ҚарМУ ғылыми кітапханасының электрондық ресурстарына қатынау
№
п/п

Ресурс
1.

Е.А.Бөкетов
атындағы
ҚарМУ
ғылыми
кітапханасын
ың Webсайты

2.

Электрондық
каталог
«Электронды
кітапхана»

3.

Электрондық
каталог «Оқуәдістемелік
кешендер»

Интернеттегі
ДБ туралы ақпарат
мекен-жайы
https://library.ksu. - Жаңалықтар, хабарландырулар;
kz
- Пайдалану ережесі;
- Жұмыс тәртібі;
- Электронды каталог;
- Жаңа басылымдар бюллетені;
- Мерзімді басылымдар бюллетені;
- Кітапхана құрылымы;
- Байланыс және т.б.
https://webirbis.ks -Профессор-оқытушылар құрамының (ПОҚ)
u.kzz
дәрістер курстары,
- ПОҚ мультимедиялық презентациялары ,
- Қарағанды университетінің хабаршысы
Авторлық құқықты сақтау мақсатында Webirbis
арқылы цифрландырылған толық мәтіндерге
мүмкіндік берілмейді. Кітапхананың
library@mail.ksu.kz мекен-жайына сұраныс жіберу
мүмкіндігі бар, егер басылым «Электрондық
кітапхана» каталогында бар болса, онда пошта
арқылы жіберіледі.

https://webirbis.ks
u.kz

-оқу-әдістемелік кешендерінің толық мәтіндері.

Қатынау
Ашық қатынау

Электрондық басылымдардың толық мәтіндерін
студенттерге, магистранттар мен докторанттарға,
ПОҚ және Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
қызметкерлеріне қарауға мүмкіндік бар.
Толық мәтіндер қолжетімді болу үшін, сізге
тіркеуден(жоғарғы оң жақ бұрышында) өту
қажет, барлық мәліметтер тексерілгеннен соң сіз
көрсеткен электрондық поштаға логин мен
пароль келеді.
Қашықтықтан білім алып жатқан студенттер
сайтта берілген парольді пайдалануларына
болады https://idl.ksu.kz/, логин сіздің фамилияңыз
орыс тілінде, мысалы, Адилов
Егер сізде қиындықтар туындаса
library@mail.ksu.kz мекен-жайына жазуыңызға
болады
Электрондық басылымдардың толық мәтіндерін
студенттерге, магистранттар мен докторанттарға,
ПОҚ және Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
қызметкерлеріне қарауға мүмкіндік бар.
Толық мәтіндер қолжетімді болу үшін, сізге
тіркеуден(жоғарғы оң жақ бұрышында) өту
қажет, барлық мәліметтер тексерілгеннен соң сіз
көрсеткен электрондық поштаға логин мен

№
п/п

Ресурс

Интернеттегі
мекен-жайы

ДБ туралы ақпарат

Қатынау
пароль келеді.
Қашықтықтан білім алып жатқан студенттер
сайтта берілген парольді пайдалануларына
болады https://idl.ksu.kz/, логин сіздің фамилияңыз
орыс тілінде, мысалы, Адилов
Егер сізде қиындықтар туындаса
library@mail.ksu.kz мекен-жайына жазуыңызға
болады

4.

Е.А.Бөкетов
атындағы
ҚарМУ
репозиториі

https://rep.ksu.kz

5.

