Еженедельные поступления литературы в фонд библиотеки КарГТУ
по следующим отраслям знаний на 09.10.2015 г.

Образование. Педагогическая наука в Казахстане
ББК74.58(5Каз)=қаз
Б 94
Білім-1 бағытындағы 5В010100 "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу", 5В010200 "Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі", 5В010300 "Педагогика және психология", 55В010400 "Бастапқы әскери дайындық", 5В011200 "Химия", 5В011300 "Биология", 5В011400 "Тарих", 5В011500 "Құқық және экономика негіздері", 5В011600 "География" мамандықтарына арналған оқу- әдістемелік құрал. : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 274 бет
Экземпляры: всего:3 - ХР(3)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)=қаз
Б 94
Білім-2 бағытындағы 5В010500 "Дефектология", 5В010800 "Дене шынықтыру және спорт", 5В010900 "Математика", 5В011000 "Физика", 5В011100 "Информатика", 5В011700 "Қазақ тілі мен әдебиеті", 5В012000 "Кәсіптік оқыту", 5В012100 "Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті", 5В012300 "Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" мамандықтарына арналған оқу- әдістемелік құрал. : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 257 бет
Экземпляры: всего:6 - ХР(1), АНЛ(5)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)=қаз
Ж31
Жаратылыстану ғылымдары-1 бағытындағы 5В060100 Математика, 5В060200 Информатика, 5В060300 Механика, 5В060400 Физика, 5В060500 Ядролық физика, 5В060600 Химия, 5В061100 Физика және астрономия мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 336 бет. - (Оқу жетістіктерін сырттай бағалау)
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
ГРНТИ 14


ББК74.58(5каз)=қаз
Т38
Техникалық ғылымдар және технологиялар-1 бағытындағы 5В070100 "Биотехнология", 5В070200 "Автоматтандыру және басқару", 5В070300 "Ақпараттық жүйелер", 5В070400 "Есепте техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 5В070500 "Математикалық және компьютерлік моделдеу", 5В070600 "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау", 5В070700 "Тау-кен ісі", 5В070800 "Мұнай газ ісі", 5В070900 "Металлургия" мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 346 бет. - (Оқу жетістіктерін сырттай бағалау)
Экземпляры: всего:41 - ХР(1), АНЛ(40)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)=қаз
Т38
Техникалық ғылымдар және технологиялар-2 бағытындағы 5В071000 "Материалтану және жаңа материалдар технологиясы", 5В071100 "Геодезия және картография", 5В071200 "Машина жасау", 5В071300 "Көлік, көлік техникасы және технологиялары", 5В071600 "Приборлау жасау", 5В071700 "Жылу энергетикасы", 5В071800 "Электр энергетикасы", 5В071900 "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар", 5В072000 "Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы", 5В072100 "Органикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 338 бет. - (Оқу жетістіктерін сырттай бағалау)
Экземпляры: всего:43 - ХР(1), АНЛ(42)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)=қаз
Т38
Техникалық ғылымдар және технологиялар-3 бағытындағы  5В072400 "Технологиялық машиналар және жабдықтар" 5В072600 "Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы" 5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" 5В072800 "Өңдеу өндірістерінің технологиясы" 5В072900 "Құрылыс"5В073000 "Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру" 5В073100 "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" 5В0673200 "Стандарттау,сертификаттау және метрология" 5В074500 "Көлік құрылысы" мамандықтарына арналған оқу- әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана : ҰТО, 2015. - 249 бет. - (Оқу жетістіктерін сырттай бағалау)
Экземпляры: всего:9 - ХР(1), АНЛ(8)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)
У 91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Естественные науки-1 5В060100 Математика, 5В060200 Информатика, 5В060300 Механика, 5В060400 Физика, 5В060500 Ядерная физика, 5В060600 Химия, 5В061100 Физика и астрономия: пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана : НЦТ, 2015. - 338 с.
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)
У 91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления ОБРАЗОВАНИЕ-1 5В010100 "Дошкольное обучение и воспитание", 5В010200 "Педагогика и методика начального обучения", 5В010300 "Педагогика и психология", 5В010400 "Начальная военная подготовка", 5В011200 "Химия", 5В011300 "Биология", 5В011400 "История", 5В011500 "Основы права и экономики", 5В011600 "География" : пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана : НЦТ, 2015. - 274 с.
Экземпляры: всего:2 - ХР(2)
ГРНТИ 14.01

ББК74.58(5Каз)
У 91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Образование-2 5В010500 "Дефектология", 5В010800 "Физическая культура и спорт", 5В010900 "Математика", 5В011000 "Физика", 5В011100 "Информатика", 5В011800 "Русский язык и литература", 5В012000 "Профессиональное обучение", 5В012200 "Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения", 5В012300 "Социальная педагогика и самопознание": пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана : НЦТ, 2015. - 254 с.
Экземпляры: всего:5 - ХР(5)
ГРНТИ 14


