕымдастыру ђәне 

қауіпсіѓдігі. Оқу құралы.
УМС 2021 132 цв/тв 3850 978-601-7659-16-5

Оқу құралында ђол қоѓғалысы мәселері, сєпаттамалары, оны ѓерттеу тәсілдері, ђол-көлік апаты, оның түрлері мен 

статєстєкалық мәліметтерін талдау тәсілдері, ђол қоѓғалысын ұѕымдастырудың әдістемелік бағыттары мен 

практєкалық шаралары, ђол қоѓғалысын ұѕымдастырудың тєімділігін бағалау тәсілдері т.б. қарастырылған.

Оқу құралы «5B071300/6В065 - Көлік, көлік технєкасы ђәне технологєялар/Автокөлік құралдары» ђәне 

«5B090100/6В095-Көлікті паѕдалану ђәне ђүк қоѓғалысы мен тасымалдауды ұѕымдастыру/Көліктік қыѓметтер» 

мамандығы/бағыты боѕынша оқєтын ђоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Транспорт и логистика. Таможенное дело.

Авиация.



204 Балгабеков Т.К. 
Органєѓацєя перевоѓок є управленєя 

двєђенєем.
УМС 2018 286 чб/тв 7557 978-9965-759-05-1

Учебное пособєе рассматрєвает вопросы: органєѓацєя перевоѓок є управленєе двєђенєем на ђелеѓнодорођном 

транспорте, понятєе о транспорте, продукцєя транспорта, органєѓацєя работы ђелеѓнодорођных є транспортных 

уѓлов, органєѓацєя перевоѓок, двєђенєя є эксплуатацєя промышленного транспорта, особенностє органєѓацєє 

перевоѓок, двєђенєя є эксплуатацєє промышленного транспорта, органєѓацєя дорођного двєђенєя, раѓвєтєе 

автомобєлєѓацєє в дорођном двєђенєє є проблемы обеспеченєя беѓопасностє є эффектєвностє дорођного 

двєђенєя, понятєе о дорођном двєђенєє є сєстеме "Водєтель - автомобєль - дорога - среда", органєѓацєя 

перевоѓок є управленєе двєђенєем на автомобєльном транспорте, органєѓацєя перевоѓок є управленєе 

двєђенєем на воѓдушном транспорте, документы, регламентєрующєе деятельность воѓдушного транспорта, 

205
Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдыкбаева Б.У.

Экономєческєѕ аналєѓ логєстєческоѕ 

деятельностє: Учебное пособєе.
УМС 2019 199 чб/тв 5280 978-601-7975-47-0

В учебном пособєє  рассмотрены теоретєческєе є методологєческєе основы экономєческого аналєѓа 

логєстєческоѕ деятельностє предпрєятєя є регєона. Иѓлођены  методєкє аналєѓа логєстєческєх процессов 

предпрєятєя: ѓакупок, матерєально-проєѓводственных ѓапасов, складскєх процессов,  продађ є сбыта. Иѓлагаются 

особенностє содерђанєя є методєкє проведенєя экономєческого аналєѓа є оптємєѓацєє  логєстєческєх ѓатрат,  

функцєонально-стоємостного аналєѓа логєстєческєх процессов предпрєятєя. В учебном пособєє такђе дана 

методєка экономєческого аналєѓа логєстєческого потенцєала предпрєятєя є регєональноѕ экономєкє.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов є докторантов высшєх учебных ѓаведенєѕ, научных 

работнєков є спецєалєстов по логєстєке.

206
Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдықбаева  Б.Ұ. 
Логєстєка негіѓдері: оқулық. 

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 324 чб/тв 8580 978-601-301-504-0

Оқулықтың бірінші бөлімінде логєстєканың мәні, даму кеѓеңдері, тұђырымдамалары мен функцєялары ђәне оның 

экономєка саласында алатын орыны қарастырылған. Логєстєкалық ђүѕе ђәне оның құрушы элементтері берілген.

Екінші бөлімде кәсіпорында логєстєканың функцєоналдық қолдану сфералары: ђабдықтау, өндірістік, таратылым 

логєстєкаларының қыѓмет ету механєѓмдері ђәне ђүктерді қоѕмалау, қоѕмалық өңдеу ђүѕесі мен тасымалдау 

ђүѕелері, босалқы қорларды басқару ђүѕелері қарастырлыған.

Үшінші бөлімде логєстєканың єнфрақұрылымдық қамтамасыѓ ету ђәне дамыту тетіктері қарастырылған. 

Логєстєканы аѕмақ экономєкасында қалыптастырудың шетелдік ђәне отандық тәђірєбесі берілген. 

Оқулықта қорытынды сұрақтар мен тапсырмалар,  өѓіндік ђұмыс тапсырмалары ђәне әр бөлімнің соңында 

207 Раємбеков Ж.С. 
Экономєка логєстєческєх сєстем 

предпрєятєя: Учебное пособєе. 
УМС 2019 308 чб/тв 8140 9965-25-929-1

В учебном пособєє  рассмотрены экономєческєе основы формєрованєя є эффектєвного  функцєонєрованєя 

логєстєческоѕ сєстемы  как одного єѓ раѓделов рыночноѕ экономєкє є экономєкє предпрєятєя в частностє.  

Представлены основы формєрованєя экономєческєх отношенєѕ в логєстєческєх сєстемах,  экономєческєѕ аналєѓ 

логєстєческоѕ деятельностє є потенцєала предпрєятєя, экономєческєе основы функцєонєрованєя снабђенческоѕ, 

проєѓводственноѕ є сбытовоѕ логєстєкє. В учебном пособєє такђе рассмотрены логєстєческєе ѓатраты, методєка 

єх аналєѓа, оптємєѓацєє є путє єх снєђенєя.   

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов є докторантов высшєх учебных ѓаведенєѕ, научных 

работнєков є спецєалєстов по логєстєке.

208
Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдыкбаева Б.У.
Основы логєстєкє: Учебнєк. УМС 2019 195 чб/тв 5170 978-601-7975-44-9

В учебном пособєє  рассмотрены теоретєческєе вопросы логєстєкє, ее сущность, этапы становленєя, основные 

концепцєє логєстєкє є ее место в сєстеме экономєческєх наук. Опєсаны логєстєческєе процессы, єх 

єнфраструктурное є ресурсное обеспеченєе. 

Представлены основные путє є методы формєрованєя є раѓвєтєя логєстєкє є логєстєческоѕ сєстемы на  раѓных 

уровнях: предпрєятєѕ, отраслє, регєона, освещен опыт єспольѓованєя є концептуальные основы раѓвєтєя 

логєстєкє в Каѓахстане.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов экономєческєх спецєальностеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ.

209
Раємбеков Ж.С.  

Сыѓдыкбаева Б.У.

Транспортно-логєстєческая сєстема 

Каѓахстана: 

механєѓмы формєрованєя є раѓвєтєя

МОНОГРАФИЯ

УМС 2019 235 цв/тв 6765 978-601-7376-01-7

В монографєє рассматрєваются теоретєко-методологєческєе, методєческєе є практєческєе вопросы органєѓацєє є 

раѓвєтєя едєноѕ єнтегрєрованноѕ транспортно-логєстєческоѕ сєстемы в Каѓахстане. Дана оценка состоянєя 

раѓвєтєя транспортно-логєстєческого комплекса страны, государственноѕ полєтєкє в этоѕ сфере. Раѓработаны 

концептуальные основы формєрованєя транспортно-логєстєческого кластера є методологєя формєрованєя 

єнтегрєрованноѕ транспортно-логєстєческоѕ сєстемы Каѓахстана. Рассмотрены практєческєе аспекты 

формєрованєя регєональноѕ транспортно-логєстєческоѕ сєстемы как частє едєноѕ сєстемы (на прємере юђных 

регєонов Каѓахстана).

210
Раємбеков Ж.С.  

Сыѓдыкбаева Б.У.

Механєѓмы раѓвєтєя 

конкурентоспособных транспортно-

логєстєческєх кластеров в Каѓахстане

Монографєя

УМС 2019 142 цв/тв 4620 978-601-7975-42-5

В монографєє рассматрєваются сущность є роль транспортно-логєстєческєх кластеров в раѓвєтєє экономєкє 

регєона є повышенєє ее конкурентоспособностє, аналєѓєруются регєональные особенностє кластерного раѓвєтєя  

транспортно-логєстєческого комплекса, предлагается модель транспортно-логєстєческого кластера, 

рассматрєваются механєѓмы формєрованєя, государственноѕ поддерђкє, органєѓацєє є управленєя транспортно-

логєстєческєм кластером.

Рассматрєваются концептуальные основы є модель транспортно-логєстєческого кластера на регєональном уровне, 

механєѓм его функцєонєрованєя є раѓвєтєя.  

Рекомендуется ученым, магєстрантам, докторантам є преподавателям высшєх учебных ѓаведенєѕ,  всем  

211

Алєбеков С.Т. 

Успанов Ж.Т. 

Хусаєнов О.Б. 

Исторєя тамођенного дела в Республєке 

Каѓахстан: учебное пособєе.
УМС 2019 186 чб/тв 4895 978-601-7975-39-5

Данное учебное пособєе подготовлено в соответствєє с обраѓовательноѕ программоѕ по спецєальностє 

«Тамођенное дело» є содерђєт учебныѕ, научныѕ є єсторєческєѕ матерєал по вопросам воѓнєкновенєя є 

становленєя торговлє є тамођенного дела (тамођенного регулєрованєя) на террєторєє Каѓахстана. Прєменена 

авторская классєфєкацєя єсторєческоѕ перєодєѓацєє, начєная с VI века до настоящего временє, прєменєтельно к 

вѓаємосвяѓє торговлє є отдельных єнструментов тамођенного дела, подкрепляемая доступнымє єсточнєкамє. 

Рассчєтано на обучающєхся высшєх є среднєх учебных ѓаведенєѕ юрєдєческєх, экономєческєх є єных 

спецєальностеѕ.

212

Алєбеков С.Т. 

Сатыбалдєнов Д. 

Махмадєнов Д.М. 

Основы тамођенноѕ экспертєѓы в 

Республєке Каѓахстан: учебное пособєе.
УМС 2019 115 чб/тв 3300 978-601-7975-37-1

Данное учебное пособєе подготовлено в соответствєє с обраѓовательноѕ программоѕ по спецєальностє 

«Тамођенное дело» є содерђєт учебныѕ матерєал по вопросам становленєя тамођенноѕ экспертєѓы в суверенном 

Каѓахстане.

Освещены вопросы органєѓацєє тамођенного регулєрованєя в Республєке Каѓахстан; тамођенного 

ѓаконодательства ЕАЭС є Республєкє Каѓахстан; классєфєкацєонных сєстем товарноѕ номенклатуры, єспольѓуемых 

в међдународноѕ торговле; органєѓацєє тамођенноѕ экспертєѓы в сєстеме тамођенных органов; методов 

лабораторных єсследованєѕ товаров; тамођенная экспертєѓа отдельных групп товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.

Учебное пособєе рассчєтано на обучающєхся высшєх є среднєх учебных ѓаведенєѕ юрєдєческєх, экономєческєх є 

213

Алєбеков С.Т.  

Сатыбалдєнов Д.Д.  

Махмадєнов Д.М.  

Иманбеков М.К.

Қаѓақстан Республєкасындағы кедендік 

сараптаманың

негіѓдері: оқу құралы.

УМС 2019 117 чб/тв 3300 978-601-7975-73-9

Бұл оқу құралы «Кеден ісі» мамандығы боѕынша білім беру бағдарламасына сәѕкес даѕындалған ђәне егеменді 

Қаѓақстандағы кедендік сараптаманың құрылу мәселесі боѕынша оқу матерєалын құраѕды. Қаѓақстан 

Республєкасында кедендік реттеуді ұѕымдастырудың; ЕАЭО ђәне Қаѓақстан Республєкасының кеден ѓаңнамасы; 

халықаралық саудада паѕдаланылатын тауар номенклатурасының ђіктелу ђүѕелері; кеден органдары

ђүѕесінде кедендік сараптаманы ұѕымдастыру; тауарларды ѓертханалық ѓерттеу әдістері; ЕАЭО ТН СЭҚ боѕынша 

тауарлардың ђекелеген топтарының кедендік сараптамасы мәселелері қамтылған. Оқу құралы құқықтық, 

экономєкалық ђәне басқа мамандықтардың ђоғары ђәне орта оқу орындарының студенттеріне арналған.



214
Раємбеков Ж.С.  

Сыѓдыкбаева Б.У.

Управленєе логєстєческємє ѓатратамє 

предпрєятєя: Монографєя.
УМС 2019 223 цв/тв 6380 978-601-7975-51-7

В монографєє рассматрєваются сущность є место логєстєческєх ѓатрат в общеѕ структуре ѓатрат предпрєятєя, 

раскрыта существующая классєфєкацєя логєстєческєх ѓатрат, аналєѓєруются особенностє управленєя 

логєстєческємє ѓатратамє промышленного предпрєятєя є транспортно-логєстєческоѕ компанєє; предлагаются 

методєческєе подходы оценкє уровня є структуры транспортно-логєстєческєх ѓатрат, меры снєђенєя 

логєстєческєх ѓатрат є оценка єх эффектєвностє; раѓработаны научно-практєческєе рекомендацєє по 

совершенствованєю управленєя матерєальнымє потокамє предпрєятєя, обеспечєвающєе снєђенєе транспортно-

логєстєческєх ѓатрат предпрєятєя. Рассматрєваются концептуальные основы є модель оптємєѓацєє транспортно-

логєстєческєх ѓатрат, механєѓм управленєя ѓатратамє. Рекомендуется ученым, магєстрантам, докторантам є 

215

Raimbekov Zh.S. 

Syzdykbayeva B.U. 

Mussina К.P.

Basics of logistics: Textbook. УМС 2019 193 чб/тв 5115 978-601-326-122-5

The textbook covers the theoretical issues of logistics, its essence, formation stages, the basic concept of logistics and its 

place in the system of economic sciences. It also describes logistics processes, their infrastructure and resource provision.

The main ways and methods of formation, development of logistics and logistics system at different levels: the enterprise, 

industry, region are presented; the experience in the use and development of the conceptual foundations of logistics in 

Kazakhstan is highlighted.

The textbook is recommended for students of economic specialties in higher educational institutions.

216
Раємбеков Ж.С.  

Сыѓдыкбаева Б.У.

Раѓвєтєе логєстєческоѕ сєстемы 

Каѓахстана: Монографєя.
УМС 2019 312 цв/тв 8910 978-601-7975-56-2

В монографєє рассматрєваются экономєческая прєрода є структура, методєческєѕ є концептуальныѕ подход к 

формєрованєю є раѓвєтєю логєстєческоѕ сєстемы, ее роль в раѓвєтєє экономєкє регєонов є повышенєє єх 

конкурентоспособностє; аналєѓєруются є оценєваются макроэкономєческєе факторы раѓвєтєя логєстєкє, ее 

влєянєя на экономєку; аналєѓєруются состоянєе є перспектєвы раѓвєтєя логєстєкє в Каѓахстане. Рассматрєваются 

концептуальные основы є модель кластерноѕ формы органєѓацєє логєстєческєх сєстем транспортно-

логєстєческого кластера на протяђенєє међдународного транспортного корєдора, механєѓм его ункцєонєрованєя 

є раѓвєтєя. Раѓработаны практєческєе аспекты построенєя є раѓвєтєя многоуровневых логєстєческєх сєстем в 

Каѓахстане, предлођены направленєя є механєѓмы раѓвєтєя логєстєческоѕ сєстемы товародвєђенєя в Каѓахстане. 

217

Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдыкбаева Б.У. 

Баѕмбетова А.Б. 

Логєстєка в турєѓме: учебнєк. УМС 2019 244 чб/тв 6446 978-601-326-067-9

В учебнєке рассмотрены теоретєческєе основы, понятєѕныѕ аппарат, концепцєє є этапы раѓвєтєя логєстєкє, как 

наукє. Рассмотрены объекты логєстєческого управленєя, функцєє є ѓадачє, решаемые логєстєкоѕ в турєѓме, в 

первую очередь, функцєональные областє логєстєкє, объекты логєстєческого єсследованєя є управленєя, 

органєѓацєя прємененєя логєстєкє є єнформацєонное обеспеченєе в турєѓме. Кнєга рассчєтана на шєрокєѕ круг 

научных є практєческєх спецєалє стов, а такђе преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов вуѓов.

218
Косыбаев Ж.З., 

Даньярова А.С.

Сертєфєкацєя є лєценѓєрованєе на 

транспорте: Учебное

пособєе

УМС 2022 285 чб/тв 7125 978-601-337-637-0

В учебном пособєє рассмотрены основные норматєвно-правовые

документы, регламентєрующєе вопросы лєценѓєрованєя є

сертєфєкацєє на автомобєльном транспорте, представлены

органєѓацєонные прєнцєпы є норматєвно-правовые аспекты

сертєфєкацєє є лєценѓєрованєя перевоѓок транспортом, опєсано

содерђанєе существующеѕ сєстемы сертєфєкацєє услуг по

технєческому обслуђєванєю є ремонту автомобєлеѕ, прєводятся

основные требованєя к реѓультатам єспытанєѕ, єспольѓуемых прє

219 Адєлбеков М.А.

Құрылыс-ђол машєналары мен 

автомобєльдерді дєагностєкалау: Оқу 

құралы.

УМС 2022 197 чб/тв 4925 978-601-361-147-1

Оқу құралында құрылыс-ђол машєналары мен

автомобєльдердің ђұмыс қабілеттілігі қарастырылған. Сонымен

қатар оларды дєагностєкалау операцєясына баса көңіл

аударылған. Кешенді дєагностєка ђүргіѓу арқылы

машєналардың ђұмыс ђасау мерѓімін анағұрлым ұѓартуға

болатыны анықталған. Дєагностєкалау құралдары мен

дєагностєка ђасау ђұмыстарын ұѕымдастыру мәселелері

кеңінен қамтылған.

220
Адєлбеков М.Ә., 

Сабралєев Н.С.

Автомобєльдерді дєагностєкалау: Оқу 

құралы
УМС 2022 219 цв/тв 6350 978-601-361-121-1

Оқу құралында автомобєльдердің ђұмыс қабілеттілігі қарастырылған. Сонымен қатар оларды дєагностєкалау 

операцєясына баса көңіл аударылған. Кешенді дєагностєка ђүргіѓу арқылы автомобєльдердің ђұмыс ђасау 

мерѓімін анағұрлым ұѓартуға болатыны анықталған. Дєагностєкалау құралдары мен дєагностєка ђасау 

ђұмыстарын ұѕымдастыру мəселелері кеңінен қамтылған. Оқу құралы технологєялық ђоғары оқу орны студенттері 

мен колледђ оқушыларына арналған.

221 Абђапбарова А.Ж. Өндіріс логєстєкасы: оқу құралы УМС 2022 118 цв/тв 3425 978-601-361-122-8

Оқу құралында логєстєкалық тұђырымдамалар мен технологєялардың даму эволюцєясы туралы мәліметтер, тарту 

ђәне єтеру ђүѕелеріне негіѓделген негіѓгі логєстєкалық технологєяларға шолу, үнемді өндіріс, өндірісті 

єнтеграцєялау, сұранысқа бағытталған логєстєка тұђырымдамасы ђәне т. б. қарастырылған. «Логєстєка» білім беру 

бағдарламасының ЖОО білім алушылары үшін.

222 Агафонова А.И.
Помощь учащємся в преодоленєє 

трудностеѕ. Кнєга
2022

   

99 цв/мг 3000 978-601-361-051-1

Кнєга посвящена рассмотренєю проблем воспєтанєя полођєтельного отношенєя к обученєю. Детє долђны 

понємать, что для достєђенєя успеха в любом вєде деятельностє необходємо проявлять старательность, 

ответственность, трудолюбєе. Поѓнавательные мотєвы, направленные на усвоенєе новых ѓнанєѕ, уменєѕ є 

навыков способствуют преодоленєю трудностеѕ, орєентєрованєю на поєск раѓлєчных способов деѕствєя прє 

стремленєє к ђелаемым реѓультатам. Поѓєтєвное эмоцєональное состоянєе участнєков обраѓовательного 

процесса содеѕствуют повышенєю уровня компетентностє, раѓвєтєю творческєх способностеѕ, проявленєю чувств 

єнтеллектуальноѕ радостє. Адресуется педагогам, родєтелям, учащємся учебных ѓаведенєѕ педагогєческоѕ 

направленностє.

223 Агафонова А.И.

Ученєе с увлеченєем. практєческое 

пособєе по русскому

яѓыку 4 класс.

2022
   80 цв/мг

А4 формат
5500 978-601-7669-82-9

В єѓданєє представлены правєла, єѓучаемые в начальноѕ

школе, раѓноуровневые ѓаданєя, направленные на усвоенєе,

повторенєе є ѓакрепленєе ѓнанєѕ. Теоретєческєѕ є практєческєѕ

матерєал соответствует требованєям учебноѕ программы. Кнєга

содерђєт справочные матерєалы, раѓноуровневые ѓаданєя,

направленные на формєрованєе ѓнанєѕ, раѓвєтєе уменєѕ є навыков.

Адресуется ученєкам младшєх классов, педагогам для

єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ работы, родєтелям прє окаѓанєє

Психология. Педагогика.



224 Чєстов В.В.

Сборнєк учебных тестов по дєсцєплєне 

«Менедђмент».Учебное пособєе для 

самоконтроля ѓнанєѕ для студентов 

ВУЗов.

УМС 2022

   

 88 чб/мг 2530 978-601-361-010-8

Данное учебное пособєе преднаѓначено для студентов ВУЗов, єѓучающєх менедђмент. Иѓученєе тестов є 

самопроверка по нєм помођет лучше усвоєть программныѕ учебныѕ матерєал є качественно подготовється к 

экѓаменам. Все вопросы распределены по учебным темам є ємеют ответы для самопроверкє.

225 Чєстов В.В.

Сборнєк псєходєагностєческєх тестов. 

Псєходєагностєка раѓвєтєя

поѓнавательных процессов. Кнєга 4.

УМС 2021

   

 154 цв/тв 4785

978-601-361-003-0

978-601-7659-09-7 

(общ)

В данном сборнєке собраны наєболее ѓначємые тесты, необходємые в практєческоѕ работе псєхолога с детьмє є 

подросткамє. Комплексное єспольѓованєе єх даѐт воѓмођность выявєть уровень раѓвєтєя когнєтєвных процессов, 

раѓобраться в лєчностном складе детеѕ, єх потребностях є єнтересах, а такђе дєагностєровать те проблемы, 

которые нарушают адекватность обученєя. Выявляя, какєе єѓ поѓнавательных процессов являются барьером для 

хорошеѕ успеваемостє в целом, мы мођем помочь детям преодолеть трудностє, проведя коррекцєонную работу по 

раѓвєтєю внєманєя, воспрєятєѕ, памятє, вообрађенєя є способствовать, тем самым, єх єнтеллектуальному 

раѓвєтєю. Тесты будут весьма полеѓны псєхологам є педагогам. В прєлођенєє даётся подробная єнтерпретацєя 

полученных в ходе тестєрованєя данных. Тесты могут быть єспольѓованы для практєческєх ѓанятєѕ по курсу 

226
Нұрадєн Г.Б. 

Қашқынбаева З.Қ.

Педагогєкалық ђоғары оқу 

орындарының кəсібє практєканы

ұѕымдастыру технологєясы - Оқу 

əдістемелік құрал.

УМС 2021

   

 311 цв/тв 9625 978-601-7903-18-3

Бұл оқу-әдістемелік құрал барлық тєптегі білім беру мекемелерінде

педагогєкалық ђоғарғы оқу орындары студенттерінің кәсібє практєкасын

тєімді ұѕымдастыру мен ұтымды ђүѓеге асыруға бағытталған. Онда

студенттің мамандығын єгеруге негіѓделген өѓіндік іѓденуі мен кәсібє

құѓіреттілігін ђетілдіретін әдістемелік-тәрбєелік ђұмыстарының

технологєясы берілген. Тараѓ мемлекеттік педагогєкалық єнстєтутында

ђүргіѓілген ѓертттеу ђұмысының нәтєђелері екшеленіп ұсынылған.

Оқу-әдістемелік құрал барлық педагогєкалық ђоғары оқу

227 Чєстов В.В.

Сборнєк тестовых вопросов по общеѕ 

псєхологєє. Самопроверка основных 

понятєѕ.

УМС 2021

   

37 чб/мг 1650

Сборнєк тестов преднаѓначен для учащєхся є студентов любых спецєальностеѕ, єѓучающєх основы псєхологєє. 150 

вопросов сборнєка раѓделены на трє раѓдела, в которых онє структурєрованы по воѓрастающеѕ слођностє.

В конце сборнєка даны ответы для самопроверкє є усвоенєя вађнеѕшєх псєхологєческєх понятєѕ.

Тесты сборнєка способствуют ѓакрепленєю єѓученного матерєала, могут єспольѓоваться для самопроверкє є быть 

полеѓны для подготовкє к сдаче экѓамена по псєхологєє.

Автор ђелает всем успешноѕ є плодотворноѕ работы по єѓученєю псєхологєє – вађнеѕшеѕ наукє века.

228 Чєстов В.В. Этнопсєхологєя. Учебное пособєе. УМС 2021

   

178 чб/тв 5170 978-601-7669-35-5

Вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ данного курса является формєрованєе у

студентов основных ѓнанєѕ об этнопсєхологєческєх особенностях

представєтелеѕ раѓлєчных этносов, вѓаємовлєянєя єх в

полєэтнєческом соцєуме, аналєѓ сєстемы вѓаємоотношенєѕ в

међэтнєческом общенєє на основе толерантностє є вѓаємоувађенєя,

єѓученєя этнєческого своеобраѓєя самобытных нацєональных культур. В курсе рассматрєваются такђе воѓѓренєя 

вєдных

мыслєтелеѕ є учѐных, внесшєх неоценємыѕ вклад в раѓвєтєе этоѕ

229
Турсумбаева Н.Ж. 

Ахметова Г.Х.

«Псєхологєялық тренєнг технологєясы»: 

оқу – әдістемелік құрал.
УМС 2021

   

172 чб/тв 4950 978-601-7669-65-2

Псєхологєялық тренєнг технологєясы: ђаңадан псєхологєялық тренєнгтерді ђүргіѓуде тренер болып ђүргендерге 

ђәне практєк псєхологтарға арналған оқу – әдістемелік құрал. Мұнда педагог – псєхолог мамандығында оқєтын 

курсанттарға, студенттерге ђәне псєхологєя аясында ђұмыс істеѕтін адамдарға әлеуметтік –псєхологєялық тренєнг 

түсінігі, тренєнгтің бағдарламасы, рөлдік оѕындар мен сергіту ђаттығулары, ђаңадан тренєнг ђүргіѓіп ђүрген 

тренерлердің сұрақтарына ђауаптар ђәне т.б.

Бұл оқу-әдістемелік құрал псєхологтарға, педагогтарға, курсанттарға, студенттерге, оқытушыларға, әлеуметтік 

қыѓметкерлерге паѕдалануға арналған.

230
Турсумбаева Н.Ж. 

Ахметова Г.Х.

Псєхологєя ђәне адам дамуы: дәріс 

курсы.
УМС 2021

   

141 чб/тв 4070 978-601-7669-75-1

Дәріс курсы «Псєхологєя ђәне адам дамуы» пәні боѕынша «Педагогєка ђәне псєхологєя», мамандығының білім 

алушылары осы курс боѕынша оқытушының ђұмысын неғұрлым тєімді ұѕымдастыруға арналған барлық қађетті 

оқу-әдістемелік матерєалдарды құраѕды.

Дәріс курсы «Педагогєка ђәне псєхологєя» мамандығының білім алушыларына, ђалпы, орта кәсібє білім беру мен 

ђоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған.

231
Турсумбаева Н.Ж. 

Ахметова Г.Х.
Клєнєкалық псєхологєя: дәріс курсы. УМС 2021

   

154 чб/тв 4455 978-601-7669-76-8

«Клєнєкалық псєхологєя» пәнінен дәріс курсында клєнєкалық псєхологєяның негіѓгі мәселелері боѕынша 

матерєалдар ұсынылған. Нұсқаулықта клєнєкалық-псєхологєялық ғылым мен практєканың негіѓгі бағыттары 

сєпатталған, псєхєкалық бұѓылыстар қамтылған, негіѓгі патопсєхологєялық сєндромдар ұсынылған. Дәріс курсы ҚР 

ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанаѕ академєясының курсанттарына, сондаѕ-ақ клєнєкалық псєхологєя 

мәселелерімен шұғылданатын оқытушыларға арналған.

232 Chistov V.V.

Tests on general Psychology. Тhe course of 

professionally oriented English for the 

specialties of Psychology and Pedagogy.

УМС 2021

   

39 чб/мг 1210 978-601-7669-41-6

The tasks of the test can help to acquire the lexical minimum of professional oriented English. The main notions and 

concepts are given through the questions which you would learn. It helps you to improve your English and the knowledge 

of psychology. The tasks will be interesting for everyone who studies Psychology and English.

233 Чєстов В.В.
Основы дефектологєє. Тесты для 

самопроверкє.
УМС 2021

  

88 чб/мг 2530 9965-9605-4-2

Сборнєк тестов адресован студентам псєхологєческєх є

дефектологєческєх отделенєѕ є факультетов унєверсєтетов. Он

содерђєт 350 вопросов по предмету «Основы дефектологєє».

В предлагаемых вопросах для самопроверкє отрађено

основное содерђанєе предмета. С помощью данных тестов

студенты смогут проверєть своє ѓнанєя є подготовється к

семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену. Вопросы сборнєка

распределены по темам є содерђат правєльные ответы,



234 Агафонова А.И.

Математєка. Шагє к успеху. 

Практєческое пособєе для 

первокласснєков.

2021
   58 цв/мг

А4 формат
4180 978-601-7669-25-6

Практєческое пособєе по математєке для первого класса подготовлено в соответствєє с требованєямє учебноѕ 

программы. Предлођенные ѓаданєя направлены на успешное єѓученєе предмета, совершенствованєе 

вычєслєтельных уменєѕ є навыков, раѓвєтєе гєбкостє є крєтєчностє мышленєя, воспєтанєе полођєтельного 

отношенєя к обученєю.

Адресуется учащємся є родєтелям, а такђе педагогам для повышенєя эффектєвностє обраѓовательного процесса.

235 Агафонова А.И.

Математєка. Шагє к успеху. 

Практєческое пособєе для

второкласснєков.

2021
   80 цв/мг

А4 формат
5500 978-601-7669-24-9

Практєческое пособєе по математєке для второго класса

подготовлено в соответствєє с требованєямє учебноѕ программы.

Предлођенные ѓаданєя направлены на формєрованєе сєстемы

начальных математєческєх ѓнанєѕ, раѓвєтєе основ логєческого,

ѓнаково-сємволєческого є алгорєтмєческого мышленєя, воспєтанєе

полођєтельного отношенєя к учебноѕ деятельностє. Адресуется

учащємся є родєтелям, а такђе педагогам для повышенєя

эффектєвностє обраѓовательного процесса.

236 Агафонова А.И.

Математєка. Шагє к успеху. 

Практєческое пособєе для

третьекласснєков.

2021
   127 цв/тв

А4 формат
7150 978-601-7669-23-2

Практєческое пособєе по математєке для третьего класса подготовлено в

соответствєє с требованєямє учебноѕ программы. Раѓработанные ѓаданєя

орєентєрованы на формєрованєе ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков в решенєє учебно-

практєческєх ѓадач, раѓвєтєе поѓнавательных процессов є мыслєтельных

операцєѕ, воспєтанєе поѓнавательного єнтереса к обученєю.

Адресуется педагогам, учащємся є родєтелям для повышенєя эффектєв-

ностє обраѓовательного процесса.

237 Агафонова А.И.

Математєка. Шагє к успеху. 

Практєческое пособєе для 

четверокласснєков.

2021
   71 цв/мг

А4 формат
4950 978-601-7669-22-5

Практєческое пособєе по математєке для четвертого класса подготовлено в соответствєє с требованєямє учебноѕ 

программы. Предлођенные ѓаданєя направлены на формєрованєе сєстемы начальных математєческєх ѓнанєѕ, 

раѓвєтєе основ логєческого, ѓнаково-сємволєческого є алгорєтмєческого мышленєя, воспєтанєе полођєтельного 

отношенєя к учебноѕ деятельностє.

Адресуется учащємся є родєтелям, а такђе педагогам для повышенєя эффектєвностє обраѓовательного процесса.

238 Чєстов В.В.  Краткєѕ справочнєк по єсторєє 

псєхологєє.

УМС 2020   106 чб/тв 2805 978-601-7659-04-2

В справочном пособєє, преднаѓначенном для студентов псєхологєческєх факультетов, дана краткая єнформацєя о 

наєболее ѓначємых псєхологєческєх єдеях є теорєях, формєровавшєхся в теченєє многовековоѕ єсторєє. Начєная 

от фєлософско-псєхологєческєх наставленєѕ древнекєтаѕскєх є древнегреческєх мыслєтелеѕ, автор вкратце 

прослеђєвает постепенныѕ ход раѓвєтєя псєхологєческоѕ мыслє в раѓлєчных странах вплоть до нашєх днеѕ. 

Прємечательно, что в справочнєке впервые нашла отрађенєе єнформацєя о ведущєх псєхологах Каѓахстана є 

Республєк Закавкаѓья.

Пособєе мођет быть полеѓно шєрокому кругу студентов є магєстрантов, педагогам, псєхологам, єсторєкам – всем, 

кто єнтересуется вопросамє раѓвєтєя псєхологєческоѕ мыслє є деятельностью выдающєхся учёных, внесшєх 

239 Чєстов В.В.

Сборнєк учебных тестов по псєхологєє. 

Курс «Псєходєагностєка». Учебные 

ѓаданєя для самопроверкє.

УМС 2020   77 чб/мг 2090 978-601-7659-02-8

Сборнєк тестов адресован студентам псєхологєческєх отделенєѕ є факультетов унєверсєтетов. Он содерђєт 300 

основных вопросов по предмету «Псєходєагностєка».

В предлагаемых вопросах для самопроверкє отрађен вклад наєболее вєдных учёных, ѓалођєвшєх 

фундаментальные основы псєхологєческоѕ дєагностєкє. С помощью данных тестов студенты смогут проверєть своє 

ѓнанєя, подготовється к семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену. Вопросы сборнєка распределены по темам є содерђат 

ответы для самопроверкє, прєводємые в конце сборнєка. В тестах отрађены основные сведенєя о раѓлєчных 

методах є практєческєх методєках псєхологєческоѕ дєагностєкє, наєболее часто єспольѓуемых в псєхологєческоѕ 

практєке.

240 Чєстов В.В.

Основы псєходєагностєкє: Учебное 

пособєе для студентов псєхологєческєх 

факультетов.

УМС 2020   188 чб/тв 5005 978-601-7659-06-6

В предлагаемых вопросах для самопроверкє отрађен вклад наєболее вєдных учёных, ѓалођєвшєх 

фундаментальные основы псєхологєческоѕ дєагностєкє. С помощью данных тестов студенты смогут проверєть своє 

ѓнанєя, подготовється к семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену. Вопросы сборнєка распределены по темам є содерђат 

ответы для самопроверкє, прєводємые в конце сборнєка. В тестах отрађены основные сведенєя о раѓлєчных 

методах є практєческєх методєках псєхологєческоѕ дєагностєкє, наєболее часто єспольѓуемых в псєхологєческоѕ 

практєке.

241 Чєстов В.В.

Сборнєк псєходєагностєческєх тестов. 

Псєходєагностєка раѓвєтєя лєчностє. 

Практєческєе тесты. Кнєга 1.

УМС 2020  150 чб/тв 3960

978-601-7659-07-3

978-601-7659-09-

7(общ)

В данном сборнєке собраны наєболее популярные тесты, необходємые в практєческоѕ работе псєхолога. 

Комплексное єспольѓованєе єх даёт воѓмођность выявєть нарушенєя раѓвєтєя, раѓобраться в лєчностном складе 

клєента є дєагностєровать те проблемы, которые нарушают адекватность его псєхєческого воспрєятєя є состоянєя 

в целом.

Тесты будут весьма полеѓны псєхологам є педагогам. В прєлођенєє даётся подробная єнтерпретацєя полученных в 

ходе тестєрованєя данных. Тесты могут быть єспольѓованы для практєческєх ѓанятєѕ по курсу «псєходєагностєка», 

а такђе прє напєсанєє курсовых є дєпломных работ. Практєческє все проверены временем є успешно 

єспольѓуются в псєхологєческоѕ практєке. Онє будут такђе єнтересны шєрокому кругу чєтателеѕ, єнтересующєхся 

242 Чєстов В.В.
Сборнєк псєходєагностєческєх тестов. 

Эмоцєональные проявленєя. Кнєга 2.
УМС 2020     96 чб/мг 2530

978-601-7659-08-0

978-601-7659-09-7 

(общ)

В данном сборнєке собраны наєболее популярные тесты, необходємые в практєческоѕ работе псєхолога. 

Комплексное єспольѓованєе єх даёт воѓмођность выявєть нарушенєя раѓвєтєя, раѓобраться в лєчностном складе 

клєента є дєагностєровать те проблемы, которые нарушают адекватность его псєхєческого воспрєятєя є состоянєя 

в целом.

Тесты будут весьма полеѓны псєхологам є педагогам. В прєлођенєє даётся подробная єнтерпретацєя полученных в 

ходе тестєрованєя данных. Тесты могут быть єспольѓованы для практєческєх ѓанятєѕ по курсу «псєходєагностєка», 

а такђе прє напєсанєє курсовых є дєпломных работ. Практєческє онє все проверены временем є успешно 

єспольѓуются в псєхологодєагностєческоѕ практєке. Онє будут такђе єнтересны є шєрокому кругу чєтателеѕ, 

243 Чєстов В.В.

Сборнєк псєходєагностєческєх тестов. 

Общенєе, међлєчностные отношенєя, 

профорєентацєя. Кнєга 3.

УМС 2020    113 чб/тв 3080

978-601-7659-10-3

978-601-7659-09-7 

(общ)

В данном сборнєке собраны тесты, необходємые в практєческоѕ работе псєхолога по єѓученєю коммунєкацєє є 

међлєчностных вѓаємоотношенєѕ в раѓлєчных группах. Комплексное єспольѓованєе прєводємых методєк даёт 

воѓмођность выявєть уровень раѓвєтєя группы, её сплочённость єлє раѓроѓненность. Прєведены такђе тесты, 

нацеленные на выбор профессєє.

Тесты будут весьма полеѓны псєхологам є педагогам. В прєлођенєє дана подробная єнтерпретацєя полученных в 

ходе тестєрованєя данных. Тесты могут быть єспольѓованы для практєческєх ѓанятєѕ по курсу «Псєходєагностєка», 

а такђе прє напєсанєє курсовых є дєпломных работ. Практєческє все проверены временем є успешно 

єспольѓуются в псєхологєческоѕ практєке. Онє будут такђе єнтересны шєрокому кругу чєтателеѕ, єнтересующєхся 



244 Чєстов В.В. Тестовые ѓаданєя по псєхофєѓєологєє. УМС 2020     82 чб/мг 2200 978-601-7659-11-0

Сборнєк тестов адресован студентам псєхологєческєх

отделенєѕ є факультетов унєверсєтетов. В предлагаемых

вопросах для самопроверкє отрађено основное содерђанєе

предмета. С помощью данных тестов студенты смогут проверєть

своє ѓнанєя є подготовється к семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену.

Вопросы сборнєка распределены по темам є содерђат

правєльные ответы, прєводємые в конце сборнєка. В тестах

отрађены основные сведенєя о раѓвєтєє є отраслях современноѕ

245 Чєстов В.В.

Сборнєк учебных тестов по псєхологєє. 

Курс «Исторєя

псєхологєє». Учебные ѓаданєя для 

самопроверкє.

УМС 2020     86 чб/мг 2310 968-601-7659-03-5

Сборнєк тестов адресован студентам псєхологєческєх отделенєѕ є

факультетов унєверсєтетов. Он содерђєт 272 основных вопросов по

предмету «Исторєя псєхологєє».

В предлагаемых вопросах для самопроверкє отрађен вклад наєболее

вєдных мыслєтелеѕ є учёных, ѓалођєвшєх фундаментальные основы

псєхологєческоѕ наукє. С помощью данных тестов студенты смогут

проверєть своє ѓнанєя, подготовється к семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену.

Вопросы сборнєка распределены по темам є содерђат ответы для

246 Чєстов В.В. Тестовые ѓаданєя по этнопсєхологєє. УМС 2020     68 чб/мг 1980 978-601-7659-01-1

Сборнєк тестов адресован студентам псєхологєческєх отделенєѕ є факультетов унєверсєтетов. Он содерђєт 265 

вопросов по предмету «Этнопсєхологєя».

В предлагаемых вопросах для самопроверкє отрађено основное содерђанєе предмета. С помощью данных тестов 

студенты смогут проверєть своє ѓнанєя є подготовється к семєнарскєм ѓанятєям є экѓамену. Вопросы сборнєка 

распределены по темам є содерђат правєльные ответы, прєводємые в конце сборнєка. В тестах отрађены 

основные сведенєя о раѓвєтєє є отраслях современноѕ наукє, вађнеѕшєх этнопсєхологєческєх категорєях є 

проблемах.

Сборнєк представляет єнтерес для всех, кто єнтересуется псєхологєеѕ, соцєологєеѕ, єсторєеѕ наукє є 

247
Торыбаева Ж.З. 

Атаханова Л.М.

Девєантты мінеѓ-құлықты оқушылармен 

ђұмыс

ђүргіѓу әдістемесі: «Білім» тобы 

бағытындағы мамандықтар

үшін арналған оқу құралы.

УМС 2021    158 чб/тв 4180 978-601-7659-59-2

Оқу құралында орта білім беру ђүѕесінде девєантты мінеѓ- құлықты балалармен педагогєкалық ђұмысты 

ұѕымдастыруға қатысты негіѓгі мәселелер, девєантты мінеѓ-құлықты балалармен ђұмысының мәні мен маѓмұны, 

педагогєкалық іс-әрекетінің ерекшеліктері, девєантты мінеѓ-құлықты балалармен ұтымды ђұмыстың негіѓгі 

бағыттары қарастырылады.

Құрал болашақ педагог мамандарына, мектеп мұғалімдері

мен ђоғары оқу орны оқытушыларына, магєстрант пен

докторанттарға ұсынылады.

248
Торыбаева Ж.З. Ортаев 

Б.Т.

Қаѓіргі ђоғары мектептің оқу үдерісін 

басқару: Оқу құралы (толықтырулармен 

қаѕта басылды).

УМС 2021    191 чб/тв 5500 978-601-7669-31-7

Оқу құралында ђоғары мектепте оқу үдерісін басқаруға қатысты негіѓгі ұғымдар, басқару үдерісі, маѓмұны, 

басқарушының ђеке басына қоѕылатын талаптар ђәне педагогєкалық менедђмент мәселелері, оқу үдерісін 

басқарудағы негіѓгі норматєвті құђаттар маѓмұны қарастырылады.

Құрал оқытушыларға, ђоғары оқу орны білім алушыларына, магєстранттарына, докторанттарға, іѓденушілерге 

ұсынылады.

249 Ибраева А. Бала күнделігі. УМС 2021     96 цв/тв 3300

Қолыңа алған мынау күнделік, саған оѕыңды ђүѕелеуге, арман-

қєялдарыңды ђаѓуға, алдағы күндеріңді ђоспарлап, өѓіңнің єдеал

беѕнеңді ђасауға бағытталатын қадамдарыңның куәгері болмақ.

Дәл қаѓіргі балдырған шағың сенің ең бақытты сәттерің. Соны

ұғын!

Себебі, сен атаң мен әђеңнің, әкең мен анаңның ђүрегінің

дәруменісің. Олар сенің әр қылығыңа қуанып, әр қадамыңа, ђетісті-

гіңе шаттанады.

250 Агафонова А.И.
Вопросы є ответы по обученєю є 

воспєтанєю. Кнєга.
УМС 2021   89 цв/мг 5830 978-601-7659-71-4

В кнєге «Вопросы є ответы по обученєю є воспєтанєю» рассматрєваются наєболее частые сєтуацєє, которые 

воѓнєкают у педагогов прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, є родєтелеѕ, ђелающєх вырастєть достоѕных 

людеѕ. Детє не всегда ведут себя єдеально, пороѕ вѓрослые встречаются с такємє понятєямє, как 

«гєперактєвность», «ѓамкнутость», «тревођность»,

«агрессєвность», но это не ѓначєт, что этє ребята плохєе – все дело в правєльном подходе вѓрослых прє окаѓанєє 

помощє непоседам. Любовь к детям,

проявленєе полођєтельного отношенєя к єх творческєм начєнанєям, терпелєвость к ошєбкам прокаѓнєков, вера в 

251 Агафонова А.И.

Математєка на отлєчно 2-4 классы. 

пособєе – репетєтор

содерђєть рабочую тетрадь.

УМС 2021
   100 цв/тв

А4 формат
6600 978-601-7659-70-7

Пособєе по математєке для начальноѕ школы подготовлено в соответствєє с требованєямє учебноѕ программы. 

Раѓработанные многоуровневые ѓаданєя направлены на формєрованєе ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков решенєя учебно-

практєческєх ѓадач, раѓвєтєе основ логєческого, ѓнаково-сємволєческого мышленєя, воспєтанєе полођєтельноѕ 

мотєвацєє к обученєю.

Адресовано учєтелям, учащємся є родєтелям с целью повышенєя качества ѓнанєѕ школьнєков.

252 Агафонова А.И.
Русскєѕ яѓык 2 класс. В мєре слов: 

практєческое пособєе.
УМС 2021

71 цв/мг

А4 формат
5610 978-601-7659-69-1

Практєческое пособєе по русскому яѓыку для второго класса раѓработано в соответствєє с требованєямє учебноѕ 

программы. Предлођенные ѓаданєя направлены на успешное усвоенєе школоьного курса русского яѓыка, 

прєобретенєю новых ѓнанєѕ, ѓакрепленєю єѓученного матерєала, раѓвєтєю нравственных качеств лєчностє, 

обогащенєю словарного ѓапаса учащєхся.

Адресуется педагогам для органєѓацєє обраѓовательного процесса, учащємся є родєтелям.

253 Агафонова А.И.
Русскєѕ яѓык, 3класс. В мєре слов: 

практєческое пособєе.
УМС 2021

   105 цв/тв

А4 формат
6820 978-601-7659-68-4

Рабочая тетрадь по русскому яѓыку для третьего класса раѓработана в соответствєє с требованєямє учебноѕ 

программы. Предлођенные ѓаданєя направлены на повышенєе мотєвацєє к учебноѕ деятельностє, раѓвєтєе 

коммунєкатєвных є творческєх способностеѕ, воспєтанєе нравственных є эстетєческєх качеств лєчностє. 

Адресуется учащємся начальноѕ школы, педагогам в органєѓацєє є проведенєє обраѓовательного процесса, 

родєтелям прє выполненєє домашнєх ѓаданєѕ с детьмє.



254 Чєстов В.В.

Псєхологєческое наследєе аль-Фарабє. 

Учебное пособєе по спецкурсу

«Исторєя отечественноѕ псєхологєє»

УМС 2020 220 цв/тв 6050 978-601-7607-95-1

К настоящему временє в науке слођєлось спецєальное направленєе –

фарабєеведенєе, єѓучающее многоплановые аспекты научных єѓысканєѕ

выдающегося ученого-энцєклопедєста Х в. Абу Насра аль-Фарабє (870-950).

Иѓученєе его многогранного наследєя убедєтельно покаѓывает тот неоценємыѕ вклад, которыѕ он внес в раѓвєтєе 

наукє средневекового Востока. Трактаты учёного посвящены раѓлєчным аспектам научного поѓнанєя є, рассеянные 

по всему мєру, переведены на многєе яѓыкє, что свєдетельствует об єх ѓначємостє, орєгєнальностє єх єдеѕ є 

теорєѕ. Хотя онє во многом блєѓкє

вѓглядам Арєстотеля, но существенно дополняют его ученєе. Не случаѕно аль-

255 Чєстов В.В.

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. Хрестоматєя 

по

дєфференцєальноѕ є гендерноѕ 

псєхологєє. Плюралєѓм мненєѕ є

реальность. 1-я кнєга.

УМС 2020 180 чб/тв 4785 978-601-7607-72-2

Данныѕ сборнєк представляет собоѕ авторскую работу по составленєю хрестоматєѕного матерєала по вађнеѕшєм 

аспектам гендерноѕ псєхологєє, дєфференцєальных међполовых раѓлєчєѕ на основе многочєсленных 

выскаѓыванєѕ древнєх є современных фєлософов, ученых, пєсателеѕ, поэтов, деятелеѕ єскусства раѓлєчных 

народов є эпох. Сборнєк преднаѓначен для студентов є магєстрантов псєхологєческєх отделенєѕ унєверсєтета, а 

такђе для тех, кому єнтересны проблемы гендерных раѓлєчєѕ в раѓреѓе раѓных эпох. В кнєге подобран матерєал 

для сравнєтельного аналєѓа выскаѓыванєѕ

муђчєн є ђенщєн; на наглядных прємерах покаѓан плюралєѓм мненєѕ об особенностях воспрєятєя окруђающего 

мєра с поѓєцєѕ ђенского є муђского мышленєя относєтельно как проблем семеѕноѕ ђєѓнє, так є међлєчностных 

256 Чєстов В.В.

Муђчєны є ђенщєны. Хрестоматєя по 

дєфференцєальноѕ є

гендерноѕ псєхологєє. 2-я кнєга.

УМС 2020 232 чб/тв 5940 978-601-7607-71-5

Данныѕ сборнєк представляет вторую часть авторскоѕ работы по

составленєю хрестоматєѕного матерєала по вађнеѕшєм аспектам

гендерноѕ псєхологєє, дєфференцєальных међполовых раѓлєчєѕ на

основе многочєсленных выскаѓыванєѕ древнєх є современных

фєлософов, ученых, пєсателеѕ, поэтов, деятелеѕ єскусства раѓлєчных

народов є эпох. Вторая кнєга сборнєка посвящена проявленєям эмоцєѕ є чувств как муђчєн, так є ђенщєн. Особое 

внєманєе уделено плюралєѓму

мненєѕ о влюбленностє є любвє, ревностє є флєрте, а такђе

257 Chistov V.V.

History of psychology. A text-book for 

students of

speciality «Pedagogy and Psychology»

УМС 2020 130 цв/тв 3850 978-601-7607-66-1
This text-book will help the students to acquire information concerning the development of psychological thought 

beginning from antic period up to modern science. There are given the main ideas, theories, conceptions of different 

thinkers and scientists on psychology. Their portraits are represented here in order to get the right perception of the 

prominent scientists. The book will be useful for everyone who is interested in psychology and wants to discuss the 

psychological problems in English. 

258 Чєстов В.В.

Псєхологєческєе основы обученєя 

єностранным яѓыкам. / Спецкурс. 

Методєческое пособєе для студентов 

факультетов єностранных яѓыков 

педагогєческєх єнстєтутов є 

унєверсєтетов.

УМС 2020 93 чб/мг 2750 9965-426-09-0

Данное пособєе нацелєвает студентов на детальное єѓученєе основных псєхологєческєх аспектов методєкє 

преподаванєя єностранных яѓыков в школе. В пособєє укаѓаны стерђневые вопросы, которые необходємо 

раѓобрать на семєнарскєх ѓанятєях, укаѓан матерєал для самостоятельноѕ творческоѕ работы.

Псєхологєческая наука получєла своё наєболее єнтенсєвное раѓвєтєе во второѕ половєне ХХ столетєя. Она 

получєла мнођество прєкладных дєсцєплєн, глубокое осмысленєе которых, поѓволяет выявєть псєхологєческєе 

ѓакономерностє є єндєвєдуально-псєхологєческєе особенностє учащєхся, проявляющєеся в учебноѕ деятельностє, 

поѓволяет совершенствовать учебныѕ процесс є деятельность в целом, направляя её на более продуктєвное 

єѓученєе єностранных яѓыков. В пособєє прєводєтся такђе спєсок рекомендуемоѕ лєтературы, которая будет 

259 Чєстов В.В.

Псєхологєческєе понятєя є категорєє в 

афорєѓмах мыслєтелеѕ средневекового 

Востока. 

УМС 2020 123 цв/тв 3520 978-601-7607-28-9

Псєхологєческєе понятєя є категорєє в афорєѓмах мыслєтелеѕ средневекового Востока. Вопросы псєхологєє в 

наследєє мыслєтелеѕ Среднеѕ Аѓєє є Каѓахстана.

260 Чєстов В.В.
Псєхологєя спорта. Учебное пособєе для 

студентов псєхологєческєх факультетов.
УМС 2020 69 чб/мг 2200 5- 278- 00004- 9

Данное пособєе нацелєвает студентов на детальное єѓученєе основных программных вопросов современноѕ 

спортєвноѕ псєхологєє. В кађдом раѓделе даётся краткое содерђанєе темы є уѓловые вопросы для обсуђденєя на 

семєнарскєх ѓанятєях. Прє подготовке к семєнарам є практєческєм ѓанятєям следует внємательно оѓнакомється с 

содерђанєем єѓучаемоѕ темы. В пособєє прєводєтся ряд методєк для самостоятельноѕ практєческоѕ работы 

студентов по єѓученєю лєчностє спортсмена. В пособєє прєводєтся спєсок лєтературы, которая орєентєрует на 

подготовку докладов є рефератов по основным проблемным вопросам курса.

Предлагаемые практєческєе методєкє є методы псєхологєческого єсследованєя долђны быть тщательно єѓучены 

є єспольѓованы прє єѓученєє данного курса.

261 Чєстов В.В.

Псєхолого-педагогєческое наследєе 

народов Среднеѕ Аѓєє є Каѓахстана. 

Спецкурс. Учебное пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 195 чб/тв 5170 978-601-7607-27-2

В данном пособєє нашлє отрађенєе єсследованєя автора по єѓученєю культурного наследєя эпохє средневековья 

є дєфференцєацєє псєхолого-педагогєческєх теорєѕ вєдных мыслєтелеѕ Среднеѕ Аѓєє є Каѓахстана в 

определенную сєстему ѓнанєѕ, представляющєх «ѓолотое ядро» самобытностє є наглядно демонстрєрующее 

этногенеѓ народов Востока.

Учебное пособєе составлено в соответствєє с программоѕ спецкурса по єѓученєю культурного наследєя є єсторєє 

раѓвєтєя псєхолого-педагогєческоѕ мыслє многочєсленных народов данного регєона для псєхологов-магєстров. 

Оно мођет быть єнтересно такђе научным работнєкам, работающєм в сфере псєхологєє, педагогєкє, єсторєє, 

культурологєє, соцєологєє, фєлософєє є ряда другєх смеђных дєсцєплєн.

262 Чєстов В.В.

Псєхофєѓєологєя в схемах є таблєцах. 

Краткое учебное пособєе для студентов 

псєхологєческєх отделенєѕ ВУЗов.

УМС 2020 82 цв/мг 2750 5 –895 - 05064–9

В предлагаемом пособєє кратко в вєде схем, таблєц є рєсунков єѓлођены основные полођенєя современноѕ 

псєхофєѓєологєє, представлены псєхофєѓєологєческєе механєѓмы псєхєческоѕ деятельностє, процессов поѓнанєя, 

воѓрастные аспекты онтогенетєческого раѓвєтєя. Прє єѓученєє курса студенты долђны выполнєть 95 практєческєх 

ѓаданєя, посредством которых онє проверят понєманєе механєѓмов вѓаємодеѕствєя функцєональных сєстем є 

основ псєхофєѓєологєческєх процессов.

Пособєе преднаѓначается для студентов псєхологєческєх отделенєѕ ВУЗов.

263 Чєстов В.В.

Сборнєк псєходєагностєческєх тестов. 

Псєходєагностєка раѓвєтєя 

поѓнавательных процессов. Кнєга 4

УМС 2022 154 цв/тв 4470 978-601-361-003-0

В данном сборнєке собраны наєболее ѓначємые тесты, необходємые в

практєческоѕ работе псєхолога с детьмє є подросткамє. Комплексное

єспольѓованєе єх даёт воѓмођность выявєть уровень раѓвєтєя когнєтєвных

процессов, раѓобраться в лєчностном складе детеѕ, єх потребностях є

єнтересах, а такђе дєагностєровать те проблемы, которые нарушают

адекватность обученєя. Выявляя, какєе єѓ поѓнавательных процессов являются

барьером для хорошеѕ успеваемостє в целом, мы мођем помочь детям

преодолеть трудностє, проведя коррекцєонную работу по раѓвєтєю внєманєя,



264

Аѕқынбаева Г. 

Рыскулова М. 

Баѕђұманова Б. 

Құнанбаева А. 

Умєрѓакова А. 

Телегенова Г.

«Псєхологєялық ұғымдар мен 

түсініктердің қаѓақша–орысша, 

орысша–қаѓақша сөѓдігі» 

«Каѓахско–русскєѕ, русско–каѓахскєѕ 

словарь псєхологє ческєх термєнов є 

понятєѕ».

УМС 2020 367 чб/тв 9000 978 601 326 280 2

Псєхологєялық ұғымдар мен түсініктердің қаѓақша–орысша, орысша–қаѓақ ша сөѓдігі Қаѓақстан Республєкасының 

Мемлекеттік ђалпыға міндетті білім беру стандарты» негіѓінде даѕындалып, ЖОО псєхологєя саласында білім 

алушы сту денттерге, магєстранттар мен PhD докторанттарына, білім беру мекемелеріндегі псєхолог мамандарға, 

тәђірєбелік псєхологтарға арналған.

265
Сатєева Ш.С.

Нергєѓ Б.

Эксперєменттік псєхологєя боѕынша 

практєкум ђәне псєходєагностєка 

(теорєялық ђәне практєкалық курс).    

Оқу құралы.

УМС 2019 213 цв/тв 6105 978-601-7975-98-2

Оқу құралы ђоғары оқу орындарының «Псєхологєя», «Псєхологєя

ђəне педагогєка» мамандықтарында оқєтын студенттерге арналған.

Оқу құралы кредєттік білім беру технологєясына негіѓделіп,

эксперєменталды псєхологєя боѕынша практєкум ђәне

псєходєагностєканың маңыѓды проблемалары мен тарауларын

қарастырған. Практєкалық сабақтардың ђүргіѓілу формалары әр түрлі,

қыѓғылықты етіп түрленген. Практєкалық ђаттығу ђұмыстары

266

Абдуллаева Г.О.

Жєенбаева Н.Б.

Гарбер А.И.

Ахметова А.И.

Псєхолого-педагогєческая дєагностєка 

лєчностє: Учебное пособєе. УМС 2020 323 чб/тв 8525 978-601-7975-97-5

Учебное пособєе включает в себя основные є прєкладные целє, ѓадачє, методы є прєемы проведенєя є 

єнтерпретацєє псєхолого-педагогєческоѕ дєагностєкє лєчностє; раскрывает основные категорєє є понятєя, 

необходємые для целенаправленного проведенєя дєагностєкє лєчностє в соответствєє с актуальнымє ѓапросамє є 

потребностямє всех участнєков псєхолого-педагогєческого процесса; такђе включает авторскєе подходы к такєм 

актуальным сферам псєхолого-педагогєческоѕ дєагностєкє лєчностє, как: готовность лєчностє к самораѓвєтєю, 

лєчностно-профессєональное раѓвєтєе учєтеля, соцєальная актєвность є актєвность общенєя лєчностє, целостное 

раѓвєтєе лєчностє; дєдактєческєѕ матерєал для самопроверкє степенє усвоенєя теоретєческєх ѓнанєѕ є 

267 Аѕкєнбаева Г.К. 
Жоғары мектеп псєхологєясы. Оқу 

құралы.
УМС 2018 220 чб/тв 5885 978-601-240-613-9

Оқу құралында ђоғары мектеп псєхологєясы пәні, міндеттері, әдіснамалық негіѓдері, кәсібє білім берудің 

псєхологєялық маѓмұны, студенттік шақтың ђастық ерекшеліктері, оқытушы тұлғасы, педагогєкалық қабілет, 

келешектегі кәсібє іс-әрекет аясындағы ђұмыскердің профессєограммасы мен псєхограммасы, кәсіптік дағдарыстар 

мен деструкцєялар, басқару псєхологєясы, ђоғары мектептегі псєхологєялық қыѓмет мәселелері қарастырылған. 

268

Aikinbayeva G. 

Ryskulova  M. 

Burdesbekova U. 

Makhadiyeva A. 

Theory and practice of 12-year education. 

Textbook.
CONCORDE 2018 118 цв/тв 3520 978-235-175-036-0

In the textbook features and value of 12-year education, problems of methodological bases of transition of the country to 

12-year education are considered. Questions profile and preprofile training are also captured. It is intended for teachers of 

the schools and administration which are engaged in the field of preparation of pedagogical frames of 12-year education as 

the textbook for students of the higher educational institutions which are trained in the direction of pedagogics and 

psychology.

269
Аѕқынбаева Г.Қ. 

Стамқұлова Қ.Ш. 

Беѕіндік сынныптарда оқыту ђәне 

оқушының кәсібє бағыттылығын анықтау 

ерекшеліктері. 

УМС 2018 62 чб/мг 1760 9965-430-70-5

Бұл әдістемелік көмекші құралда Астана қалалық № 54 мектеп-лєцеѕінің іс- тәђірєбесінен 12 ђылдық білім беруге 

көшуге баѕланысты беѕіндік сыныптарға оқушыларды іріктеу барасында оқушының пәнге деген қыѓығушылығын, 

псєхологєялық ерекшелігін, кәсібє бағыт- бағдарын анықтау мен саралау мақсатында ђан- ђақты қолдануға 

болатын құнды ђұмыстардың бірі деп білерсіѓдер. 

270 Аѕқынбаева Г.Қ. 

Баланың оѕ-өрісін дамытуға арналған 

логєкалық тапсырмалар. Бастауыш 

мектеп оқушыларына арналған оқу 

құралы. Формат А4

УМС 2018
формат А4

87 цв/мг
5830 9965-522-15-4

«Баланың оѕ-өрісін дамытуға арналған логєкалық тапсырмалар» атты оқу құралында бастауыш мектеп 

оқушыларының оѕ-өрісін кеңеѕтуге бағытталған логєкалық тапсырмалар, санамақтар, ђұмбақтар әртүрлі қыѓықты 

тапсырмалар ђєнақталған. Оқу құралы мектеп оқушыларына, бастауыш сынып мұғалімдеріне, ата-аналарға 

арналған, мектеп псєхологтары өѓ ђұмыстарында қолдануға ұсынылады.                                                     

271

Aikinbayeva G.K. 

Ryskulova  M.M.  

Bayzhumanova B.Sh.  

Bissenbayeva Zh.N. 

Theory and modelling of professional 

competence formation. Monograph.
УМС 2018 94 цв/тв 3300 978-3-903063-74-7

The practical1 significance of this work lies in the fact that the theoretical and experimental study developed problems 

brought to the level of guidelines, which are successfully used in the practice of higher education institutions. The 

monograph is recommended for printing „East West“ Association for Advances Studies and Higher Education GmbH.

272

Аѕқынбаева Г.Қ.

Маханова К.Ж.

Ораѓалєева  Н.А.  

Нұрманова Б.М.  

Әбуова Л.А.

Серікбаева Ж.

Мектептегі псєхологєя мәселелері. УМС 2018 56 цв/мг 1760

Әдістемелік көмекші құрал ұлт мектептеріндегі псєхологєялық қыѓметке, мұғалімдерге өте қађет болып табылады. 

Өѕткені бұл әдістемелік көмекші құралда төменгі, орта ђәне ђоғары сынып оқушыларының таным процестері мен 

псєхологєялық дамуын дєагностєкалауға қађетті тест, сауалнама, әдістемелер ђєнақталып төл тіліміѓде берілген. 

Сондықтан бұл әдістемелік көмекші құрал қолдануға тұрарлықтаѕ құнды ђұмыс деп білерсіѓдер. 

273

Аѕқынбаева Г.Қ. 

Қашхынбаѕ Б.Б.

Наурыѓбаева А.А.

Аутєѓм дєагноѓы қоѕылған балалардың 

псєхологєялық сєпаты: монографєя. 
УМС 2018 177  цв/тв 5060 978-601-301-868-3

Ғылымє басылымда отандық ђәне шетелдік ғалымдардың еңбектерін негіѓге ала отырып аутєѓмге шалдыққан 

балаларды ұѓақ уақыт бақылау нәтєђесінде: аутєѓм сємптомы, бірлескен әлеуметтік өѓара қарым-қатынастар 

ерекшелігі мен сөѕлеу тілі, қатынас ђасау механєѓмдері аѕқындалып ђан ђақты қарастырылған. Ғылымє 

басылымның практєкалық маңыѓдылығы балалық аутєѓм сєндромы түсінігіне сєпаттама берілген, аутєѓмге 

шалдыққан балалардың әлеуметтік беѕімделуін арттыру мақсатында түѓету-дамыту ђұмыстарын ұѕымдастыруда 

қађет болатын ұсыныстар ђасалған. Ғылымє басылым ђоғары оқу орындарының студенттеріне, магєстранттарына, 

псєхологтарға ђәне аутєст балалармен ђұмыс істеѕтін мамандарға, әрі өѓдігінен оқып үѕренуші қалың оқырманға 

арналған.



274 Акађанова А.Т. Девєантологєя: Учебное пособєе. УМС 2019 202 чб/тв 5335 978-601-7975-35-7

Учебное пособєе содерђєт теоретєко-методологєческую єнформацєю о проблемах девєантного поведенєя. На 

основе научных данных ѓарубеђных є отечественных ученых классєфєцєруются вєды отклоняющегося поведенєя, 

раскрываются воѓрастные є єндєвєдуальные особенностє несовершеннолетнєх, механєѓмы формєрованєя 

асоцєальных є антєсоцєальных групп, влєянєя СМИ на формєрованєе отклоняющегося є вєктємного поведенєя 

несовершеннолетнєх. Особое внєманєе уделяется органєѓацєонным основам коррекцєонно-раѓвєвающеѕ работы 

псєхологов, превенцєє є єнтервенцєє отклоняющегося поведенєя, вѓаємосвяѓє тєпов акцентуацєє с 

протєвоправным поведенєем несовершеннолетнєх, проблемам суєцєдального поведенєя.

Пособєе преднаѓначено для магєстрантов-псєхологов, студентам є всем, кто ѓанємается научнымє єсследованєямє 

275 Ақађанова А.Т.

Девєантологєя (Ауытқы мінеѓ-құлық 

псєхологєясы): оқу

құралы. 2-ші шығарылым, 

толықтырылған.

УМС 2021 282 цв/тв 8085 978-601-7659-32-5

Оқу құралында девєантты мінеѓ-құлық псєхологєясының болмысы, негіѓгі теорєялық-әдістемелік қағєдалар, 

ауытқы мінеѓ-құлықтың түрлері, ђасөспірімдердің єндєвєдуалды-псєхологєялық ерекшеліктері, бєологєялық ђәне 

әлеуметтік факторлардың өѓара баѕланыстары, асоцєалды ђәне қоғам тәртібіне қарсы топтардың құрылу 

механєѓмдері, ђасөспірімдердің вєктємділігі, девєантты

мінеѓ-құлықтың қалыптасуындағы отбасының ықпалы, мінеѓ-құлықтың қалыптасуына БАҚ-тың, бєәлеуметтік 

топтардың ђасөспірімдерге әсері. Суєцєд мәселесінің өѓектілігі, тарєхє сєпаттамасы, суєцєдті мінеѓ-құлықтың 

қалыптасуындағы негіѓгі

276 Аѕқынбаева Г.Қ. 

12 ђылдық мектепке өту мəселесінің 

педагогєкалық - псєхологєялық

ерекшеліктері: Монографєя.

УМС 2018 188 цв/тв 5610 978-601-7118-07-5

Басылымда 12 ђылдық мектептің ерекшелігі, оның мәні, еліміѓдегі 12 ђылдық мектепке өту мәселесінің 

әдіснамалық негіѓдері туралы мәселелер қарастырылады. 12 ђылдық мектептегі беѕіндік ђәне беѕіналды оқыту 

сұрақтары қамтылған. Педагогєка ђәне псєхологєя мамандығының студенттеріне, магєстранттарына ђәне 12 

ђылдық оқыту ђағдаѕында ђұмыс ђасаѕтын мектеп мұғалімдері мен әкімшілігіне, сол сєяқты білім беру 

саласындағы барлық педагог мамандарға арналған.   

277 Аѕқынбаева Г.Қ. 

12 ђылдық мектептегі бастауыш сынып 

оқушысының педагогєкалық-

псєхологєялық ерекшеліктері мен оқуға 

даярлық деңгеѕін анықтау әдістәсілдері: 

оқу құралы.

УМС 2018 116 цв/тв 3850 978-601-02-0000-5

«12 ђылдық мектептегі бастауыш сынып оқушысының педагогєкалық-псєхологєялық ерекшеліктері мен оқуға 

даярлық деңгеѕін анықтау әдіс- тәсілдері» атты оқу құралы  бастауыш сынып оқушыларының псєхологєялық 

ерекшеліктері мен дєагностєкалық ѓерттеме ђүргіѓу ђәне талдау, баланың мектепке оқуға қабілетін анықтау, таным 

процестерін ѓерттеу сєяқты негіѓгі сұрақтарды қамтєды. Бұл оқу құралы 12 ђылдық оқыту ђағдаѕында ђұмыс 

істеѕтін мектеп әкімшілігі мен мұғалімдеріне, сол сєяқты білім беру саласындағы псєхологтарға, барлық педагог 

мамандарға арналған. 

278

Жєенбаева Н.Б. 

Аутаева А.Н. 

Махамбетова  А.Б. 

Қаѓіргі  ѓаманғы  ђоғарғы оқу 

орнынында  білім беру  ђүѕесіндегі 

дуалды-бағытталған оқытудың теорєясы 

мен практєкасы: оқу құралы.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 165 чб/тв 4400 978-601-7975-59-3

Оқу құралында  ЖОО-ғы дуалды-бағытталған оқытудың маѓмұны толығымен ашылған дәрістер курсы ұсынылған.  

Курстың қађеттілігі төмендегі тұђырымдармен негіѓделеді: ѓаманаує ђағдаѕлардағы дуалды-бағытталған оқыту, 

қаѓіргі ѓаманғы ђоғары оқу орнының маркетєнгтік стратегєясының тєімділігін қамтамасыѓ етеді; сонымен қатар, 

дуалды-бағытталған оқыту ЖОО-ғы кәсібє білім берудің негіѓгі  құралы болып табылады.      Оқу құралы ЖОО-ғы 

студенттерге, магєстранттарға, докторанттарға, ғалымдар мен мамандарға  арналған.

279
Аѕкєнбаева Г.К 

Умєрѓакова А.М. 

Жас отбасындағы ђұптардың өѓара 

беѕімделуінің әлеуметтік-псєхологєялық 

ерекшеліктері: монографєя.

УМС 2019 116 цв/тв 3300 978-601-301-200-1

Ғылымє басылымда ђас отбасындағы ђұптардың өѓара беѕімделуінің әлеуметтік-псєхологєялық ерекшеліктері, 

Қаѓақстан Республєкасындағы от-басы саясаты, ђас отбасы ђәне оның қыѓметтері, құрылымы, отбасындағы некелік 

отбасылық қатынастар, АХАЖ-мәліметтеріне талдаулар, ђас отба- сындағы ђұптардың өѓара беѕімделуінің 

әлеуметтік-псєхологєялық ерек- шеліктерін ѓерттеу туралы ғылымє деректер ђєнақталған.Ғылымє басылым ђоғары 

оқу орныдарының студенттеріне, отбасы псєхологтарына ђəне өѓдігінен оқып үѕренуші қалың оқырманға арналған.

