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№ Автор, наименование Цена Аннотация 

 

1.  KukeyevA.K./ Кукеев А.К. 

Fundamentals of law practicum. 

Educational- metodical manual ,138 

ps, 2018 

5 300 The educational-methodical manual presents the most important theoretical 

propositions on the basic branches of the legal system of the Republic of 

Kazakhstan, as well as: materials for practical exercises, questions and tests to 
check the knowledge of students, lists of the necessary literature, including 

regulations, comments, textbooks and manuals, links to Internet sites that contain 

relevant information. The manual also includes a reference for practical lessons, 
essays topics, reports and essays. It includes tasks (the situation), the solution of 

which will contribute to the development of students as part of the course the 

basic legal knowledge is required not only to pass exams, but in any field. The 
educational-methodical manual is intended for students of non-legal professions. 

2.  Myrzahkmet J.K.  ECONOMIC 

THEORY,254 ps,   2018 г. study 

guide 

5 300 This textbook presents a practical course of professional English language for 

students of legal professions. The main goal of the course is to develop and form 

foreign language and intercultural communicative competence necessary for 
professional dialogue in the future field of activity. This practical course will help 

future professionals to acquire basic conceptual and categorical apparatus in 

certain spheres of their activity and corresponding systems of terms, features of 
text structural organization will form basic skills for successful business 

communication in a foreign language. 

3.  Nurmukhankyzy D., Alipbayeva 

A.A.,            Metiyeva O.S.  

Professional English for lawyers  

Тextbook,160 ps,  2018 

5 200 В книге системно изложены экологические и социальные аспекты питания. 
Особое внимание обращено на нормативно-законодательную основу 

безопасности пищевой продукции в РК. Показаны основные виды и пути 

загрязнения продуктов питания из внешней среды и токсинами природного 
происхождения.  

Обсуждены потенциальные риски применения генномодифицированных 

организмов. Рассмотрены способы снижения отрицательного воздействия 
токсинов на организм человека, описаны основные пищевые и биологически 

активные добавки. Для студентов, магистрантов, преподавателей, 

специалистов, организаций и предприятий пищевой индустрии.   

4.  Zh. Rakhmetulina, 

Т.Abylaykhanova, G.Urazbayeva  

Еconomic theory and practice, 256 

ps, 2018 г. The course of lectures 

5 500 The course of lectures contains all sections of «Еconomic theory and practice» 

discipline. It is intended first of all for students of Programs 5В050600 

«Еconomics», teachers of economic disciplines and all others who are interested 
in theoretical bases of functioning of economy. It is recommended for publication 

by the educational-methodical association of the Republican educational-

methodical council of the Ministry of Education and Science, the protocol number 
2 from 01.07.2016 y. 

5.  Абимульдина С. Т.  Азық-түлік 

өнеркәсібіндегі экобиотехнология. 

Оқулық, 240 б., 2018 ж 

5 200 Оқулық «Экологиялық биотехнология» және «Азық-түлік өнімдерінің 

биотехнологиясы» пән бағдарламаларына сәйкес ресімделген және 5В010700 

«Биотехнология», 5В072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» 
мамандықтарының күндізгі және сырттай нысандарында  оқитын 

студенттері үшін арналған, сондай-ақ 5В060800 «Экология» мамандығының 

студенттері қолдана алады. Оқулық құрамында экологиялық 
биотехнологияның негізгі мәселелерінің теориялық және графикалық 

материалдары бар,  қоршаған ортаны қорғау және азық-түлік өнеркәсібі 

саласындағы процестер үшін микроорганизмдерді пайдалану мәселелері 
қарастырылады. Студенттерде биотехнологиялық процестердің негізгі 

заңдылықтарын қолдана отырып, азық-түлік өнеркәсібі саласындағы 
экологиялық және биотехнологиялық процестерді шешу үшін осы білімді 

қолдану туралы студенттердің білімін дамытуға бағытталған. 

6.  Азатбек Т.А., Есмагулова Н.Д. 

Конкуренция и 

5 200 В учебном пособии изложены теоретические и методологические основы 

конкуренции,  конкурентной борьбы, конкурентоспособности на макро-, 
мезо-, микроуровне. Книга дает возможность ввести в учебный процесс 
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конкурентоспособность, 242 стр, 

2018 г., Учебное пособие. 

специальный курс «Конкуренция и конкурентоспособность»  на принципах 
кредитной технологии обучения.  В конце каждой темы читатель найдет 

вопросы для повторения материала,  тесты и кейсы, список литературы, 

включая нормативные и законодательные акты. Книга рассчитана на 

студентов, магистрантов  вузов, ученых-экономистов, работников органов 

государственного управления, сферы социального и культурного сервиса, 

менеджеров, бизнесменов, а также адресуется широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемой конкуренции и конкурентоспособности 

субъектов на рынке.  

7.  Алдамжарова М.Г.  Учебное 

пособие по русскому языку для 

технических ВУЗов, для казахских 

групп., 148 стр, 2018г., Учебное 

пособие 

5 200 В учебном пособии, наряду с кратким изложением отдельных теоретических 

вопросов, даются упражнения исследовательского, аналитического, 
поискового характера с заданиями, направленными на овладение студентами  

нормами современного русского языка в профессиональной деятельности, 
выработку  навыков грамотной устной и письменной речи путём анализа 

текстов авиационного содержания, работы с авиационными терминами и 

терминологическими оборота. 

8.  Алтаев Ж.А., Габитов Т Ғылым 

тарихы мен философиясы. 

Толықтырылып, өңделген. 

Оқулық, 468 б.,  2018ж. 

5 700 Оқулық ғылым тарихы мен философиясының ең түбегейлі мәселелерін 
қамтитын яғни, ғылым тарихы мен философиясын олардың салааралық 

байланыстылығын философиялық-методолгиялық тұрғыдан қарастырылады.  

9.  Альмусин Г.Т.,  Нешина Е.Г. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның 

ауасын кондиционерлеу жүйесін 

жобалау 

Оқу құралы 2018 г 60 бет 

4200 Оқу құралында нақты технологиялар үшін үлгі режиміне себепші 

ғимараттарды (үй-жайлар) есептеу үшін кондиционерлеу жүйелерін, 

әдістерін әзірлеу – жобалаудың өзекті мәселелері; ауа өңдеу әдістері мен 

технологиялық схемаларды таңдау; технологиялық жүйелеу элементтерінің 

жүктемелерін есептеу; АБЖ жабдықтарын есептеу және таңдау; ауаны 
кондиционерлеу жүйелерін құрастыру; АБЖ жұмыс режимдерін талдау 

қарастырылады. Оқу құралы оқу жоспарының талаптарына сәйкес жасалған 

және пәнді оқып үйренуде 5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығының 
студенттеріне «Ауа баптау жүйесі және суықпен жабдықтау» пәніне 

арналған. 

10.  Альмусин Г.Т., Нешина Е.Г. 

Проектирование системы 

кондиционирования воздуха 

промышленного предприятия 

Учебное пособие 2018 г 61 стр 

3900 В пособии рассмотрены актуальные вопросы проектирования систем 

кондиционирования воздуха, освоение методик расчета типового режима 
кондиционируемого здания (помещения) для конкретной технологии; выбор 

методов и технологической схемы обработки воздуха;  расчет нагрузок на 

элементы технологической схемы;  расчет и подбор оборудования СКВ;  
конструирование системы кондиционирования воздуха;  анализ режимов 

работы СКВ. 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями учебного плана 
и предназначено для студентов специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» 

при изучении дисциплины «Кондиционирование воздуха и 
холодоснабжение». 

11.  Амангелді А.А.   Кәсіби қазақ тілі, 

178 б.,  2018ж., Оқулық 

5 200 Құралда кәсіби мәтіндер іріктеліп, екшеліп берілген. Оқулық кредиттік білім 

беру технологиясына негізделген. Тақырып бойынша практикалық сабақтар, 

студенттердің оқытушы басшылығымен атқаратын жұмыстары және тіл 
үйренуші өз бетімен орындауға тиісті тапсырмалар рет-ретімен беріліп 

отырады. Әр сабақтан соң тіл үйренушінің тақырып бойынша алған білімін 

өзі тексеруіне мүмкіндік беретін тест тапсырмалары бар. Аралық бақылау 
жұмысын да студент өз бетінше орындап, білімін тексере алады. Ауызша 

және жазбаша жаттығу жұмыстары болашақ маманның өз мамандығы 

саласындағы терминдерді меңгеруге, болашақта еңбекке тілдік кедергісіз 
араласуға көмектеседі.  

12.  Аманжол Қасабек, Жақып Алтай.   

Қазақ философиясы  Оқулық, 184 

б., 2018ж  

5 300 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 арналған 

13.  Апеева Г.С.  Кәсіби қазақ тілі  

пәні арқылы іскери дағдыларды 

дамыту (оқыту орыс тілінде 

жүргізілетін топ студенттеріне 

арналған оқу құралы), 188 б.,   

2018ж., Оқу құралы 

5 200 Оқу құралы студенттерге, мемлекеттік қызметкерлерге, іскери қарым-

қатынасты қазақ тілінде жүргізуге ниет еткен барлық оқырманға арналған.  

14.  Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова 

Ш.К.  Русский язык. Четвертое 

издание, 244 стр,  2018г., Учебное 

пособие 

5 200 Учебное пособие создано на основе Государственного образовательного 

стандарта с учетом требований подготовки специалистов в условиях 

кредитной системы обучения. Оно состоит из шести разделов: в первом 
даны сведения об основных функциях языка, видах и формах речи, тексте 

как ведущей единицы общения; во втором предложен материал о 

функционально-смысловых типах речи; в третьем речь идет о 
функциональных стилях речи; в четвертом представлена информация о 

структурно-смысловом членении текста; в пятом содержится материал об 

основах компрессии научных текстов; шестой посвящен актуальным 
проблемам культуры речи и практической стилистики. Каждый раздел имеет 

достаточное количество заданий и упражнений, рассчитанных на активное 

обучение студентов русскому языку. 

15.  Байдыбекова С.К. Бухгалтерлік 

есептің компьютеризациясы  2-

томи , 336 б., Оқу құралы  2018 ж 

5 500 Бухгалтерлік бағдарламалардың ең кең тараған түрі 1С-Кәсіпорын.1С- 

Кәсіпорын бағдарламасын үйрену мақсатында автор «Бухгалтерлік есепгің 

компьютеризациясы» атты оқулықты ұсынады. Оқулықта әртүрлі 
бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің (Алтын, Лука-ПРО, ТСВ-Бухгалтерия 

және т.б.) қолданылуы мен мазмұндары ашып көрсетілген. Оқу құралында 



«1С- Кәсіпорын 8.2» бағдарламасына ерекше назар аударылған. Жалпы 
теориялық сұрақтармен қатар, оқу құралы «1С-Кәсіпорын 8.2» 

бағдарламасымен жұмыс жасау әдістерін де қарастырады. Оқу құралы  

«Есеп және аудит», «Қаржы», «Экономика», «Менеджмент» 

мамандықтарының студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға және 

тәжірибедегі бухгалтерлерге арналған 

16.  Байдыбекова С.К. Бухгалтерлік 

есептің компьютеризациясы,   1-

том, 332 б., Оқу құралы 2018 ж 

5 500 Соңғы жылдары барлық қызмет түрлері аясында жаппай компьютерлендіру 

үдерісі жүріп жаттыр. Бұл үдеріс қаржы-экономикалық қызмет саласына да 
ене бастады.Компьютерлердің енгізілуімен байланысты кәсіпорындағы 

бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша көптеген арнайы 

бағдарламалар пайда болды. Бухгалтерлік бағдарламалардың ең кең тараған 
түрі 1С-Кәсіпорын.1С- Кәсіпорын бағдарламасын үйрену мақсатында автор 

«Бухгалтерлік есепгің компьютеризациясы» атты оқулықты ұсынады. 
Оқулықта әртүрлі бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің (Алтын, Лука-ПРО, 

ТСВ-Бухгалтерия және т.б.) қолданылуы мен мазмұндары ашып көрсетілген. 

Оқу құралында «1С- Кәсіпорын 8.2» бағдарламасына ерекше назар 
аударылған. Жалпы теориялық сұрақтармен қатар, оқу құралы «1С-

Кәсіпорын 8.2» бағдарламасымен жұмыс жасау әдістерін де қарастырады. 

Оқу құралы  «Есеп және аудит», «Қаржы», «Экономика», «Менеджмент» 
мамандықтарының студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға және 

тәжірибедегі бухгалтерлерге арналған 

17.  Баймагамбетова С.З. История 

культуры Казахстана в ХХ-нач. 

ХХIвеков.  Учебное пособие , 151 

стр, 2018г 

5 000 В учебном пособии, с учетом всех  явлений и событий, исследуемого 

периода,  анализируются исторические аспекты   становления и развития 

культуры Казахстана в ХХ и нач.ХХI веков. При этом основное внимание 

уделяется анализу  развития самых массовых форм распространения 

культуры среди населения – культурно-просветительным учреждениям. В 
работе также дается исторический анализ становления и развития 

культурообразующихся систем: образования, науки, средств массовой 

информации, других учреждений культуры и искусства и т.д. 

18.  Байысбаева М. П.       Наубайхана 

кәсіпорындарын жобалау.  Оқу 

құралы, 196 б.,  2018 ж 

5 000 Оқу құралында нан өндірісінің негізгі сатылары  берілген. Наубайхана 

өндірісінде қолданылатын негізгі және қосымша шикізаттардың сапасы, 

химиялық құрамы, қасиеті және оларға қойлатын талаптар келтірілген. Нан 
және нан өнімдері өндірісіндегі ең негізгі шикі затқа жататын ұнның 

наубайханалық қасиеттері және оны анықтау әдістеріне түсініктеме 

берілген.  

