
№ Автор Наименование ГРИФ Год 
Объем 

(стр., илл.)
Цена Аннотация

1
Сатиева Ш.С.
Нергиз Б.

Эксперименттік психология бойынша 
практикум жəне психодиагностика 

(теориялық жəне практикалық курс).    
Оқу құралы.

УМС 2019 213 цв/тв 5550

Оқу құралы жоғары оқу орындарының «Психология», «Психология
жəне педагогика» мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.
Оқу құралы кредиттік білім беру технологиясына негізделіп,
эксперименталды психология бойынша практикум және
психодиагностиканың маңызды проблемалары мен тарауларын
қарастырған. Практикалық сабақтардың жүргізілу формалары әр түрлі,
қызғылықты етіп түрленген. Практикалық жаттығу жұмыстары
болашақ маманның өз мамандығы саласындағы білімдер мен

2

Абдуллаева Г.О.
Жиенбаева Н.Б.
Гарбер А.И.
Ахметова А.И.

Психолого-педагогическая диагностика 
личности: Учебное пособие. УМС 2020 323 чб/тв 7750

Учебное пособие включает в себя основные и прикладные цели, задачи, методы и 
приемы проведения и интерпретации психолого-педагогической диагностики личности; 
раскрывает основные категории и понятия, необходимые для целенаправленного 
проведения диагностики личности в соответствии с актуальными запросами и 
потребностями всех участников психолого-педагогического процесса; также включает 
авторские подходы к таким актуальным сферам психолого-педагогической диагностики 
личности, как: готовность личности к саморазвитию, личностно-профессиональное 
развитие учителя, социальная активность и активность общения личности, целостное 
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ПРАЙС НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 



3

Balkibayeva А.М. 
Kazambayeva А.М. 
Yessengalieva S.М. 
Lim S. S. 

Development of agricultural cooperatives of 
Kazakhstan: monograph УМС 2019 151 цв/тв 4000

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.

4 Садвокасова Г.К.

Эколого-градостроительный подход в 
совершенствовании территориально-

производственных комплексов Казахстана                                               
                                              Ecological-urban 

development approach in improving the 
territorial-production complexes of 

Kazakhstan    

УМС 2020 238 цв/тв 6200

В исследовании разработаны принципы эколого-градостроительного зонирования 
территории районов формирования ТПК, служащего для определения наиболее 
приемлемых с экологической точки зрения направлений использования территории в 
соответствии с прогнозируемыми потребностями экономики и градостроительства и 
установления специальных режимов использования территории в качестве основных 
эколого-градостроительных зон во всех рассмотренных случаях выделены: зоны 
активного хозяйственного освоения; массового отдыха населения; преимущественного 
развития сельского хозяйства; рекультивации нарушенных ландшафтов. Ключевые слова: 
эколого-градостроительный каркас, промышленный район, перспективное расселение, 

5 Базилов Ж.Ж Автоматизация полиграфического 
производства. Учебное пособие. УМС 2020 137 цв/тв 3600

В учебном пособии рассматриваются общие принципы построения автоматизированных 
и автоматических технологических систем, и структура автоматизированного управления 
полиграфическим производством. Описаны системы управления, на базе компьютерной 
техники, связанные с воспроизведением текстовой и изобразительной информаций, 
сведения об автоматизации современного печатного производства, и автоматические 
поточные линии в брошюровочно-переплетных производствах.
Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, а так же полезно инженерно-
техническим работникам полиграфических предприятий, занимающимся эксплуатацией 

6 Ермеков Н.Т. Алгоритмдеу жəне бағдарламалау. 
Оқулық. УМС 2020 159 цв/тв 4200

Оқулық ТжКБ мамандықтары үшін жалпы білім беретін пән ретінде  информатика пәнінің 
бағдарламасына сәйкес жазылған. Онда адам қызметінің түрлі өндірістік салаларында 
қажетті информатиканың жалпы маңызды мәселелері баяндалған.
Оқулықта көптеген иллюстрациялар, сызбалар және түрлі практикалық тапсырмалар бар. 
Кітаптағы материалдар практикалық бағ  ытта келтірілген. 

7

Айқынбаева Г. 
Рыскулова М. 
Байжұманова Б. 
Құнанбаева А. 
Умирзакова А. 
Телегенова Г.

«Психологиялық ұғымдар мен 
түсініктердің қазақша–орысша, 

орысша–қазақша сөздігі» 
«Казахско–русский, русско–казахский 
словарь психологи ческих терминов и 

понятий».

УМС 2020 376 чб/тв 9000

Психологиялық ұғымдар мен түсініктердің қазақша–орысша, орысша–қазақ ша сөздігі 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты» 
негізінде дайындалып, ЖОО психология саласында білім алушы сту денттерге, 
магистранттар мен PhD докторанттарына, білім беру мекемелеріндегі психолог 
мамандарға, тәжірибелік психологтарға арналған.

8 Смагулова Н.Т. Цифровизация контроллинга бизнеса: 
учебное пособие. УМС 2019 178 чб/тв 4300

Рассмотрены теоретические основы построения системы контроллинга в условиях 
применения цифровых технологий. Приведен комплекс вопросов, связанных с 
реализацией функций менеджмента – планирование, контроль, учет, анализ и выработка 
управленческих решений - в системе контроллинга. Особое внимание уделено 
проблемам контроллинга по направлениям деятельности бизнеса, а также возможности 
применения цифровых технологий и информационной поддержке для контроллинга 
бизнеса.
Учебное пособие представлено в виде конспекта лекций и предназначено для 



9

Amirova A.K.
Zhaparkulova N.I.
Lesova Zh.T.
Gabdullina Ye.Zh.

 Food and Sanitary Microbiology УМС 2020 122 цв/тв 3200

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 

10
Габдуллина Е.Ж.
Лесова Ж.Т.
Сейдахметова З.Ж.

Молекулярно-генетические основы 
биотехнологии: учебное пособие. УМС 2020 124 цв/тв 3250

Данное пособие по дисциплине «Молекулярно-генетические основы биотехнологии» 
предназначено для магистрантов ВУЗов, обучающихся по образовательной программе 
7М05101 по специальности «Биотехнология» для изучения теоретических основ 
молекулярной генетики.
Молекулярно-генетические основы биотехнологии»
рассматривает вопросы современной молекулярной биологии,
принципы структурной организации ДНК и РНК, механизмы репликации, репарации и 
рекомбинации ДНК, механизмы транскрипции, посттранскрипционной модификации РНК 

11

Лесова Ж.Т. 
Габдуллина Е.Ж. 
Амирова А.К. Клеточные технологии: учебное пособие. УМС 2020 137 цв/тв 3600

В учебном пособии приведены основные методы культивирования клеток 
микроорганизмов и растений (получение каллусов, суспензий и растений – регенерантов, 
соматическая гибридизация, метод апикальной меристемы); способы подготовки к 
эксперименту, принципы приготовления и основные типы питательных сред, типовые 
приборы, используемые при культивировании клеток растений и микроорганизмов.
Учебное пособие по дисциплине «Клеточные технологии» предназначено по 
общеобразовательной программе для магистрантов технических ВУЗов по специальности 
7М05101-«Биотехнология» с целью изучения теоретических основ и приобретения 

12

Жапаркулова Н.И. 
Амирова А.К. 
Аралбаева А.Н. 
Утегалиева Р.С. 

Тағамдық жəне санитарлық 
микробиология: Оқу құралы. УМС 2020 174 цв/тв 4550

Тағамдық және санитарлық микробиология бойынша теориялық және зертханалық 
сабақтардың тақырыптары берілген: микробиологиялық зерттеулер үшін жануарлардан 
алынатын өнімдерді іріктеудің, консервациялаудың және сынамаларды жіберудің жалпы 
ережелері және тағамның микробиологиялық әдістер туралы жазылған «Тағамдық және 
санитарлық микробиология» оқу-құралы 6В05101 –Биотехнология мамандығы бойынша 
жоғарғы оқуорындарындағы бакалавр және оқытушыларға арналған.

13
Абжапарова Л. 
Раев Д. 
Құранбек Ə.

Қоғамдық дипломатия: Қазақстан-Түркия 
қатынасы. Монография. УМС 2020 175 чб/тв 4200

Монографияда қоғамдық дипломатияның қоғамдағы және еларалық қатынастағы рөлінің 
теориялық-әдіснамалық аспектілерін ашып көрсетуге қадам жасалған. Осы орайда 
Қазақстан-Түркия қатынастарының қалыптасуы мен дамуындағы мәселелер жан-жақты 
пайымдалады. Отандық және шетелдiк ғалымдардың қоғамдық дипломатия ұғымына 
байланысты тұжырымдарына салыстырмалы талдаyлар жасай келе, олардың қoл 
жеткiзген маңызды ғылыми ұстанымдары Қазақстан-Түркия қатынастары тұрғысынан 
зерделенді. Қоғамдық дипломатияның Қазақстан мен Түркияның қарым-қатынастары 
мен саяси сұхбаттастығына ықпал етуінің тетіктері айқындалып, оның нәтижелері мен 

14 Ахмедова А. Т. Проектирование интерьера: Научное 
издание. УМС 2020

формат 
170*240 
258 цв/тв

6900

Монография «Проектирование интерьера» посвящена одной из наиболее интересных и 
близких каждому потребителю тем архитектурного дизайна – проектированию 
внутреннего пространства жилых
зданий. Являясь внутренней частью зданий и сооружений, любой интерьер не может 
рассматриваться в отрыве от архитектуры. Поэтому наибольшее внимание уделяется 
вопросам создания архитектурного пространства и пространственного образа как основы 
любого конечного результата.
В монографии рассмотрены основные задачи, стоящие при проектировании интерьеров, 



15 Қамбарқызы А .   
Турсымбекова З.Н. 

Русский язык для дошкольников (старшая 
группа) учебно-методическое пособие 2020 201 цв/тв 5250

В учебно-методическом пособии представлены конспекты учебной деятельности по 
русскому языку для детей старшей группы детского сада, темы распределены по неделям 
и часам.  Содержание учебно-методического пособия соответствует действующим 
Государственным общеобязательным стандартам дошкольного воспитания и обучения 
Республики Казахстан и учитывает особенности дошкольного возраста.
Данное пособие подготовлено для педагогов дошкольного образования, также может 
быть полезно для студентов педа-гогических вузов по специальности «Дошкольное 

16 Қамбарқызы  А.  

Қазақстан  Республикасының   «Тіл 
туралы»  Заңын  орындау  мақсатында   

мектепке   дейінгі мекемеге арналған   оқу-
əдістемелік  бағдарлама

2020 181 цв/тв 4800

Бұл жинақта Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңының мектепке дейінгі 
мекемеде орындалуына жөн сілтейді.  Ол екі бөлімнен тұрады. «Тіл туралы» Заңды 
орындау мақсатында  жұмыс және отырыс жоспарлары  көрсетілген. Жұмыс жоспарына 
бүлдіршіндермен, ата-аналармен, әріптестермен  өткізілетін тақырыптық іс-шаралар, 
олардың үлгі жоспарлары, қызықты интеллектуалдық ойындар, сайыстар 
топтастырылған. Отырыс жоспары бөлімінде тәрбиешілер мен мұғалімдердің  отырысына 
арналған тақырыптық  баяндамалар, дөңгелек үстел мен кеңестер, теориялық ақпараттар 

17

Махатов Б.М.
Исбеков К.Б.
Байбатшанов М.Қ.
Қадыкен Р.

«Балық шаруашылығы»  I-том. : оқулық УМС 2020 195 чб/тв 4700

Балық шаруашылығы – халық шаруашылығының балық аулау, тасымалдау, қорғау және
өсірумен, өңдеумен, су өсімдіктерін жинаумен шұғылданып, құнды тағамдар, балық ұны,
майы, теңіз өсімдіктерінен йод, маннит, агар, т.б. емдік заттар, мал азығы мен техникалық
өнімдер өндіретін сала. Жалпы ет тағамдарының ішіндегі құнарлы және биологиялық
қасиеті жоғары балық етімен халықты қамтамасыз ету келешекте балық
шаруашылықтарын көбейте отырып осы саланың экономикалық тиімділігін арттыру
болашақ білікті мамандардың міндеті болмақ.Қолдарыңыздағы ұсынылып отырған 

18

Махатов Б.М.
Исбеков К.Б.
Байбатшанов М.Қ.
Қадыкен Р.

«Балық шаруашылығы»  II-том. : оқулық УМС 2020 239 чб/тв 5750

Балық шаруашылығы – халық шаруашылығының балық аулау, тасымалдау, қорғау және 
өсірумен, өңдеумен, су өсімдіктерін жинаумен шұғылданып, құнды тағамдар, балық ұны, 
майы, теңіз өсімдіктерінен йод, маннит, агар, т.б. емдік заттар, мал азығы мен техникалық 
өнімдер өндіретін сала. Жалпы ет тағамдарының ішіндегі құнарлы және биологиялық 
қасиеті жоғары  балық етімен халықты қамтамасыз ету, келешекте балық 
шаруашылықтарын көбейте отырып осы саланың экономикалық тиімділігін арттыру 
болашақ білікті мамандардың міндеті болмақ.

19 Байбатшанов М.К. Жалпы аң шаруашылығы: Оқулық УМС 2020 214 чб/тв 5200

Оқулықта аң шаруашылығы  саласының даму тарихы мен бүгінгі күнге дейінгі аралығы 
баяндалған. Сондай-ақ аңдармен құстардың  биологиялық  ерекшеліктері, сан мөлшерін 
көбейту, жерсіндіру, алынатын өнімді арттыру және сапасын жақсарту, жетілдіру 
жолдары қарастырылады.
Кітап студенттерге, магистрантарға, PhD-докторантарға және көпшілік  оқырмандарға 
арналған.

20 Байбатшанов М. Қ.   
Божбанов А.Ж.

Экологиялық зоогеография негіздері: 
Оқулық УМС 2020 280 чб/тв 6750

Оқулықта біздің Планетамыздағы өткен және қазіргі кезеңдегі жануарлардың 
таксономиялық және экологиялық топтарының географиялық қоныстануы мен таралуы, 
сол сияқты топтардың орналасуының экологиялық, заманауи және тарихи себептері, 
заңдылықтары қарастырылып талқыланған. Сонымен қатар, бұл оқулықта 
организмдердің эволюциялық процесін түсіндіруге қатысты сұрақтар, жануарлардың 
экологиялық құрамы мен олардың санын реттеу, қорғау және оларды тұтыну мәселелері 
де баяндалған.

21

Махатов Б.М. 
Мелдебеков А. 
Абрикосова В.И. 
Байбатшанов М.К.

Птицеводство: книга УМС 2020 328 чб/тв 7900

В настоящей книге приведены анатомические и физиологические особенности 
сельскохозяйственных птиц и их репродуктивные функции, раскраты влияние комплекса 
биологических факторов скрешивания, полноценного кормления, физиологической 
стимуляции различных систем организма световых и термических показателей на 
продуктивность. Представлены наиболее распространенные породы и кроссы птиц 
используемые в различных странах мира. Изучены вопросы переобразования 
продуктивных качеств, технологии их переработка применениаем совместных методов 



22

Байбатшанов М.К. 
Қайроллаев К.Қ. 
Бейсенбаева М.Т. 
Мулдабекова К.Т. 
Каспакбаев Е.М.

Аңшылықтану жəне балық шаруашылығы 
мамандығы бойынша орысша-қазақша-
ағылшынша-латынша аударма сөздік 

УМС 2020 177 чб/тв 4250

Сөздікте аңшылықтану және балық шаруашылығы мамандығы бойынша орысша-қазақша-
ағылшынша-латынша атаулары қарастырылған. Сөздік аңшылықтану және балық
шаруашылығы, экология саласындағы мамандарға, ғылыми зерттеу институтының
мамандарына, студенттерге, магистрантарға, PhD-докторанттарға және көпшілік
оқырмандарға арналған.

23 Abuev K.K. Chokan Valikhanov and his contemporaries: 
Monograph. УМС 2020 250 цв/тв 5900

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.

24 Абуев К.К. Абылай Хан. Современники и 
наследники: Монография. УМС 2020 325 цв/тв 8450

Исследуется деятельность хана Абылая – одного из крупнейших государственных
деятелей Казахстана и всей Центральной Азии. Наполненный драмотическими
событиями XVIII век вошел в историю Казахстана как эпоха Абылая. Автор излагает свое
собственное научное видение процессов той эпохи. Монография состоит из трех частей.
Основной темой первой части является роль хана Абылая в единении казахского народа,
в организации борьбы против иноземных захватчиков, в становлении казахско-
российских взаимоотношений, в определении принципов казахско-китайских отношений.
Во второй и третьей части освещаются жизнь и деятельность современников и 

25 Əбуев Қ.Қ. Абылай хан. Замандастары жəне 
ұрпақтары: Монография. УМС 2020 330 чб/тв 7950

Монографияда Орталық Азия мен Қазақстанның аса ірі мемлекеттік тұлғасы – Абылай 
ханның қайраткерлік қызметі жан-жақты зерттелінеді. XVIII ғасырдың драмалық 
оқиғаларға толы тарихы Қазақстан тарихына Абылай дәуірі ретінде енді. Автор сол 
дәуірдегі тарихи үдерістерді өзіндік ғылыми таным тұрғысынан баяндайды. Монография 
екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің негізгі тақырыбы Абылай хан мен оның серіктерінің 
қазақ халқының жатжерлік басқыншыларға қарсы күресін ұйымдастырудағы, қазақ-орыс 
қарым-қатынастарын қалыптастырудағы, қазақ-қытай қатынастарының қағидаттарының 
негізін салудағы рөлі қарастырылған. Екінші бөлімде Абылай хан мен оның ұрпақтарының 

26 Абуев К.К. Вали хан наследники и потомки. УМС 2020 170 цв/тв 4450

Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена одной из
слабо изученных тем истории Казахстана – описанию жизни и
деятельностихана Вали, правившего 40 лет, с 1781 по 1821 годы
Средним и частью Старшего жузами. В ней нашли отражение
биографии наследников и потомков Вали хана, а также общественно-
политическая обстановка в регионе в ХVIII – XIX веках.
Книга предназначена для учащихся старших классов, студентов
средних и высших учебных заведений, преподавателям истории. Она

27 Бегалиев Е.Н. и др. Шетел мемлекеттеріндегі прокуратура: 
оқу құралы УМС 2020 201 цв/тв 5250

Оқу құралында шетел мемлекеттеріндегі прокуратура органдарының жүйесін 
ұйымдастыру туралы мәліметтер берілді.
Аталған оқу құралы «құқық» блогының мамандықтары бойынша оқитын студенттер, 
магистранттар және докторанттарға, сондай-ақ шетел мемлекеттерінің прокуратурасын 
ұйымдастыру мәселелеріне қызығушылық танытқан оқырмандар қауымына арналған.



28 Джумадуллаев Қ.А. Мектеп математикасының 20 өте тиімді 
сабағы. 2020 139 чб/тв 3500

Кітапта мектеп математикасының барлық бөлімдерінен 1047 есеп шешімдерімен 
келтірілген. Материал 20 өте тиімді сабақ түрінде берілген. 
 Автордың есептерінен ғана құралған 54 карточканы толық меңгергенде, оқушының 
математикалық дайындық деңгейі айтарлықтай көтеріледі. 
 Есептерді шығарудағы автордың жаңашыл тәсілдері өте көп. 
 Ұсынылып отырған еңбек – орта мектеп, колледж оқушыларына, мұғалімдерге және 
репетиторларға арналған, кез келген адамға өз бетімен дайындалуға мүмкіндік береді.

29 Джумадуллаев Қ.А. 20 эффективных уроков школьной 
математики. 2020 145 чб/тв 3500

Работа содержит 1047 различных задач с решениями по всем разделам школьной 
математики. Материал дан в виде двадцати эффективных, оригинальных уроков.  
Усвоение 54 карточек с исключительно авторскими задачами позволит качественно 
улучшить математическую подготовку школьника.
 Очень много новизны, авторских методов решения задач.
 Книга предназначена для учащихся средних школ, колледжей, учителей и репетиторов, 
может быть полезна для самообразования всех желающих.

30 Джумадуллаев Қ.А. 
Рысбеков Б.Қ. 

Қабілетті  балаларға  арналған 
мектептерге түсушілердің математикалық 

арсеналы.
2020 формат А4

85 чб/мг 2500

Еңбекте мектептің 6-сынып математикасының барлық маңызды бөлімдерінен 557 есеп 
шешімдерімен келтірілген. Материалдың өте тиімді, тәжірибелік маңызы бар 32 карточка 
түрінде ыңғайлы орналасуы оқырманға математи-калық дайындық сапасын жақсартуға 
мүмкіндік береді. Есептерді шығарудың жаңашыл тәсілдері, авторлық әдістері жеткілікті. 
Кітап қабілетті балаларға арналған мектептердің (НЗМ, ҚТЛ, «Дарын» т.б.) 7-сыныбына 
түсушілерге арналған.
Барлық мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, репетиторларға көмегі зор, кез келген 

31 Джумадуллаев Қ.А. 
Рысбеков Б.Қ. 

Математический арсенал поступающих в 
школы для одаренных детей 2020 формат А4

84 чб/мг 2500

Работа содержит 557 задач с решениями по всем важнейшим разделам курса школьной 
математики 6 класса. Компактное расположение материала в виде 32 эффективных, 
практически полезных карточек позволяет читателю ка-чественно улучшить 
математическую подготовку. В данной книге имеются много новизны, авторских методов 
решения задач. Книга предназначена для поступающих в 7-й класс школ для одаренных 
детей (НИШ, КТЛ, «Дарын» и др.). А также книга будет полезна для всех учащихся средних 
школ, учителей, репетиторов и в качестве самообразования всех желающих.

32 Джумадуллаев Қ.А. 
Темирбеков С.А. Математикалық сауаттылық 2020 формат А4

93 чб/мг 2500

Заманның жаңа талаптарына сай есептерді шығарудың көптеген жаңа әдістері 
қолданылып, математикалық сауаттылықтың негізі жүйелі түрде  қысқа және нақты, өте 
тиімді  түрде көрсетілген. Жаңа методикалық тиімді әдіс – БЛИЦ тапсырмалары 
тақырыптарға сай берілген. 
Бұл еңбек ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жүргізу үшін  өте ыңғайлы. Орта мектеп, 
колледж оқушыларына, мұғалімдер мен репетиторларға және өз бетімен 
дайындалушыларға да көмегі өте зор.

