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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 

«Жаңадан түскен әдебиеттер» кітапхананың қорына түскен жаңа 

әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды. 

 

Мәліметтер білім салаларына қарай кітапханалық-библиографиялық 

жіктелу кестесіне сәйкес орналастырылып, библиографиялық сипаттағы 

құжат түрінде ұсынылады. Әрбір жазба кітап толтыру талаптарына 

қажетті шифрлармен жабдықталған. Кітаптың орналасу оны мен оның 

қанша дана екендігі сақталу орыны мен ондағы қойылған жазбалары 

арқылы анықталады. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

«Новые поступления литературы»  

 список содержит информацию о новой литературе, поступившей в 

фонды библиотеки. 

 

Инфоpмация пpедставлена в виде библиогpафических описаний 

документов, pасположенных по отpаслям знаний в соответствии с 

библиотечно-библиогpафическими таблицами классификации. Каждая 

запись снабжена цифpами, котоpые необходимы для заполнения 

тpебований на книгу. Местонахождение  книги и ее экземпляpность 

опpеделяются по сигле хpанения и количеству экземпляpов,  

пpоставленных после каждой записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОҚУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ӘДЕБИЕТТЕР 

УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Психология 

159.9(574)=512.122 

Б 18 

Байбекова М.М. Кикілжің психологиясы : оқу құрал жоғары оқу орындарының 

оқытушылары, аспиранттар мен студенттерге арналған / М. М. Байбекова. - 2-е стереотип 

изд. - Алматы : Альманах, 2022. - 268 бет : сурет, кесте. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:20 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(17) 

 

 

Социология 

316.6(574)=512.122 

Б 18 

Байбекова М.М. Әлеуметтік - психологиялық тренингтер, әдістемелер мен жаттығулар : 

жоғары оқу орындарының студенттері, оқытушылары, колледж, мектеп мұғалімдеріне, 

оқушыларына арналған оқу-әдестімелік құрал / М. М. Байбекова. - 2-е стереотип изд. - 

Алматы : Альманах, 2022. - 267 бет : сурет, кесте. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:20 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(17) 

 

 

Государственное административное управление. Военное искусство. Военные науки 

35(092)(574)=512.122 

Ж21 

Жақыпбеков С. М. Өмір жолының соқпақтары : өмірбаян / С. Жақыпбеков. - Қарағанды : 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университтеті КЕАҚ баспасы, 2022. - 141 бет. - 

Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

 

Математика и естественные науки 

51=512.122 

Қ 15 

Қажыкенова С.Ш. Жоғары математикадан есептер жинағы (Сызықтық алгебра. Векторлық 

алгебра. Аналитикалық геометрия) : оқу құралы жоғары оқу құралының студенттеріне 

арналған / С. Ш. Қажыкенова, Г. С. Шаихова ; Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, 

«Жоғары математика» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 121 бет : кесте. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(12) 

 

 

Физика 

530.2=111 

R 48 

Reva M. V. Field theory : Tutorial / M. V. Reva, V. S. Portnov, R. K. Madisheva ; Ministry of 

education and science of the republic of Kazakhstan, Non-profit joint-stock company "Abylkas 

Saginov Karaganda Technical University", Department of Geology and Exploration of Mineral 

Deposits : Abylkas Saginov KTU Publishing House. - Текст : непосредственный. 

Reva M.V. Ч.1 : Electrostatic and magnetostatic fields in homogeneous and inhomogeneous 

environments : tutorial / M. V. Reva. - Karaganda, 2022. - 82 p. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 



 

530.2=111 

R 48 

Reva M. V. Field theory : Tutorial / M. V. Reva, V. S. Portnov, A.D Maussymbayeva ; Ministry of 

education and science of the republic of Kazakhstan, Non-profit joint-stock company "Abylkas 

Saginov Karaganda Technical University", Department of Geology and Exploration of Mineral 

Deposits : Abylkas Saginov KTU Publishing House. - Текст : непосредственный. 

Reva M.V. Ч.2 : Dc electric and magnetic fields : tutorial / M. V. Reva. - Karaganda, 2022. - 60 p. - 

(Рейтинг) 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Медицинские науки  

614.71(574)=111 

P 55 

Protection of atmospheric air from pollution : tutorial is intended for university students, 

undergraduates, doctoral students studying industrial ecology, air protection, sustainable 

development, condidtions and ways to achieve sustainable development / Ye. A. Tseshkovskaya, A. 

