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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 
 

Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

004.8 

М 92 

Мухамедиев Р.И. Введение в машинное обучение : учебник для студентов, 

магистрантов и докторантов / Р. И. Мухамедиев, Е. Н. Амиргалиев ; 

Министерство образования и науки РК, [б. м.], 2022. - 288 с. : рис., табл. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

  

004.05 

К 19 

Кан О.А. Основы защиты информации : учебное пособие для студентов 

образовательной программы 6В06301 - "Системы информационной 

безопасности" / О. А. Кан, Г. Т. Туремуратова ; Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, Карагандинский технический университет 

имени Абылкаса Сагинова, Кафедра "Информационные технологии и 

безопасность". - Караганда : КарТУ, 2022. - 85 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

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

 

004.42=512.122 

К 14 

Кайбасова Д.Ж. PYTHON тілінің объектіге бағытталған бағдарламалау 

мүмкіндіктері : оқу құралы 6В06102 - "Ақпараттық жүйелер", 6В06103 - "ІТ-

медицина" білім беру бағдарламалары бойынша білім алатын студенттер 

"Объектіге бағытталған бағдарламалау" пәнінің зертханалық сабақтарында / 

Д. Ж. Кайбасова, А. Ғ. Тау, М. К. Кисина ; Қазақстан Республикасының білім 

және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті, «Ақпараттық-есептеуіш жүйелер» кафедрасы. - Қарағанды : 

ҚарТУ, 2022. - 101 бет. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

 

004.42 

К 15 

Кайбасова Д.Ж. Разработка клиент-серверных приложений на DJANGO : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам 6В06102 - "Информационные технологии", 6В06103 - "IT-

медицина", 6В06104 - "Вычислительная техника и программное 

обеспечение", "Программирование на Python" и преподавателей вузов / Д. Ж. 

Кайбасова, А. Ғ. Тау, М. К. Кисина ; Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Карагандинский технический университет имени 

Абылкаса Сагинова, Кафедра «Информационно-вычислительные системы». - 

Караганда : КарТУ, 2022. - 64 с. : ил. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

  

004.384(574) 

Б 59 

Бигалиева А.З. Интеллектуальное управление технологическим процессом 

тонкого помола : монография / А. З. Бигалиева ; Карагандинский технический 



университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра "Информационные 

технологии и безопасность". - Караганда : КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 

2022. - 99 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

Управление. Менеджмент 

005.9=512.122 

С 52 

Смагулова Н.А. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу (Барлық 

мамандықтарға арналған) : оқу құралы / Н. А. Смагулова ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы 

Қарағанды техникалық университеті, "Инновациялық технологиялар" 

колледжі. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 83 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

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

Абонемент 1 корпус(11) 

   

Стандартизация продукции, процессов, мер, весов и времени. Стандарты 

006.91(574)=512.122 

А 31 

Айжамбаева С.Ж. Мұнай өнімдерінің, құбырлардың сапасын бақылау мен 

хлор анализаторларын метрологиялық қамтамасыздандыру : монография 

магистранттар мен докторанттарға арналған / С. Ж. Айжамбаева ; Әбілқас 

Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, "Ақпараттық 

технологиялар және қауіпсіздік" кафедрасы. - Караганда : КарТУ, 2021. - 133 

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

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

Философия. Психология 

101=512.122 

Б 48 

Беркинбекова А.М. Философия : оқу құралы студенттерге арналған / А. М. 

Беркинбекова, Д. Г. Шорманбаева, Р. М. Шарипова ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы 

Қарағанды техникалық университеті, "Қазақстан халқы Ассамблеясы және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 94 

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

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

 

Геометрия 

514.18=512.122 

И 59 

Инженерлік графика: жаттығулар және тапсырмалар : оқу құралы 

студенттерге арналған / Б. И. Абильгазин, Г. Ж. Рахымбаева, В. Ф. Михайлов 

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

Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, «Механика» 

кафедрасы. - Караганда : КарТУ, 2022. - 89 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

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

  

 

 



Математика и естественные науки 

519.2=111 

K 26 

Kazhikenova S.Sh. Mathematical statistics : tutorial for students of the specialty 

6B07202 - Mining / S. Sh. Kazhikenova, G. S. Shaikhova ; Ministry of Education 

and Science of Kazakhstan, Abylkas Saginov Karaganda technical university, 

Department of «Higher mathematics». - Karaganda : KTU, 2022. - 74 p. - 

(Рейтинг). - Пер.изд. : Математическая статистика / Кажикенова С.Ш., 

Шаихова Г.С. - Караганда, 2021. - Текст : непосредственный. 

