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1 П.А. Щинников, 
Г.В. Ноздренко, 
А.И. Михайленко, 
А.И. Дворцевой, 
А.В. Сафронов.

Автоматизация технологических процессов на ТЭС и управле-
ние- ими : монография  -Новосибирск : Изд-во НГТУ, (серия 
«Монографии НГТУ»).   ISBN 978-5-7782-2576-3
Монография посвящена избранным задачам автоматизации техно-
логических процессов и управления ими, и в ней на основе разра-
ботанных авторами методических подходов проведено исследова-
ние энергоблоков ТЭС. При этом установлены термодинамически 
строгие количественные оценки для обеспечения энергоблоков 
средствами автоматизации в условиях работы с отклонениями па-
раметров от номинальных значений, показаны резервы экономии 
топлива при расчетах технико-экономических показателей ТЭС в 
условиях согласования балансов, предложены алгоритмы поведения
технологических защит в аварийных ситуациях при переводе 
энергоблоков на нагрузку собственных нужд.
Монография может представлять интерес для широкого круга 
специалистов-энергетиков, а также научных работников, аспирантов
и магистрантов в области теплоэнергетики и автоматизации тепло-
вых электрических станций.

2014 291

2 Алинов М.Ш. Основы зеленой экономики: учебное пособие. – Алматы 
«Бастау» баспасы. ISBN 978-601-281-173-5 
Курс «Основы  «зелёной» экономики» является пилотным 
учебником в Казахстане. Рассматриваются основные принцыпы, 
технологические, экономические, экологические и социальные 
аспекты «зелёной» экономики, а также практика изарубежных стран
и международных программ. Даются условия и особенности 
перехода Казахстана к «зелёной» экономике. Рассматриваются 
современные процессы подготовки м перехода к «зелёной» 
экономике с учетом различных сторон современных кризисных 
факторов, технологических и экономических преимуществ систем, 
ориентированных на долгосрочную перспективу. За основу модели 
«зелёной» экономи положены базовые положения стратегии 
«Казахстан-2050». 
Курс предназначен для образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры нового поколения, а также 
преподавателей и ученых вузов, менеджеров бизнеса.

2016 340



3 Aliyarov A.B., 
Aliyarov B.R., 
Aliyarova M.B. 

The heat energy supply in Kazakhstan. – Almaty, Almanah. ISBN 978-
601-7320-173-3
The «mastery» of fire has delivered of the humanity from the dependence on
natural sources of heat (sun or fire from an accidental source: lightning, etc.) 
and has allowed the development of regions that are not suitable for habita-
tion. Modem technologies for production and delivering heat energy used 
throughout the world differ But Kazakhstan has its own differences due to 
the specifics of the country. Therefore, in the book, known technologies are 
described in the volume necessary for a common understanding of the 
process of supplying thermal energy. It was given considerable attention to 
the problems of this industry, which are specific for Kazakhstan.

2017 296

Акритас М. Инженерлер мен ғалымдарға арналған ықтималдық теориясы 
мен статистикасы: оқулық. – Алматы. ISBN 978-601-7529-77-2

2017 688

English –Kazakh-Russian, Russian- Kazakh- English phrasebook. – 
Almaty: KazUIR & WL.  ISBN 978-601-270-293-4.
This phrasebook is compiled on the basis of the university scientific-ap-
plied project. The phrases and sentences presented in the phrasebook re-
late to the topics of the International exhibition «Astana EXPO-2017». 
The phrasebook consists of 15 thematic sections, beginning with a meet-
ing at the airport and ending with information about the organization and
holding of the exhibition.
English-Kazakh-Russian, Russian-Kazakh-English phrasebook is de-
signed for both exhibitors and visitors of the international exhibition, as 
well as for successful communication and mutual understanding between
experts, training of scientific and technical personnel, receiving and ex-
changing information, as it all promotes the development of adequate 
translation.

2016 224
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English –Kazakh-Russian, Russian- Kazakh- English dictionary. – 
Almaty: KazUIR & WL.  ISBN 978-601-270-292-7.
The present dictionary is compiled within the framework of the univer-
sity scientific-applied project. The dictionary contains about 4000 lexical
units, which represent individual words, phrases, cliches and terminolog-
ical combinations of general nature relating to the theme of the Interna-
tional Exhibition «Astana EXPO-2017».
The Russian directory helps the interpreter to quickly search for and se-
lect non-equivalent phrases of similar meaning, and find the required 
phrases by associations.
The relevance of this dictionary is specified by the presence of multi-
functional indicators presented in three languages: English, Kazakh and 
Russian. The dictionary is intended for a wide range of users: the partici-
pants of the International Exhibition «Astana EXPO-2017», in particular 
translators, investors, engineers, as well as scientists and researchers in 
the field of the scientific and technical literature.

2016 376

Алматы. 1986. Желтоқсан: Айғақ-кітап. – Алматы: «Тоғанай Т» 
баспасы. ISBN 978-601-7007-63-7.
Айғақ-кітаптың 6-шы томына енген материалдардың дені 
көтерілістің ширек ғасырлығы аталып өткен жылы жазылып, 
республикалық, облыстық мерзімдік басылымдарда жарық көрген 
дүниелер. Қатысушы каһармандардың аузымен ай тылып, боямасыз 
үлгіде қағазға түскен естеліктердің бәрінің арғы жағында қазақ 
халқының басынан өткен сол бір сұрқай шақтың ащы шындығы 
жатыр. Уақыт - емші, ол бәрін жазады дейміз ғой. Алайда 
жазылмайтын жан жарасынан айығу қиын екен. «Неге олай?» дерсіз
сіз де. Міне, осы сауалдың жауабын, себеп-сырын сексен алтының 
желтоқсанында ұлтының намысы үшін алаңға шыққан қыз-
жігіттердің ашына айтқан, жазған әңгімелерінен анық аңғарасыз.
Кітап көпшілік оқырмандарға арналған.

2012 334

Базылов К.Б.,
Дюсенов А.С.

Развитие инфокоммуникаций Казахстана в условиях рыночной 
экономики (монография) – Алматы. ISBN 978-601-7254-9336.
В монографии освещаются вопросы организации, модернизации и 
развития отрасли инфокоммуникаций в условия: рыночной 
экономики Казахстана. После распада СССР связь Казахстана 
прошла сложный путь совершенствования и развития. Необходимо 
было организовать работу с международными организациями связи.
Заново организовать международные связи по почтовой, электриче-
ской связи. Перестроит сети связи в новых условиях структуры 
управления страны учетом рыночных отношений. В книге раскры-
ваются этапы организации, модернизации развития сетей электри-
ческой, почтовой связи страны, а также организация связи в странах
СНГ. Приводятся экономические показатели отрасли, операторов 
связи, развития новых видов услуг электрической и почтовой связи. 
Показывается оценка состояния и мировых тенденции развития 
инфокоммуникаций.

2017 176
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Бақытжанов И.Б. Жылуландыру негіздері  және  жылулық  желілер: оқу құралы. 
Алматы: Альманах. ISBN 5-0046-0703-9.
Оқу құралында жылуландырудың энергетикалық негіздері мен 
жылуландырудың тиімділігі, жылу өндіретін орталықтар мен 
аудандық қазандықтар, олардың қондырғылары және олардың жылу
сұлбалары, жылулық желілерінің құрылымы мен жабдықтары 
қарастырылған. Жылулық желілердің жылу және гидравликалық 
есебі, жүктемесін реттеу және техника-экономикалық 
көрсеткіштерін есептеу тәсілдері келтірілген. Жылулық желілерді 
пайдалану және жөндеу кезінде сынаудан өткізу тәсшдері келтірген.
Оқу құралы «Жылуэнергетика», «Электрэнергетика» 
мамандықтарының жоғары оқу орындары және колледждердің 
студенттері мен оқушыларына, жылулық желілеріндегі, жылу 
электр станцияларындағы және жөндеу кәсінорын мамандарына 
арналған.

2017 134

Bidaybekov Y.Y. and 
etc.

Mathematical modeling and numerical methods: Textbook. - Almaty.
ISBN 978-601-7529-94-9
This textbook is intended to provide particularly non-mathematicians 
with enough knowledge about the mathematical aspects of modeling 
such that they can deal at least with simple mathematical models on their
own. Mathematical Modeling and Numerical Methods are addressed the 
three most important aspects in the field: mathematical models, 
computational methods and applications. The aim of this book is to 
provide an understanding of how Mathematical modeling associated 
with design, production, and operation of technical objects. This tutorial 
consists of three parts:
I. Mathematical Modeling of physic-mechanical objects
II. Introduction to MATLAB/Simulink software package
III. Numerical Methods and Simulation
Each part has been grouped into chapters. Every chapter is provided with
examples that further elaborate on the text.
This book is recommended for high schools’ students of physic-
mathematical and computer science specialty and for all, who interested 
in mathematical modeling of the physic-mechanical processes and 
phenomenon.

2016 416
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John Bird. Electrical circuit theory and technology — 5th edition, pages cm 
ISBN: 978-0-415-66285-7 (pbk)
ISBN: 978-1-315-88287-1 (ebk)
This much-loved textbook introduces electrical and electronic principles 
and technology to students who are new to the subject.
Real-world situations and engineering examples put the theory into con-
text. The inclusion of worked problems with solutions really help aid 
your understanding and further problems then allow you to test and con-
firm you have mastered each subject. In total the books contains 410 
worked problems, 540 further problems, 340 multiple-choice questions, 
455 short-answer questions, and 7 revision tests with answers online.
This an ideal text for vocational courses enabling a sound understanding 
of the knowledge required by technicians in fields such as electrical en-
gineering, electronics and telecommunications. It will also be an excel-
lent refresher for foundation and undergraduate degree students.
It is supported by a companion website that contains solutions to the 540 
questions in the practice exercises, formulae to help students answer the 
questions, multiple choice questions linked to each of the 23 chapters 
and information about the famous mathematicians and scientists men-
tioned in the book. Lecturers also have access to full solutions and the 
marking scheme for the 7 revision tests, lesson plans and illustrations 
from the book.

2014 444

Әлинов М.Ш. Жасыл экономика негіздері: оқу кұралы - Алматы, «Бастау» 
баспасы.  ISBN 978-601-281-195-7
«Жасыл экономика негіздері» курсы - осы сала бойынша 
Қазакстандағы алғашқы оқу құралы. Бұл оқу құралында «жасыл» 
экономиканың негізгі қағидалары, технологиялық, экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік қырлары, сонымен қатар шет елдер 
мен халықаралық бағдарламалардың іс-тәжірибесі қаралады. 
Қазақстанның «жасыл» экономикаға өтуінің шарттары мен 
ерекшеліктері көрсетіледі. Қазіргі заманда орын алып жатқан 
дағдарыс факторларының әртүрлі жақтарын, ұзак мерзімдік 
келешекке бағдарланған технологиялық, экономикалық 
артықшылықтарды есепке ала отырып, «жасыл» экономикаға өтуге 
дайындықтың және өтудің осы заманғы үдерістері де 
карастырылады. «Жасыл» экономика үлгісінің негізіне «Қазақстан-
2050» Стратегиясының басты ережелері салынған. Осы курс жаңа 
буын бакалавриаты, магистратурасы мен докторантурасының білім 
беру бағдарламаларына, сондай-ак жоғары оқу орындарының 
оқытушыларына, бизнес менеджерлеріне арналады.

2016 352

5



Әлинов М.Ш.  Энергия унемдеудін және энергия тиімділігінін негіздері: оку 
кұралы, - Алматы, «Бастау».  ISBN 978-601-281-168-1
Оқу кұралында энергетиканын және энергетикалық қауіпсіздік 
рөлінін артуына сәйкес, энергияның дәстүрлі және балама 
түрлерінің мәселелері қарастырылады. Дәстүрлі көмірсутегі 
көздерімен қатар, жел, күн, биомасса (биологиялық жиын), атом 
және су қорлары негізіндегі энергетиканың да техникалық, 
экологиялык жэне экономикалык тиімділігіне баға беріледі. Энергия
үнемдеу тұрғысынан электр энергиясы мен жылу өндіру жэне 
тұтыну саласының жай-күйі талданады. Қазакстанның отын-
энергетикалық кешенінің жай-күйі мен болашағы, сонымен катар 
шетелдік заманауи көрсеткіштермен салыстырғанда, шаруашылык 
жүйесінің энергия артықшылығының себептері каралады. 
Өндірісте, үй шаруашылықтарында, экономика секторлары мен 
өңірлерде энергия тиімділігі жэне энергия үнемдеуді 
жоғарылатудың негізгі бағыттары көрсетілген. Энергия менеджмен-
ті аясында энергетикалық аудит, нормалау, тарифтік саясат мэселе-
лері қарастырылады. Қазакстанның «жасыл» экономика мен энерге-
тиканын түракты стратегиясына көшуі туралы мағлұматтар баян-
далған.

2015 288

Данилов И.А., 
Иванов П.М.

Общая электротехника с основами электрониш» Учеб. пособие 
для студ. неэлектротехн. спев средних спец. учеб. заведений. — 
3-е изд., стер. — М Высш. шк.  ISBN 5-06-003481-Х
В данном пособии излагаются основы расчета электрических цепей 
постоянного и переменного тока, дается описание электрических 
машин, электронных приборов, ЭВМ и т.д. Приведены новые 
материалы по интегральным микросхемам, микропроцессорам и 
микроЭВМ. Для студентов неэлектротехнических специальностей 
средних специальных учебных заведений. 

2015 752
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Құраст; ф.-м.ғ.к., 
профессор 
Байбазаров М.Б.,
математика магистрі
Джумадиллаев С.А.

Дифференциалдық теңдеулер курсы. Жоғары математика 
есептер жинағы. 3 бөлім. -Алматы : Азаматтық Авиация 
Академиясы .
Жоғары математика есептер жинағының 3 белімі жаңа кредиттік 
технология бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының 
белсенділігін арттыру мақсатында жазылған.
Бұл кітап техникалық жоғары оқу орындарының бакалавриат 
деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасына сәйкес.
Мұнда жоғары математиканың «Дифференциалдық тендеулер 
курсы» атты бөлімі қарастырылған.
Кітап 2 тараудан тұрады. Әрбір тарау тақырыптарға бөлініп, негізгі 
анықтамалар, формулалар көрсетілген. Негізгі формулалардың 
қолдануына әртүрлі деңгейдегі есептердің шығару үлгілері 
көрсетілген.
Тақырыптардың соңында теориялық формулаларды толық 
қамтитын студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған 20-25 
есептен тұратын жаттығулар жауаптарымен, бақылау 
жұмыстарының нұсқаулары және типтік есептер шығару үлгісімен 
берілген.