T. Oralova, N. K. Tsoy, A. Zh. Auelbekova ; Ministry of Education and Science of Republic of 

Kazakhstan, Karaganda technical university, Department of Geology and exploration of mineral 

deposits. - Karaganda : KTU Publishing House, 2022. - 86 p : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Общее машиностроение  

621.01=512.122 

Ф 51 

Филиппова Т.С. Механизмдер мен машиналар теориясының курсы : оқу құралы 6В07104 

"Машинажасау", 6В07111 "Технологиялық машиналар және жабдық", 6В07106 

"Машинажасаудағы цифрлық технологиялар", 6В04106 "Бағалау", 6В07106 "Көлік, көліктік 

техника және технологиялар" білім беру бағдарламалары үшін "Механизмдер мен 

машиналар теориясы" пәні бойынша арналған. / Т. С. Филиппова, Г. Ж. Орынтаева, Б. С. 

Доненбаев ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды 

техникалық университеті, «Механика» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 99 

бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(12) 

 

 

Электротехника 

621.3=512.122 

И 68 

Интеллектуалды қадағалар негізінде өлшеу технологиялары, құралдары мен принциптері : 

монография  6В06201 "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы 

бойынша оқитын жоғары курс студенттеріне арналған / А. В. Юрченко, А. Д. Мехтиев, В. В. 

Югай [и др.] ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды 

техникалық университеті, "Энергетикалық жүйелер" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ 

баспасы, 2022. - 118 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(7) 

 

621.31 

Б 87 

Брейдо И.В. Разработка принципов удаленного мониторинга режимов работы 

электрооборудования горного производства : монография / И. В. Брейдо, Е. С. Котов, А. В. 



Сичкаренко ; Министерство образования и науки РК, Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра «Автоматизации производственных 

процессов им. проф. В.Ф. Бырьки». - Караганда : КарТУ, 2022. - 114 с. : рис., табл. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

621.311=512.122 

Ж 92 

Жылу электр станциялары және когенерация : 6B07108 "Жылу энергетикасы" модульдік 

білім беру бағдарламасы бойынша "Қазандық қондырғылар және бу генераторлары", 

"Жылумен жабдықтау және жылумен жабдықтау негіздері", "Турбиналық қондырғылар", 

"Айдағыштар және жылу қозғалтқыштары", "Жылу масса алмасу", "Жылу 

тасымалдағыштарды дайындау жүйелері мен жабдықтары", сондай-ақ, "Жылумен жабдықтау 

және жасыл энергетика" пәндері бойынша 6B07109 "Электр энергетикасы" студенттеріне 

арналған. / О. Т. Ибраева, Ф. Н. Булатбаев, А. В. Таранов [и др.] ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды 

техникалық университеті, «Энергетикалық жүйелер» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ 

баспасы, 2022. - 78 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

621.311 

К 21 

Каракулин М. Л. Электроснабжение электротехнических комплексов / М. Л. Каракулин, Л. 

М. Лапина ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра «Автоматизации 

производственных процессов им. проф. В.Ф. Бырьки». - Караганда : КарТУ. - 2022. - Текст : 

непосредственный. 

Ч. 2 : учебное пособие для магистрантов образовательной программы "Электроэнергетика" 

при изучении дисциплины "Электроснабжение электротехнических комплексов" а также 

может быть студентам. - Караганда, 2022. - 84 с. : рис., табл. - (Рейтинг) 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

621.311 

Т 34 

Тепловые электрические станций и когенерация : учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по модульной образовательной программе 6В07108 

"Теплоэнергетика" 6В07109 "Электроэнергетика" / О. Т. Ибраева, Е. Г. Нешина, Ф. Н. 

Булатбаев [и др.] ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра 

«Автоматизации производственных процессов им. проф. В.Ф. Бырьки». - Караганда : Изд-во 

КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 2022. - 69 с. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

621.37 

Ю 15 

Югай В.В. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений образовательной программы 6B06201 

"Радиотехника, электроника и телекоммуникации" для изучения предмета 

"Электромагнитные воздействия на телекоммуникационные устройства" / В. В. Югай, У. С. 