280 Сақтағанов Б.К. Өнер псєхологєясы. Оқу құралы. УМС 2019 228 чб/тв 6050 978-601-7975-86-9

Оқу құралында өнер псєхологєясының ђалпы мағынасы, тарєхє дамуының ерекшеліктері қарастырылады. Өнер 

псєхологєясының қалыптасуы мен дамуы, пәні мен әдістерінің маѓмұны талқыланады. Өнер псєхологєясының пән 

ретіндегі негіѓгі бағыттары мен категорєяларына түсініктемелер беріледі ђәне өнер псєхологєясындағы ђеке 

тұлғалық көѓқарастар түсіндіріледі. Өнердің қоғамдағы орны мен псєхологєядағы атқаратын қыѓметтері, 

псєхотерапєялық ықпалы көрсетіледі. Оқу құралы мәденєет ђәне өнер саласындағы ђоғары білім беру 

ұѕымдарының студенттеріне, магєстранттарына ђәне PhD докторанттарына, бұдан басқа өнер ордаларының 

басшыларына,тәрбєешілеріне,

281 Сақтағанов Б. К.

Студенттердің креатєвтілігін 

қалыптастырудың əдістемелік ђолдары: 

Əдістемелік құрал.

УМС 2019 76 чб/мг 2200 978-601-276-338-6

Әдістемелік құралда студенттердің креатєвтілігін қалыптастырудың әдістемелік ђолдарын ѓерттеу қарастырылған. 

Осы әдістемелік құрал негіѓінде студенттердің креатєвтілігін қалыптастырудың, қарым-қатынасын, мінеѓ-құлқын, 

танымдық үрдістер деңгеѕін анықтауға мүмкіндік туады. Әдістемелік құрал технєкалық ђәне кәсіптік білім беру 

мекемелерінің педагог-псєхологтарына арналған.

282
Қамбарқыѓы А .   

Турсымбекова З.Н. 

Русскєѕ яѓык для дошкольнєков 

(старшая группа) учебно-методєческое 

пособєе

УМС 2020 201 цв/тв 5775 978-601-275-432-2

В учебно-методєческом пособєє представлены конспекты учебноѕ деятельностє по русскому яѓыку для детеѕ 

старшеѕ группы детского сада, темы распределены по неделям є часам.  Содерђанєе учебно-методєческого 

пособєя соответствует деѕствующєм Государственным общеобяѓательным стандартам дошкольного воспєтанєя є 

обученєя Республєкє Каѓахстан є учєтывает особенностє дошкольного воѓраста.

Данное пособєе подготовлено для педагогов дошкольного обраѓованєя, такђе мођет быть полеѓно для студентов 

педа-гогєческєх вуѓов по спецєальностє «Дошкольное обученєе є воспєтанєе».

283 Қамбарқыѓы  А.  

Қаѓақстан  Республєкасының   «Тіл 

туралы»  Заңын  орындау  мақсатында   

мектепке   деѕінгі мекемеге арналған   

оқу-әдістемелік  бағдарлама

УМС 2020 181 цв/тв 5280 978-601-275-432-2

Бұл ђєнақта Қаѓақстан Республєкасының «Тіл туралы» Заңының мектепке деѕінгі мекемеде орындалуына ђөн 

сілтеѕді.  Ол екі бөлімнен тұрады. «Тіл туралы» Заңды орындау мақсатында  ђұмыс ђәне отырыс ђоспарлары  

көрсетілген. Жұмыс ђоспарына бүлдіршіндермен, ата-аналармен, әріптестермен  өткіѓілетін тақырыптық іс-

шаралар, олардың үлгі ђоспарлары, қыѓықты єнтеллектуалдық оѕындар, саѕыстар топтастырылған. Отырыс 

ђоспары бөлімінде тәрбєешілер мен мұғалімдердің  отырысына арналған тақырыптық  баяндамалар, дөңгелек 

үстел мен кеңестер, теорєялық ақпараттар берілген. 

Бұл ђєнақ мектепке деѕінгі мекеменің қаѓақ тілі, орыс тілі мамандарына, тәрбєешілерге, бастауыш сынып 

мұғалімдеріне, балалар арасында мәденє-көпшілік шараларын ұѕымдастырушыларға арналған.

284 Хаѕбрахманова Ю.В.
Формєрованєе благопрєятного 

морально-псєхологєческого клємата
УМС 2022 60 чб/тв 1500 978-601-361-009-2

Методєческое пособєе раскрывает ѓначенєе є воѓмођностє руководєтелеѕ подраѓделенєѕ органов внутреннєх дел 

в формєрованєє морально-псєхологєческого клємата, как условєя эффектєвноѕ деятельностє вверенных єм 

коллектєвов є укрепленєя слуђебноѕ дєсцєплєны. Методєческое пособєе является єнструментарєем, 

предоставляемым штатному псєхологу для улучшенєя эффектєвностє работы с руководєтелямє подраѓделенєѕ є 

лєчным составом, а такђе улучшенєем благопрєятностє морально-псєхологєческого клємата.



285 Агафонова А.И.
Обраѓовательная деятельность 

младшего школьнєка.
УМС 2022 В работе

В кнєге обосновываются проблемы воспєтанєя у младшєх школьнєков культуры поведенєя на основе ценностных 

орєентацєѕ, вопросы проявленєя осоѓнанностє є ответственностє в решенєє поѓнавательных ѓадач, методы є 

прєемы формєрованєя полођєтельного отношенєя к учебноѕ деятельностє. Педагогєческая поддерђка, 

направленная на повышенєе у ребенка єнтереса к содерђанєю обученєя, к способам усвоенєя ѓнанєѕ, актєвному 

участєю в коллектєвных творческєх делах, в стремленєє к успеху является ѓначємым условєем для эффектєвноѕ 

органєѓацєє обраѓовательного процесса.

Адресуется педагогам, аспєрантам, магєстрантам, студентам.

286 Абдулєна М.Е.

Информацєонно- коммунєкацєонные 

технологєє в профессєональноѕ 

деятельностє педагога дошкольных 

органєѓацєѕ: методєческое пособєе.

УМС 2022 110 цв/тв 3190 978-601-361-112-9

В методєческом пособєє раскрыты содерђанєе, структура єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ є 

особенностє єх єспольѓованєя в профессєональноѕ деятельностє педагогов дошкольных органєѓацєѕ. Особое 

внєманєе уделено содерђанєю є методєке подготовкє будущєх є работающєх педагогов к творческому 

єспольѓованєю єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ (ИКТ) в обраѓовательноѕ работе с детьмє старшего 

дошкольного воѓраста. В пособєє представлены методєческєе рекомендацєє по органєѓацєє обраѓовательного 

процесса с єспольѓованєем єнформацєонно- коммунєкацєонных технологєѕ, предлођены рекомендацєє по 

соѓданєю є оформленєю єллюстратєвного графєческого матерєала средствамє ИКТ.

Пособєе мођет представлять єнтерес для преподавателеѕ педагогєческєх вуѓов є колледђеѕ, студентов 

287

А.Ә. Барлыбаѕ, А.Қ. 

Баѕымбет, Б.О. 

Ильясова

Тапсырмаларды саралап оқытудың 

тєімді ђолдары: әдістемелік нұсқаулық
УМС 2022 86 цв/мг 2500 978-601-361-179-2

Әдістемелік нұсқаулықта ђоспарлау мен оқыту үдерісінде қолдануға болатын саралау әдістері мен тәсілдері ђәне 

тапсырмалардың үлгілері ұсынылған. Сондаѕ-ақ, саралауды қысқа мерѓімді ђоспарға кіріктіру ђолдары көрсетілген.

Әдістемелік нұсқаулық орта білім беру ұѕымдарының педагог қыѓметкерлерінің кәсібє тәђірєбесін тєімді дамытуға 

арналған.

288
Карєбаева Г.М., 

Аѕкєнбаева Г.К.
Еңбек псєхологєясы УМС 2022 228 чб/тв 5700 978-601-361-118-1

Оқу құралы псєхологєя мамандығының білім алушыларына «Еңбек псєхологєясы» курсын оқытуға арналған. «Еңбек 

псєхологєясы» оқу құралын «псєхологєя» мамандығының оқу ђоспарындағы «Еңбек псєхологєясы» пәнінің 

маѓмұнын студенттерге меңгерту мақсатында ұсынуға болады. Жоғары оқу орындарының оқытушыларына, 

студенттеріне ұсынылады.

289 Агафонова А.И. Цвета ѓаката 162 цв/тв 4700 978-601-361-208-9

Кнєга о проявленєє целеустремленностє в любых ђєѓненных сєтуацєях, неођєданных поворотах судьбы, о 

надеђдах на лучшее є воѓмођностях воплощенєя мечты в реальность. Это повествованєе о непростоѕ ђєѓнє 

девушкє, котороѕ прєходєтся бороться с раѓлєчнымє трудностямє на путє к успеху, но честность є доброта 

помогают еѕ преодолеть многєе преграды є стать по-настоящему счастлєвоѕ.

290 Агафонова А.И. Большоѕ секрет. 50 цв/мг 1450 978-601-361-206-5

Исторєя о друѓьях, которые много мечтают, усердно

трудятся, стараются хорошо учється, верят в успех. Ребята

окаѓываются в раѓлєчных веселых є грустных сєтуацєях, но

всегда находят способ решенєя проблем. Мальчєкє

стремятся быть ответственнымє, честнымє, отѓывчєвымє,

проявляя ум, смекалку, совершая добрые дела.

291 Карађєгєтова Т. А.

Раѓвєтєе компетенцєѕ к обобщенєю є 

сєстематєѓацєє єнформацєє. Сєстема 

методєческєх прєемов на прємере 

преподаванєя геометрєє в школе

УМС 2022 96 цв/мг 2400 978-601-262-482-3

Учебно-методєческое пособєе по методєке преподаванєя математєкє включает современные подходы к обученєю 

математєке в школе. В нем дан аналєѓ реѓультатов єсследованєѕ ученых в вопросах раѓвєтєя компетентностє 

обучающєхся в работе с єнформацєеѕ, представлена авторская технологєя СОИ. В соответствєє с целямє обученєя 

выявлены є обобщены основные методы є прєемы органєѓацєє урока геометрєє, направленные на раѓвєтєе 

компетентностє в обобщенєє є сєстематєѓацєє ѓнанєѕ.

Пособєе орєентєрованно на преподавателеѕ є студентов педагогєческєх спецєальностеѕ вуѓов в качестве 

самостоятельного єлє дополнєтельного курса по современным педагогєческєм технологєям. Иѓданєе будет 

292 Агафонова А.И.
Обраѓовательная деятельность 

младшего школьнєка.
2022 330 цв/тв в работе

В кнєге обосновываются проблемы воспєтанєя у младшєх школьнєков культуры поведенєя на основе ценностных 

орєентацєѕ, вопросы проявленєя осоѓнанностє є ответственностє в решенєє поѓнавательных ѓадач, методы є 

прєемы формєрованєя полођєтельного отношенєя к учебноѕ деятельностє. Педагогєческая поддерђка, 

направленная на повышенєе у ребенка єнтереса к содерђанєю обученєя, к способам усвоенєя ѓнанєѕ, актєвному 

участєю в коллектєвных творческєх делах, в стремленєє к успеху является ѓначємым условєем для эффектєвноѕ 

органєѓацєє обраѓовательного процесса.

Адресуется педагогам, аспєрантам, магєстрантам, студентам.

293 Тасыбеков А.Е.
«Методєческое пособєе логопеда» 

Метод.пособєе.
УМС 2022  53 цв/мг 1700 978-601-09-1066-9

Кнєга преднаѓначена для работнєков сферы общего

обраѓованєя

294

Бекмагамбетова Р.К. 

Кыякбаева У.К. 

Абєлбакєева Г.Т.

Ерте балалық шақ педагогєкасы. Оқу 

құралы.
УМС 2022  368 цв/тв 10350 978-601-361-049-8

Оқу құралында ерте ђастағы балалардың даму ѓаңдылықтары,

ерекшеліктері, оларды тәрбєелеу мен оқыту ерекшеліктері, ђоғарыда

аталған ђастағы балаларды дамыту технологєялары ашылған.

Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының мектепке деѕінгі тәрбєе

мен оқытудың мемлекеттік ђалпыға міндетті стандартының

талаптарына сәѕкес ђаѓылған.

Оқу құралы мектепке деѕінгі ұѕымдардың болашақ

мамандарына, балабақша тәрбєешілеріне (педагогтарына) арналған.

Гуманитарные науки. 



295

Бекмагамбетова Р.К. 

Оѓдоев М.Ж. 

Берлєбаева М.Б. 

Лє И.В. 

Абєлбакєева Г.Т. 

Таѕтелєева Л.Р. 

Имєнова Ю.Б. 

Подготовка ребенка к обученєю в школе. 

Учебно-методєческое пособєе.
УМС 2022  449 цв/тв 12600 978-601-361-050-4

В учебном пособєє раскрыты сущность є содерђанєе подготовкє ребенка к школьному обученєю.

Учебное пособєе преднаѓначено для будущєх педагогов-воспєтателеѕ, для будущєх учєтелеѕ начальных классов, 

воспєтателеѕ детскєх садов, учєтелеѕ начальных классов, работающєх в предшкольном классе, родєтелеѕ.

296
Нұрадєн Г.Б. Дуѕсенова 

Н.Т.

Көпмəденєетті білім беру пəн ретінде. 

Оқу-əдістемелік құралы.
УМС 2021  123 цв/тв 3850 978-601-7329-62-4

«Көпмəденєетті білім беру пəн ретінде» атты оқу-əдістемелік құралы

көпмəденєетті білім беру əртүрлі нəсілдік, этнєкалық, мəденє ђəне

əлеуметтік-экономєкалық топтардың өкілдері үшін білім берудегі теңдікті

қамтамасыѓ етуге, сондаѕ-ақ олардың єнклюѓєвті ұлттық аѓаматтық

мəденєетке сынє ђəне оѕлы аѓаматтар ретінде қатысуына ықпал етуге

бағытталған. Көпмəденєетті білім беру саласының теоретєктері аталмыш

академєялық білім мен дағдыларды қађет деп санаѕды, бірақ əртүрлі елде ђəне əлемде ђұмыс істеу үшін ол да 

ђеткіліксіѓ болуы мүмкін. Олар

297 Нұрадєн Г.Б. Практєкалық фєлософєя. Оқу құралы.

МОН РК

РУМС

УМС

2021  234 цв/тв 7260 978-601-08-1487-5

Фєлософєя – адамѓат дамуындағы әлем туралы

мєфологєялық, дінє ђәне натурфєлософєялық қабаттардан

кеѕінгі дүнєетаным сатыларының ең соңғысы, қарапаѕым

тіршілікке негіѓделген тұрмыстық оѕлар деңгеѕінен ђоғарыға

көтерілген алғашқы танымдық оѕ-пікілер мен ұсыныстар ђәне

оларды негіѓдеуде ерекше логєкалық, гносеологєялық

крєтерєѕлерді паѕдаланып, реалды теорєялық әдістер арқылы

ђетілуді ђүѕелеуші алғашқы ғылым. Фєлософєя – адамѓаттық

298
Ғабєтов Т. Сатершєнов 

Б.

Қаѓақтану: Тарєх фєлософєясы. 

(єллюстрєрованная)
УМС 2022  316 цв/тв 9735 978-601-7659-50-9

Монографєя «Мәденє мұра» бағдарламасы ауқымындағы

«Қаѓақ халқының фєлософєялық мұрасы» серєясы боѕынша

авторлармен даѕындалған «Қаѓақтың тарєх фєлософєясы» атты

кітаптың негіѓінде даѕындалды. Кітапта қаѓақ халқының тарєхє

санасына компаратєвєстєкалық ђәне тарєхє-фєлософєялық талдау

беріледі. Бабырдың, Дулатєдың, Әбілғаѓының, Жалаѕырдың,

Халєдтың ђәне т.б. тарєхє туындылары сұрыпталып, олардың

дүнєетанымдық көѓқарастарына ђәне ђалпы қаѓақ тарєхының

299 Габєтов Т.Х.
Каѓахская культура: Теорєя є єсторєя. 

Учебнєк. (єллюстрєрованная)

МОН РК

РУМС

УМС

2022  311 цв/тв 9680 978-601-7607-22-7

В кнєге рассмотрена теорєя є єсторєя каѓахскоѕ культуры. Учебнєк напєсан на основе адаптацєє достєђенєѕ 

мєровоѕ є каѓахстанскоѕ культурологєческоѕ є антропологєческоѕ мыслє прєменєтельно к Республєке Каѓахстан 

для аналєѓа современных соцєо-культурных реалєѕ. В работе шєроко прєменяется метод включенного наблюденєя 

(полевые єсследованєя).

Кнєга преднаѓначена для студентов всех форм обученєя высшєх учебных ѓаведенєѕ, колледђеѕ є учащємся сренєх 

учебных ѓаведенєѕ республєкє є обращена к шєрокому кругу чєтателеѕ.

300 Gabitov Tursun
Kazakh culture: Theory and history. 

(єллюстрєрованная)

МОН РК

РУМС

УМС

2022   319 цв/тв 9000 978-601-7607-23-4

The book represents the results of a study of archetypes, chtonotypes, mental

causes and symbols of Kazakh culture presented by Doctor of Philosophy Scienses,

Professor Tursun Gabitov and his students. The main thesis of scientific papers were presentedon different international 

conferences.The book is intended for students, undergraduates, doctoral students and all those who are interested in the 

problems of Kazakh culture.

301
Ғабєтов Т.Х. Зеѕнуллєн 

Р. Б.

Қаѓақ мәденєетінің теорєясы мен 

тарєхы / ЖОО-на арналған оқулық. 

(єллюстрєрованная)

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022   307 цв/тв 9460 978-601-7607-55-5

Оқулықта қаѓақ мәденєетінің руханє, этєкалық, дінє ђәне

әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарєхє дәуірлер арасын

ђалғастырушы сабақтастық рөліне ђәне тәуелсіѓ Қаѓақстан

мәденєетінің бүгіні мен болашағына феноменологєялық, тарє-

хє ђәне мәтiндiк талдау ђасалады. Оқулықтың негіѓін аталмыш

мәселеге қатысты тың ғылымє ѓерттеулер құрады, сонымен

қатар Қаѓақстан мәденєетінің қаѓіргі ђаһандану кеңістігіндегі

єнновацєялық үрдістеріне сараптау беріледі.

302 Ғабєтов Т.Х.

Қаѓақ этєкасының теорєясы мен тарєхы: 

Жоғары ђәне орта оқу

орындары студенттері мен оқушыларға 

арналған оқу құралы. 

(єллюстрєрованная)

УМС 2022  305 цв/тв 9460 978-601-7607-19-7

Оқу құралының негіѓгі тұђырымдары мен қағєдалары еліміѓде этєка,

мәденєеттану, фєлософєя, дінтану пәндерін оқытуда ђәне қаѓақ халқының

этєкалық мәденє мұрасына баѕланысты қаѓіргі кеѓеңге қатысты арнаулы

курстарды даѕындауға көмегін береді. Төрт бөлімнен тұратын кітапта

этєканың теорєялық қағєдалары әлемдік ђәне отандық руханєят пен

өркенєет үлгілерінің мәнмәтінінде қарастырылады. Қаѓақ этєкасының

теорєясы мен тарєхы осы пәнді Қаѓакстан Республєкасында оқыту тәђірєбесі мен тєптік оқу бағдарламасына сәѕкес 

ђаѓылған.

303

Ғабєтов Т.Х., 

Альдђанова Н.Қ. 

Әбікенов Ж.О.

Мәденєеттану. ЖОО-на арналған 

оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022   360 цв/тв 10100 978-601-7669-63-8

Оқулық «Мәденєеттану» пәні боѕынша ҚР БҒМ бекіткен тєптік

бағдарламаға саѕ (№ 603, 31.10.2018) орындалған. Оқулықта әлем ђәне

қаѓақ мәденєетінің руханє, этєкалық, дінє ђәне әлеуметтік

құндылықтарына, олардың тарєхє дәуірлер арасын ђалғастырушы

сабақтастық рөліне ђәне тәуелсіѓ Қаѓақстан мәденєетінің бүгіні мен

болашағына компаратєвєстєкалық, тарєхє ђәне мәтiндiк талдау ђасалады.

Оқулықтың негіѓін аталмыш мәселеге қатысты тың ғылымє ѓерттеулер

құрады, сонымен қатар Қаѓақстан мәденєетінің қаѓіргі ђаһандану



304

Ғабєтов Т.Х.

Әбдіғалєева Г.Қ.

Баѕтенова Н.Ж.

Исмағамбетова З.Н.

Затов Қ.А.

Сатершєнов Б.М.

Әлімђанова Ә.Ш.

Фєлософєя: Жоғары оқу орындары мен 

колледђ студенттеріне арналған оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022  430 чб/тв 11000 978-601-7669-62-1

Жаңа басылымда оқырман пікірлері ескеріліп, толықтырулар мен өѓгерістер енгіѓілді. Он бес тақырыптан тұратын 

оқулықта фєлософєяның теорєялық қағєдалары әлемдік ђәне отандық руханєят пен өркенєет үлгілерінің 

мәнмәтінінде қарастырылады. Кітап Қаѓакстан Республєкасы Білім ђәне ғылым мєнєстрлігі бекіткен тєптік оқу 

бағдарламасына (№ 603, 31.10.2018) сәѕкес орындалған. Еліміѓде қабылданған кредєттік оқу ђүѕесі талаптарына 

саѕ ђаѓылған. Оқулық студенттер мен оқытушыларға, ғылымє қыѓметкерлерге ђәне фєлософєя мәселелері 

қыѓықтыратын оқырманға арналған.

305 Туретаев К.С.
Әлеуметтік ђұмыс боѕынша арнаѕы 

практєкум: оқу-әдістемелік құрал.
УМС 2021   168 чб/тв 4840 978-601-7669-51-5

Оқу-әдістемелік құралды құруының қађеттілігі, ђеке ђәне топтық кеңес беруіндегі әлеуметтік ђұмыс боѕынша 

мамандардың кәсібє құѓыреттілігін қалыптастыру үшін оқу-әдістемелік матерєалдарының ђетіспеушілігіне 

баѕланысты. 

Оқу құралы әлеуметтік ђұмыстың әдістерін, технєкаларын, ђәне тәсілдерін дамытуға бағытталған. «Әлеуметтік 

ђұмыстың теорєясы», «Әлеуметтік ђұмыс әдістері мен технологєялары» пәндері боѕынша меңгерген теорєялық 

білімге негіѓделеді.

Аталған оқу құралы болашақ мамандар қађетті кәсібє біліктілікті меңгере алатын теорєялық ђәне әдістемелік 

матерєалдарды, ђаттығулар мен рефлексєялық тапсырмалардан қамтылған. 

306 Тасыбеков А.Е.
Логопед маманның əдістемесі. 

Əдістемелік құрал.
УМС 2021   53 цв/мг 1980 978-601-09-1066-9

Кітап ђалпы білім саласы қыѓметкерлеріне арналған.

307 Нұрђанова Г.И.

Жоғары оқу орындары студенттерінің 

ғылымє-ақпараттық мәденєетін 

қалыптастыру: Монографєя.

УМС 2021   167 чб/тв 4840 978-601-346-079-6

Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылымє-ақпараттық мәденєетін қалыптастыру, ғылымє-ақпараттық 

мәденєеттің теорєялық негіѓдерін құраѕтын фєлософєя, логєка, математєка, тарєх, мәденєеттану, саясаттану, 

әлеуметтану, лєнгвєстєка, аксєологєя, бєологєя, псєхологєя, педагогєка ғылымдардың өѓара шартты баѕланыса 

келіп, ғылымє-ақпараттық мәденєеттің маѓмұнын құраѕтын ғылым салаларының әлеуетін дәлелдеген.

Ұсынылып отырған монографєя ђоғары ђәне арнаулы оқу орындарының кітапхана ісі мамандығының 

студенттеріне, оқытушыларына, іѓденушілері мен кітапхана қыѓметкерлеріне, тарєхшыларға, ғылымє 

қауымдастыққа арналады.

308

Иманбаев А.А. 

Кульбаева Д.Д. 

Сулеѕмен М.А.

Дінтану: оқу-әдістемелік құрал. УМС 2021    285 цв/тв 8800 978-601-7669-56-0

Оқу-әдістемелік құралда діндер тарєхы еђелгі ѓаман наным- сенімдерінен басталып, бірте-бірте қалыптасқан 

єндуєѓм, тәнірлік, кофуцєѕшылдық, даосєѓм, сєнтоєѓм, єудеѕлық сєяқты ұлттық діндер баяндалады. Сонымен 

бірге оқу-әдістемелік құралдың негіѓгі бөлімі әлемдік діндерге арналған.

Бұл оқу-әдістемелік құрал студенттер мен оқытушыларға арналып ђасалған.

309
Иманбаев А. А. 

Иманбаева Э. К.

«Руханє ђаңғыру» – прєорєтетные 

ѓадачє модернєѓацєє общественного

соѓнанєя: Учебно-методєческое 

пособєе.

УМС 2021    119 цв/тв 3740 978-601-7669-55-3

Предлагаемое учебно-методєческое пособєе представляет собоѕ

обобщенныѕ аналєѓ основных прєорєтетов программы «Руханє ђаңғыру» є

преднаѓначена как дополнєтельныѕ матерєал для єѓученєя основных

стратегєческєх ѓадач реалєѓацєє раѓвєтєя Республєкє Каѓахстан.

310 Иманбаев А.А.
Каѓахская фєлософєя: преемственность 

фєлософскєх єдеѕ: Учебное пособєе.
УМС 2021    179 цв/тв 8085 978-601-7659-73-8

Предлагаемое учебное пособєе представляет собоѕ обобщенныѕ аналєѓ

духовно-нравственных, соцєально-полєтєческєх є релєгєоѓных проблем

мыслєтелеѕ каѓахскоѕ фєлософєє, а такђе єх преемственность с современнымє

духовнымє переменамє в каѓахском обществе, а такђе прєорєтетные ѓадачє

модернєѓацєє общественного соѓнанєя.

311
Стычева О.А. 

Тургємбаева Г.Т.

Формєрованєе коммунєкатєвноѕ 

компетентностє студентов

среднего профессєонального 

обраѓованєя. Монографєя.

УМС 2021   149 чб/тв 3960 978-601-7659-52-3

Ведущая єдея монографєє: преподаванєе яѓыковых дєсцєплєн в колледђе долђно способствовать как 

профессєональноѕ адаптацєє выпускнєка, так є осуществленєю его подготовкє к поступленєю в вуѓ. Укаѓанные 

направленєя свяѓаны с ѓадачеѕ формєрованєя коммунєкатєвноѕ компетентностє, основоѕ котороѕ являются 

ѓнанєя є уменєя функцєонально-стєлєстєческого характера. Авторы єсходят єѓ того, что готовность к 

профессєональноѕ адаптацєє є

обученєю в вуѓе определяется налєчєем у обучаемого устоѕчєвых

уменєѕ є навыков, в том чєсле є общепредметного характера. В свяѓє с этєм монографєя адресуется как 

преподавателям, ведущєм яѓыковые дєсцєплєны в колледђе, так є преподавателям вуѓовскєх лєнгвєстєческєх 

312
Құрманбаева Л.Т. 

Мұхабаев Н.Ж.

ФИЛОСОФИЯ: (логєкалық-құрылымдық 

кестелерден құралғанəдістемелік оқу 

құралы)

УМС 2021  203 чб/тв 5390 978-601-7659-75-2

Аталған еңбек фєлософєя тарєхы мен теорєясы боѕынша студенттердің оқу процесінде қолдануға ђәне емтєханға 

даѕындалуға тєімді оқу құралы. Бұл ђұмыс ђалпы оқу матерєалдарын ђүѕелеуге ђәне есте сақтау ђұмысына толық 

мүмкіндік бере алады. Құрылымдық ђағынан алғанда, мағыналық-маѓмұндық, кестелі әрі схемалы түрде берілген 

ақпараттар курсты толық меңгеруге мүмкіндік береді. Оқу құралы негіѓінен он бір тақырыпты қамтып, фєлософєя 

ғылымының түрлі бағыттарына анықтама ђасаѕды. Сонымен қатар сөѓдік негіѓі де қамтылған. Студенттер мен 

іѓденушілерге, ЖОО-ң оқытушыларына басқа пәндерімен баѕланыс ђасауына сабақтастық таныта алады.



313
Опря О.В. 

Дьякова Т.Ю.

Стратегєє функцєонального чтенєя 

(работа с раѓнымє вєдамє текста): 

рабочая тетрадь.

УМС 2021

формат 

170*240

118 цв/тв 

6930 978-601-341-465-2

Иѓданєе представляет собоѕ рабочую тетрадь для учащєхся 8-х классов, которым предстоєт сдать међдународныѕ 

экѓамен PISA. Тетрадь включает в себя набор ѓаданєѕ по тематєческєм блокам, характерным для учебноѕ 

программы ГОСО. Заданєя составлены на матерєале єнтегрєрованных тем по русскому яѓыку. Предлођенные 

упрађненєя содерђат єллюстратєвныѕ матерєала, подготовленныѕ педагогом є школьнєкамє Наѓарбаев 

Интеллектуальноѕ школы г. Уральска. Решенєе одного ѓаданєя предполагает выполненєе 6 упрађненєѕ по чтенєю, 

пєсьму, которые градуєрованы по степенє услођненєя є накладываются на уровнє обновленноѕ пєрамєды Б. 

Блума – ѓапомєнать, понємать, прєменять, аналєѓєровать, оценєвать є соѓдавать.Рабочая тетрадь адресована как 

опытным, так є молодым прогрессєвным педагогам, готовящєм школьнєков к прохођденєю тестєрованєя, 

314
Ғабєтов Т. Сатершєнов 

Б.
Қаѓақтану: Тарєх фєлософєясы. УМС 2021 295 чб/тв 7920 978-601-7659-50-9

Монографєя «Мәденє мұра» бағдарламасы ауқымындағы

«Қаѓақ халқының фєлософєялық мұрасы» серєясы боѕынша

авторлармен даѕындалған «Қаѓақтың тарєх фєлософєясы» атты

кітаптың негіѓінде даѕындалды. Кітапта қаѓақ халқының тарєхє

санасына компаратєвєстєкалық ђәне тарєхє-фєлософєялық талдау

беріледі. Бабырдың, Дулатєдың, Әбілғаѓының, Жалаѕырдың,

Халєдтың ђәне т.б. тарєхє туындылары сұрыпталып, олардың

дүнєетанымдық көѓқарастарына ђәне ђалпы қаѓақ тарєхының

315
Кусаѕнова М. А.

Смагулова Н.К.

«Ұлттық қаѓына» варєатєвтік курсы 

боѕынша 1-4

сыныптарға арналған оқу əдістемелік 

құралы.

УМС 2021 151 цв/тв 4345 978-601-7659-00-4

Бұл оқу әдістемелік құралы 1-4 сыныптарға арналған ең ұлттық құндылықтар ђєнағы ұсынылып отыр. Оқушыларды 

ђан-ђақты дамытып, білімге деген құштарлығын арттыру, шығармашылықпен ђұмыс істеуге, ұлттық дүнєетанымын 

терең меңгеруге бағыталған. Әдістемелік құрал бастауыш сынып мұғалімдеріне арналады.

316

Ғабєтов Т.Х. 

Зеѕнуллєн Р. 

Осербаев Е.

Қаѓақстандағы мəденє турєѓм: Ұлттық 

код. Артефак-тілер: Контент. 

Анықтамалық. Монографєя.

УМС 2020 360 цв/тв 9400 978-601-04-4673-1

Қаѓақстандағы мәденє турєѓм, ђәдігерлер мен ескерткіштерге арналған монографєя мен электрондық контентте 

авторлық топтың мәденєеттану мен фєлософєя ғылымдары салаларында ђүргіѓілген ғылымє-ѓерттеу ђұмыстары 

негіѓінде қаѓақ мәденєетімен баѕланысты ең маңыѓды қағєдаттар, термєндер мен мәденє ескерткіштер туралы 

мәлімет кешенді түрде берілген. Кітап авторлардың Қаѓақстан Республєкасы Білім ђәне ғылым мєнєстрлігі Ғылым 

Комєтетінің: «Қаѓақстан-2050» стратегєясы мәнмәтінінде Қаѓақстандағы ђаңғыру үдерістеріндегі мәденє 

ескерткіштердің орны мен рөлі» атты ғылымє ђобасының аясында орындалған. Кітап турєѓм, мәденєеттану, 

қаѓақтану салалары боѕынша студенттер мен оқытушыларға, магєстранттар мен докторанттарға, мәденє турєѓммен 

аѕналысушы мамандар мен ђалпы оқырман қауымға арналған.

317
Ғабєтов Т.Х.  

Нұрмұратов С.Е.
Фєлософєялық энцєклопедєя. УМС 2021 614 чб/тв 10990 978-601-304-004-2

«Фєлософєялық энцєклопедєяда» маңыѓды фєлософєялық ұғым-термєндер

мен көрнекті фєлософтар туралы мәліметтер алғаш рет ђүѕелі түрде қаѓақ тілінде берілген. Фєлософєялық 

энцєклопедєя фєлософєя пәні боѕынша студенттерге, магєстранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен 

ғалымдарға, фєлософєя ђәне ђалпы руханє мәденєетпен аѕналысушы мамандар мен ђалпы оқырман қауымға 

арналған.

318 Қобланов Ж.Т.
Шетел әдебєетінің тарєхы: 1-кітап. 4-

басылым. Оқулық

УМС 

МОН РК
2020 349 цв/тв 9000 978-601-7607-52-4

3 томдық оқулықтың 1-кітабында еђелгі грек әдебєетінің архаєкалық, аттєкалық (классєкалық) дәуірлері, Гомер 

дастандары, Гесєод шығармалары, лєрєка, драма, комедєя ђанрларының паѕда болуы, қалыптасуы, Александрєя 

поэѓєясы ђәне рєм бєлігі дәуіріндегі әдебєеттің дамуы толық қамтылған.

Оқулық ђоғары оқу орындарының студенттері, магєстранттарға ђәне гуманєтарлық колледђ оқушыларына 

арналған

319 Қобланов Ж.Т.
Шетел әдебєетінің тарєхы: 2-кітап. 4-

басылым. Оқулық

УМС 

МОН РК
2020 233 цв/тв 6655 978-601-7607-53-1

3 томдық оқулықтың 2-кітабында рєм әдебєетінің тарєхє кеѓеңдеріндегі көрнекті ақындар Вергєлєѕ, Горацєѕ, 

Овєдєѕ, Цєцерон, Сенека, Петронєѕ, Марцєал, Федр, Ювенал, Тацєт туындылары, сол туындылардың шешендік пен 

ақындық

тұтастығындағы сєпаты, лєрєкалық ђәне эпєкалық шығармалардың поэтєкалық ерекшеліктері ђан-ђақты 

талданып, сараланған. Оқулық ђоғары оқу орындарының студенттеріне, магєстранттарға ђәне гуманєтарлық 

колледђ оқушыларына арналған.

320 Қобланов Ж.Т.
Шетел әдебєетінің тарєхы: 3-кітап. 4-

басылым. Оқулық

УМС 

МОН РК
2020 490 цв/тв 9800 978-601-7607-54-8

3 томдық оқулықтың 3-кітабында ерте орта ғасырлардағы еуропа әдебєеті, қалалардың өркендеу кеѓеңіндегі 

әдебєет, Қаѕта өрлеу дәуіріндегі әдебєет ђәне классєцєѓм әдебєеті өкілдерінің негіѓгі шығармалары талданған. 

Кельт эпостары, герман, француѓ, єспан батырлық эпостары, серілік әдебєет, дінє әдебєет, Қаѕта өрлеу кеѓеңіндегі 

Данте, Сервантес, Шекспєр туындылары мен Лопе де Вега,

Дђон Мєльтон, Мольер, Лафонтен, Корнель, Буало, Расєн сєяқты көрнекті қаламгерлердің шығармалары, олардың 

өѓіндік сєпаты мен ерекшеліктері ђан-ђақты қарастырылған. Оқулық ђоғары оқу орындарының студенттеріне, 

магєстранттарға ђәне гуманєтарлық колледђ оқушыларына арналған.

321 Боранқұлов Е.Қ.

Жеке тұлғаны тəрбєелеу ђəне 

эстетєкалық мəденєет: Оқу

құралы.

УМС 2020 130 цв/тв 3740 978-601-7606-49-4

Оқу құралында болашақ беѕнелеу өнері ђəне сыѓу пəндері

мұғалімдерінің кəсібє шеберлігі, оқушылардың эстетєкалық

мəденєетін қалыптасырудағы даярлығы, шығармашылық

əлеуетінің дамуына əсер ететін теорєялар қарастырылған.

Оқу құралы оқытушыларға, оқушыларға, мектеп мұғалімдеріне

арналған.



322 Абдєгалєева Т.Б.
Ғылымє ѓерттеулердің əдістемесі: Оқу 

құралы.
УМС 2020 159 цв/тв 4620 978-601-263-519-5

Оқу құралы ғылымє-ѓерттеу ђұмыстарын ұѕымдастыру ђәне оның

кеѓеңдері туралы, ғылымє ѓерттеулердің әдіснамасы мен ғылымє

нәтєђелерді рәсімдеу туралы, ғылымє этєканың негіѓдері туралы

мәліметтерді, сондаѕ-ақ, ғылымє-ѓерттеу ђұмыстарын даѕындау, ђаѓу

ђәне рәсімдеу ђөніндегі ұсыныстарды, ғылымє баяндамаларды, курстық

ђәне дєпломдық ђұмыстар мен ђеке тапсырмаларды даѕындау, рәсімдеу

ђөніндегі түсініктерді қамтєды.

6В05101 «Бєотехнологєя» білім беру бағдарламасының студенттеріне

323 Ғабєтов Т.Х.

Қаѓақ мәденєетінің теорєясы мен 

тарєхы.  Жоғары ђәне орта білім беру 

орындарына арналған оқулық.

МОН РК 2020 257 цв/тв 7348 978-601-7607-55-5

Оқулықта қаѓақ мәденєетінің руханє, этєкалық, дінє ђәне

әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарєхє дәуірлер арасын

ђалғастырушы сабақтастық рөліне ђәне тәуелсіѓ Қаѓақстан мәденєетінің

бүгіні мен болашағына феноменологєялық, тарєхє ђәне мәтiндiк талдау

ђасалады. Оқулықтың негіѓін аталмыш мәселеге қатысты тың ғылымє

ѓерттеулер құрады, сонымен қатар Қаѓақстан мәденєетінің қаѓіргі

ђаһандану кеңістігіндегі єнновацєялық үрдістеріне сараптау беріледі.

Оқулық мәденєеттану мамандағының бакалаврлары, магєстрлері

мен докторанттарына ђәне қаѓақ мәденєетіне қыѓығушылық танытатын

324
Сағатова Ə.С. 

Сарсенбеков Н.Ж.
Фєлософєя: Оқу кұралы УМС 2020 138 чб/тв 3850 978-601-320-112-2

Оқу құрaлы eртe дүнєе тaрєхынaн қaлыптaсқaн фєлософєялық білімді

єгeруге, әрі тaбєғaт пен қоғaм болмысынa деген тaнымдық

қыѓығушылықты aқыл-пaрaсaт, оѕ-өріспeн ѓeрдeлeугe нeгіѓ сaлaды. Eртe

уaқыттaғы фєлософєялық көѓқaрaстaрдaн бaстaуa алып, күні бүгінгe дeѕін

өѓекті деп сaнaлaтын фєлософєялық мәсeлeлeр қaрaстырылaды. Өѓ

кeѓeгінде, фєлософєяның өѓге ғылым сaлaлaрымен бaѕлaныстылығын

оның өѓіндік ѓaңдaры ђәне кaтегорєялaры aрқылы бaяндaуғa бaғыттaлғaн.

Жaңaшыл єдеялaр шeңбeріндe қaлыптaсқaн оқыту ђүѕeсімен

325
Акбаева А.Н.         

Акбаева Л.Н.
Соцєологєя: Учебное пособєе УМС 2020 379 чб/тв 9570 978-601-7659-23-3

Учебное пособєе преднаѓначено в помощь студентам для более глубокого є практєческого освоенєя курса 

«Соцєологєя». Пособєе включает тексты лекцєѕ по темам, вопросы к семєнарскєм ѓанятєям, темы докладов є 

рефератов, ѓаданєя к СРС є СРСП, содерђащєе логєческєе, практєческєе є тєповые ѓадачє, а такђе тексты єѓ 

первоєсточнєков по матерєалам трудов ѓарубеђных є отечественных соцєологов є фєлософов. Кроме того учебное 

пособєе снабђено схемамє є таблєцамє, а такђе

тестовымє ѓаданєямє на ѓкѓамен, спєсок основноѕ є дополнєтельноѕ лєтературы, перечень первоєсточнєков, что 

поѓволєт студентам получєть ѓнанєя по предмету в шєроком аспекте для качественноѕ подготовкє к єтоговому 

экѓамену. Главная ѓадача учебного пособєя – актєвєѓацєя эврєстєческого потенцєала студентов, оѓнакомленєе єх 

326 Әлімђанова Ә.

Қаѓақ эстетєкасының теорєясы мен 

тарєхы: Жоғары ђәне орта оқу 

орындарына арналған оқу құралы.

УМС 2020 287 чб/тв 7480 978-601-7607-30-2

Оқу құралының негіѓгі тұђырымдары мен қағєдалары еліміѓде эстетєка, мәденєеттану, өнертану, фєлософєя 

пәндерін оқытуда ђәне қаѓақ халқының эстетєкалық мәденє мұрасына баѕланысты қаѓіргі кеѓеңге қатысты арнаулы 

курстарды даѕындауға көмегін береді. Антологєялық ұстын боѕынша құрастырылған бұл кітап үш бөлімнен тұрады. 

Кітапта қаѓақ эстетєкасының тєптік белгілеріне, қаѓақ көркем өнері қалыптасуының басты кеѓеңдері мен 

тұлғаларына, фєлософєялық мәселелеріне арналған. Кітап Қаѓақстан мәденєеттанушылары, эстетєктері, 

өнертанушылары мен фєлософтарының ѓерттеу іѓденістерінен тұрады.

Кітап оқцшылар мен студенттерге, магєстрлер мен докторанттарға, ђалпы қаѓақ эстетєкасына қыѓығушылық 

білдірушілерге арналған.

327 Жандаулет Т.

Мемлекеттік єдеологєя ђәне 

ақпараттық-

єдеологєялық кеңістік

УМС 2020 191 чб/тв 5060 978-601-7607-16-6

«Мемлекеттік єдеологєя ђәне ақпараттық- єдеологєялық кеңістік» атты монографєясында Тұрсынбаѕ Жандаулет 

ұлттық єдеологєя туралы ђәне ақпаратық кеңістікте белігілі бір єдеологєяны ђүргіѓу ђөнінде сөѓ қоѓғаѕды. Кітап 

2001 ђылы ђаѓылып бітіп, Қаѓақстан Республєкасының тәуелсіѓдігінің 10 ђылдығына арналған еді. Т. Жандаулет 90-

шы ђылдары қаѓақ мемлекетінің

құрылу, қалыптасу кеѓінде орталық баспасөѓде ђұмыс істеп, елдің саясє-єдеологєялық өміріне белсенді қатысты. 

Жаңа қоғамның єдеологєялық-руханє ортасының қалыптасуына атсалысып, көптеген аналєтєкалық-сараптау 

мақалаларын ђарєялады. Бұл еңбек қаѓақтың єдеологєялық-ақпараттық

328 Ғабєтов Т.Х.

Қаѓақ этєкасының теорєясы мен тарєхы: 

Жоғары ђәне орта оқу орындары 

студенттері мен оқушыларға арналған 

оқу құралы

РУМС УМС 2020 258 чб/тв 6820 978-601-7607-19-7

Оқу құралының негіѓгі тұђырымдары мен қағєдалары еліміѓде этєка, мәденєеттану, фєлософєя, дінтану пәндерін 

оқытуда ђәне қаѓақ халқының этєкалық мәденє мұрасына баѕланысты қаѓіргі кеѓеңге қатысты арнаулы курстарды 

даѕындауға көмегін береді. Төрт бөлімнен тұратын кітапта этєканың теорєялық қағєдалары әлемдік ђәне отандық 

руханєят пен өркенєет үлгілерінің мәнмәтінінде қарастырылады. Қаѓақ этєкасының теорєясы мен тарєхы осы пәнді 

Қаѓакстан Республєкасында оқыту тәђірєбесі мен тєптік оқу бағдарламасына сәѕкес ђаѓылған.

Оқу құралы студенттер мен оқытушыларға, ғылымє қыѓметкерлерге ђәне этєка мәселелері қыѓықтыратын 

оқырманға арналған.

329 Габєтов Т.Х.
Каѓахская культура: Теорєя є єсторєя. 

Учебнєк.

МОН РК

РУМС

УМС

2020 351 чб/тв 8350 978-601-7607-22-7

В кнєге рассмотрена теорєя є єсторєя каѓахскоѕ культуры. Учебнєк напєсан на основе адаптацєє достєђенєѕ 

мєровоѕ є каѓахстанскоѕ культурологєческоѕ є антропологєческоѕ мыслє прєменєтельно к Республєке Каѓахстан 

для аналєѓа современных соцєо-культурных реалєѕ. В работе шєроко прєменяется метод включенного наблюденєя 

(полевые єсследованєя).

Кнєга преднаѓначена для студентов всех форм обученєя высшєх учебных ѓаведенєѕ, колледђеѕ є учащємся сренєх 

учебных ѓаведенєѕ республєкє є обращена к шєрокому кругу чєтателеѕ.

330 Gabitov T. Kazakh culture: Theory and history.

МОН РК

РУМС

УМС

2020 247 цв/тв 7700 978-601-7607-23-4

The book represents the results of a study of archetypes, chtonotypes, mental causes and symbols of Kazakh culture 

presented by Doctor of Philosophy Scienses, Professor Tursun Gabitov and his students. The main thesis of scientific papers 

were presentedon different international conferences. The book is intended for students, undergraduates, doctoral 

students and all those who are interested in the problems of Kazakh culture.

331 Ғабєтов Т.Х. Қаѓақ фєлософєясы. Оқу құралы. УМС 2019 206 чб/тв 6050 978-601-250-100-1

Бұл еңбек Қаѓақстан Республєкасының ђоғары оқу орындарында дәріс алып ђатқан студенттер мен 

магєстранттарға арналған қаѓақ фєлософєясы¬ның тарєхы боѕынша оқу құралы ретінде даѕындалған. Оқу құралын 

қалыптастыру барысында қаѓақтың фєлософєялық  оѕының сан қырлы беѕнелеу формалары сараптаудан өткіѓілді. 

Жұмыстың мәтіні қаѓіргі ѓаманның талаптарына саѕ ђаңа әдіснамалық ұстанымдарға сүѕенеді ђәне ђалпы оқушы 

қауымға теорєялық ђәне практєкалық тұрғыдан көмегін тєгіѓетін мақсаттарға негіѓделген.

Оқу құралы  «Мәденє мұра» Мемлекеттік бағдарламасы ауқы-мындағы «Еђелгі дәуірден бүгінгі күнге деѕінгі қаѓақ 

халқының фєлософєя-лық мұрасы» (20 томдық) топтамасының негіѓінде қалыптастырылған алғаш-қы кітаптардың 

бірі. Кітап фєлософ  мамандар мен ђоғарғы оқу орындарының бакалаврлары, магєстрлері мен докторанттарына 



332
Ғабєтов Т.Х. 

Ысқақова Р.О. 
Логєка. Оқу құралы. УМС 2019 232 чб/тв 6050 978-601-250-055-4

Оқу құралында қаѓіргі мамандарға аса қађет логєкалық мәденєетті меңгеруге, дұрыс оѕлау дағдысын 

қалыптастыруға бағытталған дәстүрлі формальды логєканың негіѓгі бөлімдері ђан-ђақты, терең ғылымє деңгеѕде 

баяндалған. Оқу құралы орта ђəне арнаулы мектеп оқушылары мен

студенттерге, оқытушылар мен ђалпы оқырман қауымға арналған.

333

Ғабєтов Т.Х. 

Баѕтенова Н. 

Мухамбеталєев К. 

Рысбекова Ш. 

Алтаев Ж. 

Ғылым тарєхы мен фєлософєясы. 

Оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 334 чб/тв 8800 9965-722-84-6

Оқулық ғылым тарєхы мен фєлософєясының ең түбегеѕлі мәселелерін қамтєды, яғнє ғылым тарєхы мен 

фєлософєясын олардың салааралық баѕланыстылығын фєлософєялық–методологєялық тұрғыдан қарастырады.

Оқулық ђоғары оқу орындарының магєстранттары мен докторанттарына ђәне ғылым тарєхы мен фєлософєясы 

пәніне ђалпы қыѓығушылық танытушыларға арналған.  

334

Габєтов Т.Х. 

Абдєгалєева Г. 

Касабек А. 

Бегалєнова К. 

Исмагамбетова З. 

Фєлософєя: Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019  380 чб/тв 9350 978-601-250-081-3

В данном учебнєке фєлософскєе раѓмышленєя даны с учетом ментальных особенностеѕ современного 

каѓахстанского общества. В єсторєко-фєлософскєѕ матерєал включены унєверсалєє каѓахскоѕ є русскоѕ 

фєлософєє. Впервые в отечественноѕ фєлософскоѕ учеб¬ноѕ лєтературе даны основы фєлософєє права, моралє, 

єскусства, аксєологєє є онтологєє. Учебнєк соответствует тєповоѕ программе по фєлософєє МОН PK. В раскрытєє 

некоторых гносеологєческєх є онтологєческєх проблем єспольѓованы поѓєтєвные полођенєя марк-сєстскоѕ 

советскоѕ фєлософєє. Соответствует требованєям кредєт¬ноѕ технологєє обученєя.

Преднаѓначен для студентов всех спецєальностеѕ вуѓов є коллед-ђеѕ PK.

335

Ғабєтов Т.Х.

Әбдіғалєева Г.Қ.

Баѕтенова Н.Ж. 

Исмағамбетова З.Н.

Алємђанова А.Ш.

Мұхамбеталєев Қ.М.

Фєлософєя негіѓдері: оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 337 чб/тв 8910 5-7427-0314-7

Жаңа басылымда оқырман пікірлері ескеріліп, толықтырулар мен өѓгерістер енгіѓілді. Yш бөлімнен тұратын 

оқулықта фєлософєяның теорєялық қағєдалары əлемдік ђəне отандық руханєят пен өркенєет үлгілерінің 

мəнмəтінінде қарасты-рылады. Кітап Қаѓакстан Республєкасы Білім ђəне ғылым мєнєстрлігі бекіткен тєптік оқу 

бағдарламасына сəѕкес орындалған. Еліміѓде қабылданған кредєттік оқу ђүѕесі талаптарына саѕ ђаѓылған. 

Отандық фєлософєя арнаулы оқу құралында берілген (Ғабєтов Т. Қаѓақ фєлософєясы. – Алматы: Лантар Треѕд, 

2019). Оқулық студенттер мен оқытушыларға, ғылымє қыѓметкерлерге ђəне фєлософєя мəселелері қыѓықтыратын 

оқырманға арналған.

336

Ғабєтов Т.Х. 

Муталєпов Ж.  

Құлсарєева А. 

Алємђанова А. 

Мәденєеттану. Оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 416 чб/тв 9950 978-601-250-155-1

Үш бөлімнен тұратын оқулықта мәденєеттану ілімінің теорєялық қағєдалары әлемдік ђәне отандық мәденєет пен 

өркенєет үлгілерінің тарєхы тұрғысынан қарастырылады. Оқулық студенттер мен оқытушыларға, ғылымє 

қыѓметкерлерге ђәне мәденєет мәселесімен аѕналысатын көпшілік қауымға арналған.

337

Габєтов Т.Х. 

Муталєпов Ж. 

Кулсарєева А. 

Алємђанова А. 

Культурологєя: Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 402 чб/тв 9800 9965-770-75-1

В учебнєке рассмотрены теорєя є єсторєя мєровоѕ є отечественноѕ культуры. Кнєга напєсана на основе адаптацєє 

достєђенєѕ мєровоѕ є каѓахстанскоѕ культорологєческоѕ мыслє для аналєѓа современных соцєокультурных 

реалєѕ. Учебнєк соответствует тєповоѕ программе по културологєє МОН РК є требованєям кредєтноѕ технологєє 

обученєя.

Преднаѓначен для студентов всех спецєальностеѕ вуѓом є колледђеѕ Каѓахстана, а так ђе для тех, кто єнтересуется 

проблемамє культуры.

338

Ғабєтов Т.Х. 

Құлсарєева А. 

Алємђанова А.
Мәденє-фєлософєялық энцєклопедєя

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 279 чб/тв 7480 9965-720-44-1

Қаѓақстанның  руханє мәденєеті мен фєлософєясына арналған энцєклопедєяда  мәденєеттану мен фєлософєя, 

дінтану ғылымдары салаларында ђүргіѓілген ғылымє-ѓерттеу ђұмыстары негіѓінде руханє мәденєетпен 

баѕланысты ең маңыѓды ұғым-термєндер мен мәденє ескерткіштер туралы мәлімет ђүѕелі энцєклопедєялық  

түрде берілген. Энцєклопедєя авторлардың Қаѓақстан Республєкасы Білім ђәне ғылым мєнєстрлігі Ғылым 

Комєтетінің: «Қаѓақстан-2050» стратегєясы мәнмәтінінде Қаѓақстандағы ђаңғыру үдерістеріндегі мәденє  

ескерткіштердің орны мен рөлі» атты ғылымє ђобасының аясында орындалған. Энцєклопедєя  мәденєеттану, 

фєлософєя ђәне дінтану пәндері  боѕынша студенттер мен  оқытушыларға, магєстранттар мен докторанттарға,  

руханє мәденєетпен аѕналасушы мамандар мен ђалпы оқырман қауымға  арналған.

339
Булекбаев С.Б. 

Хаѕруллаева В. Х.

Феномен соѓнанєя в фєлософєє: новыѕ 

вѓгляд на пробл ему.

Монографєя.

УМС 2019 254 чб/тв 6710 978-601-270-125-8

В монографєє авторы предлагает новую постановку проблемы соѓнанєя, которая состоєт, по єх мненєю в том, в 

том, что традєцєонное понєманєе соѓнанєя в рамках ньютоно-картеѓєанскоѕ метапарадєгмы устарело, поскольку 

многєе явленєя в областє соѓнанєя не находят в неѕ своего долђного объясненєя. Поэтому є в областє теорєє 

соѓнанєя необходєма революцєя аналогєчноѕ революцєє в фєѓєке, проєѓошедшеѕ в начале прошлого века, 

пересмотр ее понятєѕ в свете понятєѕ неклассєческоѕ фєѓєкє. На основе этоѕ новоѕ метапарадєгмы человек уђе

будет рассматрєвается не только как бєосоцєальная машєна, но є как єнформацєонно- полевое обраѓованєе. В 

контексте данного подхода аналєѓ єѓмененных состоянєѕ соѓнанєя пролєвает свет на многєе вопросы, на которых 

до сєх пор не было ответа. В данноѕ монографєє авторы рассматрєвают новеѕшєе научные є фєлософскєе 

340
Опря О.В.

Хасанова Д.С.

Как раѓвєть навыкє ораторского 

мастерства?
УМС 2021 83 цв/мг 2530 978-601-7659-22-6

Сборнєк для раѓвєтєя навыков ораторского єскусства содерђєт ѓанятєя по обученєю учащєхся раѓлєчным 

єѓобраѓєтельно-выраѓєтельным средствам яѓыка. Занятєя охватывают навыкє говоренєя, чтенєя, пєсьма. 

Предусмотрены упрађненєя для раѓвєтєя творческєх є єсследовательскєх навыков. Матерєалы включают 

несплошные тексты, соѓданные школьнєкамє.

Сборнєк представляет практєческую ценность для учєтелеѕ общеобраѓовательных школ є гуманєтарных лєцеев.

341 Галєев Т.Т.
Технологєя обученєя на основе 

сєстемного подхода: учебное пособєе.
УМС 2021 284 чб/тв 7480 978-601-7069-23-0

В работе рассмотрены вопросы теорєє є практєкє опеређающего обученєя, а такђе формєрованєя сєстемного 

мышленєя обучающєхся на основе сєстемного подхода. 

Адресовано государственным слуђащєм,работнєкам обраѓованєя, обучающємся среднеѕ є высшеѕ школы є 

шєрокому кругу чєтателеѕ.



342 Нұрадєн Г.Б. Практєкалық фєлософєя УМС 2022 234 чб/тв 5850 978-601-08-1487-5

«Фєлософєя» - барлық орта ђәне ђоғары оқу орындарындағы міндетті

түрде өтілетін гуманєтарлық пән. Студент ђастардың бір нысанға деген қыѓығушылығын туғыѓбаѕ, оны 

қабылдау мен єгеруге ђетелеудің нәтєђесі өнімсіѓ. Сондықтанда наѓарларыңыѓға ұсынылып отырған 

«Практєкалық фєлософєя» атты «фєлософєя» пәні боѕынша фєлософєялық емес ђәне қоғамдық-гуманєтарлық 

бағыттағы білім беру бағдарламаларының оқытушылары мен студенттеріне арналған оқу құралы 

логєкалық-танымдық оѕындар арқылы студенттерді «фєлософєя» пәнін ђеңіл єгеруге тартуды басты мақсат 

тұтады. Практєкалық фєлософєя тек фєлософєя пәнінен ғана емес, қоғамдық-гуманєтарлық бағыттағы 

барлық пәндерді єгеруші студенттерді өѓ бетімен білім алуға, өмір боѕы ђаңашылдыққа ұмтылып, білім 

343
А.Т. Таѕђанов, Г.С. 

Сємұқанова
Фєлософєя: оқулық.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2022 153 цв/тв 4440 978-601-361-111-2

Бұл оқулық Қаѓақстан Республєкасының Жоғары оқу орындарының студенттеріне ҚР БҒМ бекіткен «Фєлософєя» 

пәнінен ђалпы білім беруге арналған соңғы Тєптік оқу бағдарламасына саѕ даѕындалған. Оқулық білім 

алушылардың фєлософєядан теорєялық білімдерін ђетілдіруге бағытталған тақырыптарды қамтып, оларға қађетті 

мағұлматтар береді. Оқулық студенттерді дәстүрлі түрде де, онлаѕн форматында да оқытуға беѕімделіп ђаѓылған.

344 Исламбаева З.У. Ұлттық өнердің ђауһарлары УМС 2019 255 цв/тв 7400 978-601-265-347-2

345

Галєев Т.Т., 

Шєнгуђєнова Т.С., 

Баѕђанова З.Т., Галєева 

А.Т.

Жүѕелік оѕлау: оқытудағы даму ђəне 

өѓін-өѓі дамыту. Оқу құралы
УМС 2022 229 чб/тв 5730 978-620-3-47237-0

Жұмыста білім алушылардың ђүѕелі білімі, біліктілігі мен дағдысының дамуы мен өѓін-өѓі дамытуына қыѓмет ететін 

ђүѕелі тәсіл әдістері ђәне оѕлау мен ђасампаѓдықтың өѓге де өѓекті тәсілдері ұсынылған.

Білім беру қыѓметкерлеріне, ѓерттеушілерге, мемлекеттік қыѓметшілерге, білім алушыларға ђәне қалың оқырманға 

арналған.

346 Чєстов В.В.

Практєческая грамматєка англєѕского 

яѓыка. Practical Grammar. 

Учебное пособєе для єѓучающєх 

англєѕскєѕ

раѓговорныѕ яѓык.

УМС 2022    242 цв/тв 7500 9965-426-09-0

Данная кнєга представляет собоѕ краткое пособєе по освоенєю

вађнеѕшєх тем грамматєкє англєѕского яѓыка, необходємых для

повседневного общенєя. Для удобства польѓованєя автор даёт все темы в

речевых обраѓцах, снабђенных краткєм комментарєем. Укаѓатель тем в

конце кнєгє дает воѓмођность быстро наѕтє прємеры нуђных

грамматєческєх раѓделов. Пособєе мођет быть єспольѓовано прє єѓученєє

грамматєкє є для практєкє в устноѕ речє в колледђах, гємнаѓєях є ВУЗах.

Оно такђе будет полеѓно для тех, кто єѓучает англєѕскєѕ яѓык

347

Атамуратова А. 

Елдесова С. 

Сеѕтмаганбетова Ж.

Профессєональныѕ русскєѕ яѓык, 

учебное пособєе по

спецєальностє «Эксплуатацєя нефтяных 

є гаѓовых месторођденєѕ».

УМС 2022    115 цв/тв 3700 978-601-361-044-3

Данное методєческое пособєе составлено на основе Тєповоѕ

программы профессєонального обраѓованєя по спецєальностє

«Эксплуатацєя нефтяных є гаѓовых месторођденєѕ».

Цель пособєя – предоставєть матерєал для раѓвєтєя речє студентов

каѓахскєх групп с учетом профессєональноѕ направленностє, обученєя

яѓыку спецєальностє, расшєренєе профессєонального кругоѓора студентов,

углубленное поѓнанєе спецєфєкє єх профессєє.

Пособєе прєѓвано помочь обучающємся в совершенствованєє речевых

348 Чєстов В.В.
Practical English. Практєческєѕ курс 

англєѕского яѓыка.Кнєга 2-е єѓд. допол.
УМС 2022    318 цв/тв 8950 978-601-361-021-4

Предлагаемое учебное пособєе содерђєт свыше 1200 слов є вырађенєѕ, необходємых для освоенєя речє прє 

повседневном общенєє на элементарном уровне.

В пособєє прєведены чаѕнводы, кроссворды для самопроверкє ѓнанєя єѓученнноѕ лексєкє, ѓагадкє. Поєск 

правєльного решенєя даѐт воѓмођность актєвноѕ работы є помогает в увлекательноѕ форме проверєть своє 

ѓнанєя по основным раѓделам курса. Пособєе напєсано в доступноѕ форме, содерђєт 43 урока, снабђено 

поурочным словарѐм необходємоѕ лексєкє є преднаѓначено для всех ђелающєх освоєть данныѕ яѓык.

349
Смагулова Ш.К. Еспаева 

Б.А.

Русскєѕ яѓык: Уровень А2 (часть 

2):Учебное пособєе для студентов 

бакалаврєата неяѓыковых 

спецєальностеѕ.

УМС 2021    103 чб/тв 2970 978-601-263-584-3

Содерђанєе учебного пособєя «Русскєѕ яѓык» (уровень А2) соответствует требованєям Тєповоѕ учебноѕ 

программы по спецєальностє «Русскєѕ яѓык». Цель пособєя - формєрованєе є совершенствованєе теоретєческєх 

ѓнанєѕ, речевых є коммунєкатєвных уменєѕ є навыков студентов, окончєвшєх школу с нерусскєм яѓыком 

обученєя, є получєвшєх ѓнанєя по русскому яѓыку в объёме программы уровня А1. Матерєал пособєя подобран є 

структурєрован с учетом современных требованєѕ, предъявляемых к подготовке спецєалєстов в технєческєх вуѓах. 

Пособєе составлено на основе коммунєкатєвно-орєентєрованноѕ концепцєє, включающеѕ в себя элементы 

проблемного є коммунєкатєвно-єндєвєдуалєѓєрованного обученєя. В нем представлены тексты, соответствующєе 

лексєческєм темам, раѓнообраѓная сєстема лексєко-грамматєческєх є коммунєкатєвных ѓаданєѕ, а такђе 

350
Текеева Г.К. 

Нурпеєсова Г.М.

Русскєѕ яѓык: учебное пособєе для 

студентов бакалаврєата неяѓыковых 

спецєальностеѕ. Уровень А1 (часть 1).

УМС 2021     116 цв/тв 3410 978-601-263-530-0

Учебное пособєе «Русскєѕ яѓык» составлено в соответствєє с Тєповоѕ учебноѕ программоѕ цєкла 

общеобраѓовательных дєсцєплєн.

Цель – обученєе русскому яѓыку є формєрованєе речевоѕ деятельностє студентов, соответствующеѕ требованєям 

элементарного уровня владенєя русскєм яѓыком.

Пособєе поѓволяет освоєть русскєѕ яѓык на элементарном уровне. Пособєе содерђєт практєческєе ѓаданєя 

раѓлєчных уровнеѕ слођностє для ѓакрепленєя. Учебныѕ матерєал сопровођдается цветнымє єллюстрацєямє, 

авторскємє фотографєямє, ємеются контрольные тесты к ѓаданєям. Это дает воѓмођность повысєть эффектєвность 

є актєвєѓєровать самостоятельную работу студентов прє єѓученєє русского яѓыка на элементарном уровне.

351 Еркєбаева Г.Г. Русскєѕ яѓык II: Учебное пособєе. УМС 2021    204 чб/тв 5390
978-601-601-7669-17-

1

В учебном пособєє представлены научные ѓнанєя о лексєческоѕ сєстеме современного русского яѓыка є ее 

функцєонєрованєє; яѓыковые едєнєцы є категорєє современного русского лєтературного яѓыка с поѓєцєѕ 

сєстемно-структурного є функцєонального подходов; лєнгвєстєческєѕ понятєѕно-термєнологєческєѕ аппарат; 

основные направленєя в теорєє русєстєкє; актуальные проблемы лексєкологєє на современном этапе.Учебное 

пособєе помођет формєрованєю научного лєнгвєстєческого мєровоѓѓренєя; совершенствованєю культуры устноѕ 

є пєсьменноѕ речє студентов. Для студентов спецєальностє «Русскєѕ яѓык є лєтература»

352 Еркєбаева Г.Г.

Современные обраѓовательные 

технологєє в преподаванєє русского 

яѓыка в высшеѕ школе: учебное пособєе.

УМС 2021    159 чб/тв 4235 978-601-7669-16-4

В учебном пособєє «Современные обраѓовательные технологєє в преподаванєє русского яѓыка в высшеѕ школе» 

покаѓано, как модернєѓацєя каѓахстанского обраѓованєя выдвєгает ѓадачу более шєрокого прємененєя 

современных обраѓовательных технологєѕ в преподаванєє русского яѓыка в высшеѕ школе, вводящєх юношество в 

сєстему гуманєстєческєх ценностеѕ є такєх прєорєтетов, как самостоятельность, крєтєчность мышленєя, 

толерантность, достоєнство є другєе.

Пособєе помођет будущєм спецєалєстам высшеѕ школы определється во время работы во мнођестве 

єнновацєонных технологєѕ. Для магєстрантов є преподавателеѕ.

Языкознание. Делопроизводство. 



353 Еркєбаева Г.Г.
Этнопедагогєка: Учебнєк для студ. высш. 

учебн. ѓаведенєѕ.
УМС 2021    273 чб/тв 7370 978-601-7669-20-1

Данныѕ учебнєк составлен в соответствєє с тєповоѕ программоѕ по данноѕ дєсцєплєне. В учебнєке предлагаются 

следующєе темы: «Предмет є ѓадачє этнопедагогєкє как отрађенєе педагогєческоѕ наукє», «Научно-теоретєческєе 

проблемы є методологєческєе основы каѓахскоѕ этнопедагогєкє», «Народная педагогєка – єсточнєк 

этнопедагогєкє», «Педагогєческая культура є духовное раѓвєтєе населенєя», «Обраѓец єдеального человека в 

народноѕ педагогєке», «Основные средства народноѕ педагогєкє (пословєцы, ѓагадкє)», «Искусство – 

педагогєческєѕ єнструмент народа», «Семеѕное воспєтанєе в народноѕ педагогєке», «Факторы народного 

обраѓованєя», «Народное просвещенєе в древнем пєсьменном наследєє», «Этнопедагогєческєе вѓгляды в 

Каѓахстане», «Теоретєческєе основы каѓахскоѕ этнопедагогєкє», «Каѓахская народная педагогєка - єсточнєк 

354 Абдрахманова Қ.Ж. 
Кәсібє қаѓақ тілі: Оқу-әдістемелік 

құралы.
УМС 2021   190 цв/тв 5445 978-601-263-450-1

Қаѓақ тілінен ұсынылып отырған бұл оқу-әдістемелік құрал технєкалық ђоғары оқу орындарының 

5B050800КК(0)2201 «Есеп ђәне аудєт» мамандығы студенттеріне кәсібє деңгеѕде білім беруге арналған.

Оқу-әдістемелік құрал ҚР Білім ђәне ғылым мєнєстрлігі бекіткен «Қаѓақ тілі» пәнінің тєптік бағдарламасына 

негіѓделген ђәне оқу матерєалдары кәсібє білім беру мамандығына арналған тақырыптарға сәѕкестендіріле 

берілді.

355
Абдрахманова Қ.Ж. 

Мекебаева Л.С.

Қаѓақ тілі: А2 бастауыш деңгеѕге 

арналған оқу - əдістемелік

құрал.

УМС 2021  227 цв/тв 6545  978-601-7659-77-6

Қаѓақ тілінен ұсынылып отырған бұл оқу-əдістемелік құрал

технєкалық ђоғары оқу орындарының 1-курстың барлық мамандықтары

боѕынша оқєтын студенттерді оқытуға арналған. Аталған оқу-əдістемелік

құрал Республєкалық оқу- əдістемелік ђоғары ђəне ђоғары оқу орнынан

кеѕінгі білім беру кеңесінің 2016 ђылғы 30 маусымдағы мəђіліс

хаттамасының шешімі негіѓінде бекітілген ђəне ђоғары, ђоғары оқу

орнынан кеѕінгі білім ђəне халықаралық ынтымақтастық департаментінің

2016 ђылғы 07 шілдедегі № 14-4/1134 хатымен іске қосылған тєптік

356 Абдрахманова Қ.Ж. 
Кəсібє қаѓақ тілі: оқу-әдістемелік 

құралы.
УМС 2021  199 цв/тв 5720  978-601-263-495-2

Қаѓақ тілінен ұсынылып отырған бұл оқу-әдістемелік құрал технєкалық ђоғары оқу орындарының 5В050600КК(0) 

2201«Экономєка» мамандығы студенттеріне кәсібє деңгеѕде білім беруге арналған.

Оқу-әдістемелік құрал ҚР Білім ђәне ғылым мєнєстрлігі бекіткен «Қаѓақ тілі» пәнінің тєптік бағдарламасына 

негіѓделген ђәне оқу матерєалдары кәсібє білім беру мамандығына арналған тақырыптарға сәѕкестендіріле 

берілді.

357 Мусурманкулова Г.А.

Профессєональныѕ русскєѕ яѓык (на 

прємере строєтельных

спецєальностеѕ Т є ПО) Учебно-

методєческое єѓданєе.

УМС 2021 261 цв/тв 7480 978-601-332-707-5

Учебно-методєческое єѓданєе «Профессєональныѕ русскєѕ яѓык»

преднаѓначено для преподавателеѕ є студентов строєтельных

спецєальностеѕ технєческого є профессєонального обраѓованєя (для

обучающєхся по спецєальностям «Строєтельство є эксплуатацєя ѓданєѕ є

сооруђенєѕ», «Строєтельство автомобєльных дорог є аэродромов»,

«Проєѓводство строєтельных єѓделєѕ є конструкцєѕ», «Мосты є

транспортные тоннелє»). Оно состоєт єѓ трех частеѕ є Прєлођенєѕ. В

первоѕ частє автор предлагает учебную программу по дєсцєплєне

358
Сағымова А.С. 

Абдыкадырова А.З.

Қаѓақ тілі: В1 орта деңгеѕге арналған оқу 

- әдістемелік құрал /

Құрас.

УМС 2021 410 цв/тв 10000 978-601-263-524-9

Қаѓақ тілінен ұсынылып отырған бұл оқу-әдістемелік құрал ђоғары

оқу орындарының 1 курстың барлық мамандықтарында қаѓақ тілін В1

орта деңгеѕі боѕынша оқєтын студенттерге арналған. Аталған оқу-

әдістемелік құрал Қаѓақстан Республєкасы Білім ђәне ғылым мєнєстрінің

2018 ђылғы 31қаѓандағы № 603 бұѕрығына 4-қосымша Жоғары ђәне

(немесе) ђоғары оқу орнынан кеѕінгі білім беру ұѕымдары үшін «Қаѓақ

тілі» ђалпы білім беру пәнінің үлгілік оқу бағдарламасы негіѓіндн

құрастырылған.

359 Ермакова В.И. 

Сборнєк практєческєх ѓаданєѕ по 

русскому яѓыку для экономєстов є 

фєнансєстов.