2015 103

Достияров А.М., 
Тютебаева Г.М.

Қазандык қондырғылар мен бу генераторлары. Астана: 
С.Сейфуллин атындағы Қазак агротехникалык университетінің
баспаханасы.  ISBN  978-9965-824-85-2
Қазіргі уақытта кез-келген техника саласында, оның ішінде жылу 
энергетика салаларында жылуды өндіру, тарату және жылулық 
қондырғылардың жұмыс істеу технологияларын меңгеріп, үйрену, 
сонымен бірге жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде көптеген 
түйткілді мәселелер орын алуда. Себебі, еліміздегі өнеркәсіптік 
кәсіпорындарында, өндірістерде білікті де білімді мамандардың 
жетіспеушілігі алаңдатып отыр. Осы мәселенің алдын алу үшін, 
жоғарғы оқу орындарынди жас мамандарды, оның ішінде 
мемлекеттік тілде білім алатын жылу энергетик, инженерлерді 
даярлау, оларға түбегейлі терең теориялық және тәжірибелік білім 
беру біздің басты міндетіміз болып табылады.

2017 102
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Достияров А.М. Жылу электр станциялары:Окулық . - Астана. С.Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық университетінің баспасы.
ISBN 978-9965-31-810-8
Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен 
жоғары оқу орындарының студенттеріне ұсынылған.
Оқулық энергетикалық оқу орындарының «Жылуэнергетика» 
мамандығы студенттері үшін оқулық болып табылады.
Бірінші бөлімде жылу және электр энергиясын өндіру және 
пайдалану туралы қарастырылған. Екінші белімде отынмен 
қамтамасыз ету және ЖЭС қондырғылары туралы жазылған, 
үшініш бөлімде ЖЭО-ның жылулық сипаттамалары жайлы 
келтірілген. Төртінші белімде ЖЭС-тің қүрылымы, бас жоспары 
және қүрылғылары туралы берілген

2017 152

Duisebekova K.S. 
and etc.

 Database in IS: Textbook. – Almaty.  ISBN 978-601-7940-00-3
The textbook examines the basic concepts from the field of database 
systems, describes the functions of the database and DBMS, the data 
properties supported in the database, the languages used, the levels of 
data representation. A number of data models are presented: hierarchical,
network, relational, etc. Definitions of the process of normalizing 
relations for the relational model, relational algebra, the language of SQL
and QBE queries, and the tools for the physical organization of databases
are introduced. As well as modem database technologies such as data 
warehouses, OLAP technology, multidimensional modeling, web 
database implementation technologies, Big Data.
Describes the capabilities of Microsoft SQL Server and Microsoft Visual 
Studio, which support powerful tools for visual design of databases and 
information applications. Examples of database development using 
Microsoft SQL Server are given.
The textbook is intended for students studying in the bachelor’s degree 
in specialty 5B070300 “Information Systems”, as well as for students of 
other specialties studying disciplines related to the design and operation 
of database systems and databases.

2016 329
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Герасименко А. А. Электроэнергетические системы и сети : расчёты, ана¬лиз, 
оптимизация режимов работы и проектных решений 
электрических сетей: учебное. — Ростов н/Д: Феникс. 
ISBN 978-5-222-29780-3
Учебное пособие является сборником задач и примеров расчёта и 
анализа электрических режимов, технико-экономических 
показателей, оптимизации проектных решений и режимов работы 
электрических сетей и линий электропередачи. Расчётам 
предшествуют краткие теоретические сведения. Решения и 
иллюстрации сопровождаются подробными пояснениями, 
комплексным инженерным анализом с применением ЭВМ, 
способствующими большему пониманию технологии решения 
практических задач. Приведены задачи и примеры для 
самостоятельного решения, которые могут использоваться для 
проведения различных аттестационных мероприятий студентов 
электроэнергетических специальностей.
Пособие предназначено для студентов электроэнергетических 
специальностей, может быть полезно инженерам, аспирантам, 
магистрам и бакалаврам.

2018 471

Құраст: ф.-
м.ғ.к.,профессор 
Байбазаров М.Б., 
математика магистрі
Джумадиллаев С.А.

Еселі және қисық сызықты интегралдар. Беттік интегралдар. 
Қатарлар. Жоғары математика есептер жинағы 4бөлім. 2-ші 
басылым, толықғырылған. - Алматы : Азаматтық авиация 
академиясы.
Жоғары математика есептер жинағы 4бөлім, жаңа кредиттік 
технология бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының 
белсенділігін арттыру мақсатында жазылған.
Бұл кітап техникалық жоғары оқу орындарының бакалавриат 
деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасына сәйкес.
Мұнда жоғары математиканың «Еселі және қисық сызықты 
интегралдар. Беттік интегралдар. Қатарлар» атты бөлімдері 
қарастырылған.
Кітап 2-тараудан тұрады. Әр бір тарау тақырыптарға бөлініп, негізгі
аныктамалар формулалар көрсетілінген. Негізгі формулалардың 
қолдануына әртүрлі деңгейдегі есептердің шығару үлгілері 
көрсетілген.
Тақырыптардың соңында теориялық формулаларды толық 
қамтитын студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған 20-25 
есептерден тұратын жаттығулар жауаптарымен, бақылау 
жұмыстарының нұсқаулары және типтік есептер шығару үлгісімен 
берілген.

2015 166
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Ерконыр Ә.К., 
Қабасова Ж.Қ.

Электр энергетикасындагы өтпелі үдерістер: оқу құралы 
 - Алматы: «Бастау ». ISBN 978-601-281-131-5
«Электр энергетикасындағы өтпелі үдерістер» атты оқу кұралы 
мемлекеттік тілде оқитын 5В071800 - электр энергетикасы 
мамандығының студенттері үшін қажет кітап болып табылады.
Ұсынылған оқу құралы үш тараудан тұрады. Әр тараудан кейін 
тарауды пысықтауға арналған сұрақтар және мысал есептер 
берілген. Оқу құралында оқылған материалды тексеретін тест 
сұрактары келтірілген.
Бүл кітапта негізгі түсініктемелер, тұрақтылықтар мен шектіктер, 
қажетті тұжырымдар, формулалар, заңдар, әдістер толығымен 
көрсетілген. Кітапта электр энергетикадағы өтпелі үрдіспен 
байланысатын негізгі формулалары, заңдары және әр тізбегінің 
өзгеріс жағдайында болатын кұбылыстарды есептейтін әдістері 
толығымен берілген.
Ұсынылған оқу кұралында электр энергетикасындағы өтпелі үдері. 
пәнінің толық дәрістер жинағы толығымен қамтылыған.
Бүл еңбектің 5В071800 - электр энерғетикасы мамандығының және 
басқа да техникалық мамандықтардың студенттері үшін құндылығы
мен қажеттілігі өте зор

2015 260

Жанартылатын энергия коздері. - Астана: С. Сейфуллин 
атындағы Қазақ агротехникалық унивсрситетінің баспасы.
ISBN 978-9965-570-98-8
Бұл оқу құралында - заманауи ұлттық шаруашылықта 
қолданылатын жаңартылатын энергия көздерінің барлық спекторы 
жайлы түсінік берілген. Энергияның жел, су, күн сәулесі, 
органикалық заттар, т.б. сынды көздері де қарастырылған.
Оқу құралында жаңартылатын энергия көздерінің негізгі 
сипаттамасы мен классификациясы сипатталған, және басқа 
мәліметтері берілген. Осы оқу құралы «Жаңартылатын энергия 
көздері» пәні бойынша негізгі бағдарламаға сәйкес жазылған. Оқу 
құралының соңында тест сұрақтары келтірілген.
Осы оқу құралы үлкен құндылыкка ие, себебі «Жылуэнергетика» 
мамандығы үшін «Жаңартылатын эиергия көздері» курсы бойынша 
сұрақтар қосылған. Оқу құралы 5В07І700 «Жылуэнергетика», 
6М071700 «Жылуэнергетика» және 60071700 «Жылуэнергетика» 
мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар, магистранттар және 
докторанттар үшін арналған.

2016 228
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Ibrayev A.Kh.,
 Iskakova A.M.

Technological measurements and devices: Textbook./ A.Kh. Ibrayev,
A.M. Iskakova. – Almaty.  ISBN 978-601-7529-96-3
The content of the textbook is determined by the program of the 
discipline studied by undergraduates of 5M070200 specialty: 
‘Automation and Control” Sections of the book include all the issues of 
the program - the metrological bases of technological measurements, 
measurement of temperature, pressure, the amount of flow and material 
level. The problems of measuring physical properties and composition of
liquids and gases, also the construction of modern information systems 
are considered. Measurement instruments were grouped by the nature of 
the quantity being measured, and are classified by the methods of 
measurement and the design features of the equipment within each 
group.
The discipline “Technological measurements and devices” considers 
laboratory practice, whereby knowledge of sensors and measuring 
circuits for generating analog information, digital conversion and 
presentation of information is specified and fixed.
This textbook uses the results of research works carried out at the 
Department of “Automation and control” of the Kazakh National 
Research Technical University named after K.I. Satpayev.

2016 230

Илькун В.И., Ульева
Г.А.

Материалтану және өнеркәсіп бүйымдары бөлшектеріне 
арналған конструкциялық материалдар: 2 бөлімді 
анықтамалық-әдістемелік кұрал.  1-бөлім - Машина 
бөлшектеріне арналған дайындаманың физика механикалык 
сипаттамалары және жасау технологиясы .- Алматы: «Бастау». 
ISBN 978-601-281-249-7 (жалпы)
ISBN 978-601-281-250-3 (I бөлім)
Анықтамада машина бөлшектеріне арналған конструкциялық 
материалдардың негізгі қасиеттері және сипаттамалары, 
конструкциялық материалдардың кұрылымы, жартылай дайын 
өнімдер және шойынды дайындамалар, кұйма болаттарға 
сипаттамалар берілген, қысыммен өндеумен алынған машина 
бөлшектеріне арналған дайындамалар және жартылай дайын 
өнімдердің сипаттамалары, түсті металдар және олардың негізіндегі
қортпалардың сипаттамалары. Түсті металды қортпалы құймалар, 
композициялық және металды емес матреиалдардың сипаттамалары
қарастырылған. Әртүрлі пайдалану және температуралық тәртіпте 
жұмыс жасайтын машина бөлшектерін құрастыруға арналған негізгі
шарттар ұсынылған.
Кітап жобалау-конструкциялық ұйымдар және кәсіпорындардың 
инженер- конструкторлары, инженер-механиктер және инженер-
технолог мамандарға арналған. Бұл басылым жоғарғы оқу 
орындары және колледждердің механикалық, машина жасау 
мамандықтарында оқитын студенттер, магистранттарға негізгі 
материал ретінде пайдалануга ұсынылады.

2017 440

11



Илькун В.И., Ульева
Г.А.

Материалтану және өнеркәсіп бұйымдары бөлшектеріне 
арналған конструкциялық материалдар: 2 бөлімді 
анықтамалық-әдістемелік құрал. 2-бөлім - Конструкциялық 
материалдардың маркалары көрсетілген бөлшектердің 
терминдер сөздігі – Алматы. ISBN 978-601-281-249-7 (жалпы)
ISBN 978-601-281-251-0 (II бөлім)
Осы оқу құралында пластмасса және қара, түсті металдарға 
арналгған дифференцирленген машина бөлшектеріне арналған 
таптамалы профилдер және дайындама түржиынын белгілеу 
құрылымы келтірілген. Белгілеу құрылымы, бөлшектің жұмысшы 
сызбасындағы конструкциялық материалдардың сапалы 
сипаттамаларын жазудың құрылымы қарастырылған.
Нақты конструкциялық материалдарды іздеуді жеңілдету 
мақсатында осы кітапта құрастырылатын бөлшектің атауы бойынша
қажетті материалды табуға мүмкіндік беретін терминологиялық 
тәсіл ұсынылған. Конструкциялық материалды іздеу мынандай 
қағида бойынша: жалпыдан жекеге, бұл дегеніміз, бірінші, берілген 
бөлшек үшін оның қызметтік қолданысын басшылыққа алумен 
конструкциялық материалдар тобы тандалады, кейін бөлшек 
(термин) атауы бойынша сөздік-анықтамадан қойылған талаптарды 
толық қанагаттандыратын материал маркасы анықталады. 
Терминологиялық сөздік үш бөліктен тұрады, онда конструкциялық 
материалды таңдауға қатысты әдістемелік тәсіл жайлы толық 
ақпарат келтірілген.
Авторлар осы кітап бірінші кезекте техникалық жоғарғы оқу 
орындарының және колледждердің магистранттаы, студенттеріне 
қолданысы және күрделігі, көлемі бойынша әртүрлі есептеу-
графикалық жұмыстарды орындау кезінде, сонымен бірге 
жалпытехникалық және арнайы бейінді оқу пәндерін оқу кезінде 
нақты көмектеседі деп сенеді.

2017 416

Искакова А.Қ., 
Батырбаева Г.А.

 «Нақты айнымалы функциялар теориясына кіріспе. Введение 
в теорию функций действительного переменного» күндізгі және 
сырттай бөлімініц студенттеріне арналған оқу құралы.  
Алматы: «Қыздар университеті» баспасы. 
ISBN 978-601-224-853-1
¥сынылып отырған оқу кұралы педагогикалық университеттердің 
математика, физика, информатика мамандықтарының күндізгі және 
сырттай окып үйренетін студенттеріне арналған. Оқу қүралында 
нақты айнымалы функциялар теориясы пәнінің материалдары 
қарастырылған. Бұл оқу құралы жоғары математика басқа да 
жоғары оқу орындарының студенттеріне де қажет пәні оқылатын.