33 Джумадуллаев Қ.А. 
Темирбеков С.А. Математическая Грамотность 2020 формат А4

90 чб/мг 2500

В соответствии с новыми требованиями времени в компактной и конкретной форме 
приведены систематизированные по темам основы математической грамотности. Много 
новых, авторских методов решения задач. Впервые приведен новый эффективный 
методический прием – задания БЛИЦ. 
Данная работа очень удобна при подготовке к единому национальному тестированию, а 
также книга очень полезна для всех учащихся средних школ и колледжей, учителей, 

 репетиторов и самообразования всех желающих.  

34 Джумадуллаева Б.Ш. Бастауыш мектептегі логикалық есептер. 2020 формат А4
67 чб/мг 2500

Еңбекте бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін жақсарту 
мақсатында 350 есеп шешімдерімен келтірілген. Бірнеше қарапайым есептен басқасы 
авторға тиесілі. Оқушылардың ой-өрісін, тез ойлау қабілетін, сөз байлығын арттыратын 
авторлық екі логикалық ойын келтірілген. Материалды нақты қайталау мақсатында жаңа 
методикалық әдіс –   «Ойлан, тап!» қолданылған. Кітап  бастауыш сынып оқушыларына, 
мұғалімдерге, репетиторларға арналған. Математикалық олимпиадаларға дайындалуға 
көмегі зор. Кезкелген адамға математикалық деңгейін көтеруіне мүмкіндік береді.



35 Джумадуллаева Б.Ш. Логические задачи в начальной школе 2020 формат А4
73 чб/мг 2500

В работе в целях повышения логического мышления учащихся начальной школы 
приведены 350 задач с решениями. Кроме нескольких простейших, все задачи авторские. 
Приведены две авторские логические игры, которые развивают умственные способности, 
быстрое мышление, расширяют словарный запас школьников. В целях конкретного 
повторения пройденного материала использован новый методический  прием – «Думай, 
найди!». Книга предназначена для учащихся начальной школы, учителей и репетиторов. 
Может быть очень полезна при подготовке к математической олимпиаде.
Книга дает возможность улучшить математический уровень всем желающим

36 Жақсыбаев М.Ж. Химиялық синтез практикумы: оқу 
құралы. 2020 150 цв/тв 3900

Практикумда қарастырылған тәжірибе жұмыстары жай заттардан күрделі қосылыстар 
синтезін жоспарлау мен жүргізуге, тәжірибелік құрылғыларды дұрыс жинауға, өнім 
бөлінгенге дейінгі үрдістің дұрыс жүргізілуі мен синтезделген заттардың негізгі 
физикалық-химиялық қасиеттерін анықтауға негізделген. Оқу құралы жоғарғы оқу 
орындары «Химия» мамандықтарының студенттеріне арналған.

37 Сапаралиева С.М. 
Завотпаева А.Т.

Проблемы применения 
административного законодательства в 

деятельности правоохранительных 
органов: Учебно-методическое пособие к 

дисциплине

УМС 2020 130 чб/тв 3200

Учебно-методическое пособие содержит материалы для изучения учебной дисциплины 
«Проблемы применения норм административного законодательства в деятельности 
правоохранительных органов Республики Казахстан». Учебно-методическое пособие 
составлен на основе действующих нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность правоохра-нительных органов Республики Казахстан, а также содержит 
рабочую программу дисциплины, конспект лекций, раскрывающих соотношение понятий 
«административное право» и «административное законодательство» и деятельность 
правоохранительных органов по применению норм администра-тивного 

38 Нугманов Р.Р. Проблемы уголовной ответственности: 
Монография. УМС 2020 131 чб/тв 3500

Монография посвящена проблемам ответственности в уголовном праве. Рассмотрена 
история возникновения и развития проблематики ответственности в науке уголовного 
права, современного состояния теоретической разработки вопросов уголовной 
ответственности в юридической науке.
Монография предназначена для обучающихся и преподавателей высших учебных 
заведений, научных работников, специалистов в области юриспруденции и других 
общественных наук.

39 Өмірбаев Д.
ДОСТАРЫМНЫҢ ПОРТРЕТТЕРІ

ПОРТРЕТЫ ДРУЗЕЙ
PORTRAITS OF FRIENDS

2019
формат 
210х210

102 цв/мг
7000

Обычно фотографы снимают портреты людей, реже - портреты животных, может быть 
ещё - портреты домов, растении и т.д.            В этом же фотоальбоме вы увидите снятые, 
возможно впервые в истории фотоискусства,  портреты книг!  Сделанные известным 
казахским кинорежиссером, который очень любит читать, в этих уникальных снимках 
найден визуальный ключ к портрету каждой книги. В итоге они предстают перед нами как 
живые существа.                  Фотоальбом предназначен для всех любителей искусства и 
литературы. Особенно - для студентов вузов и колледжей, которые могут найти в нем 
ценные ориентиры в мире книг и изображении.

40 Сағындық Т. Көлік техникасын техникалық пайдалану. 
Оқу құралы. УМС 2020 482 цв/тв 9950

Ұсынып отырған оқу құралында көлік техникасының жұмыс қа- білетін қамсыздандыру 
негізі, техникалық күйінің өзгерісіндегі кездейсоқ үдерістер заңдылықтары, техникалық 
күйін сипаттау, жұмыс қабілетін ақпараттық қамтамасыздандыру және техникалық күйін 
анықтау; көлік техникасын техникалық жаратудың нормативін анықтау әдісі; көлік 
техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі туралы мәлімет баяндалған. 
Оқу құралында көлік техникасында қызмет көрсету мен жөндеуінде қолданатын 
технологиялық жабдықтар және олардың пайдалануы, инженерлік-техникалық 
қызметінің құрылымы мен ресурсы, инженерлік-техникалық қызмет персоналы және 



41
Тулегулов А.Д. 
Тлеубаева А.О. 
Тохаева А.О.

Робототехника жəне Arduino 
платформасында бағдарламалау: оқу 

құралы.
УМС 2020 121 цв/тв 3200

Техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған "Робототехника және Arduino 
платформасында бағдарламалау" оқу құралы оқытылатын пән бойынша теориялық 
мәліметтерді қамтиды. Сонымен қатар оқу құралында, жұмыс мақсатынан, қажетті 
жабдықтар тізімінен, орындауға арналған тапсырмалардан, жұмысты орындау тәртібінен 
және зертханалық жұмыстар бойынша есепті қорғау үшін бақылау сұрақтарынан тұратын, 
20 практикалық жұмыс ұсынылды.
Берілген материал заманауи талаптар мен құзыреттерге сәйкес келеді. Оқу құралының 

42 Жандаулет Т. Мемлекеттік идеология жəне ақпараттық-
идеологиялық кеңістік УМС 2020 191 чб/тв 4600

«Мемлекеттік идеология және ақпараттық- идеологиялық кеңістік» атты 
монографиясында Тұрсынбай Жандаулет ұлттық идеология туралы және ақпаратық 
кеңістікте белігілі бір идеологияны жүргізу жөнінде сөз қозғайды. Кітап 2001 жылы 
жазылып бітіп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған еді. Т. 
Жандаулет 90-шы жылдары қазақ мемлекетінің
құрылу, қалыптасу кезінде орталық баспасөзде жұмыс істеп, елдің саяси-идеологиялық 
өміріне белсенді қатысты. Жаңа қоғамның идеологиялық-рухани ортасының 
қалыптасуына атсалысып, көптеген аналитикалық-сараптау мақалаларын жариялады. Бұл 

43

Аралбаева А.Н. 
Жапаркулова Н.И. 
Сейдахметова З.Ж. 
Маматаева А.Т.

Сельскохозяйственная биотехнология: 
Учебное пособие. УМС 2020 240 чб/тв 5760

Учебное пособие «Сельскохозяйственная биотехнология» предназначен для изучения 
прикладных аспектов биотехнологий в сельском хозяйстве. В данном издании освещены 
вопросы по применению биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, 
земледелии, рассмотрены проблемы плодородия почвы, утилизации отходов сельского 
хозяйства, а также затронуты перспективы клеточной и генной инженерии в 
животноводстве и селекции новых сортов и пород, проблемы безопасности 
сельскохозяйственного сырья. Маматаева Данное издание рекомендовано для студентов 
обучающихся по образовательной программе - Биотехнология.

44
Айнабекова Н.Т. 
Умирханова Ш.А. 
Айтжанова Ж.Н.

Хорды дирижерлаудан 3 курс 
студенттеріне арналған

хрестоматия: Оқу құралы музыкалық 
факультеттердің,

музыкалық колледждердің «Хорды 
дирижерлау» пəнінен 3 курс

студенттеріне арналған.

УМС 2020 формат А4
124 чб/тв 3800

Оқу құралы музыкалық факультеттердің, музыкалық
колледждердің «Хорды дирижерлау» пәнінен 3 курс
студенттеріне арналған.

45

Утегалиева Р.С. 
Муратова А.А. 
Маматаева А.Т. 
Жапаркулова Н.И.

Өсімдіктердің клеткалық 
биотехнологиясы: Оқу құралы. УМС 2020 180 цв/тв 4680 в работе

«Өсімдіктердің клеткалық биотехнологиясы» оқу құралы аталған пән бойынша дәрістер 
мен зертханалық жұмыстар жинағы болып табылады. Оқу құралында өсімдіктен бөлініп 
алынған мүшелер, жасушалар, ұлпаларды жасанды қоректік ортада өсірудің теориялық 
негіздері мен әдістері қамтылған. Оқу құралындағы мәліметтер өсімдіктер 
биотехнологиясының көптеген салаларына негізделген, өсімдіктердің клеткалық 
биотехнологиясының әртүрлі бағыттары мен жетістіктерімен таныстырады.
Оқу құралы Биотехнология мамандығының бакалавр, магистранттарына арналған.

46 Букейханова С.С.
Теория И Практика Современного 

Искусства / Contemporary Art: учебное 
пособие.

УМС 2020 166 цв/тв 4500

В учебном пособии «Теория и практика современного искусства» представлены 
исторические и теоретические аспекты развития Contemporary Art в мире и Казахстане, 
опыт применения методов Contemporary Art в обучении студентов специальности Дизайн, 
а также примерный перечень тем теории современного искусства с компонентами 
практических заданий. Пособие предназначено для ознакомления студентов с новым 
направлением в искусстве, получения специальных практических навыков, а также для 
начальной их профессиональной подготовки в сферах дизайна, искусствознания, 
искусствоведения и художественной деятельности.



47

Сарпеков Р.К. 
Рахметов С.М 
Ахпанов А.Н. 
Казиев З.Г. 
Нуртаев Р.Т.
Сартаева Н.А. 
Кыздарбекова Б.Ж. 

Пути совершенствования уголовной 
политики Республики Казахстан:

коллективная монография.
УМС 2020 275 чб/тв 6600

В книге рассмотрены современное состояние проводимой в Республике Казахстан 
уголовной политики, подвергнуты анализу недостатки и предложены пути их устранения. 
Сформулированы предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в 
сфере предупреждения уголовных правонарушений. Для бакалавров, магистрантов, 
докторантов, обучающихся по юридической специальности, а также преподавателей 
учебных заведений юридического профиля.

48 Ғабитов Т.Х.

Қазақ этикасының теориясы мен тарихы: 
Жоғары жəне орта оқу орындары 

студенттері мен оқушыларға арналған оқу 
құралы

РУМС УМС 2020 258 чб/тв 6200

Оқу құралының негізгі тұжырымдары мен қағидалары елімізде этика, мәдениеттану, 
философия, дінтану пәндерін оқытуда және қазақ халқының этикалық мәдени мұрасына 
байланысты қазіргі кезеңге қатысты арнаулы курстарды дайындауға көмегін береді. Төрт 
бөлімнен тұратын кітапта этиканың теориялық қағидалары әлемдік және отандық 
руханият пен өркениет үлгілерінің мәнмәтінінде қарастырылады. Қазақ этикасының 
теориясы мен тарихы осы пәнді Қазакстан Республикасында оқыту тәжірибесі мен типтік 
оқу бағдарламасына сәйкес жазылған.
Оқу құралы студенттер мен оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге және этика 

49 Габитов Т.Х. Казахская культура: Теория и история. 
Учебник.

МОН РК
РУМС
УМС

2020 351 чб/тв 8500

В книге рассмотрена теория и история казахской культуры. Учебник написан на основе 
адаптации достижений мировой и казахстанской культурологической и 
антропологической мысли применительно к Республике Казахстан для анализа 
современных социо-культурных реалий. В работе широко применяется метод 
включенного наблюдения (полевые исследования).
Книга предназначена для студентов всех форм обучения высших учебных заведений, 
колледжей и учащимся срених учебных заведений республики и обращена к широкому 
кругу читателей.

50 Gabitov T. Kazakh culture: Theory and history.
МОН РК
РУМС
УМС

2020 247 цв/тв 7000

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.

51 Əлімжанова Ə.
Қазақ эстетикасының теориясы мен 

тарихы: Жоғары жəне орта оқу 
орындарына арналған оқу құралы.

УМС 2020 287 чб/тв 6800

Оқу құралының негізгі тұжырымдары мен қағидалары елімізде эстетика, мәдениеттану, 
өнертану, философия пәндерін оқытуда және қазақ халқының эстетикалық мәдени 
мұрасына байланысты қазіргі кезеңге қатысты арнаулы курстарды дайындауға көмегін 
береді. Антологиялық ұстын бойынша құрастырылған бұл кітап үш бөлімнен тұрады. 
Кітапта қазақ эстетикасының типтік белгілеріне, қазақ көркем өнері қалыптасуының басты 
кезеңдері мен тұлғаларына, философиялық мәселелеріне арналған. Кітап Қазақстан 
мәдениеттанушылары, эстетиктері, өнертанушылары мен философтарының зерттеу 
ізденістерінен тұрады.

52

С.Б.Кененбаев 
С.А.Оразбаев 
Б.М.Салакшинова 
Е.А.Жанбырбаев

Тұқымтану практикумы: оқу құралы. УМС 2020 158 цв/тв 4150

«Тұқымтану практикумы» деген атпен дайындалған еңбекте өсімдіктердің 
морфологиялық ерекшеліктері және тұқымдардың сапалық көрсеткіштері, тұқымдардың 
егістік сапалық көрсеткіштері, тұқымдардың себу жарамдылығы, тұқымдардың далалық 
өнгіштігі және оларды жоғарылату жолдары көрсетілген.



53

С.Б.Кененбаев 
С.А.Оразбаев 
Б.М.Салакшинова 
Е.А.Жанбырбаев

Практикум по семеноведению: учебное 
пособие. УМС 2020 170 цв/тв 4450

В учебном пособии дана характеристка основных морфологических признаков и 
посевных качеств семян, методы определения посевных качеств семян, определения 
посевной годности, полевой всхожести семян, методику определения полевой всхожести 
семян.

54 Чистов В.В.

Психологические основы преподавания 
иностранных языков в школе. / Спецкурс. 

Методическое пособие для студентов 
факультетов иностранных языков 

педагогических институтов и 
университетов.

УМС 2020 93 чб/мг 2500

Данное пособие нацеливает студентов на детальное изучение основных психологических 
аспектов методики преподавания иностранных языков в школе. В пособии указаны 
стержневые вопросы, которые необходимо разобрать на семинарских занятиях, указан 
материал для самостоятельной творческой работы.
Психологическая наука получила своё наиболее интенсивное развитие во второй 
половине ХХ столетия. Она получила множество прикладных дисциплин, глубокое 
осмысление которых, позволяет выявить психологические закономерности и 
индивидуально-психологические особенности учащихся, проявляющиеся в учебной 

55 Чистов В.В.
Психологические понятия и категории в 
афоризмах мыслителей средневекового 

Востока. 
УМС 2020 92 чб/мг в работе

Психологические понятия и категории в афоризмах мыслителей средневекового Востока. 
Вопросы психологии в наследии мыслителей Средней Азии и Казахстана.

56 Чистов В.В. Психология спорта. Учебное пособие для 
студентов психологических факультетов. УМС 2020 69 чб/мг 1700

Данное пособие нацеливает студентов на детальное изучение основных программных 
вопросов современной спортивной психологии. В каждом разделе даётся краткое 
содержание темы и узловые вопросы для обсуждения на семинарских занятиях. При 
подготовке к семинарам и практическим занятиям следует внимательно ознакомиться с 
содержанием изучаемой темы. В пособии приводится ряд методик для самостоятельной 
практической работы студентов по изучению личности спортсмена. В пособии приводится 
список литературы, которая ориентирует на подготовку докладов и рефератов по 
основным проблемным вопросам курса.

57 Чистов В.В.
Психолого-педагогическое наследие 
народов Средней Азии и Казахстана. 

Спецкурс. Учебное пособие.
РУМС УМС 2020 195 чб/тв 4700

В данном пособии нашли отражение исследования автора по изучению культурного 
наследия эпохи средневековья и дифференциации психолого-педагогических теорий 
видных мыслителей Средней Азии и Казахстана в определенную систему знаний, 
представляющих «золотое ядро» самобытности и наглядно демонстрирующее этногенез 
народов Востока.
Учебное пособие составлено в соответствии с программой спецкурса по изучению 
культурного наследия и истории развития психолого-педагогической мысли 
многочисленных народов данного региона для психологов-магистров. Оно может быть 

58 Чистов В.В.
Психофизиология в схемах и таблицах. 
Краткое учебное пособие для студентов 

психологических отделений ВУЗов.
УМС 2020 82 цв/мг 2300

В предлагаемом пособии кратко в виде схем, таблиц и рисунков изложены основные 
положения современной психофизиологии, представлены психофизиологические 
механизмы психической деятельности, процессов познания, возрастные аспекты 
онтогенетического развития. При изучении курса студенты должны выполнить 95 
практических задания, посредством которых они проверят понимание механизмов 
взаимодействия функциональных систем и основ психофизиологических процессов.
Пособие предназначается для студентов психологических отделений ВУЗов.



59 Шнарбаев Б.К.
Преступления небольшой тяжести и 

уголовные проступки:
Монография.

УМС 2020 294 чб/тв 7050

В работе осуществлен комплексный анализ преступлений неболь-
шой тяжести, составляющих основу уголовных проступков в современном
уголовном праве.
С позиций уголовного права, криминологии, уголовно-ис-
полнительного права и уголовно-процессуального права рассмотрена ис-
тория и современное состояние преступлений небольшой тяжести и уго-
ловных проступков, установлено их значение при конструировании норм и институтов 
Общей части уголовного права. Книга предназначена для студентов и слушателей вузов, 

60 Абдылдаев Э.К.

Математическое моделирование 
геомеханических процессов и численно-

компьютерный анализ состояние массива. 
Монография.

УМС 2020 288 чб/тв 6900

Излагаются основные положения теории запредельного деформирования породных 
массивов и результаты исследований по разработке математических и компьютерных 
моделей оценки геомеханических процессов проявляющиеся в породном массиве при 
развитии горных работ.
Описаны графо - аналитические и математические модели сред, отражающие полный 
комплекс прочностных и деформационных свойств массива, а также механизмы 
запредельного деформирования пород вблизи горных выработок.
Приведены результаты решения на основе информационной технологии конкретных 

61  Рахымбекова А. М. Абай. Ақыл сөздер. Өлеңдер.               
Абай. Мудрые изречение. Стихи 2020 115 чб/тв 2800

Ұлы Абай ақыл-ой, адамгершілік, еңбек тəрбиесі, сондай-ақ кісінің кемелденуі, ерік пен 
мінезді қалыптастыру мəселелері хақында ой толғап, ізгі қасиеттерді насихаттайды. 
Тəрбие ісін осы заманға сəйкес жемісті етіп ұйымдастыруға Абай шығармаларының зор 
көмегі бар деп білгендіктен бұл кітапта ойшыл ақынның қанатты сөздері екі тілде 
берілген. Кітап көпшілік оқырманға арналған.

1 Шыңғысов Б.Т. Автоматтандырылған жобалау 
жүйелерінің негіздері. оқу құралы. УМС 2019 110 цв/тв 2860

Оқулық «Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің негіздері» пәнінің негізгі теориялық 
материалдарынан тұрады. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің негіздері жоғарғы 
оқу орындарының аспап жасау және ғарыш техникасы және технологиялары 
мамандықтарының алғашқы базалық курсы болып абылады.

2 Шыңғысов Б.Т. Робот техникасы негіздері. Оқулық. УМС 2019 129 чб/тв 3500

Кітап техникалық жоғары оқу орындарының студенттері үшін робот техникасының жалпы 
курсы бойынша оқулық ретінде қарастырылады. Осы сала бойынша 
мамандандырылатын студенттер үшін бұл кітап алғашқы мамандық пәнінде негізгі 
әдебиет көзі болуы керек, және оның негізгі тараулары бойынша сәйкесінше арнайы 
курстар жүргізіледі. Оқулық 5В074600 - «Ғарыштық техника жəне технология» жəне 
5В071600 - «Аспапжасау» мамандықтарының студенттеріне арналған.

3 Тулегулов А.Д. 
Тлеубаева А.О.

Робототехника и программирование на 
платформе Arduino: Учебное

пособие.
УМС 2019 115 цв/тв 3000

Изложены теоретические сведения по основам робототехники и программированию на 
платформе Arduino. Приведены основные практические работы для закрепления 
теоретического материала. Дана методика проведения практических работ с 
использованием учебных стендов. Предназначено для студентов, обучающихся по 
техническим направлениям подготовки бакалавров.

4

Кочегаров И.И. 
Тулегулов А.Д. 
Абдолдинова Г.Т. 
Жармагамбетова Г.М. 
Бекiш У.

Есептеу жүйелерінің эволюциясы: оқу 
құралы УМС 2019 141 цв/тв 3700

Есептеу жүйелерінің эволюциясының кезеңдері қарастырылады.-алғашқы механикалық 
прототиптерден заманауи компьютерге дейінгі Шинаттар. Олардың әртүрлі елдерде 
пайда болуының хронологиясы қарастырылады. Есептеу техникасын дамытуға қысқаша 
үлесін қосқан адамдарға алғашқы буын есептеуіш жүйелер, аппараттық және 
бағдарламалық қамтамасыз етуі.

Робототехника. Космические технологии. Информатика. Программирование.