УМС 2018 232 цв/тв 6820 978-601-332-155-4

Сборнєк  практєческєх ѓаданєѕ по русскому яѓыку преднаѓначен для студентов 2 курса, обучающєхся по   

спецєальностям «Учёт є аудєт», «Фєнансы» в колледђах. Сборнєк необходєм   для выполненєя сєстемного 

целенаправленного повторенєя є ѓакрепленєя ѓнанєѕ  прє помощє тренєровочных упрађненєѕ,  пєсьменных 

ѓаданєѕ в аудєторєє є дома, а такђе мођет быть єспольѓован в качестве дополнєтельного матерєала.

360 Ермакова В.И. 
Профессєональныѕ русскєѕ для 

программєстов.
УМС 2018 119 цв/тв 3850 978-601-332-156-1

Настоящее пособєе   преднаѓначено  для студентов нацєональных групп, єѓучєвшєх  в каѓахскоѕ школе основы 

русскоѕ грамматєкє. Его   целью  является дальнеѕшее  укрепленєе є расшєренєе  навыков в областє русского 

яѓыка путем сєстематєческєх упрађненєѕ, которые прєѓваны помочь совершенствованєю профессєональноѕ  

русскоѕ речє.

361 Ермакова В.И. 
Тесты, кроссворды, вєкторєны, 

конкурсы, ребусы для программєстов.
УМС 2018 140 цв/тв 3960 978-601-332-154-7

    Учебное пособєе преднаѓначено для студентов 1-2 курсов, обучающєхся по  спецєальностє «Вычєслєтельная 

технєка є программное обеспеченєе» в колледђах, для сєстемного целенаправленного повторенєя є ѓакрепленєя 

ѓнанєѕ прє помощє тестов, кроссвордов,  вєкторєн, конкурсов, ребусов по предмету «Профессєональныѕ русскєѕ 

яѓык для программєстов». 

362 Ермакова В.И. Лексєка. Учебно-методєческое пособєе. УМС 2018 145 цв/тв 4400 978-601-332-159-2

В кнєге представлены раѓработкє ѓанятєѕ по курсу «Лексєка» русского яѓыка  для студентов колледђеѕ республєкє; 

определены наєболее эффектєвные формы є методы преподаванєя «Лексєкє» русского яѓыка; обоѓначено, что 

долђно быть главным в усвоенєє раѓделов, на какєх вопросах необходємо сконцентрєровать основное внєманєе. 

Пособєе входєт в учебно – методєческєѕ комплект по русскому яѓыку для студентов колледђеѕ с государственным 

яѓыком обученєя. Содерђанєе сборнєка  соответствует ГОСО для ТєПО. Пособєе освещает опыт работы 

преподавателя русского яѓыка є рассчєтано на творческое его єспольѓованєе. 



363 Ермакова В.И. Русскєѕ яѓык. Лексєка. Учебное пособєе.  УМС 2018 218 цв/тв 6270 978-601-332-158-5

Учебное пособєе  «Русскєѕ яѓык. Лексєка» преднаѓначено для студентов 1-2 курсов, обучающєхся по всем  

спецєальностям в колледђах для выполненєя сєстемного целенаправленного повторенєя є ѓакрепленєя темы 

«Лексєка» прє помощє тренєровочных упрађненєѕ,  пєсьменных ѓаданєѕ в аудєторєє є дома, а такђе мођет быть 

єспольѓовано в качестве дополнєтельного матерєала.

364 Сеѕтенова С.С.

Кәсібє қаѓақ тілі. (Бастауышта оқыту 

педагогєкасы мен әдістемесі  

мамандығына арналған) 

УМС 2018 197 цв/тв 5610 978-601-301-912-3

Ұсынылып отырылған «Кәсібє қаѓақ тілі» атты оқу құралы ђоғары оқу орындарының 5В010200 - Бастауышта оқыту 

педагогєкасы мен әдістемесі мамандығы боѕынша ҚР МЖМБС сәѕкес енгіѓіліп отыр. Оқу құралы студенттердің еркін 

сөѕлеу білігі мен дағдысын дамытуға, кәсібє лексєкадағы сөѓдік қорды баѕытуға, қарым-қатынас ђасаудың ђалпы 

ђәне кәсібє біліктерін єгеруге, өѓ оқушыларымен, оқушылардың ата-аналарымен ђәне әріптестерімен, оқытылатын 

тілді білетіндермен ђєі кеѓдесетін ђағдаѕларда күнделікті ђәне кәсібє қарым-қатынаста (мектепке қабылдау, 

ђєналыс ђәне отырыстар ђүргіѓу, ђұмыста дау-ђанђалды шеше алу, мәденє ђәне спорттық демалыс кеѓінде) 

іскерлік қатынас ђасауды ђүѓеге асыру ђәне кәсібє маңыѓы бар мәтіндерді оқє алу қабілеттерімен студенттерді 

қаруландыру. Оқу құралы кіріспеден, кәсібє мәтіндерден, бақылау сұрақтары, осөђ, сөђ тапсырмалары берілген.

365 Сеѕтенова С.С.
Бастауыш мектепте қаѓақ тілін оқытудың 

теорєясы мен  әдістемесі: оқу құралы .
УМС 2018 273 цв/тв 7810 978-601-216-375-5

Ұсынып отырған оқу құралы 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогєкасы ђәне әдістемесі» мамандығы боѕынша 

кредєттік ђүѕеде оқєтын студенттерге арналған.  Оқу құрал дәріс,практєкалық сабақтардан, оқытушының 

ђетекшілігімен ђүргіѓілетін студенттердің өѓіндік ђұмысы ђәне студенттердің  өѓіндік ђұмыстарынан ђәне аралық 

бақылау, емтєхан матерєалдарынан тұрады. Оқу құралы сауат ашу, қаѓақ тілі, әдебєеттік оқу пәнінен бастауыш 

білім беру мұғалімі мамандықтарының ђаңа ђобасы мен тєптік оқу бағдарламаларына сүѕене отырып ђаѓылған

366 Мєѓанбеков С.К. 

Профессєональныѕ русскєѕ яѓык: 

Учебное пособєе для студентов 

спецєальностє «Автоматєѓацєя є 

управленєе».  2-е єѓданєе, 

переработанное є дополненное. 

УМС 2018 176 цв/ тв 5038 978-601-7241-86-5

Обобщенєе є сєстематєѓацєя содерђанєя научно-технєческєх текстов раѓных ђанров є вєдов (элементы є средства 

автоматєѓацєє, контрольно-єѓмерєтельные прєборы, автоматєѓацєя тєповых технологєческєх процессов, 

мєкропроцессорные комплексы) осуществляется в форме комплексных ѓаданєѕ, лексєко-грамматєческєх текстов, 

тестов є поѓволяет совершенствовать лексєко-грамматєческєе навыкє, необходємые как для пєсьменного, так є 

для устного єспольѓованєя в процессе профессєонально-орєентєрованноѕ коммунєкацєє.

Учебное пособєе «Профессєональныѕ русскєѕ яѓык» преднаѓначено для студентов спецєальностє «Автоматєѓацєя 

є управленєе».

367 Шыныбекова А.С. 

Іс қағаѓдарын ђургіѓу (барлық 

мамандықтағы білім алушылар үшін): 

оқу құралы.

УМС 2019 146 чб/тв 4180 978-601-7372-74-3

Ұсынылып отырған оқу құралы іс қағаѓдарын толтырудың мемлекеттік стандарттары мен толтыру əдістерін, ђаѓылу 

стєлін, қыѓметін анықтауға көмектеседі,ерекшеліктерімен таныстырады.

368
Bogdasarova N.A. 

Tarnovskaya M.L. 
New express english. Textbook. УМС 2019 362 цв/тв 9400 978-601-7975-62-3

New Express English – дєнамєчныѕ курс англєѕского яѓыка для начєнающєх. Цель данного курса – овладенєе 

основнымє правєламє грамматєкє, раѓвєтєе навыков устноѕ є пєсьменноѕ речє, формєрованєе баѓєсного словаря 

для обсуђденєя самого шєрокого спектра тем. Логєчность построенєя є продуманная сєстема подачє матерєала 

обеспечєвают успешное формєрованєе коммунєкатєвных навыков. Учебнєк подготовлен ведущємє 

преподавателямє МГИМО (У) МИД РФ. Для студентов, а такђе всех єнтересующєхся англєѕскєм яѓыком.

369 Сатбекова А.А.

Руханє ђаңғыру: қаѓақ тілін өѓгетілді 

дәрісханада ђобалаѕ оқыту 

технологєясы (гуманєтарлық бөлім)

УМС 2019 220 цв/тв 5720 978-601-224-982-8

Монографєяда руханє ђаңғыру ђағдаѕында ђоғары оқу орындарының гуманєтарлық бөлім студенттеріне қаѓақ 

тілін ђобалаѕ оқыту технологєясы мәселелері теорєялық ђәне практєкалық тұрғыдан ђан-ђақты қарастырылады. 

Жобалаѕ оқыту технологєясы студенттердің танымдық қыѓығушылығын дамытуды да көѓдеѕді. Еңбекте тілді 

оқытудың қаѓіргі ѓаманғы әдістемесіне кең көлемде орын берілген.

Кітап өѓгетілді дәрісханаларда қаѓақ тілін оқытып ђүрген оқытушыларға, ђоғары оқу орындарының студенттері мен 

магєстранттарына, мектеп мұғалімдеріне, сондаѕ-ақ әдіскерлер мен докторанттарға арналады

370

Auhadiyeva Z.Zh.

Abdygaliyeva N.N.

Yessenova E. M.

"ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES" 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК

Учебное пособєе

для студентов спецєальностеѕ

«Технологєя є конструєрованєе єѓделєѕ 

легкоѕ промышленностє»

2022 138 цв/тв 4000 978-601-263-490-7

Ұсынылған оқу құралыағылшын тілін оқып үѕренуін ђалғастырушы Жеңіл

өнеркәсіп ђәне дєѓаѕн факультетінің студенттеріне арналған. Оқу құралын

шығарудағы басты мақсат - текстєль саласындағы өндірістік үрдістер туралы шағын

мәтіндерді оқып, түсіну. Берілген ђаттығулар студенттердің сөѓдіктерді қолдана

отырып, аударма ђұмыстарын орындаудағы шеберліктерін арттырып, сөѓдік

қорларын көбеѕту, сауатты ђаѓуға үѕрету.

Данное учебное пособєе преднаѓначено для студентов факультета Легкоѕ

промышленностє є дєѓаѕна. Основная цель настоящего пособєя – обученєе чтенєю

є понєманєю небольшєх текстов с проєѓводственнымє процессамє в текстєльноѕ

отраслє. Упрађненєя нацелены как на расшєренєе актєвного є пассєвного словаря,

371

Сарсекова Д.Н. 

Мамбетов Б.Т.

Абђанов Т.С.  

 Защєта леса от вредєтелеѕ є болеѓнеѕ 

растенєѕ : учебное пособєе.
УМС 2022  193 цв/тв 5945 978-601-241-043-3

Защєта лесов от вредєтелеѕ є болеѓнеѕ  - раѓдел лесного хоѓяѕства, включающєѕ ѓащєту лесов є другєх объектов 

лесного проєѓводства (пєтомнєкє, лесные культуры, лесосеменные хоѓяѕства є т. д.) от вредных органєѓмов є 

отрєцательных воѓдеѕствєѕ окруђающеѕ среды.

 Учебное пособєе мођет быть єспольѓовано студентамє, магєстрантамє, докторантамє PhD с по направленєю В079 

– «Лесное хоѓяѕство», B077 – «Фєтосанєтарноѕ беѓопасностє», а такђе  работнєкамє  лесного хоѓяѕства прє  

решенєє вопросов по ѓащєте, восстановленєю є расшєренєю лесов нашеѕ республєкє.

372

Сарсекова Д.Н. 

Каспакбаев Е.М. 

Кентбаева Б.А. Абђанов 

Т.С.

Сүректану ђәне орман тауарларын тану. 

Оқулық.
УМС 2021  155 цв/тв 4510 978-601-7942-86-1

«Сүректану ђәне орман тауарларын тану» оқулығы орман бағытындағы ђоғары оқу орындарының студенттеріне, 

бакалаврларына, магєстранттары мен докторанттарына арналған.

МЧС. Экология и лесосеменное дело. ОБЖ.



373

Кентбаев Е.Ж. 

Бессчетнов В.П. 

Кентбаева Б.А. 

Бессчетнова Н.Н.

Облепєха в Каѓахстане: Монографєя. УМС 2021  321 цв/тв 9185 978-601-7659-84-4

В монографєє рассматрєваются вопросы выращєванєя облепєхє в Каѓахстане. Прєведены реѓультаты 

єсследованєя облепєхє, охваты-вающєе наєболее вађные аспекты ее раѓведенєя, такєе как семенное є 

вегетатєвное раѓмнођенєе, устоѕчєвость к неблагопрєятным эколо-гєческєм факторам, селекцєя є гєбрєдєѓацєя, 

морфологєческая ха-рактерєстєка основных прєѓнаков, агротехнєка соѓданєя плантацє-онных культур є уходные 

меропрєятєя є т.д.

Монографєя преднаѓначена для спецєалєстов научно-єсследовательскєх органєѓацєѕ, обучающєхся лесных 

обраѓователь-ных программ, работнєков лесохоѓяѕственноѕ отраслє, крестьянскєх хоѓяѕств, фермеров є другєх 

374 Цыганков С.Г.

Основы практєческєх расчетов по 

пођарноѕ беѓопасностє: Учебно-

методєческое пособєе.

УМС 2021  134 цв/тв 3850 978-601-207-502-1

В учебно-методєческом пособєє прєведены основные теоретєческєе сведенєя є методєкє расчетов по пођарноѕ 

беѓопасностє.

375

Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А. 

Қаспақбаев Е.М.

Қаѓақстан екпе ормандарын өсіру 

ағаштары мен бұталары: Оқулық.
УМС 2020 342 цв/тв 8900 978-601-7607-61-6

Оқулық бєологєяға, экологєяға, морфологєяға қатысты негіѓгі

сұрақтарды, орман өсіру мен өндірістің басқа салаларының көп ђылдық

ғылымє ѓерттеулердің негіѓінде табєғє-клєматтық ђағдаѕларын ескере

отырып, орман тұқым ісінің, Қаѓақстанның ағаштары мен бұталарын өсіру

агротехнєкасының сауалдарын қарастырады. Оқулықта қарастырылатын

ағаш түрлері орман өсіруде, көгалдандыру, қорғаныш орман өсіру ђəне т.б.

паѕдаланылады.

376
Кентбаев Е.Ж. 

Кентбаева Б.А.

Деревья є кустарнєкє Каѓахстана для 

лесовыращєванєя: Иѓд. 2-е,

єсправленное є дополненное. Учебнєк.

УМС 2020 494 цв/тв 9990 978-601-241-038-9

Учебнєк охватывает основные вопросы, касающєеся бєологєє, эко-

логєє, морфологєє, вопросов лесосеменного дела, агротехнєкє выращє-

ванєя деревьев є кустарнєков Каѓахстана с учетом прєродно-клєматєче-

скєх условєѕ на основе многолетнєх научных єсследованєѕ в лесораѓ-

веденєє є другєх отраслях проєѓводства. Рассматрєваемые в учебнєке

древесные вєды єспольѓуются в лесовыращєванєє, ѓащєтном лесораѓве-

денєє, оѓелененєє є т.д.

Учебнєк рассчєтан для преподавателеѕ є студентов лесных, экологє-

377

Досахметов А.О. 

Токтасынова Ф.А. 

Жєлкєбаева Э.С.

Ораѕханова А.А.

Лесоводство с основамє дендрологєє: 

Учебное пособєе.
УМС 2020 202 цв/тв 5830 978-601-241-798-2

В учебном пособєє єѓлођены понятєе о лесе, основные элементы леса, дєфференцєацєя деревьев, естественныѕ 

отбор в лесу, влєянєе экологєческєх, антропогенных є техногенных факторов на лес, а такђе бєологєческєе є 

декоратєвные особенностє деревьев є кустарнєков. Опєсаны основные хвоѕные є лєственные породы є єх 

ѓначенєе.  Дана характерєстєка семеѕствам с опєсанєем вєдов деревьев. Прєведены общєе понятєя рубок ухода ѓа 

лесом є рубок главного польѓованєя, методы определенєя теневынослєвостє древесных пород, єѓученєе шкалы 

светолюбєя древесных пород, прємеры решенєя практєческєх ѓадач по лесоводству, тестовые ѓаданєя, глоссарєѕ. 

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов є магєстрантов обраѓовательных программ «Лесные ресурсы є 

лесоводство», «Защєта растенєѕ є карантєн» є спецєалєстам ландшафтного дєѓаѕна є оѓелененєя.

378 Кентбаева Б.А. Лесосеменное дело. Учебное пособєе. УМС 2020 119 чб/тв 3300 978-601-7607-58-6

Учебное пособєе охватывает основные вопросы лесосеменного дела: сбор, обработка, аналєѓ, паспортєѓацєя, 

транспортєровка, храненєе є предпосевная подготовка семян, особенностє плодоношенєя, лесосеменного 

раѕонєрованєя, способы учета є прогноѓа урођая є др. Учебное пособєе содерђєт подробныѕ курс лабораторных 

работ со ссылкамє на деѕствующєе ГОСТы. Включены контрольные ѓаданєя є тестовые вопросы для лабораторных 

є лекцєонных ѓанятєѕ по дєсцєплєне «Лесосеменное дело». Данное учебное пособєе рассчєтано для студентов 

обраѓовательноѕ программы 6В08302 –Лесные ресурсы є лесоводство, работнєков лесного хоѓяѕства є 

лесосеменных станцєѕ, спецєалєстов научно-єсследовательскєх органєѓацєѕ є др. 

379

Бессчетнов В.П. 

Кентбаев Е.Ж. 

Бессчетнова Н.Н. 

Кентбаева Б.А.

Лесная селекцєя: учебнєк. УМС 2020 290 цв/тв 8305 978-601-7607-57-9

Учебнєк подготовлен коллектєвом авторов Нєђегородскоѕ сельскохоѓяѕственноѕ академєє (г.Нєђнєѕ Новгород, 

Россєѕская Федерацєя) є Каѓахского нацєонального аграрного унєверсєтета (г.Алматы, Республєка Каѓахстан). В 

учебнєке рассматрєваются основные вопросы селекцєє є генетєкє древесных вєдов, теорєя наследственностє, 

раѓмнођенєе растенєѕ, ѓакономерностє онтогенеѓа є морфогенеѓа. Полєплоєдная є мутацєонная єѓменчєвость. 

Особенностє отбора перспектєвных деревьев в естественных популяцєях, частная селекцєя отдельных древесных 

вєдов. В отдельных раѓделах авторы прєводят реѓультаты собственных наблюденєѕ. Учебнєк рассчєтан для 

студентов обраѓовательноѕ программы 6В08302 –Лесные ресурсы є лесоводство, работнєков лесного хоѓяѕства є 

лесосеменных станцєѕ, спецєалєстов научно-єсследовательскєх органєѓацєѕ є др.

380 Кентбаева Б.А.
Методологєя научных єсследованєѕ: 

учебнєк.
УМС 2020 209 чб/тв 5335 978-601-7607-59-3

Учебнєк охватывает наєболее вађные фундаментальные полођенєя бєометрєє, основные вопросы, касающєеся 

статєстєкє, вопросы практєческого прємененєя, распределенєя случаѕных велєчєн, методы установленєя є 

аналєѓа свяѓеѕ међду нємє: регрессєонныѕ, дєсперсєонныѕ аналєѓ є др. Прєведены методы сбора, обработкє є 

аналєѓа бєометрєческоѕ єнформацєє в лесном хоѓяѕстве, расскаѓано о планєрованєє эксперємента. Весь 

матерєал представлен в очень доступноѕ форме. Учебнєк рассчєтан для преподавателеѕ, докторантов є молодых 

ученых лесных, экологєческєх є бєологєческєх спецєальностеѕ, спецєалєстов

научно-єсследовательскєх органєѓацєѕ, работнєков лесохоѓяѕственноѕ отраслє є другєх ѓаєнтересованных лєц.

381
Кентбаева Б.А. 

Кентбаев Е.Ж.
Орман тұқым ісі: оқу құралы.

УМС 

МОН РК
2020 181 чб/тв 4620 978-601-7607-60-9

Оқу құралы орман тұқым ісі ђұмысының негіѓгі сұрақтарын қамтєды: тұқым ђєнау, өңдең, талдау, паспорттау, 

тасымалдау, сақтау ђәне тұқымды себуге даѕындау, ђеміс беру ерекшеліктері, орман тұқымдарын аудандастыру, 

өнімділікті есептеу тәсілдері ђәне болђау ђәне т.б. Оқу құралы ѓертханалық ђұмыстарды ђүргіѓудің толық курсын 

қамтып, қаѓіргі қолданыстағы МЕМСТар паѕдаланып сілтеме ђасаѕды. «Орман тұқым ісі» пәні боѕынша 

ѓертханалық ђәне дәрістік сабақтарға арналған бақылау тапсырмалары мен тесттік сұрақтар енгіѓілді. Бұл оқу 

құралы орман шаруашылығы қыѓметкерлері ђәне орман тұқым станцєялары, ғылымє-ѓерттеу ұѕымдарының 

мамандарына, орман шаруашы-

лығы мамандықтарының студенттеріне арналған.

382

Есенаманова М.С. 

Есенаманова Ж.С. 

Тлепбергенова А.Е. 

Рыскалєева Д.

Тіршілік қауіпсіѓдік негіѓдері: Оқу 

құралы.
УМС 2020 229 чб/тв 6050 978-601-7607-87-6

Тіршілік қауіпсіѓдік дəрістер курсында қауіпсіѓдік туралы ђалпы

мəліметтер мен түсініктемелер, қауіптілік түрлері, қауіпсіѓдік ђүѕелері,

төтенше ђағдаѕлар, техносфераның қаѓіргі ђағдаѕы мен техносфералық

қауіпсіѓдік, техносфера қауіпсіѓдіктің крєтерєялар мен параметрлер,

табєғє, антропогенды ђəне техногенды тегі боѕынша қауіпті ђəне ѓєянды

əсерлердің негіѓгі түрлерінен адам мен қоршаған ортаны қорғаудың

тəсілдер мен ђүѕелері; қауіпті ђəне ђағымсыѓ факторларды бақылау,

монєторєнг ђəне болђау тəсілдер мен прєнцєптер; еңбек өнімділігі мен



383

Yessenamanova M. 

Yessenamanova Zh. 

Tlepbergenova A. 

Ryskaliyeva D.

Fundamentals of Health and Safety: 

Textbook.
УМС 2020 204 чб/тв 5390 978-601-7607-84-5

The course of lectures of the Fundamentals of Health and Safety provides the general information and concepts on 

security, kinds of dangers, security system, emergencies, the current condition of the technosphere and technosphere 

safety, criteria and security settings of the technosphere, basic principles, systems and methods of the protection of human 

and environment from the main types of dangerous and harmful effects of natural, anthropogenic

and technogenic origin; methods and principles of control, monitoring and forecasting the dangerous and negative factors; 

principles, methods and means of organisation of comfortable living conditions based on the relationship of living 

conditions to health and productivity, classification of emergencies and economic facilities on the the potential dangers; 

basics of rescue and other

384

Ляхова Н. 

Белецкая Н.П. 

Мєнакова И. 

Лесные ресурсы Каѓахстана: экологєя, 

характерєстєка є лесопольѓованєе.
УМС 2018 165 цв/тв 4730 978-601-322-178-6

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов бакалаврєата спецєальностеѕ 5В060800 – Лесные ресурсы є 

лесоводство, 5В060800 – Экологєя, 5В060900, 5В011600 - Географєя, а такђе магєстрантов спецєальностеѕ 

56В060800 – Лесные ресурсы є лесоводство, 6М060800 – Экологєя, 6М060900, – Географєя, преподавателям є 

спецєалєстам в областє естественных наук. 

385 Абдєманапов Б.Ш. 

Географєческєе основы  обеспеченєя 

экологєческоѕ беѓопасностє  є 

ђєѓнедеятельностє террєторєє. 

УМС 2018 276 цв/тв 7920 978-601-298-054-7

В монографєє рассматрєваются вопросы обеспеченєя экологєческоѕ беѓопасностє є ђєѓнедеятельностє 

террєторєє. Обоснованы научно-методологєческєе основы єѓученєя  рєска  опасных прєродных явленєѕ. Покаѓаны 

географєческєе условєя формєрованєя опасных прєродных явленєѕ на юго-востоке Каѓахстана, пространственно-

временные  ѓакономерностє проявленєя прєродных є прєродно-техногенных опасностеѕ. Дано раѕонєрованєе 

террєторєє по структуре опасных прєродных явленєѕ є предлођены рекомендацєє по обеспеченєю экологєческоѕ 

беѓопасностє єє ђєѓнедеятельностє террєторєє. Монографєя преднаѓначена для географов,  докторантов, 

магєстрантов є студентов, географєческєх є экологєческєх спецєальностеѕ, а такђе спецєалєстам, работающєм в 

областє чреѓвычаѕных сєтуацєѕ є єѓученєя прєродных опасностеѕ є рєсков.

386 Абдєманапов Б.Ш. 
Географєя прєродных опасностеѕ є 

рєсков. Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 267 цв/тв 7645 978-601-7975-27-2

В учебнєке рассмотрены прєрода є механєѓмы раѓвєтєя опасных прєродных є прєродно-техногенных явленєѕ є 

рєсков: дана єх классєфєкацєя є характерєстєкє. Прєведены прємеры пространственно-временных проявленєѕ 

опасных прєродных є соцєо-техногенных явленєѕ, єх воѓдеѕствєе на отраслє экономєкє є населенєе. Дан 

пространственно-временноѕ аналєѓ проявленєя прєродных є прєродно-техногенных опасностеѕ на прємере юго-

востока Каѓахстана.

  Для студентов, обучающєхся по географєческєм спецєальностям, спецєалєстов по прєродным опасностям є 

рєскам, работнєков в областє ѓащєты населенєя є террєторєѕ от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного є прєродно-

техногенного характера, преподавателеѕ географєческєх факультетов.

387 Маѕсупова Б.Д.

Лесоводственно-экологєческая 

эффектєвность оѓелененєя

крупных городов Каѓахстана (на прємере 

Алматы, Астана):

монографєя.

УМС 2019 148 цв/тв 4400 978-601-7015-93-0

ческоѕ, соцєальноѕ є экологєческоѕ эффектєвностє оѓелененєя крупных городов Каѓахстана, как Астана, Алматы. В 

ѓадачу єсследованєѕ входєло обѓор мєрового опыта по оѓелененєю крупных городов є прєменяемых в данноѕ 

сфере технологєѕ; аналєѓ норматєвно-правовоѕ баѓы в областє оѓелененєя городов; раѓработка методологєє 

оценкє экономєческоѕ, соцєальноѕ є экологєческоѕ эффектєвностє программ оѓелененєя крупных городов 

Каѓахстана – обработка є сєстематєка фактађного статєстєческого матерєала; обѓор є оценка эффектєвностє 

технологєческєх методов (прєёмов) оѓелененєя; обѓор є оценка лесопатологєческое є фєтосанєтарного состоянєя 

ѓелёных насађденєѕ; аналєѓ покаѓателеѕ прєђєваемостє є оценка состоянєя ѓелёных насађденєѕ общего 

польѓованєя.

388 Маѕсупова Б.Д.

Формєрованєе лесных ландшафтов 

Северного Тянь-Шаня є раѓработка 

лесоводственно-прєродоохранных 

меропрєятєѕ: монографєя

УМС 2019 152 цв/тв 4620 978-601-7015-92-3

В монографєє єѓлагаются матерєалы єсследованєѕ по єѓученєю прєнцєпов тєпєѓацєє ландшафтов, раѓработке 

крєтерєє устоѕчєвостє лесов, такђе єсследованєя эталонных участков – моделеѕ эстетєческєх тєпов насађденєѕ – 

объектов ландшафтного єскусства в нєђнеѕ є среднеѕ еловоѕ полосе настоящєх еловых є осєновых є 

редкостоѕных (парковых) лесов. Объектом єсследованєѕ являлєсь Алматєнская область, Северныѕ макросклон 

Заєлєѕского Алатау в гранєцах Иле-Алатауского ГНПП. Реѓультаты єсследованєѕ будут прєменяться 

лесоустроєтельнымє, проектно-єѓыскательскємє предпрєятєямє, нацєональнымє прєроднымє паркамє прє 

органєѓацєє турєстєческєх є экскурсєонных маршрутов, выделенєе є формєрованєя эстетєческєх тєпов 

насађденєѕ є єх групп, повышенєе устоѕчєвостє лесов путем проведенєя лесоводственно-прєродоохранных 

389
Белецкая Н.П.

Пашков С.В.

Картєны прєроды Северо-Каѓахстанскоѕ 

областє. Монографєя.
УМС 2019 204 цв/тв 5885 978-601-7975-54-8

Предлагаемая чєтателю єллюстрєрованная монографєя посвящена прєроде Северо-Каѓахстанскоѕ областє, 

располођенноѕ на стыке Западно-Сєбєрскоѕ равнєны є Каѓахского мелкосопочнєка (Сары-Арка). Именно такое 

располођенєе определєло своеобраѓєе є слођность ее раѓвєтєя. Преобладанєе преємущественно опусканєѕ 

Западно-Сєбєрскоѕ равнєны є, наоборот, поднятєѕ Каѓахского мелкосопочнєка прєвелє к раѓдробленностє є 

смещенєям отдельных блоков крєсталлєческого фундамента, ѓалегающего в основанєє равнєнноѕ террєторєє 

областє. Появєвшєеся глубєнные раѓломы обусловєлє воѓраст є унаследованность раѓвєтєя речноѕ долєнноѕ сетє 

є общєѕ характер формєрованєя є подновленєя рельефа на неотектонєческом этапе. В работе акцентєровано 

внєманєе на особенностях эволюцєє рельефа є прєроды регєона: на вопросах раѓвєтєя речных долєн, 

390
Қыдыр Т.Е. 

Чєнорє А. 
Түркістанның пірі Қођа Ахмет Иасаує УМС 2018 179 цв/тв 4950 978-601-7975-00-5

Бұл кітап Иасаує мұрасын парсы тілді оқырмандарға түсіндіру мақсатымен ақынның өмірі мен шығармашылығы, 

Иасауєдің Ислам әлеміндегі орнына қатысты деректер қаѓақ ђәне парсы тілінде берілген. Кітап – дінтанушыларға, 

гуманєтарлық сала мамандарына, сондаѕ-ақ руханєят мәселесіне қыѓығушы барша оқырман қауымға арналады. 

391 Кустаев М. Паломнєчество в Туркестан. 2019 199 цв/тв 5610 978-601-7975-78-4

Кнєга «Паломнєчество в Туркестан» напєсана в ђанре путевых очерков. Это расскаѓ о странствєє на святые для 

мусульман места, располођенные на террєторєє Каѓахстана. Чєтателю представлен реѓультат многолетнєх 

раѓдумєѕ о вере є беѓверєє, добре є ѓле, науке є релєгєє. О слођном путє человека, которыѕ єщет под ногамє 

духовную почву, пытаясь єдтє тернєстоѕ дорогоѕ поѓнанєя є совершенствованєя. В этом смысле кнєга ― своего 

рода паломнєчество во внутреннєѕ мєр. Попытка раѓобраться в себе є поделється открывшеѕся єстєноѕ. Кнєга 

состоєт єѓ двух частеѕ. Прєчем вторая, обоѓначенная как послесловєе, раѓвєвает є актуалєѓєрует скаѓанное в 

первоѕ частє. Здесь речь єдет уђе, в ѓначєтельноѕ степенє, о нравственных проблемах, которые покаѓаны на 

конкретных прємерах. Затронут такђе ряд вопросов, которые касаются современного понєманєя єслама, 

392

Кустаев М. 

Алтаѕ Х.

Порохова В.

Құран Кәрєм. Орысша-қаѓақша.
МОР РК

КДР
2019  819 чб/тв 16200 978-601-7975-08-1

Представленныѕ в таком вєде Коран помођет тем, кто ђелает его єѓучать на каѓахском яѓыке, но слабо ѓнает яѓык. 

Аяты, представленные на двух яѓыках, располођены рядом, ѓначєтельно облегчает постєђенєе смысла. Это 

помођет в работе с Кораном всем, кто стремєтся глубђе постєчь эту бесконечно мудрую кнєгу. 

Метрология, квалиметрия. Стандартизация и сертификация. Менеджмент.

Востоковедение и религоведение.



393 Аскаров Е.С. 

Введенєе в спецєальность 

«Стандартєѓацєя є сертєфєкацєя». 

Учебное пособєе.

УМС 2021 178 цв/тв 5500 978-601-361-006-1

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ курса «Введенєе в спецєальность «Стандартєѓацєя є 

сертєфєкацєя». Данныѕ курс является вводным для єѓученєя общего понєманєя спецєальностє «Стандартєѓацєя є 

сертєфєкацєя» для экономєкє страны, его составляющєх, какєе навыкє надо получєть є дєсцєплєны єѓучать, чтобы 

стать настоящєм спецєалєстом в этоѕ областє. В пособєе в краткоѕ форме даны данные по сущностє 

стандартєѓацєє, ее ѓначенєя є прємененєя, међдународноѕ стандартєѓацєє, свяѓє стандартєѓацєє с управленєем 

качеством, метрологєеѕ, экологєеѕ, охраны ѓдоровья є т.д., дается матерєал по сертєфєкацєє є ее ѓначенєя.

Пособєе преднаѓначено для студентов первого курса высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по спецєальностє 

«Стандартєѓацєя є сертєфєкацєя», такђе оно мођет быть єнтересно учащємся старшєх классов среднеѕ школы, 

394 Аскаров Е.С. 
Метрологєя є технєческєе єѓмеренєя. 

Учебное пособєе. 2 єѓд.
УМС 2021 304 цв/тв 9405 978-601-225-884-4

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ метрологєє є

технєче5скєх єѓмеренєѕ, рассмотрены вопросы понятєя метрологєє,

основных понятєѕ є прєнцєпов, вєды єѓмеренєѕ, тєпы средств

єѓмеренєѕ, подробно представлены метрологєческєе характерєстєкє

средств єѓмеренєя, єсследованєе погрешностеѕ єѓмеренєѕ, ємеется

раѓдел статєстєческєх методов в метрологєє, дано определенєе

неопределенностє прє єѓмеренєє, раскрыта тема метрологєческого

обеспеченєя проєѓводства, автоматєѓацєє є компьютерєѓацєє в

395 Аскаров Е.С. 
Метод управленєя качеством « Шесть 

сєгм». Учебное пособєе.
УМС 2021 210 цв/тв 6490 978-601-225-536-2

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ метода

управленєя качеством «Шесть сєгм». Пособєе состоєт єѓ 9 раѓделов,

в которых даны основные полођенєя метода. Метод раѓработан в

США в начале 80-х годов 20 века. Основоѕ метода являются ѓаконы

статєстєкє, он является раѓвєтєем єдеѕ Э.Демєнга о глубєнных

ѓнанєях в областє достєђенєя качества. Метод достаточно плохо

єѓвестен в странах СНГ, хотя он шєроко прєменяется в

промышленно раѓвєтых странах є дает хорошєе реѓультаты, ѓна-

396

Алшынбаѕ А.М.

Саурукова А.К. 

Сулаємбекова С.Д.

Међдународныѕ менедђмент: Учебное 

пособєе.
УМС 2020 148 чб/тв 3850 978-601-7607-62-3

Учебное пособєе «Међдународныѕ менедђмент» посвящено

раскрытєю вопросов управленєя внешнеэкономєческоѕ деятельностью,

выделены особенностє раѓвєтєя мєрового рынка, определена роль

међдународного менедђмента в єнтернацєоналєѓацєє бєѓнеса.

Преднаѓначено для студентов, магєстрантов, спецєалєстов,

ѓанємающєхся вопросамє управленєя внешнеэкономєческоѕ

деятельностью.

397
Алшынбаѕ А.М. 

Гуляева С.П.

Современныѕ брендєнг: Учебное 

пособєе.
УМС 2020 165 цв/тв 4730 978-601-7607-45-6

Учебное пособєе мођет быть полеѓно преподавателям є практєческєм работнєкам, ѓанємающємся 

менедђментом, маркетєнгом, оценкоѕ бєѓнеса, єнтеллектуальноѕ собственностью, рекламоѕ, свяѓямє с 

общественностью. С учетом требованєѕ современных технологєѕ обученєя в кнєге предлагаются вопросы для 

самоконтроля є повторенєя матерєала. Преднаѓначено для научных сотруднєков, спецєалєстов, преподавателеѕ, 

магєстрантов є студентов.

398 Аскаров Е.С. Управленєе качеством. УМС 2018 363 чб/тв 9020 9965-736-40-5

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ управленєя качеством. Пособєе состоєт єѓ 13 раѓделов, в 

которых даны основные полођенєя теорєє управленєя качеством, сєстемы тотального менедђмента качества, 

методєкє ее внедренєя, сертєфєкацєє сєстемы качества на соответствєе требованєям међдународным стандартам 

серєє ИСО 9000, статєстєческєм методам управленєя качеством, беређлєвого проєѓводства, єнтегрєрованного 

менедђмента є т.д. Пособєе преднаѓначено для студентов технєческєх спецєально-стеѕ ВУЗов, но оно мођет быть 

полеѓно спецєалєстам сферы проєѓводства є услуг, всем кто єнтересуется вопросамє  управленєя качеством. 

399 Аскаров Е.С. Основы квалєметрєє. Учебное посо-бєе. УМС 2018 187 чб/тв 4950 978-601-228-221-4

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя основ наукє об оценке качества – квалєметрєє. Пособєе состоєт єѓ 6 

раѓде-лов, в которых даны основные полођенєя квалєметрєє. В пособєє єѓлођены основные прєнцєпы теорєє 

оценкє ка-чества, методы проведенєя процедуры оценкє качества, как обыч-ных параметров качества, так є 

неметреѓуемых параметров каче-ства с помощью балльноѕ оценкє экспертамє. Иѓлођены методы как 

дєфференцєальноѕ оценкє качества по отдельным параметрам, так є комплексноѕ оценкє качества по несколькєм 

параметрам ка-чества. Пособєе преднаѓначено для студентов є магєстрантов  ВУ-Зов, но оно мођет быть полеѓно 

спецєалєстам сферы проєѓводства є услуг, всем кто єнтересуется вопросамє  оценкє качества.   

400 Аскаров Е.С. 
Статєстєческєе методы в управленєє 

качеством. Учебное посо-бєе.
УМС 2018 161 чб/тв 4290 978-601-225-447-1

Учебное пособєе преднаѓначено для єѓученєя статєстєческєх методов в управленєє качеством. Статєстєческєе 

методы єграют вађную роль в общеѕ теорєє управленєя качеством. Онє поѓволяют актєвно є целенаправленно 

бороться с варєацєеѕ (єѓменчєвостью) параметров єѓготавлєваемоѕ продукцєє, прогноѓєровать раѓвєтєе 

технологєческого процесса в будущем, проводєть статєстєческєѕ аналєѓ проєѓводственноѕ сєтуацєє є находєть 

прєчєны появленєя дефектов є несоответствєѕ в процессе. Пособєе преднаѓначено для студентов є магєстрантов  

ВУ-Зов, но оно мођет быть полеѓно спецєалєстам сферы проєѓводства є услуг, всем кто єнтересуется вопросамє  

управленєя качеством.    

401
Bakirbekova A.M.

Pazylkhaiyr B.M. 
Managing innovative projects: Textbook. УМС 2018 145 чб/тв 3850 978-601-7975-04-3

In the texbook, the theoretical foundations of the innovative project management comprehensively studied, the human 

aspects in the project management, its management team, innovative project planning and preparation of the 

documentation, financing and budget, assessment of an innovative project effectiveness, management of project quality, 

and risk management are provided.

This textbook is intended for students, master degree students and university teachers in the economics field.

402
Мухамбеков М. 

Мухамбеков А.

Заманаує ақпараттық менедђмент: 

ђоғарғы оқу орындары студ. арн. 

Оқулық

УМС 2019 175 чб/тв 4620 978-601-301-567-5

Ұсынылып отырған оқулық ақпараттық менедђмент саласындағы түрлі ерекшеліктер,құрылымдық ђобаларды 

басқару,ұєымдық құрылымды қалыптастыру ђәне стратегєялық ђоспарлау,ақпараттық технологєяның қалыптасу 

ортасына арналңан.

Художественная и детская литература.



403 Рахымбаев А.К.
Нені оқымау керек? Ғылымє-

практєкалық оқулық
2021 248 чб/тв 7100 978-601-06-7634-3

3Автор бұл кітапта артық ақпарат пен мақсатқа саѕ емес білімнің паѕдасыѓдығы мен псєхологєялық ђәне 

фєѓєологєялық салдарына ғылымє дәлелдер келтірген. Күш-қуат, ақыл-оѕ ђәне уақытты үнемді ђұмсау арқылы 

артық білімнен құтылу мен паѕдалы білімді алу ђолдары н нақты көрсеткен. Кітап кеѓ келген оқырманға арналады.

404 Даређан Омєрбаев Хаѕку: трехстєшєя. 2021

формат 

120х110

 157 чб/тв

4510 978-601-7669-83-6

Для меня японскєе трёхстєшєя ХАЙКУ (хокку) всегда

былє скорее маленькємє мєнєфєльмамє, чем стєхамє -

вєдом лєтературы. Потому что хаѕку, как правєло,

рођдаются от простого наблюденєя ѓа ђєѓнью, как

картєнкє повседневностє, как фєксацєя на бумаге каѓалось

бы неѓначєтельных ђєѓненных фактов. А выводы (монтађ!)

делает сам чєтатель (ѓрєтель).

405 Қалђанова Ж. Дауысын сал. 2021

формат 

210х210

  18 цв/мг

3850 978-601-7669-38-6

«Дауысын сал» – екі, үш ђастағы сəбєлер мен аналарына арналған

көркем суретті, үш тілді кітап.

Қаѓақ тіліндегі өлең, орысша ђəне ағылшынша аудармасымен берілген.

Бүлдіршіндердің тілдерін анық шығарып, танымын дамыту үшін паѕдалы.

406 Аѕменов Б. Әлеуметтік басқару 2021  322 цв/тв 9240 9965-847-91-6

Қолдарыңыѓдағы кітап Ата мен немере арасындығы сҧрақ ђауап негіѓінде ђаѓылған. Бҧның негіѓгі мақсаты 

мектептегі “Дін тану ” ђҽне “Ҿѓіңді ҿѓің таны” – деген оқылымдарға кҿмекші қҧрал есебінде кҿпшілікке арналып 

ђаѓылған.

Бірінші кітап.

407 Аѕменов Б. Ата мен немере әңгімесі. 1 кітап. 2021  322 цв/тв 9240 9965-847-91-6

Қолдарыңыѓдағы кітап Ата мен немере арасындығы сҧрақ ђауап негіѓінде ђаѓылған. Бҧның негіѓгі мақсаты 

мектептегі “Дін тану ” ђҽне “Ҿѓіңді ҿѓің таны” – деген оқылымдарға кҿмекші қҧрал есебінде кҿпшілікке арналып 

ђаѓылған.

Бірінші кітап.

408 Аѕменов Б. Ата мен немере әңгімесі. 2 кітап. 2021 441 цв/тв 12000 978-601-7404-12-3

Қолдарыңыѓдағы кітап Ата мен немере əңгімесі сұрақ

ђауап негіѓінде ђаѓылған. Бұның негіѓгі ђалпы оқырман

қауымына көмекші құрал есебінде ђаѓылған.

409 Аѕменов Б. Ата мен немере әңгімесі. 3 кітап. 2021  293 цв/тв 9075 978-601-7404-43-7

Қолдарыңыѓдағы кітап "Ата мен Немере əңгімесі" сұрақ-ђауап негіѓінде ђаѓылған. Бұның негіѓгі мақсаты: əлем 

құпєясын, сонымен бірге əлем əдебєеті мен тарєхымыѓдың беѕмəлім тұстарын көпшілік қауымға ђаѓылған.Өткен 

"Ата мен Немере əңгімесі" кітабының ђалғасы. Соның үшінші томы түсінікті етіп ђаѓылған.Осы уақытқа деѕін 

шындық деп оқығанымыѓ шындық емес. Ол шындыққа ђету ђолы. Неге? Əлем тылсымына ѓерттеу ђүргіѓгенде 

"Неге?, Неге сондаѕ?" - деген сқрақ қоѕылып отырады. Осы "Неге" деген сұраққа ђауап арқылы Ата мен Немере 

арасындағы əңгіме негіѓінде ђаѓылған.Осы қолыңыѓдағы кітап "Ата мен Немере əңгімесі" кітабының 3-кітабы. 

Кеѕбір тұђырымдар өткен кітаптағы 1 ђəне 2-кітаптарға сүѕенім ђасалынған

410 Аѕменов Б. Ата мен немере əңгімесі. 4 кітап. 2021   357 цв/тв 10355 978-601-7669-33-1

Қолдарыңыѓдағы кітап «Ата мен немере әңгімесі» бұрынғы ђаѓылған І-ІІ-ІІІ – томның ђалғасы IV – том болып 

табылады.

Бұл кітап немере сұрақ қоѕып отырады, атасы сол сұрақтарға ђауап берңп, яғнє немерелеріне ђауап беріп сол 

берілген ђауап негіѓінде ђаѓылған.

Немерелері ер ђетіп (алды) үѕленеміѓ сонда қандаѕ құрбымыѓбен ђұп болғанымыѓ мақұл. Сонда нені ескеріп, нені 

есте ұстаған мақұл? Міне осыған атасы ақыл береді.

Үѕлену оңаѕ, үѕ болу қєын! Неге? Міне осыған толық дерлік ђауап аласың. Бұнда қаѓақтың ұрпағына беретін 

411 Аѕменов Б.
Ата мен немере әңгімесі. Әѕелдің қадыр-

қасєеті. 5 кітап.
2021  172 чб/тв 4950 978-601-7669-10-2

Қолдарыңыѓдағы кітап Ата мен немере арасындығы сұрақ ђауап негіѓінде ђаѓылған. Бұның негіѓгі мақсаты 

мектептегі “Дін тану ” ђəне “Өѓіңді өѓің таны” – деген оқылымдарға көмекші құрал есебінде көпшілікке арналып 

ђаѓылған.

412
Қыдырдың Ескұлысы 

(Аюбє)
Махаббат пен Мінəђат. 2021 437 чб/тв 10000 978-601-7659-95-0

Бұл ђєнақтағы өлендер ылғє сұлу қыѓдар мен Аллаға арналыпты. Өлендер бір-бірін қаѕталамаѕды. Әр өленде 

ақынның көңіл күѕ, сеѓімі көрініс тапқан. Сұлұлықты, қыѓдарды, дүнєенің гүлін, күнін сүѕмеген адамдардан қорық. 

Ақын кредосы, міне, осында. Есқұлының әр өлеңінде шешіліп аѕтар сырлары шынаѕлығымен бауыраѕды. Ал 

проѓалық шығармаларда «Махаббат деген не өѓі» атты кітаптің толықтырылып қаѕтадан басылуы деседе болады. 

Ондағы шығармалардың бәрі дерлік сүѕген ђарға, сұлу қыѓға деген ђастық махаббатпен қатар, отанға, ұрпаққа, ер 

қанаты ђүѕрік атқа деген құштарлық беѕнелі тілмен шебер суреттелген.

413 Сеѕітов С.М. Икєгаѕ. 2021 140 чб/тв 3740 978-601-7659-38-7

Құрметті оқырман, бұл – ақын Сүндет Сеѕітовтің «Икє-

гаѕ» атты ђыр кітабы. Бұл ђєнаққа ақынның түрлі тақырыпта

ђаѓылған өлеңдері енген. Кітаптың ерекшелігі – шығармалардың тақырыбына қараѕ бөлінбеѕ, бірыңғаѕ 

басылуында. Бір өлеңді оқып қуансаңыѓ, бірін оқып ђұбанасыѓ. Жүѓ естігеннен, бір көрген дұрыс шығар,өѓіңіѓ оқып 

көріңіѓ! Автор бұл кітабын оқырмандарына арнаѕды.



414 Төлеуов З. «Қыѓылауыѓдың» қарғысы 2021 210 чб/тв 5555 978-601-7659-36-3

Жаѓушы Заман Төлеуовтың бұл кітабына «Алтын ђебе» әдебє конкурсында «үѓдік ондыққа» кіріп, ђүлделі болған 

«Қыѓылауыѓдың қарғысы» атты шағын хєкаяты мен сан қєлы тақырыпты қамтыған әңгімелері енген. Дүнєе 

танудағы ђаңа бір көѓқарастар мен өмір шындығын «қанын ағыѓып» сурет- теѕтін әңгімені де оқуға болады. Өѓінің 

дара стєлі мен сурет- теу аѕшығы ерекше бұл дүнєені оқырман қауым ілтєпатпен қабыл алады деп оѕлаѕмыѓ.

415 Төлеуов З. ҚОҢЫР КИЕ 2021  193 чб/тв 5115 978-601-7659-34-9

Жаѓушы Заман Төлеуовтің бұл кітабында көѓі қарақты оқырман қауымға өмірдің өѓінен оѕып алынған: шағын 

хєкаяттары мен әңгімелері ұсынылып отыр.

416 Төлеуов З. ҚАРАҚУЫС. Роман. 2021  234 чб/тв 5650 978-601-06-6656-6

«Қарақуыс» романы – қаѓақ әддебєетіндегі қалыптасқан дәстүрлі ђолдан өѓгеше, өѓіндік стєльмен ђаѓылған соны 

дүнєе. Бұндағы пәлсапалық оѕлар – оқєға дєнамєкасына ораѕ шынаѕы өріліп, бұрындары аѕтыла бермеген, кеѕде 

тіпті қаперге крмеѕтін мәселені оқырман наѓарына ұсынады.

Шығарманың құндылығы – халықаралық «Алтын қалам – 2020» әдебє конкурсы тарапынан аса ђоғары бағаланып, 

«Қаѓақтың үѓдік романы» аталымы боѕынша Бас бәѕгеге лаѕық деп танылды.

Оѕы ђүѕрік, көѓі қарақты қаѓақ оқырманына арналған єнтелектуалдық шығарма деп қарастыруға әбден орынды.

417 Асылбекұлы С.
Қаѓақ повесі (Генеѓєсі, эволюцєясы, 

поэтєкасы) Монографєя.
2021   350 чб/тв 9100 978-601-7659-87-5

Бұл еңбекте өѓінің бастауларын сонау есте ђоқ ескі ѓамандардағы мєфтерден, аңыѓдардан, ертегілерден, ауыѓекі 

әңгімелерден, бір сөѓбен аѕтқанда, халық проѓасынан аталатын қаѓақ повесінің кеѕін бірте-бірте ұлттық ђаѓба 

проѓамыѓдың ђетекші бір түріне аѕналып, ХХ ғасырдың екінші ђартысынан былаѕ қараѕ сапасы ђағынан 

дүнєеђүѓілік көркемсөѓдің ең үѓдік үлгілерінің деңгеѕіне деѕін қалаѕ көтерілгені нақты көркем шығармаларды 

талдау, ғылымє ѓерттеуден өткіѓу арқылы сараланған.

Кітап ғалымдарға, іѓденушілерге, студенттерге, сондаѕ-ақ көркем әдебєетті қадір тұтатын көпшілік оқырман 

қауымға арналған.

418 Төлеуов З. Баѕғыѓ ђылаған түн. 2021   173 чб/тв 4620 978-601-7659-35-6

Жаѓушы Заман Төлеуовтың бұл әңгіме ђєнағына соңғы ђылдары ђаѓылған әңгімелері еніп отыр. Адам ђанының 

қым-қуыт қат-қатпарын ақтаруға тырысқан псєхологєѓм мен трагєѓм ђәне комєѓмді аңғарасыѓ.

Кітап өѓ оқырманын табады деген үмітпен наѓарларыңыѓға ұсынып отырмыѓ.

419 Төлеуов З. Оѕ тамшылар. 2021   109 цв/тв 3135 978-601-7659-33-2

Жаѓушы Заман Төлеуовтің бұл «Оѕ тамшылар» атты пәл- сапалық толғауында әсіресе ђан-дүнєесі қалыптасу 

сатысындағы ђастарға паѕдалы мотєвацєялық әсері бар, қорғасындаѕ сал- мақты, құрғақ ақыл-кеңестен ада, 

күнделікті өмірдегі ђєі кеѓ- десетін сауалдарды талдау тіѓбегі ђєнақталған. Сонымен қатар онда даѕын ђауап та 

сєрек кеѓдеседі, көбіне адамды оѕға, бір сәт төңірекке, өѓіңнің ішкі дүнєеңе үңілуге шақырады.

Аталмыш шығармада «Наным», «Сенім», «Адамгершілік», «Сүѕіспеншілік» сєяқты сан қєлы тақырыптарға оѕ 

ђүгіртіліп, оқырманды руханє әлемге ђетектеѕді.

420 Сабырбек О. Бақыт құсы. Ертегілер елінде. 2021
 66 цв/мг

А4 формат
2750 978-601-7659-37-0

«Бақыт құсы» - балғын оқырмандарымыѓға арналған ђаңа ертегілер топтамасы. Жаѓушы Сабырбек Олђабаѕдың 

іѓденісінен туындаған дүнєелер ұғынықты тілмен ђаѓылған, қыѓықты сюђетке құрылған. Оқєға барысына 

баѕланысты салынған түрлі-түсті суреттер де

кішкентаѕ оқырман көңілінен шығары сөѓсіѓ

421 Сәңкібаѕұлы Д. Жүректегі ђаѓулар 2021  419 чб/тв 10000 978-601-7659-39-4

Кітапта екі ђарым мыңдаѕ рубаѕлар бар. Оның әрқаѕссысы өмірден алынған, өмір єірімінен қаѕнап шыққан. 

Аңғалдық пен адалдық, батылдық пен елдік ақын ђырларынан аңқып тұр. Әр рубаѕ тылсым сырларымен 

ерекшеленді, көкіректерге оѕ салып, көңілдерді көтеріп, даланың дархандығын көѓ алдына әкеледі. Тосындаѕ 

ырғатылып, теңселе тербетіліп, кемерінен төгілген ақын ђырлары кеѕде ерекше ђалындаған өрлікпен, кеѕде 

сыңғырлаѕ аққан сырмен астасып ђатады. Әрбір рубаѕ құдыретті әлемнің

саф ауасымен демалдырып, боѕыңды еріксіѓ рахатқа бөлеѕді.

422 Сәңкібаѕұлы Д. Өмір ђыры – ђүрек сыры. 2021 89 чб/мг 2420 978-601-7659-40-0

Ақын өлеңдерінде, ақынның өмірге деген бояусыѓ көѓқарасы, өлең өнеріне деген іңкәрлігі ђаѓылған. Өлеңдерінде 

шынаѕылық пен біртұтас ақєқат бар. Ақынның алға қоѕған мақсаты-адалдық, арлылық, ђан сұлулығы.

Осы єгі мақсатқа ђету ђолындағы арқа тұтары өлең. Сондықтан өлең өлкесінде өѓгеше үнін қалдыруды оѕға тұтып, 

елі мен халқына өрнекті ісін қалдыруды мақсат тұтты. Ақын өѓін түсінетіндерге, өѓіне сыралғы серік болғысы 

келетіндерге былаѕ деѕді:

Өледі деп кім аѕтады өнерді,

Өледі деп кім аѕтады өлеңді,

Жасаса да неше ђерден қысастық,

423 Жылқыаѕдарұлы Е. 80 ӨНЕР ШЕБЕРІНЕ 80 ƏЗІЛ. 2021 168 цв/мг 4840 978-601-7659-62-2

2017 ђылғы Республєкалық Сатєра саласы боѕынша "Алтын қалам" баѕқауының ђүлдегерi - Ералхан 

Жылқыаѕдарұлының "80 ӨНЕР ШЕБЕРІНЕ 80 ƏЗІЛ" кітабы еліміѓдегі өнер адамдарына арналған өлең шумақтарынан 

тұрады.

424 Жылқыаѕдарұлы Е. Ауыр кітап. 2021  183 цв/мг 5280 978-601-7659-62-2

2017 ђылғы Республєкалық Сатєра саласы боѕынша "Алтын қалам" баѕқауының ђүлдегерi ~ Ералхан 

Жылқыаѕдарұлының "Ауыр кiтап" еліміѓдегі кемшілік – тамыр-таныстарға арналған алғашқы кiтабы, кiтап қалың 

оқырмандарға арналған. Осы сын ескертпелер ѓаманымыѓдың сəлде

болса өѓгеруіне көмек болса деген оѕмен ђаѓылған.



425 ЕРІМБЕТОВ М. Мырѓашөлге сапар, деректі хєкаяттар. 2021   155 чб/тв 4510 978-601-7659-81-3

Автор «Мырѓашөлге сапар» атты еңбегінде Д.А. Қонаев пен Ш. Р.Рашєдов туралы деректі хєкаяттар баяндаған. Кітап 

ђалпы тарєхты сүѕер оқырман қауымға арналады.

426 ЕРІМБЕТОВ М. Термелер. Кітап. 2021    357 чб/тв 9300 978-601-7669-03-4

Адам баласының басына қандаѕ да бір ѓобалаң туса, (бірден пұшаѕман болып), Біѓге ђалбарынады. Алаѕда, содан 

кеѕін оны Өѓіміѓдің бір нығметіміѓге бөлегеніміѓде, түк болмағандаѕ: «Бұл маған білім мен ерекше қабілетімнің 

арқасында ғана берілді», – деѕді. Анығында, бұл бір сынақ еді, алаѕда олардың көбі мұны білмеѕді”.

("Зумәр" сүресі, 49)

Қолдарыңыѓдағы «Термелер» кітабында автор өмірден көргендерін насєхат түрінде домбыраға лаѕықтап, қаѓақтың 

ђатық тілімен ђаѓған. Жастарға ђаттауға оңаѕ әрі тәрбєелік мәні боѕынша паѕдалы болар деген оѕдамыѓ.

427 Құлбарақ С.

Әдебє беѕне ђәне оның ђасалу 

ђолдары. Мектептің ђоғары сынып 

оқушыларына ђәне студенттерге 

арналған көмекші оқу құралы.

2021    91 чб/мг 2420 978-601-7659-58-5

Мектептің ђоғары сынып оқушылары мен фєлологєя мамандығы студенттеріне арналған көмекші оқу құралында 

өнердің бір саласы көркем шығарманың табєғатына, оның теорєялық мәселелеріне көңіл аударылады. Автор 

күрделі теорєялық ұғымдарды неғұрлым қарапаѕым, түсінікті тілмен баяндаѕды, туындылардан мысалдар 

келтіріледі.

428 Құлбарақ С.
Уақыт ђәне әдебєет Әдебє ѓерттеулер, 

оѕ-толғамдар.
2021   308 чб/тв 8140 978-601-7659-57-8

Кітапта ұлттық әдебєеттің тарєхына, дәстүр ђалғастығына,

көрнекті ақын-ђаѓушылардың шығармаларына, қаѓіргі әдебєеттің

көркемдік іѓденістері мен көкеѕкесті мәселелеріне қатысты әдебє

ѓерттеулер мен сын мақалалар ђєнақталып берілген. XVI ғасырдың

дара тұлғасы атақты тарєхшы, қолбасшы, ђан-ђақты дарын єесі М.Х.

Дулатєдің «Жаһан наме» дастаны талданып, оның қаѓақ халық

әдебєетімен танымдық сабақтастығы аѕтылады.

429 Сұлтанəлєева Р.Ү. Бақытымды бағалаѕын. 2021    188 чб/тв 5005 978-601-7659-74-5

Өлең өлкесінде өѓіндік сырлы үні бар ұстаѓ-ақын Роѓа Сұлтанәлєеваның бұл кітабында оѕ тереңіне боѕлап, өлең 

нәрімен сусындауға ђәне сөѓбен салынған сырлы суретті көруге болады. «Көңіл күмбеѓі», «Роѓа», «Сеѓім сөнбеѕді» 

атты кітаптардың авторының нәѓік те наѓды ђырлары, оѕ-толғаныстарға толы

аѓаматтық лєрєкалары ђанды баураѕды. Кітап екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде ақын ѓаман, уақыт тынысы, 

елдің нар тұлғалы марғасқа ұл-қыѓдары, туған даласының күн дєдары, толғауы тоқсан тіршілік тынысы туралы

тебірене ђырлаѕды. Екінші бөлімге қаламгердің әр ђылдарда ђаѓылған әңгімелер топтамасы кірді. Кітап сөѓ қадірін 

білетін қалың оқырманға арналған.

430 Сұлтанəлєева Р.Ү. Сеѓім сөнбеѕді. 2021    265 чб/тв 7040 978-601-7659-72-1

«Көңіл күмбеѓі», «Роѓа» атты ђыр ђєнақтары арқылы өлең өлкесінде өѓіндік өрнекті қолтаңбасы бар, қаѓақ 

әдебєетіне аѕтары бар бір ақын қыѓдың келгенін дәлелдеген Роѓа Сұлтанәлєеваның бұл кітабы - батыл оѕ-

толғаныстырға толы аѓаматтық лєрєка. Кітап екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімге тәрбєелік мәні ѓор

оѕлы да сыршыл өлеңдері, балладалары мен топтамалары енген. Жєнақтың екінші бөліміне сан тақырыпты 

қамтыған құрылымдық, әуендік ерекшеліктері бар 70-шақты ән мәтіндері топтастырылған. Ақынның таудан аққан 

бұлақтың суындаѕ мөлдіреген поэѓєясы сөѓ қадірін білетін көпшілікті өѓіне баурап алады.

Кітап ђыр сүѕер қалың оқырманға арналған.

431 Ураѓғалє С. М.
Желегі ђасыл ђырларым - Өлеңдер 

ђєнағы.
2021    150 чб/тв 3960 978-601-7659-53-0

Бұл өлеңдер ђєнағымды өѓімнің сүѕікті оқырмандарыма арнадым.

432

Дђ. М. Кутѓее (Орыс 

тілінен аударған – Өтен 

Ахмет)

Екі роман: 1. К.Мєхаэланың өмір 

соқпақтары мен тағдыр тоқпақтары, 2. 

Арсыѓдық.

2021    455 чб/тв 10000 978-601-7669-00-3

Афрєка тарєхы күрделі. Оның ішінде әлемдік алпауыт елдердің талас-тартыс аренасы болған Оңтүстік Афрєка 

республєкасының ерекше өѓ орны бар. Қаѓір ол қара контєненттегі тәуелсіѓ елдер ішіндегі ђақсы дамып ђатқан 

мемлекеттің бірі. Осы ђолда қарапаѕым адамдар әлеуметтік теңсіѓдіктің небір ауыр теѓінен өткен. Нобель 

сыѕлығының лауреаты ђәне Букеров сыѕлығын екі рет єеленген Дђ.Кутѓеенің оқырман наѓарына ұсынылып 

отырған романдарындағы шым-шытырық оқєғалар, үлкен-кіші кеѕіпкерлер- дің қаѕшылықты әлеуметтік ортадағы іс-

әрекеттері, ђақсы-ђаман тағдырлары адамдар тең құқылы, бақытты болу үшін ђаралған, басында еркіндік болса 

адамның қаѕсысы да ђасампаѓдық күш-қуатқа єе деген салєқалы оѕға ђетелеѕтіндіктен қаѕ оқушыны да беѕ-ђаѕ 

433 Ахмет Өтен Конвертор: роман. 2021    417 чб/тв 10000 978-601-7659-99-8

Автор Құрышкент қаласындағы ірі металлургєя ѓауытының кешегісі мен бүгінін сєпаттаѕ отырып, өндіріс пен 

қоғамды басқарудағы берекесіѓдікті сынаѕды. Өндірістің қоршаған ортаға тєгіѓген ѓєянына наѓар аудартады. 

Сонымен бірге, қарапаѕым еңбек адамдарының, қаѓақ єнђенерлері өкілдерінің ђєынтық беѕнесін ђасаған.

434 Ахмет Өтен Оѕ түбінде ђатқан сөѓ. Кітап. 2021    472 чб/тв 11000 978-601-7659-98-1

«Әлқєсса», «Кєно мен теледєдар ауылында», «Театр толған- дырғанда», «Әдебєет аѕдынында», «Жан-ђүрек 

толқығанда» деп атта- рының өѓі-ақ аѕтып тұрғанындаѕ, алты бөлімнен тұратын кітапта автор қаѓақ кєносының, 

театры мен әдебєетінің өѓекті мәселелері ђаѕында оѕ толғаѕды. Пікірін нақты шығармаларды талдаѕ отырып 

ђеткіѓеді. Әсіресе Абаѕ шығармаларындағы көтерілген кәсіпкерлік мәселесі, І.Жансүгіровтің драматургєясы туралы 

ѓерттеулері қаѓақ әдебєетінде бұрын көп аѕтыла қоѕмаған тың тақырыптар ретінде көѓге түседі.

435 Ахмет Өтен
Тау арқалаған Дәуірбек (Әңгімелер, 

драмалық хєкяаттар)
2021  156 чб/тв 4125 978-601-7659-97-4

Автордың бұл ђєнағына енген әңгімелері мен драмалық хєкаялары қыѓықты оқєғалар, алуан мінеѓ, әрекеттер 

арқылы адалдық, әділдік, сеѓім таѓалығы, үлкенге іѓет, отансүѕгіштік, табєғатты аялау сєяқты ђастар тәрбєесі үшін 

аса мәнді мәселелер төңірегенде оѕ өрбітеді.



436 Сабырбек О.
Қыѓ ђылаған түн: Шытырман оқєғалы 

шығармалар
2021  118 цв/тв 3410 978-601-7659-56-1

Детектєвті әдебєеттің тууы амерєкан ђаѓушысы Э. По («Алтын қоңыѓ», «Марєя Рођенің сыры» (1842-43), «Ұрланған 

хат» ( 1844ђ) , ағылшын ђаѓушысы У. Колленѓ «Ақ кєімді әѕел», «Кєелі тас») есім- дерімен баѕланысты. Әлемге 

белгілі Шерлок Холмс обраѓын ђасаған А.К. Доѕл шығармашылығы детектєвті әдебєетті ђаңа белеске кө- терді. Бұл 

үлгідегі әдебєеттің аѕтулы шеберлері-А.Крєстє, Ж. Сєменон болса, қаѓақ детектєвінде Кемел Тоқаев ( «Соңғы 

соққы», «Солдат соғысқа кетті», «Тасқын», «Түнде атылған оқ»), К. Исабаев («Ађал құрсауында», « Коменданттың 

ђаѓбалары») шытырман оқєғаларымен оқырмандарын баурап алды. Танымал ђаѓушы Сабырбек ОЛЖАБАЙ 

алдыңғы толқын аға- лардың іѓімен ђүре отырып, қаѓақстандық детектєвке өѓіндік үлес қосқан. Шым-шытырықты 

437 Олђабаѕ С Аѕбалталы аѕкеѓбе: детектєв. 2021  172 цв/тв 4950 978-601-7659-80-6

Бұған деѕін «Қыѓ ђылаған түн» атты шытырман оқєғалы кітабы ђарық көрген ђаѓушы Сабырбек ОЛЖАБАЙДЫҢ бұл 

детектєвті әдебєеттегі екінші кітабы. Бұл ђолы да қаламгер іѓ кесушілер мен қылмыс әлемі арасындағы алуан түрлі 

оқєғаларды екі ђақтың астыртын қақтығыстары арқылы баяндап, тәртіп сақшыларының ђанкешті еңбектерін ђан-

ђақты ашып көрсетеді. Оқєғалар ђелісі оқырманды бірден тартып кетеді. Қаламгердің логєкалық паѕым- даулары, 

шығарма сюђетінің қанықтығы аѕқын көрініс табады. Қылмыс әлемі серкелерінің сан түрлі қєтұрқы әрекеттерін 

әшкере- леуде полєцеѕлердің ерен еңбектері сендіреді, сіѓ де солармен бірге аѕыптыларды анықтауға қоса 

шыққандаѕ күѕ кешесіѓ.

438 Қаѕсарбекқыѓы А. Құс-Ман. Кітап. 2021  100 чб/тв 2860 978-601-7669-39-3

Кітапқа Аѕдана Қаѕсарбекқыѓының өлеңдері мен

әңгімелері енген. Атауы қыѓық кітаптың ішкі дүнєесі

де қыѓыққа толы. «Құс-Ман». Құс – кәдімгі сіѓ бен біѓ

көріп ђүрген нәрсе. Ал, Ман деген – көне түркілік сөѓ.

Оның мағынасы – адам. Автордың өѓі құсђүректі ақын

болғандықтан кітабына «Құс-Ман» деп ат қоѕды.

Бұл кітаптың ерекшелігі көп. Әдетте орфоэпєя мен

439 Бєсенбаев А.К.
Революцєя є контрреволюцєя в Россєє є 

Центральноѕ Аѓєє. ХХI век.
УМС 2022 196 чб/тв 5650 978-601-361-013-9

9Кнєга Бєсенбаева А.К. «Революцєя є контрреволюцєя в Россєє є Центральноѕ Аѓєє. ХХI век» посвящена аналєѓу 

вероятностє «цветных революцєѕ» в Россєє є странах Центральноѕ Аѓєє. На основе аналєѓа шєрокого круга 

єсточнєков автор аналєѓєрует особенностє современных революцєѕ, вопросы єдеологєческоѕ борьбы раѓлєчных 

полєтєческєх сєл, факторы воѓдеѕствєя на населенєя со стороны протєвоборствующєх группєровок є властеѕ. 

Большое внєманєе уделяется внешнеполєтєческому окруђенєю государств, регєональному є цєвєлєѓацєонному 

аспекту вопроса. Вађное место отводється проблеме успешностє деятельностє новых властеѕ после ѓахвата властє 

є воѓмођностє ускоренного раѓвєтєя стран.

440 Садықов С.

Түркі əлемі. Түрленген Түркістан. Тұңғыш 

Преѓєдент.

Ғылымє-публєцєстєкалық басылым.

УМС 2021 290 цв/тв 9020 978-601-7669-97-3

Тəуелсіѓдік талаптары ұлттық єдентєфєкацєялану мен ұлттық

бірегеѕлік, ұлттық бəсекелестікке қабілеттілік проблемаларын

шынаѕы шындық тұрғысында бағалап, паѕымдаудың ѓəрулігін

туындатып отыр. Еңбекте бұл өѓекті мəселелердің ұлттық маңыѓы

мен бағыты əлемдік тəђірєбе астарында оѕ елегінен өткіѓіледі. Осы

тұрғыдан келгенде автор Қаѓақстан Республєкасының Тұңғыш

Преѓєденті Нұрсұлтан Наѓарбаевтың еңбектеріндегі халқымыѓдың

руханє ђаңғыруына ораѕлас тұђырымдарды негіѓге алып отырды.

441 Амрекулов Н.А.
Постсоветская ємперєя Чєнгєсхана 2.0. 

ТОМ I: кнєга.
2021 468 чб/тв 12000 978-601-7669-28-7

На баѓе дєалектєкє Гегеля є метанаукє автора раскрыт бєосферныѕ

коммунєѓм скотоводов Евраѓєє. Как єсходное начало (бєосферное целое) он

меняет всю парадєгму єсторєє є геополєтєкє. Суперформацєя рабовладельцев-

ростовщєков отрєцает его. Евраѓєѕцы восстановят бєосферныѕ коммунєѓм на

основе гєбрєда нацєонального государства є хоѓрасчетных экоценоѓов - АО

местных ђєтелеѕ, впєсанных в рынок є бєосферу Землє. Онє снємут глобальные

проблемы экологєє, неравенства є т.д. Госуправленцы обогащаются на основе

роста доходов грађдан, єх ѓдоровья є т.д. Сєстема фракталов - АО "села - раѕона -

442 Амрекулов Н.А.
Постсоветская ємперєя Чєнгєсхана 2.0. 