2016 82
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Под общ. ред. 
доктора 
исторических наук
Е.Б. Сыдыкова

История Казахстана с древнейших времен до наших дней в семи
томах. Древнейший (доисторический) период
истории Казахстана (с 2,5 млн лет до н. э. до VIII—VII вв. до 
н.э.) Т. 1. - Астана: Институт Евразийской интеграции.
ISBN 978-601-280-700-4 (Т. 1)  ISBN 978-601-280-699-1 (общ)
Предлагаемое вниманию читателей издание посвящено 
доисторической эпохе развития Казахстана и охватывает период с 
появления первых гоминидов и до VII века до н. э. В ходе работы 
над книгой авторский коллектив опирался на богатое наследие 
трудов своих предшественников.
Авторский коллектив издания рассматривает древнюю историю 
Казахстана как органичную часть мировой истории, раскрывает 
место и роль насельников Казахстана в цивилизационном процессе. 
В работе освещены основные этапы становления человека в эпоху 
палеолита, мезолита, неолита и энеолита. Особое внимание уделено 
проблеме развития насельников Казахстана в эпоху бронзы. 
Изобретение бронзы определило технологический скачок в истории 
всего человечества. Появление в Великой Евразийской степи 
всадничества изменило всю мировую историю войны, привнеся 
искусство верхового боя.
Работа дополнена палеогенетическими и антропологическими 
исследованиями, а также инфографиками и фотографиями.
Издание рассчитано на широкий круг читателей интересующихся 
историей древнего Казахстана.

2015 262

История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 7 т. 
- Астана: Институт Евразийской интеграции.  ISBN 978-601-280-
699-1 (общ) Т.7: ч. 2: Эпоха мира и созидания: история 
независимого Казахстана.   ISBN 978-601-280-729-5
Данное издание посвящается периоду независимого развития Рес-
публики Казахстан. В работе освещены актуальные вопросы 
современной истории Казахстана, кризис советской социально-
экономической и политической системы, становления нового неза-
висимого государства с 1991 года и до наших дней.
На основе проблемного подхода рассматриваются основные этапы 
развития страны в тесной взаимосвязи с реализацией стратегиче-
ских документов.
Работа дополнена материалами исторических документов, 
инфографиками, фотографиями и историческими справками. 
Материалы монографии базируются на богатой историографиче-
ской традиции исторической науки современного Казахстана.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся 
историей независимого Казахстана и изучением современных исто-
рических процессов.

2015 373
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Достияров А.М., 
Умышев Д.Р., 
Катранова Г.С., 
Яманбекова

А.К.Камеры сгорания и горелки газотурбинных установок. - 
Астана: КАТУ им. С. Сейфуллина.  ISBN 978-9965-570-63-6
В монографии рассмотрены основы рабочего процесса в камерах 
сгорания газотурбинных двигателей и газотурбинных установок, 
приведены описания различных конструкций камер сгорания и го-
рел очных устройств.
Показаны особенности микрофакельного сжигания газообразного и 
жидкого топлив, а также приведены пути совершенствования и 
модернизации камер сгорания с микрофакельными фронтовыми 
устройствами. 
Для инженерно-технических работников, связанных с эксплуатаци-
ей, наладкой и исследованием газотурбинных двигателей и газотур-
бинных установок, а также магистрантов и докторантов специаль-
ности «Теплоэнергетика».

2017 205

Kisselyova E.A. and 
etc.

Theoretical foundations of computer science. Textbook. - Almaty.
ISBN 978-601-7427-72-6
The questions of information theory of Shannon’s coding theory, ele-
ments of the theory of algorithms and their analysis. The selection of ma-
terial is produced in accordance with the program of preparation of stu-
dents of pedagogical universities in the specialty “5B011100 - Informat-
ics”. Each chapter contains numerous examples of problem solving, as 
well as questions and tasks for self-control.
For students of pedagogical universities studying informatics as a core 
subjects, as well as school teachers of informatics.

2016

КОРЕЙСКО-КАЗАХСКО-РУССКИЙ, РУССКО-КАЗАХСКО-
КОРЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ    
ISBN 978-601-270-286-6

2017
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КИТАЙСКО-КАЗАХСКО-РУССКИЙ, РУССКО-КАЗАХСКО-
КИТАЙСКИЙ СЛОВАРЬ    
ISBN 978-601-270-287-3

2017

Koshimbaev Sh.K., 
Suleimenov B.A.

Automation of standard technological processes: Textbook. - Almaty.
ISBN 978-601-7529-68-0
The theoretical aspects of technological information collection and 
processing, standard APCS design concept, stages of complex systems 
analysis, and use of computing technique as a basis for system control 
are reviewed. This manual has a special focus on automation hardware, 
an interface between a technical process and a system, and the aspects of
design of functional schemes for some standard technological processes 
measurement and automation systems are reviewed. The methods for 
determination of dynamic characteristics of the objects of control and 
design of automated control systems, as well as the issues of digital 
control and design of intelligent process control systems are presented.
This Manual meets the State Compulsory Educational Standard of the 
Republic of Kazakhstan for Bachelor Degree in the specialty 5B070200 
“Automation and Control” and may be useful to undergraduates and 
doctoral students in this specialty.

2016 266

Красовский, А. Б.  Основы электропривода : учебное пособие / А. Б. Кра¬совский. 
— Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана.
ISBN 978-5-7038-4060-3
Кратко изложены основы теории современного 
автоматизированного электропривода. Рассмотрены принципы 
построения и составные части электроприводов, их характеристики 
в статических и динамических режимах работы с двигателями 
постоянного и переменного тока, а также основные принципы 
управления и проектирования.
Учебное пособие ориентировано прежде всего на студентов вузов 
неэлектротехнических специальностей, поэтому в отличие от 
большинства книг по основам электропривода, содержит 
дополнительные разделы по общим вопросам электромеханического
преобразования энергии, принципам работы и особенностям 
конструкции основных типов электрических машин, силовой 
электронике.
Учебное пособие будет также полезно и студентам 
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электротехнических специальностей, начинающим изучать 
электропривод, а также практикующим инженерно-техническим 
работникам смежных областей.

Кузин А. В. Микропроцессорная техника : учебник для студ. учреж-дений 
сред. проф. образования / А.В.Кузин, М.А.Жаворон- ков. — 7-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия» .
ISBN 978-5-7695-9756-5
Рассматриваются основные сведения о микропроцессорах и 
микроЭВМ, информационно-логические основы электронно-
вычислительной техники, типовые логические элементы и узлы 
ЭВМ, структура и функционирование процесса, периферийные 
устройства ЭВМ, тенденции развития архитектуры и аппаратного 
обеспечения электронных вычислительных систем, программное 
(математическое) обеспечение ЭВМ, алгоритмизация и основы 
программирования.
Учебник может быть использован при освоении профессионального
модуля ПМ.02. «Применение микропроцессорных систем, 
установка и настройка периферийного оборудования (МДК.02.01)» 
по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы» 
укрупненной группы специальностей 230000 «Информатика и 
вычислительная техника».
Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования.

2013 304
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Куралбаев З.К. Математическое и компьютерное моделирование. Учебное 
пособие. - Алматы: «Ак-Шагыл», Часть 1.
ISBN 978-601-7407-77-3
Учебное пособие посвящено одному из важных дисциплин в 
подготовке специалистов по информационно-коммуникационным 
направлениям - математическому и компьютерному 
моделированию. В книге даны основные понятия по 
математическому моделированию процессов и явлений, 
происходящих в природе и обществе. 
Книга состоит из введения, 14 разделов и списка литературы. 
Каждый раздел посвящен определенной отрасли знаний. В каждом 
разделе даны теоретические материалы, необходимые для 
разработки математической модели конкретной задачи и постановки
на их основе математическую задачу. Для некоторых 
математических задач, полученных в результате математического 
моделирования, разработаны алгоритмы решения и приведены 
численные результаты.
Данное учебное пособие предназначено студентам и магистрантам, 
обучающимся по специальностям информационно-
коммуникационных технологий, и оно может быть полезным для 
преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Математическое 
и компьютерное моделирование».

2017 4452

Жалпы 
редакциясын 
басқарған Н.Қ. 
Мамыров жэне Ф. 
Акчура.

Қазакстандағы адам дамуы: Окулық  - Алматы: «Taimas 
Printhouse».   ISBN 9965-714-29-0
Осы оқулық соңғы 15 жылдың ішінде қалыптасқан адам дамуының 
тұжырымдамасына арналды. Адамдардың тек экономикалық 
дамудың көзі немесе құралы, яғни “адам капиталы” ғана емес, 
сонымен бірге даму үдерісінің мақсаты болып табылатыны туралы 
түсінік пайда болды.
Мемлекеттің барлық деңгейлеріндегі саяси және әкімшілік 
қызметкерлерінің, сарапшылар мен ғалымдардың адам дамуының 
тұжырымдамасын білулерінің, оның индекстері мен көрсеткіштері 
есебінің әдіснамасы мен әдістемесін меңгерулерінің, жағдайды 
бағалай білулерінің, елдегі адам әлеуетінің жай-күйін (хал-ахуалын)
жақсарту үшін адам дамуының үрдісі мен перспективаларын 
анықтауларының маңызы үлкен.
Осыған байланысты жоғары білім жүйесінің жаңа заманғы 
кезеңінде адам дамуы тұжырымдамасының білімдері мен 
машықтарын игерген экономикалық және басқарушылық кадрларын
даярлау мен қайта даярлау қажеттілігі туындайды.

2004 412
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Маргаров Г. И. Инструментарий информационных технологий в образовании:
Монография; ГИУА.- Ер.: Чартарагет.  ISBN 978-9939-72-011-1
Анализируются препятствия на пути к информатизации 
образования и предлагаются подходы к их преодолению. 
Рассматриваются основные этапы учебной деятельности и их 
составляющие процессы с точки зрения эффективности  
применения современных информационных технологий и 
инструментов.
Адресована преподавателям и студентам вузов, а также может быть 
рекомендована широкому кругу читателей, интересующихся 
вопросами использования современных инструментов 
информатизации при решении разнообразных практических задач.

2014 268

Құраст: ф.-м.ғ.к., 
профессор 
Байбазаров М.Б., 
математика магистрі
Джумадиллаев С.А.

Математикалық анализ негіздері. Жоғары математика есептер 
жинағы 2 бөлім. -Алматы : Азаматтық Авиация Академиясы.
Жоғары математика есептер жинағы 2 бөлім, жаңа кредиттік 
технология бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының 
белсенділігін арттыру мақсатында жазылған.
Бүл кітап техникалык жоғары оқу орындарының бакалавриат 
деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасына сәйкес.
Мұнда жоғары математиканың «Математикалық анализ негіздері» 
атты бөлім қарастырылған.
Кітап 8-тараудан тұрады. Әрбір тарау тақырыптарға бөлініп, негізгі 
анықтамалар формулалар көрсетілінген. Негізгі формулалардын 
қолдануына әртүрлі деңгейдегі есептердің шығару үлгілері 
көрсетілген.
Тақырыптардың соңында теориялық формулаларды толық 
қамтитын студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған 20-25 
есептерден тұратын жаттығулар жауаптарымен, бақылау 
жұмыстарының нұсқаулары және типтік есептер шығару үлгісімен 
берілген.

2015 166

Медешова А.Б. Нысандық-бағдарлық бағдарламалау тілдері: оқу құралы, - 
Алматы, «Бастау» баспасы. ISBN 978-601-281-179-7
Оқу құралы «Информатика», «Ақпараттық жүйе», «Есептеу 
техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары 
бойынша білім алатын студенттерге «Нысандық-бағдарлық 
бағдарламалау тілі», «С# бағдарламалау тілі» және «Беірһі 
бағдарламалау тілі» пәндерін оқыту үшін ұсынылады. Оқу 
құралында Беірһі және С# нысандық-бағдарлық бағдарламалау 
тілдерінің теориялық материалдары және оны қолданудың 
зертханалық жұмыстарына лайықты мысалдар мен есептердің мол 
жиынтығы берілген. Әр тақырып соңында студенттің өз бетімен 
орындауына арналған жаттығулар, бақылау сұрақтары және тестілік
тапсырмалар келтірілген.
Ұсынылып отырған оқу құралы жоғары және арнаулы орта оқу 
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орындарының студенттері мен информатика пәні мүғалімдеріне 
арналған.

Мустахимов Б. К. Жобалау негізі және зауыт жабдыктары: Оқу кұралы. - Алматы:
Қаз¥ТУ.  ISBN 978-601-228-979-4
Оқу құралында өнеркәсттік кәсторындардағы жаңа бағыттарды 
сипаттайтын жүиеленген мәселелер мен өндірісте қолданылатын 
жабдықтар келірілген.
Бірінші тарауда жоба және оның түрлері туралы түсінік пен жобаны 
көркемдеу мен қүрастыру қарастырылған.
Жобалауда қолданылатын нормативті-техникалық құжаттардың 
тіипі көрсетілген. Химиялық өндірістердің сәулет-құрылысының 
негізгі сатылары, бас жоспарды құрастыру, гимараттар мен 
инженерлік құрылысты орталықтарды таңдау әдістері келтірлген. 
Сонымен қатар химия өндірісінің экстуатациясы кезіндегі арнайы 
жоспарлау сұүрақтары келтірілген.
Екінші тарау жабдықтарды жіктеу мен оған қойылатын талаптарға, 
үдерістерде қолданылатын көмекші жабдықтарға арналған. 
Бейорганикалық заттар өндірісіндегі негізгі аппараттар мен 
жабдықтар қарастырылған.
Оқу құралы 5В072000 «Беиорганикапық заттардың химиялық 
технологиясы» мамандығында оқитын студенттерге арналған.

2016 173
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Манапова Г.Д., 
Малдыбаева Т.С.

Электроснабжение предприятий: Учебник/Манапова Г Д.,
Малдыбаева Т.С. — Алматы: Триумф «Т». 
ISBN 978-601-7019-67-9
В учебнике приведены начальные сведения об 
электроэнергетических системах, об организации взаимоотношений
между питающей энергосистемой и потребителями. Описаны 
конструктивное выполнение электрических сетей и подстанций 
различных номинальных напряжений; основное оборудование 
электрических сетей и подстанций; определение расчетных 
нагрузок; выбор оборудования; расчет токов коротких замыканий; 
компенсация реактивной мощности и качество электроэнергии; 
регулирование напряжения.
Предназначен для учащихся средних профессиональных учебных 
заведений, обучающихся по специальности «Электроэнергетика».