5 Ермеков Н.Т. Алгоритмизация и программирование: 
учебник. УМС 2019 139 цв/тв 3650

Учебник написан, в соответствии с программой по информатике
как общеобразовательной дисциплины для специальностей ТиПО. В нем
изложены общезначимые вопросы информатики, которые необходимы
в различных производственных областях деятельности человека.
В тексте учебника имеется большое количество иллюстраций,
схем и разнообразных практических заданий. Материал книги имеет
практическую направленность.

6 Тулегулов А.Д. Теория электрических цепей и 
схемотехника: Учебное пособие . УМС 2019 130 чб/тв 3150

Изложены теоретические сведения по теории электрических цепей и схемотехнике. 
Приведены основные лабораторные работы для закрепления
теоретического материала. Дана методика проведения лабораторных работ с 
использованием учебных стендов. Предназначено для студентов, обучающихся по 
техническим направлениям подготовки бакалавров.

7 Шыңғысов Б.Т. Электропривод ветроустановки. УДС 2019 170 цв/тв 4600

Важнейшей проблемой использования энергии ветра является преобразование 
переменной скорости вращения ветроколеса в постоянную скорость вращения 
генератора, вырабатывающего электрический ток. Современный подход к решению этой 
проблемы состоит в использовании электрических и электронных преобразователей 
частоты вращения вала. Эти преобразователи имеют низкий к.п.д., сложность схемы, 
низкую надежность. Выход из строя какого-либо элемента системы управления приводит 
к прекращению работы всей конструкции. В последнее время были разработаны 
саморегулирующиеся передаточные механизмы (адаптивные зубчатые вариаторы) 

8 Ахметбаев Д.С. Электр техниканың теориялық негіздері. 
Оқулық. РУМС УМС 2019 329 чб/тв 7950

Оқулық, электр техниканың теориялық негіздері, студенттердің өздік жұмыстарының 
сапасын арттыруға бағытталған. Оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі электр 
тізбектерінің теориясының негізін қалаушы заңдылық- тарына арналған. Тұрақты ток 
тізбектерін есептеу жолдарының математикалық байланыстарына, оқушының назарын 
аударуға, ерекше көңіл бөлінген. Айны- малы ток тізбегінің физикалық заңдылықтарына 
байланысты құбылыстарды зерттеу жолдары қарастырылған. Үш фазалы тізбектердің 
симметриялы және әртүрлі асимметриялы режимдеріне көңіл бөлінген. Параметрлері 
жинақталған бірінші және екінші дәрежелі электр тізбектерінің өтпелі процестерін 

9 Ахметбаев Д.С. Күрделі электр тізбектерін есептеудің 
топологиялық əдістемелері. РУМС УМС 2019 116 чб/тв 3000

Оқу құралы алты бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім электр тізбекерінің теориясының негізін 
қалаушы матрицалар алгебрасына арналған. Электр техниканың заңдарын тізбектің 
топологиясына негізделген математика- лық түрлендірудің аналитикалық жолы 
көрсетілген. Тізбектің күрделенуіне байланысты туындайтын қиыншылықтарды және 
оның топологиясы арқылы жеңілдету жолдары қарастырылған. Осы мақсатта 
кедергілердің жүйелік функциясын пайдаланудың тиімділігі көрсетілген.
Оқу құралының екінші бөлімінде түйіндік токтардың таралу коэф- фициенттерін 
анықтаудың аналитикалық жолы баяндалған.

10 Унаспеков Б.А. 
Газоснабжение. (часть 1-

Распределительные газовые сети). 
Учебное пособие.2-ое изд. перераб. и доп.

УМС 2018 129 чб/тв 3200

В учебном пособии изложены основы проектирования, расчета распределительных 
газовых сетей. Приводятся примеры гидравлического расчета газопроводов низкого и 
среднего давления. Приводятся описания современных конструкций газорегуляторных 
пунктов (ГРП), регуляторов давления газа, расчет, выбор оборудования ГРП и вопросы 
эксплуатации систем газоснабжения. Учебное пособие предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям:5В075200 - «Инженерные системы и сети» и 
5В072900 «Строительство» (специализация «Теплогазоснабжение и вентиляция. Книга 
может быть полезна для инженерно-технических работников газовых хозяйств, 

Электрическая техника и энергетика.

Техника. Технические науки и механика.



11 Унаспеков Б.А. Строительная теплофизика. Учебное 
пособие.

НИР
МОН РК 2018 220 чб/тв 5400

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальностям 075200-
«Инженерные системы и сети» и 072900 «Строительство» (специализация:
«Теплогазоснабжение и вентиляция»), а также может быть полезным магистрантам,
инженерно-техническим работникам проектных и эксплуатационных организаций.
Изложены основные положения теплофизики ограждающих конструкций, основы
теплообмена в помещении.

12 Унаспеков Б.А. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Учебное пособие. УМС 2018 276 чб/тв 6650

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальностям:5В075200 -
«Инженерные системы и сети» и 5В072900 «Строительство» (специализация
«Теплогазоснабжение и вентиляция»), а также может быть полезным для магистрантов и
ИТР при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Изложены
основы теории и техники кондиционирования воздуха и холодоснабжения. Приведены
методы расчета, а также режимы работы и
регулирования системы кондиционирования.

13 Унаспеков Б. Ə. 
Əділбеков М. Ə. Жылу өндіргіш қондырғылар. Оқу құралы УМС 2018 187 чб/тв 4500

Оқу құралы 5В072900 «Құрылыс» («Жылугазбен жабдықтау және желдету»
мамандандыруы) және 5В075200 «Инженерлік жүйелер және желілер»
мамандықтарында оқитын студенттерге арналған. Оқу құралында бу қазандары туралы
жалпы мәліметтер берілген. Энергетикалық отынның техникалық сипаттамалары және
жану құбылысының теориялық негіздері. Ошақ құрылымдарының бөлінуі сонымен қатар
қатты отынды жағу ерекшеліктері және жанудың химиялық реакцияларының кинетикасы. 
Жылыту, өндірістік-жылыту, табиғи айналмалы барабанды және су қыздырғыш
қазандықтар қарастырылған. Қазандық қондырғыларды пайдаланудың негіздері және 

14 Унаспеков Б. Ə. Газбен жабдықтау. Оқу құралы. УМС 2018 155 чб/тв 3750

Оқу құралы жоғары оқу орындарында 072900 - «Құрылыс» мамандығында «Жылугазбен
жабдықтау және желдету» мамандарын даярлауға арналған, сонымен қатар газ
жүйелерін жобалау және пайдалану жұмыстар орындалатын мекемелерінің
мамандықтарына пайдасы болуы мүмкін. Тұрғын үйлерді газбен қамтамасыз ету, ондағы
құбырлардың құрылымы, газ аспаптарын орналастыру және оларға қойылатын талаптар
келтірілген.

15 Унаспеков Б. Ə. Желдету жəне газ жүйелері. Оқу құралы. УМС 2018 227 чб/тв 5600

Оқу құралы 5В075200- «Инженерлік жүйелер және желілер» және 5В072900 «Құрылыс»
(мамандандыру «Жылугазбен жабдықтау және желдету») мамандықтарында оқитын
студенттерге арналған.Сонымен қатар,курстық ,дипломдық жобаларды орындау кезінде
әр тақырыпқа қажетті мысалдар толығымен берілген. Оқу құралының жобалаушыларға,
өндірістік инженерлік-техникалық мамандарға тигізетін пайдасы зор.

16 Б.Ə. Унаспеков, 
М.Ə.Əділбеков Жылутехникасы. Оқу құралы. УМС 2018 209 чб/тв 5000

Оқу құралы 5В072900 «Құрылыс» (мамандандыру «Жылугазбен қамту және желдету»),
5В075200 «Инженерлік жүйелер және желілер» мамандықтарында оқитын студенттерге
арналған. Оқу құралында термодинамиканың бipiншi, екінші заңдары, сонымен қатар
нақты газдар, сығымдағыштар мен қозғалтқыштарда, тоңазытқыш қондырғыларда
орындалатын процестер қарастырылған. Жылу алмасу әдістері, жылу өткізгіштік және
сәулелі жылу алмасу. Күрделі жылу алмасу және жылуды алып беру. Жылуалмастырғыш
аппараттар және қайнау кезіндегі жылу беріліс. Сұйықтардың кинематика, газ
динамикасының негізгі ұғымдары мен теңдеулері.

17 Унаспеков Б. Ə. Құрылыстық жылу физикасы. Оқу құралы. УМС 2018 97 чб/тв 2500

Оқу құралында қоршаушы құрылымның жылу физикасының негізгі түсінігі келтірілген.
Жылуұстағыш, жылу тəртібін реттеу, ауаның сипаттамалары арқылы есептеулерін анықтау
жəне олардың өзгеру заңдары, жылулық тəртіптері жəне ғимараттағы қоршауларды
тиімді қолданудың мәліметтері көрсетілген.Оқу құралы 5В075200- «Инженерлік жүйелер
және желілер» және 5В072900 «Құрылыс» (мамандандыру «Жылугазбен жабдықтау және
желдету») мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.Сонымен қатар,курстық
,дипломдық жобаларды орындау кезінде әр тақырыпқа қажетті мысалдар толығымен
берілген. Оқу құралы жобалаушыларға,өндірістік инженерлік-техникалық мамандарға  



18 Аскаров Е.С. 
Основы проектирования 

машиностроительного производства. 
Учебное пособие.

УМС 2018 307 чб/тв 7500

Учебное пособие предназначено для изучения основ проектирования
машиностроительного производства. Пособие состоит из 9 разде-лов, в которых даны
основные положения учебного курса. В пособии изложены основные принципы
проектирования современного машиностроительного производства, включающие основы
резания металлов, технологии машиностроения, основные понятия об металлорежущих
станках, инструменте, методах обработки в машиностроении, даны основные понятия по
технологии сборки машин, проектирования машиностроительного предприятия и т.д.
Пособие предназначено для студентов и магистрантов  ВУ-Зов, но оно может быть 

19 Кани Кабди Техника қалдығын кəдеге жарату 
технологиясы.

УМС 2018 208 цв/тв 5500

Техниканың қолданыстағы ең көп тараған түрі, әрі материалдық құрамы жағынан әр түрлі 
заттарды қамтыған белгілі өкілі ретінде автокөлікті алып қарауға болады және оған 
сараптама жасау арқылы басқа да машиналар мен механизм түрлеріне ортақ сәйкес 
келетін тұжырымдарды қалыптастыру мүмкіншілігі туындайды. Еліміздегі оқу 
орындарында өндірістік технологиялар және қоршаған ортаны қорғау бағытында дәріс 
алып жүрген шәкірттер бұл оқулықтан автокөлік техникасының қалдық түрлерін өндірістік 
өңдеуден өткізіп, екінші реттік шикізат түрінде кәдеге жарату технологияларының 
еуропада қалыптасқан озық үлгілерімен таныса алады. Сонымен қатар кез-келген 

20
Кожевников А.А. 
Ратов Б.Т. 
Муратова С.К.  и др.

Бурильные трубы для бурения скважин на 
твердые полезные ископаемые. 

Монография.
УМС 2018 122 цв/тв 3500

Монография предназначена для инженерно – технических работников, занимающихся
вопросами бурения. Она может быть использована студентами, магистрантами и
докторантами PhD по специальности «Геология и разведка месторождения полезных
ископаемых» и «Нефтегазовое дело».

21

Давиденко А.Н. 
Ратов Б.Т. 
Пащенко А.А. 
Игнатов А.А. 

Влияние гидростатического давления на 
ударное абразивно-механическое бурение 

скважин: монография.
УМС 2019 171 чб/тв 4100

Рассмотрены основные физические способы разрушения горных пород, которые
применимы в условиях действия гидростатического давления. Детально
проанализирован гидромеханический метод сооружения скважин как базовый для
дальнейшего совершенствования и модернизации. Предложена методика определения
энергоемкости разрушения горной породы путем отрыва элемента в сторону свободной
поверхности. Разработана методика расчета технологических параметров разрушения
горных пород с учетом действия гидростатического давления. Показаны перспективные
направления развития механического ударного способа сооружения скважин. Изучены 

22 Сағындық Т.Ж.  Тракторлар мен автомобильдер 
(теориясы).

РУМС
УМС 2018 210 чб/тв 5100

Машинаның жетекші доңғалақтарына немесе шынжыр табанды трактордың жетекші
жұлдызшаларына әсер ететін жетекші моменттер, ілініс муфтаның қор коэффициентін
анықтау; қозғаушы күш пен жол реакциялары;қозғалыстың дифференциалдық теңдеуі;
тракторлар мен автомобильдердің жалпы динамикасы; жер бетінің тік бағыттағы әсер
күштерін анықтау мәселелер қаралады. Шынжыр табанды қозғалтқыштың кинематикасы
мен динамикасы;автомобильдің динамикалық сипаттамасы; гидроберілістердің
құрылымдары мен сипаттамалары; тракторлар мен автомобильдердің тежеуіштік
динамикасы; доңғалақты тракторлар мен автомобильдердің басқарымдылығы, 

23 Аскаров Е.С. Металлорежущие станки. Учебное 
пособие. УМС 2018 271 цв/тв 7050

Учебное пособие предназначено для изучения основ курса «Металлорежущие станки»,
рассмотрены общие принципы констру-ирования и компоновки металлорежущих
станков, их классификация и область применения. Дается информация по основным
типам стан-ков: токарным, фрезерным, сверлильным, расточным, шлифоваль-ным,
протяжным и т.д. Большое внимание уделено станкам с число-вым программным
управлением (ЧПУ), многоцелевым станкам с ЧПУ.
Пособие предназначено для студентов и магистрантов техни-ческих специальностей
ВУЗов, но оно может быть полезно специа-листам сферы производства и услуг, всем, кто 

24 Бакиров К.К. Металл құралымдар. Оқулық. РУМС
УМС 2019 528 чб/тв 9200

Құрылыстық металл құралымдарды жобалау, олардың әртүрлі жүктеу кезіндегі жұмысы,
қосылыстар мәселелері оқулықта қаралған. Өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар
элементтерінің есептеу және құралымдау негіздері берілген.
5В072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын техникалық жоғарғы оқу
орындарының студенттеріне арналған. Оқулық ғылыми зерттеу және жобалау
мекемелерінің инженерлік – техникалық қызметкерлеріне пайдалануға болады.
Бұл оқулық 2016 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі ұсынып,
ҚазҰТЗУ баспаханасында басылып шыққан «Металл құралымдары» атты оқулықтың 



25 Бакиров К.К. Металлические конструкции: Учебник. РУМС
УМС 2019 465 чб/тв 7900

В учебнике рассмотрены вопросы проектирование строительных ме-таллических
конструкций, их работа при различных видах нагружений и со-единений. Приведены
основы конструирования и расчетов элементов ме-таллических каркасов промышленных
зданий. Данный учебник переиздается с изменениями и дополнением материала ранее
изданного учебника «Проектирование и расчет металлических конструкций».
Предназначен для студентов обучающихся в высших технических учебних заведениях по
специальности 5В072900 «Строительство». Учебник может быть использован инженерно-
техническими работниками научно исследовательских и проектных предприятий.

26 Бакиров К.Қ. 

Бір қабатты өндірістік ғимараттың металл 
қаңқасының

элементтерін есептеу: оқу – əдістемелік 
құрал.

Расчет элементов металлического каркаса 
одноэтажного

производственного здания: учебно – 
методическое пособие.

УМС 2019 183 чб/тв 4400

Осы оқу-əдістемелік құралда бір қабатты өндірістік ғимараттың
болат қаңқасының элементтерін есептеу жəне құралымдау мысалдары
келтірілген.
В учебно-методическом пособии приведены примеры расчета и
конструирования элементов стального каркаса одноэтажного
производственного здания. 

27

Ахмедиев С.К.
Бакиров Ж.Б.
Байджанов Д.О. Инженерная механика для строительных 

специальностей. Учебник.

МОН
РУМС
УМС

2018 285 чб/тв 6400

Учебник содержит теоретический материал и примеры решения задач с необходимыми
приложениями к расчетам конструкций зданий и сооружений и предназначен для
студентов строительных, шахтно-строительных и архитектурных специальностей
бакалавриата высших учебных заведений. Рассмотрены основные курсы расчетного
цикла дисциплин- теоретическая механика (раздел «статика»), сопротивление
материалов и строительная механика.
Содержание учебника базируется на основных требованиях и положения ГОСО 
для строителей и архитекторов.

28
Ахмедиев С.К. Бакиров 
Ж.Б. Байджанов Д.О. 
Нугужинов Ж.С. 

Инженерлік механика жəне имараттар 
теориясы. Оқулық.

МОН
РУМС
УМС

2019 305 чб/тв 7400

Осы оқулықта ғимараттар мен имараттардың конструкцияларын есеп- теуге арналған
теориялық материалдармен есептерді шығару мысалдары берілген. Оқулық жоғарғы оқу
орындарында оқитын құрылыс, жерасты құры- лыс және архитектура мамандықтар
студенттеріне арналған. Есептік циклдегі негізгі пәндер қарастырылған – теориялық
механика, материалдар кедергісі, құрылыстық механика курстары.
Оқулықтың мазмұны бакалавриаттағы құрылысшыларға және архитек- торларға арналған
мемлекеттік оқулық бағдарламасына сай.
Оқулықты құрылыстық, архитекторлық магистранттарға және ғимараттар мен 

29 Қасабеков М.И. 
Тукешова Г.А. 

Теориялық механика. Семестрлік 
жұмыстардың тапсырмалар жинағы. 

Жоғары кəсіптік мамандар дайындайтын 
техникалық оқу орындары студенттеріне 

арналған.

УМС 2019 118 чб/тв 2850

Бұл оқу құралы жоғары кəсіптік мамандар дайындайтын теханикалық оқу орындарының
күндізгі оқитын бөлімдерінің оқу жоспарлары мен пəннің типтік бағдарламаларына
сəйкес даярланған. Ол күндізгі бөлімде оқитын студенттердің семестрлік жұмыстарын
мезгілінде орындауға арналған.

30 Ильясов Н.И. Кванттық механикаға  кіріспе. РУМС
УМС 2018 254 чб/тв 7000

Кітапта релятивистік емес кванттық механиканың  физико-математикалық негіздері, басты 
қағидалары, математикалық аппараты және олардың кванттық жүйелер үшін қарапайым 
қолданулары қарастырылған. Оқулық теориялық физика  оқылатын   педагогикалық 
университеттердің студенттеріне ,магистранттарына араналған.Кітапта релятивистік емес 
кванттық механиканың  физико-математикалық негіздері, басты қағидалары, 
математикалық аппараты және олардың кванттық жүйелер үшін қарапайым қолданулары 
қарастырылған. Оқулық теориялық физика  оқылатын   педагогикалық университеттердің 
студенттеріне ,магистранттарына араналған.

Физика.



31 Ильясов Н.И. 

Жалпы физика курсынан
Есептік - практикум УМС 2018 254 чб/тв 7000

Есептік практикум жалпы физика курсының маңызды саласы электрдинамиканың
есептерін шығарудың әдістемелік мәселелері қарастырылған. Кітап он төрт тараудан
тұрады. Әрбір тарау қысқаша теориялық кіріспеден, өзін-өзі тексеруге арналған
сұрақтардан, тақырыбына сәйкес, үлгі ретінде толық шығарылған есептерден және
жауаптары берілген, жаттығуға арналған есептер жиынынан тұрады. Оқулық
педагогикалық университеттердің физико-математикалық факультетінің студенттеріне,
магистранттарына, докторантарына және  оқытушыларына арналған.    

32 Есенова М.И. Математикалық талдау – 1. Оқу құралы. РУМС
УМС 2018 165 чб/тв 4100

Оқу құралда математикалық анализдің «Анализге кіріспе» бөлімі бойынша автордың
педагогикалық университеттің физика-математика факультеті мамандықтарының
бакалавриат деңгейіндегі студенттеріне   оқыған лекциялар курсы берілген. 
5В010900 – Математика, 5В011000 - Физика, 5В011100 - Информатика, 5В060200 -
Информатика, 5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандықтары студенттері,
магистранттары мен оқытушыларына арналған. Сонымен бірге, техникалық жоғары оқу
орындарының, колледждердің студентеріне, мектеп мұғалімдерінің оқыту үрдісінеде
көмеігін тигізеді деген үміттеміз.

33 Ивлева Н.В. Страноведение. Учебное пособие. УМС 2018 265 цв/тв 6900

Учебное пособие «Страноведение» предназначено для учителей общеобразовательных 
школ и преподавателей ВУЗов. Собранный материал поможет: правильно организовать 
подготовку студентов, специализирующихся в области комплексного страноведения;  
повысить уровень страноведческой подготовки выпускников туристских факультетов и 
кафедр, которые имеют в своей основе ряд общих черт. Пособие содержит 
разработанные тезисы лекций, тестовые задания для проверки знаний по страноведению.

34
Мизамбекова Ж.К.
Шаяхметова Е.А. 
Шаршанкулова Д.

Мейрамхана  жəне мейманхана 
бизнесіндегі  кəсіпкерлік қызмет 

негіздері.Оқу құралы.
УМС 2018 203 чб/тв 4900

Оқу құралында «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» мамандығы бойынша типтік
оқу бағдармаларына сай дайндалған және басқада сайкес мамандығын оқыту
процессінде пайдалануға ұсынады.Курс экономикалық пәндеріне
жатады,«Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы», «Мейманхана және
мейрамхана менеджменті», «Мейрамхана және мейманхана қызметтеріндегі маркетинг»
пәндерімен байланысты.

35
Мизамбекова Ж.К.
Шаяхметова Е.А. 
Шаршанкулова Д.

Основы предпринимательской 
деятельности в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. Учебное пособие.
УМС 2018 220 чб/тв 5300

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой программой по специальности
«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» и может быть использовано в учебном
процессе специальностей, в которых изучаются близкие по содержанию дисциплины.
Курс является экономической дисциплиной и тесно связан с дисциплинами: «Экономика
предприятий гостеприимства», «Менеджмент гостиниц и ресторанов», «Маркетинг
рестораных и гостиничных услуг».

36
Желдибаев А.Е. 
Актымбаева А.С. 
Сарсебаева А.М.