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

 

Химия 

548 

Л 55 

Ли Е.С. Кристаллография и минералогия : учебное пособие для студентов и 

магистрантов образовательной программы 6В070600 - "Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых" / Е. С. Ли, И. В. Байдаулетова ; 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра «Геологии и 

разведки месторождений полезных ископаемых». - Караганда : КарТУ, 2022. - 

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

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

 

Геология 

553(574) 

И 85 

Исатаева Ф.М. Геолого-экономическая оценка рудных месторождений: 

текущее состояние и перспективы : монография для научных и инженерно-

технических работников, магистрантов, докторантов образовательных 

программ 6В07202 - "Геология и разведка МПИ", 7М07202 - "Геология и 

разведка МПИ", 8D07202 - "Геология и разведка МПИ" / Ф. М. Исатаева, Г. 

С. Рудько, В. С. Портнов ; Министерство образования и науки Республики 

Казахстан, Карагандинский технический университет имени Абылкаса 

Сагинова, Кафедра «Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых». - Караганда : КарТУ, 2022. - 147 с. : цв. ил., табл. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

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

 

Биологические науки 

57=512.122 

М 52 

Микробиология және вирусология (жалпы бөлімі) : оқу құралы медицина 

және фармацевтикалық мамандық бойынша және медициналық колледж 

студенттеріне арналған / Ү. Т. Арықпаева, Г. Д. Асемова, К. Х. Алмағамбетов 

[и др.]. - Алматы : Нур-принт, 2012. - 210 бет. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

57 

С 50 

Смагулова Н. А. 

Биология для студентов 1 курса колледжей / Н. А. Смагулова, Г. А. Тусупова 

; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский 



технический университет имени Абылкаса Сагинова, Колледж 

инновационных технологий. - Караганда : КарТУ. - 2022. - Текст : 

непосредственный. 

Ч. 1 : учебное пособие для студентов 1 курса всех специальностей колледжей 

и учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ / Министерство 

образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова, Колледж инновационных 

технологий. - Караганда, 2022. - 100 с. : рис., табл. - (Рейтинг) 

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

 

577=512.122 

М 79 

Мустафаева Р.М. Биохимия : оқу құралы жоғары оқу орындарының 

биотехнология және технология мамандықтарда кредиттік технология 

бойынша оқитын студенттер мен олардың оқытушыларына арналған / Р. М. 

Мустафаева. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 392 бет : сурет. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

Биотехнология 

60=512.122 

С 95 

Сыман Қ.Ж. Биотехнология нысандары : оқу құралы жоғары оқу орнында 

5В070100 - "Биотехнология" мамандығы бойынша білім алатын студенттерге 

арналған / Қ. Ж. Сыман. - екінші стереотиптік басылым. - Алматы : 

Альманахъ, 2021. - 95 бет. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

   

606(574)=512.122 

К 28 

Кедельбаев Б.Ш. Медициналық және ветеринарлық биотехнология : 050701 

- "Биотехнология" мамандығының студенттеріне "Медициналық және 

ветеринарлық биотехнология" пәнінен құрастырылған дәріс жинағы / Б. Ш. 

Кедельбаев, А. К. Мамырбекова ; Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым министрлігі, М. О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

университеті. - Алматы : Нур-принт, 2014. - 131 бет. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Книгохранение(2) 

 

601=512.122 

Е 80 

Есимова А.М. Биоинженерия негіздері : оқу құралы 050701 "Биотехнология" 

мамандығы студенттерге арналған / А. М. Есимова, Н. А. Приходько, Ж. К. 