2013 432

Қытайдың жаңа заман тарихы. (1949-1978 жылдар) Тарихи 
деректер.  - Алматы: «Орхон» Баспа үйі.
ISBN 978-601-80442-0-5     Том-1.
ISBN 978-601-80442-4-3
Үш томдықтың бұл бірінші томында Қытай Халық 
Республикасының 1949 жылдың қазанынан 1956 жылдың қыркүйегі
аралығындағы аса ірі тарихи оқиғаларды қамтиды.
Кітап жалпы оқырман қауымға және ел тарихын зерттеуші 
ғалымдарға, студенттерге арналған.

2014 384

 Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар) Тарихи 
деректер. - Алматы: «Орхон» Баспа үйі.
ISBN 978-601-80442-0-5    Том-2.
ISBN 978-601-80442-5-0
Қолыңыздағы екінші томға кірген материалдар мен деректерде 
Қытай Халык Республикасының социалистік 
жолындағы табанды күресі мен ізгілікі ізденістері жан-жақты 
баяндалады.
Кітап жалпы оқырман қауымға және тарих зерттеуші ғалымдарға, 
студенттерге арналған.

2014 376
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Қытайдыц жаңа заман тарихы. (1949-1978 жылдар) Тарихи 
деректер. - Алматы: «Орхон» Баспа үйі.
ISBN 978-601-80442-0-5  Том-3.    ISBN 978-601-80442-6-7
Бүл үшінші томда Қытай Халық Республикасының 1966-1976 
жылдар аралығында ба стан кешкен әйгілі «Мәдениет зор төңкерісі»
атты кезеңнің жай-жапсары, сол төңкеріс кезіндегі халықтың 
тағдыры мен талайы нақты деректер мен материалдар арқылы 
көрінеді.
Кітап жалпы окырман қауымға және тарих зерттеуші ғалымдарға, 
студенттерге арналған.

2014 332

Кузнецов Борис 
Тимофеевич.

Математические методы и модели исследования операций; учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
061800 «Математические методы в экономике» — М.: ЮНИТИ-
ДАНА.   ISBN 5-238-00932-1
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. Рассмотрены основные математические методы и 
модели в экономике: линейное, нелинейное и динамическое 
программирование, задачи управления запасами, сетевые модели, 
системы массового обслуживания.
Теоретический материал сопровождается большим количеством 
примеров, позволяющих получить навыки самостоятельного 
проведения финансово-аналитических расчетов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а
также специалистов сферы прикладной экономики.

2005 390

Қытай тарихынан шолу. Тарихи деректер. - Алматы: «Орхон» 
Баспа үйі.   ISBN 978-601-7558-12-47
Оқырманға ұсынылып отырған бұл кітапта Қытай халқының 
байырғы ерте заманғы тарихы, құлдық және феодалдық сатыларды 
бастан өткізгендігі, Қытай диқандарының таптық билеушілерге 
қарсы көтерілістері, әсіресе Чин, Сүй, Юань патшалықтарының елді
билеуі, беделді, өркениетті, әрі қуатты - Хан, Таң, Миң үш ірі 
империалардың тарихы, Қытайға отаршылардың шапқыншылығы, 
Қытай Халық Республикасының қалыптасу тарихынан қысқаша 
шолу беріліп отыр.
Кітап тарихқа қызығушы жалпы оқырманға арналған.

2017 208
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ҚЫТАЙДЫҢ ЖАҢА ДӘУІР ТАРИХЫ. Тарихи деректер. І-ІІ 
бөлімдер 1921-1927 жылдар аралығын қамтиды - Алматы: 
«Орхон» Баспа үйі.  ISBN 978-601-7558-10-9   Том-1.
ISBN 978-601-7558-09-3
Оқырманға ұсынылып отырған үш томдықтың бірінші томында 
1921-1927 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының 
құрылу барысындағы аса ірі тарихи оқиғалар және Апиын 
соғысынан кейінгі Қытайдағы өзгерістерді қамтиды.
Кітап жалпы оқырман қауымға және ел тарихын зерттеуші 
ғалымдарға, студенттерге арналған
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Қытайдың жаңа дәуір тарихы. (1927-1937 жылдар) Тарихи 
деректер. - Алматы: «Орхон» Баспа үйі. ISBN 978-601-7558-11-6  
Том-2.    ISBN 978-601-7558-09-3
Оқырманға ұсынылып отырған үш томдықтың бірінші томында 
1927-1937 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының 
құрылу барысындағы аса ірі тарихи оқиғаларды қамтиды.
Кітап жалпы оқырман қауымға және ел тарихын зерттеуші 
ғалымдарға, студенттерге арналған.

2017 256

Қытайдыц жаңа дәуір тарихы. (1937-1949 жылдар) Тарихи 
деректер. / - Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 
ISBN 978-601-7558-12-3    Том- З.
Окырманға ұсынылып отырған үш томдықтың үшінші томында 
1937-1949 жыл аралығындағы Қытай Халық Республикасының 
құрылу барысындағы аса ірі тарихи оқиғаларды қамтиды.
Кітап жалпы оқырман қауымға және ел тарихын зерттеуші 
ғалымдарға, студенттерге арналған.
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Назарбаев Н. А. Эра независимости. - Алматы: ҚАЗақпарат. 
ISBN  978-601-06-4712-1
Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости», написанная в жанре исторической 
публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю 
страны и ее будущее. Главное внимание обращено на 
характеристику этапов строительства суверенного государства с 
момента его основания, показ внутренней логики и механизмов 
принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 
лет Независимости.
В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее 
эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. 
Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации 
Казахстана. Благодаря Первой и Второй модернизациям были 
успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и 
строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50
самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация 
нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 
процветающих государств в условиях новой глобальной реальности.
«Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей 
как в нашей стране, так и за рубежом.

2017 508

Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік дәуірі. - Алматы: ҚАЗақпарат.
ISBN 978-601-06-4715-2
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Тәуедсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи публицистика 
жанрында жазылған, ол еліміздің жаңа тарихы мен оның ертеңіне 
деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі 
қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері
мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-
қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-
мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады.
Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның 
эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері 
сараланған. Қазақстанды жаңтыртудың үш толқыны кеңінен ашып 
көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту аясында тоталитарлық 
жүйеден түбегейлі ажырап, нарықтық экономиканы құру және 
бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылу міндеті 
мерзімінен бұрын орындалды. Үшінші жаңғыртудың мақсаты - 
елімізді қалыптасқан жаңа жаһандық ахуал жатдайында жаңғырта 
отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу.
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Қүрастырушылар: 
Г.Ө. Насимова,
Г.Б. Әскеева, Н.А. 
Саитова.

Тілеміс Мүстафин - Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану және дінтану институты.  ISBN  978-601-304-012-7
Бүп кітап тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан
Республикасының саяси ғылымдар академиясының президенті, 
Қазақстан жоғары мектебінің еңбегі сіңген қызметкері, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде еліміздегі алғашқы 
саясаттану кафедрасының негізін қалаушы Мүстафин Тілеміс 
Тілеуқабылүлының өмірі мен қызметіне арналған. Кітапқа
Т.Т. Мүстафиннің ғылыми, ұстаздық қызметін, білім мен ғылымға 
қосқан үлесін зерделейтін мақалалар, замандастары мен 
шәкірттерінің естеліктері, еңбектерінің тізімі мен фотосуреттер еніп
отыр.
Кітап «Ғылыми қазына (2012-2014)» салааралық ғылыми 
бағдарламасы ауқымында дайындалып, көпшшік оқырманға, , 
студенттер мен ғылыми ізденушілерге арналған.

2014 242

Нугманов Р.Н., 
Нугманов P.P.

Прикладные задачи радиолокационной космической системы 
ДЗЗ: учебное пособие.- Алматы.   ISBN 978-601-301-178-3
В книге рассматриваются основные принципы и этапы 
проектирования КС ДЗЗ на основе радиолокационного комплекс 
(РЛК). Здесь достаточно подробно рассмотрены физические и 
геометрические принципы зондирования Земли РСА-Х и обработки 
на борту КА. Рассмотрены способы реализации бортовых и 
наземных аппаратур и этапы их испытаний, а так же принципы 
управления стабилизация КА. Приведены надежностные 
характеристики БА конструирования и компоновка ПН КА.

2016

Сост. Б.Г. Аяган,
А.М. Ауанасова, 
Н.С. Лапин. Под 
ред. Б.Г. Аягана.

Книга открывает хронику независимого Казахстана, в которой 
в хронологическом порядке представлены разнообразные 
сведения, факты об истории становления молодого государства 
(1990-1995).
События и факты, вошедшие в I том, освещают общественно-
политические, социально-экономические, культурные, 
внешнеполитические перемены, происходившие в стране в этот 
период.
Данное издание может быть полезно как для студентов, 
магистрантов, так и для всех читателей, интересующихся историей 
независимого Казахстана.
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Сост. Б.Г. Аяган, 
А.М. Ауанасова, 
И.А. Мухтарова. 
Под ред. Б.Г. 
Аягана.

Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий - 
Алматы: Раритет,Том -  II   (1996-2000 гг.)   
ISBN 978-601-250-127-8
В книге представлены факты и события, характеризующие 
политические, социально-экономические, культурные и 
внешнеполитические аспекты современного Казахстана с 1996 по 
2000 годы. Представленные события дают возможность объективно 
взглянуть на процессы, происходившие в стране, в историческом 
развитии.
Книга рекомендована широкому кругу читателей, интересующихся 
историей современного Казахстана.

2011 320

Сост. Б.Г. Аяган, 
А.М. Ауанасова, 
Р.А. Кудайбергенов. 
Под ред. Б.Г. 
Аягана.

Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий: 
Сборник документов— Алматы: Раритет, Том - III  (2001—2005 
гг.    ISBN 978-601-250-128-5
Книга является информационным изданием, в котором собраны 
факты и события из истории современного Казахстана за 2001—
2005 гг. События и процессы, вошедшие в третий том хроник, 
освещают общественно-политические, социально-экономические, 
культурные, внешнеполитические перемены периода независимости
страны.
Хроника предназначена для специалистов и массового читателя, 
интересующегося историей независимого Казахстана.

2011 324

Сост. Б.Г. Аяган, 
А.М. Ауанасова, 
А.М. Сулейменов. 
Под ред. Б.Г. 
Аягана.

Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий - 
Алматы: Раритет, Том - IV  (2006-2011 гг.)
ISBN 978-601-250-129-2
Достижения современного Казахстана сосредоточены в архивных 
материалах, на страницах периодических изданий, в сообщениях 
информационных агентств. В книге обобщен богатый 
информационно-документальный материал по истории 
независимости за 2006-2011 гг.
В четвертом томе хроник освещены внешнеполитические, 
социально-политические, экономические, культурные перемены 
современного общества.
Предлагаемое издание нацелено на формирование национального 
самосознания, ориентированного на изучение проблем развития 
гражданского общества и демократических процессов в стране.
Книга предназначена для студентов, магистрантов, а также для всех 
тех, кто интересуется историей независимого Казахстана.
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     Ғылым. Философия. Дін. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 80 
жылдық мерейтойына және Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, КӘҒА академигі, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Мүрат Сәбиттің 70 жасқа топуына 
арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференңияның 
материалдары. 
17-18 қазан 2008 жып. Абай атындағы ҚазҰПУ, ҚР БҒМ ФжСИ,
ҚР ӘМ ДБҒЗСО.-Алматы: ҚазҰПУ.
    Наука. Философия. Религия. Материалы Международной 
научно-теоретической конференции, посвященной 80-летнему 
юбилею КазНПУ им. Абая и 70-летнему юбилею академика 
АСНК, доктора философских наук, профессора Мурата Сабита. 
17-18 октября 2008 года. КазНПУ им. Абая, ИФиП МОН РК, 
НИАЦ ВР МЮ РК.-Алматы: КазНПУ.

2008 496

Нуржасарова М., 
Рыскулова Б., 
Тургумбаева X.

Охрана труда: Учебное пособие. 2-ое изд.- Астана:  Фолиант.
ISBN 978-601-292-088-8
Данное пособие предназначено для учащихся организаций 
технического и профессионального образования с целью 
ознакомления и изучения системы обеспечения безопасности труда.
В пособии рассматриваются вопросы сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятельности. В каждой главе 
подробно описываются правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные мероприятия по охране 
труда.
Теоретический материал сопровождается схемами и таблицами, 
даются контрольные вопросы и задания к каждой теме.

2010 224

Под общ. ред. 
доктора ист. наук 
Е.Б. Сыдыкова.

Новейшая история индустриализации Казахстана - Астана: 
Институт Евразийской интеграции. ISBN 978-601-280-722-6
Настоящее издание представляет собой летопись индустриализации
суверенного Казахстана. В книге рассматривается широкий круг 
вопросов, посвященных диверсификации казахстанской экономики, 
привлечению иностранных инвестиций, улучшению бизнес-
климата.
Особо выделена роль Президента РК - Лидера нации Н.А. 
Назарбаева в процессе новой индустриализации, направленной на 
модернизацию экономической системы Казахстана и рост 
благосостояния народа.
В книге проанализированы последовательная государственная 
политика в сфере индустриализации, итоги первой пятилетки ГП 
ФИИР, большой массив экономических и статистических данных. 
Издание снабжено фотографиями, информационными графиками. 
Адресовано широкому кругу читателей.
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Deutsch-Kasachisch-Russischer, Russisch-Kasachisch-Deutscher 
Sprachfiihrer P88 - Almaty: Kasachische Universitat fur 
intemationale Beziehungen und Weltsprachen Abylai Chan.
ISBN 978-601-270-289-7
Das vorliegende Worterbuch wurde aufgrund des wissenschaftlich-
angewandten Innenhochschulprojektes gebildet. Das Worterbuch besteht 
aus 2 Teilen. Der erste Teil enthalt ca. 4000 lexikalischen Einheiten, die 
die thematischen Worter, Wortverbindungen, Klischeeworter und 
Termini/BegrifFe darstellen, die die Thematik der Intemationalen 
Ausstellung «Astana EXPO-2017» betreffen.
Der zweite Teil enthalt ca. 4000 multifunktionalen Wegweiser der 
deutschen, kasachischen und russischen Worter, Wortverbindungen. Die 
Wegweiser erleichtem dem Ubersetzer die Suche nach dem Sonder-
Wortschatz und der Auswahl der sinnverwandten Aquivalenten, die bei 
seiner Arbeit behilflich sein konnen.
Das Worterbuch gilt fur eine breite Masse der Benutzer, und zwar fur die
Teilnehmer der Intemationalen Ausstellung «Astana EXPO-2017», 
insbesondere die Ubersetzer, Geschaftsleute, Investoren, Ingenieure, 
sowie Wissenschaftler, Forscher der Sprache und der wissenschaftlich-
technischen Literatur.