19.  Байысбаева М. П.       Наубайхана 

өндірісінде қолданылатын 

шикізаттар мен материалдар. Оқу 

құралы, 120 б.,   2018 ж 

5 000 Оқу құралында наубайхана кәсіпорындарын жобалау туралы жалпы түсінік  
берілген. Оқу құралында жалпы нан алу технологиясының негізгі сатылары, 

жобалауды ұйымдастыру сұрақтарының реті, шикізаттарды сақтау 

жабдықтары, қамыр илеу және ашыту жабдықтары, қамырды бөлшектеп-
өңдеу құралдары, жетілдіру жабдықтары, наубайханалық пештер,  дайын 

өнімдерді сақтау құрал-жабдықтары жөнінде мағұлмат келтірілген. 
Наубайхана кәсіпорынын жобалау бойынша есептеуді орындаудың әдістері 

барлық бөлімдерге мысалдар келтіре отыра берілген. 

20.  Баубеков С.Д., Таукебаева К.С.  

Тамақ және сауда жабдықтарын 

жөндеудің алдын алу әдістері. Оқу 

құралы, 210 б.,   2018 ж 

5 000 Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру орындарында білім алатын 

«Тамақ және ет өнеркәсібінің өндіріс жабдықтары» пәнінің бағдарламасына 
сәйкестендіріліп жазылған. Мұнда қазіргі замандағы республикамыздың 

кәсіпорындарында кең тараған тамақ және сауда жабдықтарын жөндеудің 

алдын алу әдістері жайлы айтылған. Құрал мамандығы бойынша 
дайындалған және орта және кәсіптік оқу орындарының оқушылары мен 

колледж студенттеріне арналған. 

21.  Баяндинова А.М.  Основы 

гостиничного хозяйства, учебное 

пособие, 304 стр,  2018 г 

5 500 Данное пособие подготовлено для широкого круга читателей и студентов 
высших учебных заведений и факультетов. Включает в себя две главы, в 

которых отражены основные теоретические основы гостиничного хозяйства, 

практические задания и вопросы контроля с тестовыми заданиями для 
самопроверки. 

22.  Баяндинова А.М., Подсухина О.В.  

Основы туризмологии.  Учебное 

пособие , 216 стр.,  2018 г 

5 200 Данное пособие подготовлено для широкого круга читателей и студентов 

высших учебных заведений и факультетов. Включает в себя две главы, в 

которых отражены основные теоретические основы гостиничного хозяйства, 
практические задания и вопросы контроля с тестовыми заданиями для 

самопроверки. Учебное пособие «основы туризмологии» обсуждено и 

рекомендовано к опубликованию на заседании кафедры.  

23.  Баяндинова А.М., Шаимова А.С  

История международного 

туризма. Учебное пособие, 268 

стр,  2018 г 

5 500 Данное пособие подготовлено для широкого круга читателей и студентов 

высших учебных заведений и факультетов. Включает в себя две главы, в 

которых отражены основные теоретические основы гостиничного хозяйства, 
практические задания и вопросы контроля с тестовыми заданиями для 

самопроверки.  

24.  Баяндинова А.М., Шаимова А.С.  

Планирование и организация  

туристского бизнеса  Учебно-

методическое пособие, 204 стр, 

2018 г 

5 200 Данное пособие подготовлено для широкого круга читателей и студентов 
высших учебных заведений и факультетов. Включает в себя две главы, в 

которых отражены основные теоретические основы гостиничного хозяйства, 

практические задания и вопросы контроля с тестовыми заданиями для 
самопроверки. 

25.  Бекбаев А., Сулеев Д., Хисаров Б. 

Сызықты және бейсызықты 

жүйелердің автоматты реттеу 

теориясы 

Оқулық 

2018 г 

328 бет 

6100 Бұл кітап автоматты реттеу теориясын жүйелі түрде қарастыратын қазақ 

тілінде жарық көрген алғашқы оқулық.Кітапта автоматты реттеу 
теориясының принциптері мен заңдылықтары, реттеу жүйелерін құру 

жолдары, оларды математикалық бейнелеу және мо-дельдеу әдістері, 

орнықтылықты бағалау критерийлері баяндалған. Бейсы-зықты және 
импульстік жүйелер жөнінде көлемді түсініктер берілген.Оқулық 

«Автоматтандыру және басқару», «Электроэнергетика» және бас-қа да 

техникалық мамандықтар бойынша оқып жүрген студенттерге, магист-
ранттарға, аспиранттарға, докторанттарға арналған. 

26.  Бекбаев А.Б., Әбітаева Р.Ш.  5500 «Энергетикалық жүйедегі өтпелі процестер» курсы екi бөлiкке бөлiнген: 



Энергетикалық жүйедегі өтпелі 

процестер 

Оқу құралы 2018 ж 182 бет 

бiрiншi электромагниттi өтпелi процесс, ал екiншiсі электромеханикалық 
процесс. 

Оқу құрал маманның біліктіліктік мінездемесінің талаптарымен, 

ұйымдастырудың педагогика-психологиялық негіздерімен және оқу 

сабақтарының өткізілуімен сәйкестендіріле құрылған. 

Осы оқу құрал өтпелі процестер бойынша келесі сүрақтар қарастырылған: 

энергожүйелердің жүктеме тұйіндеріндегі статикалық және динамикалық 
орңықтылықтары және есептеулері, кернеуі 1000В-қа дейін және одан 

жоғары желілерде қысқаша тұйықталу тоқтары және есептеу жолдары, 

электрқозғалтқыштардын өздігінен қосылатыны және есептеулері. 
Берілген оқу құрал  5В071800 - Электроэнергетика мамандығы студенттер 

үшін пайдалы бола алады. 

27.  Биекенов К.У., Биекенова С.К., 

Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану  

Оқулық, 400 б.,  2018ж 

5 500 Бұл оқулықта әлеуметтану ғылымының даму үдерісі, оның қазіргі ғылыми 
мәртебесі, неғұрлым танымал өкілдерінің концепциялары, теориялық-

әдіснамалық, әдістемелік және әдісқұралдық негіздері, орта деңгей 

теориялары, негізгі ұғымдары қарастырылған. 
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.Сондай-ақ 

әлеуметтану ғылымына қызығатын қалың жұртшылыққа, оқытушыларға, 

магистранттар, доктаранттарға, мұғалімдерге де пайдасы зор. 

28.  Биекенов К.У., Биекенова С.К., 

Кенжакимова Г.А. Социология  

Учебное пособие, 472 стр., 2018 г 

6 200 В данном учебном пособии на казахстанском материале освещены проблемы 
современной фундаментальной и прикладной социологии. Последовательно 

в доступной форме излагаются вопросы социологии как науки и учебной 

дисциплины, социологических измерений глобализационных процессов. 

Речь идет о социометодологии, социальных проектах и социологических 

индикаторах, прикладной и эмпирической социологии, построении 

программы полевого исследования, социологических теориях общества, 
классов, феномене среднего класса, уровня и качества жизни, бедности и 

неравенстве, социальной мобильности, фундаментальных институтах 

общества и социальном контроле. Работа представляет интерес для 
студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, занимающихся 

социологией.  

29.  Ботабаева К.Г. Әлеуметтік 

экономикалық  жоспарлау,  166 б., 

2018 ж., Практикум. 

5 000 Практикум «Әлеуметтік экономикалық жоспарлау» курсының теориялық 
негіздері, логикалық сұрақтар мен есептер жинағы қамтылған. «Мемлекеттік 

және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім алушы студенттерге 

арналады.  

30.  Брейдо И.В.,  Лапина Л.М. 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

промышленных установок 

Учебное пособие 2018 г 168 стр 

5300 В данном пособии приведена классификация технологического 
оборудования, рассмотрены основные режимы работы электродвигателей, 

кинематические схемы механизмов циклического и непрерывного действия. 

Приведены характеристики и классификация электроприводов, 
применяющихся в прокатном производстве, а также характеристики и 

классификация машин для подземных и наземных разработок. Большое 
внимание уделено электроприводам конвейеров, лифтов, подъемных машин. 

Приведены схемы пуска и торможения. Должное внимание уделено 

электроприводу городского транспорта. Перспективы внедрения 
современных полупроводниковых систем электропривода в 

промышленности Казахстана.Данное пособие может быть использовано 

студентами специальности 050718 «Электроэнергетика», а также 
магистрантами и преподавателями при изучении дисциплины 

«Автоматизированный электропривод типовых промышленных установок» 

31.  Брейдо И.В., Лапина Л.М. 

Системы управления 

электротехническими 

комплексами 

Учебное пособие  2018 г 124 стр 

5100 Пособие содержит основные понятия в области автоматического управления 

электротехническими комплексами, математическое описание и принципы 
построения систем управления, классификацию замкнутых систем 

регулирования скорости и момента электропривода постоянного тока, 

системы регулирования скорости асинхронного электропривода. 
Рассмотрены системы управления электроприводами различных 

технологических комплексов, а также программная реализация средств 

управления электроприводами. Данное пособие может быть использовано 
студентами магистрантами  специальностей 6М071800 

«Электроэнергетика», 6М070200 «Автоматизация и управление»,  а также 

преподавателями высших учебных заведений  при изучении дисциплины 
«Системы управления электроприводами» 

32.  Дайч Л.И.,  Потёмкина Е.Б., 

Войткевич С.В. 

Теория нелинейных САУ 

Учебное пособие  2018 г    80 стр 

4700 Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Теория нелинейных САУ» для студентов специальностей 
5В070200 «Автоматизация и управление» и 5В071800 «Электроэнергетика» 

дневной и заочной форм обучения. Для специальности  5В070200 эта 

дисциплина является базовой, для  5В071800 – элективной. Пособие 
содержит краткие теоретические сведения об основных видах нелинейных 

звеньев, методах исследования устойчивости. Даны основы анализа 

нелинейных, импульсных систем 

33.  Дейнега В. В. 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Учебник 2018 г 280стр 

6000 Настоящая книга предназначена в качестве учебника для студентов 

инженерных специальностей, обучающимся по программе бакалавриата и 

учащихся среднего профессионального образования.Комплексное учебное 
пособие рассматривает основы гидравлики и теплотехники как единый 

теплотехнический процесс в составе: теплоисточника, теплоносителя и 

теплообменника, связанных законами физики, термодинамики, механики 
жидкости и газа, которые изучаются студентами по всем специальностям 

инженерного профиля.Изложены основные направления в производственной 

гидравлике и теплотехнике и их связи с водой, как основного фактора при 
получении тепла и роли теплоносителя от теплоисточника до 

теплообменника. Конкретно рассмотрено технологическое оборудование по 

гидравлике и теплотехнике, составляющее неразрывное функционирование 
всей системы и представляет практическую направленность. Раздельное 

изучение гидравлики и теплотехники допускало повторение и 



неоднозначные критерии оценки параметров. Автором сделана попытка 
логически и технически рассмотреть этот производственный процесс как 

неразрывную систему - гидротеплоэнергетику, не снижая теоретические и 

практические требования. Раннее рассмотренные схемы не давали ответа на 

гашение динамических ударов и вибрационные колебания гидравлической и 

механической частей системы. Значительно расширена область 

конструирования нового поколения машин и оборудования с учетом 
требований инновационных программ и энергосберегающих технологий. 

Приведены примеры решения задач и табличные данные, что может быть 

полезным инженерно-техническим работникам при проектировании, 
обслуживании и эксплуатации гидротепловых систем. 

34.  Дейнега В. В. 

Энергетические устройства 

машин и робототехники 

Учебник 2018 г 308 стр 

6000 Учебник предназначен для студентов вузов и колледжей технических 

специальностей. Издание написано в соответствии с требованиями 
действующего государственного образовательного   стандарта и  

рекомендаций Минобразования РК. В данном учебнике излагаются 

физические законы энергодинамики, получения энергии в двигателях 
внутреннего сгорания и использования сил природы - гравитации, ветра, 

магнитного поля, плазмы и др., что может производить работу. 

Анализируются энергодинамические передачи энергии на рабочие органы 
машин и оборудования. Широко исследуются энергетические параметры 

элементов гидропривода и их управление конкретными конструкциями 

машин, подъемно-транспортной техники и оборудования. Приведены 
примеры решения конкретных задач, обеспечивающих повышение 

производительности труда. Учебник формирует у студентов объективное 

представление о многообразии использования энергии в роботодеятельных 
технологиях машин и оборудования нового поколения 

35.  Джекебаева М.А. Философия 

(каз.)  Оқу құралы , 139 б, 2018ж 

5 000 Философия» оқулығын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің АГТУ-нің 

профессорлары, философия ғылымдарының докторлары дайындаған. 

«Филосо-фия» оқулығының құрылымы ҚР БҒМ «Философия» пәнінің типтік 
бағдарламасына анағұрлым жақын, университет оқу семестрінің апта санына 

сәйкес 15 тақырып сұрақтары деңгейінде құрастырылған. Оқулық 

оқырмандарды адамның рухани мәдениетінің қалыптасу  тарихы, оларды 
жалпы адам тұрмысы мәселелері мен қоғам, тарих пен саясат, мәдениет пен 

ағарту, диалектика теориясы мен эпистемология, техника мен қазіргі өзекті 

мәселелерді зерттеуді әлемдік философиялық ойлау тәжірибесімен 
таныстырады.  

36.  Джумамухамбетов Н.Г. 

Нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии 

Учебное пособие 2018 г 218 стр 

5700   Рассмотрены современное состояние и перспективы исполь¬зования в 

Казахстане и за рубежом энергии солнца, ветра, геотер¬мальных вод, малых 
рек, океанов, морей, вторичных энергоре¬сурсов и других возобновляемых 

источников энергии. Приве¬дены примеры их внедрения в народное 

хозяйство. 
    Учебное пособие предназначено для студентов энергетических 

специальностей, а также для инженерно-технических работников, 

занимающих-ся решением проблем использования НВИЭ. 

37.  Джумамухамбетов Н.Г. 

(Жұмамұхамбетов Н.Ғ.), Яшков 

В.А., Жаналиева М.А. 