Надирова. - 2 стереотиптік басылым. - Алматы : Альманах, 2014. - 147 бет. - 

Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

606=512.122 

Т 65 

Төлегенова Д.Қ. Биотехнологиялық үрдістің экологиялық аспектілері : оқу 



құралы білім алушылармен қатар биотехнологиялық, экологиялық бағыттағы 

жоғары өқу орындарының оқытушылары мен биотехнология, экология және 

қоршаған ортаны қорғау саласында еңбек ететін мамандар үшін пайдалы 

болады / Д. Қ. Төлегенова ; Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы 

министрлігі, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті. - Алматы : Альманахъ, 2021. - 150 бет : сурет. - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

  

 

Медицинские науки  

614(574)=512.122 

Т 93 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері  : тесттер жинағы / Қазақстан Республикасы 

білім және ғылым министрлігі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық 

университеті ; құраст.: С. Қ. Қауашев [и др.]. - Алматы : Нур-принт, 2012. - 82 

бет. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

Фармакология 

615=512.122 

Ф 23 

Фармакология  : оқулық жоғары және арнаулы орта білім оқу орындарының 

студенттері, магистранттарына, аспиранттар мен ғалымдарға 

шаруашылықтағы мал дәрігерлігіне, ветеринарлық медицина, санитария, 

экология, мал өнімдерін өндіру, балық шаруашалаға мен өндірістік балық 

аулау, мал шаруашалығы өнімдері мен биопреператтарды стандарттау 

мамандықтарына арналған / Б. Д. Айтжанов, Н. А. Заманбеков, Ә. М. Өтенов 

[и др.] ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақ 

ұлттық аграрлық университеті. - екінші стереотиптік басылым. - Алматы : 

Альманахъ, 2021. - 494 бет. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Книгохранение(1), Абонемент гл.корпус(9) 

  

Общее машиностроение 

621:331 

А 66 

Андрюкова И.В. Нормирование затрат и оплата труда в 

машиностроительной промышленности : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по образовательным программам 6В04101 - "Экономика", 

6В04107 - "Экономика промышленности" по дисциплине "Нормирование 

затрат и оплата труда в машиностроительной промышленности" / И. В. 

Андрюкова, К. Б. Тажибекова ; Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Карагандинский технический университет, Кафедра 

"Экономика и менеджмент предприятия". - Караганда : КарТУ, 2022. - 97 с. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

 

621.01 

Н 64 

Никонова Т.Ю. Проектирование и производство заготовок в 



машиностроении : учебное пособие по курсу "Проектирование и 

производство заготовок" для образовательных программ 6В07104 - 

"Машиностроение", 6В07105 - "Цифровые технологии в машиностроении", 

магистрантов и докторантов вузов и работников машиностроительных 

предприятий / Т. Ю. Никонова, Д. С. Жунуспеков ; Министерство 

образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова, Кафедра "Технологическое 

оборудование, машиностроения и стандартизация". - Караганда : КарТУ, 

2022. - 85 с. : рис. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

  

Электротехника     

621.3 

М 33 

Матаев У.М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ : научное 

издание: 211002 - "Монтаж и наладка электрооборудования электрических 

станций, подстанций и линий электропередач" / У. М. Матаев, А. А. 

Абдурахманов, Б. А. Алиев. - 2-е изд, стереотип. - Алматы : Альманахъ, 2021. 

- 184 с. : рис. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

621.3 

П 64 

Потемкина Е. Б. 

Электроника. Цифровая техника / Е. Б. Потёмкина, А. В. Сичкаренко, В. А. 

Иванов ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, 

Кафедра "Автоматизация производственных процессов им. проф. В.Ф. 

Бырьки". - Караганда : КарТУ. - 2022. - Текст : непосредственный. 