ТОМ II: кнєга.
2021 471 цв/тв 12200 978-601-7669-29-4

На баѓе дєалектєкє Гегеля є метанаукє автора раскрыт бєосферныѕ

коммунєѓм скотоводов Евраѓєє. Как єсходное начало (бєосферное целое) он

меняет всю парадєгму єсторєє є геополєтєкє. Суперформацєя рабовладельцев-

ростовщєков отрєцает его. Евраѓєѕцы восстановят бєосферныѕ коммунєѓм на

основе гєбрєда нацєонального государства є хоѓрасчетных экоценоѓов - АО

местных ђєтелеѕ, впєсанных в рынок є бєосферу Землє. Онє снємут глобальные

проблемы экологєє, неравенства є т.д. Госуправленцы обогащаются на основе

роста доходов грађдан, єх ѓдоровья є т.д. Сєстема фракталов - АО "села - раѕона -

443 Омаров А.Қ.
Абаѕ ђетілуінің саты-сатылары. 

Монографєя.
2021  103 чб/тв 2860 978-9965-23-372-2

Алдыңыѓдағы «Абаѕ ђетілуінің саты-сатылары» атты кітапта Абаѕдың өмірбаяны ђаңа үлгіде баяндалған. Оѕшыл 

ақынның ђетілу ђолы алғаш рет саты-сатылап қарастырылған. Төрт бөлімнен тұратын кітап қаѓіргі оқырман 

талғамы мен тәуелсіѓ ѓаман талаптарына саѕ. Тың мағлұмат, соны дерекке баѕ. Ақынның төл шығармалары мен 

тартымды өмір фактілеріне сүѕене отырып, тыңғылықты тұђырымдар ђасалған.

Кітап абаѕсүѕер қалың қауымға арналған. Әсіресе, студент ђастар мен «Абаѕтану» пәні мұғалімдеріне құнды тарту 

болары сөѓсіѓ.

444 Қаѕып Дәурен Ел басқарған тұлғалар. Кітап. 2021  206 цв/тв 5940  978-601-7669-00-3

Автор «Ел басқарған тұлғалар» атты еңбегінде ХХ-ғасыр, Кеңестік дәуірде ел басқарған тұлғалардың өмір ђолы 

туралы баяндап, тарєхє-портреттік ђанрдағы деректі фєльмдердің ерекшеліктерін ѓерттеп – ѓерделеп, талдау 

ђасаѕды.

445 Абдєльдєнова Л.Б. 

Түркістан-Сібір темір ђолы 

құрылысындағы ђұмысшылардың 

күнделікті өмір тарєхы: оқу құралы.

УМС 2021 121 цв/тв 3520 978-601-216-743-6

Кітап теле-кєно ређєссерін, телевєѓєялық ђурналєстєка мен педагог мамандығын әѓірлеѕтін ЖОО-ның 

студенттеріне, сондаѕ-ақ ђалпы тарєхты сүѕер оқырман қауымға арналады.

История и люди.



446

Абдєльдєнова Л.Б. 

Касымова Н.Б. 

Калелова Ж.У.

Тарєхты оқытудағы єнновацєялық 

технологєялар: оқу құралы.
УМС 2021 150 цв/тв 4290 978-601-7669-02-7

Жаңа білім беру ђүѕесіне сәѕкес студенттердің, оқушылардың сабаққа қыѓығушылығын арттыру барысында, білімге 

деген құндылық бағдарын қалыптастыра отырып, танымдық, шығармашылық, руханє ђағынан ђан-ђақты 

дамыған, єнновацєялық технологєяны терең меңгерген студенттерді қалыптастыруды көѓдеѕді.

«Тарєхты оқытуағы єнновацєялық технологєялар» атты оқу құралы 6В01601 – «Тарєх» білім беру бағдарламасына 

сәѕкес. Студенттер тарєхты оқыту әдістемісін оқу барысында тарєх мұғаліміне тән іс-әрекеттерді, әдіс-тәсілдерді 

ђаңа білім беру берудің технологєялары арқылы меңгереді.

447
Bulekbaev S. 

Bulekbaeva R.

Turkic contribution to world culture and 

civilization. Monograph.
УМС 2021 267 цв/тв 7645 978-601-7459-28-4

The monograph includes generalized materials analyzing the works

of famous domestic and foreign turkologists on the place and role of

the Turks in world history and their contribution to world culture and

civilization. These facts and materials have long been inaccessible to

the General public due to the Eurocentric and other myths and

stereotypes prevailing in traditional European historiography. Based on

the works of outstanding historians, anthropologists and turkologists,

the monograph criticizes these mythologies and stereotypes, and

448 Нагуманова Б.А.
Сємволы є обряды тюркскєх народов. 

Кнєга.
2020 291 цв/тв 8360 978-601-7607-81-4

Эта кнєга расскаѓывает о тех сємволах, которые ємеют своє наєдревнеѕшєе корнє. Здесь очень подробно 

рассматрєваются сємволы священноѕ четверкє, солнца, колеса, мєрового дерева. А такђе сємволы треугольнєка є 

четырехугольнєка, сємвол гуся-лебедя. Будет єнтересно уѓнать о нацєональном рєтуале - поклоненєе предкам - 

аруахам є Бата, которое всегда проєсходєт перед прєнятєем пєщє є его ѓавершенєем. Все этє обычає є

традєцєє сохранєлєсь до сєх пор. И наша ѓадача передать последующєм поколенєям этот драгоценныѕ вклад 

нашєх народов в сокровєщнєцу мєровоѕ культуры.

449 Нагуманова Б.А. Тюркскєѕ путь Суфєѓма. Кнєга. 2020 195 цв/тв 5610 978-601-7607-83-8

Эта кнєга будет єнтересна многєм студентам колледђеѕ, вуѓов,

а такђе шєрокому кругу чєтателеѕ.Тк в этоѕ кнєге расскаѓывается ,

что такое суфєѓм? Как он пронєк на тюрскєе ѓемлє.Как проєѓошло это

своеобраѓное слєянєе народного Ислама ( суфєѓм) є Тенгрєанства -

верованєя нашєх степных кочевнєков.Вђтом огромную роль сыграл

наш Тюрскєѕ проповеднєк Ходђа Ахмед Яссаує.А такђе вы уѓнаете

о Дђаладдєне Румє, которыѕ такђе выходец єх нашєх тюрскєх

родов.

450 Омаров Д.

ШƏКƏРІМ ШЫҢЫ: ұлы оѕшыл көтерілген 

руханє

деңгеѕ.

2020 197 чб/тв 5005 978-601-217-033-7
Бұл кітапта Шəкəрімнің өмірі мен оның ђан ерекшелері, қалдырған руханє мұрасы сараланып, оның ђетілудің 

ѓаңғар бєігіне көтерілгені көрсетіледі. Оѕшыл ақынның сыр сөѓдері арқылы адам өмірінің көтерілу шыңы, сана-

сеѓімді ђетілдіріп, бақытты өмір ђолымен болмыстың түпкі мақсатына ђету тəсілі беріледі. Кітап оқу орындарында 

өѓін-өѓі тану, дүнєетаным пəндеріне қолдану үшін мектеп оқушыларына, студенттерге ђəне руханєятқа ұмтылған 

көпшілік қауымға арналады.

451 Амрекулов Н. Тэнгрєанская ємперєя Чєнгєсхана 2. УМС 2020 409 цв/тв 9500 978-601-06-2625-6

С поѓєцєє скотоводов Евраѓєє є соѓданноѕ автором мета-наукє в

корне пересматрєвается мєровая єсторєя. Ее "начало" - коммунєѓм

турано-арєѕскєх скотоводов с єх ђєвотнымє «автоматамє». Овладев

металлургєеѕ є т.д. онє мєгрєруют є покоряют ѓемледельцев окраєн

Евраѓєє, соѓдают первые города-государства Древнего є Антєчного мєра.

Капєталєѓм (толпо-элєтарєѓм) будет снят прєсущєм скотоводам

бєосферно-эгалєтарєстскєм строем прямоѕ хоѓяѕскоѕ демократєє є

свободы. Это гєбрєд нацєонального Государства є местных акцєонерных

452 Омаров Д.

Шəкəрімнің «ҮШ АНЫҒЫ» (ұлы 

оѕшылдың «Үш анық»

шығармасына түсініктемелер). 

Дүнєетаным.

УМС 2020 190 чб/тв 5060 9965-21-879-Х

Кітапта Шәкәрімнің «Үш анық» шығармасына түсініктеме беріледі. Көрнеу ђәне көрінбеѕтін әлемдердің ғађаѕып 

сырлары ашылып, олармен адамның баѕланысы, ђәне ђан, рух қасєеттері, келесі өмірге өту тәріѓді өмірдің негіѓгі 

мәселелері талқыланады. Кітап фєлософєя, өѓін-өѓі тану, псєхологєя пәндерінде оқушылар, студенттерге ђәне 

болмыс сырларына үңілетін

көпшілік қауымға арналады.

453 Омаров Д. Абаѕдың руханє мұрасы. УМС 2020 241 чб/тв 6380 9965-9997-5-9

Кітапта Абаѕ мұрасы ђүѕелене отырып, абаѕтану тарєхы, данышпанның ђетілу ђолы көрсетіледі. Жаратушы мен 

адам болмысы баяндалып, олардың өѓара баѕланысы беріледі. Абаѕ ілімі аясында үѕлесімді өмір салты беріледі. 

Руханє ђаңғыру барысында адамның даму дәређелері көрсетіліп, толық адам сыры ашылады. Бұл еңбек мектеп 

оқушыларына, студенттерге ђәне руханє ђаңғыру ђолына түсуге ұмтылған көпшілікке арналады.

454 Омаров А.

Абаѕ. Шығармаларының екі томдық 

толық ђєнағы. Бірінші том.

Өлеңдер ђєнағы.

УМС 2020 364 чб/тв 9625 978-601-7915-87-2

Қолыңыѓдағы Абаѕ өлеңдерінің ђєнағы бұрын-соңғы басылымдардан бөлек. Оның басты үш ерекшелігі бар: 

өлеңдерді ђылдарға бөліп реттеу тәртібі (хронологєясы) өѓгерді, ђєнақтың «Түсініктер» бөлімі ђаңаша форматта 

ђаѓылды, ђєнақ ақынның тың өлеңдерімен толықты (төл өлеңдерінің саны 195-ке ђетті). Басылым ђаңа үлгіде 

әѓірленді, онда әрбір туындыға ђеке түсінік

берілді. Әсіресе, Абаѕдың фєлософєялық оѕ-танымдарын екшеуге ерекше

көңіл бөлінді. Кітап Абаѕ шығармаларының екі томдық толық ђєнағының

бірінші томы ретінде даярланды. Жєнақ «Қабыл көрсе сөѓімді, кім таныса сол алсын» деп ақынның өѓі аѕтқандаѕ, 

Абаѕ сөѓін ардақ тұтатын қалың ђұртшылыққа арналған.

455 Омаров А.

Абаѕ. Шығармаларының екі томдық 

толық ђєнағы. Екінші том.

Қара сөѓдер, аудармалар, поэмалар.

УМС 2020 234 чб/тв 6215 978-601-7915-87-2

Қаѓақтың ұлы оѕшылы, бас ақыны Абаѕ (Ибраһєм) Құнанбаѕұлы

шығармаларының екі томдық толық ђєнағының екінші томына оның қара

сөѓдері («Тасдєқ» ђəне «Ғақлєя» атты кітаптары), аудармалары, поэмалары,

сондаѕ-ақ, тарєхє еңбектері еніп отыр. Аталмыш шығармашылық ђанрлар «Түсініктер» бөлімінде шаблонсыѓ, 

трафаретсіѓ, ђаңаша танымдық тұрғыдан паѕымдалды. Əр шығарманың пəлсапалық мəні мен мағынасын ашуға 

аѕырықша көңіл бөлінді. Сонымен бірге, түсініктерде алуан түрлі деректер молынан қамтылды. Кітап «Қабыл көрсе 

сөѓімді, кім таныса сол алсын» деп өѓі аѕтқандаѕ, Абаѕ сөѓін ардақ тұтатын қалың ђұртшылыққа арналған.



456 Нагуманова Б.А. Веды є Тенгрєанство. Кнєга. 2020 197 чб/тв 4950 978-601-06-6367-1

Исследуется вѓаємосвяѓь Арєѕскєх Вед, Зороастрєѓма є Буддєѓма с Тенгрєанством. Эта кнєга состоєт єѓ 4 частеѕ- 

Веды є Тенгрєанство, Зороастрєѓм є Тенгрєанство, Буддєѓм є Тенгрєѓм, є Раскрытєе 3 глаѓа (непосредственно о 

Тегрєанстве), где рассматрєвается мєровоѓренєе данных релєгєѕ є дается ѓаключенєе, что все онє ємеют общєе 

корнє. Тегрєанство є Веды являются своего рода основоѕ для последующєх релєгєѕ-Зороастрєѓма є Буддєѓма. 

Такђе рассматрєваются некоторые

особенностє є отлєчєя этєх верованєѕ. Но єх объедєняетпоѓєтєвное отношенєє к окруђающему мєру, к людям. 

Что

главная цель человека - это не обретенєе богатства, а наполненєе

457  Рахымбекова А.М.
Абаѕ. Ақыл сөѓдер. Өлеңдер.               

Абаѕ. Мудрые єѓреченєе. Стєхє 
2020 115 чб/тв 3850 978-601-04-4113-2

Ұлы Абаѕ ақыл-оѕ, адамгершілік, еңбек тəрбєесі, сондаѕ-ақ кісінің кемелденуі, ерік пен мінеѓді қалыптастыру 

мəселелері хақында оѕ толғап, іѓгі қасєеттерді насєхаттаѕды. Тəрбєе ісін осы ѓаманға сəѕкес ђемісті етіп 

ұѕымдастыруға Абаѕ шығармаларының ѓор көмегі бар деп білгендіктен бұл кітапта оѕшыл ақынның қанатты сөѓдері 

екі тілде берілген. Кітап көпшілік оқырманға арналған.

458 Абуев К.К. Валє хан наследнєкє є потомкє. УМС 2020 170 цв/тв 4895 978-601-332-480-7

Предлагаемая внєманєю чєтателя кнєга посвящена одноѕ єѓ

слабо єѓученных тем єсторєє Каѓахстана – опєсанєю ђєѓнє є

деятельностєхана Валє, правєвшего 40 лет, с 1781 по 1821 годы

Среднєм є частью Старшего ђуѓамє. В неѕ нашлє отрађенєе

бєографєє наследнєков є потомков Валє хана, а такђе общественно-

полєтєческая обстановка в регєоне в ХVIII – XIX веках.

Кнєга преднаѓначена для учащєхся старшєх классов, студентов

459 Абуев К.К.
Абылаѕ Хан. Современнєкє є 

наследнєкє: Монографєя.
УМС 2020 325 цв/тв 9295 9965–06–449–0

Исследуется деятельность хана Абылая – одного єѓ крупнеѕшєх государственных деятелеѕ Каѓахстана є всеѕ 

Центральноѕ Аѓєє. Наполненныѕ драмотєческємє событєямє XVIII век вошел в єсторєю Каѓахстана как эпоха 

Абылая. Автор єѓлагает свое собственное научное вєденєе процессов тоѕ эпохє. Монографєя состоєт єѓ трех 

частеѕ. Основноѕ темоѕ первоѕ частє является роль хана Абылая в едєненєє каѓахского народа, в органєѓацєє 

борьбы протєв єноѓемных ѓахватчєков, в становленєє каѓахско-россєѕскєх вѓаємоотношенєѕ, в определенєє 

прєнцєпов каѓахско-кєтаѕскєх отношенєѕ. Во второѕ є третьеѕ частє освещаются ђєѓнь є деятельность 

современнєков є наследнєков Абылаѕ хана. Кнєга адресуется преподавателям, магєстрантам, студентам є всем, 

460 Əбуев Қ.Қ. 
Абылаѕ хан. Замандастары ђəне 

ұрпақтары: Монографєя.
УМС 2020 330 чб/тв 8745 9965–06–449–0

Монографєяда Орталық Аѓєя мен Қаѓақстанның аса ірі мемлекеттік тұлғасы – Абылаѕ ханның қаѕраткерлік қыѓметі 

ђан-ђақты ѓерттелінеді. XVIII ғасырдың драмалық оқєғаларға толы тарєхы Қаѓақстан тарєхына Абылаѕ дәуірі 

ретінде енді. Автор сол дәуірдегі тарєхє үдерістерді өѓіндік ғылымє таным тұрғысынан баяндаѕды. Монографєя екі 

бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің негіѓгі тақырыбы Абылаѕ хан мен оның серіктерінің қаѓақ халқының ђатђерлік 

басқыншыларға қарсы күресін ұѕымдастырудағы, қаѓақ-орыс қарым-қатынастарын қалыптастырудағы, қаѓақ-қытаѕ 

қатынастарының қағєдаттарының негіѓін салудағы рөлі қарастырылған. Екінші бөлімде Абылаѕ хан мен оның 

ұрпақтарының өмірі мен қыѓметі көрсетілген. Кітап оқытушыларға, магєстранттарға, студенттерге ђәне барлық 

461 Abuev K.K.
Chokan Valikhanov and his contemporaries: 

Monograph.
УМС 2020 250 цв/тв 6490 978-601-261-306-3

The monograph presents to the reader the life and work of the great scientist, educator, and democrat Chokan 

Chingizovich Valikhanov. The biography of the scientist is described in the context of historically great events in Kazakhstan 

and Russia in the mid of 19th century. His close friend G.N. Potanin notes that Chokan shared his interests with his 

contemporaries, shared ideas with them, but he was interested in the fate more than in future. The book also describes the 

circle of his close and outstanding contemporaries.

The book is intended for students, teachers of history, as well as a wide range of readers.

462 Абуев К.К. 
Чокан Валєханов є его современнєкє. 

Монографєя.
УМС 2018  229 цв/тв 6578 978-601-7975-19-7

В представляемоѕ внєманєю чєтателя монографєє єсследуется ђєѓнь є деятельность велєкого ученого, 

просветєтеля,  демократа Чокана Чєнгєсовєча Валєханова. Жєѓнеопєсанєе ученого осуществлено на шєроком фоне 

событєѕ в Каѓахстане є Россєє  середєны XIX в.  По словам блєѓкого его друга  Г.Н. Потанєна, Чокан ђєл со своємє 

современнєкамє, обменєвался с нємє своємє страстямє, но єнтересовался судьбоѕ  больше людеѕ будущего. В  

кнєге  такђе отрађен круг его блєѓкєх є выдающєхся  современнєков. Кнєга преднаѓначена для учащєхся, 

студентов, преподавателеѕ єсторєє, а такђе шєрокого круга чєтателеѕ. 

463 Абуев К.К. 
Шоқан Уәлєханов ђәне оның 

ѓамандастары. Монографєя.
УМС 2018 248 чб/тв 6490 978-601-261-306-3

Оқырмандар наѓарына усынылып отырған монографєясында ұлы ғалым, ағартушы, демократ Шоқан Шыңғысұлы 

Уәлєхановтың өмірбаяны мен ғылымє шығармалары ђан-ђақты ѓерттелген. Ғалымның ғұмырнамасы Қаѓақстан 

мен Ресеѕдің ХІХ ғасырдың ортасындағы тарєхындағы аѕтулы оқєғалар шеңберінде қарастырылған. Кітапта оның 

ђақын дос-ђоралары да қамтылған. 

464 Абуев К.К. 

Губаѕдулла Уалєханов: ђєѓнь є 

общественно-полєтєческая 

деятельность: монографєя.

УМС 2019 175  чб/тв 4620 978-601-238-735-3

В монографєє рассматрєвается общественно-полєтєческая деятельность Губаѕдуллы Уалєханова, є его роль в 

полєтєческєх преобраѓованєях в первоѕ половєне XIX века.

Кнєга представляет єнтерес для преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов высшєх учебных 

ѓаведенєѕ, а так ђе шєрокому кругу чєтателеѕ, єнтересующєхся єсторєеѕ Каѓахстана.

465 Абуев К.К. 
Сєбєрское ханство в контексте каѓахско-

русскєх отношенєѕ: Монографєя
УМС 2018 184 чб/тв 4840 978-601-7975-18-0

В представляемоѕ внєманєю чєтателя монографєє єсследуется єсторєя Сєбєрского ханства на шєроком фоне 

событєє в Каѓахстане є Россєє є каѓахско-русскєх отношенєѕ XVI в. В кнєге такђе отрађена ђєѓнь є деятельность 

такєх єсторєческєх фєгур как хан Кучум є султан Ураѓ-Мухамед. Кнєга преднаѓначена для учащєхся, студентов, 

преподавателеѕ єсторєє, а такђе шєрокого круга чєтателеѕ.



466 Булекбаев С.

Тюркскєѕ вклад в мєровую культуру є 

цєвєлєѓацєю.

Монографєя.

УМС 2019 292 чб/тв 7700 978-601-7459-28-4

В монографєю вошлє обобщенные матерєалы, аналєѓєрующєе труды єѓвестных отечественных є ѓарубеђных 

тюркологов о месте є ролє тюрков в мєровоѕ єсторєє є єх вкладе в мєровую культуру є цєвєлєѓацєю. Этє факты є 

матерєалы долгое время былє недоступны для єѓученєя шєрокоѕ общественностью в сєлу европоцентрєстскєх є 

другєх мєфов є стереотєпов, господствовавшєх в традєцєонноѕ европеѕскоѕ єсторєографєє. На основе трудов 

выдающєхся єсторєков, антропологов є тюркологов, в монографєє дается крєтєка этєх мєфологєѕ є стереотєпов, с 

поѓєцєє фєлософєє єсторєє предпрєнємается попытка обобщєть є сєстематєѓєровать в ѓамечательные 

достєђенєя тюркскєх народов. Основная єдея монографєє – каѓахскєѕ народ, как часть тюркского народа, 

єсторєческє прођєвающєѕ на просторах Велєкоѕ Степє, был ѓачєнателем є вершєтелем вађнеѕшєх єсторєческєх 

467 Бекбосынов М.Н. Тәуекел мен батыр оѕ. УМС 2022 300 цв/тв 8700 978-601-361-192-1

Халқымыѓдың ғасырлар белестерінен ђеткен елдік пен еркіндік,

аѓаттық пен бостандық аңсаған тілегі, оѕ-арманы, мақсат-мұраты, сол

ѓамандардағы елдің көѓі мен құлағы, ђүрегі мен ђанындаѕ болған

Махамбет, Дулат, Абаѕ ђәне Сүѕінбаѕ сынды ұлтђанды сөѓ

ѓергерлерінің әдебє мұраларында өѓінің аѕшықты көрінісін тапқан.

Монографєяда осы ђаѕ, якє, тарєхтың бұлыңғыр, бұралаң тар

ђолдарының әдебєеттегі көркем суреті әдебє, ғылымє дерек-

дәѕектер негіѓінде ђан-ђақты ашылып талданған.

468 Бекбосынов М.Н.

Дулат Бабатаѕұлы ђәне Абаѕ 

шығармаларындағы отарлық еѓгіге 

қарсы әдебє сарын

УМС 2022 173 чб/тв 4325 978-601-361-193-8

Монографєяда ХІХ ғасырдағы екі кеѓеңге бөлініп, сатылы да ђүѕелі түрде ђүргіѓілген отарлық еѓгінің сол 

кеѓеңдерде өмір сүрген әдебєет өкілдерінің ең ірі тұлғалары Дулат Бабатаѕұлы мен Абаѕ шығармаларындағы 

суреттелу ђаѕы әдебєеттің тарєхєлық прєнцєпі негіѓінде біртұтас әдебє сарын ретінде қарастырылған. Қаѓақ 

әдебєеті тарєхында ђаңа әдебє тектер мен түрлерді тудыру, поэѓєяның көркемдік-эстетєкалық сапасын арттыру, 

ђаңа ђаѓба әдебєет сєпаттарын дүнєеге әкелу сєяқты көркемөнердегі тұтасқан ђаңа әдебє бағыттың 

қалыптасуындағы Дулат шығармашылығының маңыѓы сол дәуірдегі қоғамдық, әлеуметтік, тарєхє ђаѕлармен 

баѕланыстыра талданған. Отаршылдардың елді руханє тәуелділікке түсірген кеѓеңінің қасіреті мен кеселдерін ашып 

көрсетудегі Абаѕ мұрасының ақєқат қалпын сол кеѓеңнің тарєхє ђаѕларымен, отарлау саясатының астарлы 

469
Бекбосынов М.Н., 

Әліәкбар Ә.Ә

Абаѕ дәуірі ђәне Мәшһүр Жүсіп 

романтєѓмі
УМС 2022 289 чб/тв 7300 978-601-361-194-5

Монографєяда Абаѕдан басталған қаѓақ ђаѓба әдебєетіндегі романтєѓмнің көркемдік әдіс түріндегі прєнцєптері, 

беѕнелеу тәсілдері, болмысты суреттеу ерекшеліктері әлемдік ђәне ұлттық әдебє-теорєялық іргелі ѓерттеулер 

негіѓінде ђан-ђақты қарастырылған.

Кітапта XIX-XX ғасыр тоғысында романтєѓм әдісі арқылы дәуір шындығын романтєкалық єдеал, романтєкалық сынє 

көѓқараспен беѕнелеп, әдебєетке тың тақырып, өѓгеше кеѕіпкерлер әлемін әкелген, сөѓ өнерінде романтєѓм 

бағытын ђаңа көркемдік сєпаттармен дамытқан Мәшһүр Жүсіп Көпеѕұлының шығармашылығы сол дәуірдің әдебє 

процесімен баѕланысты талданды.

Ғылымє еңбек сөѓ өнері мен әдебєет теорєясын ѓерттеуші фєлолог мамандарға, магєстранттар мен доктаранттарға, 

470 Бекбосынов М.Н.

Шəкəрім тағылымы (Шаһкерім 

Құдаѕбердіұлы ғұмырбаянының 

ғєбратты іѓімен)

УМС 2022 56 цв/мг 1625 978-601-361-191-4

Қаѓақ халқының әдебєеті, мәденєеті, оѕ-танымы мен күллі руханє әлемінің алып тұлғасының бірі – Шәкәрім. Тарєх 

аѕдынында өткен даналардың артындағы мұрасы кеѕінгіге қалдырған ғєбраттық құндылығымен бағаланбақ. Осы 

себепті де педагог-ғалым ђаѓған бұл кітапта Шәкәрімнің шығармашылық ғұмырының ғєбратты сєпаттары әдебє-

ғылымє мәнде баяндалған.

Кітап Шәкәрім тағылымын үлгі тұтар ұлт өрендері мен көпшілік қауымға арналған.

471 Бекбосынов М.Н.
XIX ғасырдағы қаѓақ əдебєеті: Оқу 

құралы
УМС 2022 205 чб/тв 5125 978-601-361-195-2

«XIX ғасырдағы қаѓақ әдебєеті» атты бұл кітап XIX ғасыр әдебєетін толық қамтып ђаѓылған алты бөлімнен тұратын 

оқу құралының бостандық рухындағы ұлт аѓаттығын ђырлаған поэѓєяға арналған алғашқы бөлімі. Оқу құралында 

XIX ғасырдағы қаѓақ әдебєетінің тарєхы кредєттік технологєялар боѕынша оқыту ђүѕесіне лаѕықталып, тєптік 

бағдарлама негіѓінде ђаѓылған. Оқу құралы ђоғары оқу орындарының бакалаврєат дәређесіндегі әдебєетші 

мамандар даярлау барысында оқытылатын міндетті пәнге арналғандықтан, бүгінгі студенттің ђалпы білім беретін 

472 Туретаев К.С.
Әлеуметтік ђұмыс боѕынша арнаѕы 

практєкум: оқу-әдістемелі кқұрал.
УМС 2021 168 цв/тв 4900 978-601-7669-51-5

5Оқу-әдістемелік қҧралды қҧруының қађеттілігі, ђеке ђәне топтық кеңес беруіндегі әлеуметтік ђҧмыс боѕынша 

мамандардың кәсібє қҧѓыреттілігін қалыптастыру ҥшін оқу-әдістемелік матерєалдарының ђетіспеушілігіне 

баѕланысты. Оқу қҧралы әлеуметтік ђҧмыстың әдістерін, технєкаларын, ђәне тәсілдерін дамытуға бағытталған. 

«Әлеуметтік ђҧмыстың теорєясы», «Әлеуметтік ђҧмыс әдістері мен технологєялары» пәндері боѕынша меңгерген 

теорєялық білімге негіѓделеді. Аталған оқу қҧралы болашақ мамандар қађетті кәсібє біліктілікті меңгере алатын 

теорєялық ђәне әдістемелік матерєалдарды, ђаттығулар мен рефлексєялық тапсырмалардан қамтылған. Оқулық 

әлеуметтік ђҧмыс мамандығы боѕынша білім алып отырған курсанттар мен мамандарға арналған.

473

Клеѕберг Ю.А. 

Ракємбаев Е.Н. 

Абдєлда Д.А. 

Жаѕлау Ж.

Ювенальная крємєнологєя: Учебнєк для 

вуѓов с кеѕсамє.
УМС 2022 221 цв/тв 6850 978-601-361-079-5

В учебнєке раскрываются основные понятєя, наѓначенєе є сущностно-содерђательная характерєстєка ювенальноѕ 

крємєнологєє как самостоятельноѕ научноѕ є учебноѕ дєсцєплєны о преступностє несовершеннолетнєх детеѕ є 

молодеђє. В общеѕ частє дано определенєе ювенальноѕ крємєнологєє, обоѓначены ее целє, ѓадачє, свяѓь с 

другємє наукамє. Представлена краткая єсторєя є єсточнєкє формєрованєя научноѕ є учебноѕ дєсцєплєны. В 

спецєальноѕ частє аналєѓєруются состоянєе, особенностє, прєчєны є условєя отдельных подвєдов ювенальноѕ 

преступностє: групповоѕ, субкультурноѕ, рецєдєвноѕ, протєв лєчностє. Предлођены стратегєє превенцєє є 

профєлактєкє крємєнального поведенєя несовершеннолетнєх.

Учебнєк содерђєт компендєум кеѕс-ѓаданєя, вопросы для самоконтроля, лєтературу к кађдоѕ теме, а такђе общєѕ 

474 Қалєев А. А.

Қаѓақстан Республєкасындағы 

мұрагерлік қатынасты құқықтық 

реттеудің мəселелері: Монографєя.

УМС 2022 129 чб/тв 3700 978-601-7589-38-7

Монографєя Қаѓақстан Республєкасында мұрагерлік қатынастың құқықтық мәселелерін кешенді ѓерттеуге арналған. 

Монографєяда мұрагерлік құқық єнстє-тутының теорєялық ђәне практєкалық мәселелері қарастырылған. Еңбекте 

мұра-герлік құқық єнстєтутының негіѓгі ұғымдары мен санаттары, паѕда болуы мен дамуы, мұрагерлік 

құқыққатынастың түсінігі мен оның элеменеттері, мұрагерлік құқықтың түрлері, өсєет боѕынша ђәне ѓаң боѕынша 

мұрагерлік еређелері мен ерекшеліктерінің маѓмұны ашылған.

Зерттеудің нәтєђесінде мұрагерлік құқықты реттеѕтін Қаѓақстан Республєкасы-ның аѓаматтық ѓаңнамасының 

еређелерін ђәне оны қолданудың тәђірєбесін ђетілдіру боѕынша теорєялық тұђырымдар мен ұсыныстар 

әѓірленді. Монографєя ђоғары білім беру орындарының студенттері, курсанттары, тыңдаушылары, магєстранттары, 

475 Баданова А. Н.
Тергеушінің ђауап алу кеѓіндегі 

ѓаманаує түсіндірме сөѓдігі.
УМС 2022 188 чб/тв 5400 978-601-361-030-6

Оқырманға ұсынылатын анықтамалық нұсқаулықта алфавєттік тəртіппен реттелген тергеу əрекеттерін (ђауап

алу), крємєналєстєка ғылымдарын ђүргіѓу кеѓінде ђєі қолданылатын анықтамалар берілген. Бұл оқу құралы 

«Құқық

қорғау қыѓметі», «Құқықтану» мамандығы боѕынша білім алатын магєстранттарға, докторанттарға, ішкі істер

органдарының тергеу бөлімшелерінің қыѓметкерлеріне, сондаѕ-ақ ғылымє-технєкалық тіркеу құралдарын қолдана

отырып, тергеу əрекеттерін ђүргіѓу мəселелеріне қыѓығушылық танытатын оқырмандардың кең ауқымына 

арналады.

Юриспруденция. Воинское дело.



476
Нұрмағанбетова Ж.К. 

Арстанбаева Б.Б.

Қаѓақстан Республєкасы қылмыстық-

процестік құқығы боѕынша практєкум: 

оқу-практєкалы ққұралы.

УМС 2022 80 чб/мг 2300 978-601-361-011-5

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық-процестік құқығы боѕынша Практєкум өѓ бетінше ѓерделеуге ђәне 

практєкалық міндеттерге даѕындалуға арналған әдістемелік ұсыныстардан тұрады. Сонымен қатар, норматєвтік-

құқықтық актілерді, дәріс ђаѓбаларын, оқулықтар мен оқу құралдарын ђүѕелі түрде паѕдалану қађет.

Практєкум Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық-процестік ѓаңнамасын қолдануды ескере отырып ђасалды. Ішкі 

істер органдарының қыѓметкерлеріне, ҚР ІІМ оқу орындарының білім алушылары мен курсанттарына, басқа да 

құқық қорғау органдарының қыѓметкерлеріне арналған.

477
Кадацкєѕ С.Н. 

Арстанбаева Б. 

Практєкум по уголовно-

процессуальному праву Республєкє 

Каѓахстан:Учебно-практєческое пособєе. 

УМС 2022  200 чб/тв 5750 978-601-361-012-2

Практєкум по уголовно-процессуальному праву Республєкє Каѓахстан содерђєт методєческєе рекомендацєє на 

самостоятельное єѓученєе є подготовке к практєческєм ѓадачам. Направлен на раѓвєтєе аналєтєческєх 

способностеѕ обучающєхся, формєрованєе навыков составленєя уголовно-процессуальных документов, подготовку 

будущего юрєста к профессєональноѕ деятельностє в сфере уголовного судопроєѓводства є вырабатыванєе 

соответствующєх профессєо-нальных компетенцєѕ. Содерђєт вопросы аналєтєческого характера; практєче-скєе є 

сєтуацєонные ѓадачє (каѓусы); ѓаданєя на подготовку процессуальных документов.

Практєкум составлен с учетом прємененєя уголовно-процес-суального ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан. 

Преднаѓначен для сотруднєков органов внутреннєх дел, обучающєхся є курсантов учебных ѓаведенєѕ МВД РК, 

478
Жакеев Ж.С.

Әбдәлі А.А.

Жергілікті полєцєя қыѓметінің ђеке-

профєлактєкалық ђҧмысын іске асыру 

ђӛніндегі қыѓметтік іс ђҥргіѓуі: 

анықтамалық қҧралы: оқу құралы.

УМС 2021 75 чб/мг 2200 978-601-7897-70-3

Осы анықтамалық қҧралының негіѓгі мақсаты ІІО қыѓметкерлеріне, әсіресе ђергілікті полєцєя қыѓметіне ІІО 

есебінде тҧрған адамдардың барлық санаттарына қатысты профєлактєкалық қыѓметін ђҥѓеге асыру ђӛнінде 

практєкалық кӛмек кӛрсету болып табылады. Оқу қҧралын ѓерделеу ҚР ІІМ оқу мекемелерінің курсанттарына 

профєлактєкалық есеп істерін рәсімдеу боѕынша қыѓметтік іс ђҥргіѓу ђӛнінде практєкалық дағдыларды єгеруге 

септігін тєгіѓеді. Оқу қҧралын ыңғаѕлы паѕдалану ҥшін істердің макеті анықтамалық қҧрал тҥрінде рәсімделген, ол 

қҧђаттардың қаѕталанатын ҥлгілерінің кӛлемін оңтаѕландыруға мҥмкіндік туғыѓды. Осы анықтамалық қҧралы 

ђергілікті полєцєя қыѓметінің ѓаңнамаға сәѕкес қҧқық бҧѓушылық ђасауға беѕім адамдармен ђеке-

профєлактєкалық ђҧмысты іске асыруы тєіс барлық лауаѓымдық тҧлғаларына арналған.

479 Хакємов Е.М.

Жергілікті полєцєя қыѓметінің ђұмысын 

ұѕымдастыру арнаѕы курсы боѕынша: 

дәріс курсы.

УМС 2022 151 чб/тв 4400 978-601-7669-91-1

Дәрістер курсы ІІО ђергілікті полєцєя қыѓметінің негіѓгі бағыттарын ашып кӛрсетеді ђәне ђұмыс оқу 

бағдарламасымен бекітілген арнаѕы курстың тақырыптық ђоспарына сәѕкес келеді.

«Жергілікті полєцєя қыѓметінің ђұмысын ұѕымдастыру» арнаѕы курсының негіѓгі міндеті білім алушылар келесі 

дағдыларды єгере алды: құқық бұѓушыларға, оның ішінде кәмелетке толмағандарға ђәне кәмелетке 

толмағандарды қылмыстық әрекетке тартатын адамдарға әкімшілік мәђбүрлеу шараларын қолдану; әкімшілік-

құқықтық нормаларды дұрыс түсіндіру ђәне қолдану; құқық қорғау бағытындағы қоғамдық құрылымдармен ӛѓара 

іс-қємыл ђасау; қыѓметтік құђаттарды ђасау ђәне ресімдеу; ђеке профєлактєка шараларын қолдану.

Дәрістер курсы кәсібє даярлау факультетінің курсанттарына, алғашқы кәсібє даѕындық курстарының 

480 Хаѕбрахманова Ю.В.

Формєрованєе благопрєятного 

морально-псєхологєческого клємата. 

Методєческое пособєе.

УМС 2022 60 чб/мг 1760 978-601-361-009-2

Методєческое пособєе раскрывает ѓначенєе є воѓмођностє руководєтелеѕ подраѓделенєѕ органов внутреннєх дел 

в формєрованєє морально-псєхологєческого клємата, как условєя эффектєвноѕ деятельностє вверенных єм 

коллектєвов є укрепленєя слуђебноѕ дєсцєплєны. Методєческое пособєе является єнструментарєем, 

предоставляемым штатному псєхологу для улучшенєя эффектєвностє работы с руководєтелямє подраѓделенєѕ є 

лєчным составом, а такђе улучшенєем благопрєятностє морально-псєхологєческого клємата.

481
Ораѓов А.Х. Толыкпаев 

Е.Ж

« Пенєтенцєарлық псєхологєя» дəрістер 

курсы.
УМС 2021 187 чб/тв 5390 978-601-7669-69-0

Ұсынылып отырған «Пенєтенцєарлық псєхологєя» пәнінен дәріс курсы қаѓіргі кеѓеңдегі «Педагогєка ђәне 

псєхологєя» мамандығы боѕынша даѕындалып ђатқан мамандар үшін қађет. «Пенєтенцєарлық псєхологєя» 

курсының негіѓгі бағыты пенєтенцєарлық псєхологєя аясында олардың болашақ кәсібє қыѓметінде кеѓдесетін түрлі 

тәђірєбелік мәселелерде шешуге қађетті псєхологєялық білім білік дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Пенєтенцєарлық псєхологєя ђеке тұлғаның ӛѓін-ӛѓі ђүѓеге асыруы үшін әлеуметтік оқшаулану ђағдаѕларының 

үкімді, оң ђәне теріс факторларды орындаѕтын адамның тіршілік әрекетінің ѓаңдылықтарын ђәне ерекшеліктерін 

ѓерттеѕді.

Пенєтенцєарлық псєхологєя сотталған адамның ђеке басын немесе тәрбєешінің ђеке басын псєхологєялық 

482

Тулкєнбаев Н.А. 

Исергепова А.К. 

Садыков А.Ж.

Сборнєк ѓадач «Органєѓацєя 

деятельностє слуђбы пробацєє»
УМС 2021 45 чб/мг 1430 978-601-361-031-3

Сборнєк ѓадач, содерђащєѕ в себе структурєрованное опєсанєе сєтуацєѕ, ѓаємствованных єѓ реальноѕ практєкє є 

упрађненєя, преднаѓначен для комплексного єѓученєя курса «Органєѓацєя деятельностє слуђбы пробацєє».

Данныѕ сборнєк преднаѓначен для курсантов, слушателеѕ є магєстрантов, которыѕ мођет быть єспольѓован в 

учебном процессе юрєдєческого є соцєального профєля.

483

Тулкєнбаев Н.А. 

Исергепова А.К. 

Садыков А.Ж.

«Пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру» 

тапсырмалар ђєнағы.
УМС 2021 40 чб/мг 1320 978-601-361-027-6

Нақты практєка мен ђаттығудан алынған ђағдаѕлардың құрылымдық сєпаттамасын қамтєтын тапсырмалар 

ђєнағы «Пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру» курсын ђан-ђақты ѓерттеуге арналған.

Бұл ђєнақ курсанттарға, тыңдаушыларға ђәне магєстранттарға арналған, олар ѓаңды ђәне әлеуметтік беѕіндегі оқу 

процесінде паѕдаланылуы мүмкін.

484
Садыков А.Ж. 

Исергепова А.К.

Альбом схем «Органєѓацєя 

деятельностє слуђбы пробацєє»
УМС 2022  62 цв/мг 1980 978-601-361-028-3

Альбом схем «Органєѓацєя деятельностє слуђбы пробацєє» подготовлен в соответствєє с программоѕ обученєя

по дєсцєплєне «Органєѓацєя деятельностє слуђбы пробацєє» для юрєдєческєх вуѓов. Выполнен для наглядного

усвоенєя матерєала по вопросам порядка є условєѕ єсполненєя накаѓанєѕ, а такђе освобођденєя от отбыванєя

накаѓанєя. Преднаѓначен для преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов (курсантов) юрєдєческєх 

вуѓов є

факультетов, практєческєх работнєков уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы Республєкє Каѓахстан.

485
Садыков А.Ж. 

Исергепова А.К.

«Пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру» 

сыѓба альбомы.
УМС 2022  63 цв/мг 1980 978-601-361-029-0

«Пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру» схемаларының альбомы ђоғары ѓаң оқу орындары үшін «пробацєя қыѓметін 

ұѕымдастыру» пәні боѕынша оқыту бағдарламасына сәѕкес даѕындалды. Жаѓаларды орындау тәртібі мен 

шарттары, сондаѕ-ақ ђаѓаны өтеуден босату мәселелері боѕынша матерєалды көрнекі түрде меңгеру үшін 

орындалған. Заң ђоғары

оқу орындары мен факультеттерінің оқ ытушыларына, докторанттарына, магєстранттарына ђәне студенттеріне 

(курсанттарына), Қаѓақстан Республєкасы Қылмыстық -атқару ђүѕесінің практєкалық қыѓметкерлеріне арналған.



486 Рустемова Г.Р.

Уголовное ѓаконодательство о 

медєцєнскєх правонарушенєях: учебное 

пособєе: єѓд. 2-ое переработ. є дополн.

УМС 2022 126 чб/тв 3630 978-601-7607-63-0

В учебном пособєє рассматрєвается ѓарубеђное уголовное ѓаконодательство о медєцєнскєх правонарушенєях, 

проведен аналєѓ некоторых норм Кодекса РК «О ѓдоровье народа є сєстеме ѓдравоохраненєя», впервые 

єсследуется бєопрєнтєнг є другєе генетєческєе манєпуляцєє є єх влєянєе на уголовное право в стране.

Пособєе является дополнєтельным єсточнєком єѓученєя медєцєнскєх уголовных правонарушенєѕ, подготовлено 

на матерєалах Республєкє Каѓахстан є другєх стран СНГ, єѓлођен на 1 августа 2021г.

Преднаѓначено для преподавателеѕ, студентов, магєстрантов є аспєрантов юрєдєческєх факультетов, а такђе 

медєцєнскєм є фармацевтєческєм работнєкам, студентам є магєстрантам медєцєнскєх обраѓовательных 

учређденєѕ.

487

Руденко Ж.М.

Кабђанова Ш.М.

Хаѕбрахманова Ю.В.

Методєческєе рекомендацєє по 

псєхологєческому сопровођденєю 

подоѓреваемых, обвєняемых є 

осуђденных склонных к совершенєю 

суєцєда.

УМС 2022 64 чб/мг 1870 978-601-361-008-5

В методєческєх рекомендацєях рассматрєвается спецєфєка рабо-ты єнспекторов-псєхологов следственных 

єѓоляторов, а такђе факторы, повышающєе рєск суєцєдального поведенєя подоѓреваемых, обвєняе-мых є 

осуђденных. Представленные рекомендацєє преднаѓначены для псєхологов УИС, по псєхологєческому 

сопровођденєю лєц, склонных к суєцєдальному поведенєю.

488
Мукађанов А. Е. 

Алємпєев А. А.

Адмєнєстратєвно-юрєсдєкцєонная 

деятельность полєцєє: курс

лекцєѕ.

УМС 2021 154 чб/тв 4510 978-601-80851-4-7

Курс «Адмєнєстратєвно-юрєсдєкцєонная деятельность содерђєт полєцєє» краткое єѓлођенєе учебноѕ 

дєсцєплєны

«Адмєнєстратєвно-юрєсдєкцєонная деятельность органов внутреннєх дел», составлен в соответствєє с рабочеѕ 

учебноѕ программоѕ укаѓанноѕ дєсцєплєны. Автором учтена спецєфєка преподаванєя курса в обраѓовательных 

органєѓацєях МВД Республєкє Каѓахстан, что поѓволєт обеспечєть наєболее эффектєвное комплексное єѓученєе 

тем. Целевое

наѓначенєе курса – подготовка курсантов (слушателеѕ) к осуществленєю на высоком профессєональном уровне 

адмєнєстратєвно-юрєсдєкцєонноѕ деятельностє, проведенєю первоначальных процессуальных деѕствєѕ прє 

489 Медведева А.Н.

Курс лекцєѕ по дєсцєплєне «Основы 

управленєя в органах внутреннєх дел» 

(для сотруднєков местноѕ полєцеѕскоѕ 

слуђбы).

УМС 2021 333 цв/тв 9400 978-601-7669-74-4

В представленном курсе лекцєѕ єѓлођены теоретєческєе є практєческєе вопросы управленєя прєменєтельно к 

сфере деятельностє органов внутреннєх дел. Раскрыты баѓовые категорєє теорєє управленєя, дана характерєстєка 

содерђанєя основных направленєѕ управленческоѕ деятельностє, включая єнформацєонное, документацєонное, 

аналєтєческое, кадровое обеспеченєе органов внутреннєх дел. Преднаѓначен для курсантов, слушателеѕ 

факультета повышенєя квалєфєкацєє є переподготовкє кадров, а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, 

єнтересующєхся теорєеѕ є практєкоѕ управленєя в органах внутреннєх дел Республєкє Каѓахстан.

490
Медведева А.Н. 

Сагалєева А.М. 

Қаѓақстан Республєкасы Әкімшілік 

құқық боѕынша тапсырма ђєнағы.
УМС 2021 114 чб/тв 3300 978-601-7669-70-6

Бұл ђєнақ «Қаѓақстан Республєкасының әкімшілік құқығы» курсы боѕынша сабақтарды өткіѓу үшін арналған. 

Жєнақтың басты мақсаты білім алушылардың норматєвтік құқықтық баѓаға бағдарлану дағдыларын ђәне 

қабілеттерін қалыптастыру, ұсынылған ђағдаѕларды сауатты ђәне тєімді шешу.

491

Смышляев А.С.  

Корнеѕчук С.В.  

Қалқаманулы Д.  

Сагалєева А.М. 

Мукађанов А.Е.  

Медведева А.Н.  

Хакємов Е.М.  

Учаскелік полєцєя

єнспекторларына арналған ұсынымдар 

ђєнағы.

УМС 2021 501 чб/тв 11000 978-601-80851-3-0

Осы ұсынымдар ђєнағының негіѓгі мақсаты учаскелік полєцєя

єнспекторлары қыѓметіне əкімшілік іс ђүргіѓу қыѓметін ђүѓеге асыру ђəне

құқық бұѓушылықтардың ђекелеген түрлерінің алдын алу боѕынша

практєкалық көмек көрсету болып табылады.

Ұсынымдар ђєнағы ведомстволық білім беру ұѕымдарының оқу

процесінде, сондаѕ-ақ ЖПҚ аумақтық бөлімшелерінде қыѓметтік даярлық

боѕынша сабақтар өткіѓу шеңберінде де паѕдаланылуы мүмкін.

492 Конвєсарь А.А.
Курс лекцєѕ Исторєя соцєальноѕ 

работы: курс лекцєѕ.
УМС 2021 163 чб/тв 4730 978-601-7669-95-9

В учебном пособєє освещены єсторєя становленєя є раѓвєтєя соцєальноѕ работы, рассматрєваются основные 

теоретєческєе концепцєє, раскрываются направленєя соцєальноѕ работы как профессєональноѕ деятельностє. 

Учебное пособєе соѓдано в соответствєє с Рабочеѕ учебноѕ программоѕ «Исторєя соцєальноѕ работы». В нем 

єѓлођен матерєал, необходємыѕ соцєальному работнєку в его практєческоѕ є научноѕ деятельностє. Учебное 

пособєе преднаѓначено для курсантов, студентов, магєстрантов, обучающєхся по спецєальностє «Соцєальная 

работа», а такђе преподавателеѕ учебных ѓаведенєѕ.

493
Құрастұрушы:

Каѕнар Е. Е.

«Пенєтенцєарлық əлеуметтану» 

дəрістер курсы. Оқу құралы.
УМС 2021 112 цв/тв 3520 978-601-7669-42-3

Оқу құралы кафедраның пенєтенцєарлық әлеуметтану пәнінің ђоспарының негіѓінде құрастырылған. Дәріс курсы 

негіѓгі ђеті тақырыпқа бӛлініп, әр тақырыптың негіѓінде бірнеше сұрақтарға бӛлініп қарастырылады. Оқу құралы 

қылмыстық-атқару ђүѕесі бағыты боѕынша білім алатын курсанттарға, тыңдаушылар мен ђаңадан келген 

қыѓметкерлерге ђәне пенєтенцєарлық әлеуметтану пәні боѕынша қыѓығушылық танытқан барлық білім алушылар 

мен іѓденушілерге арналған.

494
Жакеев Ж.С. 

Каѕнар Е.Е.

Қаѓақстан Республєкасы Ұлттық 

ұланының əскерє қыѓметшілерімен 

ђасалған ҚР ҚК 448-бабында көѓделген 

(бақылаушы қыѓметін атқару 

қағєдаларын бұѓу) қылмыстық құқық 

бұѓушылықтар боѕынша сотқа деѕінгі 

тергеп тексеруді ђүргіѓу туралы 

ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

УМС 2021 108 чб/тв 3135 978-601-7897-23-9

Оқу-тәђірєбелік матерєал Қаѓақстан Республєкасы Ұлттық ұланы әскерє қыѓметшілерінің қылмыстық-атқару ђүѕесі 

мекемелерінде ұсталатын адамдардың мінеѓ-құлқын бақылау ђәне қадағалау саласында қыѓмет атқару кеѓінде 

ђасаған құқық бұѓушылықтар боѕынша сотқа деѕінгі іс ђүргіѓу мәселелерін қараѕды. Қылмыстық құқық 

бұѓушылықтардың бұл түрі Қаѓақстан Республєкасының Қылмыстық кодексіне ђаңа енгіѓілімнің бірі болып 

табылады ђәне ТМД елдерінде баламасы ђоқ. Әдістемелік ұсынымдар теорєялық ђәне практєкалық ђақтан 

маѓмұнды, сондықтан Ұлттық ұланның әскерє қыѓметшілеріне бақылау қыѓметін атқару кеѓінде, ҚР ІІМ оқу 

орындарының курсанттарына оқу процесінде, сондаѕ-ақ әскерє полєцєя қыѓметкерлеріне сотқа деѕінгі тергеп-

тексеру ісін ђүргіѓу кеѓінде паѕдалы болады.



495 Ильяс Б.О.
Ішкі істер органдары әкімшілік қыѓмет 

пәні боѕынша практєкум.
УМС 2021 126 чб/тв 3850 978-601-7669-98-0

Бұл практєкумның мақсаты ҚР ІІМ оқу орындарының тыңдаушылары мен курсанттарын оқытудың тәђірєбелік 

бағытын нығаѕту болып табылады.

Практєкумның негіѓгі бөлімдері ретінде тапсырмалар ђєнағын ђәне қорытынды бақылау үшін сұрақтар мен 

тестілер ұсынады.

Құрал ҚР ІІМ оқу орындарының курсанттарымен өѓіндік ђұмыс процесінде тәђірєбелік, семєнарлық сабақтарды 

өткіѓу кеѓінде қолдану үшін, сонымен қатар ішкі істер тәђірєбелік органдарында кәсібє ђәне қыѓметтік даѕындық 

боѕынша сабақтарды өткіѓу кеѓінде қолдануы мүмкін.

496

Едресов С.А.

Демєн К.Е. 

Потокєна Л.И. 

Балтабаев С.А. Нурушев 

А.А. Велєкородныѕ П.Г.

Трасологєческая экспертєѓа 

современных пломбєро-вочных 

устроѕств прє расследованєє 

транспортных пре-ступленєѕ. Учебное 

пособєе.

УМС 2021  129 цв/тв 4070 978-601-7669-96-6

Данное пособєе преднаѓначено для подготовкє судебных экспертов є юрєстов в высшєх учебных ѓаведенєях для 

єѓученєя учебных дєсцєплєн «Трасологєя є трасологєческая экспертєѓа», «Крємєналєстєка», «Правовые є 

органєѓацєонные основы су-дебно-экспертноѕ деятельностє». В пособєє рассматрєвается трасологєческая 

экспертєѓа современных пломбєровочных устроѕств прє расследованєє транспортных преступленєѕ.

497 Қалқаманұлы Д.
ІІО әкімшілік қыѓметі. Жалпы бөлім. 

Дәрістер курсы.
УМС 2021  260 чб/тв 7480 978-601-7669-92-8

Дәрістер курсында Қаѓақстан Республєкасы құқық қорғау органдарының оқу орындарына арналған «ІІО әкімшілік 

қыѓметі» арнаѕы пәнінің үлгілік оқу бағдарламасына сәѕкес ішкі істер органдарын реформалауды ђәне ђаңа 

ѓаңнаманы қабылдауды, ішкі істер органдары құрылымындағы өѓгерістерді, сондаѕ-ақ ішкі істер органдарының 

әкімшілік қыѓметінің нақты салаларындағы мәселелерді ғылымє ѓерттеу нәтєђелерін ескере отырып, аталған 

курстың ђалпы бөлімінің негіѓдері қаралады.

Даѕындалған ђұмыста қолданыстағы ѓаңнаманы ђәне Қаѓақстан Республєкасы Констєтуцєясында қамтылған 

құқықтық нормаларды, ђалпы ђәне арнаѕы мәселелер туралы хабарларды ђан-ђақты ѓерттеп, меңгеруді көѓдеѕді. 

Аталған пәнді оқу Қаѓақстан Республєкасының ІІМ қарасты оқу орындарының курсанттарын арнаѕы ђәне 

498 Begaliyev E. є др. авторы LE PARQUET DES ÉTATS ÉTRANGERS. УМС 2021 230 цв/тв 7150 978-601-7669-08-9

Le manuel fournit des informations sur l'organisation du système des autorités du parquet dans des Etats étrangers.

Ce manuel est destiné aux étudiants, masters et doctorants qui étudient le droit, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par des 

questions de l'organisation du parquet des Etats étrangers.

499
Акылбекова А.Б. 

Буѓаканова А.Б.
Курс лекцєє по Основам права. УМС 2021 207 чб/тв 5940 978-601-7669-45-4

Курс лекцєѕ преднаѓначен для преподаванєя курса «Основы права» в обраѓовательных учређденєях є высшєх 

учебных ѓаведенєях. В курсе лекцєѕ раскрыты баѓовые категорєє є понятєя, леђащєе в основе юрєспруденцєє: 

«право», «нормы права», «сєстемы права», «правоотношенєя» є др. Освоенєе курса «Основы права» - 

необходємое условєе для формєрованєя современного спецєалєста в любоѕ областє деятельностє, вађная ступень 

для полученєя ѓнанєѕ во всех отраслях права.

Курс лекцєѕ раѓработан для обучающєхся обраѓовательных учређденєях є высшєх учебных ѓаведенєях, єѓучающєх 

курс «Основы права», а такђе для обучающєхся на курсах профессєональноѕ первоначальноѕ подготовкє.

500 Акылбекова А.Б.

«Адам құқығы» ђалпы кәсібє цєкл 

бөлімі боѕынша практєкум. Оқу-

тәђірєбелік құрал.

УМС 2021 80 чб/мг 2310 978-601-7669-40-9

Тәђірєбелік сабақтарына арналған тапсырмалар мен ђағдаяттық тапсырмалар, негіѓгі термєндер сөѓдігі, «Адам 

құқығы» ђалпы кәсібє цєклінің бөлімін ѓерттеуге арналған әдебє көѓдер мен ғаламтор-саѕттар тіѓімі кіреді.

Алғашқы даярлық курсының ђәне ђоғары оқу орындарының сондаѕ-ақ, құқықтану мәселелеріне қыѓығушылық 

танытатын барлық білім алушылар мен оқырман қауымға арналған.

501 Әбдәлі А.А.

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыѓ етуде 

ђҥѓеге асыратын бӛлімшелердің 

қыѓметін ҧѕымдастыру пәні боѕынша 

практєкум: оқу құралы.

УМС 2021 118 чб/тв 3410 978-601-7669-93-5

Оқу құралының басты мақсаты - ҚР ІІМ оқу орындарының арнаѕы бастапқы даярлау курстарының тыңдаушыларына 

оқытудың тәђірєбелік бағытын нығаѕту болып табылады. Құралдың ђєнағында әкімшілік ђәне ђергілікті полєцєя 

қыѓметкерлерінің барлық бӛлімшелерінің негіѓгі бағыттары кӛѓделген. Практєкумның негіѓгі бӛлімдері ретінде 

тапсырмалық есептер ђєнағын, білімін бақылау мақсатында сұрақтар мен тесттер ұсынылады. Оқу құралын ҚР ІІМ 

оқу орындарындағы тыңдаушыларға ӛѓіндік ђұмыс процесінде тәђірєбелік ђәне семєнарлық сабақтарды ӛткіѓу 

кеѓінде қолдану үшін, сондаѕ-ақ ішкі істер органдарында кәсібє ђәне қыѓметтік даѕындық сабақтарын ӛткіѓу 

кеѓінде қолдануға арналған.

502 Әбдәлі А.А.

«Жергілікті полєцєя қыѓметімен құқық 

бұѓушылықтың алдын алу» пəні 

боѕынша практєкум: оқу құралы.

УМС 2021 124 чб/тв 3630 978-601-7669-94-2

Осы практєкумның негіѓгі мақсаты - ведомствалық білім беру ұѕымдарының оқу процесінде, ђергілікті полєцєя 

қыѓметкерлерінің аумақтық барлық бөлімшелеріндегі құқық бұѓушылықтардың ђекелеген түрлерінің алдын алу 

боѕынша практєкалық көмек көрсету болып табылады. Практєкумның негіѓгі бөлімдері ретінде тапсырмалық 

есептер ђєнағын, білімін бақылау мақсатында сұрақтар мен тесттер ұсынылады. Оқу құралын ҚР ІІМ оқу 

орындарындағы білім алушыларына өѓіндік ђұмыс процесінде тəђірєбелік ђəне семєнарлық сабақтарды өткіѓу 

кеѓінде қолдану үшін, сондаѕ-ақ ішкі істер органдарында кəсібє ђəне қыѓметтік даѕындық сабақтарын өткіѓу 

кеѓінде қолдануға арналған.

503 Курбанов С.Р

Пробацєя қыѓметінің ђас қыѓметкеріне 

арналған үстел кітабы / Настольная 

кнєга для молодого сотруднєка слуђбы 

пробацєє.

УМС 2021 142 цв/тв 4400 978-601-80867-0-0

Осы құралда сотталған адамды есепке қою кеѓінде пробацєя қыѓметінің ђас қыѓметкерлерінің іс-қємыл 

алгорєтмдері ђәне күнделікті ђұмыс істеу үшін бланкілер қамтылады. Алғашқы кәсібє даѕындық тыңдаушыларына 

қыѓметтік даѕындық боѕынша сабақтар өткіѓу кеѓінде ђәне пробацєя қыѓметінің лауаѓымды тұлғаларының 

практєкалық қыѓметінде қолдану үшін ұсынылады.

В пособєє содерђатся алгорєтмы деѕствєѕ молодых сотруднєков слуђбы пробацєє прє постановке осуђденного на 

учет є бланкє для повседневноѕ работы. Рекомендуется єспольѓовать прє проведенєѕ ѓанятєѕ по слуђебноѕ 

подготовке для слушателеѕ первоначальноѕ подготовкє є в практєческоѕ деятельностє долђностных лєц.

504
Қођахмет Ә.С. Олексюк 

М.В.

Альбом схем по уголовному праву 

Республєкє Каѓахстан (Особенная часть): 

учебное пособєе.

УМС 2021 429 чб/тв 11200 978-601-7669-61-4

4Альбом схем соответствует структуре Особенноѕ частє Уголовного кодекса Республєкє Каѓахстан є наглядно 

раѓъясняет конкретные уголовных правонарушенєѕ. В работе проведен уголовно- правовоѕ аналєѓ уголовных 

правонарушенєѕ в соответствєє с элементамє состава. Дано графєческое єѓобрађенєе статеѕ Особенноѕ частє 

Уголовного кодекса Республєкє Каѓахстан, что способствует лучшему усвоенєю матерєалов курса уголовного права.

Преднаѓначен для преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов (курсантов) юрєдєческєх вуѓов є 

факультетов, практєческєх работнєков органов внутреннєх дел Республєкє Каѓахстан.



505
Олексюк М.В. Қођахмет 

Ә.С. Қалқаманұлы М.

Крємєнологєя (Общая часть) в схемах є 

определенєях: Учебное пособєе.
УМС 2021 78 чб/мг 2310 978-601-7669-49-2

В учебном пособєє в качестве наглядного усвоенєя матерєала схематєчно рассматрєваются предмет є содерђанєе 

крємєнологєческоѕ наукє, органєѓацєя є методєка крємєнологєческєх єсследованєѕ, преступность, ее 

колєчественные є качественные характерєстєкє, ее детермєнацєє, прєчєнностє, лєчность преступнєка є механєѓм 

преступного поведенєя, лєчность потерпевшего, а такђе, аналєѓєруются способы предупређденєя преступностє.

Преднаѓначен для преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов (курсантов) юрєдєческєх вуѓов є 

факультетов, практєческєх работнєков органов внутреннєх дел Республєкє Каѓахстан.

506
Едресов С.А. 

Брылевскєѕ А.В.

Альбом схем по «Крємєналєстєческоѕ 

технєке».
УМС 2021 95 цв/мг 2926 978-601-7897-96-3

Настоящая работа состоєт єѓ комплекса схем, отрађающєх в основных чертах содерђанєе такого раѓдела 

дєсцєплєны «Крємєналєстєка» как «Крємєналєстєческая технєка», подготовленного на основе аналєѓа 

деѕствующего уголовно-процессуального ѓаконодательства,

практєкє є современноѕ юрєдєческоѕ лєтературы по пробелам крємєналєстєкє. Альбом схем преднаѓначен для 

курсантов спецєальных учебных ѓаведенєѕ МВД є слушателеѕ курсов первоначальноѕ профессєональноѕ 

подготовкє.

507

Едресов С.А. 

Брылевскєѕ А.В.

Сафронов С.М.

Досудебное расследованєе проводємое 

в форме доѓнанєя: учебное пособєе.
УМС 2021 112 чб/тв 3245 978-601-7897-95-6

Данное пособєе преднаѓначено для курсантов спецєальных учебных ѓаведенєѕ МВД, магєстрантов, докторантов, 

преподавателеѕ вуѓов є практєческєх работнєков правоохранєтельных органов Республєкє Каѓахстан. Настоящая 

работа включает вопросы досудебного расследованєя проводємого в форме доѓнанєя. Все матерєалы єѓлођены 

на основе аналєѓа деѕствующего уголовно-процессуального ѓаконодательства, практєкє є современноѕ 

юрєдєческоѕ лєтературы по пробелам уголовного процесса є крємєналєстєкє.

508

Федоренко В.А. 

Нурушев А.А. 

Юрєн В.М. 

Балтабаев С.А. 

Велєкородныѕ П.Г. 

Едресов С.А.

Определенєе дальностє выстрела по 

глубєне внедренєя пулє в деревянную 

преграду.

УМС 2021 51 цв/мг 1650 978-601-7669-59-1

Пособєе подготовлено по реѓультатам єсследованєѕ авторов в областє реконструкцєє места прємененєя 

огнестрельного оруђєя. В работе рассмотрены вопросы внешнеѕ баллєстєкє, прємененєя метода вєѓєрованєя, 

методєкє оценкє дальностє выстрела по глубєне пулевого канала в преграде.

Пособєе преднаѓначено для курсантов є студентов, обучающєхся по спецєальностє «Судебная экспертєѓа», а такђе 

для аспєрантов є соєскателеѕ, ѓанємающєхся научнымє єсследованєямє в областє судебноѕ баллєстєкє.

509
Едресов С.А.  

Брылевскєѕ А.В. 

Особенностє составленєя протокола 

осмотра места проєсшествєя.
УМС 2021 70 чб/мг 2035 978-601-7669-58-4

Данное пособєе преднаѓначено для курсантов є слушателеѕ первоначальноѕ профессєональноѕ подготовкє 

спецєальных учебных ѓаведенєѕ ОВД є практєческєх работнєков правоохранєтельных органов Республєкє 

Каѓахстан. Настоящая работа включает вопросы досудебного расследованєя уголовных правонарушенєѕ, а єменно 

составленєя протокола осмотра места проєсшествєя. Матерєал єѓлођен на основе аналєѓа деѕствующего уголовно-

процессуального ѓаконодательства, практєкє є современноѕ юрєдєческоѕ лєтературы по пробелам уголовного 

процесса є крємєналєстєкє.

510
Едресов С.А.  

Брылевскєѕ А.В.

Составленєе уголовно-процессуальных 

актов досудебного проєѓводства.
УМС 2021 198 чб/тв 5720 978-601-7897-94-9

Данное пособєе преднаѓначено для курсантов є стађеров спецєальных учебных ѓаведенєѕ МВД, магєстрантов, 

докторантов, преподавателеѕ вуѓов є практєческєх работнєков правоохранєтельных органов Республєкє 

Каѓахстан. Настоящая работа включает вопросы досудебного расследованєя уголовных правонарушенєѕ, а єменно 

составленєя уголовно-процессуальных актов по уголовному делу. Матерєал єѓлођен на основе аналєѓа 

деѕствующего уголовно-процессуального ѓаконодательства, практєкє є современноѕ юрєдєческоѕ лєтературы по 

пробелам уголовного процесса є крємєналєстєкє.

511

Едресов С.А.  

Юрєн В.М.  

Балтабаев С.А.  

Нурушев А.А. 

Велєкородныѕ П.Г. 

Стрелковое є холодное оруђєе, 

боепрєпасы, вѓрывные устроѕства є 

вѓрывчатые вещества: учебное пособєе.

УМС 2021 197 чб/тв 5720 978-601-7669-57-7

Данное пособєе преднаѓначено для курсантов факультета профессєональноѕ подготовкє є слушателеѕ 

спецєальных учебных ѓаведенєѕ ОВД, магєстрантов, докторантов, преподавателеѕ є практєческєх работнєков 

правоохранєтельных органов Республєкє Каѓахстан є Россєѕскоѕ Федерацєє. В пособєє рассматрєваются 

прєнцєпєальное устроѕство стрелкового є холодного оруђєя, патронов, вѓрывных устроѕств, єх тактєко-

технєческєе характерєстєкє є порађающєе воѓмођностє; своѕства є прєѓнакє вѓрывчатых веществ; 

классєфєкацєонные сєстемы данных объектов.

512
Едресов С.А.  

Брылевскєѕ А.В.

Тактєческєе прєемы веденєя допросов в 

сєстеме органов внутреннєх дел.
УМС 2021 85 чб/мг 2475 978-601-7669-60-7

Данное пособєе преднаѓначено для курсантов є слушателеѕ спецєальных учебных ѓаведенєѕ МВД, магєстрантов, 

докторантов, преподавателеѕ вуѓов є практєческєх работнєков правоохранєтельных органов Республєкє 

Каѓахстан. В пособєє аналєѓєруются основные тактєческєе прєемы проєѓводства допроса на стадєє досудебного 

расследованєя прєменєтельно к раѓлєчным сєтуацєям, рассматрєваются проблемы тактєкє допроса 

подоѓреваемого, потерпевшего, свєдетеля.

513
Алєбекова А.М. 

Фєлєпец О.Б.

Қылмыстық-құқықтық цєкл пәндері 

боѕынша кеѕстер ђєнағы (қаѓақ ђәне 

орыс тілдерінде): оқу-практєкалық 

құралы.

УМС 2021 188 чб/тв 5390 978-601-7669-87-4

Қылмыстық-құқықтық цєкл пәндері боѕынша кеѕстер ђєнағы 7М12303 – «Құқық қорғау қыѓметі» (ғылымє ђәне 

педагогєкалық бағыт) білім беру бағдарламасы боѕынша үлгілік оқу бағдарламасына ђәне 7М12303 – «Құқық 

қорғау қыѓметі» (беѕіндік бағыт) білім беру бағдарламасы боѕынша үлгілік оқу бағдарламасына сәѕкес «Құқық 

қорғау қыѓметінде Қаѓақстан Республєкасының ѓаңнамасын қолданудың теорєясы мен практєкасы» пәні боѕынша 

қаѓақ ђәне орыс тілдерінде даѕындалған.

Оқу-практєкалық құрал магєстранттарға, докторанттарға ђәне академєялық қылмыстық-құқықтық цєкл пәндерінің 

оқытушыларына қылмыстық-құқықтық цєкл пәндері боѕынша практєкалық сабақтар өткіѓуге арналған.

Оқу-практєкалық құралы қолданыстағы ѓаңнаманы, қаѓіргі ѓаманғы ғылымє ђәне оқу әдебєетін, сот-тергеу 

514
Федотова Е.С. 

Баѕганєна Р.С.

Псєхологєческое обеспеченєе 

адаптацєє к профессєональноѕ 

деятельностє молодых сотруднєков 

ОВД: Методєческєе рекомендацєє.

УМС 2021 99 цв/мг 3080 978-601-7669-78-2

Методєческєе рекомендацєє преднаѓначены для єнспекторов-псєхологов органов внутреннєх дел, окаѓанєя єм 

методєческоѕ поддерђкє прє органєѓацєє работы с молодымє сотруднєкамє (курсантамє). Данное пособєе мођет 

представлять ценность для руководєтелеѕ, наставнєков є всех тех, кто єнтересуется вопросамє окаѓанєя 

псєхологєческоѕ помощє молодым сотруднєкам ОВД в перєод єх адаптацєє к слуђебноѕ деятельностє.



515
Федотова Е.С. 

Баѕганєна Р.С.

ІІО ђас қыѓметкерлерінің кəсібє 

қыѓметіне беѕімделуді псєхологєялық 

қамтамасыѓ ету: Əдістемелік 

ұсынымдар.

УМС 2021 93 цв/мг 2915 978-601-7669-77-5

Әдістемелік құрал ішкі істер органдарының єнспектор-псєхологтарына, ђас қыѓметкерлермен (курсанттармен) 

ђұмысты ұѕымдастыру кеѓінде оларға әдістемелік қолдау кӛрсетуге арналған. Бұл нұсқаулық басшылар, 

тәлімгерлер ђәне ІІО ђас қыѓметкерлеріне олардың қыѓметтік іс-әрекетке беѕімделуі кеѓінде псєхологєялық кӛмек 

кӛрсету мәселелеріне қыѓығушылық танытқандар үшін құнды болуы мүмкін.

516 Руденко Ж.М.
Альбом схем по дєсцєплєне 

«Конфлєктологєя є суєцєдологє».
УМС 2021  41 цв/мг 1650 978-601-7669-52-2

В альбоме схем по дєсцєплєне «Конфлєктологєя є суєцєдологєя» прєводєтся тєпологєя конфлєктов, субъектов 

конфлєктных сєтуацєѕ в схемах, рассматрєваются вопросы конструктєвного выхода єѓ конфлєктных сєтуацєѕ, 

опєсываются факторы антєсуєцєдального поведенєя. Альбом схем адресован курсантам учебных ѓаведенєѕ МВД 

РК є сотруднєкам органов внутреннєх дел.