Электротехникалық материалтану 

Оқу құралы 2018 ж 320 бет 

6500 Оқу құралында диэлектрикте, өткізгіштерде, жартылай өткізгіштерде, 

магниттік материалдарда келіп-кететін, физика құбылыстарының негізі 

баяндалған. Материалдардың классификациясы берілген және олардың 
электрлік, физика-химиялық, механикалық, ылғалды және рационды 

қасиеттері келтіріледі. Электртехникалық материалдар өндірісінің қысқа 

технологиясы және оларды қолдану аясы қарастырылады.   Кітап 
электртехникалық мамандықтағы студенттер үшін оқу құралы есебінде 

арналған және әртүрлі электртехникалық мамандықтағы мамандармен 

пайдалы болуы мүмкін 

38.  Джумамухамбетов Н.Г., 

В.А.Яшков,  М.С. Ершов, А.А. 

Конарбаева, А.И. Исмагулова 

Надежность и качество 

электроэнергии в системах 

промышленного 

электроснабжения 

Монография 2018 г 222 стр 

5700 В учебном пособии изложены вопросы качества промышленного 
электроснабжения, включающее две составляющие: качество 

электроэнергии и надежность электроснабжения, которые влияют на 

показатели функционирования потребителей электроэнергии. 
Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов и учащихся 

колледжей электротехнических специальностей, а также специалистов в 

области промышленного электроснабжения.  

39.  Динаева Б.Б.  Іскерлік қазақ тілі  , 

308 б, 2018ж.,  Оқу құралы 

5 300 Оқу құралы қазақ тілінде іскерлік хат алмасудың теориялық және 

практикалық мәселелерін қамтиды. Оқу құралында Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік мекемелер мен ведомостволарда, ұлттық 
компанияларда, акционерлік қоғамдарда өте жиі қолданылатын құжат 

түрлерін құрастырып ресімдеуге үйрету мақсатында дайындалуға қажетті 

түпнұсқа құжат үлгілері, іскерлік хат алмасу тілі бойынша дайындалуға 
арналған тапсырмалар берілген. Ұсынылған ресми құжаттың үлгілері 

мемлекеттік тілдегі ісқағаздардың жазба үлгілерін тілдік нормаға сай терең 

меңгеруге, ісқағаздарын сауатты толтыруға үйретеді. Сабақ барысында 
тәжірибеден өтіп, сарапталған бұл оқу құралы  студенттерге, мекеме 

қызметкерлеріне, кеңсе ісқағаздарын жүргізушілерге, жалпы көпшілік 

қауымға арналған.   

40.  Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С   

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ, 285 

б.,  2018 ж., Оқулық 

5 500 Аталған оқулықта экономикалық теория пәнінің негізгі мәселелері жан-

жақты қарастырылған. Тақырыптық мәселелер теориялық тұрғыдан ғана 

емес, өзін-өзі тексеру сұрақтары, жаттығулар, есептер, графиктер мен 
кестелер, тест тапсырмалары, статистикалық деректер және негізгі ұғымдар 

көмегімен де жатық түсіндіріледі. 

41.  Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. 

Микроэкономика,325 б.,   2018 ж., 

5 700 Аталған оқулықта микроэкономика пәнінің базалық мәселелері жан-жақты 

қарастырылған. Тақырыптық мәселелер теориялық тұрғыдан ғана емес, 
жаттығулар, есептер, графиктер мен кестелер, тест тапсырмалары көмегімен 



Оқулық де жатық түсіндіріледі. Оқулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына 
негізделген.  

42.  Дукенбаева З.О.  ХХ ғасырдың 20-

40 жылдарындағы ұлт зиялылары  

Оқу құралы, 232 б.,   2018ж 

5 200 20-40 жылдардағы ұлт зиялыларының ХХ ғасырдың  20-40 жылдарындағы 

тағдырлары зерттелініп, шығармашылық интел-лигенцияның өсу жолдары 

мен кәсіби қызметін жеке бөліп осынау хронологиялық шеңберде талдау 
отандық тарихнамада алғаш рет қолға алынып отыр. Мақсат – өзіндік 

ерекшеліктері мол әдебиет, баспасөз, өнер, ғылым қайраткерлерінің 

қызметін мүмкіндігінше жүйелі, объективті, сыншыл тұрғыдан саралау. Оқу 
құралында тоталитаризмнің қуғын-сүргініне ұшыраған Кеңестік 

Қазақстандағы шығармашылық зиялыларының алғашқы ұрпағының қиын 

тағдыры нақты деректер негізінде сипатталады. Еңбек жоғары оқу 
орындарының “тарих” мамандығы бойынша білім алатын студенттерге, 

магистрлерге, докторанттарына және оқытушыларға арналған. 

43.  Дюсенова Н.К. Қазақстандағы 

саяси  қуғын-сүргін тарихы    

(1920-1950 ж.ж.)  Оқу құралы , 144 

б., 2018ж 

4 900 Оқу құралында  ХХ  ғасырдың бірінші жартысындағы  ұлт зиялыларына 
қарсы бағытталған сталиндік саясаттың басты ұстанымдары мен саяси  

қуғын-сүргін тарихының негізгі кезеңдері сипатталады, 40-50 жылдары 

тарихшылар мен әдебиет саласындағы ғалымдарды, ақын-жазушыларды 
қуғын-сүргінге ұшырату және олардың салдары, қазақ қоғамына тиген 

зардаптары тарихи тұрғыда талданады. Оқу құралы студенттерге, 

магистранттарға Қазақстан тарихы пәнінен дәріс беретін оқытушыларға, 
зерттеушілерге арналған. 

44.  Ермағанбетов Қ.Т. Электртехника 

және электроника негіздер. 1-том 

Оқулық 2018 ж 288 бет  

6000 Ұсынылып отырған электрондық оқулықта электртехника ілімінің негізінде 

жататын электр- статикалық  өріс, тұрақты тоқтың жалпы зарядтардың 

белгілі бір бағытта тасымалдануы үшін қажетті шарттар, тұрақты және 

айнымалы тоқтың электр тізбектерін зерттеу, есептеу әдістері, синустар 

заңдылығымен тоқтардың электр тізбегін есептеу әдістері, синустар 
заңдылығымен өзегеретін тоқтардардың электр тібектерінде жүретін 

резонанс құбылыстары туралы, үш фазалы электр тізбектерінің 

ерекшеліктері, сызықты электр тізбегіндегі өтпелі үдерістерді зерттеу 
әдістері, бейсызық электр тізбектерін есептеу әдістері, электрмагнетизм 

үдерістері, трансформаторлар туралы, айнымалы және тұрақты тоқ электр 

мәшинелері туралы баяндалған. Белгілі бір тақырыптардан кейін 
қорытындылар өзін-өзі тексеруге мүмкіндік беретін бақылау сұрақтары 

берілген. 

45.  Ермағанбетов Қ.Т. Электртехника 

және электроника негіздер. 2-том 

Оқулық 2018 ж 156 бет 

5500 Ұсынылып отырған электрондық оқулықта электртехника ілімінің негізінде 

жататын электр- статикалық  өріс, тұрақты тоқтың жалпы зарядтардың 
белгілі бір бағытта тасымалдануы үшін қажетті шарттар, тұрақты және 

айнымалы тоқтың электр тізбектерін зерттеу, есептеу әдістері, синустар 

заңдылығымен тоқтардың электр тізбегін есептеу әдістері, синустар 
заңдылығымен өзегеретін тоқтардардың электр тібектерінде жүретін 

резонанс құбылыстары туралы, үш фазалы электр тізбектерінің 
ерекшеліктері, сызықты электр тізбегіндегі өтпелі үдерістерді зерттеу 

әдістері, бейсызық электр тізбектерін есептеу әдістері, электрмагнетизм 

үдерістері, трансформаторлар туралы, айнымалы және тұрақты тоқ электр 
мәшинелері туралы баяндалған. Белгілі бір тақырыптардан кейін 

қорытындылар өзін-өзі тексеруге мүмкіндік беретін бақылау сұрақтары 

берілген. 

46.  Ермағанбетов Қ.Т. Электртехника 

және электроника негіздер. 3-том 

Оқулық 2018 ж 168 бет 

5500 Ұсынылып отырған электрондық оқулықта электртехника ілімінің негізінде 
жататын электр- статикалық  өріс, тұрақты тоқтың жалпы зарядтардың 

белгілі бір бағытта тасымалдануы үшін қажетті шарттар, тұрақты және 

айнымалы тоқтың электр тізбектерін зерттеу, есептеу әдістері, синустар 
заңдылығымен тоқтардың электр тізбегін есептеу әдістері, синустар 

заңдылығымен өзегеретін тоқтардардың электр тібектерінде жүретін 

резонанс құбылыстары туралы, үш фазалы электр тізбектерінің 
ерекшеліктері, сызықты электр тізбегіндегі өтпелі үдерістерді зерттеу 

әдістері, бейсызық электр тізбектерін есептеу әдістері, электрмагнетизм 

үдерістері, трансформаторлар туралы, айнымалы және тұрақты тоқ электр 
мәшинелері туралы баяндалған. Белгілі бір тақырыптардан кейін 

қорытындылар өзін-өзі тексеруге мүмкіндік беретін бақылау сұрақтары 

берілген. 

47.  Ермеков К.  Ғылымның тарихы 

мен философиясы  Оқу құралы , 

460 б.,  2018ж 

5 500 Ұсынылып отырған еңбек ғылымның тарихы мен философиясының 

проблемаларына, ғылыми білімдердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы 

туралы ілімге, оның тарихы және философиялық мәселелеріне арналады. 
Бұнда философия мен жеке нақтылы ғылымдардың байланысы мен бір-

біріне ықпалы проблемаларына талдау және олардың тарихына шолу 

жасалған. Жұмыс магистранттар мен доктораанттарға және ғылымның 
әртүрлі салаларымен шұғылданатын мамандарға арналған оқу құрал ретінде 

ұсынылады 

48.  Ершина А.К.  

Теория и практика использования 

возобновляемых источников 

энергии 

Учебное пособие 2018 г 220 стр 

5700 В пособии изложены основные пути использования возобновляемых 
источников энергии. Более подробно рассмотрены теория вертикально-

осевых ветроагрегатов типа Дарье. Аналитически определены все 

аэродинамические характеристики ветротурбины: вращательный момент, 
мощность турбины, коэффициент использования энергии ветра и др. 

Показана возможность теоретического определения угловой скорости 

вращения турбины при ее запуске на холостом ходу, а также с выходом на 
рабочий режим.  

Книга предназначена для студентов и магистрантов специальностей: 

«физика», «механика», «преобразование возобновляемых видов энергии и 
установки на их основе» университетов, а также будет полезна специалистам 

работающим в области использования возобновляемых источников энергии. 

49.  Ершина А.К.  Теория и практика 

использования возобновляемых 

5 200 В пособии изложены основные пути использования возобновляемых 

источников энергии. Более подробно рассмотрены теория вертикально-
осевых ветроагрегатов. Книга предназначена для студентов и магистрантов 



источников энергии  Учебное 

пособие, 220 стр., 2018 г 

специальностей: «механика», «преобразование возобновляемых видов 
энергии и установки на их основе». 

50.  Әлімбек Г., Әділбек А., 

Мағзұмбекова Ә., Салықжанова  

Ш.   Қазақ тілі (Жоғары оқу 

орындарының орыстілді 

бөлімдерінің   студенттеріне 

арналған), 280 б.,  2018ж., Оқу 

құралы   

5 300 Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарының орыстілді бөлімдерінің   

студенттеріне арналған.   Оқу құралына енгізілген үзінді мәтіндер тілдік 

қатынастың отбасы-тұрмыстық,  мәдени-әлеуметтік, кәсіби-елтанымдық 

және ресми-қоғамдық салаларына сәйкес өзекті тақырыптарды қамтыған 
мәтіндер мен коммуникативтік тапсырмалар жүйесі тіл үйренушінің сөйлеу 

әрекетінің оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым түрлері бойынша тілдік 

дағдылары мен сөйлеу іскерліктерін қалып¬тастыруға бағытталған. Оқу 
құралының тағы бір ең басты ерекшеліктері оқу құралында іріктеліп 

алынған мәтіндермен жұмыс істеуге арналған тапсырмалар мен қазақша-

орысша сөздік, фразеологизмдер мен көнерген сөздердің мағыналарының 
түсініктемелері берілген. Мәтіннің мазмұнын, оқиға желісін баяндауға 

тексеруіне арналған  тапсырмалар мен бақылау сұрақтары бар. 

51.  Әмірбекұлы Е. Инновациялық 

бизнес, 132 б., 2018 ж., Еңбек 

ғылыми 

4 900 Инновациялық бизнестің маңызы, оны қалыптастырудың шетелдік және 
отандық тәжірибесі, маңызды элементтері және олардың қызметін 

жетілдірудің әдіснамалық негіздері қарастырылады. Қазақстанның 

инновациялық әлеуеті мен ұлттық инновациялық инфрақұрылымының 
қазіргі жағдайына және дамыту мүмкіндіктеріне талдау жүргізіледі. 

Инновациялық инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі және 

оны жүзеге асыру тетіктері ұсынылады. Бұл еңбек ғылыми ұйым 
қызметкерлеріне, инновациялық бизнеспен шұғылданушы мамандарға, 

докторанттарға, магистранттар мен студенттерге арналады. 

52.  Жакишев Б.А. 

Жылу энергетикасында 

қолданылатын құрылыс 

материалдары 

Оқу құралы 2018 ж 100 бет 

4700 Оқу құралы жылуды шығармайтын материалдардың ішкі құрылымдарын 
және жылу өткізгіштіктің негізгі заңдарын қарастырады, сондай-ақ булы 

құрылыс конструкциялардың беріктік есеп-қисабы әдістемесі мен принципін 

көрсметеді. Жылу өткізгіштіктің негізгі заңдары келтірілген. Бұл жұмыс 
мамандардың кең шеңбері үшін қолдануға, материалдармен және олардың 

қасиеттермен шұғылданғандарға, студенттерге, магистранттарға және 

аспиранттарға, құрылыс материалдардың облысында жұмыс жасайтын, және 
энергетиктер үшін пайдалы. 

53.  Жанбиров Ж.Г.,  Матаев У.М 

Электропитающие устройства 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ). 