Есенжолов, Е. А. Сарсембаев ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра «Русского 

языка и культуры». - Караганда : КарТУ, 2022. - 71 с. : табл. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 



Электроника 

621.38=512.122 

Ш 40 

Шегетаева А.К. Сұлбатехника негіздері : оқу құралы жоғары оқу орындарында 6B06301 

"Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері", 6B06104 "Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету" білім беру бағдарламалары аясында білім алып жатқан студенттерге 

арналған. / А. К. Шегетаева ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, 

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, «Ақпараттық 

технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 75 бет : 

кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(12) 

 

 

Технология металлов 

621.91 

Б 86 

Боярский В.Г. Теория резания : учебное пособие для магистрантам и докторантам по курсу 

"Теория резания" для образовательной программы 6В07104 "Машиностроение", "Процессы и 

операция формообразования" для образовательной программы 6В07105 "Цифровые 

технологии в машиностроении" / В. Г. Боярский, Д. С. Жунуспеков, М. М. Мусаев ; 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский технический 

университет, Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация. - 

Караганда : КарТУ, 2022. - 87 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Горное дело 

622=512.122 

Т 25 

Таханов Д.Қ. Рудалы кен орындарын аралас игеру : оқу құрал "Кенорындарды аралас қазу" 

пәні бойынша 7М07203 "Тау кен ісі" білім беру бағдарламасының магистранттарына және 

8D07202 "Тау кен ісі" білім беру бағдарламасының докторанттарына арналған / Д. Қ. 

Таханов, А. С. Кайназаров ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, 

Академик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты, "Тау кен ісі" 

кафедрасы. - Экибастуз : ЕИТИ, 2021. - 143 бет : сурет, кесте. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

622:51(574)=111 

A20 

Adibek N. Solving a mixed problem of the elasticity theory as applied to rock mechanics : 

monograph intended for teachers, master and doctoral students of mining specialties / N. Adibek ; , 

Non-profit joint-stock company "Abylkas Saginov Karaganda Technical University", Higher 

Mathematies Department. - Karaganda : Publishing house KSTU, 2022. - 139 p. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(7) 

 

622.02=512.122 

Д 59 

Долгоносов В.Н. Тау-кен массивінің жай-күйін басқару : "Тау-кен массивінің күйін басқару" 

оқулығы жоғары оқу орындарына арналған үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес 

жазылған. Тау-кен массивінің кернеулі-деформацияланған күйін зерттеуге, тау 

жыныстарының беріктік теорияларына және тау қысымына байланысты мәселелер 

қарастырылады. / В. Н. Долгоносов, О. В. Старостина, Ф. К. Низаметдинов ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, 



«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 221 бет 

: сурет. - (Рейтинг). - (Переведено в Триединство). - Пер.изд. : Управление состоянием 

горного массива / Долгоносов В.Н., Старостина О.В., Низаметдинов Ф.К. - Издание 

переведено на государственный язык. - Караганда, 2015. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

622.1=512.122 

Ж 51 

Жерасты кен шығару кезіндегі маркшейдерия : оқу құралы "Тау-кен ісі", "Маркшейдерлік 

іс" мамандықтарының студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына және тау-кен 

өндірісінің маркшейдерлеріне арналған. / Ф. К. Низаметдинов, А. З. Қапасова, Ә. С. Тұяқбай, 

А. Р. Естаева ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды 

техникалық университеті, «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы. - Қарағанды : 

ҚарТУ баспасы, 2022. - 121 бет : сурет. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

622.323(574)=512.122 

Ұ 61 

Ұңғымамен мұнай және газ өндірудің технологиялары мен жабдықтары : оқу құралы 

5В070800, 6М070800  "Мұнай-газ ісі", 5В072400, 6М072400  "Технологиялық машиналар мен 

жабдықтар" мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналған / Б. Ж. 

Бурханов, К. А. Ихсанов, Н. Н. Алдамжаров, Р. З. Тауашев ; Қазақстан Республикасының 

Ауыл шаруашылық министрлігі, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-

техникалық университеті. - Алматы : Альманах, 2022. - 141 бет : сурет, кесте. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(7) 

 

622.7(574.3)=111 

O-52 

Omarova N.K. Barite flotation in salt solutions : monograph / N. K. Omarova, R. T. 