2016 480

London U.K. World Congress on Engineering 2010.  Volume II. Publisher:
Newswood Limited  International Association of Engineers .
ISBN: 978-988-18210-7-2 
The World Congress on Engineering 2010 has been organized by the 
International Association of Engineers (IAENG), a non-profit 
international association for the engineers and the computer scientists. 
The WCE 2010 takes place in Imperial College London, London, U.K., 
30 June - 2 July, 2010.
The congress scope covers the frontier topics in the theoretical and 
applied engineering and computer science subjects. The WCE 
conferences serve as excellent platforms for our members and the entire 
engineering community to meet with each other and to exchange ideas. 
The conferences also strike a balance between theoretical development 
and applications.
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Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт.  ISBN 978-5-534-03018-1
В учебном пособии изложены теоретические основы по курсу 
«Социальная психология». В нем рассмотрены понятие и классифи-
кации социальных общностей, различные направления изучения 
социального как основы общности, психология социума и психо-
логия этнокультурной общности. Особое внимание уделено психо-
логии толпы, выделены традиции ее изучения, социально-психо-
логические феномены, исследования психологии человека в ней и 
психологические причины ее влияния. Учебный материал четко си-
стематизирован, отражает как традиционные, так и современные 
подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания 
форме.

2017 289

Ассоциация KAZENERGY, Республика Казахстан, 010000, город 
Астана, проспект Кабанбай батыра, 17.
Целью формирования Перечня профессий (должностей) является 
систематизация и структурирование профильных профессий 
(должностей) в нефтегазовой отрасли по
основным группам и подгруппам профессиональной деятельности.
Спонсор проекта: АО «Мангистаумунайгаз».

Пневматика для всех: От теоретических основ к практическим 
навыкам ООО «Камоцци Пневматика» 141592, Россия, 
Московская обл. Солнечногорский район, п. Чашниково 
Тел./факс: +7 (495) 786 65 85 academia@camozzi.ru Издание 
Книга написана на основании итальянского дидактического пособия
"Пневматическая автоматизация". В книге описаны физические 
основы функционирования пневмосистем, описаны конструктивные
особенности современных пневмокомпонентов, подробно 
рассмотрена структура привода, и приведена методика синтеза его 
силовой части. Большое внимание уделено организации систем 
управления приводами. Книга расчитана на всех энтузиастов, не 
равнодушных к технике. Материал книги будет полезен 
специалистам промышленности, занятых разработкой и 
эксплуатацией пневматических приводов и систем, а также 
студентам кафедр "Гидравлический и пневматический привод" и 
"Гидропневмоавтоматика".

2017
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Н.А. Назарбаев, 
B.C. Школьник, Э.Г.
Батырбеков и др.

Проведение комплекса научно-технических и инженерных 
работ по приведению бывшего Семипалатинского 
испытательного полигона в безопасное состояние .  
ISBN 978-9965-675-93-5 Т.1.
Во втором томе представлены современные данные о 
радиоэкологической ситуации на территории Семипалатинского 
испытательного полигона (СИП), характеризующие существующую
и прогнозируемую экологическую ситуацию на нем. Особое 
внимание уделено радиационному состоянию условно «фоновых» 
территорий СИП и оценке возможностей их использования в 
народном хозяйстве Казахстана, а также состоянию прилегающих к 
СИП территорий. Приведена информация о перспективах развития 
территории СИП, в том числе с точки зрения разработки 
месторождений полезных ископаемых, а также для размещения 
промышленных отходов.

2016 320

Н.А. Назарбаев, 
B.C. Школьник, Э.Г.
Батырбеков и др. 

В третьем томе представлены основные результаты научных 
работ, которые были выполнены в период с 1991 года по 
настоящее время на экспериментальной научной базе НЯЦ РК, 
расположенной на территории бывшего СИП - реакторных 
комплексах КИР «Байкал-1» и КИР ИГР.
 Решались проблемные вопросы сбора и хранения радиоактивных 
отходов и источников ионизирующего излучения, хранения 
отработавшего ядерного топлива реакторов БН-350 и ИГР, вывоза в 
Россию высокообогащенного ядерного топлива реакторов ИВГ.1 и 
РА, возможности конверсии реакторов ИВГ.1М и ИГР на 
низкообогащенное топливо, а также проводились 
экспериментальные исследования в области безопасности объектов 
атомной техники и реакторного материаловедения.

2016 448

Н.А. Назарбаев, 
B.C. Школьник, Э.Г.
Батырбеков и др. 

Проведение комплекса научно-технических и инженерных 
работ по приведению бывшего Семипалатинского 
испытательного полигона в безопасное состояние.
ISBN 978-9965-675-93-5 Том - З.
В первом томе представлены результаты комплекса научно-
технических и инженерных работ по приведению бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона в безопасное 
состояние, которые были выполнены Национальным ядерным 
центром Республики Казахстан совместно с представителями 
Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации в период с 
1994 по настоящее время. В ходе работ была ликвидирована 
инфраструктура проведения ядерных испытаний, осуществлены 
масштабные мероприятия по снижению рисков распространения 
оружия массового поражения и предотвращению доступа к отходам 
ядерной деятельности, находящимся на территории полигона. 
Результаты работ по снижению рисков распространения получили 
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высокую оценку, о чем было сказано в совместном заявлении 
Президентов Казахстана, России и США относительно 
сотрудничества на бывшем Семипалатинском испытательном 
полигоне 27 марта 2012 года на Саммите по ядерной безопасности в
Сеуле.

Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics
ISBN 978-9934-10-142-7
The program ABC NDC is universal tool for investigation typical 
nonlinear dynamical systems which can be governed by ODE 
(dimension D = 3) or by discrete-time equations (dimension d = 2). The 
program ABC NDC is the second improved and extended version of the 
program NLO [1]. Methods and algorithms used in ABC NDC are 
discussed and illustrated on concrete dynamical systems with different 
strong nonlinearity, such as polynomial, piecewise linear and impact. 
Some new and original approaches are used in the program – line and 
contour mapping, building of periodic skeleton, calculation of complete 
bifurcation diagrams with stable and unstable orbits, one-parameter 
diagrams, dynamical characteristics, backbone curves, following stable 
and unstable solutions. All problems, methods and approaches worked 
out in literature on bifurcation theory and nonlinear dynamics and chaos,
for example [2] may be realized in the program as well. ABC NDC 
allows to investigate many different nonlinear dynamical models that 
have great importance for applications in technology and scientific 
disciplines like mechanics, physics, chemistry, electrodynamics, biology,
etc. ABC NDC has friendly and intuitive user interface and no requires 
programming skills. The goal of ABC NDC is create the rather universal 
software for both the professional scientists and interested non-scientist 
or student. The program is purposed for ungraduate students, 
postgraduate and PhD students, for engineers and scientists, which are 
interesting in the problem of Nonlinear Dynamics and Chaos, nonlinear 
oscillations, ODE and discrete-time difference equations.
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PROCEEDINGS OF THE 3RD IFTOMM INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON ROBOTICS AND MECHATRONICS
ISBN-13: 978-981-07-7744-9 
ISBN-10: 981-07-7744-2

2013

Райли, М. Хобсон, 
С. Бенс

Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер: 
Оқулық. Алматы.

2016

CLR via С#. Программирование на платформе Microsoft .NET 
Framework 4.5 на языке С#. 4-е изд.   ISBN 978-5-496-00433-6
Эта книга, выходящая в четвертом издании и уже ставшая 
классическим учебником по программированию, подробно 
описывает внутреннее устройство и функционирование 
общеязыковой исполняющей среды (CLR) Microsoft .NET 
Framework версии 4.5. Написанная признанным экспертом в области
программирования Джеффри Рихтером, много лет являющимся 
консультантом команды разработчиков .NET Framework компании 
Microsoft, книга научит вас создавать по-настоящему надежные 
приложения любого вида, в том числе с использованием Microsoft 
Silverlight, ASP.NET, Windows Presentation Foundation и т. д.
Четвертое издание полностью обновлено в соответствии со 
спецификацией платформы .NET Framework 4.5, а также среды 
Visual Studio 2012 и C# 5.0

2013 896
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Жасанды интеллект: жацашыл әдіс. III том: Оқулық. 3-
басылым. - Алматы.   ISBN 978-601-7427-67-2

2016

СУ ШУИАЦ ТИБЕТ ТУРАЛЫ БІЛІМДЕР. / - Алматы: «Орхон» Баспа үйі. 
ISBN 978-601-7558-16-1
Бұл кітап Тибет тарихы, ұлттық салт-сана жайындағы байымдау 
ғана емес, қазіргі адамдардың Тибет туралы ізденістері, 
толғаныстары және зерттеулері туралы жетерлік деректер берілген. 
Сонымен қатар бауырластарға деген сүйіспеншілік пен Тибеттің 
болашағына деген тілектер қамтылған. Кітаптан зерделі 
оқырманның аз да болса әсер алатыны сөзсіз.

2017 184

Сыдықов А.А. Математикадан типтік есептер шыгару әдістемесі-2:
Оку қүралы. - Алматы: «Қыздар университеті» баспасы.
ISBN 978-601-224-845-6
¥сынылып отырған оқу құралы университеттің математика, 
информатика мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.
Оқу құралы авторлардың Қазақ мемлекетгік қыздар универ- 
ситетінде аталған пән бойынша өткізілген дәрістері мен практи- 
калық сабақтарының негізінде құрылды.

2016 130
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Дженнифер Броун, 
Ивон Шелл, Терри 
Коул

Сот психологиясы: Окулык.- Алматы.
ISBN 978-601-217-606-3

2017 364

Сапаралы Б. Туңғыш Президенттің балалық шағы: Елбасы жас кезінің 
беймәлім қыр-сырлары: - Алматы: Қағанат ҒМО.
ISBN 9965-430-81-0
Елдікті сыйлап-қасиеттеу, ел ертеңіне сенім арту Елбасын құрмет 
тұтудан басталмақ. Демек, бүкіл халықтық қолдаудан кейін Елбасы 
сайланып алынған соң Елбасы өмірінің әр кезеңіне ынтықтық тууы 
заңды құбылыс. Міне, тәуелсіз жас мемлекетіміз тарихнамасындағы
осы беймәлім мәселеге көсемсөзші, жазушы, қоғам қайраткері 
Б.Сапаралы ерте бастан назар аударып, жас оқырмандардың 
көптеген сауал-тілектеріне орай республикалық балалар мен 
жасөспірімдердің «Ұлан» газетінде 1990 жылғы №60,61,68, 1991 
жылғы 17 сандарда жарық көрген Президенттің балалық шағына 
байланысты өзінің жалғасты мақалаларын негізге ала отырып, 1995 
жылы «Президенттің балалық шағы» деп аталатын жеке кітап 
жазып шығарған еді. Тәуелсіздіктің 20-жылдық мерейлі мерекесі 
қарсаңында автор сол еңбегін тың деректермен, соны пікір-
естеліктермен толықтырып, «Тұңғыш Президенттің балалық шағы» 
деген атпен кітап-альбом күйінде және ынтызар оқырман назарына 
тартып отыр.
Ғұмырбаян деректері, естелік-толғаулар молынан қамтылған бұл 
кітап сирек кездесетін фотоқұжаттармен безендірілгендіктен қалың 
оқушы қауымның қай талап деңгейінен болса да тартымды 
оқылады. Өлкетану, жамбылтану, нұрсұлтантану тақырыбындағы 
кейбір өзекгі мәселелер қамтылып өтуі де еңбектің танымдық, 
тағылымдық, насихатшылық қырын онан сайын арттыра түскен.

2011 240
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Доетияров А.М., 
Шергаев Е.Т., 
Джанмулдаева Ж.К.,
Ильясова К.У.

Суды дайындаудың физика-химиялық әдістемесі.- Оқу құралы. 
- Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік Университеті.
Оқу құралының құрамына өнеркәсіптік су дайындаудың негізгі 
физика-химиялық тәсілдері, суды физика-химиялық өндеуде 
қолданылатын алдын-ала тазарту әдістерінің (қорағуляциялау, 
ізбестеу, сузу). ион алмасу, газсыздандыру, термиялық 
ғұзсыздандыру, мембраналық әдістер (кері космос. электродиализ, 
ультрасүзу) негіздері туралы мәліметтер берілген. Оқу кұралы 
таңдау бойынша базалық «Суды дайындаудың физика-химиялык 
әдістемелері» пәнінің бағдарламасына сәйкес құрастырылған.
Оқу құралы 5В050717 «Жылуэнергетика» мамандық студенттері 
үшін арналған.

2016 236

Смирнов Ю. А. Технические средства автоматизации и управления: Учебное 
пособие. — СПб.: Издательство «Лань».  ISBN 978-5-8114-2376-7
В учебном пособии представлены основные сведения о 
современных программно-технических комплексах и 
промышленных микропроцессорных регуляторах и контроллерах. 
Приведены принципы работы и описание пьезоэлектрических 
датчиков и преобразователей, пьезополупроводниковых систем 
управления, устройств и машин пленочной электромеханики с 
мускулоподобными двигателями, приборов и устройств 
функциональной электроники.
Учебное пособие предназначено для студентов ВПО по 
направлениям подготовки: «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» квалификации (степени) «бакалавр», «магистр»; 
«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 
связи» квалификации «специалист»; «Автоматизация 
технологических процессов и производств» квалификации 
(степени) «бакалавр», «магистр»; «Управление в технических 
системах» квалификации (степени) «бакалавр», «магистр», 
«преподаватель-исследователь»; «Нанотехнологии и 
микросистемная техника» квалификации (степени) «бакалавр», 
«магистр».