Туризм инфрақұрлымы: теория жəне 
практика. УМС 2019 155 цв/тв 4000

Оқу құралы студенттерге Қазақстан туризм инфрақұрылымының даму шарттары мен осы
үдеріске кедергі келтіретін факторларға практикалық талдау жүргізуге мүмкіндік береді.
Бұл оқу құралы туризм, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі, қызмет көрсету
саласындағы мамандықтарының студенттеріне арналған. Оқу құралы Қазақстанның
туризм инфрақұрылымының даму жағдайларына және осы процеске кедергі келтіретін
факторларға практикалық талдау жүргізуге мүмкіндік береді. Оқу құралында құзыреттілік
тізбесі, дәрістердің қысқаша мазмұны және өзіндік жұмыстардың нұсқаулары, негізгі
және қосымша әдебиеттер тізімі, интернет ресурстары, студенттердің білімін ағымдағы 

Математика.

Туризм и география.



37 Mussina K.P. Competitiveness of the tourism business: 
theoretical aspects. УМС 2019 159 цв/тв 4150

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 

40 Абдиманапов Б.Ш. Физическая география Казахстана в 
таблицах. Учебное пособие.

РУМС
УМС 2018 92 чб/мг 2200

В пособии учебный материал по физической географии Казахстана предлагается в виде 
обобщающих и равнительных таблиц. Структура и последовательность представленных 
материалов построены с учетом учебной программы дисциплины.Основное назначение 
пособия – помочь читателю быстро найти необходимый материал, восстановить его в 
памяти и использовать в практике необходимые ведения. Учебное пособие окажет 
посильную помощь при подготовке к экзаменам и сдаче единого национального 
тестирования (ЕНТ), комплексного тестирования абитуриентов (КТА) и
внешней оценке учебных достижений (ВОУД). Предназначено для преподавателей 

41 Абдиманапов Б.Ш. 
Экономическая и социальная география 

Казахстана в таблицах, рисунках  и 
пояснениях 

РУМС
УМС 2018  109 цв/тв 3000

В учебном пособии материал по экономической и социальной географии Казахстана 
предлагается в виде обобщающих и сравнительных таблиц. Структура и 
последовательность представленных материалов построены с учетом учебной 
программы дисциплины. Основное назначение пособия – помочь читателю быстро найти 
необходимый материал, восстановить его в памяти и использовать в практике
необходимые сведения. Учебное пособие окажет посильную помощь при подготовке к 
экзаменам и сдаче единого национального тестирования (ЕНТ), комплексного
тестирования абитуриентов (КТА) и внешней оценке учебных достижений (ВОУД). 

42 Абдиманапов Б.Ш. 
Опасные геодинамические процессы: 

генезис, география,
последствия. Учебник.

МОН РК 2018
формат 
170*240

 190 цв/тв
5100

В учебнике расматриваются геодинамичсие процессы Земли. Показана роль эндогенных 
и экзогенных явлений на процессы рельефообразования, генезиз и география 
распространения. Приведены научно-методологические основы изучения опасных 
геодинамических процессов. Дана характеристика опасным геодинамическим процессам 
и явлениям. Учебник предназначен для географов, докторантов, магистрантов и 
студентов географических и экологических специальностей, а также специалистам, 
работающим в области чрезвычайных ситуаций, природных опасностей и рисков.

43
Нурушев М.Ж. 
Шевченко Б.П. 
Омаров М.М. 

Биология козы. (особенности в таблицах и 
рисунках) УМС 2018 330 цв/тв 8600

Книга рассчитана на биологов-морфологов, профессорско-преподавательский состав,
студентов ветеринарно-биологического профилей, для практиков козоводства и
ветеринарных врачей. Может быть полезен начинающим фермерам, зооинженерам
широкого профиля, селекционерам, технологам пищевой и легкой промышленности,
слушателям повышения квали-фикации работников АПК и тем, кто имеет коз в личной
собственности.

44 Нурушев М.Ж. Этология (поведение) казахской табунной 
лошади. Учебное пособие. УМС 2018 272 цв/тв 7100

Прикладная этология изучает поведение домашних животных, а также то, как животные
взаимодействуют с людьми, а люди – управляют поведением животных. Специалисты по
поведению животных, их еще называют зоопсихологами, совмещают занятия наукой и
практикой. 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 можно научиться, получая подготовку этолога или 

Животноводство и ветеринария. Агрономия.



45 Нурушев М.Ж. 

Табынды жылқы шаруашылығы 
технологиясымен жайылымды тиімді 
пайдалану негіздері. Оқу əдістемелік 

құралы.

УМС 2018 203 цв/тв 5300

Оқу әдістемелік құралы агробиологиялық ғылым саласындағы мамандар, 
зооинженерлер, агроэкологтар, аграрлық және басқа да классикалық жоғарғы оқу 
орындарындағылар студенттері мен магистранттарына арналған. Бұл еңбек мал 
шаруашылығы өнімдері өндірісі селекциясы мен технологиясы бойынша оқу құралы ғана 
емес, анықтамалық құрал ретіндеде қолданыс таба алады. Жалпы оқырмандардың да 
қызығушылығын тудыра алады.

46

Омарқожаұлы Н. 
Шуркин А. 
Сұлтанов Ө.
Саденова М.

Ешкі шаруашылығы. Практикум. УМС 2018 188 цв/тв 4970

Практикумда әр түрлі меншік түріндегі шағын, орта және ірі кәсіп-орындарындағы ешкі 
шаруашылығының бағу, күту, өсіру, азықтандыру мен технологиясының мәселелері 
қарастырылған. Студенттердің бұл бөлімдер сұрақтарын жекелеген зартханалық-
машықтану сабақтарында өтіп, меңгеруін бақылау үшін әр тақырыптан кейін білім 
деңгейінің сұрақтары берілген.  Практикум мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және 
азық-түлік өнімдерін өңдеу мамандықтарының бакалавриаты, магистратурасы мен 
докторантурасына арналған.

47 Омарқожаұ  лы Н. Зоотехния. Оқу құралы. УМС 2018 403 цв/тв 8900

Оқу құралының І-бөлімінде мал шаруашылығын дамытудың негізгін құрайтын мал өсіру,
мал азықтандыру мен малды бағып-күту тараулары келтірілген. Оларда мал басын
сұрыптап, жұптап, тұқымдық қасиеттерін жетілдіру әдістері, денсаулығын сақтап,
өнімділігін арттыруға қажетті азықтандыру жағдайлары мен бағып-күтудің зоогигиеналық
талаптары берілген. ІІ-бөлім тарауларында мал шаруашылығы салаларын дамыту
технологиялары көрсетілген. Өсірілетін мал мен құс тұқымдарының өнімдік қасиеттері
сипатталып, өнімділігі мен өнім сапасын бағалау жолдары талданған. Оқу құралы
еліміздің аграрлық секторына мамандар дайындау оқу ұйымдарына арналған.  

48 Н. Омаркожаулы
С. Абдрахманов

Кормление и контроль качества кормов. 
Справочное учебное пособие. УМС 2018 239 цв/тв 6300

В справочном пособии приведены данные по химическому составу, питательности,
технологии заготовки, хранения и оценки качества кормов, составляющих кормовую базу
животноводства. Показаны нормы кормления и принципы составления кормовых
рационов по видам, половозрастным и производственным группам животных и птиц.
Даны параметры ветеринарно˗ санитарных и зоогигиеничеких требований к поению и
кормлению животных и контролю полноценности их кормления. 

49 Н. Омаркожаулы
С. Абдрахманов

Мал азықтандыру жəне азық сапасын 
бақылау. Анықтамалық оқу құралы. УМС 2018 217 цв/тв 5700

Анықтамалықта келтірілген мал шаруашылығының жемшөа қорын нығайту мен басын
құнарлы азықтандыру жетістіктері мен стандарт талаптарын мамандар мен аграрлық оқу
орындарының оқытушылары, магистранттары мен докторанттарының пайдаланауына
ұсынылады.     

50

Омарқожаұлы Н. 
Шуркин А. 
Сұлтанов Ө.
Саденова М.

Козоводство. Практикум. УМС 2018 206 цв/тв 5450

В практикуме рассматриваются вопросы кормления, содержания, разведения, и 
технологии ведения козоводства и производства ее продукции на предприятиях разных 
форм собственности.
Практикум предназначен для бакалавриата, магистратуры и докторантуры технических и 
профессиональных учебных заведений  по специальностям технологии производства 
продукции животноводства,  технологии продовольственных продуктов и экономики АПК.

51 Омарқожаұлы Н. 
Шуркин А. Пчеловодство. Практикум. УМС 2018 244 цв/тв 6350

В практикуме рассматриваются современные методы разведения, кормления и 
содержания пчел, производства, переработки и хранения продукции пчеловодства. 
Практикум охватывает широкий круг вопросов: биологические особенности и 
продуктивность пчел, районированные в Казахстане породы, воспроизводство и 
размножение пчелосемей, наращивание силы семьи  перед главным взятком, технологии 
ранневесенней и зимней подкормки пчел, контроль состояния семьи и особенности 
технологии производства разных видов продукции пчеловодства. Практикум 
предназначен для бакалавриата, магистратуры и докторантуры технических и 



52 Н.Қажғалиев, 
Е.Жікішев Бал ара шаруашылығы. Практикум. УМС 2019 152 цв/тв 4000

Практикумда бал ара ұясының биологиялық ерекшелігі, бал араның сыртқы және ішкі 
дене құрылысы, бал араның көбею ерекшелігі, бал ара шаруашылығының селекция 
жұмысы, бал арасының қыстауы, қоректенуі, ара өнімділігі, бал шелекте қолданылатын 
құрал-жабдықтар қаралып, бал ара аурулары туралы мәліметтер келтірілген.. Аграрлық 
жоғарғы және орнайы оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған.

53 Омарқожаұлы Н. 
Омарова Қ. 

Мал азықтандыру пəнінің практикумы. 
Оқу-əдістемелік құралы. УМС 2018 159 чб/тв 3800

Практикумда мал азығының құрамы мен қоректілігін бағалау әдістері, қоректілік 
өлшемдерін есептеу жолдары, азықтарды жіктеу мен дайындау технологиясы, сапасын 
бағалау көрсеткіштері берілген. Мал түліктерін мөлшерлеп азықтандыру режелері мен 
жаттықтырулары келтірілген. Аграрлық оқу орындары студенттері мен магистранттарына 
арналған. 

54
Омарқожаұлы Н. 
Шуркин А. 
Омарова К. 

Оценка питательности и качества кормов.
Учебно-методическое пособие. УМС 2018 87 цв/мг 2250

В учебно-методическом пособии освещены вопросы прведения исследований 
химического состава кормов и оценки их питательности кормов. Дана классификация 
кормовых средств, технологии их заготовки и оценки качества. Приведены иллюстрации 
кормов, их химического состава и питательности.

55

Омаркожаулы Н. 
Шуркин А. 
Кажгалиев Н. 
Бактыбаев М. 
Салыков Д. 

Руководство по мясному скотоводству. 
Учебно-методическое пособие. УМС 2018 108 цв/тв 2800

Руководство подготовлено авторским коллективом в составе доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Омаркожаулы Н., кандидатов сельскохозяйственных наук, 
доцентовШуркина А.И., Кажгалева Н., генерального директора Мясного союза Казахстана 
Бактыбаева М., директора Республиканской палаты поролы Абердин-ангус Салыкова Д. 
Предназначено для обучающихся животноводческих специальностей, повышения 
квалификации и практического руководства специалистами
животноводства, кормо-производства, фермерами и руководителями хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности.

56 Омарқожаұлы Н. 
Амантай С.

Азық қоректілігі мен сапасын бағалау. 
Оқу құралы. УМС 2019 79 чб/мг 1900

Оқу құралында мал азығыны қоректілігі мен сапасын бақылап бағалаудың жолдары мен 
әдістері келтірілген. Азық қоректілігі мен сапасын дұрыс бағалау мал азықтандыру 
құнарлылығын арттыруға мүмкіндік береді. Оқу құралында келтірілген мал 
шаруашылығының жемшөа қорын нығайту мен басын құнарлы азықтандыру жетістіктері 
мен стандарт талаптарын сала мамандары мен жоғары оқу орындарының оқытушылары, 
магистранттары мен докторанттарының пайдаланауына ұсынылады.

57 Омарқожаұлы Н. Мал азығының құрамы, қоректілігі мен 
сапасы. Оқу құралы. УМС 2019 79 чб/мг 1900

Оқу құралында мал азығының қоректілігі мен сапасын бақылап бағалаудың жолдары мен 
әдістері келтірілген. Азық қоректілігінің көрсеткіштері мен кешенді бағалау жолдары 
талданған. Мал шаруашы-лығының жемшөп қорын нығайтып, сапасын арттурдың 
маңызы айтылған. Азық қоректілігі мен сапасын дұрыс бағалау мал азықтандыру 
құнарлылығын арттырып, мал басының өнімділігін өсіруге мүмкіндік береді. Оқу құралы 
аграрлық жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары мен докторанттарына, 
сала мамандары мен шаруа қожалықтары иелеріне арналады.

58

Омарқожаұлы Н. 
Қажғалиев Н. 
Салықов Д. 
Титанов Ж.

Етті мүйізді ірі қара мал өсіру 
жетекшілігі: анықтамалық құрал. УМС 2019 133 цв/тв 3500

Анықтамалық құрал еліміздің арнайы және жоғары аграрлық оқу орындарының 
студенттері, магистранттары мен доктаранттарына оқу құралы ретінде, етті бағыттағы мал 
өсіруші фермерлер мен шаруа қожалықтардың мамандарына жетекшілік құрал ретінде 
ұсынылады.



59

Balkibayeva А.М. 
Kazambayeva А.М. 
Yessengalieva S.М. 
Lim S.S.

Development of agricultural cooperatives of 
Kazakhstan: monograph. УМС 2019 141 чб/тв 3400

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.

60
Сүндетұлы Ж. 
Исмаилова А. 
Нукешева А. Ж. 

Интеграционные процессы в 
агропромышленном комплексе.

Учебное пособие.
УМС 2019 193 чб/тв 4650

В учебном пособии изложены научно – теоретические, методические основы и 
практические вопросы сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции, исторический международный и отечественный опыт их развития в условиях 
переходного периода и рыночной экономики, порядок организации различных форм и 
видов кооперативных и интегрированных агропромышленных формирований, 
экономический механизм их функционирования в условиях Казахстана.Предназначено 
для студентов старших курсов, магистрантов экономической специальности и 
специалистов агропромышленных формирований.

61 Балгабеков Т.К. Организация перевозок и управления 
движением. УМС 2018 286 чб/тв 6870

Учебное пособие рассматривает вопросы: организация перевозок и управление 
движением на железнодорожном транспорте, понятие о транспорте, продукция 
транспорта, организация работы железнодорожных и транспортных узлов, организация 
перевозок, движения и эксплуатация промышленного транспорта, особенности 
организации перевозок, движения и эксплуатации промышленного транспорта, 
организация дорожного движения, развитие автомобилизации в дорожном движении и 
проблемы обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения, понятие о 
дорожном движении и системе "Водитель - автомобиль - дорога - среда", организация 

62 Раимбеков Ж.С. 
Сыздыкбаева Б.У.

Экономический анализ логистической 
деятельности: Учебное пособие. УМС 2019 199 чб/тв 4800

В учебном пособии  рассмотрены теоретические и методологические основы 
экономического анализа логистической деятельности предприятия и региона. Изложены  
методики анализа логистических процессов предприятия: закупок, материально-
производственных запасов, складских процессов,  продаж и сбыта. Излагаются 
особенности содержания и методики проведения экономического анализа и 
оптимизации  логистических затрат,  функционально-стоимостного анализа логистических 
процессов предприятия. В учебном пособии также дана методика экономического 
анализа логистического потенциала предприятия и региональной экономики.

63 Раимбеков Ж.С. 
Сыздықбаева  Б.Ұ. Логистика негіздері: оқулық. 

УМС
РУМС

МОН РК
2019 324 чб/тв 7800

Оқулықтың бірінші бөлімінде логистиканың мәні, даму кезеңдері, тұжырымдамалары 
мен функциялары және оның экономика саласында алатын орыны қарастырылған. 
Логистикалық жүйе және оның құрушы элементтері берілген.
Екінші бөлімде кәсіпорында логистиканың функционалдық қолдану сфералары: 
жабдықтау, өндірістік, таратылым логистикаларының қызмет ету механизмдері және 
жүктерді қоймалау, қоймалық өңдеу жүйесі мен тасымалдау жүйелері, босалқы 
қорларды басқару жүйелері қарастырлыған.
Үшінші бөлімде логистиканың инфрақұрылымдық қамтамасыз ету және дамыту тетіктері 

64 Раимбеков Ж.С. Экономика логистических систем 
предприятия: Учебное пособие. УМС 2019 308 чб/тв 7400

В учебном пособии  рассмотрены экономические основы формирования и эффективного  
функционирования логистической системы  как одного из разделов рыночной экономики 
и экономики предприятия в частности.  
Представлены основы формирования экономических отношений в логистических 
системах,  экономический анализ логистической деятельности и потенциала 
предприятия, экономические основы функционирования снабженческой, 
производственной и сбытовой логистики. В учебном пособии также рассмотрены 
логистические затраты, методика их анализа, оптимизации и пути их снижения.   

Транспорт и логистика. Таможенное дело.



65 Раимбеков Ж.С. 
Сыздыкбаева Б.У. Основы логистики: Учебник. УМС 2019 195 чб/тв 4700

В учебном пособии  рассмотрены теоретические вопросы логистики, ее сущность, этапы 
становления, основные концепции логистики и ее место в системе экономических наук. 
Описаны логистические процессы, их инфраструктурное и ресурсное обеспечение. 
Представлены основные пути и методы формирования и развития логистики и 
логистической системы на  разных уровнях: предприятий, отрасли, региона, освещен опыт 
использования и концептуальные основы развития логистики в Казахстане.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей высших 
учебных заведений.

66 Раимбеков Ж.С.  
Сыздыкбаева Б.У.

Транспортно-логистическая система 
Казахстана: 

механизмы формирования и развития
МОНОГРАФИЯ

УМС 2019 235 цв/тв 6150

В монографии рассматриваются теоретико-методологические, методические и 
практические вопросы организации и развития единой интегрированной транспортно-
логистической системы в Казахстане. Дана оценка состояния развития транспортно-
логистического комплекса страны, государственной политики в этой сфере. Разработаны 
концептуальные основы формирования транспортно-логистического кластера и 
методология формирования интегрированной транспортно-логистической системы 
Казахстана. Рассмотрены практические аспекты формирования региональной 
транспортно-логистической системы как части единой системы (на примере южных 

67 Раимбеков Ж.С.  
Сыздыкбаева Б.У.

Механизмы развития 
конкурентоспособных транспортно-

логистических кластеров в Казахстане
Монография

УМС 2019 142 цв/тв 3800

В монографии рассматриваются сущность и роль транспортно-логистических кластеров в 
развитии экономики региона и повышении ее конкурентоспособности, анализируются 
региональные особенности кластерного развития  транспортно-логистического 
комплекса, предлагается модель транспортно-логистического кластера, рассматриваются 
механизмы формирования, государственной поддержки, организации и управления 
транспортно-логистическим кластером.
Рассматриваются концептуальные основы и модель транспортно-логистического кластера 
на региональном уровне, механизм его функционирования и развития.  

68
Алибеков С.Т. 
Успанов Ж.Т. 
Хусаинов О.Б. 

История таможенного дела в Республике 
Казахстан: учебное пособие. УМС 2019 186 чб/тв 4450

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с образовательной программой по 
специальности «Таможенное дело» и содержит учебный, научный и исторический 
материал по вопросам возникновения и становления торговли и таможенного дела 
(таможенного регулирования) на территории Казахстана. Применена авторская 
классификация исторической периодизации, начиная с VI века до настоящего времени, 
применительно к взаимосвязи торговли и отдельных инструментов таможенного дела, 
подкрепляемая доступными источниками. Рассчитано на обучающихся высших и средних 
учебных заведений юридических, экономических и иных специальностей.

69
Алибеков С.Т. 
Сатыбалдинов Д. 
Махмадинов Д.М. 

Основы таможенной экспертизы в 
Республике Казахстан: учебное пособие. УМС 2019 115 чб/тв 2800

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с образовательной программой по 
специальности «Таможенное дело» и содержит учебный материал по вопросам 
становления таможенной экспертизы в суверенном Казахстане.
Освещены вопросы организации таможенного регулирования в Республике Казахстан; 
таможенного законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан; классификационных систем 
товарной номенклатуры, используемых в международной торговле; организации 
таможенной экспертизы в системе таможенных органов; методов лабораторных 
исследований товаров; таможенная экспертиза отдельных групп товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.

70

Алибеков С.Т.  
Сатыбалдинов Д.Д.  
Махмадинов Д.М.  
Иманбеков М.К.

Қазақстан Республикасындағы кедендік 
сараптаманың

негіздері: оқу құралы.
УМС 2019 117 чб/тв 2850

Бұл оқу құралы «Кеден ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына сәйкес 
дайындалған және егеменді Қазақстандағы кедендік сараптаманың құрылу мәселесі 
бойынша оқу материалын құрайды. Қазақстан Республикасында кедендік реттеуді 
ұйымдастырудың; ЕАЭО және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы; 
халықаралық саудада пайдаланылатын тауар номенклатурасының жіктелу жүйелері; 
кеден органдары
жүйесінде кедендік сараптаманы ұйымдастыру; тауарларды зертханалық зерттеу әдістері; 
ЕАЭО ТН СЭҚ бойынша тауарлардың жекелеген топтарының кедендік сараптамасы 

71 Раимбеков Ж.С.  
Сыздыкбаева Б.У.

Управление логистическими затратами 
предприятия: Монография. УМС 2019 223 цв/тв 5800

В монографии рассматриваются сущность и место логистических затрат в общей структуре 
затрат предприятия, раскрыта существующая классификация логистических затрат, 
анализируются особенности управления логистическими затратами промышленного 
предприятия и транспортно-логистической компании; предлагаются методические 
подходы оценки уровня и структуры транспортно-логистических затрат, меры снижения 
логистических затрат и оценка их эффективности; разработаны научно-практические 
рекомендации по совершенствованию управления материальными потоками 
предприятия, обеспечивающие снижение транспортно-логистических затрат 



72
Raimbekov Zh.S. 
Syzdykbayeva B.U. 
Mussina К.P.

Basics of logistics: Textbook. УМС 2019 193 чб/тв 4650

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.

