
«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»  баспасынан жарық көрген 
профессор-оқытушылар құрамының  ғылыми басылымдары мен оқу құралдары және көркем әдеби 
басылымдары ғылыми кітапхана қорын толықтыруда. Бұл басылымдарды кітапхананың оқу 
абонементтерінен алуға мүмкіндік бар.  

 

Қалдырған ізі мәңгілік: Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетінің Естелік кітабы=Вечно имя доброе...: Книга памяти 
Карагандинского университетаимени академика Е.А.Букетова/под. Ред 
Н.О.Дулатбекова, чл.-корр.НАН РК, д-ра юрид. Наук, проф. – Қарағанды: 
KARAGANDA BUKETOV UNIVERSITY баспасы, 2021.-540 б. 

Басылымда Орталық Қазақстанның жеткеші жоғары оқу орны ретінде 
қалыптасуы мен дамуына зор үлес қосқан академик Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды университетінің 208 ғалымы, педагогтері, қызметкерлері туралы 

материалдар ұсынылған. Қазіргі кезеңде академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 
– еліміздің ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Университет әрдайым ұлттық жоғары мектеп 
көшбасшылары қатарынан көрінуде.  Басылым көпшілік оқырман қауымға арналған. 

 

Ұлағатты ұстаздың өнегелі өмірі (Ортай Абдрахмановтың өнегелі өмірі, 
мақалалары, естеліктері)/ Құрастырғанжәне редакциялаған: Е.Кейкин, 
Қ.Құлжанова. – Қарағанды: «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
университеті» КеАҚ баспасы,2021. – 284 б.  

Басылым жоғары оқу орнының үздігі, Қарағанды университетінің еңбек 
сіңірген қызметкері, профессор Ортай Абдрахманұлы Абдрахмановтың 
өнегелі өмір жолына арналған. Ғалым-ұстаздың өмірінің басым бөлігі 
Қарағанды педагогикалық инситуты, кейін университет болып құрылған 

акадмик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетімен тығыз байланысты, өмірінің соңына 
дейін осы оқу орнында қызмет етті. Ортай Абдрахманұлы биология саласына бөлек тұлғатану, 
өлкетануға қатысты ізденістерімен айналысқан. Өзінің ұлы нағашысы Әлихан Бөкейхан туралы 
кеңірек жазған. Бұл жинақта ғылыми мақалалаларына гөрі публицистикалық мақалалары көбірек 
жарияланды.  

 

Аманжолова Д. Повесть о кубинце. Записки моего друга: 
повесть/Д.Аманжолова. – Караганда: Изд-во НАО «Карағандинский 
университет им. акад. Е.А.Букетова», 2021. – 376 с. 

Биыл Дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың 110 жылдығы. Ақын рухани 
мұрасын зерттеу мақсатында университетімізде «Қасымтану» ғылыми-зерттеу 
орталығы ашылып, өз жұмысын бастаған болатын. Ғылыми орталық 
мүшелерімен Алматы қаласына экспедициясы ұйымдастырылып,  ақынның 
қызы Дариға Қасымқызымен кездесу барысында ақын өмірінен алынған 

құнды жәдігерлермен қоса Дариға Қасымқызының жазушылықпен айналысатындығы туралы 
белгілі болды.  Сіздердің назарларыңызға ақын қызының қолжазбаларының бірі «Повесть о 
кубинце» повесін ұсынамыз.  Повесть алғаш рет университет баспасында жарық көріп отыр.    



Калгужинова А.М. Экстремистские и теоретические преступления: 
квалификация и предупреждение: учеб.-метод. пос./ А.М.Калгужинова, 
Б.А.Аманжолова, А.Т.Жумашева. – Караганла: Изд-во Karaganda E.A. Buketov 
University, 2021. – 117 с. 

Оқу-әдістемелік құралда экстремистік және террористік қылмыстарға қарсы 
іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық және криминалистік аспектілерінің 
кешені қарастырылады. Басылым бакалавриат, магистратура және 
докторантураның білім беру бағдарламаларына арналған. 

 

Абильдина С.К. Шағын жинақты бастауыш мектепте білім беру мазмұны 
және әдістемесі: Оқу құралы / С.К.Абильдина, Ә.М.Өмірзақова, 
Р.Т.Игенбаева. – Қарағанды: «Акад. Е.А.Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті» КеАҚ 
баспасы, 2021. – 233 б. 

