
Оқырмандарға электронды және мультимедиялық ресурстармен, Интернетпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

мекен. Қашықтан қолдану үшін сабақ барысында оқытылатын негізгі кітаптардың электронды нұсқасын Platonus 

платформасының кітапхана бөлімінен таба аласыздар. Төмендегі электронды ресурстар базасымен де қолдана 

аласыздар: 

 

https://openu.kz/kz/books Рухани Жаңғыру бағдарламасы, Ұлттық аударма бюросымен аударылған 

100 Жаңа оқулықты онлайн форматта оқу 

http://www.rmeb.kz Республикалық жоғарғы оқу орындары аралық электрондық кітапхана – 

Қазақстан Республикасы ЖОО-ның толық мәтінді білім беру қорлардың 

корпоративті электрондық каталогі. 

http://www.kazneb.kz/ Қазақстан кітапханаларындағы кітаптардың электронды көшірмелер 

топтамасы, соның ішінде Алматыдағы ҚР Ұлттық кітапханасы, Гумилев 

атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің "Отырар кітапханасы" 

Ғылыми орталығы, облыстық кітапханалар, жоғары оқу орындарының 

кітапханалары және жеке авторлардың: танымал ғалымдар, жазушылар, 

қоғам қайраткерлердің топтамалары. "Мәдени мұра" мемлекеттік 

бағдарламасы аясында басылып шыққан кітаптардың толық топтамасы. 

http://adebiportal.kz/ «Әдебиет порталы» әдебиет әлемі.  Қазақстандық авторлардың 

туындылары бар Интернет-кітапхана. Бұл интернет-порталдың мақсаты – 

қазақ әдебиеті арқылы  оқырмандардың қызығушылықтарын арттыра 

отырып, қазақ мәдениеті мен қазақ тілін шет елдерде дәріптеу. Сайттағы 

электронды басылымдар әр-түрлі тілде берілген. 

http://www.wdl.org/ru/ Әлемдік сандық кітапхана – әлемдік мәдени мұра қазынасы бір сайта. 

Қолжазбалар, карталар, сирек кездесетін кітаптар, музыкалық 

партитуралар, жазбалар, фильмдер, суреттер, фотосуреттер және сәүлеттік 

сызбалар. 

http://www.booksgid.com Тегін электронды кітапханада сантүрлі кітаптар, энциклопедиялар, 

анықтамалар, оқу құралдары, түрлі пайдалы және қызықты ақпараттар, 

сонымен қатар ғылымның әр түрлі саласындағы танымдық және ғылыми-

көпшілік әдебиеттер. 

http://cyberleninka.ru Ғылыми мақалалардың электрондық кітапханасы. 

www.sozdik.kz Интернеттегі қазақша-орысша, орысша-қазақша электронды сөздік. Әрбір 

аударма бағыты бойынша 60000 астам сөздік мақалаларды қамтиды. 

https://translate.google.com/?hl=ru Ақысыз Google сервисі кез-келген тілдегі сөздер мен сөз тіркестерін басқа 

тілге лезде аударуға мүмкіндік береді, 100 астам тілдер бар. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ Ағылшын тілін үйренушілерге арналған ақысыз, танымал Кембридждік 

сөздік, тезаурус. 

https://biblio-online.ru Юрайт баспасының «Аңызға енген кітаптар» жинағы. Жинаққа өткен 

жылдардағы кітаптар енген: оқулықтар, ғылыми еңбектер мен аудармалар.  

https://www.shamela.ws/  Араб тіліндегі кітаптармен жабдықталған кітапхана. 

https://www.scopus.com Elsevier баспасының дәйексөздер базасы. 

https://www.webofknowledge.com  Clarivate Analytics дәйексөздер базасы. 

 

Электрондық кітапхана арқылы университеттік базадан әл-Фараби ат. Қазақ  ұлттық университеті 

кітапхансындағы  электрондық базаға  біздің  оқырмандардың  қолжетімділігін қамтамасыз етілді.  Қазақстан жоғарғы 

оқу орындары Ассоциациясының электрондық   ақпаратты орталығының on-line  толық тақырыпты  ресурстардына  кіре 

алатын  қолжетілімділік  жасалған РК(РМЭБ) www.rmeb.kz.   
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