Ч. 2 : учебное пособие для студентов общеобразовательных программ 

6В07101 - "Автоматизация и управление", 6В07102 - "Встроенные цифровые 

системы управления", 6В07109 - "Электроэнергетика", студентов колледжей, 

магистрантов вузов других образовательных программ. - Караганда, 2022. - 

49 с. : рис. - (Рейтинг) 

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

 

621.3=512.122 

Е 69 

Ермағанбетов Қ.Т. Микроэлектроника : оқулық 6В05305 "Техникалық 

физика", 6В06201 "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар", 

6В05304 "Физика" студенттерге арналған / Қ. Т. Ермағанбетов, Л. В. Чиркова 

; "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті" 

КЕАҚ. - 2-ші бас., стереотип. - Қарағанды : ҚарУ, 2021. - 418 бет : сурет, 

кесте. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:12 - Книгохранение(1), Абонемент гл.корпус(11) 

   

621.311(574) 

К 18 

Камбаров М.Н. Создание единой энергосистемы Евразийского континента с 

участием зеленой энергетики Казахстана : научное издание для ВУЗов и 

колледжей, предприятий энергетики, проектных и НИ институтов, 



девелоперов электростанций, Акиматов и министерств / М. Н. Камбаров, А. 

К. Кадыржанов. - 2-е изд., стереотип. - Алматы : Альманахъ, 2022. - 243 с. : 

рис. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

 

621.316=111 

E43 

Electrical Devices and Elements of an Automated Electric Drive : textbook for 

students 6В07109 "Electric power engineering" / Y. G. Neshina, V. V. Yurchenko, 

G. A. Belik, S. N. Dvuzhilova ; Ministry of education and science of the republic of 

Kazakhstan, Abylkas Saginov Karaganda technical university, Department of the 

"Energy Systems". - Karaganda : KarTU, 2022. - 89 с. : figure, table. - (Рейтинг). - 

Текст : непосредственный. 

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

Трубопроводы 

621.643=512.122 

А 25 

Адилова Н.Б. Газмұнай құбырлары және газмұнай сақтағыштарын салу және 

жөндеудің заманауи технологиялары : оқу құралы құрылыс 

мамандақтарының студенттері мен магистранттарына арналған / Н. Б. 

Адилова, Л. Т. Шуланбаева, М. Ж. Рыскалиева ; Қазақстан Республикасы 

ауыл шаруашылығы министрлігі, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 

аграрлық-техникалық университеті. - Алматы : Альманахъ, 2021. - 107 бет : 

сурет, кесте. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 - Книгохранение(1), Абонемент гл.корпус(9) 

   

  

Горное дело 

622 

С 50 

Смагулова Н.А. Введение в горное дело : учебное пособие для студентов 1 

курса колледжа по специальности "Открытая разработка месторождений 

полезных ископаемых" / Н. А. Смагулова, А. А. Кайсаров ; Министерство 

просвещения Республики Казахстан, Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова, Колледж инновационных 

технологий. - Караганда : КарТУ, 2022. - 88 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст 

: непосредственный. 

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

 

Транспорт обслуживание 

656.073 

К 97 

Кызылбаева Э.Ж. Производственная логистика : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 5В090900, 6В11302 - "Логистика" 

(Транспорт) / Э. Ж. Кызылбаева, А. Б. Кукешева ; Министерство образования 

и науки Республики Казахстан, Карагандинский технический университет 

имени Абылкаса Сагинова, Кафедра "Транспортная техника и логистические 

системы". - Караганда : КарТУ, 2022. - 81 с. : ил. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

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



Бухгалтерия . Бухгалтерский учет 

657.22 

E71 

ERP-технологии  : учебное пособие для студентов образовательной 

программы 6В06102 "Информационные системы" / Н. К. Савченко, Ю. К. 

Шакирова, Г. Б. Абилдаева, Д. А. Рябушко ; Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, Карагандинский технический университет 

имени Абылкаса Сагинова, Кафедра «Информационно-вычислительные 

системы». - Караганда : КарТУ, 2022. - 98 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

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

  

Реклама. Система информации 

659 

Т 82 

Тулегенова М.К. Анализ англоязычных и русскоязычных креолизованных 

рекламных текстов : монография / М. К. Тулегенова, Д. Д. Джантасова. - 

Варшава : iScience, 2018. - 91 с. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Книгохранение(2) 

 

Производство органических веществ 

661.7=512.122 

Т 15 

Такибаева А.Т. Табиғи шикізаттардан биологиялық белсенді заттарды алу : 

оқу құралы "Биологиялық белсенді заттарды алудың теориялық негіздері" 

пәні бойынша 7M07108, 6B07110 "Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы" білім беру бағдарламасының магистранттары мен 

студенттеріне арналған / А. Т. Такибаева, А. Т. Оралова, М. Р. Алиева ; 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов 

атындағы Қарағанды техникалық университеті, «Химия және химиялық 

технологиялар» кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 68 бет : сурет, кесте. 