Sherembayeva, A. A. Zhorabek. - Warsaw : Iscience Sp.z.o.o., 2022. - 96 p. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

622.7=512.122 

Ш 48 

Шерембаева Р.Т. Көмір байыту фабрикаларын жобалаудағы технологиялық есептеулер : 

"Байытудың гравитациялық әдістері", "Байыту фабрикаларын жобалау" пәндерін оқу құралы 

ретінде 6В07205 "Пайдалы қазбаларды байыту" мамандығының студенттеріне арналған / Р. 

Т. Шерембаева, Н. К. Омарова, М. Ж. Кайырбаева ; Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, "Химия және химиялық 

технологиялар" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 77 бет : сурет, кесте. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Строительство 

624=512.122 

К 21 

Касимов А.Т. Құрылыс инжинирингінің негіздері : оқу құралы "Құрылыс инжинирингінің 

негіздері" пәні 7M073202 "Құрылыс" білім беру бағдарламасындағы ЖОО компонентіндегі 

бейіндік пәндер цикліне енгізілген. / А. Т. Касимов ; Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, «Құрылыс материалдары және 

технология» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2021. - 87 бет : сурет. - (Рейтинг). - 



Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12)  

 

624.131=512.122 

А 32 

Айтпаева А.Р. Инженерлік геология : оқу құралы 5B070600 "Геология және пайдалы 

қазбалар кен орындарын барлау" мамандығының студенттеріне арналған инженерлік 

геология курсының бағдарламасына бағытталған. / А. Р. Акимбекова ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, 

Химия және химиялық технология. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 89 бет : сурет. - 

(Рейтинг). - (Переведено в Триединство). - Пер.изд. : Инженерная геология / Айтпаева А.Р. - 

Издание переведено на государственный язык. - Караганда, 2017. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Транспортное обслуживание 

656.2(574)=512.122 

К 30 

Кенжекеева А.Р. Пойыздар қозғалысын басқару жүйесі : оқу құралы "Пойыздар қозғалысын 

басқару жүйесі" пәні бойынша 6В11301 "Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру" білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған 

/ А. Р. Кенжекеева, С. Ж. Абдыгалиева, Д. М. Бейсембаев ; Қазақстан Республикасының 

білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, "Өнеркәсіптік көлік" 

кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 87 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Абонемент 1 корпус(13), Книгохранение(2) 

 

 

Химическая технология 

66.07(574)=512.12 

А 34 

Акимбекова Б.Б. Метан газын дайындау, сақтау және тасымалдаудың технологиялық 

әдістері : оқу құралы жоғары оқу орындарының 6B07110 "Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасында оқитын студенттеріне арналған. Бұл оқу құралын 

"Метан газын дайындау, сақтау және тасымалдаудың технологиялық әдістері" пәнін оқыту 

барысында кеңінен қолдануға болады. / Б. Б. Акимбекова, А. А. Жорабек, А. К. Карилхан ; 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық 

университеті, Химия және химиялық технология. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 83 

бет : сурет. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12)  

 

66.091 

Н 34 

Научные основы органического синтеза : учебное пособие для студентов вузов, 

преподавателей, магистрантов, занимающихся изучением вопросов органического синтеза, 

обучающихся по образовательным программам 7М07108, 6В07110 "Химическая технология 

органических веществ" / А. Т. Такибаева, М. К. Ибраев, О. А. Нуркенов, А. А. Жорабек ; 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский технический 

университет, Кафедра Химия и химические технологии. - Караганда : КарТУ, 2022. - 93 с. : 

рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 



663.4 

Б 43 

Белкина Р.И. Технология производства солода, пива и спирта : учебное пособие для 

студентов / Р. И. Белкина, В. М. Губанова, М. В. Губанов. - Издание 2-ое, стереотип. - СПб. : 

Лань, 2021. - 104 с. : рис., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Загл. обл. : 

E.Lanbook. com. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Книгохранение(2) 

 

666.97=512.122 

Р 24 

Рахимов М.А. "Бетон технологиясы II" пәні бойынша дәрістер курсы : оқу құралы "Бетон 

технологиясы II" "Бетон және керамикалық материалдар кәсіпорындарын жобалау" пәндерін 

оқу кезінде 5B073000 - "Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын 

өндіру" мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған, сондай-ақ оларды 

магистранттар мен докторанттар арнайы пәндерді оқу кезінде пайдалана алады. / М. А. 