Учебное пособие 2018 г 140 стр 

5500 В книге приведены основные сведения об источниках электрической 

энергии и различных видах электротехнического оборудования, 

применяемого для электропитания устройств железнодорожной автоматики 
и телемеханики. Описаны современные электропатающие установки, 

обеспечивающие бесперебойное питание аппаратуры автоблокировки, 

электрической и диспетчерской централи¬зации, даны методы расчета 
отдельных питающих устройств. Книга является учебником для учащихся 

колледжей железнодорожного транспорта.  

54.  Жанбиров Ж.Г.,  Таскимбаев О.  

Белгі беру, орталықтандыру, 

блоктау электроқоректендіргіш 

құрылғылары 

Оқу құралы 2018 ж 144 бет 

5500 Оқу құралы. 1303000-Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және 
қозғалысты бас қару  мамандығы оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. 

55.  Жетписов С.У. Туристский 

кластер  Учебное пособие, 136 

стр, 2018 г 

5 000 Қазіргі дүниежүзілік экономиканың даму жағдайында туризм жетекші және 

динамикалық дамушы салалардың бірі болып отыр. Туризм – әлемдiк 
экономикада басты рөлдiң бiрiн атқарады. Дүниежүзiлiк Туристiк Ұйымның 

деректерi бойынша туризм әлемдегi жалпыұлттық өнiмнiң оннан бiр бөлiгiн, 

халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдiк өндiрiстiң әрбiр 
9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етедi.  Оқу құралы туристік пәндерді 

оқитын жоғары оқу орындарының студенттері және магистранттарына 

арналған.  

56.  Жетпісов С.У. Туристік кластер  

Оқу қуралы, 140 б.,  2018 ж 

5 000  В учебном пособии с соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом изложены особенности развития и 

формирования туристского кластера Республики Казахстан, информируется 
базисное представление о туристском кластере, достаточно широко 

освещены сферы ее развития. Учебное пособие предполагает 

первоначальное рассмотрение вопросов, организации и управления в 
туристском кластере. Учебное пособие «Туристкий кластер» - даёт будущим 

специалистам практическое руководство и сформировать у обучающихся 

системные, профессиональные знания, квалификационные умения и навыки 
управления организациями индустрии туризма на основе изучения 

современных принципов, методов и функций управления туристским 

кластером. Учебное пособие предназначено для специалистов в области 
туризма, студентов, магистрантов 

57.  Жороқпаева М.Д.  Қазақ тілі  , 125 

б., 2018ж., Оқу құралы 

4 700 Оқу құралы жоғары және арнаулы оқу орындарының орыс тобы 

студенттеріне арналған. Тіл үйренушілердің тілдік қарым-қатынасқа еркін 
түсе білуге, тілдік қорларын молайтуға, ой ұшқырлықтарын дамытуға, 

сөйлеу мәдениетін алыптастыруға бағытталған. 

58.  Жуматаева Е.   Қазақ тілі   2018ж., 

Оқу құралы, 224 б. 

5 000 Мемлекеттің «мәңгілік ұлт» саясатын жүзеге асыруда қазақ тілін экономика 

мамандықтарына ие болатын студенттердің меңгеруінің маңызы зор. Тіл 
меңгерудің өнерін қамту сөйлесім іс-әрекеттің белгілі бір бағытқа 

бағдарлануымен жүзеге асырылады. Бұл орайда тілдік орта туғызудың 

амалдары қарастырылады. Бұл оқу құралында қазақ тілін мамандыққа 
қатысты меңгерудің әдіснамасы әрі тілдік категориямен, әрі экономика 

саласындағы білуге тиісті біліктілік тұрғысында құрастырылды. Фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис бұрындары үзік-үзік оқылып келсе, бұл 
еңбекте оның біртұтас жүйелі жиынтық (матрица) ретінде ұсынылып отыр. 

Сол секілді тіл меңгерудің бірінші сатысындағылар үшін -  мәтіндеме 

мамандықтың ерекшелігін ескеру тұрғысында зерделенді. 
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59.  Жунисбеков С., Үркімбаев М., 

Жашен С. 

Машина бөлшектері 

 2018 ж 196 бет 

5700 Бұл машина жасау жөніндегі советтік және шетелдік ғылым мен тәжірибеге 
сүйене отырып, белгілі бір жүйе бойынша жазылған. Мұнда негізінен халық 

шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын машиналар мен 

қондырғылардың бөлшектері жайлы егжей-тегжей айтылады.Жоғарғы оқу 

орындарының студенттеріне арналған 

60.  Жунисбеков С., Үркімбаев М., 

Жашен С. Машина бөлшектері                

Оқулық 2018 ж, 196 б. 

5 700 Бұл машина жасау жөніндегі советтік және шетелдік ғылым мен тәжірибеге 

сүйене отырып, белгілі бір жүйе бойынша жазылған. Мұнда негізінен халық 

шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын машиналар мен 
қондырғылардың бөлшектері жайлы егжей-тегжей айтылады. Жоғарғы оқу 

орындарының студенттеріне арналған. 

61.  Жунисова К.К.   Қазақ тілі» 

(Жоғары оқу орындарының 

барлық мамандықтарында оқитын 

орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы)  2018ж., Оқу құралы, 368 

б. 

5 500 Кітапта құрылыс, машина жасау, жобалау кездерінде кеңінен 
пайдаланылатын серпінділік, пластикалық және жылжу деформация 

теорияларының негізгі теңдеулері беріледі де, сол теңдеулер арқылы 

тұрмыста жиі кездесетін, әр түрлі құрылыс элементтерінің, машина 
бөлшектерінің беріктігін, қатаңдығын, және орнықтылығын теориялық 

жолмен есептеу, зерттеу,  жобалау әдістері қысқа түрде   қарастырылады.Бұл 

ғылыми еңбек техникалық жоғары оқу орындарындарының білімгерлеріне, 
ұстаздарына және машина жасау, құрылыс салаларында жұмыс істейтін 

инженерлер мен ғылыми ізденісте жүрген қызметкерлерге арналады 

62.  Жүнісбеков С., Джакияев Д.Қ. 

Серпімділік, пластикалық, жылжу 

теорияларының негіздері. Оқулық, 

2018 ж.,  264 бет. 

6 000 Бұл еңбек жоғары оқу орындарының орыс тілді студенттеріне, өзге тілді 
дәрісханаларда қазақ тілін жүргізетін оқытушыларға, сондай-ақ қазақ тілін 

үйренушілерге арналған. Оқу құралындағы жаттығулар мен мәтіндер тілдің 

сөйлесім, тыңдалым, оқылым және жазылым, пікір айту дағдыларын 

қалыптастыру міндеттерін ескере жазылған. Оқу құралына таңдап алынған 

мәтіндер мен тапсырмалар ҚР Білім және ғылым министрлігі 2012 жылы 

бекіткен типтік бағдарламасына сай дайындалды. 

63.  Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. 

Іскери - кәсіби қазақ тілі 2018ж., 

Оқулық, 240 бет. 

5 200 Оқу құралындағы жаттығулар мен мәтіндер тілдің сөйлесім, тыңдалым, 
оқылым және жазылым, пікір айту дағдыларын қалыптастыру міндеттерін 

ескере жазылған. 

64.  Имакова Г.У. Қолданбалы 

саясаттану Оқулық 2018ж 128 бет 

4 700 Қолданбалы саясаттану ғылымының заманауи ұғымы, оның маңызды 

категориялары мен парадигмалары, даму бағыты беріледі. Саяси зерттеулер 

әдістемесі мен ақпараттық технологиялар, саяси пиар мен саяси 
аналитикалық орталықтардың қызметі қолданбалы саясаттанудың негізгі 

бөлімдері ретінде қарастырылады. Қазіргі кездегі қолданбалы саясаттанудың 

ұлттық тұғырнамасы сипатта-лады. Ұлттық шешендік өнері саяси 
коммуникация түрінде, билер төрелігі далалық демократия түрі ретінде 

талданады. Саясаттанушыларға, осы бағыттағы оқытушылар мен 

ізденушілерге арналған. 

65.  Исабаева Г. М.    Азық-түлік 

өнімдері салаларының 

технологиясы Оқулық 2018 ж 410 

бет 

5 700 Азық-түлік  өнімдері  салаларының  технологиясы оқулығында келесі негізгі 

мәселелері қарастырылған: шикізатты өңдеудің ғылыми-негізделген 

теориялық процесін, жартылай өнімдер мен дайын өнімдерді диеталық және 

мектептік тамақтандыру,  қазақ ұлттық тағамдарын дайындаудың 

прогрессивті технологиясын, безендіру ережесі, жіберу ережесі, сапаға 

қойылатын талаптар, тағамдар және аспаздық бұйымдардың жинау кітабын, 
нормативтік-техникалық құжатты және анықтама құжаттарын және ғылыми 

әдебиеттерді пайдаланып, инженер технологқа қажетті шикізатты 

рационалды қолдануы. Оқулықта шикізаттың технологиялық қасиеттеріне, 
химиялық құрамына және жылулық өнделгеннен кейінгі қасиеттеріне 

ерекше көңіл аударылған. Сонымен қатар, өнімді қабылдау және өндеу 

әдістері, дайын өнімнің сапасын жақсарту әдістері қарастырылды. 

66.  Исатаева Ф.М., Кучер В.Н 

Әлеуметтік-мәдени сервистің 

қызмет көрсету технологиясы  

Оқу құралы 2018 ж, 101 бет. 

4 800 Оқу құралы студенттерге сервис саласындағы техника мен технологияның 

ғылыми-теориялық аспектілерін, сондай-ақ,  сервистік және туристік 

қызметті оңтайландыратын нақты әлеуметтік технологияларды зерделеу 
мүмкіндігін береді. Қазіргі жағдайларда сервис жөніндегі маман қызметті 

оңтайландыру үшін әлеуметтік процестерді технологияландыру дағдыларын 

меңгеруі  қажет. Сондықтан әлеуметтік-мәдени сервистегі техника мен 
технология ерекшелігін зерделеу білім беру процесінде маңызды орын 

алады. . 

67.  Кantureeva G.O.  Safety of products 

of processing productions. The book 

, 100 ps, 2018  

5 000 Этот учебник предназначен для студентов экономических специальностей, 

которые желают изучить экономическую теорию на английском языке. В 

этом учебнике мы будем различать два главных разделов экономики: 

микроэкономика и макроэкономика. Таким образом, курс обеспечивает 

элементы экономической теории и некоторые элементы прикладного 
анализа. Содержание курса примерно разделено между проблемами 

микроэкономики и макроэкономики. В первой части курса студенты 
ознакомлены с методологией микроэкономики и изучают основы теории 

потребителя и производителя, которые используются впоследствии, чтобы 

объяснить понятие экономического равновесия. Подчеркнуты свойства 
благосостояния и информационная децентрализация конкурентоспособного 

равновесия. Вторая часть курса вводит фундаментальные понятия и 

определения макроэкономики, включая бухгалтерский учет национального 
дохода, занятость, экономические колебания и роль правительства.  

68.  Кабылшаев К.И. Екінші 

дүниежүзілік соғыс (1939-

1945жж.) Оқу құралы 2018ж, 126 

бет 

4 900 Тарих пәнінен дәріс беретін оқытушыларға, көмекші оқу құралы ретінде 

ұсынылып  отырған бұл кітапта 1939 – 1945 жылдардағы екінші 

дүниежүзілік соғыстың тарихы, адамзатқа әкелген қайғы-қасіреті құжаттық 
деректер негізінде көрсетілген.   

69.  Калдияров Д.А., Шарипов А.К., 

Сейсекенова М.Б. Маркетинговая 

логистика и оптимизация затрат в 

АПК, 2018 г., Монография, 384 

5 500 Монография выпущена в рамках реализации проекта по грантовому 
финансированию МОН РК за 2015-2017 годы по теме проекта «Разработка 

концепции оптимального механизма регионального управления экономикой 

агропромышленного комплекса». Руководитель проекта Калдияров Д.А.В 
монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с 



стр формированием рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана. 
Маркетинговая логистика – это новая методология управления,     

используемая специалистами по организации и управлению 

производственно-сбытовой деятельностью предприятий АПК, как единым 

целым, образуемым различными потоками – товаров и услуг, финансов, 

информации. Логистика позволяет за счет различных логистических 

решений и компромиссов, не требующих больших капвложений, 
существенно повысить экономическую эффективность предприятий АПК. 

Книга предназначена для предпринимателей, руководителей, менеджеров 

всех уровней, специалистов, исследователей, преподавателей, студентов и 
магистрантов экономических ВУЗов и колледжей,  занимающихся 

проблемами  логистики  в области снабжения, хранения, сбыта, 

транспортировки, управления и распределения товаров в сельском 
хозяйстве. 

70.  Калшабекова Э., Кудабаев Р.Б., 

Камбаров М.А. 

Теплоизоляционные и 

акустические материалы 

Методические указания 2018 г 

104 стр 

4700 Методическое указание составлено в соответствии с требованиями учебного 

плана и программой дисциплины « Теплоизоляционные и акустиче-ские 
материалы» и включает все необходимые сведения  для самостоятельной 

работы студента.Методическое указание предназначено для студентов 

специ-альности  5В073000 и 050730 - «Производство строительных 
материалов, из-делий и конструкций»В методическом указании приведены 

вопросы  входного контроля  по дисциплинам предыдущих курсов, знание 

которых позволит бо-лее полно освоить изучаемую дисциплину; текущие 
вопросы по каждому раз-делу  типовой и рабочей программ; вопросы для 

оценки усвоения каждого модуля и рубежного контроля; тестовые задания 

итогового контроля знаний; темы курсовых проектов  

71.  Капсалямов К.Ж., Капсалямова 

С.С.               Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан. Общая часть. 1том                              

Учебник 2018 г, 196 стр 

5 500 В учебнике излагаются все темы, предусмотренные действующей 
программой по общей части Уголовно-процессуального права Республики 

Казахстан, а также ряд новых проблем. Работа отражает современное 

состояние юридической науки и практики в уголовном судопроизводстве, 
конституционное и текущее законодательство, происходящие в Казахстане 

процессы судебно-правовой реформы. Книга подготовлена на основе нового 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившего в 
действие с 1 января 2015 года.  При написании работы использовалась 

учебно-методическая, монографическая литература отечественных и 

зарубежных ученых, нормативные материалы, а также судебная практика 
рассмотрения уголовных дел. Учебник предназначается для студентов вузов, 

а также всех интересующихся вопросами уголовно-процессуального права. 