73 Раимбеков Ж.С.  
Сыздыкбаева Б.У.

Развитие логистической системы 
Казахстана: Монография. УМС 2019 312 цв/тв 8100

В монографии рассматриваются экономическая природа и структура, методический и 
концептуальный подход к формированию и развитию логистической системы, ее роль в 
развитии экономики регионов и повышении их конкурентоспособности; анализируются и 
оцениваются макроэкономические факторы развития логистики, ее влияния на 
экономику; анализируются состояние и перспективы развития логистики в Казахстане. 
Рассматриваются концептуальные основы и модель кластерной формы организации 
логистических систем транспортно-логистического кластера на протяжении 
международного транспортного коридора, механизм его ункционирования и развития. 

74
Раимбеков Ж.С. 
Сыздыкбаева Б.У. 
Баймбетова А.Б. 

Логистика в туризме: учебник. УМС 2019 244 чб/тв 5860

В учебнике рассмотрены теоретические основы, понятийный аппарат, концепции и этапы 
развития логистики, как науки. Рассмотрены объекты логистического управления, 
функции и задачи, решаемые логистикой в туризме, в первую очередь, функциональные 
области логистики, объекты логистического исследования и управления, организация 
применения логистики и информационное обеспечение в туризме. Книга рассчитана на 
широкий круг научных и практических специали стов, а также преподавателей, 
докторантов, магистрантов и студентов вузов.

75 Айкинбаева Г.К. Жоғары мектеп психологиясы. Оқу 
құралы. УМС 2018 220 чб/тв 5350

Оқу құралында жоғары мектеп психологиясы пәні, міндеттері, әдіснамалық негіздері,
кәсіби білім берудің психологиялық мазмұны, студенттік шақтың жастық ерекшеліктері,
оқытушы тұлғасы, педагогикалық қабілет, келешектегі кәсіби іс-әрекет аясындағы
жұмыскердің профессиограммасы мен психограммасы, кәсіптік дағдарыстар мен
деструкциялар, басқару психологиясы, жоғары мектептегі психологиялық қызмет
мәселелері қарастырылған. 

76

Aikinbayeva G. 
Ryskulova  M. 
Burdesbekova U. 
Makhadiyeva A. 

Theory and practice of 12-year education. 
Textbook. CONCORDE 2018 118 цв/тв 3150

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.

77 Айқынбаева Г.Қ. 
Стамқұлова Қ.Ш. 

Бейіндік сынныптарда оқыту жəне 
оқушының кəсіби бағыттылығын анықтау 

ерекшеліктері. 
УМС 2018 62 чб/мг 1400

Бұл әдістемелік көмекші құралда Астана қалалық № 54 мектеп-лицейінің іс-
тәжірибесінен 12 жылдық білім беруге көшуге байланысты бейіндік сыныптарға
оқушыларды іріктеу барасында оқушының пәнге деген қызығушылығын, психологиялық
ерекшелігін, кәсіби бағыт- бағдарын анықтау мен саралау мақсатында жан- жақты
қолдануға болатын құнды жұмыстардың бірі деп білерсіздер. 

Гуманитарные науки. Педагогика. Психология.



78 Айқынбаева Г.Қ. 

Баланың ой-өрісін дамытуға арналған 
логикалық тапсырмалар. Бастауыш 
мектеп оқушыларына арналған оқу 

құралы. Формат А4

УМС 2018 формат А4
87 цв/мг 5300

«Баланың ой-өрісін дамытуға арналған логикалық тапсырмалар» атты оқу құралында
бастауыш мектеп оқушыларының ой-өрісін кеңейтуге бағытталған логикалық
тапсырмалар, санамақтар, жұмбақтар әртүрлі қызықты тапсырмалар жинақталған. Оқу
құралы мектеп оқушыларына, бастауыш сынып мұғалімдеріне, ата-аналарға арналған,
мектеп психологтары өз жұмыстарында қолдануға ұсынылады.                                                     

79

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 2650

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.

80

Айқынбаева Г.Қ.
Маханова К.Ж.
Оразалиева  Н.А.  
Нұрманова Б.М.  
Əбуова Л.А.
Серікбаева Ж.
Балтабекова Ж. 

Мектептегі психология мəселелері. УМС 2018 56 цв/мг 1450

Әдістемелік көмекші құрал ұлт мектептеріндегі психологиялық қызметке, мұғалімдерге 
өте қажет болып табылады. Өйткені бұл әдістемелік көмекші құралда төменгі, орта және 
жоғары сынып оқушыларының таным процестері мен психологиялық дамуын 
диагностикалауға қажетті тест, сауалнама, әдістемелер жинақталып төл тілімізде берілген. 
Сондықтан бұл әдістемелік көмекші құрал қолдануға тұрарлықтай құнды жұмыс деп 
білерсіздер. 

81
Айқынбаева Г.Қ. 
Қашхынбай Б.Б.
Наурызбаева А.А.

Аутизм диагнозы қойылған балалардың 
психологиялық сипаты: монография. УМС 2018 177  цв/тв 4600

Ғылыми басылымда отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерін негізге ала отырып
аутизмге шалдыққан балаларды ұзақ уақыт бақылау нәтижесінде: аутизм симптомы,
бірлескен әлеуметтік өзара қарым-қатынастар ерекшелігі мен сөйлеу тілі, қатынас жасау
механизмдері айқындалып жан жақты қарастырылған. Ғылыми басылымның
практикалық маңыздылығы балалық аутизм синдромы түсінігіне сипаттама берілген,
аутизмге шалдыққан балалардың әлеуметтік бейімделуін арттыру мақсатында түзету-
дамыту жұмыстарын ұйымдастыруда қажет болатын ұсыныстар жасалған. Ғылыми
басылым жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, психологтарға 

82 Акажанова А.Т. Девиантология: Учебное пособие. УМС 2018 202 чб/тв 4850

Учебное пособие содержит теоретико-методологическую информацию о проблемах
девиантного поведения. На основе научных данных зарубежных и отечественных ученых
классифицируются виды отклоняющегося поведения, раскрываются возрастные и
индивидуальные особенности несовершеннолетних, механизмы формирования
асоциальных и антисоциальных групп, влияния СМИ на формирование отклоняющегося и
виктимного поведения несовершеннолетних. Особое внимание уделяется
организационным основам коррекционно-развивающей работы психологов, превенции и
интервенции отклоняющегося поведения, взаимосвязи типов акцентуации с 

83 Айқынбаева Г.Қ. 
12 жылдық мектепке өту мəселесінің 

педагогикалық - психологиялық
ерекшеліктері: Монография.

УМС 2018 188 цв/тв 5100

Басылымда 12 жылдық мектептің ерекшелігі, оның мәні, еліміздегі 12 жылдық мектепке
өту мәселесінің әдіснамалық негіздері туралы мәселелер қарастырылады. 12 жылдық
мектептегі бейіндік және бейіналды оқыту сұрақтары қамтылған. Педагогика және
психология мамандығының студенттеріне, магистранттарына және 12 жылдық оқыту
жағдайында жұмыс жасайтын мектеп мұғалімдері мен әкімшілігіне, сол сияқты білім беру
саласындағы барлық педагог мамандарға арналған.   



84 Айқынбаева Г.Қ. 

12 жылдық мектептегі бастауыш сынып 
оқушысының педагогикалық-

психологиялық ерекшеліктері мен оқуға 
даярлық деңгейін анықтау əдістəсілдері: 

оқу құралы.

УМС 2018 116 цв/тв 3200

«12 жылдық мектептегі бастауыш сынып оқушысының педагогикалық-психологиялық
ерекшеліктері мен оқуға даярлық деңгейін анықтау әдіс- тәсілдері» атты оқу құралы
бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері мен диагностикалық
зерттеме жүргізу және талдау, баланың мектепке оқуға қабілетін анықтау, таным
процестерін зерттеу сияқты негізгі сұрақтарды қамтиды. Бұл оқу құралы 12 жылдық оқыту
жағдайында жұмыс істейтін мектеп әкімшілігі мен мұғалімдеріне, сол сияқты білім беру
саласындағы психологтарға, барлық педагог мамандарға арналған. 

85 Булекбаев С.Б. 
Хайруллаева В. Х.

Феномен сознания в философии: новый 
взгляд на пробл ему.

Монография.
УМС 2019 254 чб/тв 6100

В монографии авторы предлагает новую постановку проблемы сознания, которая состоит,
по их мнению в том, в том, что традиционное понимание сознания в рамках ньютоно-
картезианской метапарадигмы устарело, поскольку многие явления в области сознания
не находят в ней своего должного объяснения. Поэтому и в области теории сознания
необходима революция аналогичной революции в физике, произошедшей в начале
прошлого века, пересмотр ее понятий в свете понятий неклассической физики. На основе
этой новой метапарадигмы человек уже
будет рассматривается не только как биосоциальная машина, но и как информационно- 

86

Габитов Т.Х. 
Абдигалиева Г. 
Касабек А. 
Бегалинова К. 

 Исмагамбетова З. 

Философия: Учебник. РУМС
МОН РК 2019  380 чб/тв 8500

В данном учебнике философские размышления даны с учетом ментальных особенностей
современного казахстанского общества. В историко-философский материал включены
универсалии казахской и русской философии. Впервые в отечественной философской
учеб¬ной литературе даны основы философии права, морали, искусства, аксиологии и
онтологии. Учебник соответствует типовой программе по философии МОН PK. В
раскрытии некоторых гносеологических и онтологических проблем использованы
позитивные положения марк-систской советской философии. Соответствует требованиям
кредит¬ной технологии обучения.

87

Ғабитов Т.Х.
Əбдіғалиева Г.Қ.
Байтенова Н.Ж., 
Исмағамбетова З.Н.
Алимжанова А.Ш.
Мұхамбеталиев Қ.М.

Философия негіздері: оқулық. РУМС
МОН РК 2019 337 чб/тв 8100

Жаңа басылымда оқырман пікірлері ескеріліп, толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Yш
бөлімнен тұратын оқулықта философияның теориялық қағидалары əлемдік жəне отандық
руханият пен өркениет үлгілерінің мəнмəтінінде қарасты-рылады. Кітап Қазакстан
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен типтік оқу бағдарламасына сəйкес
орындалған. Елімізде қабылданған кредиттік оқу жүйесі талаптарына сай жазылған.
Отандық философия арнаулы оқу құралында берілген (Ғабитов Т. Қазақ философиясы. –
Алматы: Лантар Трейд, 2019). Оқулық студенттер мен оқытушыларға, ғылыми
қызметкерлерге жəне философия мəселелері қызықтыратын оқырманға арналған.

88 Ғабитов Т.Х. 
Ысқақова Р.О. Логика. Оқу құралы. УМС 2019 232 чб/тв 5500

Оқу құралында қазіргі мамандарға аса қажет логикалық мәдениетті меңгеруге, дұрыс
ойлау дағдысын қалыптастыруға бағытталған дәстүрлі формальды логиканың негізгі
бөлімдері жан-жақты, терең ғылыми деңгейде баяндалған. Оқу құралы орта жəне
арнаулы мектеп оқушылары мен
студенттерге, оқытушылар мен жалпы оқырман қауымға арналған.

89

Ғабитов Т.Х. 
Байтенова Н. 
Мухамбеталиев К. 
Рысбекова Ш. 

 Алтаев Ж. 

Ғылым тарихы мен философиясы. Оқулық. РУМС 2019 334 чб/тв 8000

Оқулық ғылым тарихы мен философиясының ең түбегейлі мәселелерін қамтиды, яғни
ғылым тарихы мен философиясын олардың салааралық байланыстылығын
философиялық–методологиялық тұрғыдан қарастырады.
Оқулық жоғары оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына және ғылым
тарихы мен философиясы пәніне жалпы қызығушылық танытушыларға арналғ  ан.  

90 Ғабитов Т.Х. Қазақ философиясы. Оқу құралы. УМС 2019 206 чб/тв 5500

Бұл еңбек Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында дәріс алып жатқан
студенттер мен магистранттарға арналған қазақ философиясы¬ның тарихы бойынша оқу
құралы ретінде дайындалған. Оқу құралын қалыптастыру барысында қазақтың
философиялық ойының сан қырлы бейнелеу формалары сараптаудан өткізілді.
Жұмыстың мәтіні қазіргі заманның талаптарына сай жаңа әдіснамалық ұстанымдарға
сүйенеді және жалпы оқушы қауымға теориялық және практикалық тұрғыдан көмегін
тигізетін мақсаттарға негізделген.
Оқу құралы  «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы ауқы-мындағы «Ежелгі дәуірден 



91

Ғабитов Т.Х. 
Муталипов Ж.  
Құлсариева А. 

 Алимжанова А. 

Мəдениеттану. Оқулық. МОН РК 2019 416 чб/тв 9950

Үш бөлімнен тұратын оқулықта мәдениеттану ілімінің теориялық қағидалары әлемдік
және отандық мәдениет пен өркениет үлгілерінің тарихы тұрғысынан қарастырылады.
Оқулық студенттер мен оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге және мәдениет
мәселесімен айналысатын көпшілік қауымға арналған.

92

Ғабитов Т.Х. 
Құлсариева А. 
Алимжанова А. Мəдени-философиялық энциклопедия УМС 2019 279 чб/тв 6800

Қазақстанның рухани мәдениеті мен философиясына арналған энциклопедияда
мәдениеттану мен философия, дінтану ғылымдары салаларында жүргізілген ғылыми-
зерттеу жұмыстары негізінде рухани мәдениетпен байланысты ең маңызды ұғым-
терминдер мен мәдени ескерткіштер туралы мәлімет жүйелі энциклопедиялық түрде
берілген. Энциклопедия авторлардың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі Ғылым Комитетінің: «Қазақстан-2050» стратегиясы мәнмәтінінде
Қазақстандағы жаңғыру үдерістеріндегі мәдени ескерткіштердің орны мен рөлі» атты
ғылыми жобасының аясында орындалған. Энциклопедия  мәдениеттану, философия 

93

Габитов Т.Х. 
Муталипов Ж. 
Кулсариева А. 
Алимжанова А. Культурология: Учебник. МОН РК 2019 402 чб/тв 9800

В учебнике рассмотрены теория и история мировой и отечественной культуры. Книга
написана на основе адаптации достижений мировой и казахстанской культорологической
мысли для анализа современных социокультурных реалий. Учебник соответствует
типовой программе по културологии МОН РК и требованиям кредитной технологии
обучения.
Предназначен для студентов всех специальностей вузом и колледжей Казахстана, а так же
для тех, кто интересуется проблемами культуры.

94 Булекбаев С.Б. Сборник упражнений, задач и 
головоломок по логике. 2019 102 чб/тв 2500

Логические упражнения, задачи и головоломки – традиционный, но вместе с тем
интересный и продуктивный вид учебно-мыслительной работы. Они неизменно
вызывают у студентов живой интерес к такой, на первый взгляд, скучной дисциплине, как
логика.
Решение логических задач требует определенной суммы теоретических знаний,
способствует выработке практических навыков логически-правильного мышления. В
сборнике для анализа предлагаются фрагменты живой речи, литературно-
художественные сюжеты, высказывания мыслителей, ученых, юристов и описание 

95
Жиенбаева Н.Б. 
Аутаева А.Н. 
Махамбетова  А.Б. 

Қазіргі  заманғы  жоғарғы оқу орнынында  
білім беру  жүйесіндегі дуалды-

бағытталған оқытудың теориясы мен 
практикасы: оқу құралы.

УМС
МОН РК 2019 165 чб/тв 3960

Оқу құралында ЖОО-ғы дуалды-бағытталған оқытудың мазмұны толығымен ашылған
дәрістер курсы ұсынылған. Курстың қажеттілігі төмендегі тұжырымдармен негізделеді:
заманауи жағдайлардағы дуалды-бағытталған оқыту, қазіргі заманғы жоғары оқу
орнының маркетингтік стратегиясының тиімділігін қамтамасыз етеді; сонымен қатар,
дуалды-бағытталған оқыту ЖОО-ғы кәсіби білім берудің негізгі құралы болып табылады.

Оқу құралы ЖОО-ғы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, ғалымдар мен
мамандарға  арналған.

96 Айкинбаева Г.К 
Умирзакова А.М. 

Жас отбасындағы жұптардың өзара 
бейімделуінің əлеуметтік-психологиялық 

ерекшеліктері: монография.
УМС 2019 116 цв/тв 3000

Ғылыми басылымда жас отбасындағы жұптардың өзара бейімделуінің әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы от-басы саясаты, жас отбасы
және оның қызметтері, құрылымы, отбасындағы некелік отбасылық қатынастар, АХАЖ-
мәліметтеріне талдаулар, жас отба- сындағы жұптардың өзара бейімделуінің әлеуметтік-
психологиялық ерек- шеліктерін зерттеу туралы ғылыми деректер жинақталған.Ғылыми
басылым жоғары оқу орныдарының студенттеріне, отбасы психологтарына жəне
өздігінен оқып үйренуші қалың оқырманға арналған.

97 Сақтағанов Б. К. Өнер психологиясы. Оқу құралы. УМС 2019 228 чб/тв 5500

Оқу құралында өнер психологиясының жалпы мағынасы, тарихи дамуының
ерекшеліктері қарастырылады. Өнер психологиясының қалыптасуы мен дамуы, пәні мен
әдістерінің мазмұны талқыланады. Өнер психологиясының пән ретіндегі негізгі бағыттары
мен категорияларына түсініктемелер беріледі және өнер психологиясындағы жеке
тұлғалық көзқарастар түсіндіріледі. Өнердің қоғамдағы орны мен психологиядағы
атқаратын қызметтері, психотерапиялық ықпалы көрсетіледі. Оқу құралы мәдениет және
өнер саласындағы жоғары білім беру ұйымдарының студенттеріне, магистранттарына
және PhD докторанттарына, бұдан басқа өнер ордаларының 



98 Сақтағанов Б. К.
Студенттердің креативтілігін 

қалыптастырудың əдістемелік жолдары: 
Əдістемелік құрал.

УМС 2019 76 чб/мг 1850

Әдістемелік құралда студенттердің креативтілігін қалыптастырудың әдістемелік
жолдарын зерттеу қарастырылған. Осы әдістемелік құрал негізінде студенттердің
креативтілігін қалыптастырудың, қарым-қатынасын, мінез-құлқын, танымдық үрдістер
деңгейін анықтауға мүмкіндік туады. Әдістемелік құрал техникалық және кәсіптік білім
беру мекемелерінің педагог-психологтарына арналған.

99 Ермакова В.И. 
Сборник практических заданий по 
русскому языку для экономистов и 

финансистов.
УМС 2018 232 цв/тв 6200

Сборник практических заданий по русскому языку предназначен для студентов 2 курса,
обучающихся по специальностям «Учёт и аудит», «Финансы» в колледжах. Сборник
необходим для выполнения системного целенаправленного повторения и закрепления
знаний при помощи тренировочных упражнений, письменных заданий в аудитории и
дома, а также может быть использован в качестве дополнительного материала.

100 Ермакова В.И. Профессиональный русский для 
программистов. УМС 2018 119 цв/тв 3300

Настоящее пособие предназначено для студентов национальных групп, изучивших в
казахской школе основы русской грамматики. Его целью является дальнейшее
укрепление и расширение навыков в области русского языка путем систематических
упражнений, которые призваны помочь совершенствованию профессиональной русской
речи.

101 Ермакова В.И. Тесты, кроссворды, викторины, конкурсы, 
ребусы для программистов. УМС 2018 140 цв/тв 3600

    Учебное пособие предназначено для студентов 1-2 курсов, обучающихся по  
специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» в колледжах, для 
системного целенаправленного повторения и закрепления знаний при помощи тестов, 
кроссвордов,  викторин, конкурсов, ребусов по предмету «Профессиональный русский 
язык для программистов». 

102 Ермакова В.И. Лексика. Учебно-методическое пособие. УМС 2018 145 цв/тв 3800

В книге представлены разработки занятий по курсу «Лексика» русского языка  для 
студентов колледжей республики; определены наиболее эффективные формы и методы 
преподавания «Лексики» русского языка; обозначено, что должно быть главным в 
усвоении разделов, на каких вопросах необходимо сконцентрировать основное 
внимание. Пособие входит в учебно – методический комплект по русскому языку для 
студентов колледжей с государственным языком обучения. Содержание сборника  
соответствует ГОСО для ТиПО. Пособие освещает опыт работы преподавателя русского 
языка и рассчитано на творческое его использование. 

103 Ермакова В.И. Русский язык. Лексика. Учебное пособие.  УМС 2018 218цв/тв 5700

Учебное пособие  «Русский язык. Лексика» предназначено для студентов 1-2 курсов, 
обучающихся по всем  специальностям в колледжах для выполнения системного 
целенаправленного повторения и закрепления темы «Лексика» при помощи 
тренировочных упражнений,  письменных заданий в аудитории и дома, а также может 
быть использовано в качестве дополнительного материала.

Языкознание. Делопроизводство. 



104 Сейтенова С.С. Кəсіби қазақ тілі. (Бастауышта оқыту педагогикасы 
мен əдістемесі  мамандығына арналған) 

УМС 2018 197 цв/тв 5100

Ұсынылып отырылған «Кәсіби қазақ тілі» атты оқу құралы жоғары оқу орындарының 
5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша ҚР 
МЖМБС сәйкес енгізіліп отыр. Оқу құралы студенттердің еркін сөйлеу білігі мен дағдысын 
дамытуға, кәсіби лексикадағы сөздік қорды байытуға, қарым-қатынас жасаудың жалпы 
және кәсіби біліктерін игеруге, өз оқушыларымен, оқушылардың ата-аналарымен және 
әріптестерімен, оқытылатын тілді білетіндермен жиі кездесетін жағдайларда күнделікті 
және кәсіби қарым-қатынаста (мектепке қабылдау, жиналыс және отырыстар жүргізу, 
жұмыста дау-жанжалды шеше алу, мәдени және спорттық демалыс кезінде) іскерлік 

105 Сейтенова С.С. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың 
теориясы мен  əдістемесі: оқу құралы . УМС 2018 273 цв/тв 7100

Ұсынып отырған оқу құралы 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы және 
әдістемесі» мамандығы бойынша кредиттік жүйеде оқитын студенттерге арналған.  Оқу 
құрал дәріс,практикалық сабақтардан, оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін 
студенттердің өзіндік жұмысы және студенттердің  өзіндік жұмыстарынан және аралық 
бақылау, емтихан материалдарынан тұрады. Оқу құралы сауат ашу, қазақ тілі, әдебиеттік 
оқу пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі мамандықтарының жаңа жобасы мен типтік оқу 
бағдарламаларына сүйене отырып жазылған

106 Мизанбеков С.К. 