Рахимов, А. О. Икишева, Л. А. Дивак ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрлігі, Қарағанды техникалық университеті, «Құрылыс материалдары және 

технология» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 104 бет : сурет. - (Рейтинг). - 

(Переведено в Триединство). - Пер.изд. : Курс лекций по дисциплине "Технология бетона" ІІ 

/ Рахимов М.А., Икишева А.О., Дивак Л.А. - Издание переведено на государственный язык. - 

Караганда, 2015. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Точная механика. Автоматика 

681.5 

Э 54 

Эм Г. А. Автоматизация технологических комплексов / Г. А. Эм ;. - Караганда : КарТУ. - 

2022. - Текст : непосредственный. 

Ч. 1 : учебное пособие представляет собой начальный фрагмент лекционного курса по 

дисциплине "Автоматизация технологических комплексов". - Караганда : КарТУ, 2022. - 78 

с. : рис., табл. - (Рейтинг) 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Архитектура 

7=111 

D84 

Dubrovina A.Yu. Prototyping : It is intended for students of the specialty 5B042000 "Architecture. 

/ A. Yu. Dubrovina, Ye. K. Mashtakova ; Ministry of education and science of republic of 

Kazakhstan, Karaganda state technical university, Department of “Architecture and design”. - 

Karaganda : KTU Publishihg House, 2022. - 90 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - (Переведено в 

Триединство). - Пер.изд. : Макетирование / Дубровина А.Ю., Маштакова Е.К. - Издание 

переведено на английский язык. - Караганда, 2017. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Абонемент гл.корпус(13), Книгохранение(2) 

 

72.01=512.122 

В 12 

Вавилова О.Н. Тұрғын үй интерьерінің дизайны : оқу құралы 5B040200 "Дизайн", 5B042000 

"Сәулет" мамандықтарының студенттеріне арналған. / О. Н. Вавилова, Е. К. Маштакова ; 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қарағанды техникалық 

университеті, "Сәулет және дизайн" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 82 бет 

: сурет. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Абонемент гл.корпус(13), Книгохранение(2) 



Языкознание 

 

Английский язык 

811.111=111 

M 12 

Magauina G.M. English Practice for Chemical Engineering : tutorial is developed specifically for 

students of chemical tehnology of organic substances" educational program. It introduces the 

vocabulary and the language fuctions specific to this languge sector and includes practice exercices 

in all four skills / G. M. Magauina, R. K. Shamiyeva ; Ministry of Education and Science of 

Republic of Kazakhstan, Karaganda technical university, Department of "Foreign Languages". - 

Karaganda : KTU Publ. House, 2022. - 90 p : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Книгохранение(3), Абонемент гл.корпус(12) 

 

 

Русский язык 

811.161.1=512.122 

А 30 

Азимбаева Ж.А. Болашақ инженерге арналған орыс тілі : оқу құралы студенттерге арналған 

/ Ж. А. Азимбаева, Т. В. Тимохина, А. Ю. Кишенова ; Қазақстан Республикасының білім 

және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, 

«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ баспасы, 2022. - 120 бет : сурет, 

кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:50 - Книгохранение(3), Абонемент 1 корпус(47) 

 

811.161.1 

Н 32 

Насырова А.Б. Русский язык для студентов, обучающихся по образовательной программе 

"Биотехнология" : учебное пособие для студентов технического вуза, обучающихся по 

специальности Биотехнология / А. Б. Насырова ; Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Некоммерческое акционерное общество Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра русского языка и культуры. - 

Караганда : Изд-во КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 2022. - 124 с. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:15 - Абонемент гл.корпус(13), Книгохранение(2) 

 

811.161.1=111 

T66 

Tleumbetova D.B. Motivational processes and nominative area of the terminological subsystem : 

monograph / D. B. Tleumbetova, N. V. Dokuchaeva, S. A. Ivanova ; , Non-profit joint-stock 

company "Abylkas Saginov Karaganda Technical University", Department of Russian Language 

and culture. - Karaganda : Publishing house KSTU, 2022. - 109 p. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Абонемент гл.корпус(8), Книгохранение(2) 