Оқу құралында білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 
Қазақстандағы шағын жинақты бастауыш мектептердегі оқыту мазмұны, 
жаңартылған білім беру жүйесіне қойылатын заманауи талаптар, шағын 
жинақты мектептердің дамуының әдіснамалық негіздері, қалыптасуы, даму 

тенденциясы, педагогикалық үдерістің компоненттері мен коллаборативті орта құру, мектептегі 
тәрбие процесі, оқыту және жоспарлау ерекшеліктері, білім алушылардың оқу жетістігін бағалау 
мен бақылау тәрізді маңызды тақырыптар бар. Оқу құралы студенттер мен профессор-
оқытушыларға, шағын мектеп мұғалімдеріне және мұғалімдірдің біліктілігін арттыру 
инситуттардың мамандарына арналған. 

 

Кеңесбекова С.А. Өздік білім алу негіздері: оқу-әдістемелік құрал. – 
Қарағанды: «Акад. Е.А.Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті» КеАҚ баспасы, 2021. – 
148 б. 

Оқу-әдістемелік құралда өздік білім алуға даярлықтың маңызы теориялық 
тұрғыда негізделген. Басылым мазмұнында өздік білім алу негіздерінің оқу 
материалдары, игерілген білім сапасын анықтауға мүмкіндік беретін бақылау 
сұрақтары, тапсырмалар және тапсырмаларды орындауға жәрдемші болатын 
әдістемелік нұсқаулар мен материалдар, өздік білім алу аясында ұсынылатын 

ғылыми зерттеу жұмыс тақырыптары және игерілген білім деңгейін нықтауға арналған тест 
тапсырмалары берілген. «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша 
оқитын болашақ мамандарға, ғалымдарға арналған. 

 

Джолданова Д.К. Педагогикалық акмеология: оқу-әдістемелік 
құралы/Д.К. Джолданова, Г.К.Тлеужанова, Ғ.Б.Саржанова. – Қарағанды: 
«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ баспасы, 
2021. – 91 б. 

Оқу-әдістемелік құралдың мақсаты – студенттерге оқу-әдістемелік құралдың 
талаптарына сәйкес құрастырылған практикалық материалдармен жұмыс істеу 
арқылы жеке және кәсіби даму саласындағы дағдылары мен шеберліктерін 
меңгеруге көмек беру. Берілген басылым тіл мамандықтарының студенттеріне 



арналған.  

 

Гаркуша К.Г. Технологии организации молодежного досуга: учеб.пос. – 
Караганда: Изд-во НАО «Карагандинский ун-т им. акад. Е.А.Букетова», 2021. 
– 224 с. 

 Оқу құралында жастардың бос уақытын ұйымдастыру технологиясына 
қатысты мәселелер қаралды. "Мәдени-тынығу жұмысы" мамандығының 
студенттеріне, жоғары және орта білім орындарының оқытушыларына және  
жастар демалысын ұйымдастырушыларға арналған 

 

Kosmakova M.T.  Partial differential equation: textbook / M.T. Kosmakova, 
B.K.Shayakhmetova, N.T. Orumbayeva. – Karaganda: Publishing house of NLC 
«Karaganda Buketov University», 2021. – 206 О 

Оқулық жартылай туынды немесе екінші ретті сызықтық дифференциалдық 
теңдеулер теориясының дәстүрлі бөлімдерін қамтиды, оған эллиптикалық, 
гиперболалық және парадолдық теңдеулер кіреді. Оқулықта қазіргі идеялар 
мен жалпыланған функциялардың әдістері маңызды орын алады. Дәріс 
конспектілері математикалық және физикалық мамандықтар студенттеріне 

арналған оқулық ретінде қызмет ете алады.  

 

Rustemova Zh.A. Kazakh children’s fairy tale story: Monograph Zh.A. 
Rustemova. – Karaganda: Karagandy University of the name of academician 
E.A.Buketov, 2021. – 124 p. 

«Қазақ ертегілерінің тарихы» атты монографияда теориялық тұрғыдан ертегі 
тарихының бейнелі, танымдық және тәрбиелік мақсаттарына сипаттама 
берілген. Ертегі сюжетінің жанрлық ерекшеліктері мен поэтикасы, оның 
дамуы мен қалыптасу процесіндегі дәстүрлі сабақтастығы зерттеледі.  

 

 

 

 

 