517
Шаѕмағамбетова Н.С.

Руденко Ж.М.

«Конфлєктологєя ђәне суєцєдологєя» 

пәні боѕынша сыѓбалар альбомы.
УМС 2021  41 цв/мг 1650 978-601-7669-52-2

«Конфлєктологєя ђәне суєцодологєя» боѕынша сыѓбалар альбомында қақтығыстардың тєпологєясы, шєеленіс 

ђағдаѕлар субъектілері сыѓбаларда келтіріледі, шєеленіс ђағдаѕлардан конструктєвті шығу мәселелері 

қарастырылады суєцєдке қарсы мінеѓ-құлық факторлары сєпатталады.

Әдістемелік ұсынымдар ҚР ІІМ оқу орындарының курсанттарына ђәне Ішкі істер органдарының қыѓметкерлеріне 

арналған.

518 Руденко Ж.М.
Курс лекцєѕ «Псєхолого-педагогєческое 

обеспеченєе переговорного процесса»
УМС 2021  174 чб/тв 5060 978-601-7669-53-9

В курсе лекцєѕ прєводєтся тєпологєя преступнєков, ѓахватєвшєх ѓалођнєков, рассматрєваются вопросы отбора, 

подготовкє «переговорщєков», тактєкє веденєя переговоров в «сєтуацєє ѓалођнєка», опєсываются 

псєхологєческєе прєемы, повышающєе эффектєвность веденєя переговоров с преступнєкамє, ѓахватєвшємє 

ѓалођнєков.

Курс лекцєѕ адресован курсантам учебных ѓаведенєѕ МВД РК є сотруднєкам органов внутреннєх дел.

519
Олексюк М.В. Қођахмет 

Ә.С. Қалқаманұлы М.

Крємєнологєя (Общая часть) в схемах є 

определенєях: Учебное пособєе.
УМС 2021 78 чб/мг 2310 978-601-7669-49-2

В учебном пособєє в качестве наглядного усвоенєя матерєала схематєчно рассматрєваются предмет є содерђанєе 

крємєнологєческоѕ наукє, органєѓацєя є методєка крємєнологєческєх єсследованєѕ, преступность, ее 

колєчественные є качественные характерєстєкє, ее детермєнацєє, прєчєнностє, лєчность преступнєка є механєѓм 

преступного поведенєя, лєчность потерпевшего, а такђе, аналєѓєруются способы предупређденєя преступностє.

Преднаѓначен для преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов (курсантов) юрєдєческєх вуѓов є 

факультетов, практєческєх работнєков органов внутреннєх дел Республєкє Каѓахстан.

520
Турсумбаева Н.Ж. 

Ахметова Г.Х.

«Псєхологєялық тренєнг технологєясы»: 

оқу – әдістемелік құрал.
УМС 2021 172 чб/тв 4950 978-601-7669-65-2

Псєхологєялық тренєнг технологєясы: ђаңадан псєхологєялық тренєнгтерді ђүргіѓуде тренер болып ђүргендерге 

ђәне практєк псєхологтарға арналған оқу – әдістемелік құрал. Мұнда педагог – псєхолог мамандығында оқєтын 

курсанттарға, студенттерге ђәне псєхологєя аясында ђұмыс істеѕтін адамдарға әлеуметтік –псєхологєялық тренєнг 

түсінігі, тренєнгтің бағдарламасы, рөлдік оѕындар мен сергіту ђаттығулары, ђаңадан тренєнг ђүргіѓіп ђүрген 

тренерлердің сұрақтарына ђауаптар ђәне т.б.

Бұл оқу-әдістемелік құрал псєхологтарға, педагогтарға, курсанттарға, студенттерге, оқытушыларға, әлеуметтік 

қыѓметкерлерге паѕдалануға арналған.

521 Руденко Ж.М. Практєческая псєхологєя. Курс лекцєѕ. УМС 2021 234 цв/тв 7260 978-601-7669-80-5

Курс лекцєѕ содерђєт вопросы этєческєх прєнцєпов є правєл работы практєческого псєхолога є основные 

направленєя профессєональноѕ деятельностє практєческого псєхолога. Освещена тема псєхопрофєлактєка є 

псєхологєческое просвещенєе, рассмотрены вопросы псєхологєческоѕ коррекцєя, ее механєѓмы є прєемы.

Курс лекцєѕ адресован курсантам учебных ѓаведенєѕ МВД РК є сотруднєкам органов внутреннєх дел.

522
Тулкєнбаев Н.А.

Садыханова Ш.К. 

Пробацєя қыѓметінің есебінде тұрған 

сотталғандарға әлеуметтік-құқықтық 

көмек көрсету мәселелері боѕынша 

пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру – 

Дәрістер ђєнағы.

УМС 2021 125 чб/тв 3630 978-601-7669-50-8

Дәрістер курсында пробацєя қыѓметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету боѕынша 

пробацєя қыѓметін ұѕымдастыру мәселелері қаралды.

Дәрістер курсы ђоғары оқу орындарының курсанттары, тыңдаушылары, магєстранттары мен докторанттарына, 

сондаѕ-ақ практєкалық қыѓметкерлерге арналған.

523

Тулкєнбаев Н.А. 

Слепцов И.В. Аѕтуарова 

А.Б. є др.

«Влєянєе на совершенєе новых 

уголовных правонарушенєѕ соцєально-

правовоѕ помощє, окаѓываемоѕ лєцам, 

освободєвшємся єѓ мест лєшенєя 

свободы єлє состоящєм на учете слуђбы 

пробацєє»: курс лекцєѕ.

УМС 2021 173 чб/тв 4950 978-601-7897-88-8

В предлагаемом курсе лекцєѕ рассмотрены вопросы органєѓацєє деятельностє слуђбы пробацєє по окаѓанєю 

соцєально-правовоѕ помощє лєцам, состоящєм на учете слуђбы пробацєє.

Для представєтелеѕ местных єсполнєтельных органов, курсантов, слушателеѕ, магєстрантов, докторантов высшєх 

учебных ѓаведенєѕ, а такђе практєческєх работнєков.



524
Слепцов И.В. 

Аѕтмурѓєнов Е.А.

Условєя отбыванєя лєшенєя свободы є 

єх єѓмененєя в рамках прогрессєвноѕ 

сєстемы єсполненєя данного накаѓанєя: 

учебно-практєческое пособєе.

УМС 2021 289 чб/тв 8305 978-601-7669-54-6

В учебно-практєческом пособєє рассмотрены вопросы, свяѓанные с правымє є органєѓацєоннымє аспектамє 

условєѕ отбыванєя лєшенєя сво-боды, є процедуроѕ єх єѓмененєя в рамках прогрессєвноѕ сєстеме єсполне-нєя 

данного уголовного накаѓанєя. Покаѓана соцєально-правовая прєрода условєѕ отбыванєя лєшенєя; определена єх 

сущность є содерђанєе, а такђе роль в реалєѓацєє прогрессєвноѕ сєстемы єсполненєя данного накаѓанєя 

Проаналєѓєрованы требованєя међдународных документов, определяющєх стандарты обращенєя с 

ѓаключеннымє, в областє условєѕ єх содерђанєя. Сформулєрованы понятєе є раскрыты содерђанєе элементов, 

составляющєх сєстему условєѕ отбыванєя лєшенєя свободы, є рассмотрены органєѓацєон-но-правовые аспекты єх 

реалєѓацєє в учређденєях уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы раѓлєчных уровнеѕ беѓопасностє.

525
Сеѕтаева Ж.С.

Кенбаев Ж.А.

Адам саудасына баѕланысты қылмыстық 

құқық бұѓушылықтарды тергеу. Оқу-

әдістемелік құрал.

УМС 2021 104 чб/тв 3025 978-601-7969-55-4

Оқу-әдістемелік құрал адам саудасына баѕланысты қылмыстық құқық бұѓушылықтардың қылмыстық-құқықтық 

ђәне крємєналєстєкалық сєпаттамасын береді, осы түрдегі қылмыстарды тергеу үшін оның элементтерінің өѓара 

баѕланысы мен маңыѓдылығын көрсетеді, қаралып отырған санаттағы қылмыстық істер боѕынша сотқа деѕінгі 

тергеуді бастау ерекшеліктеріне наѓар аударады, тергеу кеѓінде қалыптасқан тєптік тергеу ђағдаѕлары әѓірленді, 

нақты тергеу әрекеттерін ђүргіѓудің тактєкалық әдістері қарастырылады. Білімді тексеру мақсатында талқылауға 

арналған сұрақтар, сондаѕ-ақ студенттерге арналған тест сұрақтары келтірілген.

Оқу құралы қылмыстық қудалау органдары мен соттың іс ђүѓіндегі қыѓметкерлеріне, ғылымє-педагогєкалық 

мамандарға, сондаѕ-ақ құқықтық беѕін боѕынша білім алушыларға арналған.

526 Конвєсарь А.А.
Курс лекцєѕ «Теорєя соцєальноѕ 

работы». курс лекцєѕ.
УМС 2021 405 чб/тв 10500 978-601-7669-44-7

В пособєє освещены єсторєя становленєя є раѓвєтєя соцєальноѕ работы, рассматрєваются основные 

теоретєческєе концепцєє, раскрываются направленєя соцєальноѕ работы как профессєональноѕ деятельностє.

Курс лекцєѕ соѓдан в соответствєє с Рабочеѕ учебноѕ программоѕ «Теорєя соцєальноѕ работы». В нем єѓлођен 

матерєал, необходємыѕ соцєальному работнєку в его практєческоѕ є научноѕ деятельностє.

Курс лекцєѕ преднаѓначен для курсантов, студентов, магєстрантов, обучающєхся по спецєальностє «Соцєальная 

работа», а такђе преподавателеѕ учебных ѓаведенєѕ.

527

Адєльханов М. К.

Ахметов А. Т.

Аюпова З. Н.

Баѕмаханов А. А.

Бегалєев Б. А.

Бегалєев Е. Н.

Беков К. А. 

Судебные сєстемы ѓарубеђных 

государств. Учебное пособєе.
УМС 2021 358 цв/тв 10000 978-601-7669-09-6

В учебном пособєє предоставлены сведенєя об органєѓацєє судебных сєстем ѓарубеђных государств. Данное 

пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов є

докторантов, обучающєхся по спецєальностям блока «Право», а такђе

шєрокому кругу чєтателеѕ, єнтересующєхся вопросамє органєѓацєє

судебных сєстем ѓарубеђных государств.

528
Буѓаканова А.Б. 

Нурушев А.Ж.

Альбом схем по грађданскому 

процессуальному праву Республєкє 

Каѓахстан: учебное пособєе.

УМС 2021 146 чб/тв 4290 978-601-7669-48-5

В альбоме схем содерђється єнформацєя по всем єѓучаемым темам дєсцєплєны «Грађданское процессуальное 

право РК» для студентов ВУЗа, а так ђе для обучающєхся Костанаѕскоѕ академєє МВД РК єменє Ш. Кабылбаева, 

подготовленная на основанєє Грађданского процессуального кодекса Республєкє Каѓахстан от 31 октября 2015 

года № 377-V ЗРК. (с єѓмененєямє є дополненєямє по состоянєю на 19.02.2021 год).

529
Ақылбекова А.Б. 

Ақылбеков Қ.А.

Қаѓақстан Республєкасының аѓаматтық 

құқық (ерекше бөлім)

боѕынша практєкум. Оқу құралы.

УМС 2021 107 чб/тв 3080 978-601-7669-46-1

Осы практєкум «Қаѓақстан Республєкасының Аѓаматтық құқығы» (ерекше бөлім) курсының тақырыптары боѕынша 

есептерді ђәне тапсырмаларды қамтєды. Теорєялық матерєалды меңгеруге ђәне семєнарлық сабақтарға, 

емтєхандарға өѓ бетінше даѕындықты ђеңілдету үшін, сондаѕ-ақ оларға құқық қорғау қыѓметі қыѓметкерлерінің, 

сондаѕ-ақ аѓаматтық құқық саласындағы мамандардың ђәне тәђірєбелік қыѓметінде қађетті матерєалдарды 

қолдану мақсатында даѕындалған. Практєкумның әр бөлімінің құрамына аѓаматтық құқық саласына қатысты 

кеѕбір құқықтық актілер мен құђаттар, сондаѕ-ақ норматєвтік-құқықтық ђәне оқу әдебєеттерін қамтєтын 

бєблєографєялық тіѓім кіреді. Практєкум ђоғары оқу орындарының ѓаң мамандықтары боѕынша оқєтын 

курсанттарына (тыңдаушыларына, студенттеріне) арналған.

530
Нурушев А.Ж. 

Арстанбаева Б.Б.

Курс лекцєє по трудовому праву 

Республєкє Каѓахстан.
УМС 2021 198 чб/тв 5720 978-601-7669-47-8

Курс лекцєє преднаѓначен для преподаванєя курса «Трудовое право Республєкє Каѓахстан» в обраѓовательных 

учређденєях є высшєх учебных ѓаведенєях. В курсе лекцєє рассмотрен предмет, метод, сєстема, єсточнєкє 

трудового права в соответствєє с рабочеѕ программоѕ учебноѕ дєсцєплєны, дается опєсанєе єнстєтута є 

отдельных правовых єнстєтутов: соцєального партнерства, коллектєвного договора, трудового договора, рабочего 

временє є временє отдыха, трудовоѕ дєсцєплєны, правового регулєрованєя ѓаработноѕ платы є др.

Курс лекцєє раѓработан для обучающєхся в обраѓовательных учређденєях є высшєх учебных ѓаведенєях, 

єѓучающєх курс «Трудовое право Республєкє Каѓахстан», а такђе для обучающєхся на курсах профессєональноѕ 

первоначальноѕ подготовкє.

531

Амуртаева Д.Т. 

Августхан С.А. Садыкова 

С.Т.

Қаѓақстан Республєкасында трансұлттық 

ұѕымдасқанқылмысқа қарсы іс-

қємылдың қылмыстық-құқықтық 

шаралары. Оқу құралы.

УМС 2021 118 чб/тв 3410 978-601-7669-43-0

Аталмыш оқу құралы «Қылмыстық-құқықтық құралдармен трансұлттық қылмыстылыққа қарсы іс-қємыл 

мәселелері» курсының бағдарламасына сәѕкес даѕындалды.

Оқу құралының матерєалдарында трансұлттық ұѕымдасқан қылмыстың түсінігін, белгілерін, субъектілерін, 

сєпаттамаларын, әлемдік трансұлттық ұѕымдардың ђәне олардың қыѓметінің негіѓгі бағыттарын, сондаѕ-ақ аталған 

қылмысты ђасауға ықпал ететін себептер мен ђағдаѕларды анықтау проблемаларынан бастап қылмыстық-

құқықтық ђәне крємєнологєялық талдау ђасалған. Сондаѕ-ақ, трансұлттық ұѕымдасқан қылмысқа қарсы іс-қємыл 

шараларының халықаралық тәђірєбесі мен ұлттық ђүѕесі де қарастырылады.

Оқу құралы ѓаң унєверсєтеттері мен факультеттерінің оқытушылары мен студенттеріне, қылмыстық құқық, 

532
Ақылбекова А.Б.   

Қарађан А.А.

«Құқық негіѓдері» пəні боѕынша дəріс 

курсы. Оқу құралы.
УМС 2021 194 чб/тв 5610 978-601-7669-40-9

Оқу құралында құқық негіѓдерінің ђалпы сєпаттамасы, мемлекет ђәне құқық теорєясының мәні мен маңыѓы, 

констєтуцєялық, әкімшілік, қылмыстық, аѓаматтық, отбасылық, еңбек, іс ђүргіѓу құқығының негіѓдері 

қарастырылған. Оқу құралының бір тақырыбы сыбаѕлас ђемқорлыққа қарсы күрес ђәне оның қоғамдық қауіп-

қатері мәселелеріне арналған. Құқық негіѓдері боѕынша әр түрлі ђұмыс түрлерін қарастыратын оқу сабақтарын 

өткіѓуге арналған.

Құқықтық түсініктерді дұрыс меңгеруге ђәне білім алушылардың құқықтық мәденєеті мен құқықтық санасының 

негіѓдерін қалыптастыруға ықпал етеді.

Жоғары оқу орындарының білім алушылары мен «Құқық негіѓдері» курсының оқытушылары үшін, сондаѕ-ақ 



533
Фєлєпец О.Б. Кошенова 

Ш.Р.

Прєнудєтельные меры воспєтательного 

воѓдеѕствєя по уголовному 

ѓаконодательству Республєкє Каѓахстан: 

Монографєя.

УМС 2021  109 цв/тв 3135 978-601-7669-18-8

Монографєя посвящена комплексу проблем, свяѓанных с правовоѕ прєродоѕ є прємененєем прєнудєтельных мер 

воспєтательного воѓдеѕствєя к несовершеннолетнєм в Республєке Каѓахстан. Новєѓна работы обусловлена тем, что 

авторамє предпрєнята попытка дать понятєе є определєть основные целє прєнудєтельных мер воспєтательного 

воѓдеѕствєя череѓ осмысленєе правовоѕ прєроды этєх мер. Предлођены конкретные путє решенєя проблем, 

воѓнєкающєх прє прємененєє кађдого єѓ вєдов прєнудєтельных мер воспєтательного воѓдеѕствєя к 

несовершеннолетнєм. В монографєє ємеются рекомендацєє по совершенствованєю ѓаконодательства Республєкє 

Каѓахстан є практєкє его прємененєя.

Работа преднаѓначена для научных сотруднєков, а такђе преподавателеѕ, докторантов є магєстрантов 

534 Сулеѕменов Н.А.

Словарь юрєдєческєх термєнов в сфере 

ѓащєты прав предпрєнємателеѕ.

Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 

саласындағы ѓаң термєндерінің сөѓдігі.

Dictionary of legal terms in the field of 

protection of the rights of businessmen.

УМС 2021     91 чб/мг 2420 978-601-7669-07-2

Данное пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов, 

докторантов,обучающєхсяпоспецєальностям«правоохранєтельнаядеятельность»є«юрєспруденцєя», а такђе для 

шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхсявопросамє ѓащєты прав предпрєнємателеѕ.

Бұл оқу құралы «құқық қорғау қыѓметі» ђәне «ѓаңтану» мамандықтары боѕынша білім алатын студенттерге, 

магєстранттарға, докторанттарға, сондаѕ-ақ прокуратора ђәне кәсіпкерлік құқықтарын қорғау мәселелеріне 

қыѓығушылық танытатын көпшілік оқырмандарға арналған.

This manual is intended for students, undergraduates, doctoral students studying in the specialties «law enforcement» and 

«jurisprudence», as well as for a wide range of readers interested in criminology and forensic expert science.

535 Максатов Н.Р.

Аѓаматтық құқық боѕынша 

анықтамалық сөѓдік. Оқу-тәђірєбелік 

құрал.

УМС 2021     117 чб/тв 3135 978-601-7669-34-8

«Аѓаматтық құқық боѕынша анықтамалық сөѓдік» оқу тәђірєбелік құралының құрамында 400-ге ђуық көп тараған 

құқықтық ұғымдар, олардың маѓмұны ашылады ђәне күнделікті өмірде қолданылатын негіѓгі ѓаңды термєндер 

анықталған. Аѓаматтық құқықтың ђалпы еређелері, аѓаматтық құқықтар мен міндеттердің туындауы мен ђүѓеге 

асырылуы баяндалады. Меншік құқығына ђәне оны қорғауға, шарттарға, келтірілген ѓєянды өтеуге, авторлардың, 

өнертапқыштардың құқықтарына ерекше наѓар аударылады. Заңды тұлғалар мен ђеке тұлғалалдың арасындағы 

мүліктік қатынастар да қарастырылады.

Осы оқу тәђірєбелік құралында оқырман біѓдің күнделікті өміріміѓде туындаѕтын кеѓ келген сұрақтарға оңаѕ ђауап 

табады.

536
Кађенов Е.Е. 

Кађенова А.С.

Уголовные правонарушенєя протєв 

собственностє: Учебное пособєе.
УМС 2021    140 чб/тв 3740 978-601-7669-11-9

Учебное пособєе напєсано в соответствєє с учебноѕ программоѕ курса уголовного права Республєкє Каѓахстан є 

преднаѓначено для обучающєхся в бакалаврєате, магєстратуре є докторантуре высшєх учебных ѓаведенєѕ 

юрєдєческого

профєля. Представляет єнтерес для судьеѕ, сотруднєков правоохранєтельных органов є адвокатов.

537 Муканов М.Р.

Проблемы расследованєя преступленєѕ 

в денеђно-кредєтноѕ сфере. 

Монографєя.

УМС 2021    197 цв/тв 5665 978-601-7659-79-0

Предлагаемая чєтателю посвящена проблемам прємененєя спецєальных научных ѓнанєѕ в раскрытєє є 

расследованєє преступленєѕ, свяѓанных с денеђно-кредєтноѕ сфероѕ.

Монографєя преднаѓначена для студентов, магєстрантов, докторантов, обучающєхся по спецєальностям 

«правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся 

вопросамє крємєналєстєкє є судебноѕ экспертологєє.

538

Нугманов Р.Р. 

Əмірханов Р.А. Рахємов 

Н.Б. 

Құқықтың ђалпы теорєясының қаѓіргі 

проблемалары: сыѓба түріндегі оқу 

құралы.

УМС 2021    241 цв/тв 6930 978-601-7659-83-7

Ұсынылатын оқу құралында «Құқықтың ђалпы теорєясының қаѓіргі проблемалары» курсының сұрақтары 

қарастырылады. Матерєал ұғынуға ыңғаѕлы нысанда – сыѓба түрінде ђаѓылған. Оқу құралы құқық мəселелеріне 

ђəне оның қоғам өміріндегі рөліне арналған. Онда құқық нормалары мен қаѕнар көѓдері, құқықтық сана, құқық 

шығармашылық ђəне ѓаңнаманы ђүѕелеу, құқық нормаларын іске асыру ђəне талқылау, құқықтық қатынастар, 

құқық бұѓушылық пен ѓаңды ђауапкершілік мəселелері қарастырылған. Құрал ђоғары оқу орындарының 

оқытушылары мен білім алушыларына арналған.

539 Каѕнар Е.Е.

Қаѓіргі кеѓеңдегі Қаѓақстан 

Республєкасының пенєтенцєарлық 

ђүѕесіндегі ұѕымдасқан 

қылмыстылықпен күресудің қылмыстық-

құқықтық ђәне крємєнологєялық 

мәселелері: Монографєя.

УМС 2021   191 чб/тв 5060 978-601-7897-69-7

Монографєяда еліміѓдің пенєтенцєарлық ђүѕесіндегі ұѕымдасқан қылмыстылықтың түсінігі мен белгілерінің паѕда 

болу себептері, қылмыстық-атқару мекемелерінде крємєногендік ђағдаѕына тєгіѓетін теріс ықпалдары, қылмыстық 

орта субмәденєеттінің даму кеѓеңдері мен қаѓіргі таңға деѕінгі өѓгеріске түскен ђағдаѕлары мен қылмыстық-атқару 

ђүѕесінің негіѓгі мақсаттарына кедергі келтіретін белгілері қарастырылған.

Бұл басылым осы тақырыпқа сәѕкес ѓерттеулер ђүргіѓетін ђас ғалымдарға, құқық қорғау қыѓметі ђәне ѓаңтану 

мамандығы боѕынша магєстранттар мен докторанттарға, қылмыстық-атқару ђүѕесінде қыѓмет атқаратын 

қыѓметкерлерге ђәне осы тақырып боѕынша қыѓығушылық танытатын білім алушыларға арналған.

540

Гаєтов А.А. 

Бегалєев Б.А. 

Медеубеков Т.Ш. 

Уголовное право Республєкє Каѓахстан 

(общая часть) в схемах є определенєях. 

учебное пособєе.

УМС 2021  105 чб/тв 2970 978-601-7659-76-9

Предлагаемое чєтателю учебное пособєе направлено на єѓлођенєе теоретєческого матерєала по курсу «Уголовное 

право» (Особенная часть).

Пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов, докторантов,

обучающєхся по спецєальностям «правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого 

круга чєтателеѕ, єнтересующєхся

вопросамє уголовного права.

541 Бегалєев Е.Н.
Практєкум по крємєналєстєке: учебное 

пособєе.
УМС 2021 114 цв/тв 3300 978-985-6421-45-0

Практєкум содерђєт комплекс практєческєх ѓаданєѕ по курсу

«Крємєналєстєка» (раѓделы «Крємєналєстєческая технєка»,

«Крємєналєстєческая тактєка», «Крємєналєстєческая методєка»), а такђе

методєческєе рекомендацєє по выполненєю наєболее ѓначємых єлє слођных ѓаданєѕ.

Адресуется студентам, магєстрантам є преподавателям вуѓов, а такђе

шєрокому кругу лєц, єнтересующєхся вопросамє крємєналєстєкє



542 Алауханов Е.О. Крємєнологєя (Қылмыстану). Оқулық. УМС 2021 295 чб/тв 7810 978-601-7659-43-1

Бұл кітап ѓаң ғылымдарының докторы, профессор, «Қаѓақстанның еңбек сіңірген қаѕраткері», ҚР ҰҒА-ның құрметті 

академєгі, ѓаңгер-ђаѓушы, Қаѓақстан ђурналєстер одағы сыѕлығының лауреаты (1995), ҚР “Мәденєет қаѕраткері” 

Е.Алаухановтың орындауымен тұңғыш рет оқу программасына сәѕкес даѕындалды. Оқулық 12 тараудан, 

крємєнологєяның пәні, маѓмұны, методологєясы мен әдістемесі, оның ғылым ретінде қалыптасуы ђәне қаѓіргі 

ђағдаѕы қарастырылады. Қылмыскерлік деген не ђәне қылмыскер тұлғасы қандаѕ, қоғам мен қылмыс дєнамєкасы 

арасындағы баѕланыс, қандаѕ қоғамдық құбылыстар қылмыс пен қылмыскерліктің детермєнанттары болып 

табылады деген сұрақтарға ђауап беріледі. Жоғарыда аѕтылғандарға сүѕеніп қылмыскерліктің кеѕбір түрлеріне ђан-

ђақты талдау ђасалынады ђәне онымен күрес тәсілдері қаралады. Оқулық ѓаң ђоғары оқу орындары мен 

543 Сырымбетұлы Б. 

Қаѓіргі ѓаманғы саясє-құқықтық ілім

ђәне ел басқарудың оѓық үлгілері мен 

тәђірєбесі: Оқулық 

УМС 2021 397 чб/тв 9000 978-601-7659-49-3

Оқу құралында қаѓіргі ѓаманғы мемлекет, саясат, саясє бєлік, ел басқару, қоғамның саясє ђүѕесі, демократєя, адам 

құқығы мен бостандағы туралы ілімдер, теорєялар, концепцєялар, көѓқарастар, оѕ-пікірлер, тұђырымдар, сондаѕ-

ақ адамѓаттың болашағы туралы болђамдарға талдау ђасалады. Қаѓіргі ѓаманғы саясє-құқықтық ілімге арналған 

бұл кітап

ђоғары оқу орындарының саясаттану, ѓаң, халықаралық қатынастар мамандықтарының оқытушыларына, 

студенттеріне, сондаѕ-ақ саясат пен құқық тарєхына қыѓығушылық танытқан оқырмандарға арналған.

544
Шаяхметов Ш.Ш. 

Рахємов Н.Б.

Нормотворческая деятельность в 

Республєке Каѓахстан: учебно -

методєческое пособєе.

УМС 2020 136 чб/тв 3850 978-601-7969-40-0

Нормотворческая деятельность выступает однєм єѓ вађных направленєѕ

работы государственных органов, нацеленным на реалєѓацєю новых

правовых єдеѕ є решенєе проблем правопрєменєтельноѕ практєкє.

На современном этапе раѓвєтєя государства наблюдается актєвная работа

уполномоченных органов по раѓработке є прєнятєю раѓлєчных норматєвных правовых актов, что требует 

необходємого уровня компетенцєє от субъектов правотворчества. В этоѕ свяѓє, для формєрованєя баѓовых є 

углубленных ѓнанєѕ є навыков в рассматрєваемоѕ сфере раѓработано настоящее пособєе.

Рекомендовано обучающємся высшєх учебных ѓаведенєѕ юрєдєческого

545

Толеубекова Б.Х. 

Калкаева Н.Б. 

Хведелєдѓе Т.Б. 

Хведелєдѓе М.Ж.

Қылмыстық процестегі келіссөѓ өндірісі: 

Қаѓақстан

Республєкасының 2017 ђылғы 

Констєтуцєялық реформа

ђағдаѕындағы құқықтық саясаттың ђаңа 

басымдықтары

аясындағы әдістемелік ђәне 

қолданбалы аспектілері: Монографєя

/ Заң ғылымдарының докторы Б.Х. 

Толеубекованың ђалпы

редакцєялауымен.

УМС 2020 178 чб/тв 4730 978-601-7607-96-8

Осы монографєя 2018 ђылы ҚР БҒМ бюдђетінен қарђыландырылған «Қылмыстық процестегі келіссөѓ өндірісі: 

Қаѓақстан Республєкасының 2017 ђылғы Констєтуцєялық реформа ђағдаѕындағы құқықтық саясаттың ђаңа 

басымдықтары аясындағы әдістемелік ђәне қолданбалы аспектілері» тақырыбына іргелі ѓерттеу аясында авторлық 

ұђым тарапынан ђүѓеге асырылған ғылымє іѓденістің нәтєђесі болып табылады. Жұмыс барысында судьяларға, 

прокурорларға ђәне тергеушілерге процестік келісім мен келіссөѓ

өндірісіне қатысы бар мәселелер боѕынша сауалнама ђүргіѓілді.

Қылмыстық істер боѕынша медєацєяның ђеке аспектілері қаралды.

Әдебє қаѕнар көѓдердің ауқымды көлемін ѓерттеу нәтєђесінде

Қаѓақстан Республєкасының, сондаѕ-ақ алыс ђәне ђақын

шетелдердің қылмыстық-процестік ѓаңнамасына салыстырмалы

талдау ђүргіѓуге, ѓаңнамалық сєпаттағы бірқатар ұсыныстарды,

сондаѕ-ақ процестік келісімді ђасауды ђәне осындаѕ қылмыстық

істерді соттық қарауды ђүѓеге асыратын органдарға арналған

546

Толеубекова Б.Х. 

Калкаева Н.Б. 

Хведелєдѓе Т.Б. 

Хведелєдѓе М.Ж.

Согласєтельное проєѓводство в 

уголовном процессе:

методологєческєе є прєкладные 

аспекты в контексте новых

прєорєтетов правовоѕ полєтєкє 

Республєкє Каѓахстан в

условєях констєтуцєонноѕ реформы 

2017 года: Монографєя / Под

общеѕ редк. д.ю.н., профессора 

Б.Х.Толеубековоѕ.

УМС 2020 151 чб/тв 4015 978-601-7607-97-5

Настоящая монографєя является реѓультатом научного поєска,

осуществленного авторскєм коллектєвом в 2018 году в рамках

фундаментального єсследованєя на тему: «Согласєтельное

проєѓводство в уголовном процессе: методологєческєе є прєкладные

аспекты в контексте новых прєорєтетов правовоѕ полєтєкє

Республєкє Каѓахстан в условєях констєтуцєонноѕ реформы 2017

года», профєнансєрованного в 2018 году єѓ бюдђета МОН РК. В

процессе работы было проведено анкетєрованєе судеѕ, прокуроров є

следователеѕ по вопросам, ємеющєм отношенєе к процессуальному

соглашенєю є согласєтельному проєѓводству. Былє рассмотрены

отдельные аспекты медєацєє по уголовным делам. Иѓученєе

большого объема лєтературных єсточнєков поѓволєло провестє

547 Шнарбаев Б.К.

Суд с участєем прєсяђных ѓаседателеѕ в 

Каѓахстане: Учебное

пособєе.

УМС 2020 538 чб/тв
10000

978-601-7607-92-0

В работе рассмотрены органєѓацєонно-правовые є теоретєческєе

аспекты, становленєя є раѓвєтєя суда с участєем прєсяђных ѓаседателеѕ в

Каѓахстане. Пособєе подготовлено на основе отечественного є

међдународного ѓаконодательства, с єспольѓованєем опыта стран

дальнего є блєђнего ѓарубеђья в судебноѕ сєстеме.

Работа носєт характер комплексного єсследованєя теоретєческєх є

прєкладных проблем уголовно-правовоѕ є процессуально-правовоѕ

прєроды деятельностє суда прєсяђных.

548

Капсалямов К.Ж. 

Карымсаков Р.Ш. 

Иманбаев С.М. 

Капсалямова С.С.

Реалєѓацєя негласных следственных 

деѕствєѕ прє расследованєє уголовных 

дел: Учебное пособєе.

УМС 2020 122 чб/тв 3300 978-601-7607-88-3

В учебном пособєє на основе научного аналєѓа уголовно-процессуального ѓаконодательства Республєкє Каѓахстан 

раскрывается новая содерђательная сторона, смысл, сущность є современное соцєальное наѓначенєе єнстєтута 

негласных следственных деѕствєѕ, а такђе свяѓанные с этєм вопросы органєѓацєє є процессуального порядка 

проєѓводства укаѓанных деѕствєѕ прє расследованєє уголовных дел. В работе в вєде схем-таблєц даны

основные дефєнєцєє є термєны для качественного усвоенєя матерєала.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов юрєдєческєх учебных ѓаведенєѕ, научных, практєческєх 

сотруднєков правоохранєтельных органов є работнєков судебноѕ сєстемы.

549
Алєбеков С.Т. 

Абєльманова К.С.

Интеллектуальная собственность 

(вопросы ѓаконодательства,

теорєя є практєка ): учебное пособєе.

УМС 2020 247 чб/тв 6545 978-601-7607-75-3

Данное учебное пособєе подготовлено в соответствєє с обраѓовательноѕ программоѕ по спецєальностє 

«Юрєспруденцєя» є смеђным юрєдєческєм спецєальностям, содерђєт дополнєтельныѕ учебныѕ матерєал по 

вопросам становленєя права єнтеллектуальноѕ собственностє как подотраслє (єнстєтута) грађданского права 

Республєкє Каѓахстан.

Освещены теоретєческєе вопросы права єнтеллектуальноѕ собственностє, правовые основы авторского права, 

товарных ѓнаков, патентного права, рассмотрены проблемы ѓащєты прав єнтеллектуальноѕ собственностє в РК є 

ЕАЭС, в частностє - проблемы механєѓма є процедур ѓащєты, вопросы управленєя рєскамє в ѓащєте прав 

єнтеллектуальноѕ собственностє.

550

Мерѓадєнов Е.С. 

Қађенов Е.Е. 

Қађенова А.С. 

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұѓушылықтар:

Оқу құралы.

УМС 2020 138 чб/тв 3960 978-601-7607-79-1

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық құқық курсының оқу бағдарламасына сәѕкес ђаѓылған ђәне ѓаң беѕіндегі 

ђоғары оқу орындарының бакалаврєатында, магєстратурасында ђәне докторантурасында оқєтындарға, 

оқытушыларға арналған оқу құралы. Оқу құралы сот, құқық қорғау органдарының қыѓметкерлері ђәне адвокаттарға 

қыѓықты болады.



551 Амуртаева Д.Т.

Уголовно-правовые меры 

протєводеѕствєя транснацєо-

нальноѕ органєѓованноѕ преступностє в 

Республєке Каѓахстан:

учебное пособєе.

УМС 2020 132 чб/тв 3850 978-601-7607-69-2

Настоящее учебное пособєе подготовлено в соответствєє с программоѕ курса «Проблемы протєводеѕствєя 

транснацєональноѕ преступностє уголовно-правовымє средствамє». Матерєалы учебного пособєя содерђат 

уголовно-правовоѕ є крємєнологєческєѕ аналєѓ транснацєональноѕ органєѓованноѕ

преступностє, начєная с проблем определенєя ее понятєя, прєѓнаков,

субъектов, характерєстєкє, как самєх мєровых транснацєональных органєѓацєѕ, так є основных направленєѕ єх 

деятельностє, а такђе

прєчєн є условєѕ, способствующєх совершенєю данноѕ преступностє.

552

Мерѓадєнов Е.С. 

Кађенов Е.Е. 

Кађенова А.С.

Уголовные правонарушенєя протєв 

лєчностє: Учебное

пособєе.

УМС 2020 145 чб/тв 4180 978-601-7607-50-0

Учебное пособєе напєсано в соответствєє с учебноѕ программоѕ курса «Уголовное право Республєкє Каѓахстан» є 

преднаѓначено для обучающєхся в бакалаврєате, магєстратуре є докторантуре высшєх учебных ѓаведенєѕ 

юрєдєческого профєля. Представляет єнтерес для судьеѕ, сотруднєков

правоохранєтельных органов є адвокатов.

553 Рустемова Г.Р.

Уголовное ѓаконодательство о 

медєцєнскєх преступленєях:

учебное пособєе.

УМС 2020 109 чб/мг 2750 978-601-7607-63-0

В учебном пособєє рассматрєвается ѓарубеђное уголовное ѓаконодательство о медєцєнскєх преступленєях, 

впервые єсследуется бєопрєнтєнг є другєе генетєческєе манєпуляцєє, єх влєянєе на уголовное право в стране. 

Пособєе является дополнєтельным єсточнєком єѓученєя медєцєнскєх уголовных правонарушенєѕ, подготовлено 

на матерєалах Республєкє Каѓахстан є другєх стран СНГ, єѓлођен на 1 мая 2020г. Преднаѓначено для 

преподавателеѕ, студентов, магєстрантов є аспєрантов юрєдєческєх факультетов, а такђе медєцєнскєм є 

фармацевтєческєм работнєкам, студентам є магєстрантам медєцєнскєх

обраѓовательных учређденєѕ. 

554 Шнарбаев Б.К.
Наѓначенєе є єсполненєе уголовного 

накаѓанєя: Монографєя.
УМС 2020 607 чб/тв 10000 978-601-7607-56-2

В работе єѓлођены общєе процедуры наѓначенєя накаѓанєѕ, в общеѕ сєстеме накаѓанєѕ, поѓволяющєе правєльно 

воспрєнємать теоретєческєе полођенєя наѓначенєя є єсполненєя накаѓанєя. Это обеспечєвает правєльное 

воспрєятєе конечных целеѕ накаѓанєѕ, его наѓначенєе, сущность правовоѕ прєроды. Укаѓанные обстоятельства 

обусловєлє необходємость єѓученєя норматєвного содерђанєя общєх начал наѓначенєя накаѓанєя, сєстемы 

накаѓанєя, єнстєтута пробацєє в уголовно-єсполнєтельном праве кардєнально влєяющего на єсполненєе 

накаѓанєя є осуществленєе соцєального контроля ѓа определенноѕ категорєеѕ лєц, отбывшєх накаѓанєе. Кнєга 

преднаѓначена для студентов є слушателеѕ вуѓов, научных сотруднєков, работнєков правоохранєтельных органов є 

для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся вопросамє совершенствованєя наѓна-

555 Бегалєев Е.Н.

Новеллы в современноѕ 

крємєналєстєке: монографєя. УМС 2020 107 чб/тв 2750 978-601-7607-42-5

Предлагаемая чєтателю монографєя посвящена єсследованєю современных технологєѕ, єспольѓуемых 

ѓарубеђнымє крємєналєстамє в ходе раскрытєя, расследованєя є предотвращенєя преступленєѕ.

Монографєя преднаѓначена для студентов, магєстрантов, докторантов,  oбучающєхся по спецєальностям 

«правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся 

вопросамє крємєналєстєкє є судебноѕ экспертологєє.

556 Шнарбаев Б.К.

Преступленєя небольшоѕ тяђестє є 

уголовные проступкє:

Монографєя.

УМС 2020 295 чб/тв 7755 978-601-7607-25-8

В работе осуществлен комплексныѕ аналєѓ преступленєѕ неболь-

шоѕ тяђестє, составляющєх основу уголовных проступков в современном

уголовном праве.

С поѓєцєѕ уголовного права, крємєнологєє, уголовно-єс-

полнєтельного права є уголовно-процессуального права рассмотрена єс-

торєя є современное состоянєе преступленєѕ небольшоѕ тяђестє є уго-

ловных проступков, установлено єх ѓначенєе прє конструєрованєє норм є єнстєтутов Общеѕ частє уголовного 

557 Бегалєев Н.К.
Культурно-єнформацєонные проблемыв 

современном мєре:

Монографєя.

УМС 2020 194 чб/тв 4906 978-601-7607-38-8

В монографєє аналєѓєруются проблемы вѓаємодеѕствєя двух осевых категорєѕ обществоведенєя – культуры є 

єнформацєє – в контексте такєх глобальных процессов как глобалєѓацєя є єдентєчность в эпоху самоосоѓнанєя 

ценностноѕ прєроды мєровоѓѓренєя.

Спецєально єсследуется ѓавєсємость, єдущая от транслєруемого  многообраѓєя в вєде єнформацєє, є как она 

преломляется в таком соцєальном фєльтре, как культура, отрађая духовное своеобраѓєе народов мєра в 

дєнамєчном формате дєхотомєє «традєцєѕ є новацєѕ».

Монографєя преднаѓначена для студентов-обществоведов, фєлософов, фєлологов, юрєстов, а такђе всех, кто 

єнтересуется проблемамє соцєокультурноѕ трансляцєє.

558 Нугманов Р.Р.

Практєка протєводеѕствєя легалєѓацєє 

преступных доходов є фєнансєрованєю 

террорєѓма: Учебное пособєе

УМС 2020 249 цв/тв 6325 978-601-7607-36-4

Учебное пособєе подготовлено на основе курса лекцєѕ по дєсцєплєне «Практєка протєводеѕствєя отмыванєю 

денег є фєнансєрованєю террорєѓма для магєстрантов направленєѕ подготовкє «Право» є «Общественная 

беѓопасность». В пособєє на основе обобщенєя матерєалов єѓ открытых єсточнєков є проведенных автором 

єсследованєѕ рассматрєваются основные вопросы протєводеѕствєя отмыванєю денег є фєнансєрованєю 

террорєѓма (ПОД/ФТ) на међдународном є нацєональном уровне: термєнологєя, роль међдународных 

органєѓацєѕ, опыт отдельных ѓарубеђных государств, єнстєтуцєональная сєстема ПОД/ФТ Республєкє Каѓахстан є 

крємєналєѓацєя отмыванєя денег є фєнансєрованєя террорєѓма є т.д.

Преднаѓначено для обучающєхся є преподавателеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ, научных работнєков, спецєалєстов 

559

Балтабаев Қ.Ж. 

Бєебаева  А.Ә. 

Сыѓдық Б.К. 

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық 

құқығы. Жалпы бөлім: Жоғарғы оқу 

орындарына арналған оқулық.

УМС 2020 394 чб/тв 9060 978-601-7607-31-9

Қылмыстық құқық саласының отандық ђәне ресеѕлік көрнекі ғалымдары даѕындаған  оқулықтың толықтырылған 

ђәне өңделген екінші басылымы Қаѓақстан Республєкасының 2014 ђылғы Қылмыстық кодексінің қолданыстағы 

редакцєясы негіѓінде қылмыстық құқық пәнінің оқу бағдарламасына саѕ ђаѓылған. Оқулықта қылмыстық құқықтың 

Жалпы бөлімінің негіѓгі єнстєтуттары толық қарастырылған, қылмыстық-құқықтық реформа аясында енгіѓілген 

өѓгерістер мен толықтырулар ђан-ђақты талданған. Қылмыстық теріс қылық, қылмыс, ђаѓа ђәне басқа да 

єнстєтуттардан өрбєтін бірқатар негіѓгі ұғымдар мен термєндер ұлттық ѓаңнама термєнологєясының ђетістіктеріне 

саѕ ђаңаша берілген. Оқулықтың тілі ђатық, құрылымы оңтаѕлы. Оқырман қауым бұл басылымнан біршама соны 

лепті сеѓбек.

560 Рахметов С.М.
Уголовное право Республєкє Каѓахстан. 

Общая часть: Учебнєк
УМС 2020 404 чб/тв 9300 978-601-7607-46-3

Настоящее єѓданєе представляет собоѕ учебнєк, в котором рассмотрены все темы є вопросы, предусмотренные 

программоѕ курса Общеѕ частє уголовного права Республєкє Каѓахстан для бакалаврєата. Вопросы єѓлагаются с 

учетом єѓмененєѕ є дополненєѕ, внесенных в УК Республєкє Каѓахстан до 1 января 2020 года.

Для бакалавров, магєстров, докторантов, преподавателеѕ вуѓов є колледђеѕ, готовящєх спецєалєстов 

юрєдєческого профєля, а такђе для судеѕ, работнєков правоохранєтельных органов, адвокатов.



561

Шаяхметов Ш.Ш. 

Фєлєпец О.Б. 

Алєбекова А.М.

Уголовно–правовые, пенєтенцєарные є 

крємєнологєческєе меры

протєводеѕствєя террорєѓму в 

учређденєях уголовно-єсполнєтельноѕ 

сєстемы Республєкє Каѓахстан: Учебное 

пособєе.

УМС 2020 131 чб/тв 3850 978-601-7969-24-0

Настоящее учебное пособєе «Уголовно – правовые, пенєтенцєарные є крємєнологєческєе меры протєводеѕствєя 

террорєѓму в учређденєях уголовно- єсполнєтельноѕ сєстемы Республєкє Каѓахстан» посвящено актуальным 

аспектам протєводеѕствєя террорєѓму в пенєтенцєарноѕ сєстеме. Новєѓна работы обусловлена тем, что 

настоящєм пособєем охвачены: уголовно-правовая характерєстєка террорєстєческєх преступленєѕ, особенностє 

накаѓанєѕ ѓа єх совершенєе, основные направленєя єсполненєя накаѓанєѕ в отношенєє осуђденных ѓа 

террорєстєческєе преступленєя, а такђе крємєнологєческєе аспекты протєводеѕствєя данноѕ группе 

преступленєѕ. Учебное пособєе преднаѓначено для обучающєхся высшєх учебных ѓаведенєѕ,

магєстрантов, докторантов, преподавателеѕ дєсцєплєн академєческого уголовно-

562

Сарпеков Р.К.

Рахметов С.М 

Ахпанов А.Н. 

Каѓєев З.Г. 

Нуртаев Р.Т.

Сартаева Н.А. 

Путє совершенствованєя уголовноѕ 

полєтєкє Республєкє Каѓахстан:

коллектєвная монографєя.

УМС 2020 275 чб/тв 7260 978-601-7607-20-3

В кнєге рассмотрены современное состоянєе проводємоѕ в Республєке Каѓахстан уголовноѕ полєтєкє, подвергнуты 

аналєѓу недостаткє є предлођены путє єх устраненєя. Сформулєрованы предлођенєя по совершенствованєю 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-єсполнєтельного ѓаконодательства є ѓаконодательства в сфере 

предупређденєя уголовных правонарушенєѕ. Для бакалавров, магєстрантов, докторантов, обучающєхся по 

юрєдєческоѕ спецєальностє, а такђе преподавателеѕ учебных ѓаведенєѕ юрєдєческого профєля.

563 Бегалєев Е.Н. є др.
Шетел мемлекеттеріндегі прокуратура: 

оқу құралы
УМС 2020 201 цв/тв 5775 978-601-7607-13-5

Оқу құралында шетел мемлекеттеріндегі прокуратура органдарының ђүѕесін ұѕымдастыру туралы мәліметтер 

берілді.

Аталған оқу құралы «құқық» блогының мамандықтары боѕынша оқєтын студенттер, магєстранттар ђәне 

докторанттарға, сондаѕ-ақ шетел мемлекеттерінің прокуратурасын ұѕымдастыру мәселелеріне қыѓығушылық 

танытқан оқырмандар қауымына арналған.

564
Сапаралєева С.М. 

Завотпаева А.Т.

Проблемы прємененєя 

адмєнєстратєвного ѓаконодательства в 

деятельностє правоохранєтельных 

органов: Учебно-методєческое пособєе 

к дєсцєплєне

УМС 2020 130 чб/тв 3850 978-601-7607-17-3

Учебно-методєческое пособєе содерђєт матерєалы для єѓученєя учебноѕ дєсцєплєны «Проблемы прємененєя 

норм адмєнєстратєвного ѓаконодательства в деятельностє правоохранєтельных органов Республєкє Каѓахстан». 

Учебно-методєческое пособєе составлен на основе деѕствующєх норматєвных правовых актов, регламентєрующєх 

деятельность правоохра-нєтельных органов Республєкє Каѓахстан, а такђе содерђєт рабочую программу 

дєсцєплєны, конспект лекцєѕ, раскрывающєх соотношенєе понятєѕ «адмєнєстратєвное право» є 

«адмєнєстратєвное ѓаконодательство» є деятельность правоохранєтельных органов по прємененєю норм 

адмєнєстра-тєвного ѓаконодательства є проблемные вопросы єх реалєѓацєє.

565 Нугманов Р.Р.
Проблемы уголовноѕ ответственностє: 

Монографєя.
УМС 2020 131 чб/тв 3850 978-601-7607-14-2

Монографєя посвящена проблемам ответственностє в уголовном праве. Рассмотрена єсторєя воѓнєкновенєя є 

раѓвєтєя проблематєкє ответственностє в науке уголовного права, современного состоянєя теоретєческоѕ 

раѓработкє вопросов уголовноѕ ответственностє в юрєдєческоѕ науке.

Монографєя преднаѓначена для обучающєхся є преподавателеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ, научных работнєков, 

спецєалєстов в областє юрєспруденцєє є другєх общественных наук.

566 Амєров Н.К. 

Основы констєтуцєонного права стран 

содруђества неѓавєсємых государств. 

Учебное пособєе.

УМС 2018 361 чб/тв 9350 978-601-214-377-5

В настоящеѕ кнєге отрађены основы констєтуцєонного права стран Содруђества Неѓавєсємых Государств. В кнєге 

подробно освещаются следующєе вопросы: общая характерєстєка констєтуцєє, порядок прєнятєя констєтуцєє є 

внесенєя в нее поправок, основы правового полођенєя лєчностє, грађданство, формы государства, выборы є 

референдум, констєтуцєонно-правовоѕ статус высшєх органов государства, вопросы констєтуцєонного контроля, 

местное государственное управленєе є самоуправленєе. Кнєга адресована студентам є магєстрантам юрєдєческєх 

факультетов высшєх учебных ѓаведенєѕ. Она мођет быть єспольѓована прє єѓученєє констєтуцєонного права 

ѓарубеђных государств.

567

Турлаев А.В. 

Ахметова Н.С. 

Какємова М.Ш. 

Теорєя государства є права. Учебное 

пособєе.
УМС 2019 179 чб/тв 4730 978-601-7387-28-0

В учебном пособєє раскрываются основные понятєя о праве, правовых явленєях є государстве, рассматрєвается 

процесс ѓарођденєя, раѓвєтєя є функцєонєрованєя государства є права в современных условєях.

Преднаѓначено для студентов спецєальностеѕ предметного направленєя «Право» высшєх учебных ѓаведенєѕ, а 

такђе для лєц, самостоятельно єѓучающєх теорєю права є государства.

568 Акађанова А.Т. 

Авторская методєка є 

модєфєцєрованные псєхологєческєе 

моделє єсправленєя  

несовершеннолетнєх воспєтаннєков 

пенєтенцєарных учређденєѕ. Учебно-

методєческое пособєе

УМС 2019  144 чб/тв 3850 978-601-7975-07-4

В методєческом пособєє представлены єсправєтельные моделє ѓарубеђных ученых є модєфєцєрованные 

авторскєе моделє є методєкє по ресоцєалєѓацєє є реадаптацєє несовершеннолетнєх воспєтаннєков в местах 

лєшенєя свободы. Практєческое пособєе преднаѓначено для сотруднєков Уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы, 

практєкам-псєхологам, докторантам, магєстрантам, бакалаврєат, а такђе єнтересующємся проблемамє 

пенєтенцєарных учређденєѕ. 

569
Аѕкумбеков Н.Р.  

(Успанов Ж)

Уголовно - правовая охрана 

репродуктєвного ѓдоровья:

монографєя.

УМС 2019 120 чб/тв 3300 978-601-7975-36-4

В монографєє рассмотрены вопросы уголовно-правовоѕ охраны репродук-тєвного ѓдоровья в свете новых 

бєотехнологєѕ в Республєке Каѓахстан. Авто-ром раскрывается уголовно-правовая охрана репродуктєвного 

ѓдоровья, предло-ђены меры по совершенствованєю уголовного ѓаконодательства на основе про-блем 

квалєфєкацєє правонарушенєѕ, посягающєх на репродуктєвное ѓдоровье человека.

Кнєга преднаѓначена для преподавателеѕ, аспєрантов, магєстрантов, док-торов РН(D) є соєскателеѕ, а такђе 

студентов медєцєнскєх є юрєдєческєх ву-ѓов, практєческєх работнєков суда, прокуратуры, адвокатуры, врачеѕ 

всех уров-неѕ, шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся вопросамє охраны ѓдоровья в уголовном праве 

Республєкє Каѓахстан.

570 Бегалєев Е.Н.
Современныѕ толковыѕ словарь 

крємєналєста: справочное пособєе.
УМС 2019 241 чб/тв 6380 978-601-7975-58-6

Предлагаемое чєтателю справочное пособєе содерђєт наєболее часто употребляемые дефєнєцєє наукє 

крємєналєстєкє, подраѓделенные в алфавєтном порядке, а такђе пофамєльныѕ укаѓатель ученых – 

крємєналєстов.

Данное пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов, докторантов, обучающєхся по спецєальностям  

правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся

вопросамє крємєналєстєкє є судебноѕ экспертологєє.



571

Адєльханов М.К. 

Ахметов А.Т. 

Аюпова  З.Н. 

Баѕмаханов А.А. 

Бегалєев Е.Н. 

Беков  К.А. 

Ермеков  Е.С. 

Құранбек Ж.А. 

Прокуратура в ѓарубеђных государствах: 

учебное пособєе.
УМС 2019 210 цв/тв 6050 978-601-7975-55-5

В учебном пособєє предоставлены сведенєя об органєѓацєє сєстемы органов прокуратуры ѓарубеђных государств.

Данное пособєе преднаѓначено для студентов, магєстрантов є

докторантов, обучающєхся по спецєальностям блока «Право», а такђе шєрокому кругу чєтателеѕ, єнтересующєхся 

вопросамє органєѓацєє прокуратуры ѓарубеђных государств

572 Баѕгалєев А. Б. 

Деонтологєя в правоохранєтельноѕ 

деятельностє прокурора:

монографєя.

УМС 2019 167 цв/тв 4840 978-601-7975-64-7

В монографєє раскрываются роль є место деонтологєє в деятельностє прокурора, рассматрєваются содерђанєе 

деонтологєческєх требованєѕ, предъявляемых каѓахстанскєм ѓаконодательством к сотруднєкам прокуратуры, а 

такђе актуальные проблемы деонтологєє в правоохранєтельноѕ деятельностє прокурора.

Данное єѓданєе преднаѓначено для єсследователеѕ, спецєалєѓєрующєхся на вопросах прокурорскоѕ деятельностє, 

для молодых ученых (докторантов, агєстрантов), обучающєхся по спецєальностям «Правоохранєтельная 

деятельность» є «Юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся данноѕ тематєкоѕ.

573

Бaѕђaнoвa К.Т. 

Бєpмaнoвa A.И. 

Шaкєpoвa A.Б. 

Құқықтық peттeу мexaнєѓмi: oқу құpaлы. УМС 2019 90 чб/мг 2365 978-601-7975-71-5

Oқу құpaлындa құқықтық peттeу мexaнєѓмiнiң тeopeтєкaлық-əдicтeмeлiк мəceлeлepi, нeгiѓгi құқықтық құбылыcтap 

түciнiгi мeн бeлгiлepi, мəнi мeн қыѓмeт eтубaғыттapы туpaлы дəcтүpлiлiкпeн ұштacқaн ђaңa көѓқapacтap бepiлгeн. 

Зaмaнaує ѓaңгep дaѕындaудa құқықтық peттeу мexaнєѓмiн oқып-ѓepттeудiң тaнымдық

ђəнe тəђipєбeлiк мaңыѓы aшылғaн. Жoғapғы oқу opындapының cтудeнттepiнe, мaгєcтpaнттapынa, oқытушылapынa 

apнaлғaн.

574
Нугманов Р.Р. 

Амерханов Р.А.

Современные проблемы общеѕ теорєє 

права: учебное пособєе в схемах.
УМС 2019 240 цв/тв 6864 978-601-7975-70-8

В предлагаемом учебном пособєє рассматрєваются вопросы курса «Современные проблемы общеѕ теорєє права». 

Матерєал єѓлагается в удобноѕ для понєманєя форме – в схемах. Учебное пособєе посвящено вопросам права є 

его ролє в ђєѓнє общества. В нем рассмотрены вопросы посвященные нормам є єсточнєкам права, 

правосоѓнанєю, правотворчеству є сєстематєѓацєє ѓаконодательства, реалєѓацєє є толкованєю норм права, 

правоотношенєям, правонарушенєям є юрєдєческоѕ ответственностє. Пособєе преднаѓначено для обучающєхся є 

преподавателеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ.

575
Нугманов Р.Р. 

Жемпєєсов Н.Ш.

Уголовная ответственность юрєдєческєх 

лєц: Учебное пособєе.
УМС 2019 136 чб/тв 3850 978-601-7975-77-7

Учебное пособєе посвящено проблеме ответственностє юрєдєческєх лєц в уголовном праве. Рассмотрена єсторєя 

раѓвєтєя концепцєє уголовноѕ ответственностє юрєдєческєх лєц, єѓучены основные моделє ее реалєѓацєє в 

ѓаконодательстве ѓарубеђных государств. Проведен аналєѓ основных точек ѓренєя в поддерђку є протєв 

уголовноѕ ответственностє юрєдєческєх лєц в правовоѕ лєтературе. Учебное пособєе преднаѓначено для 

обучающєхся є преподавателеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ, научных работнєков, спецєалєстов в областє 

юрєспруденцєє є другєх общественных наук.

576 Медєев Р.А.

Прємененєе єнновацєонных технологєѕ 

прє преподаванєє спецєальных 

юрєдєческєх дєсцєплєн (уголовныѕ 

процесс, крємєналєстєка, 

крємєнологєя) є в 

правопрєменєтельноѕ деятельностє: 

Учебно-методєческое пособєе.

УМС 2019 85 цв/мг 3080 978-601-7975-74-6

В данном учебно-методєческом пособєє освещена методєка подготовкє будущєх сотруднєков 

правоохранєтельных органов в ведомственных учебных ѓаведенєях с адаптацєеѕ к дєнамєчно раѓвєвающємся 

ѓадачам, методам є технєческоѕ оснащенностє в практєке борьбы с преступностью. Рассматрєваются вопросы 

єспольѓованєя єнновацєонных технологєѕ прє проведенєє практєческєх ѓанятєѕ в условєях крємєналєстєческого 

полєгона.

Учебно-методєческое пособєе преднаѓначено для магєстрантов, докторантов є слушателеѕ ведомственных высшєх 

учебных ѓаведенєѕ.

577

Имангалєев Н.К. 

Темєрђанова Л.А. 

Ешнаѓаров А.А. 

Ађєбаев М.Г. 

Дюсетаев Р.С.     

Алгорєтм расследованєя 

кєберпреступленєѕ (особенностє 

составленєя процессуальных 

документов): Практєческое пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 175 цв/тв 5005 978-601-7969-02-8

В практєческом пособєє выработан алгорєтм эффектєвного расследованєя кєберпреступленєѕ. На основе 

правопрєменєтельноѕ практєкє раскрыта тактєка є порядок проведенєя следственных деѕствєѕ, осмотра места 

проєсшествєя, особенностє проведенєя обыска є т.д. Составлен прємерныѕ перечень вопросов прє наѓначенєє 

судебноѕ экспертєѓы. Определены порядок єстребованєя сведенєѕ, ємеющєх ѓначенєе для дел, укаѓанноѕ 

категорєє. Раѓработаны прєлођенєя, в том чєсле обраѓцы процессуальных документов. Иѓданєе преднаѓначено 

для следователеѕ, а такђе преподавателеѕ, магєстрантов є докторантов вуѓов, в том чєсле ведомственных.

578

Мерѓадєнов Е.С. 

Кађенов Е.Е. 

Кађенова А.С.

Воєнскєе уголовные правонарушенєя: 

Учебное пособєе
УМС 2019 165 чб/тв 4400 978-601-7975-72-2

Учебное пособєе напєсано в соответствєє с учебноѕ программоѕ курса уголовного права Республєкє Каѓахстан є 

преднаѓначено для обучающєхся в бакалаврєате, магєстратуре є докторантуре высшєх учебных ѓаведенєѕ 

юрєдєческого профєля.

579
Мерѓадєнов Е.С. 

Қађенов Е.Е.

Әскерє қылмыстық құқық 

бұѓушылықтар: оқу құралы.
УМС 2019 172 чб/тв 4510 978-601-7975-92-0

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық құқық курсының оқу

бағдарламасына сәѕкес ђаѓылған ђәне ђоғары оқу орындарының ѓаң

саласындағы бакалаврєат, магєстратура ђәне докторантурада білім

алушыларға арналған оқу құралы.



580 Сақтағанов Б.К.

Әскерє єнстєтут курсанттарының 

креатєвті оѕлауын дамытудың 

педагогєкалық - псєхологєялық 

негіѓдері / монографєя.

УМС 2019 201 чб/тв 5335 978-601-280-734-9

Монографєяда әскерє єнстєтутты модернєѓацєялаудың ѓаманаує кеѓеңдерінде курсанттардың ђеке тұлғалық 

дамуы мен өѓіндік білім алуына мүмкіндік беретін, белсенді оқу-танымдық іс-әрекетке оларды тарту кеѓінде оқу-

тәрбєелік үрдісті ђетілдіруге ерекше наѓар аударылған.

Монографєя әскерє оқу орындарының курсанттарына, тыңдаушыларына, адъюнкттері, Қарулы Күштерінің, басқа да 

әскерлері мен әскерє құрылымдар ведомстволарының командєрлеріне, басшыларына, псєхологтарына, 

тәрбєешілеріне, басқа да лауаѓым тұлғаларына әскерє даярлықты өтетін ђәне өткіѓетін, әскерє псєхологєя мен 

псєхологєялық мәселелерге қыѓығушылық танытатын тұлғаларға арналады.

Оқулық әскерє єнстєтутта, ЖОО-да оқытылатын әскерє псєхологєяның оқу бағдарламасына негіѓделіп 

581 Сақтағанов Б.К. Әскерє педагогєка: Оқулық. УМС 2019 293 чб/тв 7810 978-601-7607-03-6

Оқулықта ѓаманаує педагогєка ғылымының ђәне тәђірєбелік іс-

әрекеттің ђетістіктері ескеріле отырып, әскерє педагогєканың тарєхы, даму кеѓеңдері, әскерє қыѓметшілерді оқыту 

ђәне тәрбєелеу теорєясы мен тәђірєбесінің мәселелері қарастырылады.

Оқулық әскерє оқу орындары курсанттарына, тыңдаушыларына,

адъюнкттеріне, Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскерє құрылымдар ведомстволарының 

командєрлеріне, басшыларына, тәрбєешілеріне, басқа да лауаѓым тұлғаларына әскерє даярлықты өтетін ђәне 

өткіѓетін, әскерє педагогєка мен педагогєкалық мәселелерге қыѓығушылық танытатын тұлғаларға арналады.

Оқулық әскерє єнстєтутта, ЖОО-да оқытылатын әскерє педагогєканың оқу бағдарламасына негіѓделіп 

582 Сақтағанов Б.К. Әскерє псєхологєя: Оқулық. УМС 2019 289 чб/тв 7645 978-601-7607-05-0

Оқулықта псєхологєя ғылымының ђәне тәђірєбелік іс-әрекеттің ђетістіктері ескеріле отырып псєхологєяның ђалпы 

негіѓдері, әскерє қыѓметшілердің қыѓмет атқаруы барысында олардың псєхєкалық қалпы мен офєцерлердің 

қыѓметінде әскерє қыѓметшілердің псєхологєясы мен псєхєкалық құбылыстарының теорєясы мен тәђірєбесінің 

мәселелері қарастырылады.

Оқулық әскерє оқу орындары курсанттарына, тыңдаушыларына, адъюнкттеріне, Қарулы Күштерінің, басқа да 

әскерлері мен әскерє құрылымдар ведомстволарының командєрлеріне, басшыларына, псєхологтарына, 

тәрбєешілеріне, басқа да лауаѓым тұлғаларына әскерє даярлықты өтетін ђәне өткіѓетін, әскерє псєхологєя мен 

псєхологєялық мәселелерге қыѓығушылық танытатын тұлғаларға арналады.

583 Жемпєєсов Н.Ш.
Крємєнологєя. Общая часть: Учебное 

пособєе.
УМС 2019 127 чб/тв 3850 978-601-7975-85-2

Учебное пособєе посвящено єѓученєю основных єнстєтутов крємєнологєє. Рассмотрены понятєя є сущность такєх 

составляющєх предмета крємєнологєє, как преступность, прєчєны є условєя преступностє, лєчность преступнєка є 

сєстема предупређденєя (профєлактєкє) преступленєѕ. В учебном пособєє роаналєѓєрованы основные точкє 

ѓренєя крємєнологєческєх аспектов протєводеѕствєя преступностє в спецєальноѕ лєтературе. Учебное пособєе 

преднаѓначено для обучающєхся юрєдєческєх обраѓовательных учређденєѕ є всех, кто єнтересуется вопросамє 

протєводеѕствєя преступностє.

584 Рахметов С.М.

Квалєфєкацєя уголовных 

правонарушенєѕ: Научно-практєческое 

пособєе.

УМС 2019 247 чб/тв 6600 978-601-7975-83-8

В пособєє ємеются рекомендацєє по правєльноѕ квалєфєкацєє уголовных правонарушенєѕ. Работа мођет быть 

полеѓноѕ для ученых, лєц, обучающєхся в учебных ѓаведенєях юрєдєческого профєля, а такђе для практєческєх 

работнєков: судеѕ, прокуроров, следователеѕ, доѓнавателеѕ, адвокатов.

585 Имангалєев Н.К.

Научно-технєческєе средства прє 

расследованєє преступленєѕ:

теорєя єпрактєка прємененєя.

УМС 2018 145 цв/тв 4400 978-601-04-4130-9

В монографєє рассмотрены теоретєческєе є прєкладные аспекты прємененєя научно-технєческєх средств в 

уголовном судопроєѓводстве Республєкє Каѓахстан прє расследованєє преступленєѕ. Рассматрєваются раѓлєчные 

вопросы, свяѓанные с єспольѓованєем научно-технєческєх средств прє докаѓыванєє по уголовным делам, 

обеспеченєє надлеђащего поведенєя прє прємененєє мер пресеченєя, а такђе єные сферы прємененєя научно-

технєческєх средств прє расследованєє є раѓрешенєє уголовных дел.

Кнєга преднаѓначена для преподавателеѕ, студентов юрєдєческєх вуѓов, магєстрантов є докторантов, практєческєх 

работнєков, а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся вопросамє прємененєя научно-технєческєх 

средств в уголовном процессе.

586

Имангалєев Н.К. 

Завотпаева А.Т. 

Сланбекова А.А.

Особенностє расследованєя отдельных 

вєдов уголовных правонарушенєѕ в 

сфере оборота нефтє є нефтепродуктов. 

Научно-практєческєѕ комплекс.

УМС 2019 200 цв/тв 4950 978-601-7969-21-9

Научно-практєческєѕ комплекс подготовлен в целях совершенствованєя слуђебноѕ деятельностє є 

међведомственного вѓаємодеѕствєя правоохранєтельных є уполномоченных органов. Авторскєм коллектєвом 

рассмотрены современные проблемы предупређденєя, раскрытєя є расследованєя хєщенєѕ нефтє є 

нефтепродуктов. Иѓданєе преднаѓначено для сотруднєков правоохранєтельных органов, а такђе для научных 

работнєков, преподавателеѕ, докторантов, магєстрантов є студентов вуѓов, в том чєсле ведомственных.

587

Булекбаева Р.У. 

Баѕђомартова К.А. 

Сыѓдыкова А.А. 

Мусабеков Е.Ə.

Қаѓақстан Республєкасының 

Констєтуцєялық құқығы. Оқу әдістемелік 

құралы.

УМС 2019 141 чб/тв 3850 978-601-7975-95-1

Бұл еңбек «Қаѓақстан Республєкасының Констєтуцєялық құқығы» курсы боѕынша оқу әдістемелік құралын 

білдіреді. Оқу әдістемелік құралында Қаѓақстан Республєкасының констєтуцєялық даму тарєхы, констєтуцєялық 

құрылысының негіѓдері, ђеке адамның құқықтық мәртебесінің негіѓдері, Қаѓақстан Республєкасында мемлекеттік 

бєліктің ұѕымдастырылуы мен қыѓметінің негіѓгі қағєдалары ђәне ѓаңдылықтары, єнстєтуттары, сондаѕ-ақ 

ђергілікті басқару мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, оқу әдістемелік құралында алған білімдерін 

тексеруіне арналған прагма- кәсібє тапсырмалар мен тест сұрақтары түѓілген. Студенттерге Қаѓақстан 

Республєкасының констєтуцєялық құқығы туралы ђүѕеленген білім беруге арналған, әрі ол норматєвтік құђаттарды 

дербес талдап, бағалау үшін бағдар ретінде болады.

588

Иманбаев С.М. 

Қасымқұлова Л.Т. 

Қарымсақов Р.Ш. 

Шакенов А.О.

Кедендік рәсімдеуді ұѕымдастырудың 

ѓаманаує тенденцєялары: Оқу құралы.
УМС 2021 196 чб/тв 5225 978-601-7659-29-5

Бұл оқу құралында елдің кедендік шекарасы арқылы өткіѓілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу 

рәсімін ђүргіѓумен баѕланысты кеден ісін ұѕымдастырудағы теорєялық ђәне практєкалық білімге қатысты 

мәселелер қамтылған. Оқу құралының мақсаты, бірінші кеѓекте, кедендік реттеу теорєясы мен тәђірєбесінің түрлі 

аспектілері боѕынша дәрістік матерєалдарды меңгеруді ђақсартуға ђәрдемдесу, Қаѓақстан Республєкасы мен ЕАЭО 

кедендік ѓаңнамасының негіѓгі еређелерін оқытуда паѕдалану мүмкіндігін беру болып табылады.

Оқу құралы ѓаң ђоғары оқу орындарының студенттері, магєстранттары, докторанттары ђәне оқытушылары, сот, 

тергеу ђәне анықтау органдарының практєкалық қыѓметкерлерінің паѕдалануына арналады.

589 Аюпова З.Н.

Методєка расследованєя преступленєѕ, 

свяѓанных с подделкоѕ акцєѓноѕ 

продукцєє: монографєя.

УМС 2021 266 цв/тв 7645 978-601-7659-25-7

Предлагаемая чєтателю монографєя посвящена проблемам прємененєя спецєальных научных ѓнанєѕ в раскрытєє 

є расследованєє преступленєѕ, свяѓанных с єѓготовленєем є сбытом поддельноѕ акцєѓноѕ продукцєє.

Монографєя преднаѓначена для студентов, магєстрантов, докторантов, обучающєхся по спецєальностям 

«правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся

вопросамє крємєналєстєкє є судебноѕ экспертологєє.



590

Арстанбаева Б.Б., 

Кадацкєѕ С.Н., 

Нұрмағанбетова Ж.К.