72.  Капсалямов К.Ж., Капсалямова 

С.С.              Уголовно-

процессуальное право Республики 

Казахстан.  Общая часть. 2том                                   

Учебник 2018 г, 248 стр 

5 500 В учебнике излагаются все темы, предусмотренные действующей 
программой по общей части Уголовно-процессуального права Республики 

Казахстан, а также ряд новых проблем. Работа отражает современное 

состояние юридической науки и практики в уголовном судопроизводстве, 
конституционное и текущее законодательство, происходящие в Казахстане 

процессы судебно-правовой реформы. Книга подготовлена на основе нового 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившего в 
действие с 1 января 2015 года. При написании работы использовалась 

учебно-методическая, монографическая литература отечественных и 

зарубежных ученых, нормативные материалы, а также судебная практика 
рассмотрения уголовных дел. Учебник предназначается для студентов вузов, 

а также всех интересующихся вопросами уголовно-процессуального права. 

73.  Капсалямова С.С.  Финансовое 

право Республики Казахстан 1 том 

Учебное пособие 2018 г, 324 стр 

5 500 Учебное пособие было подготовлено на основании типовой программы по 
финансовому праву Республики Казахстан для обучающихся в высших 

учебных заведениях. В учебном пособие рассматривается новое содержание 

финансового права, обусловленное изменениями рыночных отношений, а 
также анализируются важнейшие институты общей части этой отрасли 

права. Отражено официально опубликованное  финансовое 

законодательство Республики Казахстан. Книга адресована студентам, 
слушателям, докторантам и преподавателям юридических и экономических 

специальностей, рекомендуется также работникам правоохранительных 

органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью. 

74.  Капсалямова С.С. Финансовое 

право Республики Казахстан 2 том 

Учебное пособие 2018 г, 324 стр 

5 500 Учебное пособие было подготовлено на основании типовой программы по 
финансовому праву Республики Казахстан для обучающихся в высших 

учебных заведениях. В учебном пособие рассматривается новое содержание 

финансового права, обусловленное изменениями рыночных отношений, а 
также анализируются важнейшие институты общей части этой отрасли 

права. Отражено официально опубликованное  финансовое 
законодательство Республики Казахстан. Книга адресована студентам, 

слушателям, докторантам и преподавателям юридических и экономических 

специальностей, рекомендуется также работникам правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью. 

75.  Каракулин Л.М., Лапина Л.М. 

Электромеханика и 

электротехническое обрудование 

учебное пособие 2018 г 124 стр 

5000 В учебном пособии приведены формы математического описания 

линеаризированных систем управления электроприводами. Изложены 

принципы построения замкнутых систем управления электроприводами, 
способы настройки простейших контуров регулирования. Представлены 

схемы реализации типовых регуляторов и их передаточные функции, 

изложена методика расчета параметров силовой части автоматизированного 
электроприводами. Показан синтез типовых одноконтурных и 

двухконтурных структур управления скоростью электропривода. Дана 

краткая характеристика этапов выполнения курсовой работы. 
Данное пособие может быть использовано студентами специальностей 

«Электроэнергетика», «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов» при изучении дисциплины «Системы управления 
электроприводами». 



76.  Каракулин М.Л., Лапина Л.М. 

Электромеханические системы 

(асинхронные машины) 

Учебное пособие  2018 г 112 стр 

5000 Учебное пособие представляет вторую часть лекционного курса по 
дисциплине «Электромеханические системы» посвященную изучению 

асинхронных машин и включает в себя сведения по конструкции, типам, 

теории работы, областям применения и особенностям эксплуатации 

асинхронных машин. Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении 

дисциплины «Электромеханические системы», и может быть полезно для 
студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении 

ими  дисциплины «Электрические машины». 

77.  Каракулин М.Л., Лапина Л.М. 

Электромеханические системы 

(трансформаторы) 

Учебное пособие   2018 г 156 стр 

5200 Учебное пособие представляет первую часть лекционного курса по 

дисциплине «Электромеханические системы», посвященную изучению 
трансформаторов, и включает в себя сведения по конструкции, типам, 

теории работы, областям применения и особенностям эксплуатации 
трансформаторов. Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении 

дисциплины «Электромеханические системы» и может быть полезно для 
студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении 

ими  дисциплины «Электрические машины» 

78.  Каракулин М.Л., Лапина Л.М. 

Автоматизированный 

электропривод (500 тестов) 

Учебное пособие 2018 г 160 стр 

5200 Учебное пособие представляет собой сборник тестовых заданий по 

дисциплинам «Автоматизированный электропривод» и «Теория 
автоматизированного электропривода», и предназначено для текущего и 

рубежного контроля  знаний студентов, проводимых при изучении данных 

дисциплин.Учебное пособие предназначено для студентов специальности 

5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении дисциплины 

«Автоматизированный электропривод», и для студентов специальности  

5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении дисциплины «Теория 
автоматизированного электропривода» 

79.  Каракулин М.Л., Лапина Л.М. 

Автоматизированный 

электропривод Учебник 2018 г, 

160 стр. 

4 700 Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070200 – 

«Автоматизация и управление» и 5В071800 – «Электроэнергетика». 

80.  Каримов С.С., Каримов Д.С., 

Смаханов Т.С.,  

Энергосберегающие автомобили 

Монография 2018 г 220 стр 

6000 В данной монографии изучены общие понятия газотурбинного автомобиля и 
его деталей, дается полная информация о гибридных автомобилях, 

рассмотрено подробное описание дополнительных источников 

электроэнергии для гибридного автомобиля. Монография предназначена для 
студентов, магистрантов, докторантов транспортно-энергетических 

специальностей ВУЗов и для специалистов данной сферы. 

81.  Касимова Б.Р., Арпабеков М.И., 

Куанышбаев Ж.М., Баубек А.А. 

Теория электрических цепей 

Учебное пособие 2018 г 156 стр 

5500 В учебном пособии подробно рассматриваются методы расчета и 
физические процессы активных и пассивных электрических цепей, а также 

частотные и временные характеристики различных цепей, приводятся 

алгоритмы расчета с использованием компьютера. Рассмотрены 

традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных 

электрических цепей. Рассмотрены традиционные и новые вопросы теории 

линейных и нелинейных электрических цепей, электромагнитных явлениях 
и сформулированы основные понятия и законы теории электрических и 

магнитных цепей. Учебное пособие предназначено для студентов 

энергетических и технических специальностей. 

82.  Касимова Б.Р., Шакирова Р.Е. 

Электротехникадан зертханалық 

практикум 

оқу құралы 2018 ж 152 бет 

5200 Электр тізбектерінің теориясы пәні тұрақты және айнымалы тоқтар 

тізбектерінде физикалық процесстерін сонымен осы тізбектерді есептеу 

әдістерін зерттеді қамтиды. Электр энергия ең әмбебаб энергия түрі болып 
табылады. Осы пән негізінде  басқа электротехникалық пәндерді үйренуге 

болады. Зертханалық жұмыстар виртуал түрде Multisim бағдарламасын 

қолданып жасалған.  

83.  Кенжебаева М.Т., Досымова О.Ж. 

Туристік өлкетану   оқу құралы 

2018 ж, 120 бет 

4 800 Нақты және әртүрлі өлкетанулық ақпаратсыз туристік маршруттар мен 
экскурсияларды ұйымдастыру мүмкін емес. Сондықтанда  туристік - 

өлкетанулық жұмыстардың негізін және өлкетанулық зерттеулерді жүргізу 

әдістерін білу, туризм саласында кәсіби мамандарды даярлаудың ажырамас 
бөлігі болып табылады.Туристік өлкетану іс-әрекеттері адамның қоршаған 

ортаға деген түрлі сезімдерін білдіре алады. Осы мақсатта ұсынылып 

отырған оқу құралы «Туризм» мамандығының білім алушыларына, туризм 

саласы кәсіпорындарының мамандары мен жетекшілеріне арналған. 

«Туристік өлкетану» оқу құралында өңіріміздегі туристік объектілері  

қарастырылған.  

84.  Койшибаева К.Ж., Джабагина 

З.К., Садыбекова Г.Г. 

Электротехника және электроника 

негіздері Оқу құралы  2018 ж, 288 

бет 

5 300 Бұл оқу құралы «Электр энергетика» мамандықтарының студенттеріне 

арналған.  

85.  Койшиев Т.К. 

Қайта жаңғырылатын энергия 

көздері 

Оқу құралы 2018 ж 140 бет 

5400 «Жаңғыртылатын энергия көздері» пәні бойынша оқу құралы жоғары білім 
беретін оқу орындарының «Электрэнергетика» мамандығы бойынша оқитын 

студенттеріне арналған. 

Бұл оқу құралына дәріс сабақтары енгізілген. 
Оқулық құралда жаңғыртылатын энергия көздерін пайда-ланудың 

теориялық негіздері және энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу 

тәртіптері қарастырылған. Сонымен қатар кітапта жаңғырылатын энергия 
көздеріне негізделген қондырғылардың сұлбалары, оның есептік зерттеу 

жұмыстары мен математикалық үлгілері берілген. 

86.  Кубдашева К.Б., Поляк Д.М. 

Профессиональный русский язык 

(для специальности -

5000 Данное учебное пособие представляет собой разработку на материале 
текстов по теплоэнергетике и предназначено для занятий по дисциплине 

«Профессиональный русский язык». Пособие состоит из 8 тем. В рамках 



Теплоэнергетика)   

Учебное пособие 2018 г 160 бет 

каждой профессиональной темы предлагаются упражнения на материале 
текста, задания на  отработку  коммуникативно-речевых  умений, сведения 

по теории перевода, этимология слов (научно-техническая лексика). 

Предназначено для студентов специальности «Теплоэнергетика». 

87.  Кунтуш Е. В. 

Электртехникалық материалтану 

Оқу-әдістемелік құрал 2018 ж 

72 бет 

4700 Оқу-әдістемелік құрал «Электртехникалық материалтану» пәні бойынша 
5В070200 «Автоматтандыру және басқару» және 5В071800 

«Электроэнергетика» мамандықтарында оқитын студенттерге арналған. 

88.  Кунтуш Е. В.  

Методическое пособие по 

дисциплине «Электротехническое 

материаловедение» 

Методическое пособие 2018 г 

84 стр 

4700 Методическое пособие по дисциплине «Электротехническое материа-

ловедение» предназначено для студентов специальностей 5В070200 «Авто-
матизация и управление» и 5В071800 «Электроэнергетика». 

89.  Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И. 

Учебно методическое пособие  

для выполнения контрольных 

работ по дисциплинам 

«Электротехника», 

«Электротехника и основы 

электроники» и  «Основы 

электротехники»  

Учебно методическое пособие 

2018 г 92 стр 

4700 Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных работ по 

дисциплинам «Электротехника», «Электротехника и основы электроники» и 
«Основы электротехники» для студентов неэлектротехнических 

специальностей всех форм обучения составлено старшими преподавателями 

кафедры «ЭиАТС» Кунтуш Е.В. и Сиверской Т.И. В пособии содержится 
краткое теоретическое изложение основных разделов электротехники, 

контрольные задания и примеры их выполнения.  

90.  Күреңкеев Т.Б. Арнайы 

салыстырмалық теориясы және 

классикалық электродинамика  

Оқулық 2018 ж 364 бет 

6000 Бірінші бөлімде арнайы салыстырмалық теориясынан мәлімет-тер 
келтірілген. Екінші бөлімде классикалық электродинамика қарастырылған. 

Зат ішіндегі электромагниттік өріс теориясынан мағлұмат берілген. 

Қосымша бөлімде векторлық анализдің негізгі формулалары қортылып 
шығарылған. 

91.  Құрманұлы О., Нурахметов Т. 

Радиоэлектрониканың негіздері 

Оқу құралы 2018 ж 236 бет 

5700 Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Радиоэлектрониканың 

негіздері» пәнінің бұл оқу құралыҚРМЖБС-
ныңмазмұнына,квалификациялық сипаттамасына, мамандықтардың типтік 

және жұмыс жоспарына және дайындау бағытына сәйкес өңделген, 

оқылатын пәннің негізгі мазмұнын береді. Сондай-ақ, электроника ғылым 
мен техника, өнеркәсіп салаларына электрондық өлшеуіш және электрондық 

технологиялық құрылғыларымен қызмет жасау, бақылау, басқару, электрлік 

энергияны түрлендіру мәселелерімен шұғылданады.Ғылым мен техниканың 

бір саласы электрониканың зерттейтін проблемалары:шалаөткізгіш 

аспаптарға, микросұлбаларға  және тағы басқа да электроникалық 

аспаптарға қатысты физикалық құбылыстар; шалаөткізгіш аспаптардың, 
микросұлбалардың  және тағы басқа да электроникалық аспаптардың 

сипаттамалары мен параметрлері; электрондық аспаптар жүйесі мен 

құрылғылардың қасиеттері; кванттық және нано электрониканың мәселелері 

92.  Лашкарева О.В.  Экономическая 

теория,  2018 г. Учебное пособие, 

248 стр 

5 200 Учебное пособие по дисциплине «Экономическая теория» для студентов 

высших учебных заведений экономических специальностей включает 

программу дисциплины, глоссарий курса, тезисы лекций, краткое описание 
практических занятий и материалы для контроля знаний студентов. Учебное 

пособие подготовлено согласно требованиям кредитной технологии 

обучения. 

93.  Лашкарева О.В. Макроэкономика,  

2018 г. Учебное пособие, 268 стр 

5 300 Учебное пособие по дисциплине «Макроэкономика» для студентов высших 
учебных заведений экономических специальностей включает программу 

дисциплины, глоссарий курса, тезисы лекций, краткое описание 

практических занятий и материалы для контроля знаний студентов. Учебное 
пособие подготовлено согласно требованиям кредитной технологии 

обучения. 