- (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

 

Химическая технология 

664(574)=512.122 

Т 13 

Тағам өнімдерін техникалық реттеу : оқу құралы "Тағам қауіпсіздігі" 

багытында білім алушы докторанттарға және магистранттарға арналған / Б. 

Ұ. Байхожаева, Е. Т. Абсеитов, Н. М. Жұмәділова [и др.] ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі. - екінші стереотиптік 

басылым. - Алматы : Альманахъ, 2021. - 341 бет. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - Книгохранение(5) 

   

Металлургия 

669.01=512.122 

М 48 

Металлургиядағы заманауи жабдықтар мен технологиялар : оқу құралы 

6В07204 "Металлургия", 7М07204 "Металлургия" бакалаврлар мен 

магистранттарға арналған / О. Т. Ибраева, Д. А. Исагулова, И. К. Ибраев [и 

др.] ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас 

Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, "Нанотехнологиялар 



және металлургия" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 101 бет : сурет, 

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

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

  

669.01(574) 

С 56 

Современные ресурсосберегающие технологии в металлургии : учебное 

пособие для магистрантов и докторантов / Е. П. Набоко, Е. Н. Решоткина, Н. 

Р. Тимирбаева [и др.] ; Министерство образования и науки Республики 

Казахстан, Карагандинский технический университет имени Абылкаса 

Сагинова, Кафедра "Нанотехнологии и металлургия". - Караганда : КарТУ, 

2022. - 78 с. : рис., табл. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

  

 

Строительные материалы 

691=512.122 

Ө-52 

Өңдеу және оқшаулау материалдары : оқу құралы 6В07305 - "Құрылыс 

материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру" білім беру 

бағдарламасы бойынша "Өңдеу және оқшаулау материалдары" пәнін 

студеттермен зерделеуге арналған / А. Ш. Қалмағамбетова, Ж. Б. Рахимова, 

Л. А. Дивак, А. Г. Кику ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, 

«Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасы. - Қарағанды : 

ҚарТУ, 2022. - 101 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

 

Спорт 

796=512.122 

К 81 

Кужахметов С.Б. Жоғары оқу орнының студенттері үшін пауэрлифтинг 

бойынша оқу-жаттығу процесін жоспарлау : оқу құралы дене шынықтыру 

және туризм факультетінің жаттықтырушылары мен студенттеріне, сондай-

ақ, дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған / С. Б. Кужахметов, Р. М. 

Саденов, И. А. Шилов ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, 

"Дене тәрбиесі" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 89 бет : кесте. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

Абонемент 1 корпус(11) 

   

796.3(574)=512.122 

Ж 68 

Жоғары оқу орнындағы волейбол : оқу құралы студенттерге, 

университетергі дене тәрбиесі пәнінің оқытушыларына арналған / О. Н. 

Елеукешов, М. К. Мадияров, А. Е. Елеукешов, Г. А. Куатова ; Қазақстан 

Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы 

Қарағанды техникалық университеті, "Дене тәрбиесі" кафедрасы. - Қарағанды 

: ҚарТУ, 2022. - 81 бет : сурет. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

Абонемент 1 корпус(11  



Языкознание и языки. Лингвистика 

81 

Д 40 

Джантасова Д.Д. Дистанционное обучение иностранным языкам : учебник 

для студентов технических и педагогических специальностей, учителей школ, 

преподавателей вузов, заинтересованных в применении дистанционного 

обучения / Д. Д. Джантасова, В. В. Егоров ; Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический 

университет. - Караганда : Parasat-M, 2016. - 130 с. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

81 

Я 41 

Языки для специальных целей: проблемы, методы, перспективы : 

монография адресована лингвистам, преподавателям языков, всем 

интересующимся проблемами языков для специальных целей / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Пензенский государственный 

университет ; под ред.: Т. В. Дубровской [и др.]. - Пенза : ПГУ, 2015. - 219 с. - 

Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

   

811.512.122=512.122 

Қ 30 

Қалыбекова Қ.С. Кәсіби бағытталған қазақ тілі ("Өнеркәсіптегі экономика" 

мамандығына арналған) : оқу құралы студенттерге арналған / Қ. С. Қалыбекова, Т. Х. 