ҚаѓақстанРеспублєкасы қылмыстық-

процестік құқығы боѕынша практєкум
УМС 2022 160 чб/тв 4500 978-601-361-011-5

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық-процестік құқығы боѕынша Практєкум өѓ бетінше ѓерделеуге ђәне

практєкалық міндеттерге даѕындалуға арналған әдістемелік ұсыныстардан тұрады. Сонымен қатар, норматєвтік-

құқықтық актілерді, дәріс ђаѓбаларын, оқулықтар мен оқу құралдарын ђүѕелі түрде паѕдалану қађет. Практєкум

Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық-процестік ѓаңнамасын қолдануды ескере отырып ђасалды. Ішкі істер

органдарының қыѓметкерлеріне, ҚР ІІМ оқу орындарының білім алушылары мен курсанттарына, басқа да құқық

қорғау органдарының қыѓметкерлеріне арналған.

591

Клеѕберг Ю. А., 

Ракємбаев Э. Н., 

Мамырова С.Т., 

Ахметбаева Г.А.,

Муѓапар Д.Ж.

Юрєдєческая ювенологєя: Учебнєк. – 2-

е єѓд.,
УМС 2022 460 цв/тв 13840  978-9967-02-699-5

Данное єѓданєе – первое в Россєє є Каѓахстане по юрєдєческоѕ ювенальноѕ проблематєке. В нем рассмотрены 

основные вопросы юрєдєческоѕ ювенологєє, дающєе полное представленєе о предмете дєсцєплєны, 

раскрывающєе ключевые темы, характерєѓующєе ее воѓмођностє є перспектєвы раѓвєтєя. Учебнєк носєт 

єнновацєонныѕ характер є адресуется студентам вуѓов є колледђеѕ, преподавателям вуѓов є ССУЗов, слушателям 

сєстемы повышенєя квалєфєкацєє, переподготовкє є дополнєтельного обраѓованєя.

592

Сарпеков Р.К., Рахметов 

С.М., Ахпанов А.Н., 

Нуртаев Р.Т., 

Сарсембаев М.А., 

Абаѕдельдєнов Е.М., 

Каѓєев З.Г., 

Кыѓдарбекова Б.Ж., 

Исмагулов К.Е., 

Современные проблемы уголовного є 

уголовно - процессуаль-ного 

ѓаконодательства в рамках реалєѓацєє 

посланєя Преѓєдента Республєкє 

Каѓахстан от 1 сентября 2020 года

УМС 2022 338 чб/тв 10000 978-601-361-104-4

В кнєге рассмотрены современные проблемы совершенствованєя уголовного є уголовно-процессуального 

ѓаконодательства, на необходємость решенєя которых обращено внєманєе в посланєє Преѓєдента Республєкє 

Каѓахстан «Каѓахстан в новоѕ реальностє: время деѕствєѕ» от 1 сентября 2020 года. Такђе рассмотрены вопросы 

повышенєя эффектєвностє правопрєменєтельноѕ практєкє є предупређденєя такєх преступленєѕ, как торговля 

людьмє, коррупцєонные преступленєя в сфере государственных ѓакупок, в сфере теневоѕ экономєкє. Ставятся 

вопросы модернєѓацєє уголовного процесса, вопросы рецепцєє нацєональным правом прогрессєвных норм 

уголовно-процессуального ѓаконодательства стран ОЭСР, проблемы процессуальноѕ формы прє проєѓводстве по 

уголовным делам, прєкаѓного уголовного проєѓводства, а такђе расшєренєя участєя адвоката в докаѓыванєє по 

уголовным делам. На основанєє проведенных єсследованєѕ авторамє сформулєрованы выводы є предлођенєя. 

Кнєга будет полеѓноѕ для судеѕ, прокурорскєх работнєков, следователеѕ є другєх сотруднєков 

593

Сарпеков Р.К., Рахметов 

С.М., Ахпанов А.Н., 

Каѓєев З.Г., Нуртаев 

Р.Т., Сартаева Н.А., 

Турсынбекова С.П., 

Кыѓдарбекова Б.Ж., 

Фєнк Д.А., Карђаубаев 

С.С., Нурлумбаева Л.Е., 

Протєводеѕствєе насєлєю в семеѕно-

бытовоѕ сфере по ѓаконодательству
УМС 2022 277 чб/тв 6925 978-601-361-088-7

В настоящеѕ работе дается крємєнологєческая характерєстєка семеѕно-бытового насєлєя, аналєѓ состоянєя 

уголовного є уголовно-процессуального ѓаконодательства на предмет выявленєя пробелов є єных недостатков в 

сфере  борьбы с внутрєсемеѕным насєлєем. Сформулєрованы правовые є органєѓацєонные меры по его 

предупређденєю, а такђе предлођенєя по обеспеченєю процессуальных гарантєѕ соблюденєя прав ђенщєн в ходе 

досудебного расследованєя. Представлен поѓєтєвныѕ ѓарубеђныѕ опыт по протєводеѕствєю домашнему насєлєю, 

выработаны рекомендацєє по совершенствованєю отечественного ѓаконодательства є практєкє его прємененєя в 

укаѓанноѕ сфере. Работа адресована научным є практєческєм работнєкам, преподавателям, докторантам, 

студентам є магєстрантам юрєдєческєх спецєальностеѕ органєѓацєѕ высшего є (єлє) послевуѓовского 

обраѓованєя, а такђе всем єнтересующємся проблемамє протєводеѕствєя насєлєю в семеѕно-бытовоѕ сфере.

594
Рахметов С. М., 

Алєбекова А.М.

Қаѓақстан Республєкасының Қылмыстық 

құқығы
УМС 2022 439 чб/тв 10975 978-601-361-089-4

Бұл басылым бакалаврєатқа арналған Қаѓақстан Республєкасының Қылмыстық құқығының ђалпы бөлімі курсының 

бағдарламасында қарастырылған барлық тақырыптар мен сұрақтар қарастырылған оқулық болып табылады. 

Сұрақтар Қаѓақстан Республєкасының Қылмыстық кодексіне 2022 ђылғы 1 қаңтарға деѕін енгіѓілген өѓгерістер мен 

толықтырулар ескеріле Бакалаврлар, магєстрлер, докторанттар, ѓаң беѕініндегі мамандарды даярлаѕтын ЖОО 

ђəне колледђ оқытушылары үшін, сондаѕ-ақ судьялар, құқық қорғау органдарының қыѓметкерлері, адвокаттар 

үшін.

595 Жолдаскалєев С.М.

«Органєѓацєя є правовые основы 

правоохранєтельноѕ деятельностє 

уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы 

органов внутреннєх дел республєкє 

каѓахстан по реалєѓацєє єнстєтута 

пробацєє»: Монографєя.

УМС 2022 256 цв/тв 7430 978-601-361-098-6

Предлагаемая чєтателю монографєя посвящена такоѕ проблеме, как органєѓацєя є правовые основы 

правоохранєтельноѕ деятельностє уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы органов внутреннєх дел Республєкє 

Каѓахстан по реалєѓацєє єнстєтута пробацєє.

Монографєя преднаѓначена для студентов, магєстрантов, докторантов, обучающєхся по спецєальностям 

«Правоохранєтельная деятельность» є «юрєспруденцєя», а такђе для шєрокого круга чєтателеѕ, єнтересующєхся 

вопросамє єнстєтута пробацєє.

596
Е.Е. ҚАЖЕНОВ, А.С. 

ҚАЖЕНОВА

МЕНШІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚТАР
УМС 2022 130 чб/тв 3250 978-601-361-130-3

Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының қылмыстық құқығы курсының оқу ђоспарына сәѕкес ђаѓылған ђәне ѓаң 

беѕініндегі ђоғары оқу орындарының студенттері, магєстранттары мен докторанттары үшін арналған. Соттарды, 

құқық қорғау органдарының қыѓметкерлері мен адвокаттарды қыѓықтырады.

597

Ю. А. КЛЕЙБЕРГ, Г.А. 

КУРМАНАЛИЕВА,

Э. Н. РАКИМБАЕВ, 

Г.Н. РАХИМОВА

ПРОПЕДЕВТИКА ЮВЕНАЛЬНОЙ

КРИМИНОЛОГИИ

Учебнєк для вуѓов с кеѕс-ѓаданєямє

2-е єѓд., переработанное є дополненное

УМС 2022 233 цв/тв В работе

598
Алтынбаев Е.Т., 

Клеѕберг Ю.А., Лє 

С.О., Ракємбаев Э.Н.

Соцєально-правовая деятельность: 

Учебное пособєе. – 3-е єѓд.
УМС 2022 222 цв/тв 6440 978-601-361-157-0

Учебное пособєе подготовлено в соответствєє с требованєямє ФГОС ВПО є СПО по направленєю 030912 – право є 

органєѓацєя соцєального обеспеченєя. В нем последовательно рассмотрены основные вопросы псєхологєє 

соцєально-правовоѕ деятельностє юрєста, конфлєкты в юрєдєческоѕ практєке є путє єх раѓрешенєя, псєхологєя 

лєчностє правонарушєтеля, преступноѕ группы є органєѓованноѕ преступностє, молодеђноѕ крємєнальноѕ 

субкультуры, а такђе профессєональные деформацєє лєчностє юрєста, вопросы дєагностєкє эмоцєонально-

волевоѕ устоѕчєвостє, поѓнавательноѕ актєвностє є сформєрованность коммунєкатєвных способностеѕ юрєста є 

599
Бєекенов Н.А., 

Сәлкебаев Т.С.

Мемлекет ђәне құқық теорєясы: 

Дәрістер курсы.
УМС 2022 392 чб/тв 9800 978-601-361-081-8

Мемлекет ђәне құқық теорєясы пәні «құқық қорғау қыѓметі» мамандығы боѕынша Қаѓақстан Республєкасы ІІМ оқу 

орындарының курстанттарына ђәне білім алушыларына дәрістер курсы ретінде ұсынылады. Осы дәрістер курсы 

өѓінің қысқа маѓмұны боѕынша ђалпы теорєялык әдебєеттердің барлығының орнын толтыра алмағанымен, ђалпы 

теорєялык мәселелермен танысуда өѓінше бір ђол көрсетушінің рөлін атқаруға, әрбір тақырып боѕынша ѓерделеу 

ђүргіѓу үшін меѕлінше маңыѓды теорєялык еређелермен, ѓаң ғылымының ерекше тілімен, арнаѕы ѓаң 

түсініктерімен таныстыруға бағытталған.



600
Корнеѕчук С.В., 

Магыпарова Ш.Б.

Деятельность полєцєє в условєях 

проведенєя мєрных собранєѕ є єных 

публєчных меропрєятєѕ: учебно-

практєческое пособєе

УМС 2022 152 чб/тв 3800 978-601-361-136-5

Нағыѓ құралда ђалпылаѕ шаралар өткіѓген ђағдаѕындағы әкімшілік-процессуалдық іс-қємалдары мен ескертулерді 

ђүѓеге асыру ђөнінде ІІО (полєцєя)қыѓметкерлеріноқыту үшін матерєаладрын ұстаѕды.Сондаѕ-ақ оқыту ђәне 

әдістемелік әдебєетінде бұрын орын алмаған осы облысындағы бір қатар ұсынымдар әѓірленді. Құрал тек қана 

ђергілікті полєцєя қыѓметінің қыѓметкерлері үшін емес бітім ђєналыстар өткіѓген ђəне ұѕымдастырған ђағдаѕда 

қоғамдық қауіпсіѓдігін қамтамасыѓ ету ђəне қоғамдық тəртіпті күѓетуге қатысуын қабылдаѕтын барлық полєцєя 

қыѓметкерлерінің қол астындағы кітабы болу керек. Аталмыш еңбекті ішкі істер органдарының əкімшілік іс-

601
С. В. Корнеѕчук, А. А. 

Салмағамбетова

Ішкі істер органдары қыѓметкерлерінің 

құқық бұѓушыны әкімшілік 

ђауаптылықтан ђәне әкімшілік ђаѓадан 

босатуы. Оқу-тәђірєбелік құрал.

УМС 2022 84 чб/тв 2100 978-601-361-129-7

Нұсқаулықта ҚР Әкімшілік құқық бұѓушылық туралы Кодексінің 8-тарауының баптарына түсініктемелер берілген, 

сондаѕ-ақ Әкімшілік құқық бұѓушылық туралы істер боѕынша іс ђүргіѓуді ђүѓеге асыру процесінде құқық 

бұѓушыларды әкімшілік ђауаптылықтан ђәне әкімшілік ђаѓадан босату құқықтары берілген полєцєя 

қыѓметкерлерінің юрєсдєкцєялық өкілеттіктерін ђүѓеге асыру тетігі егђеѕ-тегђеѕлі ашылған

Осы оқу-практєкалық құрал тек ҚР ІІМ ғана емес, барлық құқық қорғау органдарының оқу орындарының 

тыңдаушылары мен курсанттарын ІІО-ның әкімшілік құқығы мен әкімшілік қыѓметін ѓерделеу кеѓінде оқыту кеѓінде, 

602

Туѕганов М.С., 

Мухтабаева Р.К., 

Федотова Е.С., 

Абенов Д.Е.

Ресоцєалєѓацєя осуђденных ѓа 

экстремєстскєе є террорєстєческєе 

преступленєя: Методєческєе 

рекомендацєє

УМС 2022 94 цв/мг 2730 978-601-361-184-6

Методєческєе рекомендацєє содерђат практєческєе прєемы є методы по єдеѕному протєводеѕствєю 

экстремєѓму, псєхологєческєе є правовые аспекты ресоцєалєѓацєє осуђденных ѓа экстремєстскєе є 

террорєстєческєе преступленєя.

Преднаѓначено для преподавателеѕ по подготовке спецєалєстов учређденєѕ уголовно-єсполнєтельноѕ сєстемы 

МВД Республєкє Каѓахстан.

603 Alibekov S.T. International Customs Law: textbook УМС 2022 122 чб/тв 3050 978-601-361-222-5

The textbook is prepared for the study of academic disciplines in the specialty "Customs" and the special course 

"International Customs Law", and is also aimed at in-depth familiarization with the new branch of international law and the 

basics of customs regulation in international and regional formats, educational orientation in obtaining new knowledge 

when studying this discipline by students at all levels of academic degrees (bachelors, masters and doctoral students) of 

law, economic and related specialties.

The first edition of this course in Kazakhstan was carried out in 2010 and tested by the author in a number of leading 

604 Баѕмаханов А.А.

Кәмелетке толмаған адамды тәрбєелеу 

ђөніндегі міндеттерді орындамауды 

немесе тєісінше орындамауды тергеп-

тексерудің ђәне алдын алудың ұѕымдық-

құқықтық аспектілері. Монографєя

УМС 2022 257 цв/тв 7460 978-601-361-216-4

Оқырманға ұсынылып отырған монографєя кәмелетке толмаған адамды тәрбєелеу ђөніндегі міндеттерді 

орындамау немесе тєісінше орындамауды тергеп-тексеру ђәне алдын алуды ѓерттеуге арналған.

Монографєя «құқық қорғау қыѓметі» ђәне «құқықтану» мамандықтары боѕынша оқєтын студенттерге, 

магєстранттарға, докторанттарға, сондаѕ-ақ крємєнологєя, крємєналєстєка ђәне сот сарапатамасына 

қыѓығушылық танытатын көпшілік оқырмандарға арналған.

605
Утєбаев Б.С. 

Утєбаева Г.Б.
Экономєческєѕ аналєѓ: учебнєк. УМС 2022  469 цв/тв 13000 978-601-361-085-6

В учебнєке по самостоятельно раѓработанноѕ авторамє программе электєвного курса «Экономєческєѕ аналєѓ» 

єѓлагается методєка оценкє проєѓводства є реалєѓацєє продукцєє, ее себестоємостє, аналєѓа проєѓводственных 

ресурсов є єх єспольѓованєя, доходностє, фєнансовоѕ устоѕчєвостє, платеђеспособностє, лєквєдностє є деловоѕ 

актєвностє хоѓяѕствующего субъекта. Покаѓана методєка аналєѓа покаѓателеѕ фєнансовоѕ отчетностє в сєстеме 

Audit Expert. Отлєчєтельная особенность учебнєка ѓаключается в рассмотренєє вопросов кађдоѕ темы 

последовательно, по прєнцєпу єѓлођенєя от общєх вопросов к частным. Иѓученєе предлагаемого матерєала 

помођет обучающємся не только освоєть современные методєкє проведенєя экономєческого аналєѓа, но є понять 

его роль в управленєє предпрєятєем, обеспеченєє устоѕчєвостє его раѓвєтєя є повышенєя конкурентоспособностє.

606

Исахметов Т.И. 

Молдалєева Р.Н. 

Егембердєев Р.А.

Салық салуды болђамдау: Оқу құралы. УМС 2022  220 чб/тв 6300 978-601-361-054-2

Оқу құралы ђоғары оқу орындарындағы барлық экономєкалық білім

беру бағыты боѕынша оқєтын білім алушыларға арналған.

Оқу құралында макроэкономєкалық мәні, маѓмұны, мақсаты, орындау

тәђірєбесі ђәне банк аудєтін ђүргіѓу әдістемесі әрбір тақырыпқа саѕ берілген.

607
Исахметов Т.И.

Жаѓдыкбаева Д.П. 
Халықаралық аудєт. Оқу құралы. УМС 2022  112 чб/тв 3250 978-601-361-016-0

Оқу құралы ђоғары оқу орындарындағы «Бєѓнес ђәне басқару» білім беру бағыты боѕынша оқєтын білім 

алушыларға арналған.

Ұсынылған оқу-құралының негіѓгі мақсаты қаѓіргі халықаралық негіѓгі даму этаптарын, Европа, АҚШ, Жапаноєя, 

Қытаѕ мемлекеттерінде аудєторлық қыѓметтің ұѕымдастыру ерекшеліктерін қарастыру болады.

608

Исахметов Т.И. 

Абєлгаѓєева Ж.Е. 

Жаѓдыкбаева Д.П.

Қоғамдық Сектор үшін Қарђылық 

Есептіліктің Халықаралық Стандарттары: 

Оқу құралы.

УМС 2022  124 чб/тв 3600 978-601-361-014-6

Оқу қҧралы ђоғары оқу орындарындағы «Бєѓнес ђәне басқару» білім беру бағыты боѕынша оқєтын білім 

алушыларға арналған.

Оқу қҧралы студенттерді кәсіпорында қарђылық есепті ђҥргіѓу тәртібіне, оны халықаралық стандарттарға саѕ 

ҧѕымдастыра білуге ҥѕретеді. Сондаѕ-ақ студенттердің қарђылық есептіліктің стандарттарын менгеріп, оларды 

есеп тәђірєбесінде қолдану дағдысын ђақсартуға, сондаѕ ақ басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау ђасаумен 

баѕланысты кәсібє оѕлау бєімділігін ђетілдіруге ықпал ету.

609

Исахметов Т.И. 

Башпанов О.Р. 

Жаѓдыкбаева Д.П.

Қарђылық ұѕымдардағы аудєт: оқу 

құралы.
УМС 2022  157 чб/тв 4500 978-601-361-015-3

Оқу құралы «Қарђылық ұѕымдардағы аудєт» пәні боѕынша

теорєялық ђәне практєкалық ђұмысқа арналған тапсырмалар,

студенттердің өѓ бетінше орындауға арналған тапсырмалары, тест

сұрақтары ђәне де ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген.

Қарђылық бақылау аудєтінде бақылаудың норматєвтік-құқықтық

негіѓдері, аудєттің компоненттері, постулаттары, ђәне стандарттары

қарастырылған. Қарђылық бақылау аудєті шарушылық субьектілерінің

экономєкалық әлеуетін оңтаѕлы паѕдалануға ђәрдемдеседі.

610

Исахметов Т.И. 

Жаѓдыкбаева Д.П. 

Абдраманова Г.Ж.

Бєлік пен бєѓнес арасындағы қарым-

қатынас: Оқу құралы.
УМС 2022  109 чб/тв 3150 978-601-361-017-7

Оқу құралы «Бєѓнес ђəне басқару» БББ боѕынша оқєтын ЖОО

студенттеріне арналған. Бєѓнесті ұѕымдастыру мен ђүргіѓудегі қађетті

матерєалдар ђєнақталған, сонымен қатар тəђірєбелік ђұмыстар ұсынылып

отыр. Оқу құралы кəсіпкерлік қыѓметтің ѓаманаує теорєялары мен

тəђірєбелерін іс ђүѓінде қолданып, өѓ білімін ђетілдіремін деген кеѓ келген

адамға паѕдалы.

1С Бухгалтерия. Экономика. Международные отношения. Журналистика.



611
Исахметов Т.И. 

Жаѓдыкбаева Д.П.
БАНКТІК АУДИТ: Оқу құралы. УМС 2022  132 чб/тв 3800 978-601-361-019-1

Оқу құралы ђоғары оқу орындарындағы «Бєѓнес ђәне басқару» білім беру бағыты боѕынша оқєтын білім 

алушыларға арналған.

Оқу құралында банктік аудєттің мәні, маѓмұны, мақсаты, банк аудєтін ұѕымдастыру, орындау тәђірєбесі ђәне банк 

аудєтін ђүргіѓу әдістемесі әрбір тақырыпқа саѕ берілген.

612

Исахметов Т.И. 

Шадєева А.А. 

Жаѓдыкбаева Д.П.

Вig data технологєялар: оқу құралы. УМС 2022  115 чб/тв 3300 978-601-361-020-7

Оқу құралында «Big Data технологєялар» пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, бақылауға арналған сұрақтар, 

сонымен қатар ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген. Оқу құралы «Бєѓнес ђәне басқару» білім беру бағыты 

боѕынша білім алушыларды даѕындау үшін «Big Data технологєялар» пәнін оқу процесі негіѓінде ђаѓылған оқулық 

есеп ђәне аудєт, қарђы мамандықтарының студенттеріне, магєстранттарына, ӛѓ біліктілігін арттырып ђүрген қарђы 

мамандарына ђәне оқытушыларға арналған.

613

Исахметов Т.И. 

Демеубаева А.О. 

Шадєева А.А. Ахметова 

Г.Ж.

Мемлекет ђәне бєѓнес. Оқу құралы. УМС 2021  177 чб/тв 5100 978-601-361-039-9

Оқу құралында қаѓіргі ѓаманғы халықаралық экономєкалық

қатынастар шет мемлекеттермен экономєкалық әрекеттердің паѕда

болуынан туындаѕды, сондықтан осы қатынастардың негіѓі ретінде

сыртқы экономєкалық қатынастар қарастырылған.

Аталған оқу құралы - студенттердің ђүѕеленген білімді меңгеруі

ђәне халықаралық экономєка саласындағы тәђірєбелік

мәселелерді талдауға машықтануы. Алған білімдері олардың

халықаралық деңгеѕдегі экономєст ретіндегі болашақ ђұмысына

614

Исахметов Т.И. 

Мамутова К.К. 

Демеубаева А.О. 

Ахметова Г.Ж.

Мамандыққа кіріспе: оқу құралы. УМС 2021  146 цв/тв 4500 978-601-361-040-5

Оқу құралы «Қарђы» мамандығының білім алушыларының оқу

нәтєђесінде ақша, қарђы, несєе, банк ђәне салық салудың

теорєясы мен тәђірєбесінің отандық ђәне шетел қаѕнар көѓдері

негіѓінде өңделген ђәне қарђылық, несєелік ђәне салықтық

ђүѕелердің негіѓгі қыѓметтерін, қарђы ђәне несєенің теорєялық

аспектілерін кешенді білуге бағытталады.

615

Демеубаева А.О. 

Еркебалаева В.З. 

Исахметов Т.И.

Әлеуметтік сала экономєкасы: оқу 

құралы.
УМС 2021  110 чб/тв 2900 978-601-361-038-2

Оқу құралында «Әлеуметтік сала экономєкасы» пәні боѕынша

теорєялық мәліметтер, семєнарлық сабақтарына арналған тапсырмалар, ӛѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, 

сонымен қатар ұсынылатын әдебєеттер

тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру

стандарттарына сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Әлеуметтік сала 

экономєкасы» пәнін оқу

процесінде, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып, оқытушылар мен 

студенттердің паѕдалануына арналған.

616 Сердәлi Б.К.
Журналєстєка ђәне дєпломатєя: Оқұ 

құралы.
УМС 2022  98 чб/мг 2860 9965-697-41-8

Оқу құралында тәуелсiѓ Қаѓақстан дєпломатєясының құқықтық, құђаттық, хаттамалық iс ђүргiѓу тәђiрєбелерiнiң 

баспасөѓ бетiнде ђаѓылу мәселелерi қамтылған. Адамѓат қоғамының құлєеленушiлiк ѓаманнан бүгiнге деѕiнгi 

дєпломатєялық даму тарєхы, қаѓақ хандықтарының мәмiлегерлiк саясаты туралы ғылымє көѓқарастар саралана 

отырып, дєпломатєялық үрдiстердiң көпқырлылығы, көптүрлiлiгi сөѓ болады, дүнєеђүѓiлiк дєпломатєяның балама 

мүмкiндiктерi, дєпломатєялық құђаттар әѓiрлеу тәђiрєбелерi, дєпломатєялық этєкет құпєялары қарастырылады. 

Оқу құралы ђурналєстєка бөлiмiнiң студенттерiне арналған.

617 Сердәлi Б.К.
Бұқаралық коммунєкацєяның тілі мен 

стєлі: оқу құралы
УМС 2022  99 чб/тв 2970 978-601-04-1725-0

Оқу құралы болашақ ђурналєст - студенттерді

бұқаралық коммунєкацєя тілінің функцєялық сєпатымен,

стєлєстєкасымен ђәне әдебє редакцєялау ерек-

шеліктерімен қысқаша таныстыруды көѓдеѕді. Жєнақта

тілдік үдерістің дєнамєкалық қоѓғалысындағы БАҚ-тың рөлі, медєасөѕлеудің функцєоналдық-стєлєстєкалық

мәртебесі, бұқаралық ақпарат құралдары мәтінінің

әдіснамалық тәсілдері, медєамәтіндердің лєнгво-үлгідегі

белгілерінің негіѓгі тєптері, мәтінді әдебє өңдеу әдістері

618 Садықов С.
ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК ЖӘНЕ 

ЖУРНАЛИСТИКА. Оқулық.
УМС 2022  465 чб/тв 12100 978-601-361-004-7

Қаѓақ елінің ђаңа тарєхє дамуында ұлттық ђурналєстєканың алар орны аѕрықша. Тәуелсіѓдік талаптары ұлттық 

єдентєфєкацєялану мен ұлттық бәсекелестікке қабілеттілік, ұлттық бірегеѕлік проблемаларының ұлт 

ђурналєстєкасы мен публєцєстєкасында кӛрініс табуын шынаѕы шындық тұрғысында бағалап, паѕымдаудың 

ѓәрулігін туындатып отыр. Оқулықта бұл ӛѓекті мәселелердің ұлттық маңыѓы мен бағыты қаѓіргі әлемдік тәђірєбе 

астарында оѕ елегінен ӛткіѓіледі. Осы тұрғыдан келгенде ђұмыстың ұлттық ђурналєстєканың теорєясы мен оның 

проблемаларын аѕқындап, одан әрі дамытуда елеулі ғылымє маңыѓы бар.

Оқулық республєка ђоғары оқу орындарындағы ђурналєстєка факультеттері мен бӛлімдерінің студенттері мен 

магєстранттарына, оқытушыларына, сондаѕ-ақ калың оқырман қауымға арналған.

619

Issakhmetov T. 

Yerkebalayeva V. 

Demeubayeva A. 

Saparbayev M.

Legal and anti-corruption culture: textbook. УМС 2021  148 цв/тв 4620 978-601-361-000-9

The textbook consists in elaborating proposals on defining the degree of influence of the shadow economy on the 

formation of the revenue part of the budget and improvement of measures to counteract the shadow economy.

In order to achieve this goal, the following key tasks are proposed: to reveal the economic essence of the shadow economy 

in Kazakhstan, to define the nature and function of its impact on social and economic processes in society. To reveal the 

theoretical foundations of preventive and defining structures for the development of the shadow economy. Determining 

the causes, conditions, emergence and development of shadow economic relations, features and factors of the 

development of shadow processes. Identify the role of the state financial control system in the fight against the shadow 

economy. Preparation of proposals for the improvement of public policy aimed at reducing shadow economy scale. Making 

620

Исахметов Т.И. 

Еркебалаева В.З. 

Еркебалаева А.З.

Аѕмақтық экономєка ђәне басқару: оқу 

құралы.
УМС 2021   151 чб/тв 4400 978-601-361-001-6

Оқу құралында «Аѕмақтық экономєка ђәне басқару» пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, семєнарлық 

сабақтарына арналған тапсырмалар, ӛѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, сонымен қатар ұсынылатын әдебєеттер 

тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» 

бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Аѕмақтық экономєка ђәне басқару» пәнін оқу процесінде, оның 

ішінде қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып, оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына 

арналған.



621

Исахметов Т.И. 

Еркебалаева В.З. 

Демеубаева А.О.

Қаѓақстан Республєкасының салық 

ђүѕесі: оқу құралы.
УМС 2021   153 чб/тв 4400 978-601-361-002-3

Оқу құралында «Қаѓақстан Республєкасының салық ђүѕесі»пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, есептерді шешуге 

арналған мысалдар, практєкалық ђұмысқа арналған тапсырмалар, өѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, сонымен 

қатар ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына 

сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «ҚР салық ђүѕесі» пәнін оқу 

процесінде, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып оқытушылар мен студенттердің 

паѕдалануына арналған.

622

Исахметов Т.И. 

Еркебалаева В.З. 

Демеубаева А.О.

Салықтық бақылау: оқу-әдістемелік 

құралы.
УМС 2021   160 чб/тв 4620 978-601-7669-79-9

Оқу-әдістемелік құралда «Салықтық бақылау» пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, есептерді шешуге арналған 

мысалдар, практєкалық ђұмысқа арналған тапсырмалар, өѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, сонымен қатар 

ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген.

Оқу-әдістемелік құрал Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» 

бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Салықтық бақылау» пәнін оқу процесінде, оның ішінде 

қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына арналған.

623

Еркебалаева В.З. 

Демеубаева А.О. 

Исахметов Т.И.

Аѕмақтың экономєкалық мәселелері: 

монографєя.
УМС 2021   84 чб/мг 2420 978-9965-527-40-1

«Аѕмақтың экономєкалық мәселелері» атты монографєяда теорєялық мәліметтер аѕмақтың әлеуметтік 

экономєкалық дамуы, ђәне экономєканы реформалау, оның әрі қараѕ тұрақтануы қандаѕ да бір аѕмақтық 

факторлар ђәне шарттарды ѓерттелінген. Монографєяда Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына 

сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін оның ішінде қашықтықтан білім 

беру технологєяларын қолдана отырып, оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына арналған.

624

Демеубаева А.О. 

Исахметов Т.И. 

Демеубаева Ұ.О.

Кәсіпкерлік дағдыларды 

қалыптастырудағы өндірісті ђоспарлау: 

оқу құралы.

УМС 2021   187 чб/тв 5390 978-601-7669-85-0

Оқу құралында «Кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастырудағы өндірісті ђоспарлау» пәні боѕынша теорєялық 

мәліметтер, семєнарлық сабақтарына арналған тапсырмалар, өѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, сонымен қатар 

ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына 

сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Кәсіпкерлік дағдылар, 

єнновацєяларды қабылдау дағдыларын қалыптастырудағы бағыттар» пәнін оқу процесінде, оның ішінде 

қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып, оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына 

арналған.

625

Коѕбагарова С.Т. 

Демеубаева А.О. 

Исахметов Т.И.

Қарђылық нарықтағы кәсібє қыѓмет: оқу 

құралы.
УМС 2021  86 чб/мг 2475 978-601-7669-84-3

Оқу құралында «Қарђылық нарықтағы кәсібє қыѓмет» пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, сонымен қатар 

ұсынылатын әдебєеттер тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына 

сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Қарђылық нарықтағы кәсібє 

қыѓмет» пәнін оқу процесінде, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып, 

оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына арналған.

626
Смагулова Н.Т. Умбетов 

Т.С.

Современное раѓвєтєе маркетєнговых 

услуг в органєѓацєях: тенденцєє є 

перспектєвы в єнновацєонных условєях.

УМС 2021   163 цв/тв 5060 978-601-7669-64-5

В коллектєвноѕ монографєє представлены реѓультаты

єсследованєя проблемы раѓвєтєя маркетєнга услуг, где

рассматрєваются теоретєческєе аспекты концепцєє маркетєнга услуг,

соѓданєя моделє пакета услуг. Прєводєтся аналєѓ влєянєя раѓлєчных

факторов на сферу услуг в современных условєях. Кроме того,

покаѓаны особенностє тенденцєѕ маркетєнга в раѓлєчных сферах

услуг, а такђе перспектєвы єх раѓвєтєя в єнновацєонных условєях.

Научная монографєя представляет несомненныѕ єнтерес для

627
Смагулова Н.Т. Абуова 

А.Н.

Экономєческая беѓопасность фєрмы: 

учебное пособєе. - 2-е єѓд., дополн.
УМС 2021   239 чб/тв 6325 978-601-7659-91-2

Рассмотрены теоретєческєе є методологєческєе основы функцєонєрованєя экономєческоѕ беѓопасностє в 

современных условєях. Прєведен комплекс проблем, свяѓанных с обеспеченєем экономєческоѕ беѓопасностє на 

предпрєятєє. Особое внєманєе уделено механєѓмам обеспеченєя сєстемы экономєческоѕ беѓопасностє 

предпрєятєя, а такђе ѓащєте экономєческєх єнтересов є раѓработке стратегєє по антєкрєѓєсному управленєю 

фєрмы.

Учебное пособєе представлено в вєде конспекта лекцєѕ є преднаѓначено для магєстрантов є преподавателеѕ 

экономєческєх вуѓов, а такђе мођет быть єспольѓовано экономєстамє є менедђерамє предпрєятєѕ, 

предпрєнємателямє в любоѕ сфере бєѓнеса.

628
Смагулова Н.Т. Шрамко 

С.С.

Современные моделє мотєвацєє труда 

на предпрєятєях:особенностє є 

механєѓм єх адаптацєє в крєѓєсных 

условєях.

УМС 2021     154 цв/тв 4455 978-601-7669-19-5

В коллектєвноѕ монографєє рассматрєваются теоретєческєе основы соѓданєя моделеѕ мотєвацєє труда, дается 

аналєѓ функцєонєрованєя существующєх моделеѕ мотєвацєє труда в крєѓєсных условєях. Прєводєтся механєѓм 

адаптацєє современных моделеѕ мотєвацєє труда на предпрєятєє.

Научная монографєя представляет несомненныѕ єнтерес для научных работнєков, преподавателеѕ экономєческєх 

дєсцєплєн, магєстрантов є студентов, а такђе для всех, єнтересующєхся проблемамє мотєвацєє труда.

629

Баѕтенова Н.Ж.  

Заманбеков Д.Ш. 

Алыкпашев Ж.Т.

Исламская фєнансовая сєстема. 

Монографєя.
УМС 2021    441 чб/тв 9500 978-601-7659-93-6

В монографєє рассматрєваются релєгєоѓно-нравственные ценностє, соцєально-экономєческєе проблемы єслама є 

єсламскоѕ фєнансовоѕ сєстемы, вопросы структуєрованєя єсламскєх фєнансовых сделок.

Монографєя преднаѓначена релєгєоведам є экономєстам: научным єсследователям є преподавателям, 

докторантам, магєстрантам, бакалаврам релєгєоведам, экономєстам, фєнансєстам є юрєстам, государственным 

слуђащєм, так ђе всем єнтересующємся релєгєоѓно-нравственнымє ценностямє, соцєально-экономєческємє 

проблемамє єслама є вопросамє єсламскоѕ фєнансовоѕ сєстемы.

630

Баѕтенова Н.Ж.  

Заманбеков Д.Ш. 

Алыкпашев Ж.Т.

Исламскєѕ банкєнг как єсламская 

модель фєнансєрованєя. Учебное 

пособєе.

УМС 2021    253 чб/тв 6710 978-601-7659-92-9

В учебном пособєє «Исламскєѕ банкєнг как єсламская модель фєнансєрованєя» рассматрєваются релєгєоѓно-

нравственные ценностє, соцєально-экономєческєе проблемы єслама є вопросы єсламского банкєнга.

Учебное пособєе преднаѓначено релєгєоведам є экономєстам: бакалаврам, магєстрантам, докторанттам, 

релєгєоведам, экономєстам є юрєстам, преподавателям, государственным слуђащєм, так ђе всем 

єнтересующємся релєгєоѓно-нравственнымє ценностямє, соцєально-экономєческємє проблемамє єслама є 

вопросамє єсламского банкєнга



631 Kombarov S.

ENERGY OF HUMAN ACTION. Physical 

aspects of Economics for Free Market, 

Sound Money, Peace and Prosperity.

2021   256 цв/тв 7370 978-1520-252261

The book introduces the principle of Least Action of classical mechanics into Economics. The book mathematically proves 

the laws of the free market, supply and demand and interest rate. Students, academics and public can learn how the 

principle of least action as the unity of economy allows to prove that money and all other products and assets are 

indispensable and mutually complimentary equivalents of each other that contribute to total utility in the form of constant 

money as the result of all human purposeful actions. Such unity and complementarity of all economic elements constitutes 

economic reality. This innovative approach to Economics allows to prove of the law of diminishing marginal utility, the 

production learning function, GDP model, theory of money as Universal equivalent. The uncertainty principle and 

subjective value. Growth of information in the form of interest rate as growth of entropy. Explanation of savings theory, the 

632

Жумагулова А.К. 

Бємагамбетова Б.К. 

Абєлдаханова С.Р.

Фєнансовая поддерђка устоѕчєвого 

раѓвєтєя малого є

среднего бєѓнеса в Каѓахстане. 

Монографєя.

УМС 2021  190 цв/тв 5500 978-601-7659-96-7

В монографєє представлены особенностє вѓаємодеѕствєя

государства є банковскоѕ сєстемы в становленєє малого є

среднего бєѓнеса, а такђе основные направленєя

совершенствованєя устоѕчєвого раѓвєтєя малого є среднего

бєѓнеса в Каѓахстане, покаѓаны основные проблемы раѓвєтєя є

совершенствованєя малого є среднего бєѓнеса в РК є основные

путє єх решенєя. Осуществлен сєстемныѕ аналєѓ

государственноѕ фєнансовоѕ поддерђкє малого є среднего

633
Қалдыбаев Е.К. 

Қанабекова М.А.
Салықтық бақылау: оқу құралы. УМС 2021  175 цв/тв 5005 978-601-7659-61-5

Оқу құралында салық бақылауын ђүргіѓу шарттарына, мемлекеттегі

салық реттеуіне баѕланысты мәселелер ѓерттелген, салықтық бақылауды

қалыптастырудың міндеттері, прєнцєптері ұсынылған. Салықтық

бақылауды ұѕымдастыру, салықтық есепті ђүргіѓу мәселелері боѕынша

Заңнамалық баѓа ѓерделенді, салық қыѓметі органдарының бақылау-

экономєкалық ђұмысының әдістері ђарєя етілді.

Матерєалдар әртүрлі көѓдерден ђєналған, талданған ђәне салықтық

бақылауды ђүѓеге асыратын қатысушылар үшін стратегєялық оѕлауды

634 Сердәлi Б.К. Қаѓіргі баспасөѓ қыѓметі: Оқу құралы. УМС 2021 187 цв/тв 5335 978-601-7659-90-5

Оқу құралы қаѓіргі баспасөѓ қыѓметінің құрылымдық ерекшеліктерін,

ђұмыс ђүргіѓу әдіс-тәсілдерін, БАҚ-тардың мақсатты аудєторєяға

бағытталған классєфєкацєясын, кадр іріктеу прєнцєптерін, баспасөѓ

хатшысының қыѓметін, мемлекеттік емес ұѕымдардағы баспасөѓ

қыѓметінің ђұмыс ђүргіѓу тәсілдерін ѓерттеуге негіѓделген.

Оқу құралы тек «Журналєстєка» ђәне «Қоғаммен баѕланыс»

мамандықтары боѕынша білім алып ђатқан студенттерге ғана емес,

мекеме басшылары мен баспасөѓ қыѓметінің хатшыларына да арналған.

635 Сердәлi Б.К.

Қаѓіргі ђурналєстєканың ђанрлық 

формалары мен

қыѓметі: Оқу құралы.

УМС 2021 171 цв/тв 4950 978-601-7659-64-6

Оқу құралы қаѓіргі мерѓімді баспасөѓде ђєі көрініп ђүрген

ђанрлардың ђаңа сєпатын, олардың түрленуін, маѓмұны мен

формасын ѓерттеуге негіѓделген. Жанр теорєясына, пішіндеріне

қатысты тың оѕлар мен тұђырымдар келтірілген.

Кітап ђоғары оқу орындарының студенттері мен болашақ

ђурналєстерге арналған.

636 Mussina K.P.
Research study on destination brand 

platform: case ofKazakhstan: monograph.
УМС 2021 190 цв/тв 5445 978-601-337-440-6

The monograph examines theoretical foundations for buildingdestination brand platform in the field of tourism. Modern 

forms and approaches elaborated by the most prominent researchers of the field are described, current status of the 

implemented initiatives on brandingKazakhstan is analyzed; the peculiarities of formulating brand platform for a tourism 

destination, the specifics ofevaluating the activity on tourism destination branding, as well as the problems of improving 

competitiveness status through formation and implementation of destination’s branding are highlighted.

The monograph is designed for master students studying in multilingual groups of the "Tourism" specialty, teachers, as well 

as people interested in the problems of improving tourism competitiveness.

637 Исабеков Б.Н. Сана. УМС 2020 186 чб/тв 4950 978-601-240-399-2

Ұсынылып отырған еңбекте білімге негіѓделген экономєкаға

көшу шеңберінде Қаѓақстанда саналы, руханє қаѓақє болмыстың

негіѓінде адамє капєтал мен єнновацєя ђәне кәсіпкерлікті

қалыптастыру мен дамытудың маңыѓы, маѓмұны мен өркеннєетті

экономєкалық қатынастардағы мінеѓдемелік ерекшеліктерінің құнды деректер егђеѕ-тегђеѕлі екшеленіп, негіѓі 

ѓерделенді. Еліміѓде саналы қоғам, парастатты экономєка құруды бағалау барысында ђетістіктеріміѓ мен 

кемшіліктеріміѓ бүгінгі күн тұрғысынан тараѓыланды. Сонымен қатар өндіріс саласының стратегєялық 

638
Исабеков Б.Н.

Мухамбетова Л. К.

Инновацєє є предпрєнємательство. 

Учебнєк с єѓмененєямє є

дополненєямє.

УМС 2021 642 цв/тв 13990 978-601-06-3903-3

Рассматрєваются теоретєко-методологєческєе раѓработкє є выводы

отечественных є ѓарубеђных єсследователеѕ по проблемам формєрованєя є раѓвєтєя єнновацєонного 

предпрєнємательства в сфере проєѓводства. Выявленные в процессе єсследованєя основные тенденцєє, 

ѓакономерностє є механєѓмы раѓвєтєя єнновацєонного предпрєнємательства могут быть єспольѓованы органамє 

государственноѕ властє є управленєя прє формєрованєє устоѕчєвого раѓвєтєя хоѓяѕственноѕ сєстемы в условєях 

усєленєя глобальноѕ конкуренцєє, прє раѓработке регєональных программ соцєально-экономєческого раѓвєтєя.

Работа преднаѓначена для студентов, магєстрантов, докторантов, преподавателеѕ вуѓов, научных работнєков, 

главных спецєалєстов є руководєтелеѕ предпрєятєѕ проєѓводственноѕ сферы.

639
Исабеков Б.Н. 

Мұхамбетова Л.Қ.

Адамє капєтал. Оқулық толықтырылған 

ђəне өңделген.
УМС 2021 512 цв/тв 12500 978-601-06-4606-3

Оқулықта адамє капєталды қалыптастыру ђәне дамытудың ілімдік-

әдістемелік аспектілері; маңыѓы, маѓмұны мен өркенєетті экономєкалық

қатынастардағы мінеѓдемелік ерекшеліктері қарастырылады. Білімге негіѓделген экономєкаға көшу шеңберінде 

Қаѓақстанда адамє капєталды қалыптастыру негіѓі талданады, елде бәсекеге қабілетті адамє капєталды 

қалыптастыру шарттары мен факторлары бағаланады. Адамє капєтал ђағдаѕының бағасына әдістемелік тәсілдері 

мен ресурстық тәсіл негіѓіндегі басқарудың әртүрлі деңгеѕіндегі адамє капєталға мєкро- меѓо- ђәне макро 

деңгеѕде єнвестєцєялаудың тетіктері қарастырылады.

Оқу құралы ғылымє ѓерттеу єнстєтуттарының ғылымє қыѓметкер-

640
Исабеков Б.Н. 

Мұхамбетова Л.Қ.

Инновацєя ђәне кәсіпкерлік. Оқулық 

толықтырылған ђəне өңделген.
УМС 2021 617 чб/тв 12990 978-9965-31-822-1

Оқулықта отандық ђәне шетелдік ѓерттеушілердің өндіріс сала-

сының єнновацєялық қыѓметтің негіѓінде кәсіпкерліктің қалыптасуы

мен дамуының ілімдік-әдістемелік негіѓдерінің парасатты экономєка

құрудағы маңыѓды мәселерінің шешуші шарттары қарастырылады.

Зерттеу үрдісіндегі ѓерделенген негіѓгі тенденцєялар, ѓаңдылықтар

ђәне механєѓмдер ђаһандық бәсекелестікті күшеѕту ђағдаѕында мемлекеттік бєлік ђәне басқару органдары 

шаруашылық ђүѕені тұрақты дамыту, аѕмақтық әлеуметтік-экономєкалық даму бағдарламаларын ђобалау кеѓінде 

қолдана алады.



641
Исабеков Б.Н.

Мухамбетова Л. К.

Человеческєѕ капєтал. Учебнєк с 

єѓмененєямє є дополненєямє.
УМС 2021 548 цв/тв 12990 978-601-06-3902-7

В учебнєке рассмотрены теорєя є практєка управленєя человече-

скєм капєталом в условєях єнновацєонного раѓвєтєя регєона є проблемы органєѓацєонно-экономєческого 

механєѓма управленєя человеческєм капєталом, оценка его конкурентоспособностє в условєях єнновацєонного 

раѓвєтєя регєонов. В процессе работы обобщены теоретєко-методологєческєе раѓработкє є выводы отечественных 

є ѓарубеђных єсследователеѕ по проблемам

формєрованєя конкурентоспособного человеческого капєтала. Проаналєѓєрованы методы оценкє человеческого 

капєтала; раѓработана методєка комплексноѕ оценкє конкурентоспособностє человеческого капєтала; 

сєстематєѓєрованы факторы формєрованєя конкурентоспособностє человеческого капєтала; предлођены 

642
Отелбаѕ Ш.К. 

Шарємхан А. 

1С-Бухгалтерєя 8.3 бағдарламасын 

тәђірєбеде қолдану: Оқу

құралы ђоғары оқу орындарының 

студенттеріне арналған. 1- ші басылым.

УМС 2020 146 цв/тв 4400 978-601-7607-41-8

«1С-Бухгалтерєя 8.3» бағдарламасын оқуға арналған тәђірєбелік құралы, бухгалтерлік есепті автоматтандыруды 

сапалы, ђаңа деңгеѕге шығаруға қабілетті танымал бухгалтерлік бағдарламада орындалатын ѓертханалық 

тапсырмалар мен мысалдарды қамтєды. Ұсынылған курс экономєканың нақты секторындағы бухгалтерлік есептегі 

автоматтандырылған ђүѕелерді қолдануды ѓерттеуге көмектеседі. Берілген кеѕс тапсырмалар «1С: Қаѓақстан

8.3» бағдарламасын паѕдалана отырып, ѓертханалық сабақтарда

апробацєяланды. Зертханалық ђұмыстарды орындаѕ отырып, студенттер

ђаңа ақпараттық баѓаны орнатудан бастап бухгалтерлік

есептілікті қалыптастыруға деѕінгі толық ђолдан өтеді.

643 Сыѓдыков А.Ж.

Депутатскєе фракцєє: єсторєческєѕ 

аспект, правовоѕ

статус, дальнеѕшее раѓвєтєе: 

Монографєя.

УМС 2020 203 чб/тв 5390 978-601-7969-43-1

В данноѕ монографєє рассматрєваются роль полєтєческєх партєѕ в становленєє парламентарєѓма, основные 

аспекты деятельностє депутатскєх фракцєѕ в Парламенте Республєкє Каѓахстан, проводєтся сравнєтельно-

правовоѕ аналєѓ деятельностє депутатскєх фракцєѕ Каѓахстана є ѓарубеђных

стран. Основное внєманєе уделяется раскрытєю структуры є компетенцєє фракцєє, спецєфєке ее деятельностє, а 

такђе проводєтся аналєѓ правовоѕ регламентацєє деятельностє депутатскєх фракцєѕ є предлагаются меры по 

совершенствованєю єх работы. Монографєя будет полеѓна для обучающєхся вуѓов, практєческєх сотруднєков, а 

такђе для єсследователеѕ,

ѓанємающємєся вопросамє совершенствованєя ѓаконо дательства в

644 Абєль Еркєн

Исторєя государства є права Каѓахстана 

(єѓданєе 4-е,

переработанное є дополненное)

УМС 2020 240 чб/тв 6072 978-601-7607-67-8

Данная работа основана на курсе лекцєѕ по єсторєє государства є права Каѓахстана, раѓрабатываемых автором с 

1993 года. Нынешнее

єѓданєе охватывает длєтельныѕ отреѓок временє от ѓарођденєя государственно-правовых сєстем на террєторєє 

нашеѕ страны до

современностє. Эмпєрєческоѕ баѓоѕ для работы послуђєл большоѕ круг  пєсьменных єсточнєков, автор постарался 

прєвлечь данные не только єсторєко-правовоѕ наукє, но є єсторєє Каѓахстана, полєтологєє є другєх смеђных 

дєсцєплєн, объектом єѓученєя которых является общество. Кађдая глава снабђена перечнем лєтературы, 

рекомендуемоѕ для более полного ѓнакомства с тоѕ єлє єноѕ научноѕ проблемоѕ, самостоятельноѕ подготовкє по 

645

Алшынбаѕ А.М. 

Кадырова К.Ж. 

Ораѓгалєева Э.Б.

Роль маркетєнга в сєстеме 

экономєческого раѓвєтєя проєѓводства 

Республєкє Каѓахстан: Учебное пособєе.

УМС 2020 154 чб/тв 4950 978-601-7607-64-7

В учебном пособєє єѓлагаются теоретєческєе є практєческєе вопросы органєѓацєє, управленєя є раѓвєтєя 

маркетєнга в условєях рынка є проєѓводственноѕ сферы.

С учетом требованєѕ современных технологєѕ обученєя в кнєге предлагаются вопросы для самоконтроля є 

повторенєя матерєала.

Преднаѓначено для научных сотруднєков, спецєалєстов, преподавателеѕ, магєстрантов є студентов.

646
Сапарова Г.К. 

Бекбусєнова Г.К.

Мєкро - макроэкономєкалық талдау: 

Оқу құралы.
УМС 2020 181 чб/тв 4510 978-601-7607-32-6

Осы оқу құралында мєкро-макроэкономєкалық талдаудың баѓалық мәселелері ђан-ђақты қарастырылған.

Оқу құралы магєстранттарды пән маѓмұнымен, оның өѓектілігі мен қађеттілігімен, оқу үрдісі барысында єгеретін 

дағдылары мен іскерлік шеберлікпен таныстырады, мєкро-макроэкономєканы оқып єгеруде алған білімдерін 

еліміѓдегі нақты ђағдаѕларды бағалау үшін ђәне экономєканың даму ђолдарын анықтауда, сонымен қатар, пәнді 

ѓерттеу барысында ђетекші құрал болып табылады.

Экономєка білім беру бағдарламасы бағытында білім алатын магєстранттарға арналған.

647

Алшынбаѕ А.М. 

Ораѓгалєева Э.Б. 

Туголбаева Д.М.

Управленєе єнновацєоннымє 

проектамє: Учебное пособєе.
УМС 2020 173 цв/тв 4939 978-601-7607-47-0

В учебном пособєє рассмотрены основные понятєя єнновацєѕ, содерђанєе є структура єнновацєонного процесса, 

раѓлєчные аспекты управленєя єнновацєонным проектом.

Проаналєѓєрованы вопросы формєрованєя єнновацєонных стратегєѕ, даны классєфєкацєя є характерєстєка 

вєдов єнновацєонных проектов, представлены подходы по єх єнвестєцєонному обеспеченєю, стємулєрованєе є 

корпоратєвные сєстемы управленєя проектамє

Включен практєческєѕ матерєал, демонстрєрующєѕ опыт управленєя раѓлєчнымє єнновацєоннымє процессамє.

Преднаѓначено для студентов, магєстрантов, преподавателеѕ экономєческєх вуѓов є спецєалєстов, 

єнтересующєхся вопросамє управленєя єнновацєоннымє проектамє.

648
Отелбаѕ Ш.К. 

Мурѓалєева А.К. 

Практєческое прємененєе 1С-

Бухгалтерєя 8.3: Учебное

пособєедля студентов высшєх учебных 

ѓаведенєѕ.

УМС 2020 144 цв/тв 4290 978-601-7607-41-8

Практєческое пособєе по єѓученєю программы «1С-Бухгалтерєя 8.3», содерђєт популярную бухгалтерскую 

программу, способную вывестє автоматєѓацєю учета на качественно новыѕ уровень.

Предлагаемыѕ курс помођет єѓучєть прємененєе автоматєѓєрованных сєстем в бухгалтерском учете в реальном 

секторе экономєкє. Поставленные кеѕс ѓадачє апробєрованы на лабораторных ѓанятєях с єспольѓованєем 

программы «1С: Каѓахстан 8.3».

Выполняя лабораторные работы, студенты проходят полныѕ путь от установкє новоѕ єнформацєонноѕ баѓы до 

формєрованєя бухгалтерскоѕ отчетностє.

649 Смагулова Н.Т.
Цєфровєѓацєя контроллєнга бєѓнеса: 

учебное пособєе.
УМС 2019 178 чб/тв 4730 978-601-7607-06-7

Рассмотрены теоретєческєе основы построенєя сєстемы контроллєнга в условєях прємененєя цєфровых 

технологєѕ. Прєведен комплекс вопросов, свяѓанных с реалєѓацєеѕ функцєѕ менедђмента – планєрованєе, 

контроль, учет, аналєѓ є выработка управленческєх решенєѕ - в сєстеме контроллєнга. Особое внєманєе уделено 

проблемам контроллєнга по направленєям деятельностє бєѓнеса, а такђе воѓмођностє прємененєя цєфровых 

технологєѕ є єнформацєонноѕ поддерђке для контроллєнга бєѓнеса.

Учебное пособєе представлено в вєде конспекта лекцєѕ є преднаѓначено для магєстрантов є менедђеров 

предпрєятєѕ любоѕ сферы бєѓнеса.

650

Абђапарова Л. 

Раев Д. 

Құранбек Ə.

Қоғамдық дєпломатєя: Қаѓақстан-

Түркєя қатынасы. Монографєя.
УМС 2020 217 чб/тв 4620 978-601-7607-01-2

Монографєяда қоғамдық дєпломатєяның қоғамдағы ђәне еларалық қатынастағы рөлінің теорєялық-әдіснамалық 

аспектілерін ашып көрсетуге қадам ђасалған. Осы ораѕда Қаѓақстан-Түркєя қатынастарының қалыптасуы мен 

дамуындағы мәселелер ђан-ђақты паѕымдалады. Отандық ђәне шетелдiк ғалымдардың қоғамдық дєпломатєя 

ұғымына баѕланысты тұђырымдарына салыстырмалы талдаyлар ђасаѕ келе, олардың қoл ђеткiѓген маңыѓды 

ғылымє ұстанымдары Қаѓақстан-Түркєя қатынастары тұрғысынан ѓерделенді. Қоғамдық дєпломатєяның Қаѓақстан 

мен Түркєяның қарым-қатынастары мен саясє сұхбаттастығына ықпал етуінің тетіктері аѕқындалып, оның 

нәтєђелері мен перспектєваларына ғылымє талдау ђасалды. Қоғамдық дєпломатєя аясындағы Қаѓақстан мен 



651 Ювєца Н.В. 
Теорєя є практєка местного управленєя: 

учебнєк для студентов вуѓов. Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2018 189 чб/тв 5544 978-601-7975-20-3

Учебнєк обращен к аналєѓу основных проблем теорєє є практєкє местного управленєя. Под местным управленєем 

понємается процесс воѓдеѕствєя на функцєонєрованєе є раѓвєтєе террєторєѕ, соѓданных как естественным, так є 

єскусственным  путем. Аналєѓєруются свяѓанные с нєм раѓлєчные вєды экономєческоѕ деятельностє, требующєе 

соответствующеѕ коордєнацєє со стороны населенєя самєх террєторєѕ, єх выборных органєѓацєѕ є органов 

государственноѕ властє. Автор опєрается на собственные наблюденєя є опыт работы в сфере местного 

государственного управленєя є в негосударственных общественных  органєѓацєях. В учебнєке обобщен 

отечественныѕ є ѓарубеђныѕ опыт, представлены современные технологєє управленєя на местном уровне. 

Рекомендуется для студентов экономєческєх спецєальностеѕ вуѓов, послевуѓовского обраѓованєя магєстрантам є 

652 Бекбусєнова Г.К. Бағаны қалыптастыру. Оқу құралы. УМС 2018 154 чб/тв 4180 978-601-7975-23-4

«Бағаны  қалыптастыру» оқу құралы «Экономєка» мамандығының студенттеріне арналған.

Баға нарықтық экономєка ђағдаѕында – кәсіпорынның қыѓметін сєпаттаѕтын маңыѓды экономєкалық параметр. 

Баға өндірістің құрылымына, матерєалдардың толассыѓ қоѓғалысына, тауар массасының бөлінуіне, кәсіпорынның 

табыстылық деңгеѕіне шешуші ықпал етеді.

653 Абдулєна А.Т. 

Исторєя међдународных отношенєѕ в 

новое время (1618 – 1918 гг.): 

учебное пособєе для студентов высшєх 

учебных ѓаведенєѕ.

УМС 2019 400 цв/тв 9500 978-601-7975-30-2

В учебном пособєє рассматрєваются проблемы становленєя є распада Вестфальскоѕ, Венскоѕ сєстем 

међдународных отношенєѕ в перєод нового временє, свяѓанного с раѓвєтєем в Европе капєталєстєческєх 

проєѓводственных отношенєѕ є воѓнєкновенєем нацєональных государств. В учебнєке вскрыты основные 

протєворечєя међду главнымє европеѕскємє дерђавамє, составлявшємє Европеѕскєѕ концерт, є новымє – 

Японєеѕ, США, прєведшємє в начале XX в. к первому глобальному конфлєкту в єсторєє человечества – I мєровоѕ 

воѕне. Рекомендуется для студентов по спецєальностям «Међдународные отношенєя», «Регєоноведенєе», 

которые готовятся к сдаче профєлєрующего экѓамена, а такђе для всех єнтересующєхся єсторєеѕ међдународных 

отношенєѕ в новое время.

654

Сүндетұлы Ж. 

Исмаєлова А. 

Нукешева А. 

Основы креатєвноѕ экономєкє в 

сельском хоѓяѕстве: учебное пособєе. 
УМС 2019 184 чб/тв 4895 978-601-7975-32-6

В учебном пособєє єѓлођены понятєе є сущность креатєвноѕ экономєкє, научные прєнцєпы є основные элементы 

креатєвноѕ экономєкє, органєѓацєонно-экономєческєе механєѓмы є практєческєе меры єх реалєѓацєє в раѓвєтых 

странах мєра – США, ЕС, Велєкобрєтанєє є Россєє. Преднаѓначено для студентов старшєх курсов, магєстрантов, 

докторантов є преподавателеѕ экономєческєх спецєальностеѕ вуѓов, а такђе предпрєнємателеѕ, менедђеров є 

спецєалєстов фєрм.

655 Раємбеков Ж.С. 
Кәсіпорын экономєкасы. Оқу құралы: 

практєкум. 
УМС 2019 304 чб/тв 8085 978-601-7454-86-9

Практєкумда «Кәсіпорын экономєкасы» пәнінің тақырыптары  боѕынша теорєялық мағлұматтар ђәне түсініктер 

мен қатар есептер әдістемелік нұсқауларымен  берілген. Бұл есептерді шығарып үѕрену студенттерге теорєяны 

тереңірек  меңгеріп ђәне өнімнің өѓіндік құныны өнінімнің бәсекеге қабілеттілігін, табыстылығын ђәне капєтал 

салымның тєімділігін, өнімнің бағасын қалыптастыруды  өѓ бетінше  есептеуді ђүргіѓуді үѕренуге көмектеседі.

Практєкумда кәсіпорынның ђаңа нарықтық ђағдаѕда табысты өндіріс үдерісін қамтамасыѓ ету, негіѓгі ђәне 

аѕналым капєталын тєімді паѕдалану, өндіріс ресурстарын ұтымды ђәне т.б. ђаѕлы сұрақтарға нақты есептер мен 

өндірістік ђағдаѕларды қарастыру арқылы ђауап береді. 

656
Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдықбаева Б.Ұ. 

Экономєка обслуђєванєя соцєально-

культурного сервєса: Учебное пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 380 чб/тв 9680 978-601-301-509-5

Учебное пособєе содерђєт сєстематєческое опєсанєе органєѓацєонно-экономєческоѕ основы устроѕства целого 

комплекса отраслеѕ соцєально-культурноѕ сферы (ѓдравоохраненєе, обраѓованєе, культура, ђєлєщное хоѓяѕство, 

соцєальное обслуђєванєе, соцєальное страхованєе, пенсєонное обеспеченєе). Обсуђдаются ключевые 

особенностє экономєческєх отношенєѕ в этєх сферах деятельностє, прєчєны участєя государства в єх 

регулєрованєє, рассматрєваются прєменяемые в мєре моделє органєѓацєє є фєнансєрованєя этєх отраслеѕ, а 

такђе формы оплаты предоставляемых услуг. Большое внєманєе уделено особенностям органєѓацєє отраслеѕ 

соцєальноѕ сферы в Каѓахстане, єх экономєческєм проблемам, проводємым є намечаемым реформам.

Учебное пособєе «Экономєка обслуђєванєя соцєально-культурного сервєса» рассчєтано на студентов вуѓов, в 

657
Раємбеков Ж.С. 

Сыѓдықбаева Б.Ұ. 

Проєѓводные фєнансовые єнструменты 

Учебное пособєе.
УМС 2019 192 цв/тв 5500 878-601-7240-84-4

В учебном пособєє рассмотрены понятєе є классєфєкацєя проєѓводных фєнансовых єнструментов, рынок 

фьючерсных контрактов, бєрђевые опцєоны є торговля ємє, экономєческая прєрода форвардных, фьючерсных, 

опцєонных є своп-контрактов, баѓовыѕ теоретєческєѕ матерєал по ценообраѓованєю на проєѓводные фєнансовые 

єнструменты, математєческєе моделє, єспольѓуемые в операцєях с проєѓводнымє єнструментамє, экѓотєческєе 

проєѓводные єнструменты, а такђе основные моменты, свяѓанные с деятельностью срочных бєрђ, в том чєсле в 

рамках каѓахстанского  ѓаконодательства.

В учебное пособєе включены такђе вопросы для самоконтроля, рекомендательныѕ бєблєографєческєѕ спєсок.

658 Begaliyev N. 
Diplomatic protocol as the format of official 

interactions. Text-Book.
УМС 2019 99 чб/тв 2750 978-601-7975-48-7

The Reference Text-Book – “Philosophy of Diplomatic Interactions” is supposed to be the source of the Primary 

Consolidation and to develop skills of creative reproduction of the key notions in such sophisticated area as official 

interactions. It is believed to be helpful for the individuals who are involved in holding international relations of any caliber 

and kind. Diplomatic Protocol and Etiquette is one of the subjects which form an integral part of the Specialty 05020200 – 

International Relations. And therefore the content of the topics goes beyond the issues of Protocol and Etiquette.

659 Садықов С. Журналєстєка – тағдырым. Мемуар. УМС 2018 375 чб/тв 9020 978-9965-811-48-7

Бұл публєцєстєкалық мемуар-романда ђурналєст-публєцєст, ғалым-ұстаѓдың ђарты ғасырлық қыѓмет ђолы 

арқылы кеңестік дәуірдегі ђәне Туелсіѓдік ылдарындағы қаѓақ ђурналєстєкасының бағыт-бағдары, өѓіндік 

ерекшеліктері тұрғысында ђан-ђақты сөѓ болады. Автордың шынаѕы ђурналєстік ұстаным-түсінігі оқырманды 

терең оѕларға ђетелеѕді. Кітап ђурналєстєка, фєлологєя, саясаттану, тарєх мамандықтарының студенттеріне, 

қалың оқырманға арналған.

660

Баѕгелова А.Н. 

Садыкова Ж.Е. 

Насымхан Т.М.

Основы предпрєнємательства: Учебное 

пособєе для студентов высшєх учебных 

ѓаведенєѕ, обучающєхся по 

экономєческєм спецєальностям.

УМС 2019 286 чб/тв 7810 978-601-7975-76-0

В учебном пособєє рассматрєваются основы предпрє-нємательскоѕ деятельностє. Особое внєманєе уделено 

сущностє, месту, вєдам є формам предпрєнємательства в экономєке, органєѓацєє планєрованєя предпрєнєматель-

скоѕ деятельностє. Прєведены прєнцєпы є методы оценкє эффектєвностє предпрєнємательскоѕ деятельностє. Для 

студентов экономєческєх спецєальностеѕ вуѓов є всех єнтересующєхся вопросамє предпрєнємательства.

661

Смагулова Н.Т. 

Абуова А.Н. 

Баѕгелова А.Н. 

Елшєбекова К.Ж. 

Зуѕков А.А.  

Кадырова К.Ж. 

Устоѕчєвыѕ рост экономєкє Каѓахстана є 

тенденцєє его раѓвєтєя.
УМС 2019 268 цв/тв 7700 978-601-7975-75-3

В коллектєвноѕ монографєє раскрываются теоретєческєе основы устоѕчєвого роста, дается оценка єндустрєально-

єнновацєонного раѓвєтєя экономєкє є регулєрованєю каѓахстанского рынка труда є ѓанятостє населенєя, 

раскрываются прєорєтеты раѓвєтєя предпрєнємательства на отраслевом уровне, определены тенденцєє 

єнфраструктурного раѓвєтєя на отраслевом уровне. Для научных работнєков, преподавателеѕ, магєстрантов, 

спецєалєстов экономєческого профєля є всех єнтересующєхся проблемамє устоѕчєвого роста экономєкє.



662 Муратова Р.А. 
Основы теорєє государственного 

управленєя. Учебное пособєе.
УМС 2019 206  чб/тв 5500 978-601-7975-50-0

В учебном пособєє «Основы теорєє государственного управленєя» собраны матерєалы по теоретєческєм є 

практєческєм ѓадачам государственного управленєя. Рассматрєваются вопросы раѓвєтєя классєческоѕ є новоѕ 

єнстєтуцєональноѕ теорєє государства. Пособєе преднаѓначено для єѓученєя студентамє экономєческєх 

спецєальностеѕ, а такђе для всех ѓаєнтересованных лєц.

663

Череп А.В. 

Касенов Р.К.

Канабекова М.А. 

Череп А.Г.

Управленєе проектамє: учебное 

пособєе.
УМС 2019 145 чб/тв 4180 978-601-7975-87-6

Учебное пособєе раѓработано в соответствєє с учебноѕ программоѕ курсов

«Управленєе проектамє», «Инвестєцєонныѕ менедђмент», «Фєнансы».

В учебном пособєє рассмотрена концепцєя є методы оценкє эффектєвнос-

тє єнвестєцєонных проектов, формєрованєе бюдђета єнвестєцєонного проекта , єнструменты єнвестєцєонно - 

проектноѕ деятельностє.

Учебное пособєе преднаѓначено для сотруднєков аналєтєческєх центров,

проектных менедђеров, магєстрантов є докторантов спецєальностеѕ

664

Қасенов Қ.Р.

Исаева А.Т.

Жуѓбаева А.Т.

Әлеуметтік басқару: оқу құралы. УМС 2019 197 чб/тв 5225 978-601-7975-94-4

«Әлеуметтік менедђмент» оқу құралы Қаѓақстан Республєкасы Білім ђәне Ғылым мєнєстрлігінің қалыпты 

бағдарламасы негіѓінде даѕын- далған. Мұнда әлеуметтік менедђменттің негіѓгі аспектілері нақты баяндалады: 

Әлеуметтік менедђмент пәнінің мақсаты ђәне даму ерекшеліктері; Әлеуметтік саясаттың мәні мен модельдері; 

Қаѓақстан Республєкасының әлеуметтік саласының ђағдаѕы, ѓеѕнетақымен қамсыѓдандыру ђүѕесі, халық табысын 

қалыптастырудың мемлекет саясаты; Әлеуметтік саланы реттеуде шет ел тәђірєбесін паѕдалану. Оқу құралын 

құрастырушылар: экономєка ғылымдарының докторы, профессор Қасенов Қ.Р., экономєка ғылымдарының 

докторы, профессор Нурлєхєна Г.Б., аға оқытушы Исаева А.Т., магєстрант Қаѕратұлы А. болып табылады.

665 Булекбаева Р.У.

Констєтуцєонно-правовые пределы 

регулєрованєя экономєческєх 

отношенєѕ в Республєке Каѓахстан.

УМС 2019 152 чб/тв 4180 978-601-270-126-5

В данноѕ монографєє рассматрєвается констєтуцєонно-правовые пределы регулєрованєя экономєческєх 

отношенєѕ. Согласно автору, раѓвєтєе

экономєкє всецело ѓавєсєт от экономєческоѕ полєтєкє государства, в частностє от правєльно выбранноѕ 

государством экономєческоѕ стратегєє, ее осмотрєтельностє є прагматєѓма прє выборе єлє смене прєорєтетов 

экономєческого роста страны. Очень многое в раѓвєтєє экономєкє, как покаѓывает єсторєя, ѓавєсєт є от полєтєко-

правового поля, соѓдаваемого

государством для раѓвєтєя экономєкє. В этом плане особое место прєнадлеђєт Констєтуцєє страны, которая 

666

Булекбаев С.Б. 

Аѓербаев С.Г.

Бацуева Д. Ю.

Культурно-цєвєлєѓацєонные 

особенностє востока є ѓапада є єх 

проявленєя в переговорном процессе.

УМС 2019 205 чб/тв 5390 978-601-7975-91-3

Монографєя посвящена сравнєтельному аналєѓу культурно - цєвєлєѓацєонных особенностеѕ велєкєх культур 

Востока є Запада, которые проявляются во всех сферах общественноѕ ђєѓнє. Особенно ярко этє раѓлєчєя вєдны в 

сєстеме међдународных отношенєѕ, в частностє, в переговорном процессе, которые нередко єѓ-ѓа неѓнанєя 

спецєфєкє є особенностеѕ этєх культур прєводят к неѓапланєрованным реѓультатам. В этоѕ свяѓє дается 

сравнєтельныѕ аналєѓ спецєфєкє є раѓлєчєѕ међдународных переговоров ведущєх стран Востока є Запада. Такђе 

в работе дается краткєѕ аналєѓ методологєческєх проблем еђдународных отношенєѕ є евраѓєѕскоѕ цєвєлєѓацєє, 

вађные контуры котороѕ воплотєлєсь в Евраѓєѕскєѕ Экономєческєѕ Союѓ.

667
Бурханов К. 

Булекбаев С.

Каѓахстанскєѕ путь в дєлемме: Восток 

єлє Запад?
УМС 2019 307 чб/тв 7920 9965-06-532-2

Под общеѕ редакцєеѕ: Камал БУРХАНОВ, доктор полєтєческєх наук, профессор. Авторы кнєгє на прємере раѓвєтых 

государств Аѓєатско-Тєхоокеанского регєона – КНР, Японєє, Юђноѕ Кореє, Сєнгапура, Таѕваня є др. раскрывают, 

наряду с ѓападным путем раѓвєтєя, существованєе є восточного путє, двєгаясь по которому сегодняшнєе 

«аѓєатскєе тєгры» достєглє впечатляющєх успехов. Главныѕ выбор путє становленєя є раѓвєтєя Каѓахстана как 

неѓавєсємою государства лег на плечє основателя є Первого Преѓєдента Республєкє Каѓахстан Н.А. Наѓарбаева. В 

своеѕ работе «Каѓахстанскєѕ путь» лєдер нацєє, Глава государства отмечает: «...нам нуђно было самєм єскать своѕ 

путь. Каѓахстанскєѕ путь». И Каѓахстан выбрал свою, евраѓєѕскую модель раѓвєтєя в вєде правовою государства, 

рыночноѕ экономєкє є демократєє, в основе котороѕ леђєт полєтєческая фєлософєя Евраѓєѕства Н. Наѓарбаева.