94.  Лашкарева О.В. Макроэкономика: 

методические указания для 

подготовки к семнарам. 

Методические указания, 2018 г., 

46 стр 

4 300 Содрержится материал необходимый для подготовки к семинарским 

занятим по дисциплине "Микроэкономика": план семинара, вопросы к 

обсуждению, рекомендуемая литература, методические пояснени. 

Последовательно изложены темы дициплины и задания к ним, даны 
рекомендации по написанию реферата. для студентов экономических 

специальностей  

95.  Лашкарева О.В. Микроэкономика,  

2018 г. Учебное пособие, 214 стр 

5 100 Учебное пособие по дисциплине «Микроэкономика» для студентов высших 

учебных заведений экономических специальностей включает программу 
дисциплины, глоссарий курса, тезисы лекций, краткое описание 

практических занятий и материалы для контроля знаний студентов. Учебное 

пособие подготовлено согласно требованиям кредитной технологии 
обучения. 

96.  Лашкарева О.В. Микроэкономика: 

методические указания для 

подготовки к семинарам. 

Методические указания, 2018 г., 

64 стр 

4 300 Содрержится материал необходимый для подготовки к семинарским 

занятим по дисциплине "Микроэкономика": план семинара, вопросы к 
обсуждению, рекомендуемая литература, методические пояснени. 

Последовательно изложены темы дициплины и задания к ним, даны 

рекомендации по написанию реферата. для студентов экономических 
специальностей  

97.  Леньков Ю. А., А. Х. Мусин, А. С. 

Барукин 

Выбор кабелей и коммутационных 

6300 В учебном пособии рассмотрены вопросы расчета токов короткого 

замыкания, выбора кабелей, плавких предохранителей, магнитных 

пускателей и автоматических выключателей в электроустановках 
напряжением до 1000 В. Рассмотрены принципы работы коммутационных 



аппаратов в электроустановках до 

1000 в собственных нужд 

электростанций и подстанций 

Учебное пособие 2018 г 300 стр 

аппаратов и их конструкции и приведены их основные номинальные 
параметры и защитные характеристики. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 

специальностей и может быть использовано специалистами-

электроэнергетиками. 

98.  Леньков Ю. А., Барукин  А. С.  

Проектирование электрических 

станций 

Учебное пособие 2018 г 282 стр 

5600 В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования электрической 

части тепловых электростанций, вопросы выбора структурных схем, 

методика технико-экономических расчетов с учетом надежности, выбор 
коммутационных аппаратов и проводников, выбор схем распределительных 

устройств и схем собственных нужд. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 
специальностей и может быть использовано специалистами-

электроэнергетиками. 

99.  Леньков Ю. А., Барукин  А. С.  

Справочные материалы по 

измерительным трансформаторам 

и турбогенераторам 

Учебное пособие 2018 г 184 стр 

5900 В учебном пособии приведены условия выбора и проверки измерительных 
трансформаторов тока и напряжения и основные сведения о параметрах 

измерительных трансформаторов. Приведены так же основные номинальные 

параметры синхронных турбогенераторов и комплектных экранированных 
токопроводов. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 

специальностей. 

100.  Леньков Ю.А. 

Автоматика энергосистем 

Учебное пособие 2018 г 210 стр 

5700 В учебном пособии рассматриваются принципы действия и схемы устройств 

автоматического управления и регулирования, широко используемые на 

электрических станциях и подстанциях. Рассмотрены устройства АПВ, АВР, 

АЧР, устройства автоматического регулирования возбуждения и частоты 

вращения синхронных генераторов и включения их на параллельную работу. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 
специальностей. 

101.  Леньков Ю.А. 

Справочные материалы по 

силовым трансформаторам 

Учебное пособие 2018 г 160 стр 

5500 В учебном пособии приведены условия выбора и проверки силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов. Содержатся основные сведения о 

параметрах силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 
выпускаемых в странах СНГ. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 

специальностей. 

102.  Леньков Ю.А. Автоматика 

энергосистем  Учебное пособие 

2018 г., 210 стр 

5 200 В учебном пособии рассматриваются принципы действия и схемы устройств 

автоматического управления и регулирования, широко используемые на 

электрических станциях и подстанциях. Рассмотрены устройства АПВ, АВР, 
АЧР, устройства автоматического регулирования возбуждения и частоты 

вращения синхронных генераторов и включения их на параллельную работу. 

Учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических 
специальностей. 

103.  Леньков Ю.А., Акаев А.М. 

Күштік трансформаторлар 

бойынша анықтамалық 

материалдар 

Оқу құралы 2018 ж 154 бет 

5500 Оқу құралында күштік трансформаторлар мен автотрансформаторларды 

таңдау мен тексеру шарттары келтірілген. ТМД елдерінде шығарылатын 

күштік трансформаторлар мен автотрансформаторлардың параметрлері 

жайлы негізгі мәліметтерден тұрады. Оқу құралы электрэнергетикалық 

мамандықтардың студенттері үшін арналған. 

104.  Леньков Ю.А., Ашимова А.К. 

Электрэнергетикалық жүйелердің 

автоматикасы 

Оқу құралы 2018 ж 196 бет 

5700 Оқу құралында автоматтық басқару құрылғысының сызбаларымен және 

электрлік станцияларда кең қолданылатын реттегіштер және олардың әрекет 

ету принциптері қарастырылады.   АПВ, АВР, АЧР құрылғылары, 
қоздырғыш реттеуішінің автоматтық құрылғысы және синхронды 

генераторлардың айналу жиілігі және олардың параллельді жұмысқа 

қосылуы қарастырылған. 
Оқу әдістемелік құрал электроэнергетика мамандығының студенттеріне 

арналған. 

105.  Леньков Ю.А., Ашимова А.К. 

Электрэнергетикалық жүйелердің 

автоматикасы Оқу құралы  2018 ж 

, 196 бет 

5 200 Оқу құралында автоматтық басқару құрылғысының сызбаларымен және 

электрлік станцияларда кең қолданылатын реттегіштер және олардың әрекет 
ету принциптері қарастырылады. АПВ, АВР, АЧР құрылғылары, қоздырғыш 

реттеуішінің автоматтық құрылғысы және синхронды генераторлардың 

айналу жиілігі, олардың параллельді жұмысқа қосылуы қарастырылған. Оқу 
құралы электроэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. 

106.  Леньков Ю.А., Мусин А.Х., 

Сейтказин С.Б., Барукин А.С. 

Электр станциялар мен қосалқы 

станциялардың өзіндік 

мұқтаждықтарының, 1000 В 

дейінгі электр 

қондырғыларындағы кабельдер 

мен  коммутациялық 

аппараттарды таңдау 

оқу құралы 2018 ж 308 бет 

6900 Оқу құралында кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылардағы қысқа 

тұйықталу токтарын есептеу, кабельдерді, балқымалы сақтандырғыштарды, 
магнитті іске қосқыштар мен автоматы ажыратқыштарды таңдау сұрақтары 

қарастырылған. Коммутациялық аппараттар мен олардың құрылысының 

жұмыс істеу принциптері қарастырылған және олардың негізгі оминалды 
параметрлері мен қорғаныс сипаттамалары келтірілген.  Оқу құралы 

электрэнергетикалық мамандықтың студенттеріне арналған және 

электрэнергетик-мамандар пайдалануы мүмкін. 

107.  Леньков Ю.А., Хожин Г.Х., 

Барукин А.С., Динмуханбетова А. 

Ж. Электр станцияларды жобалау 

оқу құралы 2018 ж 288 бет 

6100 Жылу электр станциялардың электрлік бөлігін жобалау, құрылымдық 

сұлбалар таңдау, сеңімділік есебі мен технико-экономикалық есептеу 

әдістері, коммутациялық аппараттарын мен өткізгіш бөліктерін, тарату 
құрылғыларының және өзіндік мұқтаждар сұлбаларын таңдау сұрақтары оқу 

әдістемесінде қаралған. Оқу құралы электрэнергетика мамандығының 

студенттеріне арналған және электрэнергетиканың жұмысшылар 
пайдалануы мүмкін.  

108.  Мазбаев О. Б  Правила по 

технической эксплуатации 

5 100 В пособии рассматриваются основные принципы проектирования 

гостиничных туристских предприятий, технология их деятельности, 

излагаются положения, требующие учета при составлении заданий на 



гостиниц и их оборудования 

Учебное пособие 2018 г, 210 стр 

проектирование и при оценке принимаемых проектных решений. Приведены 
сведения о стандартизации, классификации, свойствах, характеристиках 

строительных материалов. Освещены противопожарные требования к 

гостиничным предприятиям, вызывающие наибольшие сложности в 

практике проектирования и строительства. 

109.  Мауина Ғ.А.  Биржа ісі,  2018 ж. 

Оқу құралы 243 бет 

5 200 «Биржа ісі» оқу құралы типтік бағдарлама курсы негізінде құрастырылған. 

Оқу құралында биржа ісінің теориялық негіздері қарастырылған, биржалық 

жұмыстағы тәжірибелер көрсетілген, сонымен қатар биржа ісін бақылау 
қарастырылған. Фьючерстік сауда опциондық сауданың дамуына үлкен 

назар аударылған. Биржада көп қолданылатын терминдерге нақты 

анықтамалар көрсетілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономика 
мамандықтарында оқитын студенттер мен магистранттарға арналған. 

110.  Медеубаев Н.А., М.Н. Алмағамбет 

Электр доғалы газбен дәнекерлеу 

оқу құралы 2018ж 132 бет 

5100 Оқу құралында газ жалынымен өңдеудің негізгі тәсілдері қарастырылған. 

Болат, шойын, түсті металдарды газ жалынымен өңдеудің теориясы мен 
технологиясы ұсынылған. Бұл процестерге метал және метал емес 

материалдарды біріктіру, қорыту, газбен, оттегі ерітіндісімен, гпз 

электрімен, найзалық кесу, дәнекерлеу мен бетін шынықтыру, газбен түзету, 
термоөңдеу, плазмаменметалдарды және басқалары жатады. Сондықтан 

дәнекер қосылыстардың талап етілетін қасиеттерін қамтамасыз ету үшін 

конструкцияның материалдарын таңдаудың маңызы бар. Дәнекерлік 
конструкцияларды жобалау кезінде олардың тұтас құймалы болып 

табылатынын есепке алу керек. Аса жетілген конструкцияларды әзірлеу 

үшін үлкен мүмкіндіктер тудыратын бұл қасиеттер олардың жұмыс 

шарттарын біршама күрделендіреді. Электр доғалы газбен дәнекерлеу оқу 

құралы оқу жоспарына сәйкес «Машинажасау», «Құрылыс» және 

«Металлургия» мамандықтарының жоғарғы оқу орындарының студенттері 
үшін тағайындалған 

111.  Медеубаев Н.А., М.Н. Алмағамбет  

Дәнекерлеу өндірісінде беріктікті 

бақылау 

Монография 2018 ж 160 бет 

5200 Өнімді металдарды және қорытпаларды, жартылай фабрикаттарды, 

бұйымдарды, түйін мен машиналарды өткізу және қабылдау кезінде бөлек 
технологиялық операция өнімнің сапалық бақылау мәселесі ғылым-зерттеу 

институттарының, жобалы - конструкторлы ұйымдары мен зауыттарының 

басты назарында. Жетілген технологияның өзі толық ақаусыз материалды 
алуды қамтамасыз ете алмайтындығына негізделген. Эксплуатация 

шартындағы механизмдер және машиналар бөлшектеріндегі ақаулардың 

болуы жөніндегі сұрақ тууының өзі мәнді. Осы сұрақтарға жауап табуда 
бақылаудың әдістеріне үлкен рөл жүктейді. Бақылау әдістерін қолданудың 

өзі қазірде көптеген авария мен оқыс оқиғаларының болмауының алдын 

алуға мүмкіндік берді. «Дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау» 
пәні бойынша «Машина жасау», «Құрылыс» мамандықтарының 

студенттеріне және ҚарМУ-дың инженерлік жылуфизика кафедрасының 

«Беріктікті бақылаудың физикалық әдістері» пәні бойынша 
«Жылуэнергетика» мамандығының магистранттарына арналған 

112.  Мейірбеков А. Кәсіпорын 

экономикасы,  2018 ж. Оқу құралы 

252 бет 

5 200 Оқу құралында кәсіпорынның ресурстық негізі мен тиімді жұмыс істеу 

механизміне қатысты практикалық аспектілерді зерделеуге бағытталған 
тапсырмалар жинағы берілген. Тақырыптар бойынша негізгі түсініктер мен 

тапсырмаларды орындаудың әдістемелік нұсқаулары, сонымен қатар тест 

тапсырмалары, есептер  теориялық білімді бекітуге, оңтайлы басқарушылық 
шешімдерді қабылдауға, экономикалық есептеу әдістемесін меңгеруге 

мүмкіндік береді. Экономикалық мамандықтар студенттеріне және жоғарғы 

оқу орнының оқытушыларына арналған 

113.  Муратова Р.А.  Теория 

государственного управления,  

2018 г. Учебное пособие, 160 стр 

5 300 В учебном пособии «Теория 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. 

114.  Мухамбетова Л.К., Турекулова 

Д.М., Бабошкина П.А., Тургаева 

А.А.  Управление персоналом 

организации 1 том,  2018 г. 

Учебное пособие 232 стр 

5 200 В учебном пособии рассматриваются вопросы, имеющие важное значение  
для специалистов в области управления персоналом: теория управления 

человеческими ресурсами, основы формирования системы управления 

персоналом предприятия, организация и планирование кадровой работы, 
технологии управления трудовыми ресурсами, развитие персонала и оценка 

результативности его деятельности, а также вопросы управления 

мотивационной структурой и деловой карьерой работников. Кроме того, 
представлен комплекс практических заданий. Учебное пособие 

предназначено для студентов, магистрантов и докторантов экономических 

специальностей, а также для специалистов организаций, принимающих 
участие в формировании системы управления кадрами и систем управления 

предприятием в целом 

115.  Мухамбетова Л.К., Турекулова 

Д.М., Бабошкина П.А., Тургаева 

А.А.  Управление персоналом 

организации 2 том,  2018 г. 