Профессиональный русский язык: 
Учебное пособие для студентов 

специальности «Автоматизация и 
управление».  2-е издание, переработанное 

и дополненное. 

УМС 2018 176 цв/ тв 4580

Обобщение и систематизация содержания научно-технических текстов разных жанров и 
видов (элементы и средства автоматизации, контрольно-измерительные приборы, 
автоматизация типовых технологических процессов, микропроцессорные комплексы) 
осуществляется в форме комплексных заданий, лексико-грамматических текстов, тестов и 
позволяет совершенствовать лексико-грамматические навыки, необходимые как для 
письменного, так и для устного использования в процессе профессионально-
ориентированной коммуникации.
Учебное пособие «Профессиональный русский язык» предназначено для студентов 

107 Шыныбекова А.С. 
Іс қағаздарын жургізу (барлық 

мамандықтағы білім алушылар үшін): оқу 
құралы.

УМС 2019 146 чб/тв 3500

Ұсынылып отырған оқу құралы іс қағаздарын толтырудың мемлекеттік стандарттары мен 
толтыру əдістерін, жазылу стилін, қызметін анықтауға көмектеседі,ерекшеліктерімен 
таныстырады.

108 Bogdasarova N.A. 
Tarnovskaya M.L. New express english. Textbook. УМС 2019 362 цв/тв 9400

New Express English – динамичный курс английского языка для начинающих. Цель 
данного курса – овладение основными правилами грамматики, развитие навыков устной 
и письменной речи, формирование базисного словаря для обсуждения самого широкого 
спектра тем. Логичность построения и продуманная система подачи материала 
обеспечивают успешное формирование коммуникативных навыков. Учебник подготовлен 
ведущими преподавателями МГИМО (У) МИД РФ. Для студентов, а также всех 
интересующихся английским языком.

109 Сатбекова А.А.
Рухани жаңғыру: қазақ тілін өзгетілді 

дəрісханада жобалай оқыту технологиясы 
(гуманитарлық бөлім)

УМС 2019 220 цв/тв 5200

Монографияда рухани жаңғыру жағдайында жоғары оқу орындарының гуманитарлық 
бөлім студенттеріне қазақ тілін жобалай оқыту технологиясы мәселелері теориялық және 
практикалық тұрғыдан жан-жақты қарастырылады. Жобалай оқыту технологиясы 
студенттердің танымдық қызығушылығын дамытуды да көздейді. Еңбекте тілді оқытудың 
қазіргі заманғы әдістемесіне кең көлемде орын берілген.
Кітап өзгетілді дәрісханаларда қазақ тілін оқытып жүрген оқытушыларға, жоғары оқу 
орындарының студенттері мен магистранттарына, мектеп мұғалімдеріне, сондай-ақ 
әдіскерлер мен докторанттарға арналады

МЧС. Экология и лесосеменное дело. 



110
Ляхова Н. 
Белецкая Н.П. 
Минакова И. 

Лесные ресурсы Казахстана: экология, 
характеристика и лесопользование. УМС 2018 165 цв/тв 4300

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата специальностей 5В060800 – 
Лесные ресурсы и лесоводство, 5В060800 – Экология, 5В060900, 5В011600 - География, а 
также магистрантов специальностей 56В060800 – Лесные ресурсы и лесоводство, 
6М060800 – Экология, 6М060900, – География, преподавателям и специалистам в области 
естественных наук. 

111 Абдиманапов Б.Ш. 
Географические основы  обеспечения 

экологической безопасности  и 
жизнедеятельности территории. 

УМС 2018 276 цв/тв 7200

В монографии рассматриваются вопросы обеспечения экологической безопасности и
жизнедеятельности территории. Обоснованы научно-методологические основы изучения
риска опасных природных явлений. Показаны географические условия формирования
опасных природных явлений на юго-востоке Казахстана, пространственно-временные
закономерности проявления природных и природно-техногенных опасностей. Дано
районирование территории по структуре опасных природных явлений и предложены
рекомендации по обеспечению экологической безопасности ии жизнедеятельности
территории. Монография предназначена для географов,  докторантов, магистрантов и 

112 Абдиманапов Б.Ш. География природных опасностей и 
рисков. Учебник.

УМС
РУМС

МОН РК
2018 267 цв/тв 6950

В учебнике рассмотрены природа и механизмы развития опасных природных и природно-
техногенных явлений и рисков: дана их классификация и характеристики. Приведены 
примеры пространственно-временных проявлений опасных природных и социо-
техногенных явлений, их воздействие на отрасли экономики и население. Дан 
пространственно-временной анализ проявления природных и природно-техногенных 
опасностей на примере юго-востока Казахстана.
  Для студентов, обучающихся по географическим специальностям, специалистов по 
природным опасностям и рискам, работников в области защиты населения и территорий 

113 Майсупова Б.Д.

Лесоводственно-экологическая 
эффективность озеленения

крупных городов Казахстана (на примере 
Алматы, Астана):

монография.

УМС 2019 148 цв/тв 3850

ческой, социальной и экологической эффективности озеленения крупных городов 
Казахстана, как Астана, Алматы. В задачу исследований входило обзор мирового опыта по 
озеленению крупных городов и применяемых в данной сфере технологий; анализ 
нормативно-правовой базы в области озеленения городов; разработка методологии 
оценки экономической, социальной и экологической эффективности программ 
озеленения крупных городов Казахстана – обработка и систематика фактажного 
статистического материала; обзор и оценка эффективности технологических методов 
(приёмов) озеленения; обзор и оценка лесопатологическое и фитосанитарного состояния 

114 Майсупова Б.Д.

Формирование лесных ландшафтов 
Северного Тянь-Шаня и разработка 
лесоводственно-природоохранных 

мероприятий: монография

УМС 2019 152 цв/тв 3950

В монографии излагаются материалы исследований по изучению принципов типизации 
ландшафтов, разработке критерии устойчивости лесов, также исследования эталонных 
участков – моделей эстетических типов насаждений – объектов ландшафтного искусства в 
нижней и средней еловой полосе настоящих еловых и осиновых и редкостойных 
(парковых) лесов. Объектом исследований являлись Алматинская область, Северный 
макросклон Заилийского Алатау в границах Иле-Алатауского ГНПП. Результаты 
исследований будут применяться лесоустроительными, проектно-изыскательскими 
предприятиями, национальными природными парками при организации туристических и 

115 Белецкая Н.П.
Пашков С.В.

Картины природы Северо-Казахстанской 
области. Монография. УМС 2019 204 цв/тв 5350

Предлагаемая читателю иллюстрированная монография посвящена природе Северо-
Казахстанской области, расположенной на стыке Западно-Сибирской равнины и 
Казахского мелкосопочника (Сары-Арка). Именно такое расположение определило 
своеобразие и сложность ее развития. Преобладание преимущественно опусканий 
Западно-Сибирской равнины и, наоборот, поднятий Казахского мелкосопочника привели 
к раздробленности и смещениям отдельных блоков кристаллического фундамента, 
залегающего в основании равнинной территории области. Появившиеся глубинные 
разломы обусловили возраст и унаследованность развития речной долинной сети и 

Востоковедение и религоведение.



116 Қыдыр Т.Е. 
Чинори А. Түркістанның пірі Қожа Ахмет Иасауи УМС 2018 179 цв/тв 4500

Бұл кітап Иасауи мұрасын парсы тілді оқырмандарға түсіндіру мақсатымен ақынның өмірі
мен шығармашылығы, Иасауидің Ислам әлеміндегі орнына қатысты деректер қазақ және
парсы тілінде берілген. Кітап – дінтанушыларға, гуманитарлық сала мамандарына, сондай-
ақ руханият мәселесіне қызығушы барша оқырман қауымға арналады. 

117 Кустаев М. Паломничество в Туркестан. 2019 199 цв/тв 5100

Книга «Паломничество в Туркестан» написана в жанре путевых очерков. Это рассказ о
странствии на святые для мусульман места, расположенные на территории Казахстана.
Читателю представлен результат многолетних раздумий о вере и безверии, добре и зле,
науке и религии. О сложном пути человека, который ищет под ногами духовную почву,
пытаясь идти тернистой дорогой познания и совершенствования. В этом смысле книга ―
своего рода паломничество во внутренний мир. Попытка разобраться в себе и поделиться
открывшейся истиной. Книга состоит из двух частей. Причем вторая, обозначенная как
послесловие, развивает и актуализирует сказанное в первой части. Здесь речь идет уже, в 

118
Кустаев М. 
Алтай Х.
Порохова В.

Құран Кəрим. Орысша-қазақша. МОР РК
КДР 2019  819 чб/тв 16200

Представленный в таком виде Коран поможет тем, кто желает его изучать на казахском
языке, но слабо знает язык. Аяты, представленные на двух языках, расположены рядом,
значительно облегчает постижение смысла. Это поможет в работе с Кораном всем, кто
стремится глубже постичь эту бесконечно мудрую книгу. 

119 Аскаров Е.С. Управление качеством. УМС 2018 363 чб/тв 8200

Учебное пособие предназначено для изучения основ управления качеством. Пособие
состоит из 13 разделов, в которых даны основные положения теории управления
качеством, системы тотального менеджмента качества, методики ее внедрения,
сертификации системы качества на соответствие требованиям международным
стандартам серии ИСО 9000, статистическим методам управления качеством,
бережливого производства, интегрированного менеджмента и т.д. Пособие
предназначено для студентов технических специально-стей ВУЗов, но оно может быть
полезно специалистам сферы производства и услуг, всем кто интересуется вопросами  

120 Аскаров Е.С. Основы квалиметрии. Учебное посо-бие. УМС 2018 187 чб/тв 4500

Учебное пособие предназначено для изучения основ науки об оценке качества –
квалиметрии. Пособие состоит из 6 разде-лов, в которых даны основные положения
квалиметрии. В пособии изложены основные принципы теории оценки ка-чества, методы
проведения процедуры оценки качества, как обыч-ных параметров качества, так и
неметрезуемых параметров каче-ства с помощью балльной оценки экспертами.
Изложены методы как дифференциальной оценки качества по отдельным параметрам,
так и комплексной оценки качества по нескольким параметрам ка-чества. Пособие
предназначено для студентов и магистрантов  ВУ-Зов, но оно может быть полезно 

121 Аскаров Е.С. Статистические методы в управлении 
качеством. Учебное посо-бие. УМС 2018 161 чб/тв 3900

Учебное пособие предназначено для изучения статистических методов в управлении
качеством. Статистические методы играют важную роль в общей теории управления
качеством. Они позволяют активно и целенаправленно бороться с вариацией
(изменчивостью) параметров изготавливаемой продукции, прогнозировать развитие
технологического процесса в будущем, проводить статистический анализ
производственной ситуации и находить причины появления дефектов и несоответствий в
процессе. Пособие предназначено для студентов и магистрантов ВУ-Зов, но оно может
быть полезно специалистам сферы производства и услуг, всем кто интересуется 

Метрология, квалиметрия. Стандартизация и сертификация. Менеджмент.



122 Bakirbekova A.M.,
Pazylkhaiyr B.M. Managing innovative projects: Textbook. УМС 2018 145 чб/тв 3500

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.

123 Мухамбеков М. 
Мухамбеков А.

Заманауи ақпараттық менеджмент: 
жоғарғы оқу орындары студ. арн. Оқулық УМС 2019 175 чб/тв 4200

Ұсынылып отырған оқулық ақпараттық менеджмент саласындағы түрлі 
ерекшеліктер,құрылымдық жобаларды басқару,ұиымдық құрылымды қалыптастыру 
және стратегиялық жоспарлау,ақпараттық технологияның қалыптасу ортасына арналңан.

124 Жүнісова Г. С., 
Ошақбаев П.

Салыстырмалы шамаларды өлшеу 
құралдарын түрлендіру коэффициенттерін 

өлшеудің теориялық жəне тəжірибелік 
негіздері: оқу құралы.

УМС 2019 139 цв/тв 3650

Ұcынылып отырған оқу құралында метрология салаларының бірі саналатын электр 
энергиясын өлшеуді қамтамасыз ету, көп факторлы әр түрлі нұсқалы проблема, талап 
етілетін дәлдікке қол жеткізу үшін қажетті ғылыми және ұйымдастырушылық негіздерді, 
эталондық база мен техникалық құралдарды, метрологиялық нормалар мен ережелер 
жан-жақты қамтылған. Кітаптағы материалдарда еліміздің қолданыстағы заңдары, өсу 
жолы, нормативтік құжаттар негізінде баяндалатын заманауи мәселелері қарастырылған, 
сонымен қатар қазіргі кезге қатысты метрология деректері мен мәліметтері берілген. 
Салыстырмалы шамаларды өлшеу құралдарын түрлендіру коәффициенттерін өлшеудің 

125 Абуев К.К. Чокан Валиханов и его современники. 
Монография. УМС 2018  229 цв/тв 5980

В представляемой вниманию читателя монографии исследуется жизнь и деятельность
великого ученого, просветителя, демократа Чокана Чингисовича Валиханова.
Жизнеописание ученого осуществлено на широком фоне событий в Казахстане и России
середины XIX в. По словам близкого его друга Г.Н. Потанина, Чокан жил со своими
современниками, обменивался с ними своими страстями, но интересовался судьбой
больше людей будущего. В книге также отражен круг его близких и выдающихся
современников. Книга предназначена для учащихся, студентов, преподавателей истории,
а также широкого круга читателей. 

126 Абуев К.К. Шоқан Уəлиханов жəне оның 
замандастары. Монография. УМС 2018 248 чб/тв 5900

Оқырмандар назарына усынылып отырған монографиясында ұлы ғалым, ағартушы,
демократ Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың өмірбаяны мен ғылыми шығармалары жан-
жақты зерттелген. Ғалымның ғұмырнамасы Қазақстан мен Ресейдің ХІХ ғасырдың
ортасындағы тарихындағы айтулы оқиғалар шеңберінде қарастырылған. Кітапта оның
жақын дос-жоралары да қамтылған. 

127 Абуев К.К. 
Губайдулла Уалиханов: жизнь и 

общественно-политическая деятельность: 
монография.

УМС 2019 175  чб/тв 4200

В монографии рассматривается общественно-политическая деятельность Губайдуллы
Уалиханова, и его роль в политических преобразованиях в первой половине XIX века.
Книга представляет интерес для преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов
высших учебных заведений, а так же широкому кругу читателей, интересующихся
историей Казахстана.

История.



128 Абуев К.К. Сибирское ханство в контексте казахско-
русских отношений: Монография УМС 2018 184 чб/тв 4400

В представляемой вниманию читателя монографии исследуется история Сибирского
ханства на широком фоне событии в Казахстане и России и казахско-русских отношений
XVI в. В книге также отражена жизнь и деятельность таких исторических фигур как хан
Кучум и султан Ураз-Мухамед. Книга предназначена для учащихся, студентов,
преподавателей истории, а также широкого круга читателей.

129 Булекбаев С.
Тюркский вклад в мировую культуру и 

цивилизацию.
Монография.

УМС 2019 292 чб/тв 7000

В монографию вошли обобщенные материалы, анализирующие труды известных
отечественных и зарубежных тюркологов о месте и роли тюрков в мировой истории и их
вкладе в мировую культуру и цивилизацию. Эти факты и материалы долгое время были
недоступны для изучения широкой общественностью в силу европоцентристских и других
мифов и стереотипов, господствовавших в традиционной европейской историографии. На
основе трудов выдающихся историков, антропологов и тюркологов, в монографии дается
критика этих мифологий и стереотипов, с позиции философии истории предпринимается
попытка обобщить и систематизировать в замечательные достижения тюркских народов. 

130 Амиров Н.К. 
Основы конституционного права стран 
содружества независимых государств. 

Учебное пособие.
УМС 2018 361 чб/тв 8500

В настоящей книге отражены основы конституционного права стран Содружества
Независимых Государств. В книге подробно освещаются следующие вопросы: общая
характеристика конституции, порядок принятия конституции и внесения в нее поправок,
основы правового положения личности, гражданство, формы государства, выборы и
референдум, конституционно-правовой статус высших органов государства, вопросы
конституционного контроля, местное государственное управление и самоуправление.
Книга адресована студентам и магистрантам юридических факультетов высших учебных
заведений. Она может быть использована при изучении конституционного права 

131
Турлаев А.В. 
Ахметова Н.С. 
Какимова М.Ш. 

Теория государства и права. Учебное 
пособие. УМС 2019 179 чб/тв 4300

В учебном пособии раскрываются основные понятия о праве, правовых явлениях и
государстве, рассматривается процесс зарождения, развития и функционирования
государства и права в современных условиях.
Предназначено для студентов специальностей предметного направления «Право»
высших учебных заведений, а также для лиц, самостоятельно изучающих теорию права и
государства.

132 Акажанова А.Т. 

Авторская методика и модифицированные 
психологические модели исправления  
несовершеннолетних воспитанников 

пенитенциарных учреждений. Учебно-
методическое пособие

УМС 2019  144 чб/тв 3500

В методическом пособии представлены исправительные модели зарубежных ученых и 
модифицированные авторские модели и методики по ресоциализации и реадаптации 
несовершеннолетних воспитанников в местах лишения свободы. Практическое пособие 
предназначено для сотрудников Уголовно-исполнительной системы, практикам-
психологам, докторантам, магистрантам, бакалавриат, а также интересующимся 
проблемами пенитенциарных учреждений. 

133 Айкумбеков Н.Р. 
Уголовно - правовая охрана 
репродуктивного здоровья:

монография.
УМС 2019 120 чб/тв 2900

В монографии рассмотрены вопросы уголовно-правовой охраны репродук-тивного 
здоровья в свете новых биотехнологий в Республике Казахстан. Авто-ром раскрывается 
уголовно-правовая охрана репродуктивного здоровья, предло-жены меры по 
совершенствованию уголовного законодательства на основе про-блем квалификации 
правонарушений, посягающих на репродуктивное здоровье человека.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов, док-торов РН(D) и 
соискателей, а также студентов медицинских и юридических ву-зов, практических 
работников суда, прокуратуры, адвокатуры, врачей всех уров-ней, широкого круга 

Юриспруденция. Воинское дело.



134 Бегалиев Е. Н. Современный толковый словарь 
криминалиста: справочное пособие. УМС 2019 241 чб/тв 5800

Предлагаемое читателю справочное пособие содержит наиболее часто употребляемые 
дефиниции науки криминалистики, подразделенные в алфавитном порядке, а также 
пофамильный указатель ученых – криминалистов.
Данное пособие предназначено для студентов, магистрантов, докторантов, обучающихся 
по специальностям  правоохранительная деятельность» и «юриспруденция», а также для 
широкого круга читателей, интересующихся
вопросами криминалистики и судебной экспертологии.

135

Адильханов М.К. 
Ахметов А.Т. 
Аюпова  З.Н. 
Баймаханов А.А. 
Бегалиев Е.Н. 
Беков  К.А. 
Ермеков  Е.С. 
Құранбек Ж.А. 

Прокуратура в зарубежных государствах: 
учебное пособие. УМС 2019 210 цв/тв 5500

В учебном пособии предоставлены сведения об организации системы органов 
прокуратуры зарубежных государств.
Данное пособие предназначено для студентов, магистрантов и
докторантов, обучающихся по специальностям блока «Право», а также широкому кругу 
читателей, интересующихся вопросами организации прокуратуры зарубежных государств

136 Байгалиев А. Б. 
Деонтология в правоохранительной 

деятельности прокурора:
монография.

УМС 2019 167 цв/тв 4400

В монографии раскрываются роль и место деонтологии в деятельности прокурора, 
рассматриваются содержание деонтологических требований, предъявляемых 
казахстанским законодательством к сотрудникам прокуратуры, а также актуальные 
проблемы деонтологии в правоохранительной деятельности прокурора.
Данное издание предназначено для исследователей, специализирующихся на вопросах 
прокурорской деятельности, для молодых ученых (докторантов, агистрантов), 
обучающихся по специальностям «Правоохранительная деятельность» и 
«Юриспруденция», а также для широкого круга читателей, интересующихся данной 
тематикой.

137
Бaйжaнoвa К.Т. 
Биpмaнoвa A.И. 
Шaкиpoвa A.Б. 

Құқықтық peттeу мexaнизмi: oқу құpaлы. УМС 2019 90 чб/мг 2150

Oқу құpaлындa құқықтық peттeу мexaнизмiнiң тeopeтикaлық-əдicтeмeлiк мəceлeлepi, 
нeгiзгi құқықтық құбылыcтap түciнiгi мeн бeлгiлepi, мəнi мeн қызмeт eтубaғыттapы туpaлы 
дəcтүpлiлiкпeн ұштacқaн жaңa көзқapacтap бepiлгeн. Зaмaнaуи зaңгep дaйындaудa 
құқықтық peттeу мexaнизмiн oқып-зepттeудiң тaнымдық
жəнe тəжipибeлiк мaңызы aшылғaн. Жoғapғы oқу opындapының cтудeнттepiнe, 
мaгиcтpaнттapынa, oқытушылapынa apнaлғaн.

138 Нугманов Р.Р. 
Амерханов Р.А.

Современные проблемы общей теории 
права: учебное пособие в схемах. УМС 2019 240 цв/тв 6240

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы курса «Современные 
проблемы общей теории права». Материал излагается в удобной для понимания форме – 
в схемах. Учебное пособие посвящено вопросам права и его роли в жизни общества. В 
нем рассмотрены вопросы посвященные нормам и источникам права, правосознанию, 
правотворчеству и систематизации законодательства, реализации и толкованию норм 
права, правоотношениям, правонарушениям и юридической ответственности. Пособие 
предназначено для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений.



139 Нугманов Р.Р., 
Жемпиисов Н.Ш.