Абдыкадырова ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас 

Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, "Қазақ тілі және мәдениеті" 

кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 107 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

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

 

 811.111=111 

J 23 

Jantassova D.D. Computer-Assisted Language Learning : Course Book / D. D. 

Jantassova ; Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, 

Karaganda State Technical University. - Karaganda : Parasat-M, 2016. - 221 p. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

811.512.122=512.122 

О-78 

Оспангалиева М.Т. Кәсіби қазақ тілі ("Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығына арналған) : оқу құралы оқу 

бағдарламасына арналған, экономика саласы бойынша білім алып жатқан 

студенттердің қазақша тілін ұстарту / М. Т. Оспангалиева, Л. М. Кулейменова 

; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Әбілқас 

Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, "Қазақ тілі және 

мәдениеті" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 73 бет : кесте. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 



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

    

811.512.122=512.122 

Д 37 

Джантасова Д.Д. Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде 

қолданылған айшықты сөздердің мәтінтүзім қызметі : монография / Д. Д. Джантасова, А. 

Е. Кельдибаева ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды 

мемлекеттік техникалық университеті. - Қарағанды, 2019. - 115 бет. - (Рейтинг). - Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

81 

Д 40 

Джантасова Д.Д. Практикум по применению программных средств в 

обучении иностранным языкам : учебно-методическое пособие для студентов 

технических и педагогических специальностей, преподавателей, учителей 

иностранных языков / Д. Д. Джантасова ; Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический 

университет. - 2-е изд. - Караганда : Parasat-M, 2016. - 104 с. : рис., табл. - 

(Рейтинг). - Загл. обл. : Практикум по применению программных средств в 

обучении иностранным языкам: с компакт-диском : учебно-методическое 

пособие для студентов технических и педагогических специальностей, 

преподавателей, учителей иностранных языков / Д. Д. Джантасова, Б. А. 

Жетписбаева ; Карагандинский государственный университет им. Е.А. 

Букетова. - Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - Книгохранение(1) 

 

811.161.1 

К 90 

Кульпеисова Т.С. Русский язык. Уровень С1 : учебное пособие для 

студентов технических специальностей, обучающихся по направлениям 

бакалавриата / Т. С. Кульпеисова ; Министерство образования и науки 

Республики Казахстан, Карагандинский технический университет имени 

Абылкаса Сагинова, Кафедра "Русский язык и культура". - Караганда : 

КарТУ, 2022. - 113 с. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

Абонемент 1 корпус(11) 

 

Литература. Литературоведение 

82(574)=512.122 

С 52 

Смагулова Н.А. "Қазақ әдебиеті" пәнінен функционалдық сауаттылықты 

дамытуға бағытталған тапсырмалар (колледждің І курс студенттеріне 

арналған) : оқу құралы / Н. А. Смагулова ; Қазақстан Республикасының білім 

және ғылым министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті, "Инновациялық технологиялар" колледжі. - Қарағанды : 

ҚарТУ, 2022. - 62 бет : сурет, кесте. - (Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

 

 



Всеобщая история 

94(574)=512.122 

Н 85 

Нұғман Б.Ғ. "Қазақстанның қазіргі заман тарихы" пәні бойынша практикум : 

оқу-әдістемелік құралы оқытушыларға және бейіндік емес жоғары оқу 

орындарының білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларына 

арналған / Б. Ғ. Нұғман ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрлігі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, 

"Қазақстан тарихы" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарТУ, 2022. - 101 бет : кесте. - 

(Рейтинг). - Текст : непосредственный. 

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

Абонемент 1 корпус(11) 

 