2017 456
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Сафин.Р.Т. Радиотаратушы құрылғылар: Оқу-әдістемелік құралы. – 
Алматы.   ISBN 978-601-7945-03-9
Бұл оқу-әдістемелік құралында, құрылғыларды құрастыру теориясы
және сигналдарды жіберу және әр түрлі жиілік диапазонды 
таратқыштардың жалпы принциптерін қалыптастыруды оқытады. 
Модуляция және оларды іске асыру жодары қолданылады. Оқу-
әдістемелік құралында синтезатордың, модулятордың, 
күшейткіштердің және соған сәйкес келетін тізбектердің сұлбасын 
қамтамасыз етеді.
Бұл жұмыста біз авторлардың ғылыми зерттеулерін пайдаландық. 
Бұл жұмыс, радиолокация, радионавигация және радиобайланыс 
саласындағы мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.
Бұл оқу құралы 5В071900-«Радиотехника,электроника және теле-
коммуникациялар» мамандыгының техникалық ЖОО-ның бака-
лаврияттарына арналған

2017 199

Sambetbaeva A.K. 
and etc.

Fundamentals of information systems: Textbook. -Almaty.
Information systems are an integral part o f all business activities and 
careers. This book is designed to introduce students to contemporary 
information systems and demonstrate how these systems are used 
throughout global organizations. The focus o f this course will be on the 
key components of information systems - people, software, hardware, 
data, and communication technologies, and how these components can 
be integrated and managed to create competitive advantage. Through the 
knowledge of how IS provides a competitive advantage students will 
gain an understanding o f how information is used in organizations and 
how IT enables improvement in quality, speed, and agility. This course 
also provides an introduction to systems and development concepts, 
technology acquisition, and various types o f application software that 
have become prevalent or are emerging in modem organizations and 
society.
The content of the textbook meets the international standard for the 
specialty IS 2010 developed by ACM and AIS.

2016

Қүраст: ф.-м.ғ.к., 
профессор 
Байбазаров М.Б., 
математика магистрі
Джумадиллаев С.А.

Сызықты алгебра және векторлык алгебра элементтері. 
Аналитикалык геометрия элементтері. Жоғары математика 
есептер жинағы. 1 бөлім.- Алматы : Азаматтык авиация 
академиясы.
Сызықты алгебра және векторлық алгебра элементтері. Аналитика-
лық геометрия элементгері. Жоғары математика есептер жинағы. 1 
бөлімі жаңа кредиттік технология бойынша студенттердің өзіндік 
жұмыстарының белсенділігін арттыру мақсатында жазылған.
Бұл кітап техникалық жоғары оқу орындарының бакалавриат дең-
гейіндегі типтік оқу бағдарламасына сәйкес.
Мүнда жоғары математиканың « Сызықты алгебра және векторлық 
алгебра элементтері. Аналитикалық геометрия элементтері» атты 
бөлімі қарастырылған.
Кітап 4 тараудан түрады. Әрбір тарау тақырыптарға бөлініп, негізгі 
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анықтамалар, формулалар көрсетілген. Негізгі формулалардың қол-
дануына әртүрлі деңгейдегі есептердін шығару үлгілері көрсетілген.
Тақырыптардың соңында теорияльпс формулаларды толық қамти-
тын студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған 20-25 есептен 
тұратын жаттығулар жауаптарымен, бақылау жұмыстарының нұсқа-
улары және типтік есептер шығару үлгісімен берілген.

Skormin V.A. Theory of automatic control systems: the textbook. -  Almaty: 
Publishing house «BASTAU».  ISBN 978-601-281-220-6
Automatic control is a very important part of the background of an 
electrical engineer. It provides a quantitative basis for the analysis, 
description, performance modification and computer-aided operation of 
complex man-made processes. The control discipline goes far beyond the
classical control methods presented in the previous volume of this book. 
Many high tech projects require the knowledge of modem control 
principles and principles of discrete-time control enabling engineers to 
drastically widen the class of control problems they can address. It is 
good to remember that recent advancements in aerospace technology and
robotics became possible only due to the application of modem and 
digital control systems.
The textbook is intended for teachers, post-graduate students and the 
students interested in studying and application of automatic control 
systems, and also for scientific and technical ^officers in the field of 
automation.

2017 288

Sarsenbayev N.S. S 22 Actuators of Automation System: Textbook.-Almaty.
ISBN 978-601-7529-70-3
The foundations of the theory, the physical principles of operation, 
design and characteristics of the actuators in the systems of automatic 
regulation and control are described in this textbook. The textbook 
consists of seven parts. Arrangement devices and principles of operation 
of electromagnetic devices of automation are considered in the first part, 
area of application and peculiarities of choice are shown.
The second part deals with electric machines of direct current as 
actuators of automation, as well as methods of control and adjustment of 
these machines. The third part describes the devices and principles of 
operation of three-phase asynchronous motors and their main 
characteristics, as well as adjustment methods.
The fourth part contains information about the three-phase synchronous 
motors. Special attention is paid to characteristics of synchronous 
machines and physical processes in these machines are shown in more 
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detail. The fifth part is devoted to micromachines used in automatic 
control and regulation systems. Low-power controlled alternating current
motors are considered, the devices and principles of operation of these 
motors and their adjustment methods are described.
The operation of all automation system depends on the correct choice of 
the electric motors and their thermal regimes, that’s why the sixth part of
the textbook is devoted to this topic. The seventh part describes the 
arrangements and principle of operation of pneumatic and hydraulic 
automation devices. The area of application of these devices and 
peculiarities of choice are shown .
Textbook "Actuators of automation system» is intended for students 
studying in specialty 5B070200 - "Automation and Control" and can also
be used by undergraduates and engineers dealing with the design of 
automation systems of technological processes and productions.

Shiryayeva O.I. Linear Control Systems (using MATLAB): Textbook. - Almaty.
ISBN 978-601-217 -588-2
Information systems are an integral part of all business activities and 
careers. This book is designed to introduce students to contemporary 
information systems and demonstrate how these systems are used 
throughout global organizations. The focus of this course will be on the 
key components of information systems - people, software, hardware, 
data, and communication technologies, and how these components can 
be integrated and managed to create competitive advantage. Through the 
knowledge of how IS provides a competitive advantage students will 
gain an understanding of how information is used in organizations and 
how IT enables improvement in quality, speed, and agility. This course 
also provides an introduction to systems and development concepts, 
technology acquisition, and various types of application software that 
have become prevalent or are emerging in modem organizations and 
society.
The content of the textbook meets the international standard for the 
specialty IS 2010 developed by ACM and AIS.

2016 248

В. Ри- чард Стивенс,
Билл Феннер, 
Эндрью М.Рудофф

Желілік бағдарламалау. 1 том. 1-бөлім: АРІ желілік сокеттері: 
Оқулық. - Алматы, 2016    ISBN 978-601-7427-64-1
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Тұрғанбай Қ.Е. Жол мен жылжымалы құрамның өзара әрекеттесетін 
көрсеткіінтеріне өту қисықтары параметрлерінің әсерін 
қарастыру. - Алматы: «Альманах» баспа үйі.
ISBN 978-601-7945-01-5
Бұл монография қазіргі кездегі жол кешенінің бір маңызды мәселесі
теміржолдың техникалық жағдайын және қалыпты жағдайдағы 
сапаны қамтамасыз ететін жүйе болып табылады. Теміржол көлігі 
жүйесін жетілдіру және іске асыру болашағы айтарлықтай дәрежеде
оның дамуымен және факторлардың оптималдығымен байланысты. 
Ол жүйені қалыптастыру сапасымен анықталады. Жүйені 
қалыптастыруға айтарлықтай әсер ететін жағдайларға жататын 
факторлар, рельс табандарын сақтау және құрылымының 
проблемасына жоғары талап қоюмен түсіндіріледі. Қозғалыс 
жылдамдығын өсіргенде жолдың қисық бөліктерін қайта құруға 
керекті шығындарды азайту және кейбір қисықтардағы және 
олардың қабаттасуларындағы поезд қозғалысының қауіпсіздігін 
сөзсіз қамтамасыз ету.
Жұмыс, 22.00.00-«Поезд қозғалыс қарқындылығы мен жоғары 
жылдамдығын қамтамсыз ету мақсатында жол құрылымын күтуде 
сенімді технологиясын жасау жәэне енгізу» мәселелерінің салалық 
кешенді бағдарламасы бойынша орындалған

2017 157

Толстова, Ю. Н. Математическая статистика для социологов : учебник и 
практикум для академического бакалавриата— 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт.  ISBN 978-5-534-03244-4
В учебнике рассматриваются основные методы анализа данных, 
представляющиеся перспективными для решения социологических 
задач. Описываются условия применимости каждого алгоритма с 
привязкой к специфичным ситуациям, возникающим в 
социологических исследованиях, представлен способ реализации 
методов на компьютере. В книге приводятся дидактические 
материалы: задачи, тесты, вопросы для самоконтроля.
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.
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ТАҢ ДӘУІРІ ПОЭЗИЯСЫ. Үш жүз өлең. - Алматы
«Орхон» Баспа үйі.  ISBN 978-601-7558-15
Қытайдағы феодалдық қоғамның дамып, шегіне жеткен тұстағы 
мәдениет жетістіктерінің ең соқталысы Таң дәуірінің өлеңдері 
болып саналады. Таң дәуірінде өмір-сүрген 2200-дей ақынның 48 
900-ден аса өлеңі сақталып, бүгінге жетті. Қытайдың осы бір әдеби 
байлығын бір парасын қазақ оқырмандарына жеткізу үшін «Таң 
дәуірі поэзиясы. Үш жүз өлең» атты кітап жарық көріп отыр.

2017 292

Передовые технологии управления режимами энергоси- стем. 
Алматы: ТОО «Издательство  LEM».
ISBN 978-601-239-504-4
Книга посвящена теоретическим и практическим вопросам 
применения устройств синхронизированных векторных измерений 
(PMU) в электроэнергетических системах.
Содержание книги, полностью соответствует утвержденной 
программе учебного курса, который читается студентам вузов, 
обучающимся по специальности «Электрические сети и системы».
В книге впервые описаны современные технологии мониторинга и 
контроля, которые реализуются на основе применения адаптивных 
моделей и алгоритмов контроля устойчивости в контуре 
управления, для повышения пропускной способности и 
управляемости сети. Особое место в книге отведено реализации 
адаптивного управления режимами с использованием системы 
реального времени WAMS (синхронизированная система векторных
измерений с единой меткой времени).
Предназначена в качестве учебника для студентов 
электроэнергетических специальностей вузов, а также полезна 
инженерно-техническим работникам электростанций, подстанций и 
электрических сетей.
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Тохтибакиев К.К. Адаптивное управление режимами электроэнергетических 
систем. Алматы: ТОО «Издательство LEM». 
ISBN 978-601-239-511-2
В монографии представлены результаты научных исследований 
автора по повышению пропускной способности и управляемости 
межсистемных связей электроэнергетических систем. В целях 
повышения эффективности управления режимами 
электроэнергетических систем (ЭЭС) предлагается использовать 
адаптивное управление режимами с использованием модели ЭЭС, 
формируемой по информации системы синхронизированных 
векторных измерений. Адаптивное управление ЭЭС в режиме 
реального времени требует использования новых принципов, 
моделей, методов и технологий в области оперативно-
диспетчерского управления режимами, что обеспечивает 
реализацию концепции Интеллектуальных электрических сетей 
(ИЭС) в Единой электроэнергетической системы Казахстана.
Монография может быть использована в вузах, магистрантами и 
докторантами электроэнергетических специальностей.

2017 180

Турганбай К.Е. Программирование в интернете: учебное пособие - Алматы: 
Альманах.  ISBN 978-601-7900-34-2
Учебное пособие предназначено для студентов специальности 
5В060200-Информатика. В учебнике по дисциплине 
«Программирование в интернете» даются рекомендации по 
выполнению и оформлению лабораторных и практических работ. 
Учебное пособие основано на знании программы изложены основы 
разработки web-приложений с использованием языка 
гипертекстовой разметки HTML и CSS.

2016 148

40



Тұрғанбай Қ.Е. Delphi-де қарапайым жобалар құру әдістемесі: оқу құралы 
 - Алматы: «Альманах» баспа үйі . ISBN 978-601-7900-33-5
Бұл оқу құралында Delphi -де қарапайым жобалар құру әдістемесі 
жайында қарастырылған. Оқу құралының мазмұнында 
программалау негіздері туралы жалпы мәліметтер, программалау 
элементтері жайында, Delphi -де жобалар құру әдістемелері 
қамтылған. «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған 
оқу-әдістемелік нұсқау.

2016 74

Лебедев В. М., 
Приходько С. В.

Тепловой расчет котельных агрегатов средней 
паропроизводительности: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и 
доп. — СПб.: Издательство «Лань».
ISBN 978-5-8114-2072-8
Изложены рекомендации по тепловому поверочному расчету 
паровых котлоагрегатов с естественной циркуляцией средней 
паропроизводительности, предназначенных для камерного и 
слоевого сжигания органического топлива, предоставлен 
необходимый справочный материал.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
«Теплоэнергетика и теплотехника», может быть использовано 
работниками, занимающимися проектированием и эксплуатацией 
котельных агрегатов.

2017 212

Утешев У., 
Байсенова Г.С.

 Электрическое освещение: Учебник. — Алматы: Триумф «Т». 
ISBN 978-601-7019-64-8
Учебник «Электрическое освещение» предназначен для студентов 
колледжей, обучающихся электротехническим специальностям.
В книге излагаются теоретические основы и даны практические 
указания по устройству, проектированию и эксплуатации 
осветительных установок. Рассматриваются выбор нормируемых 
характеристик, типы источников света, виды и системы освещения, 
схемы питания и управления, а также вопросы расчета освещения и 
осветительной сети.
Учебник также может служить руководством для работников 
проектных организаций и энергетиков промышленных 
предприятий, ведущих работы по реконструкции и эксплуатации 
осветительных установок.
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Утепбергенов И.Т., 
Сагындыкова Ш.Н.