668

Zeinelgabdin A.B., 

Sembiyeva L.M., 

Bekbolsynova A.S., 

Serikova M.A.,

Temirkhanov Zh.T.

State Tax Audit. Textbook УМС 2022 270 цв/тв 7830 978-601-361-094-8

The textbook contains a systematized presentation of the disciplines “State audit”, “Tax audit”, “Performance Audit of Tax 

and Customs Administration” within the educational program “State Audit”, considering the latest changes in the state 

audit system. The textbook reflects the specifics of the state tax audit, the economic essence of tax policy, regulation, and 

control, as well as the assessment of the effectiveness of the tax system and the activities of tax authorities. All chapters of 

the textbook are accompanied by review questions, tasks for independent work and test tasks to master the material. 

Recommended for students at economic universities and faculties, students of further training and retraining courses in the 

system of state audit and tax authorities.

669

Исахметов Т.И., 

Еркебалаева В.З., 

Еркебалаева А.З.

Аѕмақтық экономєка ђәне басқару: оқу 

құралы.
УМС 2022 151 чб/тв 3775 978-601-361-001-6

Оқу құралында «Аѕмақтық экономєка ђәне басқару» пәні боѕынша теорєялық мәліметтер, семєнарлық 

сабақтарына арналған тапсырмалар, ӛѓ бетінше оқуға арналған сұрақтар, сонымен қатар ұсынылатын әдебєеттер 

тіѓімі келтірілген. Оқу құралы Қаѓақстан Республєкасының Білім беру стандарттарына сәѕкес «Бєѓнес ђәне басқару» 

бағыты боѕынша бакалаврларды даѕындау үшін «Аѕмақтық экономєка ђәне басқару» пәнін оқу процесінде, оның 

ішінде қашықтықтан білім беру технологєяларын қолдана отырып, оқытушылар мен студенттердің паѕдалануына 

арналған.

670

Исахметов 

Т.И.,Молдалєева Р.Н., 

Сулеѕменова Б.С.

Макроэкономєка: Оқу құралы. УМС 2022 235 цв/тв 6815 978-601-361-108-2

Оқу құралы ђоғары оқу орындарындағы барлық экономєкалық білім беру бағыты боѕынша оқєтын білім 

алушыларға арналған.

Оқу құралында макроэкономєкалық мәні, маѓмұны, мақсаты, орындау тәђірєбесі ђәне банк аудєтін ђүргіѓу 

әдістемесі әрбір тақырыпқа саѕ берілген.

671

Зеѕнельгабдєн А.Б., 

Сембєева Л.М., 

Бекболсынова А.С. 

Серєкова М.А.,

Жахметова А.К

Мемлекеттік салық аудєті. Оқу құралы. УМС 2022 313 цв/тв 10000 978-601-361-095-5

«Мемлекеттік аудєт» білім беру бағдарламасы аясында «Мемлекеттік аудєт», «Салық аудєті», «Салықтық ђәне 

кедендік әкімшілендірудің тєімділік аудєті» пәндерінің ђүѕеленген тұрғыда мемлекеттік аудєттегі соңғы 

өѓгерістерді ескере отырып әѓірленген оқу құралы Оқу құралында мемлекеттік салық аудєтінің атқару 

ерекшеліктері, салық саясатының экономєкалық мәні, сонымен бірге салық ђүѕесінің ђәне салық органдар 

қыѓметінің тєімділігін бағалау ерекшеліктері көрсетілген.

Оқу құралының барлық тарауларында берілген матерєалды єгеру мақсатында бақылау сұрақтар, өѓіндік ђұмыстар 

үшін арналған тапсырмалар ђәне тест сұрақтары берілген. Экономєкалық ђоғары оқу орындары мен 

факультеттердің білім

672
Н.Т.Смағұлова, 

Г.Ж.Қамбаѕ

Кәсіпорындағы контроллєнг: Оқу 

құралы.
УМС 2022 140 чб/тв 3500 978-601-361-197-6

Кәсіпорында контроллєнг ђүѕесін құрудың теорєялық

негіѓдері қарастырылған. Басқару ђүѕесінде басқарудың негіѓгі

функцєялары – ђоспарлау, бақылау, есепке алу, талдау ђәне

басқару шешімдерін әѓірлеу ерекшеліктеріне баѕланысты

мәселелер ђєынтығы келтірілген ђәне сєпатталған. Кәсіпорын

қыѓметінің бағыттары боѕынша бақылау проблемаларына,

сондаѕ-ақ бақылауды ақпараттық қолдауға көп көңіл бөлінеді.

Оқу құралы экономєкалық мамандықтардың студенттері



673

Доскараев Б.М. 

Алтынбек Е.Т. Серєкова 

С.С.

Дєплом ђұмысын даѕындаудағы 

ғылымє-көмекші құрал(бакалавр, 

магєстрант ђәне докторанттар үшін). 

Әдістемелік құрал.

УМС 2021  59 чб/мг 1650 978-601-7669-26-3

Аталған ғылымє-әдістемелік ұсыным дене шынықтыру мен сопрт бағыты боѕынша ғылымє-ѓерттеу ђұмысын 

бастаушы студенттерге, магєстранттар мен докторанттарға, сондаѕ-ақ, ђұмысты ђаңадан бастаған ђас ұстаѓдар мен 

ђалпы қыѓығушылық білдіретін оқырмандарға арналған. Бұл ұсынымда соңғы уақыттарда Қаѓақстанның білім ђәне 

ғылымє саласына қатысты енгіѓілген өѓгерістер мен толықтырулар, ђаңа ғылымє ђәне тәђірєбелік мәліметтер 

ескеріліп, сала мамандарының еңбектері мен тәђірєбелеріне негіѓделген қађетті мәліметтер ђєнақталған. 

Сонымен қатар мұнда, қолда бар бєблєографєялық қор мен басқа да мәліметтерді ђүѕелендіру мүмкіндігі, сондаѕ-

ақ, дєпломдық ђұмыс ђаңадан бастаушыларға ђаѓу, іѓдену, негіѓдеу, қорғауға даѕындалу сєяқты әдіс-тәсілдерді 

қабылдау үшін ыңғаѕ ђасалған.

674
Сєхымбаев Қ.С. 

Кєлєбаев А.А.
Гємнастєка. Оқулық.

МОН РК

УМС
2021 246 цв/тв 7040 978-601-7659-59-2

Оқулық гємнастєка спорты боѕынша теорєяллық білімін тәђірєбе ђүѓінде қолдануына‚ ђас ђаттықтырушыға ђәне 

кәсібє спортшыларға‚ спорт түрлерi

боѕынша арнаѕы технєкасын меңгерушiлерге арналған.

675
Сєхымбаев Қ.С. 

Кєлєбаев А.А.

Жоғарғы оқу орнындағы дене тәрбєесі. 

Оқулық.

МОН РК

УМС
2021  340 цв/тв 9735 978-601-255-108-2

Оқу құралы ЖОО дене тəрбєесi пəнiн оқєтын сєуденттерге‚ ђоғары оқу орындарының дене тəрбєесi 

кафедраларына‚ ђас ђаттықтырушыға ђəне кəсібє спортшыларға‚ спорт түрлерi боѕынша арнаѕы технєкасын 

меңгерушiлерге арналған.

676
Сєхымбаев Қ.С. 

Кєлєбаев А.А.
Спорттық оѕындар: Оқулық.

МОН РК

УМС
2021 320 цв/тв 9185 978-601-7659-60-8

Оқулық спорттық оѕындар боѕынша теорєяллық білімін тәђірєбе ђүѓінде қолдануына‚ ђас ђаттықтырушыға ђәне 

кәсібє спортшыларға‚ спорт түрлерi боѕынша әдіс-тәсілдерін меңгерушiлерге арналған.

677

Доскараев Б.М. 

Алдабергенова Ш.А. 

Спанов Ж.Б.

Исторєя спорта Каѓахстана є 

Центральноѕ Аѓєє. Учебное

пособєе.

УМС 2021 175 цв/тв 5060 978-601-7659-46-2

В данном учебном пособєє содерђатся очеркє о

формєрованєє, становленєє є раѓвєтєє фєѓєческоѕ культуры є

спорта на террєторєє современноѕ Центральноѕ Аѓєє є

Каѓахстана.

Информацєя представленная в пособєє, будет способствовать

углубленєю ѓнанєѕ учащєхся спортєвных колледђеѕ є студентов

высшєх учебных фєѓкультурных ѓаведенєѕ.

678 Постнєкова Л.В.

«Дене шынықтыру» пəні боѕынша оқу 

құралдар. «Фєѓєческая

культура» Учебное пособєе по 

дєсцєплєне.

УМС 2021 60 чб/мг 1650 978-601-336-644-9

Учебное пособєе раѓработано в соответствєє с Государственнымє общеобяѓательнымє стандартамє среднего 

профессєонального обраѓованєя Республєкє Каѓахстан, с тєповоѕ рабочеѕ программоѕ по дєсцєплєне «Фєѓєческая 

культура». Прє составленєє комплексов ОРУ учтены все требованєя, которые предъявляются к данному вєду 

деятельностє. Представленные комплексы общераѓвєвающєх упрађненєѕ направлены на повышенєе двєгательноѕ 

актєвностє всех мышечных групп, что является однєм

єѓ вађных условєѕ обеспеченєя эффектєвностє выполненєя

фєѓєческєх упрађненєѕ. Учебное пособєе отлєчается раѓнообраѓєем

комплексов ОРУ. В пособєе включены упрађненєя с предметамє,

679 Doskarayev B.M.

The History of Physical Culture in 

Kazakhstan: A manual for students of 

higher pedagogical education

УМС 2021  209 цв/тв 6050 9965-00-577-х

The historical and pedagogical value of this work lies in the scholarly basis of

theoretical positions that can be used to improve the curriculum and the quality of teaching of the history of physical 

culture and sports in Kazakhstan, to develop interest among university students and those studying in secondary teacher 

training institutions in the history and culture of the peoples of Kazakhstan and Central Asia, in educational work to 

overcome spiritual and national isolation. Recommended for publication by the Scientific and Methodological Council of 

the National Scientific and Practical Center for Physical Education under the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan.

680 Доскараев Б.М.

Исторєя фєѓєческоѕ культуры в 

Каѓахстане: Учебное пособєе для 

студентов высшєх педагогєческєх 

учебных ѓаведенєѕ.

МОН РК

УМС
2020 231 цв/тв 6490 9965-00-577-х

Исторєко-педагогєческое ѓначенєе пособєя ѓаключается в научном обоснованєє теоретєческєх полођенєѕ, 

которые могут быть єспольѓованы для совершенствованєя учебных программ, качества преподаванєя єсторєє 

фєѓєческоѕ культуры є спорта Каѓахстана, раѓвєтєя єнтереса студентов вуѓов є среднєх педагогєческєх учебных 

ѓаведенєѕ к єсторєє є культуре народов Каѓахстана є Центральноѕ Аѓєє, в воспєтательноѕ работе для преодоленєя 

духовноѕ є лє нацєональноѕ обособленностє.

681

Андрущєшєн И.Ф. 

Бабушкєн Г.Д.

Псєхолого-педагогєческєе проблемы 

подготовкє спортсменов: Учебное 

пособєе

УМС 2020 407 чб/тв 9300 978-601-7607-44-9

В учебном пособєє представлены современные концепцєє подготовкє спортсменов. Значєтельная часть данного 

учебного пособєя єѓлођена в аналєтєческом формате, побуђдающая чєтателя к раѓмышленєю є нахођденєю 

более эффектєвных концепцєѕ для подготовкє спортсменов. Студенты є тренеры наѕдут  рекомендацєє для 

подготовкє спортсменов.

Подготовлено в соответствєє с требованєямє Каѓахского є Россєѕского Федерального государственного стандарта 

высшего обраѓованєя, предъявляемые к єѓученєю дєсцєплєны «Общая теорєя спорта є технологєє подготовкє 

спортсменов» «Общая методологєя теорєє є методєкє фєѓєческоѕ культуры є спорта». «Научно-практєческєе 

682

Доскараев Б.М. 

Сыѓдыков С.О. 

Аяѓбаев М.М. 

Алтынбек Е.Т.

Велосєпед спорты: оқу құралы. УМС 2020 159 цв/тв 4785 978-601-9764-18-4

Бұл оқу құралының негіѓіне ѓаманаує ғылымє əдебєеттер мен оѓық тəђірєбелерден туындаған мəліметтер ескеріле 

отырып, белгілі ђаттықтырушылар мен мамандардың іс-тəђірєбелері алынған.

Сонымен қатар, мұнда қолда бар ақпараттарды ђүѕелендіру

мүмкіндігі қарастырылып, велосєпед спортын ђаңа бастаушыларға

оның əдіс-тəсілдерін єгерудің қадамдық стратегєясын оңаѕ қабылдау

үшін ыңғаѕ ђасалған. Онда велосєпед спортының сєпаттамасы ђəне

ђас ерекшелік мəселелері, үѕрету əдістері, ђаттығу мен ђарыс

Спорт. Физическая подготовка.



683

Доскараев Б.М.

Баѕсеєтов Б.Д.

Алтынбек Е.Т.

Бұқаралық ђəне балалар мен 

ђасөспірімдер футболының ђалпы

əдістемесі: əдістемелік оқу құралы.

УМС 2020 336 цв/тв 9240 978-601-80684-8-5

Əдістемелік оқу құралы бүгінгі футбол бағдарламасына сəѕкес

ђаѓылып, дене шынықтыру ђəне спорт саласы боѕынша ђоғары оқу

орындарының студенттеріне, бапкерлерге, спортшыларға ђəне ђалпы

оқырмандарға арналған. Бұл оқу құралында ђалпы футбол оѕынының технєкасы мен тактєкасы, үѕрету мен 

ђаттықтыру əдістемесі, сондаѕ-ақ, ғылымє-ѓерттеу ђұмыстары мен футбол ђарыстарын ұѕымдастыру ђəне өткіѓу 

ђөнінде мəселелер қарастырылған.

684

Досқараев Б.М.   

Көшеров С.Н.

Досқараев Д.Б.   

Алтынбек Е.Т.

Теннєс оѕыны: оқу құралы. УМС 2020

формат 

170*240 

199 цв/тв

7920 978-601-04-4019-7

Кітапта соңғы ђылдардағы паѕда болған ғылымє ђәне тәђірєбелік

мәліметтер ескеріле отырып, белгілі ђаттықтырушылар мен мамандардың тәђірєбелеріне негіѓделген теннєс 

туралы мәліметтер ђєнақталған. Сонымен қатар мұнда бар мәліметтерді ђүѕелендіру мүмкіндігі ђасалып, ђаңа 

бастаушыларға оѕынның тәсілдерін єгерудің қадамдық стратегєясын оңаѕ қабылдау үшін ыңғаѕ ђасалған. Оқу 

құралынан оѕынның

даму тенденцєялары, оѕынның еређесі, түрлі соққыларды орындау технєкасының суреттемесі ђәне теннєсшінің 

кєімдері мен құрал-ђабдықтары туралы мәліметтерді кеѓдестіруге болады. «Теннєс оѕыны» атты бұл кітап 

685

Доскараев Б.М. 

Караков С.Б. 

Алтынбек Е.Т. 

Паралємпєада ђәне адаптєвті спорт 

негіѓдері (Арнаѕы Олємпєада ђәне 

Сурдлємпєада): оқу құралы. 

УМС 2020 151 цв/тв 4400 978-601-7964-19-1

Бұл оқу құралында соңғы уақыттардағы ғылымє әдебєеттер мен алдыңғы қатарлы тәђірєбелік ақпараттар ескеріле 

отырып, белгілі ђаттықтырушылар мен мамандардың іс-тәђірєбелеріне негіѓделген мәліметтер ђєнақталған. 

Сонымен қатар, мұнда қолда бар мәліметтерді ђүѕелендіру мүмкіндігі ђасалып, ђаңа бастаушыларға оѕынның 

тәсілдерін єгерудің қадамдық стратегєясын оңаѕ қабылдау үшін ыңғаѕ ђасалған. Осы оқу құралынан паралємпєѓм 

қоѓғалысы, адаптєвті спорт мақсаты, міндеттері, прєнцєптері, бағыттары мен классєфєкацєялары, ондағы ђаттығу, 

даѕындық ђәне ђауапкершілік мәселелері туралы мәліметтерді кеѓдестіруге болады. 

Спорт саласының арнаѕы мамандандырылған бағытына арналған бұл кітап қаѓақ тілінде алғаш рет шығарылып 

686

Доскараев Б.М. 

Сеѕсенбеков Е.К. 

Алтынбек Е.Т. 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОЛИМПИАДАЛЫҚ 

БІЛІМ ЖӘНЕ СПОРТ ТАРИХЫНЫҢ 

ОЧЕРКТЕРІ – Оқу құралы.

УМС 2020 396 цв/тв 9500 978-601-7964-00-9

«Қаѓақстандағы Олємпєадалық білім ђәне спорт тарєхының очерктері» атты аталмыш оқу құралы, тарєхє-әдебє 

мәліметтер мен археологєялық-этнографєялық ескерткіштерге ђәне Олємпєадалық білім мен тәрбєе, ђалпы 

Олємпєадалық қоѓғалысқа, ондағы Қаѓақстанның алар орнына қатысты дәѕекті ақпараттармен толықтырыла 

отырып, білім берушілік тұрғыда ђалпы олємпєѓм түсінігі, Олємпєадалық оѕындар, отандық спорттың қалыптасуы 

мен дамуы ђәне оның бастауында тұрған  тұлғалар мен олар қол ђеткіѓген ђетістіктер туралы бірегеѕ матерєалдар 

нақтылы түрде баяндалған.

Оқу құралы дене шынықтыру ђәне спорт бағыты боѕынша білім алушы ЖОО студенттері, магєстранттары мен 

687 Чєстов В.В. Медєцєнская псєхологєя в тестах. УМС 2020  78 чб/тв 2090 978-601-7659-05-9

Данное пособєе нацелєвает студентов на самопроверку єѓученных ємє основных программных вопросов 

современноѕ медєцєнскоѕ псєхологєє. В кађдом раѓделе ємеется краткая аннотацєя є уѓловые вопросы на 

которые дано пять ответов, но лєшь одєн правєльныѕ. Задача студентов суметь дєфференцєровать ответы, 

логєческє єх осмыслєть є выбрать верныѕ. В конце пособєє прєводятся правєльные ответы на все поставленные 

318 программных вопросов курса.

Предлагаемое пособєе учебных тестов по одноѕ єѓ наєболее ѓначємых є актуальных дєсцєплєн способствует 

качественноѕ подготовке псєхологов є медєков всех спецєальностеѕ є мођет быть єспольѓовано прє єѓученєє 

данного курса.

688 Тапалова О.Б.
Клєнєческая псєхологєя : учебное 

пособєе.
УМС 2021  276 чб/тв 7315 978-601-298-820-8

Содерђанєе учебного пособєя соответствует утверђденным обраѓовательным є рабочєм программам дєсцєплєны 

«Клєнєческая псєхологєя». Представлены предмет, целє, ѓадачє є методологєческєе проблемы клєнєческоѕ 

псєхологєє. Опєсаны научные парадєгмы є категорєє, методы єсследованєя є дєагностєкє, покаѓана тєпологєя 

нарушенєѕ псєхєческоѕ деятельностє. Раскрыта соцєальная ѓначємость, масштабность ѓадач, међотраслевоѕ є 

међдєсцєплєнарныѕ характер клєнєческоѕ псєхологєє. Дана характерєстєка деятельностє клєнєческого псєхолога 

в обраѓовательных учређденєях, в сфере ѓдравоохраненєя є соцєальноѕ помощє населенєю.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов псєхологєческєх спецєальностеѕ, школьных учєтелеѕ, студентов 

педагогєческєх вуѓов, врачеѕ.

689
Баѕѓак У.А. 

Баѕѓакова Б.У.

Медєцєналық бєофєѓєка. Тәђірєбелік 

сабақтар, тест пен

есептер ђєнағы. Оқу құралы.

УМС 2021 278 цв/тв 7810 978 -601-339-030-7

Оқу құралы ђоғары медєцєналық оқу орындарының медєцєналық бєофєѓєка оқу бағдармаламасы негіѓінде 

даѕындалған. Оқу құралына көп ђылғы медєцєна факультеті студентеріне оқылған «Медєцєналық бєофєѓєка» 

пәнінің дәрістері мен тәђірєбелік сабақтары негіѓ болған. Оқу құралының басқа оқулықтардан басты ерекшелігі 

теорєялық мәліметтердің медєцєнада қолданылуына көп көңіл бөліген, сонымен қатар студенттің тақырыпты 

толық меңгеруін қалыптастыру үшін есептер шығару мен тест тапсырмаларына ђауап

беру қарастырылған.

Оқу құралы ђоғары медєцєналық ђәне бєологєялық

мамандықтағы студенттерге арналған. Сонынмен қатар оқу құралын

690

Бодєн О.Н.  

Крамм М.Н.  Ођєкенов 

К.А.  Рахматуллов Ф.К.

Современные технологєє неєнваѓєвноѕ 

кардєодєагностєкє:

монографєя.

УМС 2021 250 цв/тв 7150 978-601-7659-13-4

В монографєє рассматрєваются современные технологєє неєнваѓєвноѕ

кардєодєагностєкє. Поднємается проблема повышенєя эффектєвностє

аналєѓа кардєографєческоѕ єнформацєє для дєагностєкє ѓаболеванєѕ

сердца. Предлагается кєбернетєческая концепцєя повышенєя

эффектєвностє неєнваѓєвноѕ электрокардєодєагностєкє на основе

бєофєѓєческого подхода.

Авторы сєстематєѓєровалє є представєлє в вєде едєного

«технологєческого конвеѕера» неєнваѓєвноѕ кардєодєагностєкє

691

Беѓбородова О.Е. 

Крамм М.Н. Ођєкенов 

К.А. Ођєкенова А.К. 

Омарбеков Б.О. 

под редакцєеѕ 

профессора 

О.Н. Бодєна.

Мультєагентные технологєє в 

медєцєнскєх єнформацєонных

сєстемах / монографєя.

УМС 2021  314 цв/тв 8965 978-601-7659-14-1

Настоящая монографєя относєтся к областє цєфровоѕ медєцєны є посвя-щена реалєѓацєє бєофєѓєческого 

подхода в неєнваѓєвноѕ кардєодєагностєке. Предлагаемая авторамє парадєгма построенєя медєцєнскєх 

єнформацєонных сєстем основана на гетерогенноѕ группе єнтеллектуальных агентов, обеспечєва-ющєх повышенєе 

достоверностє методов неєнваѓєвноѕ кардєодєагностєкє с учётом єндєвєдуальных особенностях пацєента. 

Совместное єспольѓованєе раѓ-лєчных методов обработкє кардєографєческоѕ єнформацєє, реалєѓованных в ав-

тономных єнтеллектуальных агентах, а такђе єспольѓованєе облачных вычєсле-нєѕ є раѓлєчных методов 

обеспеченєя єнформацєонноѕ поддерђкє є прєнятєя решенєѕ поѓволяет соѓдавать качественно новые 

медєцєнскєе єнформацєонные сєстемы для решенєя ѓадач неєнваѓєвноѕ кардєодєагностєкє.

Монографєя содерђєт четыре главы. В первоѕ главе рассмотрены основные особенностє медєцєнскєх 

єнформацєонных сєстем. Вторая глава посвящена єн-теллектуалєѓацєє медєцєнскєх єнформацєонных сєстем на 

692

Бодєн О.Н.  

Крєвоногов Л.Ю. 

Ломтев Е.А.

Ођєкенов К.А. 

Помехоустоѕчєвая обработка 

электрокардєосєгналов в сєсте-

мах неєнваѓєвноѕ кардєодєагностєкє: 

монографєя.

УМС 2020 216 чб/тв 5720 978-601-239-461-0

Настоящая монографєя посвящена раѓработке новых методов є алгорєтмов помехоустоѕчєвоѕ обработкє 

электорокардєосєгналов (ЭКС) є соѓданєю электрокардєодєагностєческоѕ сєстемы на єх основе. Повышенєе 

помехо-устоѕчєвостє прє обработке ЭКС поѓволяет повысєть достоверность автоматєческєх ѓаключенєѕ є, в 

конечном счёте, способствует повышенєю качества дєагностєкє є леченєя сердечно-сосудєстых ѓаболеванєѕ.

В монографєє сформулєрованы основные проблемы обработкє ЭКС, обоснованы перспектєвные направленєя для 

єх решенєя є раѓработана концепцєя помехоустоѕчєвоѕ обработкє ЭКС, полођенная в основу соѓданєя методов є 

алгорєтмов подавленєя помех.

Раѓработана методєка оценкє эффектєвностє алгорєтмов помехоподавленєя. Методы є алгорєтмы, опєсанные в 

Медицина и медицинская кибернетика.



693

Балахонова С.А. 

Ођєкенов К.А. 

Полосєн В.Г. 

Рахматуллов Ф.К.

Сєстемы неєнваѓєвноѕ 

кардєодєагностєкє. Монографєя.
УМС 2020 204 цв/тв 5830 978-601-239-494-8

В кнєге представлено современное состоянєе сєстем монєторєнга электрєческоѕ актєвностє сердца є покаѓаны 

путє єх совершенствованєя на основе концепцєѕ «сблєђенєя» решенєѕ прямоѕ є обратноѕ ѓадач 

электрокардєографєє, помехоустоѕчєвоѕ обработкє электрокардєосєгналов в условєях свободноѕ актєвностє 

пацєента є стохастєческого монєторєнга.

Монографєя преднаѓначена для спецєалєстов, раѓрабатывающєх медєцєнскую технєку, врачеѕ-кардєологов, а 

такђе для студентов є аспєрантов соответствующєх спецєальностеѕ.

Кнєга состоєт єѓ введенєя, четырёх глав є спєска єспольѓованноѕ лєтературы єѓ 146 наєменованєѕ, 68 рєсунков є 9 

таблєц.

694 Чєстов В.В.

Псєхофєѓєологєя. Учебное пособєе для 

студентов псєхологєческєх отделенєѕ 

ВУЗов. 2 єѓд. дополнен.

УМС 2020 138 чб/тв 3960 978-601-7670-90-6

В предлагаемом пособєє кратко єѓлођены основные полођенєя современноѕ псєхофєѓєологєє, рассмотрены 

псєхофєѓєологєческєе механєѓмы псєхєческоѕ деятельностє є процессов поѓнанєя, раскрыты воѓрастные аспекты 

онтогенетєческого раѓвєтєя. Прє єѓученєє курса студенты єѓучат механєѓмы вѓаємодеѕствєя функцєональных 

сєстем є основ

псєхофєѓєологєческого отрађенєя в свете раѓлєчных методологєческєх подходов. Пособєе преднаѓначается для 

студентов псєхологєческєх

отделенєѕ ВУЗов.

695 Чєстов В.В.

Медєцєнская псєхологєя: Учебное 

пособєе для студентов

медєцєнскєх є псєхологєческєх 

факультетов.

УМС 2020 180 чб/тв 4565 978-601-7607-70-8

Данное пособєе нацелєвает студентов на детальное єѓученєе основных программных вопросов современноѕ 

медєцєнскоѕ псєхологєє. В кађдом раѓделе ємеется краткая аннотацєя є уѓловые полођенєя тем курса, вопросы 

для обсуђденєя на семєнарскєх ѓанятєях. В пособєє прєводєтся словарь вађнеѕшєх термєнов, темы

для самостоятельноѕ практєческоѕ работы, спєсок лєтературы, которая орєентєрует студентов на дополнєтельную 

углублённую проработку тем, подготовку докладов є рефератов по основным проблемным вопросам курса. 

Предлагаемые практєческєе ѓадачє є методы псєхологєческого єсследованєя долђны быть єспольѓованы прє 

єѓученєє данного курса.

696 Чєстов В.В.

Псєхологєя ѓдоровья. Учебное пособєе 

для студентов псєхологєческєх

факультетов.

УМС 2020 148 чб/тв 4180 978-601-7607-73-9

Данное пособєе нацелєвает студентов на детальное єѓученєе основных

программных вопросов псєхологєє ѓдоровья. В кађдом раѓделе представлено

основное содерђанєе темы є даны практєческєе ѓаданєя для єѓученєя качества ѓдоровья, а такђе уѓловые 

вопросы для обсуђденєя на семєнарскєх ѓанятєях. В пособєє прєводєтся много практєческєх тестов є ѓаданєѕ для 

самостоятельноѕ работы, спєсок лєтературы, которая орєентєрует студентов на дополнєтельную углублённую 

проработку тем, подготовку докладов є преѓентацєѕ по основным

проблемным вопросам курса.

Предлагаемые практєческєе ѓаданєя долђны быть актєвно єспольѓованы

697 Баѕдурєн С.А. 

Дєагностєческєе крєтерєє є 

современные классєфєкацєє 

ѓаболеванєѕ внутреннєх органов. 

учебное пособєе. 

УМС 2019 300  чб/тв 8690 978-601-7975-52-4

В учебном пособєє єѓлођены прєнцєпы   методологєє ноѓологєческого  дєагноѓа, прєведены  дєагностєческєе 

крєтерєє є современные классєфєкацєє основных терапевтєческєх  ѓаболеванєѕ:  сєстемы  дыханєя є  

кровообращенєя,  болеѓнеѕ соедєнєтельноѕ тканє є суставов, ђелудочно-кєшечного тракта є  органов 

мочевыделєтельноѕ сєстемы, а такђе болеѓнеѕ органов  кроветворенєя є эндокрєнноѕ сєстемы. Даны 

определенєе ѓаболеванєѕ є основные клєнєческєе сєндромы, представлены дєагностєческєе крєтерєє є 

классєфєкацєє, а такђе прємеры формулєровкє дєагноѓа для кађдого ѓаболеванєя.  В прєлођенєє  прєведены 

тестовые ѓаданєя  с эталонамє ответов.   

698 Баѕдурєн С.А. 

Ішкі аурулардың клєнєкалық 

дєагностєкалық крєтерєѕлері ђәне  

дєагноѓ қою әдістемесі. Оқу құралы.

УМС 2019 318  чб/тв 8800 978-601-7975-61-6

Оку құралында ішкі аурулардың клєнєкалық дєагностєкалық крєтерєѕлер негіѓдері баяндалды, дєагностєкалық 

алгорєтмі ђәне ађыратпалы дєагноѓ ђүргіѓу кеѓіндегі негіѓгі сєндромды тандау крєтерєѕлері ұсынылды. Оқу 

құралы медєцєна ђоғарғы оку орындарындағы студенттерге,  реѓєденттер мен магєстранттарға арналған.

699 Баѕдурєн С.А. 
Клєнєческая гематологєя. учебное 

пособєе.
УМС 2019 401  цв/тв 9500 978-601-7975-53-1

В учебном пособєє єѓлођены современные данные офункцєонєрованєє    сєстемыкроветворенєя в норме є прє 

патологєє.Представлена єнформацєя об этєологєє, патогенеѓе, клєнєческоѕ картєне, дєагностєке є леченєє 

анемєѕ, гемобластоѓов, геморрагєческєх ѓаболеванєѕ є сєндромов. Отдельно  опєсаны раѓделы, касающєеся 

тромбофєлєям, вторєчным єммунодефєцєтным состоянєям, трансплантацєє гемопоэтєческєх стволовых клеток є 

др.

Настоящее учебное пособєе преднаѓначено  для студентов старшєх курсов медєцєнскєх вуѓов, а такђе  реѓєдентов 

є магєстрантов. 

700 Баѕдурєн С.А. 
Заболеванєя сєстемы кровє. Учебное 

пособєе.
УМС 2018  258 чб/тв 8360 9965-15-680-8

В учебном пособєє в доступноѕ форме представлены данные о меха-нєѓмах функцєонєрованєя сєстемы кровє в 

норме є прє раѓлєчных ѓаболеванєях. Опєсываются современные прєнцєпы дєагностєкє є леченєя наєболее часто 

встречающєхся гематологєческєх ѓаболеванєѕ. 

Пособєе преднаѓначено для студентов старшєх курсов медєцєнскєх вуѓов, врачеѕ-гематологов є терапевтов.

Рекомендовано к єѓданєю решенєем УМС мед. вуѓов Республєкє Каѓахстан прє Каѓахскоѕ государственноѕ 

701 Баѕдурєн С.А. 

Неотлођная доврачебная помощь прє 

ѓаболеванєях внутреннєх органов: 

учебное пособєе 

УМС 2018 157 цв/тв 8140 9965-787-13-1

В учебном пособєє, напєсанном в соответствєє с тєповоѕ учебноѕ программоѕ по внутреннєм болеѓням для 

студентов 3-4-5-6 курсов лечебного факультета (Астана, МЗ РК, 2004), єѓлођены современные данные по 

дєагностєке є неотлођноѕ доврачебноѕ помощє прє ѓаболеванєях внутреннєх органов.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов 3 курса лечебного факультета.

702 Жумамбаева Р.М. 

Лекцєє по пропедевтєке внутреннєх 

болеѓнеѕ « Основные сєндромы по 

модулю сердечно-сосудєстоѕ сєстемы 

».Учебно-методєческое пособєе для 

студентов 3 курса ОМФ. 

УМС 2019 76 цв/мг 2200 978-601-7975-43-2

Сборнєк лекцєѕ по модулю      « Основные сєндромы по модулю сердечно-сосудєстоѕ сєстемы» является 

эффектєвным способом оѓнакомленєя є обученєя студентов 3 курса основам дєагностєкє є методам єсследованєя 

в терапевтєческоѕ клєнєке. Данное пособєе  раѓработано с целью более глубокого є точного освоенєя 

дєагностєческєх манєпуляцєѕ по курсу пропедевтєкє внутреннєх болеѓнеѕ. 

Лекцєє охватывают основные сєндромы по модулю «Сердечно-сосудєстая сєстема», тесты, решенєе которых 

помогает студенту оценєть степень усвоенєя матерєала. 

Сборнєк лекцєѕ преднаѓначен для студентов 3 курса медєцєнскєх вуѓов для подготовкє к экѓамену, рубеђному 

контролю є самоконтролю. 



703 Жумамбаева Р.М. 

Лекцєє по пропедевтєке внутреннєх 

болеѓнеѕ «Методы єсследованєя 

сердечно-сосудєстоѕ сєстемы» Учебно-

методєческое пособєе 

для студентов 3 курса ОМФ. 

УМС 2019 66 цв/мг 1925 978-601-7975-41-8

Сборнєк лекцєѕ по модулю «Методы єсследованєя сердечно-сосудєстоѕ сєстемы» является эффектєвным 

способом оѓнакомленєя є обученєя студентов 3 курса. Данное пособєе  раѓработано с целью более глубокого є 

точного освоенєя дєагностєческєх манєпуляцєѕ по курсу пропедевтєкє внутреннєх болеѓнеѕ. 

Лекцєє охватывают основные темы є сєндромы по модулю «Сердечно-сосудєстая сєстема», тесты, решенєе 

которых помогает студенту оценєть степень усвоенєя матерєала. 

Сборнєк лекцєѕ преднаѓначен студентам 3 курса медєцєнскєх вуѓов для подготовкє к экѓамену, рубеђному 

контролю є самоконтролю. 

704 Жумамбаева Р.М. 

Лекцєє по пропедевтєке внутреннєх 

болеѓнеѕ по модулю «Дыхательная 

сєстема». Учебно-методєческое пособєе 

для студентов 3 курса ОМФ.

УМС 2019 100 цв/мг 2860 978-601-7975-40-1

В свяѓє внедренєем ГОСО 2006, а такђе єнновацєонных технологєѕ в обученєе студентов медєцєнскєх вуѓов, 

встала ѓадача более тщательного єѓученєя є освоенєя будущєм врачом теоретєческєх основ є механєѓмов 

патогенеѓа раѓлєчных ѓаболеванєѕ. Сборнєк лекцєѕ по модулю «Дыхательная сєстема» является эффектєвным 

способом оѓнакомленєя є обученєя студентов 3 курса основам дєагностєкє є методам єсследованєя в 

терапевтєческоѕ клєнєке. Данное пособєе раѓработано с целью более глубокого є точного освоенєя 

дєагностєческєх манєпуляцєѕ по курсу пропедевтєкє внутреннєх болеѓнеѕ.

Лекцєє охватывают основные темы є сєндромы по модулю «Дыхательная сєстема», тесты, решенєе которых 

помогает студенту оценєть степень усвоенєя матерєала.

705
Мамедалєева Н.М. 

Исенова С.Ш. 

Истмєко - цервєкальная 

недостаточность: учебное пособєе.
УМС 2019 112 цв/мг 3245 978-601-246-657-7

Учебное пособєе посвящено актуальноѕ проблеме практєческого акушерства – єстмєко-цервєкальноѕ 

недостаточностє. Освещены вопросы этєологєє є патогенеѓа єстмєко-цервєкальноѕ недостаточностє. Особое 

внєманєе уделено методам дєагностєкє, тактєкє веденєя пацєенток вне є во время беременностє. Опєсаны 

наєболее распространенные методы хєрургєческоѕ є нехєрургєческоѕ коррекцєє ИЦН, прєнцєпы веденєя 

послеоперацєонного перєода прє ИЦН беѓ пролабєрованєя є с пролабєрованєем плодного пуѓыря, воѓмођные 

ослођненєя є єх леченєе. Представлены современные алгорєтмы веденєя пацєенток с раѓлєчным генеѓом єстмєко-

цервєкальноѕ недостаточностє. Для контроля ѓнанєѕ предлођены тестовые ѓаданєя. Учебное пособєе 

706
Омарбеков А.Ж. 

Осєпов Д.П. 

Леченєе ослођненных форм рођє в 

условєях хєрургєческого стацєонара: 

учебное пособєе.

УМС 2019 49 цв/мг 1430 978-601-7975-60-9

В настоящем учебном пособєє прєведены особенностє современного теченєя рођєстого воспаленєя, основные 

раѓлєчєя в характере єммунологєческого дєсбаланса прє отдельных клєнєческєх формах ѓаболеванєя. В учебном 

пособєє ѓначєтельное место выделяется современноѕ классєфєкацєє, клєнєке, дєфференцєальноѕ дєагностєке. 

Иѓлођены прєнцєпы проведенєя современных методов консерватєвноѕ терапєє є хєрургєческого леченєя, а такђе 

комплексное протєворецєдєвное леченєе рођєстого воспаленєя є ее профєлактєка. Данное учебное пособєе 

преднаѓначено для єнтернов хєрургов, реѓєдентов, магєстрантов, PhD-докторантов, врачеѕ хєрургов, врачеѕ 

єнфекцєонєстов.

707
Жумамбаева Р.М. 

Балашкевєч Н.А.

Обследованєе неврологєческєх больных 

в общемедєцєнскоѕ

практєке. Учебно-методєческое 

пособєе.

УМС 2019 134 цв/тв 3850 978-601-248-433-5

В рамках формєрованєя компетенцєѕ выпускнєков факультета «Общая медєцєна»: раннеѕ дєагностєкє тєпєчных 

проявленєѕ болеѓнеѕ на основе владенєя пропедевтєческємє є лабораторно – єнструментальнымє методамє 

єсследованєя, а такђе дєагностєкє неотлођных состоянєѕ, существует необходємость сєстематєѓєрованєя ѓнанєѕ 

студентов 3 курса ОМФ по дєсцєплєне «Пропедевтєка внутреннєх болеѓнеѕ» прє єѓученєє модуля «нервная 

сєстема».

708
Кођахметова Д.К. 

Жумамбаева Р.М.

Модуль «эндокрєнная сєстема. 

Методєческое пособєе.
УМС 2019 57 чб/мг 1540 978-601-327-630-4

В последнєе годы эндокрєнные ѓаболеванєя получєлє шєрокое распространенєе. Немало больных страдает 

сахарным дєабетом, ођєренєем, патологєеѕ щєтовєдноѕ ђелеѓы. Многєе эндокрєнные ѓаболеванєя требуют 

длєтельного, єногда пођєѓненного прєема лекарственных средств, нередко прєводят к пређдевременноѕ утрате 

трудоспособностє є єнвалєдєѓацєє пацєентов. В свяѓє с этєм представляется актуальным для студентов 3 курса 

общемедєцєнского факультета медєцєнскєх вуѓов єѓученєе основ єнтерпретацєє основных клєнєко-лабораторных 

сєндромов прє эндокрєнных ѓаболеванєях, оѓнакомленєе с методамє обследованєя больных с эндокрєнноѕ 

патологєеѕ.

709
Жумамбаева Р.М. 

Жумамбаева С.М.

Сестрєнскєѕ процесс прє ѓаболеванєях 

органов дыханєя: учебное пособєе для 

студентов медєцєнскєх вуѓов 

факультета «Сестрєнское дело».

УМС 2019 100 цв/мг 2860 978-601-248-433-6

Совершенствованєе высшего медєцєнского обраѓованєя невоѓмођно беѓ четкоѕ органєѓацєє учебного процесса. В 

свяѓє внедренєем ГОСО 2012, а такђе єнновацєонных технологєѕ в обученєе студентов медєцєнскєх вуѓов, встала 

ѓадача. подготовєть высоко квалєфєцєрованного спецєалєста, хорошо орєентєрующегося в методологєє 

сестрєнского процесса, окаѓывающего влєянєе на формєрованєе статуса профессєє медсестры; Для унєфєкацєє 

учебно-методєческоѕ документацєє на наш вѓгляд актуальным является соѓданєе методєческєх пособєѕ 

соответствующєе требованєям современного состоянєя медєцєнского обраѓованєя В этоѕ свяѓє учебно-

методєческое пособєе «Сестрєнскєѕ процесс прє ѓаболеванєях органов дыханєя» является эффектєвным способом 

710 Жумамбаева С. М.

Респєраторная аллергопатологєя у 

детеѕ. Аэроаллергены є трєггеры: 

учебное пособєе.

УМС 2019 204 цв/тв 5995 978-601-244-343-1

В пособєє єѓлођены современные представленєя об этєологєє, механєѓмах раѓвєтєя, дєагностєке, особенностях 

клєнєческєх проявленєѕ, леченєє є профєлактєке респєраторноѕ аллергопатологєє (в частностє, аллергєческєѕ 

рєнєт є бронхєальная астма) у детеѕ в соответствєє с отечественнымє клєнєческємє протоколамє є 

међдународнымє согласєтельнымє документамє. Рассмотрены основные аэроаллергены є провоцєрующєе 

факторы (трєггеры) раѓвєтєя данных ѓаболеванєѕ, а такђе предоставлены углубленные тестовые ѓаданєя, решенєе 

которых поѓволяют обучающемуся самостоятельно оценєть степень усвоенєя матерєала. Учебное пособєе 

преднаѓначено для реѓєдентов, магєстрантов, докторантов медєцєнскєх ВУЗов для самоконтроля, подготовкє к 

практєческєм ѓанятєям є экѓамену.

711

Нурхасємова Р.Г. 

Искакова Г.Ш. 

Ибраева Д.Е.

Акушерлік қан кету: оқу құралы. УМС 2019 213 цв/тв 6105 978-601-7975-38-8

Жүктілік, босану ђəне босанғаннан кеѕінгі кеѓеңдердегі аса ауыр əрі ђєі кеѓдесетін асқынулардың бірі акушерлік 

қан кетулер болып табылады. Осы патологєяның аналар өліміндегі үлесі де, перєнатальді асқынулар ішінде де 

маңыѓды орыны бар. Кеѓ келген мамандықтағы дəрігер осы патологєя себебін анықтап, оларға шұғыл көмек 

көрсете алуы тєіс. Қаѓіргі уақытта медєцєнаға ђаңа технологєялардың енгіѓілуіне, емдік дəрідəрмектердің 

ђетілдірілуіне баѕланысты осы патологєя кеѓінде ђүктілікті сақтап қалудың, ана мен бала өлімін аѓаѕтудың 

мүмкіндіктері артқан. Оқу құралында акушерлік қан кетулер мəселесінің ӛѓектілігі толық ашылып, себеп

болатын негіѓгі ноѓологєялар мен патологєялық ђағдаѕлар əрі олардың əрқаѕсысына қатысты дəрігерлік тактєка 

712 Тулеев И.
Гєпербарєялық медєцєна негіѓдері: оқу 

құралы.
УМС 2020 328 чб/тв 8690 978-601-7842-13-0

Оқу құралы мемлекеттік тілде қаѓіргі ѓаманғы ђаңа ғылымє ђетістіктердің негіѓінде гєпербарєялық медєцєнаның 

қолданысы мен әсер ету механєѓмін түсіндіреді. Олар шетелдік оқулықтырдың көмегі мен редакцєялаушы 

автордың еңбектерімен көрсетілген. 

Бұл оқу құралы орта арнаулы ђәне ђоғары медєцєналық оқу орындарының студенттеріне, реѓєдентура, 

магєстратура ђәне докторантура тыңдаушыларына, дәрігер барофєѓєологтар мен анестеѓєолог-реанєматологтарға 

ђәне Гєпербарєялық оксєгенацєя мамандығы боѕынша қаѕта даярлау курсының тыңдаушыларына арналған.

713
Тогєѓбаева Г.И. 

Мулдахметов М.С.

Влєянєе мєкробєоты кєшечнєка на 

раѓвєтєе хронєческєх ѓаболеванєѕ 

ђелудочно-кєшечного тракта у детеѕ: 

учебное пособєе.

УМС 2019 156 цв/тв 4510 978-601-244-350-9

«Влєянєе мєкробєоты кєшечнєка на раѓвєтєе хронєческєх ѓаболеванєѕ ђелудочно-кєшечного тракта у детеѕ» - в 

учебном пособєє освещены вопросы состоянєя мєкробєоты є єммунєтета ђелудочно-кєшечного тракта, 

прєведены основные функцєє нормофлоры, влєянєе мєкробєоты на раѓвєтєе хронєческєх ѓаболеванєѕ. Покаѓаны 

новые методы дєагностєкє єѓмененєя кєшечного мєкробєоценоѓа. Предлођены основные подходы профєлактєкє 

прє ѓаболеванєях ЖКТ, отмечена ведущая роль дєетотерапєє в комплексном леченєє хронєческєх ѓаболеванєѕ 

органов пєщеваренєя. Пособєе преднаѓначено для врачеѕ - єнтернов, реѓєдентов в качестве дополнєтельноѕ 

лєтературы прє єѓученєє модуля педєатрєє дєсцєплєны «Гастроэнтерологєя».



714

Тогабаева Г.Ш. 

Баѕкенова Ш.М. 

Алєаскарова А.Н.

Экспоѓєцєя дєѓаѕнының негіѓдері: 

Оқулық.
УМС 2022 205 цв/тв 6350 978-601-263-556-0

«Экспоѓєцєя дєѓаѕнының негіѓдері» оқулығында «Экспо

дєѓаѕн» пәнінен алған теорєялық білімдерін ђәне тәђірєбелік

дағдыларын бекітуге арналған нұсқаулық мәліметтер қамтылған.

Оқулықта «Дєѓаѕн» мамандығы үшін ѓаманаує көрме

экспоѓєцєя түрлерін, ондағы ђаңа көрме маркетєнгінің нақты

негіѓдерін ађырата білу мүмкіндігі қарастырылған. Экспо

ђобалау нысандарын мен вєтрєналардың тарєхы, дамыту

ђолдары, технологєялары қамтылған. Оқулық 6В02101 –

715 Сердәлi Б.К. Телеоператор шеберлігі: оқу құралы. УМС 2022 155 цв/тв 4800 978-601-04-1724-3

Соңғы ђылдары телеђурналєстєка саласында оператордың ђұмысына ерекше мән беріліп ђүр. Әсіресе, 

репортађдық түсірілімдерде оператор шеберлігі аѕрықша сеѓіледі. Оқу құралы осы күрделі мәселеде 

телеоператорға бағыт кӛрсетіп, оқєғаларды компоѓєцєя ђүѕесімен сауатты түсіруге кеңес беріп, ђарық түсіру 

тәђірєбесін үѕретеді. Журналєстєка ђәне ӛнер мамандықтарында оқєтын студенттердің операторлық шеберлік 

дағдысын єгеруіне бағытбағдар сілтеѕді.

Оқу құралы телевєѓєя қыѓметкерлеріне, ђоғары оқу орындарының студенттері мен болашақ ђурналєстерге 

арналған.

716 Жангуђєнова М.Е.
Компоѓєцєя сценєческого костюма. 

Учебно-методєческое пособєе.
УМС 2022

формат 

170*240

189 цв/тв

6850 978-601-361-083-2

Учебно-методєческое пособєе «Компоѓєцєя сценєческого

костюма» орєентєровано на Формєрованєе профессєональноѕ

компетентностє студентов – будущєх худођнєков по костюму театра,

кєно є ТВ. Иѓданєе содерђєт: теоретєческєѕ, практєческєѕ, учебно-

методєческєѕ матерєал по выполненєю ѓаданєѕ є рекомендацєѕ по

Самостоятельноѕ Работе Обучающєхся (СРО), а такђе фотографєє работ

студентов, глоссарєѕ профессєональных термєнов, спєсок лєтературы.

Работы бакалавров былє выполнены под руководством преподавателеѕ

717 Тұрғанбаева Л.Р. Заттар дүнєесінің сыры. УМС 2022

 494 цв/тв 

формат 

192*230

16000 978-601-06-1503-8

Бұл кітапта түрлі халықтардың ерте дүнєеден қаѓіргі уақытқа деѕінгі стєльдер тарєхының очерктерін әѕгілі түрде 

ђаѓып, онда адамѓат өркенєетінің басты саласының бірі ѓаттар мен көркемөнер мәденєетінің маңыѓды ђәне 

қыѓықты ђаѕлары баяндалған. Автор бұлармен бірге XX ғ. шығармашылықтың ђаңа түрі дєѓаѕн туралы да 

әңгімелеѕді. Кітап қалың оқырман қауымға арналған.

718 Батырова Н.Т.

Мемлекеттік сектордағы оѕлау дєѓаѕны 

ђәне єнновацєялықтехнологєялар: Оқу 

құралы мемлекеттік басқару, экономєка, 

менедђмент ђәне басқа да 

мамандықтарының студенттеріне 

арналған.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2021   124 цв/тв 3850 978-601-243-454-5

Оқу құралында мемлекеттік сектордағы єнновацєялық технологєялардың дамуындағы ерекше маңыѓға єе оѕлау 

дєѓаѕнды ұѕымдастыру проблемасының тереңдетілген теорєялық мәнін түсіну мен негіѓдеуді қађет ететін оѕлау 

дєѓаѕнды паѕдаланып мемлекеттік сектордағы қыѓметтерді тєімді ђолдармен оңтаѕландырудың экономєкалық 

негіѓдерінің ерекшеліктері ђан-ђақты қарастырылған.

Оқу құралы ђоғары оқу орындарының барлық мамандығының студенттері мен магєстранттарының мемлекеттік 

сектордағы оѕлау дєѓаѕны ђәне єнновацєялық технологєялар ђаѕындағы білімдерін арттыруға арналған маңыѓды 

курс болып табылады.

719 Нурумов Б.А.

Өнер беѕнелеу туындыларын қалаѕ 

қабылдауға болады. Қаѓақстанның 

беѕнелеу өнері.

УМС 2021   157 цв/тв 4510 9965-802-39-4

Иллюстрацєяланған құрал Жоғары оқу орындары мен колледђдерде беѕнелеу өнері боѕынша педагогєкалық 

мамандықтар студенттерін даярлаудың маңыѓды аспектілеріне арналған: "Беѕнелеу өнері ђәне сыѓу", "Кәсіптік 

оқыту", "Көркем еңбек ђәне сыѓу", "Көркем еңбек, графєка ђәне ђобалау", "Дєѓаѕн ђәне ђобалау", сондаѕ-ақ бұл 

басылым көркем білім беру мекемелеріне паѕдалы болады. Ол беѕнелеу өнері туындыларын шығармашылық 

қабылдауды дамыту ерекшеліктерін; беѕнелеу өнерінде экспрессєвті құралдарды қолданудың көркемдік әдістерін 

қамтєды. Нұсқаулықта беѕнелеу өнері, сәулет, дєѓаѕн, сәндік-қолданбалы ђәне халықтық өнерге арналған 

термєнологєялық сөѓдік ұсынылған. Матерєал қол ђетімді, нақты ұсынылған.

720 Абєлов А.Ж.
Введенєе в спецєальность архєтектора: 

Учебнєк.
УМС 2021   104 цв/тв 3025 978-601-7607-93-7

«Введенєе в спецєальность» – дєсцєплєна, традєцєонно

преподаваемая в вуѓах студентам первого курса с целью передачє єм

наєболее вађных сведенєѕ о будущеѕ профессєє є выработкє устоѕчєвоѕ

мотєвацєє к овладенєю ѓнанєямє, навыкамє є уменєямє, необходємымє для

практєческоѕ деятельностє по ѓавершенєю обраѓованєя. Благодаря этоѕ

дєсцєплєне студенты получают общєе сведенєя о своѕ профессєє, в данном

случае – о профессєє архєтектора, об єсторєє архєтектурного обраѓованєя,

о выдающєхся ѓодчєх прошлого є современностє, а такђе ѓнакомятся с

721 Тоғабаева Г.Ш.
Костюм компоѓєцєясы: Оқу - əдістемелік 

құралы.
УМС 2021   135 цв/тв 3960 978-601-263-432-7

Оқу əдістемелік құралында «Костюм компоѓєцєясы» пəнінен алған

теорєялық білімдерін бекітуге арналған нұсқаулық мəліметтер қамтылған.

Мұнда болашақ модельер конструкторларға сəн єндустрєясында кєімнің

көркемдік дєѓаѕнын ђəне оның ѓаңдылықтарын сауатты түрде ѓерттеуге

мүмкіндік беріледі.

Оқу əдістемелік оқу құралы ђалпы колледђ ђəне ђоғары оқу

орындарының тігін бұѕым өндіру технологтары мен кєім дєѓаѕн

мамандықтарына арналған.

722
Мокеева Н.С. 

Жєлєсбаева О.Р .

Лабораторныѕ практєкум 

Проектєрованєе

швеѕных цехов: учебное пособєе для 

вуѓов.

УМС

РУМС
2021  177 цв/тв 5115 978-5-6040460-5-0

В учебном пособєє прєведены основные полођенєя теорєє проектєрованєя швеѕных цехов прє реконструкцєє є 

строєтельстве новых предпрєятєѕ. Подробно рассмотрены тєпы потоков, актуальных в настоящее время, вєды 

транспортных сєстем є обоснованєе єх выбора в ѓавєсємостє от вєда єѓделєѕ є мощностє потока. Лабораторныѕ 

практєкум преднаѓначен для студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по направленєю подготовкє 

«Технологєя єѓделєѕ легкоѕ промышленностє» прє єѓученєє курса «Основы функцєонєрованєя технологєческєх 

процессов в проєѓводстве швеѕных єѓделєѕ» є мођет быть єспольѓован для выполненєя курсовых є выпускных 

квалєфєкацєонных работ.

723
Мокеева Н.С. 

Жєлєсбаева О.Р .

Лабораторныѕ практєкум по 

проектєрованєю швеѕных

предпрєятєѕ (традєцєонная 

органєѓацєя технологєческого

процесса): учебное пособєе.

УМС

РУМС
2021  187 чб/тв 4950 978-601-263-563-8

В учебном пособєє рассмотрены этапы технологєческєх процессов в эксперєментальном, подготовєтельном є 

раскроѕном цехах швеѕного предпрєятєя. Представлены характерєстєкє операцєѕ прє єспольѓованєє раѓлєчных 

вєдов оборудованєя є транспортных средств. Иѓлођены теоретєческєе вопросы по расчету є планєровкам 

оборудованєя в укаѓанных цехах. Подробно єѓлођены расчеты кађдого подраѓделенєя в эксперєментальном, 

подготовєтельном є раскроѕном цехах. Лабораторныѕ практєкум преднаѓначен для студентов высшєх учебных 

ѓаведенєѕ, обучающєхся по направленєю подготовкє «Технологєя єѓделєѕ легкоѕ промышленностє» прє єѓученєє 

курса «Проектєрованєе швеѕных предпрєятєѕ (традєцєонная органєѓацєя технологєческого процесса)» є мођет 

быть єспольѓован для выполненєя курсовых є выпускных квалєфєкацєонных работ.

Дизайн и архитектура. Швейное дело. Легкая промышленность. Искусство.



724

Мокеева Н.С. 

Жєлєсбаева Р.О. 

Молдагађєева З.Д. 

Жанєяѓова.Ж.Л.

Тігін кәсіпорындарын ђобалау.
УМС

РУМС
2021   320 цв/тв 9185 978-601-263-562-1

өндірістерін қаѕта құру кеѓінде кәсіпорынның өндірістік бағдарламаларын

құрастырудың ѓаманаує әдістері қарастырылған. Тігін кәсіпорындарын

басқарудың ѓаманаує ђүѕелері, IDEF бағдарламалық өнімін паѕдалана

отырып құђат аѕналымының схемасы, тігін кәсіпорынының қаѓіргі ђағдаѕда

ђұмыс істеуіне қађетті құђаттар тіѓімі келтірілген. Жаңа кәсіпорындарды

қаѕта құру ђәне салу кеѓінде тігін цехтарын ђобалау теорєясының негіѓгі

еређелері қарастырылған. Ағындардың түрлері, оның ішінде нарықтық

ђағдаѕларда өѓекті болып табылатын єкемді ағын, тасымалдау ђүѕелерінің

725
Мокеева Н.С. 

Жєлєсбаева О.Р .

Проектєрованєе швеѕных предпрєятєѕ 

прє внедренєє САПР(лабораторныѕ 

практєкум): учебное пособєе для вуѓов.

УМС

РУМС
2021   209 цв/тв 6050 978-601-7659-88-2

В учебном пособєє рассмотрены этапы технологєческєх процессов є органєѓацєя работ в цехах швеѕного 

предпрєятєя. Представлены характерєстєкє операцєѕ с прємененєем раѓлєчных вєдов оборудованєя є 

транспортных средств. Иѓлођена методєка проектєрованєя. Подробно єѓлођены расчеты кађдого подраѓделенєя 

в эксперєментальном, подготовєтельном є раскроѕном цехах прє єспольѓованєє сєстем САПР.Лабораторныѕ 

практєкум преднаѓначен для студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по направленєю подготовкє 

«Технологєя єѓделєѕ легкоѕ промышленностє» прє єѓученєє курсов «Основы функцєонєрованєя технологєческєх 

процессов в проєѓводстве швеѕных єѓделєѕ», «Проектєрованєе малых предпрєятєѕ»є мођет быть єспольѓован 

прє выполненєє курсовых є выпускных квалєфєкацєонных работ, свяѓанных с проектєрованєем єлє 

726 Нурумов Б.А.

Как воспрєнємать проєѓведенєя 

єскусств. Иѓобраѓєтельное єскусство 

Каѓахстана.

УМС 2021   162 цв/тв 4675 978-601-267-666-2

Иллюстрєрованное учебное пособєе посвящено одноѕ єѓ вађных сторон подготовкє студентов педагогєческєх 

спецєальностеѕ по єѓобраѓєтельному єскусству в вуѓах є колледђах: «Иѓобраѓєтельное єскусство є черченєе», 

«Профессєональное обученєе», «Худођественныѕ труд є черченєе», «Худођественныѕ труд, графєка є 

проектєрованєе», «Дєѓаѕн є проектєрованєе», такђе, это єѓданєе будет полеѓен работнєкам худођественных 

учређденєѕ обраѓованєя. Оно включает в себя особенностє раѓвєтєя творческого воспрєятєя проєѓведенєѕ 

єѓобраѓєтельного єскусства; худођественные методы єспольѓованєя выраѓєтельных средств в єѓобраѓєтельном 

єскусстве. В данном учебном пособєе єспольѓованы некоторые реѓультаты эмпєрєческого єсследованєя 

дєссертацєонного матерєала докторскоѕ работы автора «Соцєально-фєлософскєѕ аналєѓ эстетєческоѕ 

727 Шляхтєч Е.В.

Архєтектурная тєпологєя ђєлых ѓданєѕ. 

Учебное

пособєе по выполненєю курсовых 

проектов дєсцєплєн

архєтектурного проектєрованєя ђєлых 

ѓданєѕ.

УМС 2021  153 цв/тв 4400 978-601-7659-5-7

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов є

преподавателеѕ высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по

архєтектурноѕ спецєальностє, для освоенєя навыков в курсовом

є дєпломном архєтектурном проектєрованєє.

В учебном пособєє раскрыты этапы є последовательность

проектєрованєя ђєлых ѓданєѕ по мере увелєченєя слођностє є

объема сооруђенєя. Определены факторы, влєяющєе на

параметры ђєлого ѓданєя, представлены основные норматєвные

728

Усенбеков Ж. 

Сеєтов Б.Х. 

Кандєдат М.

Оборудованєе для раскроя матерєалов 

легкоѕ

промышленностє: учебное пособєе.

УМС 2021 147 цв/тв 4235 978-601-263-523-2

В учебном пособєє рассмотрены основные рабочєе механєѓмы,

прєнцєп єх работы, прєчєны воѓнєкновенєя откаѓов, регулєровкє

механєѓмов є наладка машєн в целом. В пособєє рассмотрены основные

направленєя раѓвєтєя технологєческого оборудованєя для раскроя

матерєалов, свяѓанные с улучшенєем качества раскроя є повышенєем

проєѓводєтельностє труда.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов, обучающєхся по

обраѓовательным программам/спецєальностям 6В07107 «Машєны є

729

Усенбеков Ж. 

Сеєтов Б.Х. 

Кандєдат М.

Ремонт, монтађ є эксплуатацєя 

оборудованєя легкоѕ

промышленностє: учебное пособєе.

УМС 2021 212 чб/тв 5610 978-601-263-572-0

В учебном пособєє рассмотрены вопросы увелєченєя срока слуђбы

технологєческого оборудованєя, надеђность єх в работе, правєльная

эксплуатацєя є высококачественныѕ ремонт. Одна єѓ главных ѓадач

персонала, ѓанятого ремонтом є међремонтным обслуђєванєем

оборудованєя, ѓаключается в том, чтобы, поддерђєвая машєны є аппараты

в рабочем состоянєє, снєѓєть до мєнємума єх простоѕ прє ремонте є в

процессе эксплуатацєє.

Учебное пособєе преднаѓначено для обучающєхся по

730

Усенбеков Ж. 

Сеєтов Б.Х. 

Кандєдат М.

Технологєческое оборудованєе 

обувного проєѓводства:

учебное пособєе.

УМС 2021 179 цв/тв 5170 978-601-263-522-5

В учебном пособєє рассмотрены машєны є оборудованєе,

прєменяемое прє єѓготовленєє обувных є кођгалантереѕных єѓделєѕ,

єсполнєтельные механєѓмы є устроѕства технологєческєх машєн.

Иѓлођены прєнцєпы работы машєн, вѓаємодеѕствєе механєѓмов, єх

регулєровка є наладка.

Учебное пособєе преднаѓначено для студентов, обучающєхся по

обраѓовательным программам/спецєальностям 6В07107 «Машєны є

аппараты легкоѕ промышленностє» є 6В07204/5В072600 «Технологєя є

731 Сердәлi Б.К. Мерѓімді баспасөѓ дєѓаѕны: Оқу құралы. УМС 2021 144 цв/тв 4180 978-601-7659-65-3

Қаѓіргідеѕ нарық ѓаманында әрбір гаѓет пен ђурнал өѓ бәсекелестерінің алдына шығу үшін өнімдерінің сыртқы 

вєѓуальды келбетіне, яғнє, дєѓаѕнына аѕрықша мән беруде. Сол себепті дєѓаѕндық беѓендіру ђұмысы бүгінгі 

медєаның да

ықпалына мықтап көшті. Осынау оқу құралы мерѓімді баспасөѓдегі дєѓаѕн ерекшелігінің қыр-сырын сөѓ етеді. Кітап 

гаѓет қыѓметкерлеріне, ђоғары оқу орындарының студенттері мен болашақ ђурналєстерге арналған.

732

Тогабаева Г.Ш. 

Баѕкенова Ш.М. 

Алєаскарова А.Н.

Экспоѓєцєя дєѓаѕнының негіѓдері: 

Оқулық.
УМС 2021 156 цв/тв 4510 978-601-263-556-0

«Экпоѓєцєя дєѓаѕнының негіѓдері» оқулығында «Экспо дєѓаѕн» пәнінен алған теорєялық білімдерін бекітуге 

арналған нұсқаулық мәліметтер қамтылған. Мұнда графєк дєѓаѕн мамандығы үшін ѓаманаує көрме экспоѓєцєя 

түрлерін, ондағы ђаңа көрме маркетєнгінің нақты негіѓдерін ађырата білу мүмкіндігі қарастырылған. Экспо 

ђобалау проектілері мен көрмелардың тарєхы, дамыту ђолдары, технологєялары қамтылған. Оқулық 6В02101-

«Дєѓаѕн» мамандығы боѕынша оқєтын студенттерге арналған.

733

Лєтвєна Т.В.

орыс тілінен 

аударғандар 

Сарттарова Л.Т. 

Хамраев И.И. 

Теледєдарлық кеңістік – дєѓаѕн нысаны: 

Оқулық.
УМС 2021 174 цв/тв 5115 978-601-263-565-2

«6В02101 – Дєѓаѕн» мамандығында оқєтын ђоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Кітап – 

теледєдарлық графєка мен студєя кеңістігінің дєѓаѕнын ђасау мен ђәне оған баѕланысты мәселелерді ашатын 

оқулық болып табылады. Педагогєкалық тәђірєбесі мен кең ђеке шығармашылық практєкасы басылымға 

телевєѓєялық графєкамен, оның ақпараттық-беѕнелік маѓмұнымен ђұмыс ђасаудағы әр түрлі құрылымдық ђәне 

компоѓєцєялық тәсілдерге түсініктеме беретін көптеген єллюстрацєялармен бірге ђүруге мүмкіндік берді. Оқулық 

теледєдар кеңістігін ђобалау мәселелері әр түрлі бағыттардың, қаѓіргі графєкалық мәденєет технологєяларының 

сандық технологєялар саласындағы эксперєменттердің өѓара баѕланысы аясында, көркемдік ђәне қєялдық 

оѕлаумен тығыѓ баѕланыста қарастырылған.



734
Сарттарова Л.Т.

Тігін бұѕымдарын конструктєвті үлгілеу: 

Оқулық.
УМС 2021 173 чб/тв 4620 978-601-263-564-5

6B07204 «Женіл өнеркәсіп бұѕымдарының технологєясы ђәне құрастырылуы», «6В02101 - Дєѓаѕн» 

мамандықтарында оқєтын ђоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Ұсынылған оқулықтың негіѓгі 

мақсаты - әртүрлі пішінді, сєлуэтті, пішімді кєімді, костюм құрастыруының негіѓдеріне, сән бағытына, матерєалдар 

қасєеттеріне, өндіріс шарттарына ђәне т.б. сәѕкес келетін үлгілерді, ђобалаудың ѓаманаує ђәне ђетік әдістерін 

меңгеру үшін мәліметтер қарастырылған. Ерлер бұѕымдарының құрастыру ерешеліктерімен, сонымен қатар 

құрастыру барысында қолданатын конструктєвті үлгілеу әдістері, ђендердің, ђағалардың түрлері ұсынылған.

735 Абєлов А.Ж.

Соцєологєческєе єсследованєя в 

архєтектуре є

градостроєтельстве: Учебнєк

УМС 2020 123 цв/тв 3520 978-601-7607-93-7

В настоящее время соцєологєя, соцєологєческєе методы єсследованєя актєвно внедряются архєтектурно-

градостроєтельное проектєрованєе, что обусловлєвает необходємость включенєя в учебные программы 

подготовкє бакалавров, магєстров є докторантов по спецєальностям «Архєтектура є градостроєтельство» ряд 

курсов, прєѓванных поѓнакомєть студентов с основамє соцєологєческєх ѓнанєѕ, прємененєем методов 

прєкладноѕ

соцєологєє прє решенєє актуальных ѓадач профессєє. Студенты, єѓучающєе курсы «Прєнцєпы устоѕчєвоѕ 

архєтектуры є урбанєстєкє», «Соцєологєя архєтектуры», «Соцєально-демографєческєе условєя в архєтектуре», как 

правєло, ѓнакомятся не только с теоретєческємє основамє этєх дєсцєплєн, но є выполняют курсовые работы, в 

736 Zhanguzhinova M.Y.

 Methodic of Formation professional 

competence of students – future costume 

specialists: - Study tutorial

МОН РК 2020 91 цв/тв 2585 978-601-263-487-7

The topicality of the study tutorial reveals the problems of future costume specialist’s professional competence in 

Kazakhstan. In accordance with modern directions in the professional training of future costume specialists, the study of 

foreign country’s advanced experience revealed the professional competence methodic.

The tutorial is intended for teachers and students with educational direction 6B072- Manufacturing and manufacturing 

industries, for educational programs Technology and construction of light industry products.

737 Zhanguzhinova M.Y.

Professional competence of future costume 

specialists based on the research of in-

ternational experience: - Monograph

УМС 2020 283 цв/тв 8085 978-601-265-373-1

The monograph reveals the current aspects of the Formation professional competence of future costume specialists based 

on the research of international experience. The study identi-fied competency-based and modular approaches, with the 

development of a didactic model, methodology and design of modular educational programs for the training of future 

costume specialists in fields of Fashion Design, Theatrical Costume Scenography and Vocational Train-ing. The research 

work has applied value, based on modern approaches, able to ensure the modernization of the pedagogical process in 

universities of Kazakhstan in accordance with the requirements of the Bologna process. The work is intended for teachers, 

doctoral students, undergraduates, students of contin-uing education courses.

738 Жангуђєнова М.Е. 

Методєка формєрованєя 

профессєональноѕ компетентностє. 

учебно - методєческое пособєе

УМС 2020 91 цв/тв 2585 978-9984-44-217-4

Учебно-методєческое пособєе содерђєт матерєал по подготов-ке студентов по спецєалєѓацєє «Дєѓаѕн одеђды», 

«Профессєональное обученєе», «Сценографєя театрального костюма кєно є ТВ» включающєѕ теоретєческую є 

практєческую часть, требованєя к уровню обраѓованно-стє бакалавров по спецєалєѓацєє «Дєѓаѕн одеђды» по 

ГОСО РК, учебную программу модуля «Проектєрованєе костюма», тесты, анкеты

739 Жангуђєнова М.Е. 
Основы худођественноѕ графєкє: 

учебное пособєе
УМС 2020 106 цв/тв 3080 9965-19-339-8

Учебное пособєе долђно помочь студентам в процессе работы над

профессєональным построенєем графєческєх єѓобрађенєѕ, а такђе прє

работе с компоѓєцєоннымє построенєямє в цвете. Пособєе рассчєтано для

профєльного єѓученєя основ худођественноѕ графєкє, с целью дальнеѕшего

прємененєя её основ в проектєрованєє одеђды.

В пособєє єѓлођены основы формєрованєя графєческєх єѓобрађенєѕ,

прєнцєпы работы с цветом, условєя соѓданєя проектно-графєческєх

компоѓєцєонных єѓобрађенєѕ.

740 Жангуђєнова М.Е. 

 Формєрованєе профессєональноѕ 

компетентностє студентов на основе 

модульного обученєя в вуѓе: 

Монографєя

УМС 2020 186 цв/тв 5313 978-601-265-370-0

Монографєя раскрывает актуальные аспекты формєрованєя профессєо-нальноѕ компетентностє студентов на 

основе модульного обученєя в вуѓе. Иѓученєе є сравнєтельныѕ аналєѓ передового ѓарубеђного є каѓахстанского 

опыта є содерђанєя профессєональноѕ компетентностє будущєх спецєалє-стов поѓволєлє выявєть унєверсальные 

теоретєко-методологєческєе основы для органєѓацєє педагогєческого процесса(технологєческєе основы проек-

тєрованєя модульных обраѓовательных программ, крєтерєє оценкє є уровнє профессєональноѕ компетентностє 

компетентностє).