Уголовная ответственность юридических 
лиц: Учебное пособие. УМС 2019 136 чб/тв 3300

Учебное пособие посвящено проблеме ответственности юридических лиц в уголовном 
праве. Рассмотрена история развития концепции уголовной ответственности 
юридических лиц, изучены основные модели ее реализации в законодательстве 
зарубежных государств. Проведен анализ основных точек зрения в поддержку и против 
уголовной ответственности юридических лиц в правовой литературе. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений, научных 
работников, специалистов в области юриспруденции и других общественных наук.

140 Медиев Р.А.

Применение инновационных технологий 
при преподавании специальных 

юридических дисциплин (уголовный 
процесс, криминалистика, криминология) 
и в правоприменительной деятельности: 

Учебно-методическое пособие.

УМС 2019 85 цв/мг 2250

В данном учебно-методическом пособии освещена методика подготовки будущих 
сотрудников правоохранительных органов в ведомственных учебных заведениях с 
адаптацией к динамично развивающимся задачам, методам и технической оснащенности 
в практике борьбы с преступностью. Рассматриваются вопросы использования 
инновационных технологий при проведении практических занятий в условиях 
криминалистического полигона.
Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов, докторантов и 
слушателей ведомственных высших учебных заведений.

141

Имангалиев Н.К. 
Темиржанова Л.А. 
Ешназаров А.А. 
Ажибаев М.Г. 
Дюсетаев Р.С.     

Алгоритм расследования 
киберпреступлений (особенности 

составления процессуальных документов): 
Практическое пособие.

УМС
МОН РК 2019 175 цв/тв 4550

В практическом пособии выработан алгоритм эффективного расследования 
киберпреступлений. На основе правоприменительной практики раскрыта тактика и 
порядок проведения следственных действий, осмотра места происшествия, особенности 
проведения обыска и т.д. Составлен примерный перечень вопросов при назначении 
судебной экспертизы. Определены порядок истребования сведений, имеющих значение 
для дел, указанной категории. Разработаны приложения, в том числе образцы 
процессуальных документов. Издание предназначено для следователей, а также 
преподавателей, магистрантов и докторантов вузов, в том числе ведомственных.

142
Мерзадинов Е.С. 
Каженов Е.Е. Каженова 
А.С.

Воинские уголовные правонарушения: 
Учебное пособие УМС 2019 165 чб/тв 3960

Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой курса уголовного права 
Республики Казахстан и предназначено для обучающихся в бакалавриате, магистратуре и 
докторантуре высших учебных заведений юридического профиля.

143 Мерзадинов Е.С. 
Қаженов Е.Е.

Əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар: 
оқу құралы. УМС 2019 172 чб/тв 4100

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық курсының оқу
бағдарламасына сәйкес жазылған және жоғары оқу орындарының заң
саласындағы бакалавриат, магистратура және докторантурада білім
алушыларға арналған оқу құралы.

144 Сақтағанов Б.К.

Əскери институт курсанттарының 
креативті ойлауын дамытудың 

педагогикалық - психологиялық негіздері / 
монография.

УМС 2019 201 чб/тв 4850

Монографияда әскери институтты модернизациялаудың заманауи кезеңдерінде 
курсанттардың жеке тұлғалық дамуы мен өзіндік білім алуына мүмкіндік беретін, 
белсенді оқу-танымдық іс-әрекетке оларды тарту кезінде оқу-тәрбиелік үрдісті 
жетілдіруге ерекше назар аударылған.
Монография әскери оқу орындарының курсанттарына, тыңдаушыларына, адъюнкттері, 
Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдар ведомстволарының 
командирлеріне, басшыларына, психологтарына, тәрбиешілеріне, басқа да лауазым 
тұлғаларына әскери даярлықты өтетін және өткізетін, әскери психология мен 



145 Сақтағанов Б.К. Əскери педагогика: Оқулық. УМС 2019 293 чб/тв 7100

Оқулықта заманауи педагогика ғылымының және тәжірибелік іс-
әрекеттің жетістіктері ескеріле отырып, әскери педагогиканың тарихы, даму кезеңдері, 
әскери қызметшілерді оқыту және тәрбиелеу теориясы мен тәжірибесінің мәселелері 
қарастырылады.
Оқулық әскери оқу орындары курсанттарына, тыңдаушыларына,
адъюнкттеріне, Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдар 
ведомстволарының командирлеріне, басшыларына, тәрбиешілеріне, басқа да лауазым 
тұлғаларына әскери даярлықты өтетін және өткізетін, әскери педагогика мен 

146 Сақтағанов Б.К. Əскери психология: Оқулық. УМС 2019 289 чб/тв 6950

Оқулықта психология ғылымының және тәжірибелік іс-әрекеттің жетістіктері ескеріле 
отырып психологияның жалпы негіздері, әскери қызметшілердің қызмет атқаруы 
барысында олардың психикалық қалпы мен офицерлердің қызметінде әскери 
қызметшілердің психологиясы мен психикалық құбылыстарының теориясы мен 
тәжірибесінің мәселелері қарастырылады.
Оқулық әскери оқу орындары курсанттарына, тыңдаушыларына, адъюнкттеріне, Қарулы 
Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдар ведомстволарының 
командирлеріне, басшыларына, психологтарына, тәрбиешілеріне, басқа да лауазым 

147 Жемпиисов Н.Ш. Криминология. Общая часть: Учебное 
пособие. УМС 2019 127 чб/тв 3100

Учебное пособие посвящено изучению основных институтов криминологии. Рассмотрены 
понятия и сущность таких составляющих предмета криминологии, как преступность, 
причины и условия преступности, личность преступника и система предупреждения 
(профилактики) преступлений. В учебном пособии роанализированы основные точки 
зрения криминологических аспектов противодействия преступности в специальной 
литературе. Учебное пособие предназначено для обучающихся юридических 
образовательных учреждений и всех, кто интересуется вопросами противодействия 
преступности.

148 Рахметов С.М.
Квалификация уголовных 

правонарушений: Научно-практическое 
пособие.

УМС 2019 247 чб/тв 6000

В пособии имеются рекомендации по правильной квалификации уголовных 
правонарушений. Работа может быть полезной для ученых, лиц, обучающихся в учебных 
заведениях юридического профиля, а также для практических работников: судей, 
прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов.

149 Имангалиев Н.К.
Научно-технические средства при 

расследовании преступлений:
теория ипрактика применения.

УМС 2018 145 цв/тв 3800

В монографии рассмотрены теоретические и прикладные аспекты применения научно-
технических средств в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан при 
расследовании преступлений. Рассматриваются различные вопросы, связанные с 
использованием научно-технических средств при доказывании по уголовным делам, 
обеспечении надлежащего поведения при применении мер пресечения, а также иные 
сферы применения научно-технических средств при расследовании и разрешении 
уголовных дел.
Книга предназначена для преподавателей, студентов юридических вузов, магистрантов и 

150
Имангалиев Н.К. 
Завотпаева А.Т. 
Сланбекова А.А.

Особенности расследования отдельных 
видов уголовных

правонарушений в сфере оборота нефти и 
нефтепродуктов. Научно-
практический комплекс.

УМС 2019 200 цв/тв 4500

Научно-практический комплекс подготовлен в целях совершенствования служебной 
деятельности и межведомственного взаимодействия правоохранительных и 
уполномоченных органов. Авторским коллективом рассмотрены современные проблемы 
предупреждения, раскрытия и расследования хищений нефти и нефтепродуктов. Издание 
предназначено для сотрудников правоохранительных органов, а также для научных 
работников, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов вузов, в том числе 
ведомственных.



151

Булекбаева Р.У. 
Байжомартова К.А. 
Сыздыкова А.А. 
Мусабеков Е.Ə.

Қазақстан Республикасының 
Конституциялық құқығы. Оқу əдістемелік 

құралы.
УМС 2019 141 чб/тв 3400

Бұл еңбек «Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы» курсы бойынша оқу 
әдістемелік құралын білдіреді. Оқу әдістемелік құралында Қазақстан Республикасының 
конституциялық даму тарихы, конституциялық құрылысының негіздері, жеке адамның 
құқықтық мәртебесінің негіздері, Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің 
ұйымдастырылуы мен қызметінің негізгі қағидалары және заңдылықтары, институттары, 
сондай-ақ жергілікті басқару мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, оқу әдістемелік 
құралында алған білімдерін тексеруіне арналған прагма- кәсіби тапсырмалар мен тест 
сұрақтары түзілген. Студенттерге Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 

152 Ювица Н.В. Теория и практика местного управления: 
учебник для студентов вузов. Учебник.

РУМС
УМС 2018 189 чб/тв 5040

Учебник обращен к анализу основных проблем теории и практики местного управления.
Под местным управлением понимается процесс воздействия на функционирование и
развитие территорий, созданных как естественным, так и искусственным путем.
Анализируются связанные с ним различные виды экономической деятельности,
требующие соответствующей координации со стороны населения самих территорий, их
выборных организаций и органов государственной власти. Автор опирается на
собственные наблюдения и опыт работы в сфере местного государственного управления и 
в негосударственных общественных  организациях. В учебнике обобщен отечественный и 

153 Бекбусинова Г.К. Бағаны  қалыптастыру. Оқу құралы. УМС 2018 154 чб/тв 3700

«Бағаны қалыптастыру» оқу құралы «Экономика» мамандығының студенттеріне
арналған.
Баға нарықтық экономика жағдайында – кәсіпорынның қызметін сипаттайтын маңызды
экономикалық параметр. Баға өндірістің құрылымына, материалдардың толассыз
қозғалысына, тауар массасының бөлінуіне, кәсіпорынның табыстылық деңгейіне шешуші
ықпал етеді.

154 Абдулина А.Т. 
История международных отношений в 

новое время (1618 – 1918 гг.): 
учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений.

УМС 2019 400 цв/тв 9500

В учебном пособии рассматриваются проблемы становления и распада Вестфальской,
Венской систем международных отношений в период нового времени, связанного с
развитием в Европе капиталистических производственных отношений и возникновением
национальных государств. В учебнике вскрыты основные противоречия между главными
европейскими державами, составлявшими Европейский концерт, и новыми – Японией,
США, приведшими в начале XX в. к первому глобальному конфликту в истории
человечества – I мировой войне. Рекомендуется для студентов по специальностям
«Международные отношения», «Регионоведение», которые готовятся к сдаче 

155
Сүндетұлы Ж. 
Исмаилова А. 
Нукешева А. 

Основы креативной экономики в сельском 
хозяйстве: учебное пособие. УМС 2019 184 чб/тв 4450

В учебном пособии изложены понятие и сущность креативной экономики, научные
принципы и основные элементы креативной экономики, организационно-экономические
механизмы и практические меры их реализации в развитых странах мира – США, ЕС,
Великобритании и России. Предназначено для студентов старших курсов, магистрантов,
докторантов и преподавателей экономических специальностей вузов, а также
предпринимателей, менеджеров и специалистов фирм.

156 Раимбеков Ж.С. Кəсіпорын экономикасы. Оқу құралы: 
практикум. УМС 2019 304 чб/тв 7350

Практикумда «Кәсіпорын экономикасы» пәнінің тақырыптары  бойынша теориялық 
мағлұматтар және түсініктер мен қатар есептер әдістемелік нұсқауларымен  берілген. Бұл 
есептерді шығарып үйрену студенттерге теорияны тереңірек  меңгеріп және өнімнің 
өзіндік құныны өнінімнің бәсекеге қабілеттілігін, табыстылығын және капитал салымның 
тиімділігін, өнімнің бағасын қалыптастыруды  өз бетінше  есептеуді жүргізуді үйренуге 
көмектеседі.
Практикумда кәсіпорынның жаңа нарықтық жағдайда табысты өндіріс үдерісін 
қамтамасыз ету, негізгі және айналым капиталын тиімді пайдалану, өндіріс ресурстарын 

Экономика. Международные отношения. Журналистика.



157 Раимбеков Ж.С. 
Сыздықбаева Б.Ұ. 

Экономика обслуживания социально-
культурного сервиса: Учебное пособие. УМС

РУМС 2019 380 чб/тв 8800

Учебное пособие содержит систематическое описание организационно-экономической 
основы устройства целого комплекса отраслей социально-культурной сферы 
(здравоохранение, образование, культура, жилищное хозяйство, социальное 
обслуживание, социальное страхование, пенсионное обеспечение). Обсуждаются 
ключевые особенности экономических отношений в этих сферах деятельности, причины 
участия государства в их регулировании, рассматриваются применяемые в мире модели 
организации и финансирования этих отраслей, а также формы оплаты предоставляемых 
услуг. Большое внимание уделено особенностям организации отраслей социальной 

158 Раимбеков Ж.С. 
Сыздықбаева Б.Ұ. 

Производные финансовые инструменты 
Учебное пособие. УМС 2019 192 цв/тв 5000

В учебном пособии рассмотрены понятие и классификация производных финансовых 
инструментов, рынок фьючерсных контрактов, биржевые опционы и торговля ими, 
экономическая природа форвардных, фьючерсных, опционных и своп-контрактов, 
базовый теоретический материал по ценообразованию на производные финансовые 
инструменты, математические модели, используемые в операциях с производными 
инструментами, экзотические производные инструменты, а также основные моменты, 
связанные с деятельностью срочных бирж, в том числе в рамках казахстанского  
законодательства.

159 Begaliyev N. Dipolomatic protocol as the format of official 
interactions. Text-Book. УМС 2019 99 чб/тв 2500

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.

160 Садықов С. Журналистика – тағдырым. Мемуар. УМС 2018 375 чб/тв 8200

Бұл публицистикалық мемуар-романда журналист-публицист, ғалым-ұстаздың жарты 
ғасырлық қызмет жолы арқылы кеңестік дәуірдегі және Туелсіздік ылдарындағы қазақ 
журналистикасының бағыт-бағдары, өзіндік ерекшеліктері тұрғысында жан-жақты сөз 
болады. Автордың шынайы журналистік ұстаным-түсінігі оқырманды терең ойларға 
жетелейді. Кітап журналистика, филология, саясаттану, тарих мамандықтарының 
студенттеріне, қалың оқырманға арналған.

161
Байгелова А.Н., 
Садыкова Ж.Е., 
Насымхан Т.М.

Основы предпринимательства: Учебное 
пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям.

УМС 2019 286 чб/тв 7100

В учебном пособии рассматриваются основы предпри-нимательской деятельности. 
Особое внимание уделено сущности, месту, видам и формам предпринимательства в 
экономике, организации планирования предприниматель-ской деятельности. Приведены 
принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. Для 
студентов экономических специальностей вузов и всех интересующихся вопросами 
предпринимательства.

162

Смагулова Н.Т. Абуова 
А.Н. Байгелова А.Н. 
Елшибекова К.Ж. 
Зуйков А.А.  Кадырова 
К.Ж. Саурукова А.К.

Устойчивый рост экономики Казахстана и 
тенденции его развития. УМС 2019 268 цв/тв 7000

В коллективной монографии раскрываются теоретические основы устойчивого роста, 
дается оценка индустриально-инновационного развития экономики и регулированию 
казахстанского рынка труда и занятости населения, раскрываются приоритеты развития 
предпринимательства на отраслевом уровне, определены тенденции инфраструктурного 
развития на отраслевом уровне. Для научных работников, преподавателей, магистрантов, 
специалистов экономического профиля и всех интересующихся проблемами устойчивого 
роста экономики.

163 Муратова Р.А. Основы теории государственного 
управления. Учебное пособие. УМС 2019 206  чб/тв 5000

В учебном пособии «Основы теории государственного управления» собраны материалы 
по теоретическим и практическим задачам государственного управления. 
Рассматриваются вопросы развития классической и новой институциональной теории 
государства. Пособие предназначено для изучения студентами экономических 
специальностей, а также для всех заинтересованных лиц.



164

Череп А.В. 
Касенов Р.К.
Канабекова М.А. 
Череп А.Г.

Управление проектами: учебное пособие. УМС 2019 145 чб/тв 3500

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой курсов
«Управление проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Финансы».
В учебном пособии рассмотрена концепция и методы оценки эффективнос-
ти инвестиционных проектов, формирование бюджета инвестиционного проекта , 
инструменты инвестиционно - проектной деятельности.
Учебное пособие предназначено для сотрудников аналитических центров,
проектных менеджеров, магистрантов и докторантов специальностей
«Управление проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Финансы»;

165
Қасенов Қ.Р.
Исаева А.Т.
Жузбаева А.Т.

Əлеуметтік басқару: оқу құралы. УМС 2019 197 чб/тв 4750

«Әлеуметтік менеджмент» оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 
министрлігінің қалыпты бағдарламасы негізінде дайын- далған. Мұнда әлеуметтік 
менеджменттің негізгі аспектілері нақты баяндалады: Әлеуметтік менеджмент пәнінің 
мақсаты және даму ерекшеліктері; Әлеуметтік саясаттың мәні мен модельдері; Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік саласының жағдайы, зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі, 
халық табысын қалыптастырудың мемлекет саясаты; Әлеуметтік саланы реттеуде шет ел 
тәжірибесін пайдалану. Оқу құралын құрастырушылар: экономика ғылымдарының 
докторы, профессор Қасенов Қ.Р., экономика ғылымдарының докторы, профессор 

166 Булекбаева Р.У.
Конституционно-правовые пределы 

регулирования экономических отношений 
в Республике Казахстан.

УМС 2019 152 чб/тв 3650

В данной монографии рассматривается конституционно-правовые пределы 
регулирования экономических отношений. Согласно автору, развитие
экономики всецело зависит от экономической политики государства, в частности от 
правильно выбранной государством экономической стратегии, ее осмотрительности и 
прагматизма при выборе или смене приоритетов экономического роста страны. Очень 
многое в развитии экономики, как показывает история, зависит и от политико-правового 
поля, создаваемого
государством для развития экономики. В этом плане особое место принадлежит 

167
Булекбаев С.Б. 
Азербаев С.Г.
Бацуева Д. Ю.

Культурно-цивилизационные особенности 
востока и запада и их проявления в 

переговорном процессе.
УМС 2019 204 чб/тв 4900

Монография посвящена сравнительному анализу культурно - цивилизационных 
особенностей великих культур Востока и Запада, которые проявляются во всех сферах 
общественной жизни. Особенно ярко эти различия видны в системе международных 
отношений, в частности, в переговорном процессе, которые нередко из-за незнания 
специфики и особенностей этих культур приводят к незапланированным результатам. В 
этой связи дается сравнительный анализ специфики и различий международных 
переговоров ведущих стран Востока и Запада. Также в работе дается краткий анализ 
методологических проблем еждународных отношений и евразийской цивилизации, 

168 Бурханов К. 
Булекбаев С.

Казахстанский путь в дилемме: Восток 
или Запад? УМС 2019 307 чб/тв 7200

Под общей редакцией: Камал БУРХАНОВ, доктор политических наук, профессор. Авторы 
книги на примере развитых государств Азиатско-Тихоокеанского региона – КНР, Японии, 
Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и др. раскрывают, наряду с западным путем развития, 
существование и восточного пути, двигаясь по которому сегодняшние «азиатские тигры» 
достигли впечатляющих успехов. Главный выбор пути становления и развития Казахстана 
как независимою государства лег на плечи основателя и Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева. В своей работе «Казахстанский путь» лидер нации, Глава 
государства отмечает: «...нам нужно было самим искать свой путь. Казахстанский путь». И 

169 Байдурин С.А. 
Диагностические критерии и современные 
классификации заболеваний внутренних 

органов. учебное пособие. 
УМС 2019 300  чб/тв 7900

В учебном пособии изложены принципы методологии нозологического диагноза,
приведены диагностические критерии и современные классификации основных
терапевтических заболеваний: системы дыхания и кровообращения, болезней
соединительной ткани и суставов, желудочно-кишечного тракта и органов
мочевыделительной системы, а также болезней органов кроветворения и эндокринной
системы. Даны определение заболеваний и основные клинические синдромы,
представлены диагностические критерии и классификации, а также примеры
формулировки диагноза для каждого заболевания.  В приложении  приведены тестовые 

Медицина.



170 Байдурин С.А. 
Ішкі аурулардың клиникалық 

диагностикалық критерийлері жəне  
диагноз қою əдістемесі. Оқу құралы.

УМС 2019 318  чб/тв 8000

Оку құралында ішкі аурулардың клиникалық диагностикалық критерийлер негіздері 
баяндалды, диагностикалық алгоритмі және ажыратпалы диагноз жүргізу кезіндегі негізгі 
синдромды тандау критерийлері ұсынылды. Оқу құралы медицина жоғарғы оку 
орындарындағы студенттерге,  резиденттер мен магистранттарға арналған.

171 Байдурин С.А. Клиническая гематология. учебное 
пособие. УМС 2019 401  цв/тв 9500

В учебном пособии изложены современные данные офункционировании    
системыкроветворения в норме и при патологии.Представлена информация об 
этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике и лечении анемий, 
гемобластозов, геморрагических заболеваний и синдромов. Отдельно  описаны разделы, 
касающиеся тромбофилиям, вторичным иммунодефицитным состояниям, 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и др.
Настоящее учебное пособие предназначено  для студентов старших курсов медицинских 

172 Байдурин С.А. Заболевания системы крови. Учебное 
пособие. УМС 2018  258 чб/тв 7600

В учебном пособии в доступной форме представлены данные о меха-низмах
функционирования системы крови в норме и при различных заболеваниях. Описываются
современные принципы диагностики и лечения наиболее часто встречающихся
гематологических заболеваний. 
Пособие предназначено для студентов старших курсов медицинских вузов, врачей-
гематологов и терапевтов.

173 Байдурин С.А. 
Неотложная доврачебная помощь при 

заболеваниях внутренних органов: 
учебное пособие 

УМС 2018 157 цв/тв 7400

В учебном пособии, написанном в соответствии с типовой учебной программой по
внутренним болезням для студентов 3-4-5-6 курсов лечебного факультета (Астана, МЗ РК,
2004), изложены современные данные по диагностике и неотложной доврачебной
помощи при заболеваниях внутренних органов.
Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса лечебного факультета.

174 Жумамбаева Р.М. 

Лекции по пропедевтике внутренних 
болезней « Основные синдромы по 

модулю сердечно-сосудистой системы 
».Учебно-методическое пособие для 

студентов 3 курса ОМФ. 