Ақпараттық  жүйелердегі деректер қоры: Оқу құралы (жоғары 
оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 
студенттеріне арналған» - Алматы: АЭжБУ.
ISBN 978-601-7889-29-6
Оқу құралында мәліметтер қорлары және информаңиялық жүйе,
мәліметтер қорларын басқару жүйелері, жеке және таралған 
мәліметтер қорларының архитектурасы түсінігі қарастырылады. 
Реляционды мәліметтер моделі және реляционды мәліметтер 
қорларын жобалау сипаттамасы беріледі.
Техникалық және экономикалық мамандықтарында оқитын және
мәліметтер қорларымен байланысты пәндері жоғары оқу орындары-
ның студенттеріне және тыңдармандарына арналған.
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Нысанбаев Ә.Н., 
Әлжан Қ.¥.,
 Ғабитов Т.Х., 
Нұрмұратов С.Е.

Ұлттық тәуелсіздік және қазақ философиясы. Оқу құралы. - 
Алматы: ФжСИ.  ISBN 978-601-7082-45-1
Бұл кітап «Мадени мұра» Мемлекеттж бағдарламасы ауқымын- 
дағы «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының 
философиялық мұрасы» (20 томдық) топтамасының негізіңде 
қалыптастырылған алғашқы оқу құралы. Жұмыста ежелгі түрік 
әлемінде қалыптасқан дүниетанымдық үлгілерден бастап қазіргі 
кезеңдегі кәсіби философиялық деңгейге дейінгі даналық ой-
тұжырымдар ел тәуелсіздігі мен астастырыла отырылып 
қамтылады. Оқу қүұралын қалыптастыру барысында қазақтың 
философиялық ойының тарихта сан қырлы сипатта көріну 
формалары ескерілді және сараптаудан өткізілді. Кейбір бөлімдер 
тарихи тұлғалардың дараланған дүниетанымыңдағы ерекшеліктерді
ашып көрсетуге арналса, біршама бөлімдерде қазақ халқының 
рухани әлеміндегі айырықша белгілерге философиялық 
сипаттамалар беріледі.
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Urmashev B.A.  Information-communication technology: Textbook / B.A. Urmashev.
- Almaty.  ISBN 978-601-7940-02-7
This book outlines the materials to obtain fundamental knowledge and 
concepts of the basics of modem directions of information and 
communication technologies. The main objectives of the book are the 
formation of concepts of computer science as a fundamental science and 
a universal language of the natural-scientific, general technical and 
professional disciplines, as well as the acquisition of abilities and skills 
of application of means and methods of Informatics and Information 
Technology for applied professional tasks with personal computers, local
area and global computer networks. The offered textbook is an 
inestimable teacher assistant in planning and conducting studies on 
themes and the perfect guide for classroom and extracurricular work of 
students.
The manual is drawn up in accordance with the model program of 
discipline and intended for students of all specialties.
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Сергеев В. Основы метрологии и средства измерения: Учебник  - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Астана: Фолиант.  ISBN 978-601-302-494-3
В учебнике рассмотрены основные положения обеспечения 
единства измерений, теории измерений и точности, принципы 
построения приборов, основанные на различных методах 
измерений.
Учебник предназначен для студентов колледжей, высших учебных 
заведений и специалистов, работающих в области приборостроения,
метрологии и эксплуатации измерительной техники.

2016 192

Guide de conversation franais-kazakh-russe, russe-kazakh-franais. 
— Almaty: URILM Abylai khan.   ISBN 978-601-270-285-9

2016 240

Ханжарова Б.С., 
Искакова А.Қ.

«Дифференциалдық геометрия». Монографияі .- Алматы. 
ISBN 978-601-224-916-3
Үсынылып отырған «Дифференциалдық геометрия» моногра- фия-
сы жоғары оқу орындарында физика-математика және техникалық 
мамандықтарында окитын магистранттары мен студенттердің 
математикадан алып жүрген білімдерін тереңдету мақсатында арна-
лып жазылды. Қашықтықтан окитын білім алушыларға түсінікті бо-
лу үшін ең күрделі деген материалдар шамадан келгенше жеңіл-
детіліп жазылды.
Бүл монографиядағы көп материалдар практикада қолдануға өте 
ыңғайлы болады да өмірде керектігі арта береді.
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Торбьорн Л. 
Кнутсен

Халықаралық қатынастар теориясының тарихы: Оқулық. – 
Алматы.   ISBN 978-601-217-608-7

2017

ХО ШИ МИН: Өмірбаяны CHI MINH: Biography
¥ЛЫ Т¥ЛҒА СЕРИЯСЫ. Екі тілде қазақша, ағылшынша.  - 
Алматы: «Орхон» Баспа үйі.  ISBN 978-601-7558-08-6
This book published within the project of “Great People Series” which is
dedicated for the biography of the President Ho Chi Minh, Hero of the 
Revolutionary Movement for National Liberation.
All rights reserved, of the publisher. No part of this publication may be 
reproduced without the prior written permission

2017 224

Шейдаков Н.Б., 
Серпенинов О.В., 
Тищенко Е.Н.

Физические основы защиты информации: Учеб. пособие. — М.: 
РИОР: ИНФРА-М.  ISBN 978-5-369-01603-9 (РИОР)
В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с естествен-
ными причинами возникновения каналов утечки информации. В 
основу классификации таких каналов положена природа физиче-
ских полей, возникающих при функционировании технических 
средств. Уделено внимание физическим принципам защиты от утеч-
ки информации через различные виды энергетических полей. Про-
водится анализ физических причин, позволяющих организовывать 
несанкционированный отбор информации в оптоволоконных лини-
ях связи.
Издание соответствует требованиям ФГОС по направлению 
«Информационная безопасность». Предназначено для студентов 
специальностей и направлений, связанных с информационной без-
опасностью и информационными технологиями.
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Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. Методы и применения: Учебник.
- Алматы: КазНИТУ.  ISBN 978-601-323-049-8
Учебник предназначен для систематического изучения принципов и 
методов компьютерного моделирования процессов, протекающих в 
сложных системах, его математического аппарата, типовых матема-
тических схем и использования результатов компьютерного модели-
рования в различных направлениях деятельности человека.
Книга состоит из тринадцати глав, объединенных в две части. В 
первой части дано изложение математического аппарата методов 
имитации случайных событий, величин, процессов и потоков, а так-
же алгоритмов и программ их реализаций. Во второй части рассмот-
рены методологические принципы организации компьютерного 
моделирования и приведены типовые схемы, используемые при 
моделировании различных систем и конкретные модели для ши-
рокого класса реальных объектов.

2017 200

Ішпекбаев Ж. Мәңгілік ел осылайша сомдалған: Монография - Алматы.
ISBN 978-601-298-542-9
Саясат ғылымының кандидаты, профессор Жанатбек Ешенқожаұлы 
Ішпекбаевтың бұл ғылыми-көпшшік монографиясында тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының шаңырак көтеруі, егемендіктің 
алғашқы жылдарындағы қиыншылықтармен күрес, көреген 
Көшбасшымыз Нүрсүлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен 
жүзеге асырылған реформалар мен бағдарламалар және оның 
нәтижелері жан-жақты және нақты деректермен байытылып, 
баяндалған. Бүгінгідей қарқынды даму жолына түскен, әлем 
мойындаған және құрметтейтін, сондай-ақ Мәңгшік ел болуға негіз 
қалап жатқан Қазақстан Республикасының 25 жылдық тарихы 
баяндалған бұл ғылыми-зерттеу жұмысы өз оқырманының оң 
бағасын алары сөзсіз. Монографияның тілі жатық, еңбек нақты 
деректерге бай

2016 328

Матаев У., Рысбеков
А.С., Абдурахманов
А.А., Курпенов Б.К.

Электропитающие устройства сигнализации, централизации и 
бло¬кировки (СЦБ). Учебное пособие. - Алматы, Нур-Принт.
ISBN 978-601-278-760-3
В книге приведены основные сведения об источниках электриче-
ской энергии и различных видах электротехнического оборудова-
ния, применяемого для электропитания устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики. Описаны современные электропа-
тающие установки, обеспечивающие бесперебойное питание аппа-
ратуры автоблокировки, электрической и диспетчерской централи-
зации, даны методы расчета отдельных питающих устройств.
Книга является учебником для учащихся колледжей железнодорож-
ного транспорта.
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Энциклопедия тайн истории : Сборник научно-популярных 
рассказов. - Э68 М. : РООССА.    ISBN 978-5-91926-383-8

2017 256

Энциклопедия чудес света : Сборник научно-популярных 
рассказов. - Э68 М. : РООССА.   ISBN 978-5-91926-382-1

2017 256

Якубов Б.М. Защита информации в телекоммуникационных системах: 
Учебно пособие (для студентов специальностей 5В100200 - 
«Системы информаций онной безопасности» и 5В071900 - 
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации) - Алматы. 
Альманах.  ISBN 978-601-7900-73-1
Предлагаемое учебное пособие предназначено для изучения 
возникающих проблем при рассмотрении задач рассматривающих 
сетевую безопасность, и применении алгоритмов шифрования.
Данное учебное пособие представляет интерес для студентов, 
обучающихся в вузах, пользователям и администраторам 
компьютерных систем сетей, руководителям предприятий, 
заинтересованным в безопасности свои корпоративных 
информационных систем и сетей, и преподавателям вузов 
соответствующих специальностей.

2017 79

46



Якубова М.З., 
Мирзакулова Ш.А.

Анализ и построение телекоммуникационных систем: Учебное 
пособие (для магистрантов специальности «Радиотехника, 
электроника и те¬лекоммуникации») - Алматы. Альманах.
ISBN 978-601-7900-72-4
В представленном учебном пособии обобщены, систематизированы 
и представлены сведения о об анализе и построении современных 
телекоммуникационных сетях.
Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по
специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».

2017 111

Якубов Б.М, 
Мекебаева А. К.

Телекоммуникациялық жүйелердегі ақпараттар қауіпсіздгі: 
Оқу құралы (5В100200 - «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері», 
5В071900 - «Радиотехника, электроника жэне 
телекоммуникациялар) мамандықтарындг оқитын студенттерге
арналған— Алматы.  ISBN 978-601-7900-99-1
Берілген оқу құралында желілердің қауіпсіздігін қарастыру кезінде 
пайда болатын мәселерді анықтауға, оларды шифрлеу алгоритмі 
ретінде қолдану жолдары қарастырылған.
¥сынылып отырған оқу құралы жоғарғы оқу орындарында оқитын 
студенттеріне, компьютерлік жүйелер мен желілер 
администраторларына, өндіріс басқарушылары мен өздерінің 
корпоративтік ақпаратты жүйелер мен желілерінщ қауіпсіздігін 
арттыруды ойлайтын барлық тұтынушыларға, жоғарғы оқу орнында
сабақ беретін ұстаздар қауымына арналған.

2017 75

Yakubova M.Z, 
Mirzakulova Sh.A., 
Akhetova G.S..

Analysis and construction of telecommunication systems: Textbook 
(for Mmagistracy of the specialty "Radio engineering, electronics 
and telecommunications") - Almaty: Almanakh.
ISBN 978-601-7900-72-4
The presented training textbook is summarized, systematized and 
presented information about the modem multiservice network.
The textbook is intended for undergraduaters studying in the specialty of 
"Radio engineering, electronics and telecommunications".

2017 104
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M.Z. Yakubova, B.M.
Yakubov, Y.R. 
Gabdulina

Information security in telecommunication systems: Textbook (for 
students of the specialty 5B100200 - Systems of information security 
and 5B071900 - Radio engineering, electronics and 
telecommunications) / - Almaty. Almanakh.
The proposed training manual is designed to study emerging problems 
when considering tasks that consider network security, and the use of 
encryption algorithms.
This tutorial is of interest to students and undergraduates studying in 
universities, users and administrators of computer systems and networks,
business leaders interested in the security of their corporate information 
systems and networks and university professors of relevant specialties.

2017 78

Хью Д. Янг, 
Роджер А.

Фридман Университет физикасы және заманауи физика.  14 - 
басылым: Оқулық. – Алматы.  ISBN 978-601-7427-70-2

2016

Абдильдин Ж., 
Абдильдина Р.

Абай — гениальный мыслитель и гуманист. — Астана: 
Фолиант. ISBN 978-601-302-288-8
Книга посвящена исследованию и осмыслению философско-
этического учения великого Абая, раскрывшего перед казахским 
народом новые горизонты развития, поднявшего его духовную 
культуру и мышление на новую ступень, открывшего перед ним 
новое духовное пространство, разработавшего новые образцы 
художественного освоения действительности.
Авторы знакомят читателя с оригинальной философской 
концепцией Абая, в которой он всесторонне разработал свое 
понимание таких фундаментальных вопросов, как сущность 
человека, его природа, универсальные способности, идеалы, смысл 
жизни, духовные ценности, формирование целостной личности. 
Книга адресована специалистам в области философии, этики, 
культуры и всем кто проблемами философии и духовной культуры
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Байдильдина С.Х. Өнер-білім ошақтары мен өрендері. (Қазақстаннын, мәде ниет 
пен өнер оқу орындарының, қаяыптасу және даму тарихы 
(1930-1960 жж.))— Алматы: Елтаным баспасы.
ISBN 978-601-7348-13-7
Монографияда мұрағат қорларындағы тың деректер негізінде Казақ 
стандағы мәдениет пен өнер оқу орындарының калыптасып, даму 
тарихы сөз болады. Мәдениет пен өнер оқу орындарының 
құрылуының тарихи алғы шарттары мен зандылықтары, осы сала 
мамандарын даярлаудың тиімді жолдары баяндалады

2012 184

Бехтерев, В. М. Объективная психология.— М.: Издательство Юрайт. 
ISBN 978-5-534-03055-6
Работа «Объективная психология» отражает важный переломный 
этап в развитии творческой деятельности В. М. Бехтерева, привед-
ший к построению нового учения — рефлексологии. В книге 
обосновывается объективный подход к изучению психики через 
анализ ее внешних проявлений в связи с обусловливающими ее раз-
дражителями и деятельностью высших центров мозга, представлена
широкая панорама развития психофизиологических знаний в рус-
ской и зарубежной психологии.

