
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 

ғалымдары дайындаған монографиялар мен жинақтар. Басылымға 

дайын.  

Байланыс телефоны: «Рухани жаңғыру» әлеуметтік-гуманитарлық 

зерттеулер институты 

тікелей телефон: 46-13-20 

ішкі телефон нөмірі: 1283  

почта: ruhani_zhangyru_skgu@mail.ru  

 

Солтүстік Қазақстан облысы топонимдері 

Бұл жинақта Солтүстік Қазақстан облысының 

топонимдері бойынша толық ақпарат берілген. 

Кітаптың ерекшелігі: топоним түрлері, қалыптасу 

уәжі, құрылымы, диахронды тұрғыдан өзгеруі, 

рәсімдеу мәселелері қамтылған. Жинақ алты тарау, 

төрт қосымшадан тұрады. Берілген алғашқы екі 

қосымшада топонимдердің құрылымы және 

топонимдердің тілдік қабаттары (субстрат) 

бойынша ақпарат кестелер түрінде келтірілген. 

Сонымен бірге, әр тарауда қарастырылатын 

ономастикалық терминдер жинақтың басында 

берілген анықтамалықта толық ашылған. 

Бағасы: 8000 тг 

Авторлары: Иманбердиева С., Тайшыбай З., Мәлікова С. 

Ақпарат:  

ISBN:  978-601-7504-48-9 

Беттер саны: 788 б. 

Шығарылған жылы:  2020 жыл  

Тілі: қазақ тілі 
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Абылай хан тарихы (3 томдық) 

Абылай ханның өмірі мен қызметіне 

байланысты көптеген құжаттар мен 

материалдар сақталған. Бұл жинаққа ұлы 

ханның жас кезінен бастап, өмірден озғанына 

дейінгі қызметін бейнелейтін 1015 құжат 

жиналып, уақыт ретімен жүйеленіп, қазақ 

тілінде беріліп отыр. Құрастырушының өзі 

мұрағаттардан іздеп тапқан 400-ге тарта 

құжат түпнұсқадан аударылып, алғаш рет 

ғылыми айналымға енгізілді. 

Басылым қазақ тарихына, абылайтануға деп 

қойған зерттеушілерге, студенттер мен 

жоғары сынып оқушыларына, қалың 

көпшілікке арналған.  

 

Бағасы: 8000 тг 

Автор: З.С.Тайшыбай 

Ақпарат:  

ISBN:  978-601-7959-38-4 

Беттер саны: 564 бет  

Шығарылған жылы: 2021  

Тілі: қазақ тілі 

 

 

 

 

 

 

 



Солтүстік Қазақстан және Алаш 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған және Президент 

Қ.К.Тоқаев бастамасымен құрылған Саяси 

қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 

жөніндегі мемлекеттік комиссияның іс-

шаралары аясында өткен «Солтүстік Қазақстан 

және Алаш» атты халықаралық ғылыми-

теориялық  конференцияның материалдар 

жинағы.  

 

 

 

Бағасы: 8000 тг 

Бас редактор: Ғ.Нығыметов 

Құрастырған: А.Ғ.Ибраева, С.З.Мәлікова  

Ақпарат: 

ISBN:  978-601-7958-31-8 

Беттер саны: 340 

Шығарылған жылы: 2022 жыл 

Тілі: қазақ тілі 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источниковедческие аспекты изучения жалованных грамот (ярлыков) 

присырдарьинских городов Казахстана 

 

В монографии освещены историографические и 

источниковедческие проблемы изучения 

письменных тюркоязычных источников 

средневековья, проведен дипломатический 

анализ жалованных ярлыков присырдарьинских 

городов Сыгнака, Сайрана и Туркестана. Книга 

будет интересна востоковедам, тюркологам и 

источниковедам, а также широкому кругу 

читателей. 

 

 

 

Цена: 3000 тг  

Автор: Картова З.К. 

Информация:  

УДК 94 (574) 

ББК 63.3  

Количество страниц: 120  

Дата выхода: 2021 год 

Язык: русский   

 

 

 

 

 

 



Алаш көсемдерінің өсиет-өнегесі 

 

Журналистика мамандығының студенттері 

мен магистранттарына арналған көмекші оқу 

құралында XX ғасырдың басындағы Алаш 

көсемдерінің БАҚ теориясы мен тәжірибесі 

туралы тұжырымдары бүгінге дейін маңызын 

жойған жоқ. Арнайы іріктелген мақалалар оқу 

үдерісінің бағдарламасы  мен жоспарларына 

сәйкес келеді. Кітап студенттер мен 

магистранттарға арналған. 

 

 

 

Бағасы: 3000 тг 

Авторлар: З.С.Тайшыбай, Г.Б.Ахметжанова 

Ақпарат: 

ISBN:  978-601-223-357-5 

Беттер саны: 186 

Шығарылған жылы: 2021 жыл 

Тілі: қазақ тілі 

 

 

 

 

 

 

 