Учебное пособие 184 стр 

5 000 В учебном пособии рассматриваются вопросы, имеющие важное значение  
для специалистов в области управления персоналом: теория управления 

человеческими ресурсами, основы формирования системы управления 

персоналом предприятия, организация и планирование кадровой работы, 
технологии управления трудовыми ресурсами, развитие персонала и оценка 

результативности его деятельности, а также вопросы управления 

мотивационной структурой и деловой карьерой работников. Кроме того, 
представлен комплекс практических заданий. Учебное пособие 

предназначено для студентов, магистрантов и докторантов экономических 

специальностей, а также для специалистов организаций, принимающих 
участие в формировании системы управления кадрами и систем управления 

предприятием в целом 

116.  Мұхити И.М. 

Электр тізбектері бойынша 

5500 Оқу құралында тұрақты токтың сызықты және бейсызықты  электр 

тізбектері, бір және үш фазалы айнымалы ток тізбектері, қарапайым электр 
тізбектеріндегі өтпелі үдерістер және бейсинусоидал ток тізбектері бойынша 



есептер 

Оқу құралы 2018ж 228 бет 

есептер қарастырылған. Әрбір тарауда қысқаша іліми мағлұмат берілген 
және мысал есептер келтіріліп, есептің шығарылу жолдары көрсетілген. 

Есепті шешу үшін алдымен шешу алгоритмін құру керектігіне көңіл 

бөлінген. Өзбетіндік есептер мен тақырып бойынша материалды пысықтау 

және тексеру мақсатында, тақырыптық тапысрмалар берілген. 

Оқу құралы Электротехника пәнін оқитын бакалаврлық бейэлектро-

техникалық мамандықтарға арналған.  

117.  Мырзаханова М.Н., Мырзаханов 

Е.Н.                  Құқықтық 

конфликтология және медиация 

негіздері             Оқу құралы 2018 

ж 124 бет 

5 500 Бұл оқу құралы құқықтық (заңдық) қақтығыстардың табиғатын, 
ерекшеліктерін, динамикасын, олардың адамдардың өзара қарым-

қатынасының түрлі салаларындағы көріністерінің сан алуандылығының 

мәнін теориялық тұрғыдан түсіндіруге арналған. Оларды шешудің бұрыннан 
келе жатқан құқықтық тетіктерінің талдауы бар. Құралда медиация рәсімін 

қарастыруға ерекше орын берілген, себебі  соңғы жылдары дау-
жанжалдарды шешу жүйесінде оның рөлі мен мәні айтарлықтай артты. Бұл 

құрал заң ЖОО мен факультеттерінің студенттері, магистранттары, 

докторанттары мен оқытушыларына, өзінің кәсіби деңгейін арттырғысы 
келетін делдалдарға (медиаторларға) ұсынылады. 

118.  Наметкулова Р.Ж., Одияк Б.П. 

Курс Общей Физики в задачах и 

упражнениях (электричество, 

электромагнетизм, колебания и 

волны) часть 2  

Учебное пособие 2018 г 289 стр 

5800 Учебное пособие содержит краткий курс фундаментальных физических 

законов и их следствий, а также рекомендации к решению задач, и 

предназначено для студентов технических вузов. Представляет также 
интерес для студентов педагогических вузов, учителей и лиц, 

самостоятельно изучающих физику. 

119.  Нұрлыбаев М.А. 

Ашық кен жұмыстарының электр 

жабдықтары және электрмен 

қамтамасыздалуы 

Оқулық 2018 ж 343бет 

6500 Оқулықта кен машиналары мен кешендерінің, карьерлік электровоз көлігі 

мен эксковаторлардың электржабдықтары және электрмен қамдалу 

мүмкіндіктері қарастырылған. Осы электр қондырғылардың түрлері мен 
пайдалану ерекшеліктеріне, электрмен қамдау жүйелерінің релелік 

қорғанысы мен автоматикасына  назар аударылған. Таратушы тораптар мен 

электрлік жарықтандыруды есептеу және таңдау әдістері келтірілген. Ашық 
кен жұмыстарын жүргізу кезіндегі электрқауіпсіздік негіздері жайлы құнды 

мағлұматтар берілген. Материалдарды жеткізу деңгейі  тау-кен өндірісі 

саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерге сай. Ғылыми-әдістемелік 
жағынан алып қарағанда оқу құралының материалы ұқыпты ойластырылған, 

жүйелендірілген және оқырманға түсінікті тілмен жазылған. «Тау-кен ісі» 

мамандығы бойынша білім алатын  жоғары оқу орындарының студенттеріне 
қажетті барлық негізгі мағлұматтар жинақталып, олар жүйелі түрде 

топтастырылған. Оқулықты құрылыс, электр энергетикасы және кен өндіру 

салаларының қызметкерлері де пайдалана алады 

120.  Нысанбаев А. Қысқаша 

философия тарихы. Оқулық, 2018 

ж. 272 бет 

5 500 Оқулықта қазіргі заманғы социология ғылымының пайда болу зерттеу пәні 

және нысаны, негізгі категориялары мен салалары, өзге ғылымдармен 

байланысы жүйеленіп баяндалған. Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік 
құбылыстар социологиялық теориялар негізінде жан-жақты талданған. 

Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрлеріне, 

докторанттарына, оқытушыларына, сондай-ақ социология ғылымына 
қызығушы көпшілік оқырман қауымға арналған 

121.  Нысанбаев А. Политология  

Учебник 2018г 368 стр 

5 500 В учебнике, подготовленной группой известных казахстанских ученых-

политологов, раскрыты предмет, методы, функции, понятия, проблемы и 

основные темы политической науки. Достоинством базового казахстанского 
учебника по политологии  является то, что важнейшие темы политической 

науки, составляющие основу нормативного курса этой дисциплины, 

преподнесены сквозь призму современной политической реальности нашей 
страны, это поможет как лучшему усвоению материала, так и 

формированию демократической культуры учащейся молодежи.  

122.  Нысанбаев А. Социология  

Оқулық 2018ж 208 бет 

5 500 Оқулықта қазіргі заманғы социология ғылымының пайда болу зерттеу пәні 
және нысаны, негізгі категориялары мен салалары, өзге ғылымдармен 

байланысы жүйеленіп баяндалған. Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік 

құбылыстар социологиялық теориялар негізінде жан-жақты талданған. 
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрлеріне, 

докторанттарына, оқытушыларына, сондай-ақ социология ғылымына 

қызығушы көпшілік оқырман қауымға арналған 

123.  Онищенко О. Н.   

Использование вторичных 

энергетических ресурсов 

Учебное пособие  2018 г 90 стр 

4900 В учебном пособии рассматриваются наиболее распространенные отходы 
промышленных предприятий, обладающие запасами физической, 

химической и другими видами энергий, их количественный выход и 
качественные характеристики.  В методических указаниях содержится 

методика, примеры решения типовых задач и необходимые нормативно–

справочные материалы для расчета различных энергоутилизирующих 
устройств. 

Учебное пособие представляет теоретический и практический интерес для 

студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей, обучающихся 
по специальностям 5В071700 – «Теплоэнергетика». 

124.  Онищенко О. Н.   

Газоснабжение объектов 

промышленного назначения 

Учебное пособие  2018 г 152 стр 

5200 В учебном пособии изложены вопросы газоснабжения населенных пунктов, 

и промышленных предприятий. Приведены основные сведения о добыче, 

транспорте и свойствах газового топлива. Изложены понятия об устройстве 
и эксплуатации систем газоснабжения, Также уделено внимание вопросам 

горения газового топлива, экономического и безопасного использования его 

для бытовых и промышленных целей.  
Учебное пособие представляет интерес для студентов высших учебных 

заведений и учащихся колледжей, обучающихся по специальностям 

5В071700 – «Теплоэнергетика», 5В072900 «Строительство» и 0907000 – 
«Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения». 

125.  Онищенко О.Н.   4900 В методическом пособии рассматриваются теоретические основы физи-ко-



Физико-химические методы 

подготовки воды. Примеры 

расчета 

методическое пособия 2018 г 100 

стр 

химических процессов обработки воды и конденсата на промышленных 
предприятиях. В них также содержится методика, примеры подробного 

решения типовых задач и необходимые нормативно–справочные материалы 

для расчета различного водоподготовительного оборудования. 

Методическое пособие представляет теоретический и практический интерес 

для студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей, 

обучающихся по специальностям 5В071700 – «Теплоэнергетика» и 0907000 
– «Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения». 

126.  Онищенко О.Н.   

Тепломассообменные процессы и 

установки в примерах и задачах 

Учебно – практическое пособие  

2018 г 186 стр 

5400 В учебно-практическом пособии рассматриваются вопросы расчета 

теплообменных и массообменных аппаратов и установок с точки зрения 

современных представлений о физических процессах, происходящих в них, 
с учетом конструктивных решений, режимов работы и параметров 

теплоносителей.  
Учебно-практическое пособие содержит методику, примеры расчета и 

необходимые нормативно-справочные материалы для теплового, 

конструктивного, поверочного и гидрав-лического расчета теплообменных 
аппаратов различных конструкций. 

Учебное пособие представляет теоретический и практический интерес для 

студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей, содержит 
полезные материалы, иллюстрации, таблицы, приложения.  

Ориентировано на выполнение студентами технических вузов 

специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика» контрольных заданий, 
курсового и дипломного проектирования. Также учебно-практическое 

пособие может быть использовано при подготовке студентов 

неэнергетических специальностей. 

127.  Онищенко О.Н.   

Расчёт водоподготовительной 

установки с параллельным 

включением фильтров 

Методические указания 

2018 г 116 стр 

5000 Методические указания к курсовой работе включают рекомендуемые схемы 
водоподготовки, методики расчета различного основного и 

вспомогательного водоподготовительного оборудования. В них даются 

рекомендации по выбору фильтрующих и ионообменных материалов, 
приводятся необходимые для расчета справочные данные. 

 Методические указания к курсовой работе представляют интерес для 

студентов всех форм обучения специальности 5В071700 «Теплоэнергетика». 

128.  Онищенко О.Н.   

Механика жидкости  и газа 

 

Учебное пособие  2018 г 108 стр 

5000 Изложены  основные  вопросы  механики жидкости и газа.  Рассмотрены 

основные  физические  свойства  жидкости,  основы гидростатики  и  

гидродинамики,  гидравлические  сопротивления.  Рассмотрено  движение  
жидкости  по  трубопроводам, приведены основы расчета простых  и 

сложных трубопроводов. Также уделено внимание вопросам истечения 

жидкости  из отверстий, через насадки и водосливы.  
Учебное пособие представляет интерес для студентов высших учебных 

заведений и учащихся колледжей, обучающихся по специальностям 

5В071700 – «Теплоэнергетика», 5В072900 «Строительство» и 0907000 – 
«Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения». 

129.  Оразбаева К.Н., Жетпісова Ә.Б.  

Кәсіпкерлікті ұйымдастыру, 2018 

ж., Оқу құралы 316 бет 

5 500 Оқу құралында «Кәсіпкерлікті ұйымдастыру» пәніне қойылатын 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына және 
пәннің типтік оқу бағдарламасына байланысты мына негізгі мәселелер 

талқыланған: кәсіпкерлік жайлы түсініктеме; кәсіпкерлік және оның 

еліміздің экономикасындағы ролі; кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен 
формалары; кәсіпкерлік шешімді қабылдау; жаңа кәсіпорынды құруды 

негіздеу және оның қызмет сферасын анықтау; кәсіпкерлік тәуекел; 

кәсіпкерлік мәдениеті; кәсіпкерлік әдеп және этикет; кәсіпкерлік құпия; 
кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі; кәсіпкерлік қызметті 

жоспарлау; маркетинг кәсіпкерліктің философиясы мен инструментарийі; 

калькуляциялау, кәсіпорынның өндірістік және қаржылық жоспары; 
кәсіпорынның негізгі және айналымды құралдары; кәсіпорынның қаржылық 

қызметін ұйымдастыру; өнімді, жұмыс, қызметті өткізуден түсетін түсім; 

кәсіпорын шығындары; кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау; 
қызметкерлерді басқару; кәсіпкерліктің заңдық аспектілері. Келтірілген 

теориялық материалдар нақты мысалдармен толықтырылған. Әр дәріс 

қарастырылатын негізгі сұрақтармен басталып, өзін-өзі тексеру сұрақтармен 

қамтылған.  

130.  Раимбеков Ж. С.  Кәсіпорын 

экономикасы,  2018  ж. Оқу 

құралы 362 бет 

5 500 Оқу қуралында «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. Оқу қуралында кәсіпорынның жаңа нарықтық жағдайда 

табысты өндіріс үдерісін қамтамасыз ету, негізгі және айналым капиталын 
тиімді пайдалану, өндіріс ресурстарын ұтымды және т.б. жайлы сұрақтарға 

нақты есептер мен өндірістік жағдайларды қарастыру арқылы жауап береді. 

Жоғары оқу орынының экономикалық мамандықтары студенттеріне 
арналған. 

131.  Рыспекова М.О.  Экономика и 

организация предприятия,  2018 г. 

Учебник 302 стр 

5 500 «Экономика  и организация предприятия» представляет собой сложную 

многоуровневую систему, которая изучает теоретические, практические,  

нормативные вопросы хозяйствования и  является  самостоятельной 
экономической дисциплиной, составной частью цикла общих, 

профессиональных, специальных дисциплин для  экономических и  

инженерно-технических специальностей вузов.  