2017 433

Title: Proceedings of the 11th International Conference on Vibration
Problems Editors: Zuzana Dimitrovova, Joao Rocha de Almeida, 
Rodrigo Gonsalves ISBN: 978-989-96264-4-7
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Валиханов Ч. Ч. Страна шести городов. Дневник путешествия на Иссык-Куль.- 
М. : Издательство «Э».   ISBN 978-5-699-87467-5 
Чингизид, прямой потомок великого Чингисхана, правнук знамени-
того Абылай хана, европеец по воспитанию и образованию, Чокан 
Чингисович Валиханов (1835-1865) — национальный герой казах-
ского народа, выдающийся ученый, путешественник, действитель-
ный член Императорского Русского географического общества, про-
светитель, этнограф; офицер Генерального штаба Русской армии, 
разведчик. В своей первой экспедиции на Иссык-Куль Валиханов 
собрал колоссальный географический, этнографический и языковой
материал. Важнейшим результатом этого путешествия стало 
открытие миру величайшего памятника киргизского устного творче-
ства, «степной Илиады» — эпоса «Манас». В возрасте всего 22 лет 
Валиханов возглавил разведывательную экспедицию в Кашгарию, 
закрытую Китаем для посещения европейцами под страхом смерт-
ной казни. То, что сделал Валиханов в результате этой экспедиции, 
которая вошла в анналы мировой географической науки, явилось 
без преувеличения географическим подвигом.
Художественные работы Чокана Валиханова стали первыми изоб-
ражениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем.

2016 448

Гриненко Г. В. Философия Древнего мира. Античная философия : учеб. 
пособие для академического бакалавриата— М. : Издательство
Юрайт.       ISBN 978-5-534-02416-6
Данное учебное пособие представляет собой модуль "Философия 
Древнего мира. Античная философия" по курсу истории 
философии, в который также входят модули "Философия Средних 
веков и эпохи Возрождения", "Философия Нового времени", 
"Современная зарубежная философия". В издании рассмотрена 
философия Древнего мира.
В пособии дано краткое изложение основных идей всех важнейших 
философских учений, определения используемых философских 
терминов, а также приведены графические схемы и таблицы, 
облегчающие понимание и запоминание материала.
Каждая глава содержит вопросы для самоконтроля и тесты. В конце 
пособия приведен список литературы по курсу.
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов и аспирантов высших учебных заведений.

2017 145
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Генералы Казахстана. Биографический справочник. - Алматы: 
Издательство «Арыс».    ISBN 9965-17-283-8
В биографический справочник включены имеющиеся на 
сегодняшний день архивные сведения о первых известных 
дореволюционных генералах-казахах, отдельных военачальниках и 
наркомах последующего периода истории, генералах республики 
советского времени — участниках Гражданской и Великой 
Отечественной войн, Героях Советского Союза, ветеранах МО, 
КНБ, МВД, Прокуратуры РК, а также биографические сведения о 
действующих генералах Вооруженных Сил суверенного Казахстана.
Издание подобной тематики не имеет аналогов не только в нашей 
стране, но и на всем постсоветском пространстве.
Справочник рекомендуется курсантам, слушателям военных 
училищ и академий, специалистам, интересующимся военной и 
историко-патриотической тематикой, широкому кругу читателей.

2006 400

Дональд П. Кодуто.  Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе: Оқулық. III 
том. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір». 
ISBN 978-601-7529-64-2 ISBN 978-601-217-607-0 (III том)
Бұл оқулық геотехникалық процестердің маңыздылығын, 
құрылымдық геологияның мазмұнын, құрылысын, қалыптасу 
уақытын жәэне таралу сипатын ашып көрсеткен. Басылымда 
топырақтың геотехникалық материал ретінде жіктелуі, оларды 
анықтаудағы ізденістер мен сипаттау әдістері мысалдарды 
қарастыру және ерекше оқиғаларды талдау арқылы саралауға 
мүмкіндік береді. Оқулықтағы терминдердің жіктелуі, тәжірибеден 
алынған суреттер мен сұлбалар басылымның ғылыми-танымдық 
деңгейін арттыра түседі.
Оқулық геология саласында, құрылыста тәжірибеленіп жүрген 
инженер-геотехник мамандарға, геология, геофизика, 
гидрогеология, құрылыс және тау-кен ісі мамандығының 
докторанттарына, магистранттарына және студенттеріне де 
пайдалы.

2017 242

Доугерти К.  Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М.
ISBN 5-86225-458-7 (русск.)   ISBN 0-19-504346-4 (англ.)
Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на 
Западе вводных учебников эконометрики для студентов-
экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в 
современных программах экономических вузов во всем мире наряду
с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, 
финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и 
ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить 
сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех 
в банковском деле, финансах, бизнесе. 
Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. 
Актуальность его появления на российском книжном рынке связана 
с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает 
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доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень 
освещения основных современных идей и методов эконометрики. 
Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для 
студентов экономических специальностей, изучающих курс 
эконометрики. Ее можно также рекомендовать для 
самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может 
оказаться весьма полезной и при решении широкого круга 
прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в 
практической работе.

Динасылов А.Д. Основные требования к выполнению конструкторской 
документации: учебное пособие (для студентов вузов всех 
техн.спец.). - Алматы: Альманах.  ISBN 978-601-7900-13-7
В учебном пособии отражены основные требования 
межгосударственных стандартов (ГОСТ) по выполнению чертежей 
и схем изделий производства. Изложение материала сопровождается
иллюстрациями.
Учебное пособие предназначено для студентов всех 
специальностей, изучающих дисциплины «Инженерная и 
компьютерная графика», «Основы компьютерного черчения и 3 D-
моделирования», «Инженерная графика» и других, обеспечивающих
графическую подготовку бакалавров для различных отраслей 
техники.

2016 158

Другое Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воз¬духа,
воды, почвы и биосред: Практическое руководство. -2-е изд., 
перераб, и дополн. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. ISBN 5-
94774-212-8
В практическом руководстве подробно обсуждаются все 
аналитические приемы, связанные с идентификацией и 
определением следовых количеств загрязняющих веществ в 
объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, биосреды). На 
многочисленных примерах применения конкретных методик для 
контроля загрязнения воздуха, воды и почвы в России, США и 
странах Европы показаны оптимальные способы надежной 
идентификации целевых компонентов, которые можно использовать
в любой химической лаборатории.
Для профессионалов в области экологической аналитической 
химии, студентов и аспирантов химических вузов, специалистов 
СЭС, токсикологов, экологов, метеорологов.
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Дүрмекбаева Ш., 
Мемешов С.

Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы: Оқулық. – 
Астана.  ISBN 978-601-292-812-9
Оқулықта Қазақстанның экологиялық аймақтары, атмосфералық 
ауа, су, жер, есімдік және жануарлар ресурстарының экологиялық 
жағдайлары, пайдалы қазбаларды өндірудің қоршаған ортаға 
тигізетін әсері, экологиялық апат аймақтары, Қазақстанның радио- 
экологиялық жағдайы, қалыптасқан экологиялық мәселелердің 
пайда болуының көздері мен экологиялық зардаптары, табиғи 
ресурстарды тиімді пайдаланудың жолдары және қорғау шаралары 
қарастырылады.
Экология мамандығы бойынша білім алатын колледж оқушыларына
ұсынылады.

2014 160

Джабагина З.К., 
Койшнбаева К.Ж.

 Электрлік өлшеулер. Оқу қүралы. Алматы, ТОО «Эверо».       
ISBN 978-601-240-170-7
Оқу құралы «Электрлік өлшеулер» курсы бойынша теориялық 
материалдарды қамтиды.  Пән метрология туралы түсініктер, 
өлшеудің түрлері мен әдістері, өлшеу дәлдігі мен қателіктері, электр
механика/қ аналогты аспаптар, масштабты өлшеуіштік 
түрлендір/тер, түрақты және айнымалы тоқ көнірлері, электронды 
осциллограф жөне сандық ақпаттар бөлімдерін қамтиды. Әрбір 
бөлім/ң басында білімді тексеріп отыру үшін теориялық негізгі 
үғымдар және негізгі формулалар, өздік жұмыстар үшін есептерді 
шешу үшін үлгілері, білімді тексеріп отыру үшін сұрақтар 
келтірілген. Бұл оқу құралы „Электроэнергетика”, „Радиотехника, 
электроника, телекоммуникация” және „Автомат/ру және басқару” 
маман-дықтарының студенттеріне арналған.

2015 184

XXI ғасырдағы  Алаштың  Ақ жолы - Алматы: Экономика. 
ISBN 978-601-225-804-2
Үшінші жыл қатарынан жарық көріп, қолдарыңызға тиіп жатқан 
сериялы ғылыми жинақтың биылғы кітабына 2014 жылдың 13 
желтоқсанында «Алаш» ұлт- азаттық қозғалысының 97 жылдығына 
орай, «Ақ жол» Демократиялық партиясының Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразиялық ¥лттық университетінің қолдауымен өткізген 
«XXI гасырдағы Алаштың Ақ жолы» атты Жалпы ұлттық 
байқауының қорытындысын шығаруға арналған ғылыми-
практикалық конференциясында және басқа да шараларда жасалған 
баяндамалар, сонымен қатар әртүрлі басылымдарда жарияланған 
жекелеген ғылыми-публицистикалық еңбектер, мақалалар мен 
сұхбаттар енген.

2015 768

53



Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория /
Пер. с англ. Г. И. Жуковой, Ф. Я. Кельма- на.— М.: Айрис-пресс.
ISBN 5-8112-0042-0
Книга представляет собой руководство по теории математического 
программирования и ее экономическому применению. В ней 
последовательно излагаются постановка общей задачи 
математического программирования, классические методы 
оптимизации, линейное и нелинейное программирование, теория 
игр и т. д. Рассматриваются проблемы, связанные с приложением 
математического аппарата статистической оптимизации в теории 
потребления, теории производства и т. д.
Книга будет полезна всем кто занимается вопросами применения 
экономи-математических методов в народном хозяйстве.

2002 576

Иын Жянли Ақылды ана. Отбасы хрестоматиясы - Алматы, «Орхон» Баспа 
үйі.  ISBN 978-601-7558-13-0 B&R
Кітапта отбасындағы бала тәрбиесі, бала болмысының қалыптасуы, 
олардың психологиялық ерекшеліктері және басқа маңызды мәселе-
лер жайында сөз қозғалады. Автор күнделікті өмірде кездесетін қа-
рапайым мысалдар арқылы бала болашағына тікелей ықпал ететін 
жайттарға назар аударған. Мұндағы ақыл-кеңестер әрбір ата-ана 
үшін бала тәрбиесінде таптырмайтын құрал.
Кітап жалпы көпшілік қауымға, ата-аналарға, психология, фи-
лософия, педагогика мамандығында оқитын студенттерге арналған.

2017 408

Исаев, Георгий 
Николаевич.

И85 Проектирование информационных систем : учеб. пособие. 
— М. : Издательство «Омега-Л».     ISBN 978-5-370-02508-2
Учебное пособие включает современные системные знания по 
одному из наиболее интенсивно развивающихся направлений 
информатики - проектированию информационных систем. 
Содержание издания отражает системообразующие признаки 
проектирования информационных систем: цели, задачи, функции, 
структуру, способы и технологии проектирования, измерения, 
оценки и управления качеством проектирования и др. Рассмотрены 
вопросы методологии проектирования и ее перспективы. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по информационным 
специальностям "Прикладная информатика", "Информационные 
системы и технологии", "Информационный менеджмент" и др. Оно 
может быть полезно студентам, обучающимся по магистерским 
программам, аспирантам и преподавателям, а также специалистам и
руководителям, занимающимся вопросами проектирования и 
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развития информационных систем в организационной сфере.

Бас. ред. Б.Ө.Жақып ҚАЗАҚ КӨТЕРІЛІСТЕРІ: Энциклопедия.  - Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы».   ISBN 978-601-7472-70-2
Жинақта ұлт-азаттық қозғалысының тарихымен қоса, 
көтерілістердің туу себептері патшалық отарлау саясатының іс-
шараларымен байланысты афиша көрсетілді. Сондай-ақ қазақ 
тарихындағы аса көрнекті тұлғалар мен өшпес тарихқа
айналған оқиғалар, көтерілістер туралы әр кезеңде жазылған 
шығармалар және 20 ғасырдың алғашқы ширегінде орын алған 
алаш қозғалысының азаттык жолындағы күрес қимылдары да 
қамтылған.
Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілістері мен қозғалысының тарихы
және олардың көсемдері мен қаһарман тұлғалары туралы мол 
мағлұмат түңғыш рет энциклопедиялық жүйемен бір жинаққа 
топтастырылып берілген бұл кітап жүрегі халқым деп соғатын 
барша оқырман қауымға, сондай-ақ ғалымдар мен
студенттердің, мүғалімдер мен жоғары сынып оқушыларының 
пайдалануына арналды.
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Лондон Дж. Зов предков : роман, повести. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус.
ISBN 978-5-389-05082-2
Джек Лондон - великий кудесник слова, автор целого ряда 
знаменитых книг, в число которых входят романы и повести 
"Мартин Иден", "Смок Белью", "Сердца трех" и многие-многие 
другие, - настоящее явление в американской литературе. Мало кто 
из писателей может похвастаться столь разнообразным и 
неоднородным по степени талантливости творчеством, однако эта 
особенность Джека Лондона лишь множит число почитателей этого 
замечательного автора, любимого и востребованного вот уже 
несколькими поколениями читателей, которых не оставляют 
равнодушными настоящие приключения, суровая романтика и 
благородные чувства. В настоящем издании представлены такие 
всемирно известные произведения писателя, как роман "Морской 
волк", повести "Белый Клык" и "Зов предков".

2016 608

Гл. ред. Е. Б. 
Сыдыков., сост. Т. 
К. Шанбай.

Лев Гумилев: энциклопедия.  Худож. лит.
ISBN 978-5-280-03645-1
Энциклопедия «Лев Гумилев» является собранием сведений о 
жизни и научных достижениях великого ученого современности, о 
его научном и бытовом окружении, о его предшественниках и 
последователях в науке, о значении его трудов в культуре и истории 
стран постсоветского пространства, в особенности — России, 
Казахстана, а также всего мира. Энциклопедия «Лев Гумилев» — не
статична, состав и структура ее будут меняться с течением времени 
с учетом новых знаний, исследований о Гумилеве. Задача данного 
труда — прежде всего, собрать и удостоверить всё то, что на сегодня
существует о Гумилеве. Энциклопедия, подготовленная к 100-летию
со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, — дань памяти 
выдающемуся мыслителю, ученому и человеку.

2013 704

Second Edition HTML Essenntials.   ISBN : 978-0-76383-642-9 2016 468
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