УМС 2019 76 цв/мг 2000

Сборник лекций по модулю « Основные синдромы по модулю сердечно-сосудистой
системы» является эффективным способом ознакомления и обучения студентов 3 курса
основам диагностики и методам исследования в терапевтической клинике. Данное
пособие разработано с целью более глубокого и точного освоения диагностических
манипуляций по курсу пропедевтики внутренних болезней. 
Лекции охватывают основные синдромы по модулю «Сердечно-сосудистая система»,
тесты, решение которых помогает студенту оценить степень усвоения материала. 
Сборник лекций предназначен для студентов 3 курса медицинских вузов для подготовки 

175 Жумамбаева Р.М. 

Лекции по пропедевтике внутренних 
болезней «Методы исследования сердечно-

сосудистой системы» Учебно-
методическое пособие 

 для студентов 3 курса ОМФ. 

УМС 2019 66 цв/мг 1750

Сборник лекций по модулю «Методы исследования сердечно-сосудистой системы»
является эффективным способом ознакомления и обучения студентов 3 курса. Данное
пособие разработано с целью более глубокого и точного освоения диагностических
манипуляций по курсу пропедевтики внутренних болезней. 
Лекции охватывают основные темы и синдромы по модулю «Сердечно-сосудистая
система», тесты, решение которых помогает студенту оценить степень усвоения
материала. 
Сборник лекций предназначен студентам 3 курса медицинских вузов для подготовки к 

176 Жумамбаева Р.М. 

Лекции по пропедевтике внутренних 
болезней по модулю «Дыхательная 

система». Учебно-методическое пособие 
для студентов 3 курса ОМФ.

УМС 2019 100 цв/мг 2600

В связи внедрением ГОСО 2006, а также инновационных технологий в обучение студентов
медицинских вузов, встала задача более тщательного изучения и освоения будущим
врачом теоретических основ и механизмов патогенеза различных заболеваний. Сборник
лекций по модулю «Дыхательная система» является эффективным способом
ознакомления и обучения студентов 3 курса основам диагностики и методам
исследования в терапевтической клинике. Данное пособие разработано с целью более
глубокого и точного освоения диагностических манипуляций по курсу пропедевтики
внутренних болезней.



177 Мамедалиева Н.М. 
Исенова С.Ш. 

Истмико - цервикальная недостаточность: 
учебное пособие. УМС 2019 112 цв/мг 2950

Учебное пособие посвящено актуальной проблеме практического акушерства – истмико-
цервикальной недостаточности. Освещены вопросы этиологии и патогенеза истмико-
цервикальной недостаточности. Особое внимание уделено методам диагностики, тактики
ведения пациенток вне и во время беременности. Описаны наиболее распространенные
методы хирургической и нехирургической коррекции ИЦН, принципы ведения
послеоперационного периода при ИЦН без пролабирования и с пролабированием
плодного пузыря, возможные осложнения и их лечение. Представлены современные
алгоритмы ведения пациенток с различным генезом истмико-цервикальной 

178 Омарбеков А.Ж. 
Осипов Д.П. 

Лечение осложненных форм рожи в 
условиях хирургического стационара: 

учебное пособие.
УМС 2019 49 цв/мг 1300

В настоящем учебном пособии приведены особенности современного течения рожистого
воспаления, основные различия в характере иммунологического дисбаланса при
отдельных клинических формах заболевания. В учебном пособии значительное место
выделяется современной классификации, клинике, дифференциальной диагностике.
Изложены принципы проведения современных методов консервативной терапии и
хирургического лечения, а также комплексное противорецидивное лечение рожистого
воспаления и ее профилактика. Данное учебное пособие предназначено для интернов
хирургов, резидентов, магистрантов, PhD-докторантов, врачей хирургов, врачей 

179 Жумамбаева Р.М. 
Балашкевич Н.А.

Обследование неврологических больных в 
общемедицинской

практике. Учебно-методическое пособие.
УМС 2019 134 цв/тв 3500

В рамках формирования компетенций выпускников факультета «Общая медицина»:
ранней диагностики типичных проявлений болезней на основе владения
пропедевтическими и лабораторно – инструментальными методами исследования, а
также диагностики неотложных состояний, существует необходимость
систематизирования знаний студентов 3 курса ОМФ по дисциплине «Пропедевтика
внутренних болезней» при изучении модуля «нервная система».

180 Кожахметова Д.К. 
Жумамбаева Р.М.

Модуль «эндокринная система. 
Методическое пособие. УМС 2019 57 чб/мг 1400

В последние годы эндокринные заболевания получили широкое распространение.
Немало больных страдает сахарным диабетом, ожирением, патологией щитовидной
железы. Многие эндокринные заболевания требуют длительного, иногда пожизненного
приема лекарственных средств, нередко приводят к преждевременной утрате
трудоспособности и инвалидизации пациентов. В связи с этим представляется
актуальным для студентов 3 курса общемедицинского факультета медицинских вузов
изучение основ интерпретации основных клинико-лабораторных синдромов при
эндокринных заболеваниях, ознакомление с методами обследования больных с 

181 Жумамбаева Р.М. 
Жумамбаева С.М.

Сестринский процесс при заболеваниях 
органов дыхания: учебное пособие для 

студентов медицинских вузов факультета 
«Сестринское дело».

УМС 2019 100 цв/мг 2600

Совершенствование высшего медицинского образования невозможно без четкой
организации учебного процесса. В связи внедрением ГОСО 2012, а также инновационных
технологий в обучение студентов медицинских вузов, встала задача. подготовить высоко
квалифицированного специалиста, хорошо ориентирующегося в методологии
сестринского процесса, оказывающего влияние на формирование статуса профессии
медсестры; Для унификации учебно-методической документации на наш взгляд
актуальным является создание методических пособий соответствующие требованиям
современного состояния медицинского образования В этой связи учебно-методическое 

182 Жумамбаева С. М.
Респираторная аллергопатология у детей. 

Аэроаллергены и триггеры: учебное 
пособие.

УМС 2019 204 цв/тв 5450

В пособии изложены современные представления об этиологии, механизмах развития,
диагностике, особенностях клинических проявлений, лечении и профилактике
респираторной аллергопатологии (в частности, аллергический ринит и бронхиальная
астма) у детей в соответствии с отечественными клиническими протоколами и
международными согласительными документами. Рассмотрены основные
аэроаллергены и провоцирующие факторы (триггеры) развития данных заболеваний, а
также предоставлены углубленные тестовые задания, решение которых позволяют
обучающемуся самостоятельно оценить степень усвоения материала. Учебное пособие 

183
Нурхасимова Р.Г. 
Искакова Г.Ш. 
Ибраева Д.Е.

Акушерлік қан кету: оқу құралы. УМС 2019 213 цв/тв 5550

Жүктілік, босану жəне босанғаннан кейінгі кезеңдердегі аса ауыр əрі жиі кездесетін
асқынулардың бірі акушерлік қан кетулер болып табылады. Осы патологияның аналар
өліміндегі үлесі де, перинатальді асқынулар ішінде де маңызды орыны бар. Кез келген
мамандықтағы дəрігер осы патология себебін анықтап, оларға шұғыл көмек көрсете алуы
тиіс. Қазіргі уақытта медицинаға жаңа технологиялардың енгізілуіне, емдік
дəрідəрмектердің жетілдірілуіне байланысты осы патология кезінде жүктілікті сақтап
қалудың, ана мен бала өлімін азайтудың мүмкіндіктері артқан. Оқу құралында акушерлік
қан кетулер мəселесінің ӛзектілігі толық ашылып, себеп



184 Тулеев И. Гипербариялық медицина негіздері: оқу 
құралы. УМС 2020 328 чб/тв 7900

Оқу құралы мемлекеттік тілде қазіргі заманғы жаңа ғылыми жетістіктердің негізінде
гипербариялық медицинаның қолданысы мен әсер ету механизмін түсіндіреді. Олар
шетелдік оқулықтырдың көмегі мен редакциялаушы автордың еңбектерімен көрсетілген. 
Бұл оқу құралы орта арнаулы және жоғары медициналық оқу орындарының
студенттеріне, резидентура, магистратура және докторантура тыңдаушыларына, дәрігер
барофизиологтар мен анестезиолог-реаниматологтарға және Гипербариялық оксигенация 
мамандығы бойынша қайта даярлау курсының тыңдаушыларына арналған.

185 Тогизбаева Г.И., 
Мулдахметов М.С.

Влияние микробиоты кишечника на 
развитие хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у детей: 
учебное пособие.

УМС 2019 156 цв/тв 4100

«Влияние микробиоты кишечника на развитие хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта у детей» - в учебном пособии освещены вопросы состояния
микробиоты и иммунитета желудочно-кишечного тракта, приведены основные функции
нормофлоры, влияние микробиоты на развитие хронических заболеваний. Показаны
новые методы диагностики изменения кишечного микробиоценоза. Предложены
основные подходы профилактики при заболеваниях ЖКТ, отмечена ведущая роль
диетотерапии в комплексном лечении хронических заболеваний органов пищеварения.
Пособие предназначено для врачей - интернов, резидентов в качестве дополнительной 

186 Абилов А. Принципы устойчивой архитектуры: 
Учебник

МОН РК 
УМС 2019 150 цв/тв 3900

В учебной программе подготовки бакалавров по специальности «Архитектура» 
предусмотрен курс «Принципы устойчивой архитектуры», призванный познакомить 
студентов с основополагающими принципами устойчивого развития в архитектурно-
градостроительной сфере, а также привить им практические навыки научно 
обоснованного градостроительного анализа и оценки устойчивости градостроительных 
систем различного ранга на основе изучения реальных объектов в структуре крупного 
города и за его пределами. В соответствии с этой целью данное учебное пособие 

187 Исабаев Г.А.
Современный урбанизм: основные 

инновации и перспективы развития. 
Учебное пособие.

УМС 2019 176 цв/ тв 4580

В учебном пособии раскрываются аспекты новейших тенденций и перспектив развития в 
современном урбанизме, на основе принципов движения «Новый урбанизм». Данные 
аспекты рассматриваются на ряде конкретных примеров модернизируемых и вновь 
возводимых городов Запада, Юго-Восточной Азии, Австралии. В пособии также 
затрагиваются вопросы экоустойчивого развития Алматинской агломерации, на основе 
авторских концепций. В завершающей части пособия затронуты основы экоурбанизма, 
как одного из перспективных направлений в современном градостроительстве.

188 Сабитов А.Р. Форма и образ: теоретическое наследие 
в архитектуре и дизайне. Учебное пособие. УМС 2018 251 цв/тв 7000

Учебное пособие по дисциплинам программы магистатуры «Теория дизайна», «История
материальной культуры», и программы бакалавриата - «История материальной культуры
и дизайна». Сост.: В.К. Лицкевич, А. Р. Сабитов. – Алматы, 2018. – 240 с. В учебном
пособии представлены статьи ведущих советских теоретиков архитектуры: А. Г.
Габричевского, И. Л. Маца, В. Ф. Маркузона, опубликованные в разные годы в
профессиональной периодической печати. Материал статей охватывает актуальную
проблематику ведущих направлений теории архитектуры и дизайна, рассматривает
тесную взаимосвязь теории с проектной практикой.       Вопросам архитектурной 

189
Глаудинов Б. А. 
Сабитов А.Р. Ахмедова 
А.Т.

Замысел и воплощение. Теоретическое 
наследие Я. Г. Чернихова: Учебное 

пособие.
УМС 2019

формат 
170*240 
116 цв/тв

3100

В книге представлен ключевой для понимания современной архитекту-ры и дизайна текст
Я. Г. Чернихова «Современная архитектура». Он пред-варяется выдержками из книги
«Построение шрифтов» и вступительными статьями составителей. Учебное пособие по
дисциплине «Теория дизайна» для специальности М06042100 – «Дизайн»

Дизайн и архитектура.



190 Ахмедова А. Т. Композиция: Учебное пособие. УМС 2019
формат 
170*240
159 цв/тв

6000

Дисциплина «Композиция I» входит в обязательный компонент базовых
дисциплин специальности 5B042100 - «Дизайн» и занимает важное место в обучении
студентов. Основные понятия, термины и средства этой дисциплины служат
методической базой для комплекса таких, формирующих
профессиональные качества будущего специалиста дисциплин, как «Рисунок»,
«Живопись», «Основы дизайна», «Элементы и процессы дизайна 1-4», а также
«Проектирование объектов дизайна 1-5».
В учебном пособии рассмотрены основные виды композиции, закономерности, основные 

191 Жүнісова Г. С. 
Ошақбаев П.

Салыстырмалы шамаларды өлшеу 
құралдарын түрлендіру коэффициенттерін 

өлшеудің теориялық жəне тəжірибелік 
негіздері: оқу құралы.

УМС 2019 139 цв/тв 3650

Ұcынылып отырған оқу құралында метрология салаларының бірі саналатын электр
энергиясын өлшеуді қамтамасыз ету, көп факторлы әр түрлі нұсқалы проблема, талап
етілетін дәлдікке қол жеткізу үшін қажетті ғылыми және ұйымдастырушылық негіздерді,
эталондық база мен техникалық құралдарды, метрологиялық нормалар мен ережелер
жан-жақты қамтылған. Кітаптағы материалдарда еліміздің қолданыстағы заңдары, өсу
жолы, нормативтік құжаттар негізінде баяндалатын заманауи мәселелері қарастырылған,
сонымен қатар қазіргі кезге қатысты метрология деректері мен мәліметтері берілген.
Салыстырмалы шамаларды өлшеу құралдарын түрлендіру коәффициенттерін өлшеудің 

192 Ахмет А. Қазақстандағы архив ісі. Толық. 2-бас. 
Монография. УМС 2018 424 чб/тв 7800

Монографияда Қазақстандағы архив ісінің қалыптасу тарихы кеңінен қарастырылады.
Архив – мемлекеттің кешегі және бүгінгі тарихының сақтаушысы. Тарихымызды тануда
архивтің алатын орыны ерекше. Архив – ел игілігіне, келер ұрпақтар мүддесіне қызмет
ететін мәңгілік қазына. Еңбек Алматы, Қызылорда, Орал, Атырау және Ресей
Федерациясының Москва, Орынбор, Астрахан қалаларындағы архивқорларында
сақталған тарихи мұраларға, түпдеректік құжаттарға сүйене отырып жазылған.
Зерттеу еңбек студенттерге, магистранттар мен докторанттарға, архив мамандарына,
тарих сүйер қауымға арналған.

193 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Жалпы жəне бейорганикалық химия: 
Лабораториялық практикум. УМС 2019 261 цв/тв 6800

Лабораториялық практикумда әрбір жұмыстың орындалу ретімен қоса келтірілген 
теориялық кіріспе, лабораториялық сабақты басқа сабақ түрлерінің көмегін қажет етпей-
ақ өтуіне мүмкіндік туғызады. Тақырыпқа сәйкес бақылау сұрақтары және тестік 
тапсырмалар келтірілген. Лабораториялық практикум техникалық жоғары, арнаулы оқу 
орындарының студенттеріне, инженер-технолог мамандарына арналған.

194 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Аналитическая химия. Лабораторный 
практикум по количественному анализу. 

Учебно-методическое пособие.
УМС 2019 92 цв/мг 2400

Настоящее методическое руководство к лабораторным занятиям по аналитической химии 
предназначено для студентов технических вузов нефтехимического профиля. В нем 
приведены теоретические основы и методические указания к выполнению лабораторных 
работ по количе-ственному анализу химических соединений. При прохождении 
лабораторного практикума студенты научатся определять количественный состав 
химических соединений, содержание химических элементов и веществ в анализируемом 
веществе и ознако-мятся с различными методами количественного анализа. Для закреп-

195 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Зат мөлшерін анықтау: аналитикалық 
химия пəнінен

лабораториялық практикум.
УМС 2019 95 цв/мг 2450

Лабораториялық практикумда зат мөлшерін талдаудың гравиметриялық және 
титриметриялық (қышқылды-сілтілік, тотығу-тотықсыздану реакцияларына, тұнба түзілуге 
негізделген титрлеу, комплексонометрия) әдістері негізі, тәжірибелерді орындаудың 
жолдары, пайдаланылатын реактивтер мен индикаторлар келтірілген. Лабораториялық 
жұмыс қорытындыларын өңдеу жолдары қарастырылған.
Лабораториялық практикум техникалық жоғары, арнаулы
оқу орындарының студенттеріне, инженерлерге, технологтарға

Биология. Биотехнология. Химия.

Архив.



196 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Зат құрамын анықтау: Аналитикалық 
химия пəнінен лабораториялық практикум. УМС 2019 168 цв/тв 4350

Лабораториялық практикумда зат құрамын талдаудың тәсілдері, тәжірибелерді 
орындаудың жолдары, пайдаланылатын реактивтер мен индикаторлар келтірілген. 
Лабораториялық жұмыс қорытындыларын өңдеу жолдары қарастырылған. 
Лабораториялық практикум техникалық жоғары, арнаулы оқу орындарының 
студенттеріне, инженерлерге, технологтарға және экология саласындағы сарапшы 
мамандарға арналған.

197 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Физико-химические методы анализа. 
Практикум. УМС 2019 108 чб/тв 3000

Настоящий лабораторный практикум предназначен для студен-тов технических вузов 
нефтехимического профиля. В нем приведены теоретические основы и методические 
указания к выполнению лабо-раторных работ по физико-химическим методам анализа. 
При прохождении лабораторного практикума студенты научатся определять 
качественный и количественный состав химических со-единений с использованием 
современных физико-химических (ин-струментальных) методов анализа. Для 

198 Мельдешов А.А. 
Алимжанова А.А. 

Основы  качественного анализа. Учебное 
пособие. УМС 2019 222 цв/тв 5800

 Учебное пособие по  аналитической химии содержит теоретиче-ские основы и основные 
принципы качественного анализа, качествен-ные реакций по разным классификациям, 
схемы систематического хо-да анализа  катионов и анионов и предназначено для 
студентов техни-ческих вузов нефтехимического профиля.  В конце приведены 
контрольные задания, вопросы и типовые за-дачи для подготовки к экзамену.  

199 Кудиярова Ж.С. Ферменттік препараттарды алу 
биотехнологиясы: оқу-əдістемелік құралы. УМС 2019 100 цв/мг 2600

«Ферменттік препараттарды алу биотехнологиясы» оқу-әдістемелік құралы ферменттік 
инженерия, өндірістік биотехнология, молекулалық биология, өсімдіктер 
биотехнологиясы, өсімдіктер физиологиясы және тағамдық биотехнология пәндерінің 
теориялық негіздерін тиімді игеруге көмек береді. Бұл дәрістер жинағы техникалық 
мамандықтар бойынша, биологиялық және технологиялық жоғары оқу орындарында, 
колледждерде тағамдық саласында 5В070100- Биотехнология мамандығы бойынша білім 
алушы бакалавр студенттеріне курстың теориялық және тәжірибелік негіздерін танып 

200 Мельдешов А.А., 
Алимжанова А.А. Лабораторный практикум по общей химии. УМС 2019 105 цв/мг 2750

Лабораторный практикум по общей химии содержит теоретические сведения, 
необходимые для выполнения работ, описание и порядок проведения лабораторных 
работ, обработку результатов работ, вопросы для самостоятельной работы и контрольные 
вопросы. Предлагаемый лабораторный практикум охватывает все разделы об-щей 
химии, предусмотренные Госстандартом МО и Н РК для нехимических специальностей 
технических вузов, а именно: классы неорганических соеди-нений, основные понятия и 
законы химии, основы химической кинетики, растворы, гидролиз солей, окислительно-

201 Кошумбаев М.Б.
Переработка промышленных и бытовых 

отходов: учебное
пособие.

УМС 2019 172 цв/тв 4500

В пособии приведены основные сведения по методам и способам переработки 
промышленных и бытовых отходов. Приведены классификации и группы опасности 
отходов. Показаны методы переработки топливных отходов. Пособие предназначено для 
студентов энергетического факультета университетов.

202 Базилов Ж.Ж Полиграфия өндірісінің негіздері: оқулық УМС
МОН РК 2019 240 чб/тв 5800

Қазіргі кезеңдегі біздің міндетіміз – Қазақстанның полиграфиялық базасын жедел 
дамыту, бұрынғы полиграф иялық кәсіпорындарды қайта құрып, жабдықтау және 
жаңаларын салу болып табылады. Басты мақсат ағымдағы басылымдардың сапасын 
жақсарту, халыққа ақпарат жеткізудің жеделді гін арттыру және жоғары білікті мамандар 
даярлау үшін жаңа жұмыс орындарын ашу. Кітап болашақ полиграфистерге арналған.

Полиграфия

Переработка отходов. Пищевая промышленность.



203 Базилов Ж.Ж
Полиграфия өндірісін

 автоматтандыру: оқулық. 
(ВУЗ)ЖООдарға арналған.

УМС 2019 233 чб/тв 5600

Полиграфия өндірісін автоматтандыру оқулық студенттер мен магистранттарға арналған, 
сонымен қатар полиграфиялық мекемелерде құрал - жабдықтармен айналысатын 
мамандар да қолдануға болады.

204 Базилов Ж.Ж Основы полиграфического производства. 
Учебник.

УМС
МОН РК 2019 240 чб/тв 5800

Нашей задачей в современных условиях является скорейшее развитие полиграфической 
базы Казахстана, реконструкция и дооснащение существующих  и создание новых 
полиграфических предприятий. Главная цель - добиться улучшения качества 
периодических изданий, оперативности предоставления информации населению  и, что 
немаловажно, создать новые рабочие места для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

205 Базилов Ж.Ж
Баспа, полиграфия жəне іс жүргізу 

терминдерінің орысша-қазақша 
түсіндірме сөздігі.

УМС 2019 480 чб/тв 9500

Түсіндірме сөздікте он төрт мыңнан астам сөз түсініктемесімен беріліп отыр.Бұл еңбек 
журналистерге, қоғам қайраткерлеріне, жоғары және орта білім беретін оқу 
орындарында оқитын студенттерге, ұстаздарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

206 Базилов Ж.Ж Автоматизация полиграфического 
производства. Учебное пособие УМС 2019 137 чб/тв 3300

В учебном пособии рассматриваются общие принципы построения автоматизированных 
и автоматических технологических систем, и структура автоматизированного управления 
полиграфическим производством. Описаны системы управления, на базе компьютерной 
техники, связанные с воспроизведением текстовой и изобразительной информаций, 
сведения об автоматизации современного печатного производства, и автоматические 
поточные линии в брошюровочно-переплетных производствах.
Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, а так же полезно инженерно-
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