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Құрастырушыдан
"Бейнелеу өнері, картография және ноталар шежіресі" 2008 жылдан
жылына екі рет шығатын, 2012 жылдан бастап жылына 1 рет шығып келеді.
"Ноталар шежіресі" 1955 жылдан жылына екі рет, "Бейнелеу өнері
басылымдарының шежіресі" 1961 жылдан
ай сайын материалдардың
жиналғанына қарай және "Картография шежіресі" 2000 жылдан бері, жылына
екі рет «Баспасөз шежіресі» соңынан шығып отырды. "Бейнелеу өнері,
картография және ноталар шежіресі" көрсеткішіне республикада басылып
шыққан ноталар, бейнелеу өнері басылымдары, карталар енгізілді.
"Бейнелеу өнеріне" – плакаттар, портреттер, ашық хаттар, альбомдар,
табель-календарлар енгізілді. "Картографияға" – карталар, атластар енгізілді.
"Ноталарға" – музыкалық және сахнаға арналған музыкалық
шығармалар, музыкалық шығармалардың жинақтары, фольклорлықмузыкалық жазбалардың жинағы, оқулық-ноталар әдебиеті, ноталық кітаптар
және кітаптарда, журналдар мен газеттерде жарияланған ноталар енгізілді.
Сипаттама документтердің библиографияық сипаттамасы ГОСТ 7.12-93,
ГОСТ 7.61-96, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003, бойынша жазылды.
Материалдар қазақ, орыс және ұйғыр тіліндегі басылымдарға сипаттама түп
нұсқа бойынша жазылды, басқа тілдегі басылымдарға сипаттама орыс тілінде
жазылып, қай тілде екені ескертуде көрсетілді.
Көрсеткішке енген Бейнелеу өнері "Бейнелеу өнері басылымдары
классификациясының кестесі" бойынша жүйеге келтірілді.
Картография "Картография басылымдарының жіктеу кестесі" бойынша
жүйеге келтірілді.
Ноталар" Ноталық шығармалар жіктеу кестесі бойынша жүйеге
келтірілді. Көмекші көрсеткіші – атаулар көрсеткіші.
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1 БЕЙНЕЛЕУ ПЛАКАТТАРЫ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ
1.2 Нұсқаулық-методикалық және оқулық плакаттар.
Техникалық қауіпсіздік плакаттар
Инструктивно-методические и учебные плакаты.
Плакаты по технике безопасности
1.2.1. Нұсқаулық-методикалық және оқулық плакаттар
Инструктивно-методические и учебные плакаты
3 Қоғамдық ғылымдар
Общественные науки
37 Халық ағарту. Тәрбие. Оқыту. Бос уақытты ұйымдастыру.
Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация
досуга
373 Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру. Жалпы мектептік
білім. Жалпы білім беретін мектеп
Дошкольное воспитание и образование. Общее школьное образование.
Общеобразовательная школа
1.Акпаева А. Б. Формирование элементарных математических представлений.
Демонстрационный материал по программе воспитания и обучения детей старшего
дошкольного
возраста
«Біз
мектепке
барамыз»/А.Б.Акпаева,
Л.А.Лебедева;
Рекомендовано Министерством образования и науки РК. – Алматы : "Алматыкітап",
2016. – 40 стр. : ил.; 295x420 см. – 500 экз. – ISBN 978-601-01-2958-0. – [16-318И]
ББК 74.102
2.Акпаева А. Б. Формирование элементарных математических представлений.
Раздаточный материал:[ для обучения детей 6-7 лет по программе предшкольной
подготовки] / А.Б. Акбаева, Л.А. Лебедева; ред. А.К. Жаксыбаева; художник В.А.