132.  Садвокасова К.Ж., Блохина Т.К., 

Кучукова Н.К., Есымханова З.К., 

Алпысбаева А.К. Финансовые 

5 500 Учебное пособие раскрывает теоретические основы и практические аспекты 

функционирования субъектов финансового рынка и финансовых 

посредников. В данном учебном пособии рассмотрены особенности 
развития и состояния финансового рынка, в частности денежного рынка, 



рынки и посредники Учебное 

пособие 2018 г 420 стр 

депозитного рынка, кредитного рынка, валютного рынка, страхового рынка, 
рынка ценных бумаг, пенсионной накопительной системы, мировых 

финансовых рынков и различных финансовых посредников.Учебное 

пособие предназначено для обучающихся по финансово-экономическим 

специальностям, а также может представлять определенный интерес для 

преподавателей, ученых-экономистов, специалистов-практиков, 

специализирующихся на изучении финансового рынка и другим 
интересующихся деятельностью субъектов финансового рынка и 

финансовых посредников. 

133.  Сактаганова И.С.             

Қазақстан Республикасының 

бюджеттік бақылаудың  құқықтық 

негіздері              Оқу құралы 2018 

ж 148 бет 

5 000 Аталған оқу құралында мемлекеттегі бюджеттік бақылаудың құқықтық  

негіздері қарастырылып, бюджеттік бақылау институтының түсінігі, тарихы 
және принциптеріне түсініктеме беріліп, Қазақстан Республикасындағы 

бюджеттік бақылауды жүзеге асырушы органдардың құқықтық мәртебесі 
және шет мемлекеттердегі бюджеттік бақылаудың ерекшеліктері 

қарастырылған. Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің 

студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы 
органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, 

тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, 

жалпы бюджет құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға 
қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған. 

134.  Сапаров О. 

Машина агрегаттау және машина 

– трактор паркін өндірістік 

пайдалану 

Оқулық 2018 ж 308 бет 

6100 Оқулық «Машина пайдалану» пәнінің үлгілік бағдарламасына сәйкес 

5В080600- «Аграрлық техника және технология» мамандығында оқитын 

бакалавр және сабақтас мамандықтар студенттеріне арналған. Мұнда 

машиналарды, машина-трактор агрегаттарын және машина-трактор паркін 

пайдаланудың теориялық негіздері, ауылшаруашылық дақылдарын 

өндірудегі индустриалдық технологияларын, механика-ландырылған  
жұмыстардың операциялық технологиясын, агрегат-тардың жұмыс бабын 

оңтайландыру, машина-трактор паркі құрамын негіздеу, жұмысын есепке 

алу және талдау мәселелері және машина-трактор агрегаттарын, машина – 
трактор паркін пайдаланумен байлан-ысты басқада мәселелер 

қарастырылған. Бұл оқулықтың тағы бір ерекшілігі - 5В080600 - «Аграрлық 

техника және технология» маман-дығында оқитын бакалаврлардың оқу 
жоспарында ешқандай оқулық, оқулық құралдармен қамтамасыз етілмеген 

«Машина-трактор паркін өндірістік пайдалану» пәні енгізілген. Сондықтан 

бұл оқулық осы пәнге де қолдануға арналған. Сонымен қатар бұл оқулықтың 
кейбір тараулары 6М080600 «Аграрлық техника және технология» 

мамандығында оқитын магистранттарға да пайдалы болуы мүмкін 

135.  Сарлыбаева Л.М.                 

Коғамдық тамақтану 

кәсіпорындарын жобалау Оқу 

құралы 2018 ж 204 бет 

5 400 Технологиялық мамандығы бойынша тамақ және өңдеу өндірістеріндегі 
барлық оқу түрлеріндегі студенттердің бітіру жұмыстарын орындауға 

арналған әдістемелік құралы.  Жұмыстың түсініктеме хатының және сызба 

бөлімінің мазмұны, оларды құрастыру бойынша кепілдеме баяндалған. Оқу 
құралын магистранттар сонымен қатар оқытушылық қызметті жүргізу 

барысында оқытушылар да қолдана алады.  

136.  Сарлыбаева Л.М.,  Аралбаева А.Н.                                  

Теоретические основы обработки  

пищевого сырья Учебное пособие 

2018 г 254 стр 

5 500 Сегодняшний рынок пищевой продукции предоставляет большой 
ассортимент товаров, и их общность состоит в том, что разные виды 

продуктов питания изготавливают из одних и тех же видов сырья и зачастую 

по схожей технологии. Основной сырьевой базой продовольственных 
продуктов являются биологические объекты, для которых характерно 

течение тех или иных биохимических, микробиологических, физических и 

химических изменений.  

137.  Саттинова З. К.  

Сұйыктар мен газдар механикасы 

Оқулық 2018 ж 136 бет 

5100 Сұйықтар мен газдар механикасы оқулығы: сұйықтардың мен газдардың 
физикалық қасиеттері, гидростатика, сұйықтар мен газдар кинемтикасы мен 

динамикасы, сұйық ағысының режимдері, сұйық ағысының гидравликалық 

есебі, газдардың саңылау мен сопло арқылы ағысы, гидравликалық кедергі, 
құбырөткізгіштер есебі жайлы теория мен түсініктерді қамтитын 9-тараудан 

тұрады. Оқулық «Жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне жылу 

техникасының теориялық негіздерін терең меңгеруге көмектеседі. Әрбір 
тарауда қажетті деректер толығымен баяндалып, сол тақырыпқа қажетті 

есептердің шығару жолы мен бақылау есептері берілген 

138.  Сейтхожина Д.А. 

Государственное регулирование 

экономики, 2018 г. Учебное 

пособие 272 стр 

5 500 В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические аспекты 
государственного регулирования экономики с учетом современных 

тенденций развития Республики Казахстан. В доступной форме изложены 

научно-методические и прикладные основы государственного 
регулирования экономики. Для обучающихся экономических 

специальностей и преподавателей вузов 

139.  Тасыбаева Ш.Б., Төленов А.Т., 

Пернебеков С.С. 

Көлік құралдарының 

энергетикалық қондырғылары 

Оқу құралы 2018 ж 192 бет 

5700 Оқу құралында техникалық термодинамиканың қысқаша негiздерi мен көлiк 
құралдарының iштен жану қозғалтқыштарында өтетiн жұмыс процестерiнiң 

теориясы баяндалған және қозғалтқыштардың жұмыс циклының өту 

барысына, олардың қуаттық және үнемдiлiк көрсеткiштерiне әсер етушi 
факторлар талданған. 

 Автомобиль және трактор қозғалтқыштарын есптеуге қажеттi мәлiметтер 

бiр жүйеге келтiрiлген және оларды есептеу тәсiлдерi қарастырылған. 
Қозғалтқыштардың жылулық есебiн, жылулық теңдеуiн және жылдамдық 

сипаттамаларын есептеу формулалары мен кестелерi келтiрiлген. 

 Оқу құралы 050713 - «Көлiк, көлiк техникасы және технологиялары» және 
050901- «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлiктi пайдалану» 

мамандықтары бойынша бакалавлар даярлайтын жоғары оқу орындарына 

арналған. 

140.  Тәжібаева Ж.О. Агроөнеркәсіптік 

кешеннің экономикасы,  2018 ж. 

Оқу құралы 144 бет 

5 300 Агроөнеркәсіптік кешеннің экономикасы курсын оқып игеруге, өзіндік 
жұмысты орындау, өзін-өзі тексеру және тәжірибелік еспетерді шешу 

кезінде студенттерге көмектесу үшін арналған оқу құралы 



141.  Туганбаев И.Т., Туганбаева Г. 

Автоматтандарылған электржетегі 

элементтері 

Оқулық 2018 ж 120 бет 

5400 Бұл оқу құралында автоматтандырылған электржетегінің элементтері, 
электрлі күш беретін элемментер, басқаратын және электржетектерін 

автоматты түрде басқару жүйелері қамтылған. Электр мәндерін өлшеу 

құралдарының өлшеу әдістері мен физикалық негіздері, өлшеу 

құралдарының терістіктері келтірілген.  

 Бұл оқу құралы автоматтандырылған электржетегі, телеқатынас жолдары 

мамандақтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Баспаға Атырау 
мұнай және газ институтының ғылыми-әдістемелік кеңесі ұсынған.  

         Пікір берушілер: қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ауыл 

шаруашылығын электр энергиясымен жабдықтау және электрлендіру 
кафедрасы, т.ғ.д, профессор С.А.Кешеуов 

142.  Туганбаев И.Т., Туганбаева Г. 

Автоматическое управление 

электроприводами  

Учебное пособие 2018 г 150 стр 

5500 В учебнике рассматривается электрические схемы электроприводов, правила 

их выполнения и начертания. Излагаются принципы автоматического 
управления пуском, реверсом и торможением электродвигателей 

постоянного и переменного токов. Рассмотрены принципы построения 

автоматических систем управления электроприводов. Учебник предназначен 
для студентов электро-технических, электромеханических и 

электроэнергетических специальностей 

143.  Туганбаев И.Т., Туганбаева Г.  

Электротехника Учебник 2018 г 

400 стр 

5 500 Рассмотрены линейные электрические цепи постоянного, синусоидального и 

трехфазного токов, трансформаторы, электрические машины постоянного и 
переменного тока, электрические измерения. Учебник написан в 

соответствии с примерными программами дисциплин «Электротехника» и 

«Основы электротехники», рекомендованными Министерством образования 

и науки республики Казахстан. Учебник И.Т.Туганбаева «Электротехника» 

современный, отвечает всем требованиям предъявляемым к учебникам вуза, 

материал изложен доступно к пониманию. 

144.  Турдалиев А.О. Независимый 

Казахстан Учебно-методическое  

пособие 2018г 68 стр 

4 500 В данной методической работе рассматриваются материалы по истории 

Казахстана в период независимости. Дополнительное методическое пособие 

рекомендовано студентам и преподавателям вузов 

145.  Турекулова Д.М., Бейсенгалиев 

Б.Т.,Жуманова Б.Қ., Курманов 

Н.А.  Мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздігі,  2018 ж. Оқу құралы 

204 бет 

5 200 Оқу құралында ұлттық қауіпсіздік сұрақтарының негізінде негізгі  

экономикалық қауіпсіздік мәселелері қарастырылады. Қауіпсіздіктің қаржы 
жүйесінің ролі, сыртқы экономикалық аспектілері, әлеуметтік, көліктік, азық 

қауіпсіздігі және ғылыми-техникалық қауіпсіздіктің экономикалық 

қауіпсіздікке әсері қарастырылады.  Басылым жоғарғы оқу орнының 
студенттеріне және экономикалық мамандықтардың факультеттеріне 

арналған 

146.  Уалиева Ж.Б. Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы Жалпы бөлім пәні 

бойынша,  2018 ж. практикум 156 

бет 

5 000 Практикум Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының жалпы 

бөлімін құрайтын анықтамалар, қағидалар, қылмыстық құқықбұзушылық 
ұғымы, қылмыс ұғымы, қылмыс құрамы, қылмысты істеу сатылары, жаза 

түсінігі, қылмыстық құқықтық ықпал ету шаралары, жаза тағайындау, 
қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату мәселелерінің теориялық әрі 

тәжірибелік қырларын талдауға және құқықтану мамандығы бойынша білім 

беру орындарында тәлімгерлердің аталған пән бойынша білім деңгейін 
анықтау үшін пәнді тереңірек меңгеруге арналған. 

147.  Фешин Б.Н., Дайч Л.И., 

Потёмкина Е.Б. 

Методические указания к 

лабораторным работам по 

дисциплине "Теория линейных 

систем автоматического 

регулирования" 

Методические указания 

2018 г 84 стр 

4800 Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного 

плана и программой дисциплины «Теория линейных систем 

автоматического регулирования» и включают основные сведения по 
выполнению тем лабораторных работ курса. Методические указания 

предназначены для студентов специальностей 5В070200 – Автоматизация и 

управление, 5В071800 – Электроэнергетика 

148.  Халидуллин Г.Х.,  Аманжолова 

Д.А., Жанбосинова А.С. Учебно-

методические материалы к 

учебному курсу «Алаштану"  

Учебно-методическое пособие 

2018г 296 стр 

5 400 Представленное издание имеет универсальный характер, оно включает в 

себя исторический очерк деятельности Алаш и правительства Алаш Орда, 
биографические данные отдельных представителей Алаш и фотодокументы, 

а также уникальные документы и материалы по истории Алаш и Алаш 

Орды, раскрывающие их деятельность в области решения аграрного 

вопроса, участие в работе Государственной Думы, показываю-щие 

отношение алашордынцев к событиям 1916 года, революциям 1917 года. 

Хрестоматийный материал дает возможность увидеть процесс создания 
партии и нациестроительства, раскрыть взаимоотношения Алаш и Алаш 

Орды с органами советской власти и ВСП-Комуч-ВВП. В издание включена 
библиография истории Алаш и Алаш Орды.Учебно-методическое пособие 

предназначено для учителей общеобра-зовательных школ, преподавателей 

высших и среднеспециальных учебных заведений, учащимся и студентам, 
также рекомендуется для использования в учебном курсе «Алаштану». 

149.  Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., 

Джаамбаева Б.А. Философия (каз.)  

Оқулық 2018ж 416 бет 

5 500 Философия» оқулығын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің АГТУ-нің 

профессорлары, философия ғылымдарының докторлары дайындаған. 

«Философия» оқулығының құрылымы ҚР БҒМ «Философия» пәнінің типтік 
бағдарламасына анағұрлым жақын, университет оқу семестрінің апта санына 

сәйкес 15 тақырып сұрақтары деңгейінде құрастырылған. Оқулық 

оқырмандарды адамның рухани мәдениетінің қалыптасу  тарихы, оларды 
жалпы адам тұрмысы мәселелері мен қоғам, тарих пен саясат, мәдениет пен 

ағарту, диалектика теориясы мен эпистемология, техника мен қазіргі өзекті 

мәселелерді зерттеуді әлемдік философиялық ойлау тәжіри-бесімен 
таныстырады. Оқулықта берілген деректер мазмұны дәрістер, семи-нарлық 

сабақтар мен СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын, аралық бақылау және 

емтихандарға, аралық мемлекеттік бақылауға дайындалуға арналған. 
Басылым оқу орындарының бакалаврлары, магистранттары мен 