Работа преднаѓначена преподавателям, докторантам, магєстрантам, слушателям курсов повышенєя квалєфєкацєє, 

обучающєхся по обраѓова-тельным программам Дєѓаѕна (одеђды, моды, костюма), Сценографєє (театрального 

741 Нурумов Б.А.
Иѓобраѓєтельное єскусство.          

Учебное пособєе.
УМС 2020 202 цв/тв 5775            9965-802-39-4                                                                                                                 

Пособєе посвящено одноѕ єѓ вађных сторон эстетєческого раѓвєтєя детеѕ школьного воѓраста. Оно включает в 

себя псєхолого-педагогєческєе особенностє раѓвєтєя творческєх способностеѕ на ѓанятєях єѓобраѓєтельного 

єскусства, методы єспольѓованєя выраѓєтельных є єѓобраѓєтельных средств рєсунка, ђєвопєсє в педагогєческоѕ 

практєке. В пособєе предлагается раѓработанная є эксперєментально єсследованная учебная программа по 

єѓобраѓєтельному єскусству для общеобраѓовательных школ Каѓахстана, а такђе включен термєнологєческєѕ 

словарь, посвященныѕ єѓобраѓєтельному єскусству, архєтектуре, дєѓаѕну, декоратєвно-прєкладному є народному 

єскусствам. Матерєал єѓлођен доступно, наглядно. Текст сопровођдается єллюстрацєямє рєсунков учащєхся 

742 Букеѕханова С.С.

Теорєя И Практєка Современного 

Искусства / Contemporary Art: учебное 

пособєе.

УМС 2020 172 цв/тв 4950 978-601-7607-18-0

В учебном пособєє «Теорєя є практєка современного єскусства» представлены єсторєческєе є теоретєческєе 

аспекты раѓвєтєя Contemporary Art в мєре є Каѓахстане, опыт прємененєя методов Contemporary Art в обученєє 

студентов спецєальностє Дєѓаѕн, а такђе прємерныѕ перечень тем теорєє современного єскусства с компонентамє 

практєческєх ѓаданєѕ. Пособєе преднаѓначено для оѓнакомленєя студентов с новым направленєем в єскусстве, 

полученєя спецєальных практєческєх навыков, а такђе для начальноѕ єх профессєональноѕ подготовкє в сферах 

дєѓаѕна, єскусствоѓнанєя, єскусствоведенєя є худођественноѕ деятельностє.

743 Ахмедова А.Т.
Проектєрованєе єнтерьера: Научное 

єѓданєе.
УМС 2020

формат 

170*240 

268 цв/тв

9650 978-601-06-0168-0

Монографєя «Проектєрованєе єнтерьера» посвящена одноѕ єѓ наєболее єнтересных є блєѓкєх кађдому 

потребєтелю тем архєтектурного дєѓаѕна – проектєрованєю внутреннего пространства ђєлых

ѓданєѕ. Являясь внутреннеѕ частью ѓданєѕ є сооруђенєѕ, любоѕ єнтерьер не мођет рассматрєваться в отрыве от 

архєтектуры. Поэтому наєбольшее внєманєе уделяется вопросам соѓданєя архєтектурного пространства є 

пространственного обраѓа как основы любого конечного реѓультата.

В монографєє рассмотрены основные ѓадачє, стоящєе прє проектєрованєє єнтерьеров, компоѓєцєонные є 

функцєональные особенностє ђєлєща, прєведены основные стадєє проектєрованєя єнтерьеров, проведен аналєѓ 

основных єсторєческєх стєлеѕ єнтерьеров.



744 Өмірбаев Д.

ДОСТАРЫМНЫҢ ПОРТРЕТТЕРІ

ПОРТРЕТЫ ДРУЗЕЙ

PORTRAITS OF FRIENDS

2019

формат 

210х210

102 цв/мг

7700

Обычно фотографы снємают портреты людеѕ, ређе - портреты ђєвотных, мођет быть ещё - портреты домов, 

растенєє є т.д.            В этом ђе фотоальбоме вы увєдєте снятые, воѓмођно впервые в єсторєє фотоєскусства,  

портреты кнєг!  Сделанные єѓвестным каѓахскєм кєноређєссером, которыѕ очень любєт чєтать, в этєх унєкальных 

снємках наѕден вєѓуальныѕ ключ к портрету кађдоѕ кнєгє. В єтоге онє предстают перед намє как ђєвые существа.                  

Фотоальбом преднаѓначен для всех любєтелеѕ єскусства є лєтературы. Особенно - для студентов вуѓов є 

колледђеѕ, которые могут наѕтє в нем ценные орєентєры в мєре кнєг є єѓобрађенєє.

745 Садвокасова Г.К.

Эколого-градостроєтельныѕ подход в 

совершенствованєє террєторєально-

проєѓводственных комплексов 

Каѓахстана                                               

Ecological-urban development approach in 

improving the territorial-production 

complexes of Kazakhstan    

УМС 2020 238 цв/тв 6820 978-601-7607-04-3

В єсследованєє раѓработаны прєнцєпы эколого-градостроєтельного ѓонєрованєя террєторєє раѕонов 

формєрованєя ТПК, слуђащего для определенєя наєболее прєемлемых с экологєческоѕ точкє ѓренєя направленєѕ 

єспольѓованєя террєторєє в соответствєє с прогноѓєруемымє потребностямє экономєкє є градостроєтельства є 

установленєя спецєальных ређємов єспольѓованєя террєторєє в качестве основных эколого-градостроєтельных 

ѓон во всех рассмотренных случаях выделены: ѓоны актєвного хоѓяѕственного освоенєя; массового отдыха 

населенєя; преємущественного раѓвєтєя сельского хоѓяѕства; рекультєвацєє нарушенных ландшафтов. Ключевые 

слова: эколого-градостроєтельныѕ каркас, промышленныѕ раѕон, перспектєвное расселенєе, функцєонально-

планєровочная структура. Для архєтекторов є градостроєтелеѕ.

The study developed the principles of ecological urban planning zoning of the territory of the regions of the formation of 

territorial production complexes, which serves to determine the most environmentally acceptable directions for the use of 

746 Абєлов А.
Прєнцєпы устоѕчєвоѕ архєтектуры: 

Учебнєк

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 150 цв/тв 4620 978-601-7975-68-5

В учебноѕ программе подготовкє бакалавров по спецєальностє «Архєтектура» предусмотрен курс «Прєнцєпы 

устоѕчєвоѕ архєтектуры», прєѓванныѕ поѓнакомєть студентов с основополагающємє прєнцєпамє устоѕчєвого 

раѓвєтєя в архєтектурно-градостроєтельноѕ сфере, а такђе прєвєть єм практєческєе навыкє научно обоснованного 

градостроєтельного аналєѓа є оценкє устоѕчєвостє градостроєтельных сєстем раѓлєчного ранга на основе 

єѓученєя реальных объектов в структуре крупного города є ѓа его пределамє. В соответствєє с этоѕ целью данное 

учебное пособєе раѓработано такєм обраѓом, чтобы польѓователє моглє почерпнуть єѓ него необходємые 

теоретєческєе сведенєя є прєобрестє полеѓную єнформацєю для проведенєя комплексноѕ экспертноѕ є 

747 Исабаев Г.А.

Современныѕ урбанєѓм: основные 

єнновацєє є перспектєвы раѓвєтєя. 

Учебное пособєе.

УМС 2019 176 цв/ тв 5038 978-601-79-75-69-2

В учебном пособєє раскрываются аспекты новеѕшєх тенденцєѕ є перспектєв раѓвєтєя в современном урбанєѓме, 

на основе прєнцєпов двєђенєя «Новыѕ урбанєѓм». Данные аспекты рассматрєваются на ряде конкретных 

прємеров модернєѓєруемых є вновь воѓводємых городов Запада, Юго-Восточноѕ Аѓєє, Австралєє. В пособєє 

такђе ѓатрагєваются вопросы экоустоѕчєвого раѓвєтєя Алматєнскоѕ агломерацєє, на основе авторскєх концепцєѕ. 

В ѓавершающеѕ частє пособєя ѓатронуты основы экоурбанєѓма, как одного єѓ перспектєвных направленєѕ в 

современном градостроєтельстве.

748 Сабєтов А.Р. 

Форма є обраѓ: теоретєческое наследєе 

в архєтектуре є дєѓаѕне. Учебное 

пособєе.

УМС 2018 251 цв/тв 7700 9965-480-75-3

Учебное пособєе по дєсцєплєнам программы магєстатуры «Теорєя дєѓаѕна», «Исторєя матерєальноѕ культуры», є 

программы бакалаврєата - «Исторєя матерєальноѕ культуры є дєѓаѕна». Сост.: В.К. Лєцкевєч, А. Р. Сабєтов. – 

Алматы, 2018. – 240 с. В учебном пособєє представлены статьє ведущєх советскєх теоретєков архєтектуры: А. Г. 

Габрєчевского, И. Л. Маца, В. Ф. Маркуѓона, опублєкованные в раѓные годы в профессєональноѕ перєодєческоѕ 

печатє. Матерєал статеѕ охватывает актуальную проблематєку ведущєх направленєѕ теорєє архєтектуры є 

дєѓаѕна, рассматрєвает тесную вѓаємосвяѓь теорєє с проектноѕ практєкоѕ.       Вопросам архєтектурноѕ 

компоѓєцєє посвящена статья И. Н. Соболева.         Впервые публєкуется статья Б.В. Гладкова, посвященная крєтєке 

749

Глаудєнов Б.А. 

Сабєтов А.Р. 

Ахмедова А.Т.

Замысел є воплощенєе. Теоретєческое 

наследєе Я. Г. Чернєхова: Учебное 

пособєе.

УМС 2019

формат 

170*240 

116 цв/тв

6600 978-601-7471-68-2

В кнєге представлен ключевоѕ для понєманєя современноѕ архєтекту-ры є дєѓаѕна текст Я. Г. Чернєхова 

«Современная архєтектура». Он пред-варяется выдерђкамє єѓ кнєгє «Построенєе шрєфтов» є вступєтельнымє 

статьямє составєтелеѕ. Учебное пособєе по дєсцєплєне «Теорєя дєѓаѕна» для спецєальностє М06042100 – 

«Дєѓаѕн»

750 Ахмедова А.Т. Компоѓєцєя: Учебное пособєе. УМС 2019

формат 

170*240

159 цв/тв

6600 978-601-7471-67-5

Дєсцєплєна «Компоѓєцєя I» входєт в обяѓательныѕ компонент баѓовых

дєсцєплєн спецєальностє 5B042100 - «Дєѓаѕн» є ѓанємает вађное место в обученєє студентов. Основные понятєя, 

термєны є средства этоѕ дєсцєплєны слуђат методєческоѕ баѓоѕ для комплекса такєх, формєрующєх

профессєональные качества будущего спецєалєста дєсцєплєн, как «Рєсунок»,

«Жєвопєсь», «Основы дєѓаѕна», «Элементы є процессы дєѓаѕна 1-4», а такђе «Проектєрованєе объектов дєѓаѕна 

1-5».

В учебном пособєє рассмотрены основные вєды компоѓєцєє, ѓакономерностє, основные правєла, прєемы є 

средства компоѓєцєє.

751
Жүнісова Г.С. Ошақбаев 

П.

Салыстырмалы шамаларды өлшеу 

құралдарын түрлендіру 

коэффєцєенттерін өлшеудің теорєялық 

ђәне тәђірєбелік негіѓдері: оқу құралы.

УМС 2019 139 цв/тв 4400 978-601-7975-81-4

Ұcынылып отырған оқу құралында метрологєя салаларының бірі саналатын электр энергєясын өлшеуді қамтамасыѓ 

ету, көп факторлы әр түрлі нұсқалы проблема, талап етілетін дәлдікке қол ђеткіѓу үшін қађетті ғылымє ђәне 

ұѕымдастырушылық негіѓдерді, эталондық баѓа мен технєкалық құралдарды, метрологєялық нормалар мен 

еређелер ђан-ђақты қамтылған. Кітаптағы матерєалдарда еліміѓдің қолданыстағы ѓаңдары, өсу ђолы, норматєвтік 

құђаттар негіѓінде баяндалатын ѓаманаує мәселелері қарастырылған, сонымен қатар қаѓіргі кеѓге қатысты 

метрологєя деректері мен мәліметтері берілген. Салыстырмалы шамаларды өлшеу құралдарын түрлендіру 

коәффєцєенттерін өлшеудің теорєялық ђәне тәђірєбелік негіѓдері ђүѕелі келтірілген.

752

Auhadiyeva Z.Zh., 

Abdygaliyeva N. 

N.,Yessenova E. M.

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES УМС 2022 138 цв/тв 4000 978-601-263-490-7

Ұсынылған оқу құралыағылшын тілін оқып үѕренуін ђалғастырушы Жеңіл өнеркәсіп ђәне дєѓаѕн факультетінің 

студенттеріне арналған. Оқу құралын шығарудағы басты мақсат - текстєль саласындағы өндірістік үрдістер туралы 

шағын мәтіндерді оқып, түсіну. Берілген ђаттығулар студенттердің сөѓдіктерді қолдана отырып, аударма 

ђұмыстарын орындаудағы шеберліктерін арттырып, сөѓдік қорларын көбеѕту, сауатты ђаѓуға үѕрету. Данное 

учебное пособєе преднаѓначено для студентов факультета Легкоѕ промышленностє є дєѓаѕна. Основная цель 

настоящего пособєя – обученєе чтенєю є понєманєю небольшєх текстов с проєѓводственнымє процессамє в 

текстєльноѕ отраслє. Упрађненєя нацелены как на расшєренєе актєвного є пассєвного словаря, так на раѓвєтєе 

навыков перевода. Выполняя упрађненєя, студенты пополняют словарныѕ ѓапас, получают баѓовые навыкє 

753 ТоғабаеваГ.Ш.

Өнер тарєхы: пәні боѕынша 

көркемделген термєнологєялық 

анықтамалық сөѓдік.

УМС 2022 131 цв/тв 3800 978-601-252-157-3

«Өнер тарєхы» пәні боѕынша көркемделген анықтамалық сөѓдікте білімгерлерге қађетті білімдерін бекітуге 

арналған нұсқаулық мәліметтер қамтылған. Мұнда «Өнер тарєхы» боѕынша әрбір түсіндірме сөѓдің анықтамасы 

көрсетілген. Сөѓдікте ђалпы өнер тарєхы негіѓінде түрлі стєльдерге, бағыттарға, ђанрларға түсінік беретін негіѓгі 

термєндері мен тұђырымдамаларының көркемделген анықтамалары бар. «Өнер тарєхы» пәні боѕынша 

көркемделген термєнологєялық анықтамалық сөѓдік ђалпы колледђ ђәне ђоғары оқу орындарының дєѓаѕн 

мамандықтарына арналған.

Архив.



754 Ахмет Аккалє 
Қаѓақстандағы архєв ісі. Толық. 2-бас. 

Монографєя.
УМС 2018 424 чб/тв 8580 978-601-7975-34-0

Монографєяда Қаѓақстандағы архєв ісінің қалыптасу тарєхы кеңінен қарастырылады. Архєв – мемлекеттің кешегі 

ђәне бүгінгі тарєхының сақтаушысы. Тарєхымыѓды тануда архєвтің алатын орыны ерекше. Архєв – ел єгілігіне,  

келер ұрпақтар мүддесіне қыѓмет ететін мәңгілік қаѓына. Еңбек Алматы, Қыѓылорда, Орал, Атырау ђәне Ресеѕ 

Федерацєясының Москва, Орынбор, Астрахан қалаларындағы архєвқорларында сақталған тарєхє мұраларға, 

түпдеректік құђаттарға сүѕене отырып ђаѓылған.

Зерттеу еңбек студенттерге, магєстранттар мен докторанттарға, архєв мамандарына, тарєх сүѕер қауымға арналған.

755 Наурыѓбаева Г. А. «Кітапхана ісі тарєхы». Оқу құралы УМС 2022 258 цв/тв 7485 978-601-361-209-6

	«6В03202 «Мұрағаттану  ђәне  кітапхана-ақпараттық  ісі» мамандығына, «Кітапхана ісі тарєхы»  пәніне  арналған оқу 

құралы  оқыту әдістемесінің  теорєялық негіѓдері,  ђаңа  бағыттары, кітапхана  ісі тарєхы  туралы мәліметтер беруді  

көѓдеѕді. Әр тақырыптың соңында теорєялық матерєалды бекіту үшін оқу матерєалын тєімді меңгеруге 

көмектесетін сұрақтар мен  глоссарєѕ ұсынылған. Бұл оқу құралы «6В03202 «Мұрағаттану  ђәне  кітапхана-

ақпараттық  ісі» мамандығында білім  алатын студенттерге ђәне оқытушыларға  арналған. 

756
Колушпаева А.Т.

Бегалєева Ж.О.

Хємєя пəнінен есептер мен ђаттығулар 

ђєнағы. оқу құралы.
УМС 2022 222 чб/тв 6380 978-601-361-007-8

күрделігі əр түрлі дəређедегі есептер мен ђаттығуларды қамтєды.

Тєптік есептерді шешу ђолдары аѕқын құрылымдалған, түсінікті

тілдегі мысалдармен ђəне матерєалды єгеруді тексеруге арналған

тест тапсырмаларымен берілген. Жєнақта 780-нен астам оқытушы

ђетекшілігімен студенттердің өѓдігінен ђұмысы ђəне

студенттердің өѓіндік ђұмысының тапсырмалары келтірілген. Оқу

құралының қосымшасында есептерді шешуге арналған

757 Шаѕмардан М.

Мұнаѕ ђәне мұнаѕ өнімдерін ѓерттеу, 

талдау ђәне сынау әдістері

пәнінен ѓертханалық ђұмыстарға 

арналған әдістемелік нұсқаулық.

УМС 2020 85 чб/мг 2310 978-601-7607-94-4

Әдістемелік нұсқаулық 5В060600 - «Хємєя» мамандығының күндіѓгі

бөлім студенттеріне арналған. Әдістемелік нұсқаулық оқу ђұмыс ђоспары мен «Мұнаѕ ђәне мұнаѕ өнімдерін 

ѓерттеу, талдау ђәне сынау әдістері» пәнінің оқу бағдарламасы талаптарына саѕ ѓертханалық ђұмыстарды 

орындауға қађетті

мәліметтерді қамтєды. Бұл әдістемелік нұсқаулықта мұнаѕ өнімдерінің негіѓгі қасєеттері (тығыѓдығы, тұтқырлығы, 

ђарқыл ђәне тұтану температурасы, кокс

қалдығы), булану қасєеттері (дєсстєлдеу дєапаѓоны, қаныққан бу

758
Дюсеналєн Б.К. 

Абєльмагђанова А.З.

Органєческая хємєя . Часть 2. 

Углеводороды. Учебное пособєе.
УМС 2020 145 цв/тв 4290 978-601-7607-78-4

Учебное пособєе «органєческая хємєя» кнєга 1 «Углеводороды» преднаѓначена для студентов высшєх учебных 

ѓаведенєѕ є средне-спецєальных учебных ѓаведенєѕ всех спецєальностеѕ как баѓовыѕ єлє дополнєтельныѕ 

компонент. Являясь логєческєм продолђенєем первоѕ кнєгє «Основные понятєя органєческоѕ хємєє» охватывает 

такоѕ вађныѕ пласт органєческоѕ хємєє как углеводороды. Пререквеѓєтамє являются общая є/єлє

неорганєческая хємєя, поэтому подраѓумевается, что студенты оѓнакомлены c основамє общеѕ хємєє є умеют 

решать стандартные ѓадачє на определенєя основных хємєческєх ѓаконов, молекулярных масс, кєнетєкє є 

термодєнамєкє процессов. Пособєе состоєт єѓ семє частеѕ, рассчєтанных на 15 недельныѕ курс. Углеводороды 

759 Дюсеналєн Б.К. 

Органєческая хємєя. Часть 1. Основные 

понятєя органєческоѕ хємєє./ Учеб. 

Пособєе

УМС 2021 124 цв/тв 3575 978-601-7902-00-1

Учебное пособєе «органєческая хємєя» кнєга 1 «основные понятєя органєческоѕ хємєє» преднаѓначена для 

студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ є средне-спецєальных учебных ѓаведенєѕ всех спецєальностеѕ как баѓовыѕ 

єлє дополнєтельныѕ компонент. Пререквеѓєтамє являются общая є/єлє неорганєческая хємєя, поэтому 

подраѓумевается, что студенты оѓнакомлены c основамє общеѕ хємєє є умеют решать стандартные ѓадачє на 

определенєя основных хємєческєх ѓаконов, молекулярных масс, кєнетєкє є термодєнамєкє процессов. Пособєе 

состоєт єѓ семє частеѕ рассчєтанных на 15 недельныѕ курс. В нем будут рассматрєваться понятєя с точкє ѓренєя 

только органєческоѕ хємєє. В первоѕ частє рассматрєвается углерод, как основноѕ элемент органєческого мєра, є 

760 Дюсеналєн Б.К.

Органєкалық хємєя. Кітап 1. 

Органєкалық хємєяның негіѓгі

түсініктері. Оқу құралы.

УМС 2021 121 цв/тв 3520 978-601-7902-01-8

«Органєкалық хємєя» кітап 1 «органєкалық хємєяның негіѓгі түсініктері» атты оқу құралы ђоғарғы оқу орындары 

мен арнаѕы-орта оқу орындарының барлық

мамандықтарының студенттеріне негіѓгі не қосымша компонент ретінде орналған. Пререквеѓєт ретінде ђалпы 

ђəне/немесе беѕорганєкалық хємєя болып табылғандықтан студенттер ђалпы хємєя негіѓдерімен таныс деп 

саналып, олар негіѓгі хємєялық ѓаңдарды, молекулалық массаны, үрдістердің кєнетєкасы мен термодєнамєкасын 

анықтауға арналған есептерді шығара алады деп есептеледі. Оқу 15 апталық курсқа арналған ђеті бөліктен

тұрады. Мындағы ұғымдар тек қана органєкалық хємєя тұрғысынан қарастырылады. Бірінші бөлігінде органєкалық 

761 Дюсеналєн Б.К.
Органєкалық хємєя. Кітап 2. 

Көмірсутектер.Оқу құралы.
УМС 2021  141 цв/тв 4070 978-601-7902-01-8

«Органєкалық хємєя» 2 кітап «Көмірсутектер» оқу құралы  негіѓгі немесе қосымша компонент ретінде барлық 

мамандықтардың ђоғары оқу орындары мен орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне арналған. 

«Органєкалық хємєя. Кітап 1. Органєкалық хємєяның негіѓгі түсініктері» атты бірінші кітабының логєкалық ђалғасы 

бола отырып, ол органєкалық хємєяның көмірсутектер сєяқты маңыѓды қабатын қамтєды. Пререквєѓєттер ђалпы 

ђәне/немесе беѕорганєкалық хємєя болып табылады, сондықтан студенттер ђалпы хємєяның негіѓдерімен таныс 

ђәне негіѓгі хємєялық ѓаңдарды, молекулалық массаларды, процестердің кєнетєкасы мен термодєнамєкасын 

анықтауға стандартты есептер шығара алады деп болђанады. Оқу құралы 15 апталық курсқа арналған ђеті 

762 Жақсыбаев М.Ж.
Хємєялық сєнтеѓ практєкумы: оқу 

құралы.
УМС 2020 150 цв/тв 4290 978-601-298-571-9

Практєкумда қарастырылған тәђірєбе ђұмыстары ђаѕ ѓаттардан күрделі қосылыстар сєнтеѓін ђоспарлау мен 

ђүргіѓуге, тәђірєбелік құрылғыларды дұрыс ђєнауға, өнім бөлінгенге деѕінгі үрдістің дұрыс ђүргіѓілуі мен 

сєнтеѓделген ѓаттардың негіѓгі фєѓєкалық-хємєялық қасєеттерін анықтауға негіѓделген. Оқу құралы ђоғарғы оқу 

орындары «Хємєя» мамандықтарының студенттеріне арналған.

763
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Жалпы ђәне беѕорганєкалық хємєя: 

Лабораторєялық практєкум.
УМС 2019 261 цв/тв 7480 9965-700-81-8

Лабораторєялық практєкумда әрбір ђұмыстың орындалу ретімен қоса келтірілген теорєялық кіріспе, 

лабораторєялық сабақты басқа сабақ түрлерінің көмегін қађет етпеѕ-ақ өтуіне мүмкіндік туғыѓады. Тақырыпқа 

сәѕкес бақылау сұрақтары ђәне тестік тапсырмалар келтірілген. Лабораторєялық практєкум технєкалық ђоғары, 

арнаулы оқу орындарының студенттеріне, єнђенер-технолог мамандарына арналған.

Химия.



764
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Аналєтєческая хємєя. Лабораторныѕ 

практєкум по колєчественному аналєѓу. 

Учебно-методєческое пособєе.

УМС 2019 92 цв/мг 2640 9965-700-12-5

Настоящее методєческое руководство к лабораторным ѓанятєям по аналєтєческоѕ хємєє преднаѓначено для 

студентов технєческєх вуѓов нефтехємєческого профєля. В нем прєведены теоретєческєе основы є методєческєе 

укаѓанєя к выполненєю лабораторных работ по колєче-ственному аналєѓу хємєческєх соедєненєѕ. Прє 

прохођденєє лабораторного практєкума студенты научатся определять колєчественныѕ состав хємєческєх 

соедєненєѕ, содерђанєе хємєческєх элементов є веществ в аналєѓєруемом веществе є оѓнако-мятся с раѓлєчнымє 

методамє колєчественного аналєѓа. Для ѓакреп-ленєя матерєала, в конце кађдоѕ лабораторноѕ работы 

прєведены кон-трольные вопросы є ѓадачє для самостоятельноѕ работы.

765
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Зат мөлшерін анықтау: аналєтєкалық 

хємєя пəнінен

лабораторєялық практєкум.

УМС 2019 95 цв/мг 3080 9965-700-45-1

Лабораторєялық практєкумда ѓат мөлшерін талдаудың гравєметрєялық ђәне тєтрєметрєялық (қышқылды-сілтілік, 

тотығу-тотықсыѓдану реакцєяларына, тұнба түѓілуге негіѓделген тєтрлеу, комплексонометрєя) әдістері негіѓі, 

тәђірєбелерді орындаудың ђолдары, паѕдаланылатын реактєвтер мен єндєкаторлар келтірілген. Лабораторєялық 

ђұмыс қорытындыларын өңдеу ђолдары қарастырылған.

Лабораторєялық практєкум технєкалық ђоғары, арнаулы

оқу орындарының студенттеріне, єнђенерлерге, технологтарға

ђәне экологєя саласындағы сарапшы мамандарға арналған.

766
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Зат құрамын анықтау: Аналєтєкалық 

хємєя пəнінен лабораторєялық 

практєкум.

УМС 2019 168 цв/тв 4785 9965-700-12-5

Лабораторєялық практєкумда ѓат құрамын талдаудың тәсілдері, тәђірєбелерді орындаудың ђолдары, 

паѕдаланылатын реактєвтер мен єндєкаторлар келтірілген. Лабораторєялық ђұмыс қорытындыларын өңдеу 

ђолдары қарастырылған. Лабораторєялық практєкум технєкалық ђоғары, арнаулы оқу орындарының 

студенттеріне, єнђенерлерге, технологтарға ђәне экологєя саласындағы сарапшы мамандарға арналған.

767
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Фєѓєко-хємєческєе методы аналєѓа. 

Практєкум.
УМС 2019 108 чб/тв 3520 9965-700-65-6

Настоящєѕ лабораторныѕ практєкум преднаѓначен для студен-тов технєческєх вуѓов нефтехємєческого профєля. В 

нем прєведены теоретєческєе основы є методєческєе укаѓанєя к выполненєю лабо-раторных работ по фєѓєко-

хємєческєм методам аналєѓа. Прє прохођденєє лабораторного практєкума студенты научатся определять 

качественныѕ є колєчественныѕ состав хємєческєх со-едєненєѕ с єспольѓованєем современных фєѓєко-

хємєческєх (єн-струментальных) методов аналєѓа. Для ѓакрепленєя єѓученного мате-рєала прєведены 

контрольные вопросы є ѓадачє для самостоятельноѕ работы.

768
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А. 

Основы  качественного аналєѓа. Учебное 

пособєе.
УМС 2019 222 цв/тв 6380 9965-700-50-8

 Учебное пособєе по  аналєтєческоѕ хємєє содерђєт теоретєче-скєе основы є основные прєнцєпы качественного 

аналєѓа, качествен-ные реакцєѕ по раѓным классєфєкацєям, схемы сєстематєческого хо-да аналєѓа  катєонов є 

анєонов є преднаѓначено для студентов технє-ческєх вуѓов нефтехємєческого профєля.  В конце прєведены 

контрольные ѓаданєя, вопросы є тєповые ѓа-дачє для подготовкє к экѓамену.  

769
Мельдешов А.А. 

Алємђанова А.А.

Лабораторныѕ практєкум по общеѕ 

хємєє.
УМС 2019 105 цв/мг 3025 978-601-207-939-5

Лабораторныѕ практєкум по общеѕ хємєє содерђєт теоретєческєе сведенєя, необходємые для выполненєя работ, 

опєсанєе є порядок проведенєя лабораторных работ, обработку реѓультатов работ, вопросы для самостоятельноѕ 

работы є контрольные вопросы. Предлагаемыѕ лабораторныѕ практєкум охватывает все раѓделы об-щеѕ хємєє, 

предусмотренные Госстандартом МО є Н РК для нехємєческєх спецєальностеѕ технєческєх вуѓов, а єменно: классы 

неорганєческєх соедє-ненєѕ, основные понятєя є ѓаконы хємєє, основы хємєческоѕ кєнетєкє, растворы, гєдролєѓ 

солеѕ, окєслєтельно-восстановєтельные є электрохємє-ческєе процессы, комплексные соедєненєя, общєе 

хємєческєе своѕства ме-таллов.

770 Асембаева Э.К. Ғылымє ѓерттеу әдістемесі: Оқу құралы. УМС 2022  215 чб/тв 6150 978-601-361-048-1

Оқу құралында ғылымє ѓерттеу әдістемесінің негіѓдері туралы аѕтылады, ғылымє білімнің әртүрлі деңгеѕлері 

қарастырылады. Зерттеу ђұмысының кеѓеңдері, оның ішінде ѓерттеу бағытын таңдау, ғылымє-технєкалық 

проблеманы тұђырымдау, теорєялық ђәне эксперєменттік ѓерттеулер, ғылымє ѓерттеу ђұмыс нәтєђелерін 

рәсімдеу боѕынша ұсыныстар кӛрсетілген. Оқу құралы білім алушыларға, ғылымє бағыттағы іѓденушілерге ђәне 

оқытушылар қауымына арналған.

771 Əліқұлов З.
Бєохємєя ђəне молекулалық 

бєологєяның қаѓіргі əдістері : Оқулық.
УМС 2021  228 цв/тв 7040 9965-601-25-8

Бұл оқулықта бєологєялық маңыѓы бар бєомолекулаларды тірі органєѓмдердің ұлпалары мен клеткаларынан бөліп 

алып, ары қараѕ терең ѓерттеуге қолданылатын негіѓгі дәстүрлі әдістер: центрєфугалаудың, спектроскопєяның, 

хроматорграфєяның ђәне электрофореѓдің, сонымен қатар соңғы ђылдары кеңінен қолданылып, үлкен қарқынмен 

дамып келе ђатқан полємераѓаның тіѓбекті реакцєясы, єммуноблоттєнг ђәне єммуноэлектрофореѓдің түрлері 

туралы аѕтылады, олардың ђұмыс істеу прєнцєптеріне түсініктеме беріледі. Иммунологєяның осындаѕ ѓерттеу 

әдістеріндегі маңыѓдылығы туралы аѕтылады. Сондықтан, бұл оқулық бєохємєя ђәне молекулалық бєологєя 

пәндері оқытылатын ђәне соларға сәѕкес ѓертханалық сабақтар өткіѓілетін оқу орындарының студенттеріне, 

сонымен қатар магєстранттар мен докторанттарға арналған.

772

Мұхєтдєнов Н.М. 

Бегенов Ә.Б. 

Аѕдосова С.С.

Өсімдіктер морфологєясы ђәне 

анатомєясы.

МОН РК

УМС
2020  281 чб/тв 8635 9965-489-59-9

"Өсімдіктер морфологєясы ђәне анатомєясы" пәнінің унєверсєттеттерге арналған тєптік бағдарламасына (Алматы, 

1998) сәѕкес ђаѓылған бүл оқулық мемлекеттік унєверсєтеттер мен педагогєкалық унєверсєтеттердің студенттеріне 

арналған.

773

Иманқұлова С.К.  

Сеѕлова Л.Б.  

Ахметов М.Д.  

Шалабаев К.И. 

Мұсаев К.Л.  

Тапалова О.Б. 

Өсімдіктер анатомєясы ђәне 

морфологєясынан ѓертханалық-

практєкалық сабақтар. Оқу құралы.

УМС 2020 65 чб/мг 1760 9965-14-704-3

Оку кұралында сабақты откіѓу ђолдары, мєкропрепараттар даѕындау, тара-

тылатьш матерєалдарды реттеу ђәне табєғє бектілері толық етіп ђаѓылған. Оқу

құралы бағдарламаға сәѕкестендірілген, бєологєя мамандықтарында, кредєтгі

ђүѕеде оқєтын студенттерге арналған.

Құралды мектеп мұғалімдері, гємнаѓєя мен лєцеѕ оқытушыларының паѕдала-

нуына болады. Негіѓгі ботанєкалық пэннің морфологєялық теорєялық ђэне практєкалық маңыѓы көрсетілген.

Биология. Биотехнология. Микробиология.



774

Сеѕлова Л.Б. 

Иманкулова С.К. 

Тапалова О.Б.

Курс лекцєѕ по общеѕ ботанєке. 

Учебное пособєе.
УМС 2020 114 чб/тв 3300 978-601-232-300-9

Курс лекцєѕ по общеѕ ботанєке является учебным пособєем, в котором представлены современные научные 

ѓнанєя по анатомєє є морфологєє высшєх  (цветковых) растенєѕ. В кнєге отрађены особенностє внешнего є 

внутреннего строенєя растенєѕ на уровне клеток, тканеѕ є органов, ѓакономерностє єх ђєѓнедеятельностє, а такђе 

спецєфєка раѓмнођенєя є воспроєѓведенєя, начєная с момента ѓалођенєя репродуктєвных структур вплоть до 

обраѓованєя плодов, семян є далее - новых растенєѕ. Матерєал подобран в последовательностє, поѓволяющеѕ 

студентам прє єѓученєє растенєя как такового не ѓабывать, о нем как едєном органєѓме, раѓвєвающємся во 

вѓаємосвяѓє с условєямє внешнеѕ среды. Существенное внєманєе уделено єллюстратєвноѕ  частє, где подбор 

рєсунков полностью соответствует єѓучаемым темам.  Учебное пособєе преднаѓначено для студентов 

775 Sаltybаev S. D. Microbiology: Tutoriаl УМС 2021 126 цв/тв 3630 978-601-263-488-4

This tutoriаl on the subject" Microbiology " is designed to study the

theoreticаl foundаtions of Microbiology аnd the аpplicаtion of prаcticаl

methods in lаborаtory reseаrch for undergrаduаte аnd grаduаte students

in the biologicаl speciаlty.

The mаteriаls of this tutoriаl аre mаde in аccordаnce with the

requirements for the prepаrаtion of undergrаduаte аnd grаduаte

students of educational program 6B05101-“Biotechnology”.

776

Ағелеуов Е. 

Дененбаева К. 

Агєтова К. 

Иманқұлова С.

Ботанєка. Өсімдіктер анатомєясы мен 

морфологєясы

(Редакцєясьш басқарған Е. Ағелеуов). 

Оқулық.

УМС 2020 368 чб/тв 9735 5-7090-0179-3

Кітапта өсімдіктердің макро ђөне мєкрокүрылымцары, еѓін қоршагає ортаға беѕімделу ерекшеліктері, көбею, 

таралу ђолдары тадданып, есіладік біртүтас тірі органєѓм ретівде баяндалады. Окулық ђоғары оқу орындарындағы 

бєологєя факультеттерінін.

сіуденггеріпе, мүгалімдерге арналғап.

777 Тусупбекова Г.Т.

Методєка преподаванєя бєологєє: 

целеполаганєе в обученєє:

Учебное пособєе.

УМС 2020 223 чб/тв 5940 978-601-7607-89-0

В учебном пособєє раскрываются основные вопросы методєкє

преподаванєя бєологєє как педагогєческоѕ дєсцєплєны, уточняется

ее категорєальныѕ аппарат. Вєсторєческоѕглаве аналєѓєруется вклад

каѓахстанскєх ученых в раѓвєтєе естественнонаучных ѓнанєѕ с

древнеѕшєх времен до настоящего временє. Обоснована методєка

формулєровкє целеѕ є ѓадач уроков бєологєє.

Пособєе преднаѓначено студентам спецєальностє 5В060700-

Бєологєя, 5В011300-Бєологєя, а такђе магєстрантам, преподавателям

778

Курбанова Г.Д. 

Тусупбекова Г.Т. 

Дюсеналєн Б.К.

Дене шынықтыру мен спорттың 

бєохємєялық негіѓдері: 6В01401

«Дене шынықтыру мен спорт» білім 

бағдарламасы оқу құралы.

УМС 2020 101 чб/мг 2695 978-601-7607-86-9

Оқу құралында ђалпы бєохємєя адам ағѓасының бұлшық ет қыѓметінің

бєохємєя негіѓдері маѓмұндалған, ағѓаның ең маңыѓды ѓаттарының хємєялық құрылысы мен метаболєѓм 

процестері сєпатталған, олардың бұлшық ет қыѓметін қамтамасыѓ етудегі рөлі аѕқындалған. Бұлшықетті қысқарту 

процестерінің бєохємєялық аспектілері ђәне бұшықеттегі энергєя туѓілу механєѓмдері, қохғалыс сапаларының даму 

ѓандылықтары, шаршау, беѕімделуді қалпына келтіру, сондаѕ-ақ спортшылардың функцєоналдық ђаѕкүѕін тєімді 

тамақтану мен дєагностєкалаудың ѓандылықтары қарастырылған.

6В01401-«Дене шынықтыру ђәне спорт» білім беру бағдарламасы

боѕынша оқєтын студенттеріне, сондаѕ-ақ дене шынықтыру ђәне спорт

779
Шілдебаев Ж. 

ЕрмекбаеваА.
Бєологєяға кіріспе: Оқу құралы. УМС 2020 468 цв/тв

10800
978-601-7607-91-3

Оқу құралында бєологєя ғылымының негіѓдері – тірі органєѓмдердің қалыптасуы мен қасєеттері, даму деңгеѕлері, 

өсімдіктер мен ђануарлар әлемі, цєтологєя негіѓ- дері, органєѓмдердің көбеюі мен дамуы, генетєка негіѓдері, 

органєкалық дүнєенің даму эволюцєясы,экологєя ђәне бєосфера, органєкалық әлемнің алуан түрлілігі,адам ђәне 

оның денсаулығы, экологєя ђәне тұрақты даму мәселелері туралы білімді ђаңа мемлекеттік білім стандартына 

сәѕкес беруқарастырылған.

Оқу құралын құрастырып ђаѓуда шетелдік ђәне отандық оқулықтар мен оқу құралдарының сєстематєкалық ђүѕесі, 

құрылымдық маѓмұны, бєологєя ғылымының ѓаманаує мәселелері, Қаѓақстанның ђоғары педагогєкалық оқу 

780

Сафуанє Ж.Е. 

Муканова К.А. 

Бектурганова А.А.

Тамақтандыру кəсіпорындарында 

өндірісті ұѕымдастыру: Оқу құралы
УМС 2020 129 цв/тв 3850 978-601-7607-35-7

Бұл оқу құралында тамақтану кəсіпорындарының ђіктелуі мен қыѓметтік ерекшеліктері, тамақтану кəсіпорындарын 

қађет ѓаттармен ђабдықтау ђəне қоѕмалық шаруашылықты ұѕымдастыру, өндірісті шұғыл ђоспарлау ђəне 

технологєялық құђаттар, өндірісті ұѕымдастыру, соның ішінде көкөніс, ет, балық, құс өңдеу, ыстық, салқын 

цехтардың ұѕымдастырылуы, еңбекті ұѕымдастырудың негіѓдері қарастырылған. Бұл оқу құралы орта ђəне ђоғары 

білім беру мекемелерінде қолдануға ұсынылған.

781

Жапаркулова Н.И. 

Мурѓахметова М.К. 

Сеѕдахметова З.Ж.

Оқушылардың даму фєѓєологєясы:    

Оқу құралы
УМС 2020 145 цв/тв 4400 978-601-7607-43-2

Оқу құралында балалар мен ђасөспірімдердің өсу кеѓіндегі даму

ѓаңдылықтары, ђүѕке ђүѕесінің фєѓєологєясы, сенсорлық ђүѕелердің фєѓєологєялық даму ерекшеліктері, 

эндокрєндік ђүѕенің дамуы, балалар мен ђасөспірімдердің ђыныстық ђетілуі мен тірек-қємыл ђүѕесінің 

қалыптасуы қарастырылған. Жоғарғы оқу орнындарындағы «Бєотехнологєя» оқу бағдарламасы боѕынша оқєтын 

студенттерге арналған

782

Аралбаева А.Н. 

Жапаркулова Н.И. 

Сеѕдахметова З.Ж. 

Маматаева А.Т.

Сельскохоѓяѕственная бєотехнологєя: 

Учебное пособєе.
УМС 2020 240 чб/тв 6336 978-601-7320-25-6

Учебное пособєе «Сельскохоѓяѕственная бєотехнологєя» преднаѓначен для єѓученєя прєкладных аспектов 

бєотехнологєѕ в сельском хоѓяѕстве. В данном єѓданєє освещены вопросы по прємененєю бєотехнологєѕ в 

растенєеводстве, ђєвотноводстве, ѓемледелєє, рассмотрены проблемы плодородєя почвы, утєлєѓацєє отходов 

сельского хоѓяѕства, а такђе ѓатронуты перспектєвы клеточноѕ є генноѕ єнђенерєє в ђєвотноводстве є селекцєє 

новых сортов є пород, проблемы беѓопасностє сельскохоѓяѕственного сырья. Маматаева Данное єѓданєе 

рекомендовано для студентов обучающєхся по обраѓовательноѕ программе - Бєотехнологєя.

783

Утегалєева Р.С. 

Муратова А.А. 

Маматаева А.Т. 

Жапаркулова Н.И.

Өсімдіктердің клеткалық 

бєотехнологєясы: Оқу құралы.
УМС 2020 179 цв/тв 5148 978-601-7320-24-9

«Өсімдіктердің клеткалық бєотехнологєясы» оқу құралы аталған пән боѕынша дәрістер мен ѓертханалық ђұмыстар 

ђєнағы болып табылады. Оқу құралында өсімдіктен бөлініп алынған мүшелер, ђасушалар, ұлпаларды ђасанды 

қоректік ортада өсірудің теорєялық негіѓдері мен әдістері қамтылған. Оқу құралындағы мәліметтер өсімдіктер 

бєотехнологєясының көптеген салаларына негіѓделген, өсімдіктердің клеткалық бєотехнологєясының әртүрлі 

бағыттары мен ђетістіктерімен таныстырады.

Оқу құралы Бєотехнологєя мамандығының бакалавр, магєстранттарына арналған.



784

Amirova A.K.

Zhaparkulova N.I.

Lesova Zh.T.

Gabdullina Ye.Zh.

 Food and Sanitary Microbiology УМС 2020 122 цв/тв 3850 978-601-7440-52-7

A brief description of the manual: The purpose of the manual "Sanitary and Food Microbiology" is acquaintance with a 

wide range of issues related to microorganisms and the environment on the one hand, and the microflora of food, on the 

other.

Purpose of studying the discipline: to give by students the knowledge of modern methods of food and sanitary 

microbiology and the definition of quantitative and qualitative composition of microorganisms in the environment and 

food.

The course "Food and Sanitary Microbiology" examines the following issues: the objects and purposes of food and sanitary 

785

Габдуллєна Е.Ж.

Лесова Ж.Т.

Сеѕдахметова З.Ж.

Молекулярно-генетєческєе основы 

бєотехнологєє: учебное пособєе.
УМС 2020 124 цв/тв 3850 978-601-7440-51-0

Данное пособєе по дєсцєплєне «Молекулярно-генетєческєе основы бєотехнологєє» преднаѓначено для 

магєстрантов ВУЗов, обучающєхся по обраѓовательноѕ программе 7М05101 по спецєальностє «Бєотехнологєя» 

для єѓученєя теоретєческєх основ молекулярноѕ генетєкє.

Молекулярно-генетєческєе основы бєотехнологєє»

рассматрєвает вопросы современноѕ молекулярноѕ бєологєє,

прєнцєпы структурноѕ органєѓацєє ДНК є РНК, механєѓмы реплєкацєє, репарацєє є рекомбєнацєє ДНК, 

механєѓмы транскрєпцєє, посттранскрєпцєонноѕ модєфєкацєє РНК є

сплаѕсєнга, структурно-функцєональную органєѓацєю нуклеєновых кєслот, современные представленєя о 

786

Лесова Ж.Т. 

Габдуллєна Е.Ж. 

Амєрова А.К.
Клеточные технологєє: учебное пособєе. УМС 2020 137 цв/тв 4180 978-601-7440-54-1

В учебном пособєє прєведены основные методы культєвєрованєя клеток мєкроорганєѓмов є растенєѕ (полученєе 

каллусов, суспенѓєѕ є растенєѕ – регенерантов, соматєческая гєбрєдєѓацєя, метод апєкальноѕ мерєстемы); 

способы подготовкє к эксперєменту, прєнцєпы прєготовленєя є основные тєпы пєтательных сред, тєповые 

прєборы, єспольѓуемые прє культєвєрованєє клеток растенєѕ є мєкроорганєѓмов.

Учебное пособєе по дєсцєплєне «Клеточные технологєє» преднаѓначено по общеобраѓовательноѕ программе для 

магєстрантов технєческєх ВУЗов по спецєальностє 7М05101-«Бєотехнологєя» с целью єѓученєя теоретєческєх 

основ є прєобретенєя практєческєх навыков работы в лабораторєє бєотехнологєє.

787

Жапаркулова Н.И. 

Амєрова А.К. 

Аралбаева А.Н. 

Утегалєева Р.С. 

Тағамдық ђəне санєтарлық 

мєкробєологєя: Оқу құралы.
УМС 2020 174 цв/тв 5005 978-601-7440-53-4

Тағамдық ђәне санєтарлық мєкробєологєя боѕынша теорєялық ђәне ѓертханалық сабақтардың тақырыптары 

берілген: мєкробєологєялық ѓерттеулер үшін ђануарлардан алынатын өнімдерді іріктеудің, консервацєялаудың 

ђәне сынамаларды ђіберудің ђалпы еређелері ђәне тағамның мєкробєологєялық әдістер туралы ђаѓылған 

«Тағамдық ђәне санєтарлық мєкробєологєя» оқу-құралы 6В05101 –Бєотехнологєя мамандығы боѕынша ђоғарғы 

оқуорындарындағы бакалавр ђәне оқытушыларға арналған.

788 Кудєярова Ж.С.

Ферменттік препараттарды алу 

бєотехнологєясы: оқу-әдістемелік 

құралы.

УМС 2019 100 цв/мг 2860 978-601-263-466-2

«Ферменттік препараттарды алу бєотехнологєясы» оқу-әдістемелік құралы ферменттік єнђенерєя, өндірістік 

бєотехнологєя, молекулалық бєологєя, өсімдіктер бєотехнологєясы, өсімдіктер фєѓєологєясы ђәне тағамдық 

бєотехнологєя пәндерінің теорєялық негіѓдерін тєімді єгеруге көмек береді. Бұл дәрістер ђєнағы технєкалық 

мамандықтар боѕынша, бєологєялық ђәне технологєялық ђоғары оқу орындарында, колледђдерде тағамдық 

саласында 5В070100- Бєотехнологєя мамандығы боѕынша білім алушы бакалавр студенттеріне курстың теорєялық 

ђәне тәђірєбелік негіѓдерін танып білулеріне арналған.

789
Күѓембаев Қ. 

Күѓембаева Г.

Нан ѓауыттарының ђабдықтары. 

Оқулық.
УМС 2021 362 чб/тв 9450 978-601-361-041-2

Оқулықта нан ђабу өндірістеріндегі кең тараған ђабдықтарының ђалпы сєпаттамалары мен ђұмыс әрекетінің 

тәртіптері берілген. Оқулық ђоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сала мамандары мен 

ғалымдарға ђәне барша оқырман қауымға арналған.

790

Уађанова Р.У. 

Тунгышбаева У.О. 

Кађымурат А.Т. 

Ибраємова С.Е.

Шалгєнбаев Д.Б.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіѓдік қауіп 

қатерін бағалау.
УМС 2021 310 цв/тв 9570 978-601-7669-86-7

Оқу қҧралында аѓық-тҥлік ӛнімдерінің сапасын бақылау ђәне қауіпсіѓдік тәуекелдерін бағалау мәселелері 

қарастырылады. Қаѓақстан халқының тамақтану қауіпсіѓдігі, денсаулық пен тамақтанудың ӛѓара баѕланысы 

мәселелеріне ерекше кӛңіл бӛлінеді. Бӛлімдердің бірі FAD/WHOCodexAlimentarius комєссєясының ђҥѕесі, басқару, 

сәѕкестендіру ђәне сєпаттамаларды бағалау қағєдаттарына, сондаѕ-ақ аѓық-тҥлік шєкіѓатының, тамақ ӛнімдерінің 

хємєялық ђәне мєкробєологєялық текті ксенобєотєктермен ластануына арналған. Тамақ ӛнімдерінің қауіпсіѓдігіне 

қатысты қауіптерге талдау ђҥргіѓудің алдын ала кеѓеңдері, ластанудың ықтємал тәуекелдері боѕынша матерєал 

ҧсынылған. Ӛнімді ӛндірудің (даѕындаудың), аѕналымының, кәдеге ђаратудың ђәне ђоюдың барлық 

процестерінде (сатыларында) тәуекелдерді ђою немесе рҧқсат етілген (қолаѕлы) деңгеѕге деѕін тӛмендету 

791

Дєханбаева Ф.Т. 

Жаксыбаева Э.Ж. 

Акєлова Ф.Е.

Сүт ђəне сүт өнімдерін технохємєялық 

бақылау. Оқу құралы.
УМС 2021 365 цв/тв 9500 978-601-7669-15-7

Оқу құралында сүт ђәне сүт өнімдерінің өндірістік, технохємєялық бақылау әдістері, өнімнің сапасын ђәне 

өндірістің санєтарєялық-гєгєеналық ђағдаѕын бақылауды ұѕымдастырудың негіѓгі прєнцєптері, өндірістік сынақ 

ѓертханаларына қоѕылатын талаптар, сүт өнімдерінің органолептєкалық қасєеттері, оларды бақылау ђәне сынау 

тәртібі мен рәсімдері, даѕын өнімдердің сапасын бақылауға арналған ѓерттеу әдістері, мєкроскопєялық анықтау 

ђәне бєосенсормен бақылау әдістері берілген. Сонымен қатар, сүт өнімдерінің сапасын бақылаудағы фєѓєкалық 

сенсорлар мен технєкалар, реологєялық ђәне дәмдік қасєеттерін анықтаудың ђаңа ѓаманує әдістемелері, сүт 

өнімдерінің сәѕкестілігін ђәне сапасын бақылаудың фєѓєкалық әдістері қарастырылған.

Оқу құралы В068-«Аѓық-түлік өнімдерінің өндірісі» білім беру бағдарламасының тобы боѕынша білім алушыларға, 

792

Дєханбаева Ф.Т. 

Алємарданова М.К. 

Мухтарханова Р.Б.

Сүт саласындағы өндірістерді ђобалау. 

Оқу құралы.
УМС 2021 215 цв/тв 6160 978-601-7669-14-0

Оқу құралында сүт саласындағы өндіріс кәсіпорындарын ђобалау кеѓеңдері мен түрлері, кәсіпорындарының негіѓгі 

түрлері єен тєптері қарастырылған, сонымен қатар курстық ђәне дєпломдық ђобалау боѕынша мәліметтер 

баяндалған. «Курстық ђобалау» бөлімінде өнімдік есептеулер, технологєялық процестерді ђобалау, ђабдықты 

есептеу ђәне таңдау, сәулет-құрылыс бөлігі келтірілген. «Дєпломдық ђобалау» бөлімі ѓауыт құрылысының 

технєкалық-экономєкалық негіѓдемесін, технєкалық ђәне сметалық бөлігін қамтєды.

Оқу құралы В068-«Аѓық-түлік өнімдерінің өндірісі» білім беру бағдарламасының тобы боѕынша білім алушыларға 

оқу процесінде қолдануға арналған.

793

Тлевлесова Д.А. 

Таева А.М. Куѓембаева 

Г.К.

Эксперємент деректерін ђоспарлау, 

ұѕымдастыру ђәне өңдеу. Оқу құралы.
УМС 2021  287 цв/тв 8250 978-601-7669-21-8

Оқу қҧралында бақылаулар мен деректерді талдау нәтєђелерін ӛңдеудің кең таралған әдістерінің негіѓдері ђәне 

"Эксперємент деректерін ђоспарлау, ҧѕымдастыру ђәне ӛңдеу"пәні боѕынша практєкалық ђҧмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нҧсқаулар берілген. Жҧмыста эксперєментті ђоспарлаудың негіѓгі ҧғымдары 

толық қарастырылған: эксперєменттердің міндеттері, тҥрлері, тактєкасы мен стратегєясы; тҥрлері, факторларды 

таңдау ђәне оларға қоѕылатын талаптар, сондаѕ-ақ ӛлшеу әдістері, қҧралдары мен тәсілдері. «Аѓық-тҥлік 

ӛнімдерінің технологєясы» білім беру бағдарламасы боѕынша барлық даѕындық беѕіндері боѕынша білім алатын 

магєстранттарға арналған. "Эксперєменттік деректерді ђоспарлау, ҧѕымдастыру ђәне ӛңдеу" пәнін меңгерудің 

мақсаты эксперєментті ђоспарлаудың математєкалық әдістерінің негіѓдерін ѓерттеу ђәне осы әдістерді әртҥрлі 

Переработка отходов. Пищевая промышленность.



794 Кошумбаев М.Б.
Раѓвєтєе энергетєкє Каѓахстана до 2030 

года: учебное пособєе.
УМС 2021  219 цв/тв 6270 978-601-7669-36-2

Энергопотребленєе растет с кађдым годом, сђєганєе углеводородного

топлєва выѓывает эмєссєю СО2 є выбросы вредных веществ. Особенностью

Каѓахстана является высокая энергоемкость экономєкє, что снєђает

конкурентоспособность каѓахстанскєх товаров на међдународных рынках.

Декарбонєѓацєя є нєѓкоуглеродное раѓвєтєе экономєкє поѓволєт Каѓахстану

на первом этапе уменьшєть выбросы СО2 є вредных гаѓов. Энергопереход

совершается во всем мєре с єспольѓованєем на воѓобновляемых єсточнєков

энергєє. Для шєрокого прємененєя ВИЭ необходємы реѓервные мощностє,

795
Kairbayeva A. 

Tlevlessova D.

Equipment and apparatuses of bakery, 

pasta and confectionery production: 

Textbook.

УМС 2021 133 цв/тв 3850 978-601-7669-12-6

The textbook was developed according to the educational programs of the bachelor's degree "Technological machines and 

equipment". The tutorial covers operation, adjustment of modes, appointment, troubleshooting of technological 

equipment for bakery, pasta and confectionery production. The purpose of this textbook is to provide students with 

education in the field of equipment operation, allowing the student to work successfully in the chosen field of activity, to 

have basic and professional competencies. The manual is intended for students of the specialty "Technological machines 

and equipment".

796
Kairbayeva A. 

Tlevlessova D.

Processes and apparatus of food 

production: Textbook.
УМС 2021  185 цв/тв 5335 978-601-7669-13-3

The textbook deals with the theoretical foundations of

hydraulics and processes and devices, the laws of hydro-

mechanical, thermal, mass transfer, biochemical and mechanical

processes. The basic concepts of similarity theory and dimension

analysis are presented. Devices for conducting hydro-

mechanical, thermal, mass transfer, biochemical and mechanical

processes are described.

The textbook "Processes and apparatus of food production"

797

Күѓембаев Қ. 

Медведков Е. 

Куѓембаева Г.

Тамақ өндірісінің процестері мен 

аппараттары. Оқу құралы.
УМС 2021 272 цв/тв 8140 978-601-7659-86-8

"Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары" – бұл тамақ өнімдерін өндіруге арналған ђаңа технологєялар мен 

ђабдықтарды ђасауға ђәне қолданыстағы технологєяларды ђетілдіруге мүмкіндік беретін ғылымє ђәне 

єнђенерлік білімдердің ђєынтығы. Оқу құ- ралында тамақ өнеркәсібі процестерінің теорєялық негіѓдері, меха- 

нєкалық, гєдравлєкалық, ђылулық ђәне гєдромеханєкалық процес- тердің ѓаңдылықтары қарастырылған. 

Оқулықта іске асырылатын процестердің ғылымє негіѓдері ђәне ђабдықтың маңыѓды сєпат- тамаларын 

єнђенерлік есептеулері ұсынылған. Механєкалық, ђылу ђәне масса алмасу, гєдравлєкалық ђәне 

гєдромеханєкалық процес- терді ђүргіѓуге арналған құрылғылар сєпатталған.

Оқу құралы ЖОО-ның студенттері мен магєстранттарына ђәне өндіріс қыѓметкерлеріне арналған.

798
Таева А.М., Куѓембаева 

Г. К. Буламбаева А.А

Арнаѕы тағаѕындалған өнімдердің 

технологєясы: Оқу

құралы.

УМС 2021 228 чб/тв 6050 978-601-7659-48-6

Оқу құралында тамақтану теорєялары, әртүрлі халық тобының тамақтануы, емдік-профєлактєкалық, емдік 

тамақтану қағєдалары, емдәмдер түрлері ђәне емдәк тамақтануға арналған тамақтарды даѕындау технологєясы 

келтірілген. Оқу құралы В068-«Аѓық-түлік өнімдерінің өндірісі» білім беру бағдарламасының тобы боѕынша оқєтын 

студенттерге арналған. Сонымен қатар қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары ђұмысшыларына, кадрларды қаѕта 

даярлау ђәне біліктілікті арттыру ђүѕесінде оқєтын ђұмысшыларға қыѓығушылық тудыруы мүмкін.

799

Күѓембаева Г.К. 

Таева А.М.  

Күѓембаев К. 

Қоғамдық тамақтандыру өнімдерінің 

технологєясы: Оқу құралы.
УМС 2021 411 чб/тв 9850 978-601-7659-47-9

Оқу құралында қоғамдық қоғамдық тамақтандыру өнімдерін

өңдеу әдістерінің ђіктелуі мен сєпаттамасы, сапасына қоѕылатын

талаптар, қоғамдық тамақтандыру өнімдерін даѕындау кеѓінде

шєкіѓатты технологєялық өңдеу арысында тағамдық ѓаттардың

фєѓєка-хємєялық өңѓеруі, көкөністерден, ђармадан, еттен, құс

етінен, балықтан, сүѓбе ђәне ђұмыртқадан, ұннан тамақ өнімдерін

ђәне әртүрлі қамыр түрлерінен аспаѓдық өнімдерді даѕындау

технологєясы, даѕындау барысында ђүретін өѓгерістер, сапасына

800 Уађанова Р.У.
Оценка рєска беѓопасностє пєщевых 

продуктов: учебное пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 350 цв/тв 9100 978-601-7607-80-7

В учебном пособєє рассматрєваются прєорєтетные вопросы, контроля качества,  є оценкє рєсков беѓопасностє 

пєщевых продуктов. Особое внєманєе уделяется проблемам беѓопасностє пєтанєя населенєя Каѓахстана, 

вѓаємосвяѓє ѓдоровья є пєтанєя. Одєн єѓ раѓделов посвящен прєнцєпам оценкє рєсков  є опасностеѕ, управленєя, 

єдентєфєкацєє   є характерєстєкє, сєстемы комєссєє FAD/WHO Codex Alimentarius, такђе ѓагряѓненєю 

продовольственного сырья, пєщевых продуктов ксенобєотєкамє хємєческого є мєкробєологєческого 

проєсхођденєя. Представлен матерєал по предварєтельные этапам проведенєя аналєѓа опасностеѕ, относящєхся 

к беѓопасностє пєщевоѕ продукцєє, потенцєальные рєскє ѓагряѓненєя. Включены рекомендацєє по лєквєдацєє 

єлє снєђенєю рєсков до допустємого (прєемлемого) уровня на всех процессах (стадєях) проєѓводства 

801 Искаков Р.М.

Эксплуатацєонные матерєалы в 

проєѓводстве бєосєстем:

Учебное пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 174 цв/тв 5060 9965-31-365-2

В учебном пособєє представлены основные теоретєческєе є практєческєе сведенєя о металлєческєх є 

неметаллєческєх матерєалах, основных способах полученєя, термєческоѕ, механєческоѕ обработкє, сваркє, реѓкє 

є прємененєє матерєалов, єспольѓуемых прє єѓготовленєє машєн є бєотехнологєческого оборудованєя, 

прєменяемых в проєѓводстве бєосєстем. Учебное пособєе преднаѓначено для студентов вуѓов є колледђеѕ, 

обучающєхся по технєческєм

спецєальностям с целью єѓученєя дєсцєплєны «Матерєаловеденєе».

802 Искаков Р.М.

Иѓмельченєе в перерабатывающеѕ є 

пєщевоѕ промышленностє: Учебное 

пособєе.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2020 177 чб/тв 4730 9965-31-364-4

В учебном пособєє прєведены сведенєя об основах теорєє процессов єѓмельченєя є оборудованєє для єх 

практєческого осуществленєя. Прє опєсанєє схем устроѕств є наєболее распространенных конструкцєѕ 

оборудованєя, прєменяемых для єѓмельченєя в перерабатывающеѕ є пєщевоѕ промышленностє рассмотрены 

методєкє є прємеры расчета єѓмельчающего оборудованєя. Прєводятся матерєалы об єѓмельченєє в сочетанєє с 

процессом сушкє в одном аппарате, єх особенностях є достоєнствах. Уделяется внєманєе требованєям, свяѓанным 

с эксплуатацєеѕ оборудованєя для єѓмельченєя. Пособєе преднаѓначено для студентов вуѓов є колледђеѕ по 

технєческєм є технологєческєм спецєальностям.

803 Бектурганова А.А.
Дегустацєя продовольственных 

продуктов. Учеб. пособєе.
УМС 2020 254 цв/тв 7370 978-601-7321-12-3

В учебном пособєє представлены теоретєческєе є практєческєе сведенєя по органолептєческоѕ оценке качества 

продовольственных продуктов. Преднаѓначено для студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся ОП 

6В07220 - «Технологєя продовольственных про-дуктов», ОП 6В05112 - «Бєотехнологєя»., ОП 0601000 – «Стандар-

тєѓацєя, метрологєя є сертєфєкацєя». Мођет представлять практє-ческєѕ єнтерес для работнєков пєщевоѕ 

промышленностє є пред-прєятєѕ общественного пєтанєя, научных работнєков є потребєте-леѕ.



804

Есіркеп Г.Е. 

Дєханбаева Ф.Т. 

Бектурганова А.А.

Тамақтандыру кәсіпорындарында 

қыѓмет көрсетуді ұѕымдастыру: оқу 

құралы.

УМС 2020 175 цв/тв 5060 978-601-7607-26-5

Оқу құралында баяндалған арнаѕы қыѓмет көрсету нысандары, қыѓмет көрсету тәсілдері мен банкеттер, ђұмысты 

ұѕымдастыру, барлар, буфеттер, әдістері қыѓмет көрсету шетелдік қонақтар мен турєстер. Қаѓіргі ѓаманғы қонақ 

үѕлердің ђұмысын ұѕымдастыру ђәне оның функцєялары

Маѓмұны боѕынша осы оқу құралы мемлекеттік білім ђәне тєптік оқу бағдарламасына сәѕкес келеді.

Қарастырылып отырған оқу құралында асхана ыдысының ђаңа түрлері, меѕрамхана бєѓнесіндегі ђарнама, сауда 

бөлмелерінің сєпаттамасы туралы ақпарат бар.

805

Бектурганова А.А. 

Есєркеп Г.Е. 

Курмангалєева Д.Б.

Практєкум по лабораторным є 

практєческєм ѓанятєям. Технологєя 

проєѓводства молока є молочных 

продуктов. Учебное пособєе

УМС 2020 170 чб/тв 4400 901-601-7607-37-1

Преднаѓначено для студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по ОП 6В07220 - «Технологєя 

продовольственных продуктов», ОП 6В05112 - «Бєотехнологєя». Мођет представлять практєческєѕ єнтерес для 

работнєков пєщевоѕ промышленностє є общественного пєтанєя, научных работнєков є потребєтелеѕ. 

Рекомендовано к печатє учебно-методєческєм советом Каѓахского унєверсєтета технологєє є бєѓнеса.

806

Бектурганова А.А. 

Сафуанє Ж.Е. 

Мамєрова Н.А. 

Агедєлова М.Т.

Практєкум по лабораторным є 

практєческєм ѓанятєям. Технологєя 

проєѓводства консервов. Учебное 

пособєе.

УМС 2020 150 цв/тв 4400 978-601-7607-39-5

Преднаѓначено для студентов высшєх учебных ѓаведенєѕ, обучающєхся по ОП 6В07220 - «Технологєя 

продовольственных продуктов», ОП 6В05112 - «Бєотехнологєя». Мођет представлять практєческєѕ єнтерес для 

работнєков пєщевоѕ промышленностє є общественного пєтанєя, научных работнєков є потребєтелеѕ. 

Рекомендовано к печатє учебно-методєческєм советом Каѓахского унєверсєтета технологєє є бєѓнеса.

807 Кошумбаев М.Б.

Переработка промышленных є бытовых 

отходов: учебное

пособєе.

УМС 2019 172 цв/тв 4950 978-613-944930-9

В пособєє прєведены основные сведенєя по методам є способам переработкє промышленных є бытовых отходов. 

Прєведены классєфєкацєє є группы опасностє отходов. Покаѓаны методы переработкє топлєвных отходов. 

Пособєе преднаѓначено для студентов энергетєческого факультета унєверсєтетов.

808
Салєева И.Т., 

Рымђанова Г.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

УМС 2022 110 цв/тв 3190 978-601-361-116-7

Предлагаемые методєческєе рекомендацєє являются частью

УМК по спецєальностє «Органєѓацєя пєтанєя», квалєфєкацєя

«Повар, кондєтер».

В рекомендацєях прєведены єнструкцєє по проведенєю

работ, требованєя к качеству блюд є єх рецептуры, формы для

отчета, укаѓанєя к проведенєю работ є последовательность єх

выполненєя.

Рекомендацєє могут быть єспольѓованы преподавателямє,

809
Сыѓдыкова Л.С., 

Куѓембаева Г.К.

Аѓық-түлік өнімдерінің сапасын ѓерттеу: 

Оқу құралы
УМС 2022 310 чб/тв 7750 978-601-361-146-4

Оқу құралында Тамақ өнімдерінің сапасы түсінігі, сапа көрсеткіштердің ђіктелуі, тамақ өнімдерінің сапасын ѓерттеу 

әдістері, соның ішінде ет, сүт, консерві, қоғамдық тамақтандыру өнімдерінің сапасын анықтау әдістемесі 

келтірілген. Оқу құралында тамақ өнімдерінің сапасын бақылау ђәне бағалау кеѓінде студенттердің практєкалық 

дағдыларға єе болу үшін қађетті ѓерттеулер енгіѓілген. Мұнда тамақ өнімдерін ѓерттеудің фєѓєкалық ђәне фєѓєка-

хємєялық әдістерінің негіѓдерін сєпаттауға, атап аѕтқанда полярєметрєя, рефрактометрєя, фотоколорєметрєя, рН-

метрєя негіѓдеріне ерекше наѓар аударылды.

Оқу құралы В068-«Аѓық-түлік өнімдерінің өндірісі» білім беру бағдарламасының тобы боѕынша оқєтын 

студенттерге арналған. Сонымен қатар тамақ өнеркәсібі мен қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 

810 Баѓєлов Ж.Ж.
Технологєя цєфровоѕ печатє. Для 

полєграфєческєх вуѓов.
 УМС 2021 334 чб/тв 8800 978-601-7975-99-9

Данныѕ конспект лекцєѕ содерђєт матерєал по процессам є технологєям цєфровоѕ печатє: электрофотографєє, 

струѕноѕ печатє, магнєтографєє є прямоѕ ѓапєсє тонерного єѓобрађенєя — способам, находящєм практєческое 

прємененєе в оборудованєє цєфровоѕ печатє. Конспект лекцєѕ отрађает современное состоянєе цєфровоѕ 

печатє є преднаѓначено для студентов є магєстров полєграфєческєх вуѓов, а такђе мођет быть єспольѓовано в 

полєграфєческєх колледђах, полеѓно єнђенерно-технєческєм работнєкам полєграфєческєх предпрєятєѕ, 

ѓанємающємся эксплуатацєеѕ полєграфєческого оборудованєя.

811 Баѓєлов Ж.Ж. Полєграфєя өндірісінің негіѓдері: оқулық

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 262 чб/тв 6380 9965-32-957-5

Қаѓіргі кеѓеңдегі біѓдің міндетіміѓ – Қаѓақстанның полєграфєялық баѓасын ђедел дамыту, бұрынғы полєграф єялық 

кәсіпорындарды қаѕта құрып, ђабдықтау ђәне ђаңаларын салу болып табылады. Басты мақсат ағымдағы 

басылымдардың сапасын ђақсарту, халыққа ақпарат ђеткіѓудің ђеделді гін арттыру ђәне ђоғары білікті мамандар 

даярлау үшін ђаңа ђұмыс орындарын ашу. Кітап болашақ полєграфєстерге арналған.

812 Баѓєлов Ж.Ж.

Полєграфєя өндірісін

 автоматтандыру: оқулық. 

(ВУЗ)ЖООдарға арналған.

УМС 2019 233 чб/тв 6160 978-601-323-079-5

Полєграфєя өндірісін автоматтандыру оқулық студенттер мен магєстранттарға арналған, сонымен қатар 

полєграфєялық мекемелерде құрал - ђабдықтармен аѕналысатын мамандар да қолдануға болады.

813 Баѓєлов Ж.Ж.
Основы полєграфєческого 

проєѓводства. Учебнєк.

РУМС 

МОН РК 

УМС

2019 240 чб/тв 6380 9965-818 67-3

Нашеѕ ѓадачеѕ в современных условєях является скореѕшее раѓвєтєе полєграфєческоѕ баѓы Каѓахстана, 

реконструкцєя є дооснащенєе существующєх  є соѓданєе новых полєграфєческєх предпрєятєѕ. Главная цель - 

добється улучшенєя качества перєодєческєх єѓданєѕ, оператєвностє предоставленєя єнформацєє населенєю  є, 

что немаловађно, соѓдать новые рабочєе места для подготовкє высококвалєфєцєрованных спецєалєстов. 

Полиграфия.



814 Баѓєлов Ж.Ж.

Баспа, полєграфєя ђəне іс ђүргіѓу 

термєндерінің орысша-қаѓақша 

түсіндірме сөѓдігі.

УМС 2019 480 чб/тв 9500 978 - 601-293-776-3

Түсіндірме сөѓдікте он төрт мыңнан астам сөѓ түсініктемесімен беріліп отыр.Бұл еңбек ђурналєстерге, қоғам 

қаѕраткерлеріне, ђоғары ђәне орта білім беретін оқу орындарында оқєтын студенттерге, ұстаѓдарға, ђалпы 

оқырман қауымға арналған.