Сингатуллина; Рекомендовано Министерством образования и науки РК. – Алматы :
"Алматыкітап" ЖШС, 2016. – 1папка(62 отд.л.) : ил.; 295x21 см.-Каз.,рус. – 2500 экз. –
ISBN 978-601-01-2883-5. – [16-281И]
ББК 74.102
3.Ақпаева Ә.Б.Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Демонстрациялықүлестірмелі материалдар: [мектепалды даярлаудың бағдарламасы бойынша 5(6) жастағы
балаларды оқытуға арн.] /Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева; ред. Л.С. Ахметова; суретін салған
В.А. Сингатуллина; ҚР Білім және ғылым м-трлігі ұсынған. – Алматы : "Алматыкітап"
ЖШС, 2016. –1 папка(61 бөлек карт.): суретті; 290x205 см.-Қаз.,орыс. – 500 дана.-ISBN
978-601-01-2834-7.– [16-278И]
ББК 74.102

4. Аппликация: Үлестірмелі материалдар: ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың

жалпы білім беретін типтік бағдарламасы және ерте жастағы балаларды тәрбиелеу мен
оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы бойынша / Т.В.Шумаева,
Ф.Қ.Омарбекова; ҚР Білім және ғылым м-трлігі ұсынған. – Алматы : "Алматыкітап"
ЖШС, 2016. – 1 орам.(52 бөлек карт.): суретті; 220x220 см. – 2500 дана. – ISBN 978-60101-2658-9. – [16-309И]
ББК 74.102
5. Байгулбекова Р. Ж. Рисование: Рабочая тетрадь №1:[для обучения детей средного
дошкольного возраста по программе «Зерек бала»] / Р.Ж.Байгулбекова, А.Х.Шакирова;
Рекомендовано Министерством образования и науки РК. – Алматы : "Алматыкітап"
ЖШС, 2016. – 40 с. : ил.; 205x290 см.– 4000 дана. – Каз., рус.- ISBN 978-601-01-1945-1. –
[16-259И]
ББК 74.102
6. Байгулбекова Р. Ж. Рисование: Рабочая тетрадь №2:[для обучения детей средного
дошкольного возраста по программе «Зерек бала»]/ Р.Ж.Байгулбекова, А.Х.Шакирова;
Рекомендовано Министерством образования и науки РК. – Алматы : "Алматыкітап"
ЖШС, 2016. – 40 с. : ил.; 205x290 см.– 4000 экз. – Каз., рус. - ISBN 978-601-01-1945-1. –
[16-261И]
ББК 74.102
7. Байғұлбекова Р. Ж. Сурет салу. Демонстрациялық материал: [«Зерек бала»
бағдарламасы бойынша мектепке дейінгі ортаңғы топ пед.арн.] /Р.Ж.Байғұлбекова,
А.Х.Шакирова; ҚР Білім және ғылым м-трлігі ұсынған. – Алматы : "Алматыкітап", 2016.
– 33 б.: суретті; 420x300 см. – 500 дана. – ISBN 978-601-01-2946-7. – [16-313И]
ББК 74.102
8. Байғұлбекова Р. Ж. Сурет салу. №1 жұмыс дәптері:ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың жалпы білім беретін типтік бағдарламасы бойынша және мектепке дейінгі
ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Зерек бала» бағдарламасы
бойынша / Р.Ж.Байғұлбекова, А.Х.Шакирова; ҚР Білім және ғылым м-трлігі ұсынған. –
Алматы : "Алматыкітап", 2016. – 40 б. : суретті; 205x290 см. –20000 дана. – ISBN 978-60101-2655-8. – [16-254И]
ББК 74.102
9. Байғұлбекова Р. Ж. Сурет салу. №2 жұмыс дәптері:ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың жалпы білім беретін типтік бағдарламасы бойынша және мектепке дейінгі
ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Зерек бала» бағдарламасы
бойынша / Р.Ж.Байғұлбекова, А.Х.Шакирова; ҚР Білім және ғылым м-трлігі ұсынған. –
Алматы : "Алматыкітап", 2016. – 40 б.: суретті; 205x290 см. – 20000 дана. – ISBN 978-60101-2656-5. – [16-255И]
ББК 74.102
10. Бияхметова Г. К. Рисование = Сурет салу: Раздаточный материал по
Общеобразовательной типовой программе дошкольного воспитания и обучения РК и
программе воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста «Зерек бала»
/Г.К. Бияхметова, Б.К.Кенжембетова. – Алматы : "Алматыкітап" ЖШС, 2016. – 1 папка (36
отд. л.) : ил.; 220x220 см. – 6000 дана. – ISBN 978-601-01-2621-3. – [16-332И]
11. Бияхметова Г. К. Сурет салу = Рисование: Үлестірмелі материалдар: [ мектепке
дейінгі кіші жастағы (3-5 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған
«Зерек бала» бағдарламасы бойынша ] / Г.К. Бияхметова, Б.К.Кенжембетова. – Алматы :