ББК74.58(5Каз)
У 91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Социальные науки, экономика и бизнес 5В050600 Экономика, 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Учет и аудит, 5В050900 Финансы, 5В051000 Государственное и местное управление, 5В051100 Маркетинг: пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана: НЦТ, 2015. - 163 с.
Экземпляры: всего:9 - ХР(1), АНЛ(8)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)
У91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-1 5В070100 "Биотехнология", 5В070200 "Автоматизация и управление", 5В070300 "Информационные системы", 5В070400 "Вычислительная техника и программное обеспечение", 5В070500 "Математическое и компьютерное моделирование", 5В070600 "Геология и разведка мсторождений полезных ископаемых", 5В070700 "Горное дело", 5В070800 "Нефтегазовое дело", 5В070900 "Металлургия": пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана: НЦТ, 2015. - 352 с. - (Внешняя оценка учебных достижений)
Экземпляры: всего:35 - ХР(1), АНЛ(34)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)
У91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-2 5В071000 "Материаловедение и технология новых материалов", 5В071100 "Геодезия и картография", 5В071200 "Машиностроение", 5В071300 "Транспорт, транспортная техника и технологии", 5В071600 "Приборостроение", 5В071700 "Теплоэнергетика", 5В071800 "Электроэнергетика", 5В071900 "Радиотехника, электроника и телекоммуникации", 5В072000 "Химическая технология неорганических веществ", 5В072100 "Химическая технология органических веществ": пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана : НЦТ, 2015. - 344 с. - (Внешняя оценка учебных достижений)
Экземпляры: всего:31 - ХР(1), АНЛ(30)
ГРНТИ 14


ББК74.58(5каз)
У91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-3 5В072400 "Технологические машины и оборудование", 5В072600 "Технология и конструирование изделий легкой промышленности", 5В072700 "Технология продовольственных продуктов", 5В072800 "Технология перерабатывающих производств", 5В072900 "Строительство", 5В073000 "Производство строительных материалов, изделий и конструкций", 5В073100 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды", 5В073200 "Стандартизация, сертификация и метрология", 5В074500 "Транспортное строительство": пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана : НЦТ, 2015. - 263 бет. - (Внешняя оценка учебных достижений)
Экземпляры: всего:16 - ХР(1), АНЛ(15)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)
У91
Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Услуги-1 5В090500 "Социальная работа", 5В090100 "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта", 5В0900400 "Социально-культурный сервис", 5В091000 "Библиотечное дело": пособие рекомендуется для подготовки студентов выпускного курса вузов / М-во образования и науки РК, Национальный центр тестирования. - Астана: НЦТ, 2015. - 217 с. - (Внешняя оценка учебных достижений)
Экземпляры: всего:7 - ХР(1), АНЛ(6)
ГРНТИ 14

ББК74.58(5Каз)=қаз
Қ 81
Қызмет көрсету-1 бағытындағы 5В090500 "Әлеуметтік жұмыс", 5В00100 "Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру", 5В090400 "Әлеуметтік мәдени қызмет көрсету", 5В091000 "Кітапхана ісі" мамандықтарына арналған оқу - әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана: ҰТО, 2015. - 223 бет
Экземпляры: всего:10 - ХР(1), АНЛ(9)






ББК74.58(5Каз)=қаз
Ә52
Әлеуметтік  ғылымдар, экономика және бизнес -1 бағытындағы 5В050600 Экономика, 5В050700 Менеджмент, 5В050800 Есеп және аудит, 5В050900 Қаржы, 5В,51000 Мемлекеттік және жергілікті басқару, 5В051100 Маркетинг мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал : оқу құралы Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттеріне арналады / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана: ҰТО, 2015. - 165 бет. - (Оқу жетістіктерін сырттай бағалау)
Экземпляры: всего:3 - ХР(3)
ГРНТИ 14

Геология
550.4
Е 74
Ермолкин В.И. Геология и геохимия нефти и газа: учебник для студентов обучающихся по специализации "Геология нефти и газа" направления подготовки 130101 "Прикладная геология" / В. И. Ермолкин, В. Ю. Керимов ; Учебно-методическое объединение вузов РФ . - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Недра, 2012. - 460 с.
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 38

Горное дело
622.24
Т 37
Тетельмин В.В. Основы бурения на нефть и газ: учебное пособие для студентов обучающихся по специальности 130500 "Нефтегазовое дело",130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 3-е изд., доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 296 с. - (Нефтегазовая инженерия)
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 52

622.323
Т 37
Тетельмин В.В. Нефтегазовое дело. Полный курс: учебное пособие для студентов нефтегазовых и геологических факультетов / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 2-е изд. - Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 800 с. - (Нефтегазовая инженерия)
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)




Нефть добыча
622.323
С 14
Сайфуллин И.Ш. Физические основы добычи нефти: учебное пособие для студентов геофизических и нефтегазовых специальностей / И. Ш. Сайфуллин, В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 328 с. - (Нефтегазовая инженерия)
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 52

Охрана окружающей среды в нефтедобывающей промышленности
622.323
Т 37
Тетельмин В.В. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе: учебное пособие для студентов и специалистов отрасли и экологов / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 3 изд. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 351 с. - (Нефтегазовая инженерия)
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 52

Магистральные трубопроводы
622.69
Т 37
Тетельмин В.В. Магистральные нефтегазопроводы: учебное пособие для студентов бакалавриата "Нефтегазовое дело" / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 4-е изд., доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 352 с. - (Нефтегазовая инженерия)
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 52

Химическая технология
665.5
П 44
Подвинцев И.Б. Нефтепереработка. Практический вводный курс: учебное пособие для студентов химико-технологических специальностей / И. Б. Подвинцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2015. - 160 с.
Экземпляры: всего:15 - ХР(1), АНЛ(14)
ГРНТИ 52