Параграф АС

https://online.zak
on.kz/

-ҚарМУ-нің профессор-оқытушылар құрамының
жарияланған және жарияланбаған ғылыми
басылымдары – монографиялар, мақалалар,
мақалалар
жинағы,
ғылыми
конференция
материалдары, библиографиялық басылымдар
және басқа да ғылыми;
- «Clarivate Analitics» компаниясының деректер
базасында және «Springer» баспасының ғылыми
журналдарында
көрсетілген
университет
профессор-оқытушылар
құрамының
жарияланымдары.
- Университеттің мерзімді басылымдары «Қарағанды университетінің хабаршысының»
барлық сериялары мен «Eurasian Physical
Technical Journal» журналы.
-Қазақстан заңнамалары
- халықаралық құқық
- заңнамалық практика
- нақтылау, пікірлер, жаңалықтар
- нормативтік құқықтық актілердің жобалары
- нормативтік және техникалық құжаттар
- заңдық құжаттардың жуық құжаттары
- анықтамалық- экономикалық ақпарат
- сұрақтар мен жауаптар
- сөздіктер
- халықаралық құжаттар

Ашық қатынау

Бас ғимараттың электрондық ресурстар залында
қатынау
Егер сізге нормативтік құжат қажет болса, біз
сіздің электронды поштаңыз арқылы қажетті
құжаттарды жібере аламыз, ол үшін
library@mail.ksu.kz электронды поштамызға
аты- жөніңізді, факультет, курсыңызды жазып
жіберіңіз немесе 8 (7212) 356447 нөміріне
қоңырау шалыңыз.

№
п/п

Ресурс

6.

7.

8.

Интернеттегі
мекен-жайы

ДБ туралы ақпарат

Қатынау

Республикалы http://rmebrk.kz/
қ жоғары оқу
орындары
аралық
электрондық
кітапхана
(РЖОЭК)

Қазақстан
Республикасының
жоғары
оқу РЖОЭК толық мәтінді ресурстарына ашық
орындарының электрондық, білім беру және қатынау үшін Вконтакте және Инстаграм
ғылыми ресурстары.
әлеуметтік желілерінің арнайы парақшаларында
тіркелуі керек.

«Эпиграф»
электрондық
кітапханасы
Ғылыми
электрондық
кітапхана

https://res.epigraph.
kz

Қазақстанның
оқулығы

https://elibrary.ru

eLIBRARY.RU ғылыми электрондық кітапханасы
– бұл 29 миллионнан астам ғылыми мақалалар
мен жарияланымдардың тезистері мен толық
мәтіндерінен тұратын ғылым, технология,
медицина және білім саласындағы ең ірі ресейлік
ақпараттық-аналитикалық портал, оның ішінде

Нұсқаулық
1. РЖОЭК сайтының жоғарғы мәзіріндегі «Вход»
тақырыбына өтіп «Вход через соц. сети»
бөлімшесін таңдайсыз.
2. Жеке мәліметтіңізді (Ф. А.) енгізесіз
3. Тізімнен сіз оқитын (немесе жұмыс істейтін)
білім беру ұйымын таңдайсыз. Егер басқа ұйым
профилі болса, онда «Другое» таңбасын
таңдайсыз.
4.«Ответ» нүктесіне – әлеуметтік желілерде
берілген сұраққа жауап жазыңыз (тек қазақ
әліпбиінің әріптері!).
5. «Вход» түймесін басыңыз.
6.Құжатты таңдап және қарау үшін, электронды
қаталогта іздестіру жүргізу керек.
7.Сонымен қатар, сайттың басқа да қосымша
мүмкіндіктерін пайдалануға болады.
8. Қате жауапты енгізген кезде – Неверно
введены данные жазбасы шығады!
жетекші

баспаларының

2000 Үйден кіру үшін (тіркелу)
промокод- kargu20
Жазылған журналдарға универистет
қабырғасында қатынауға болады.
4800 журналға ашық қатынау.

№
п/п

Ресурс

9.

ИВИС

10. Clarivate Anal
itics (Thomson
reuters)
анықтамалықіздестіру ДБ
11. Scopus

Интернеттегі
мекен-жайы

ДБ туралы ақпарат

5600-ден астам ресейлік ғылыми-техникалық
журналдардың электронды нұсқалары бар,
сонымен қатар 4800-ден астам журналдарға ашық
қатынауға болады .
https://dlib.eastvie East View Information Services, (Ист Вью)
w.com
компаниясының жазылған мерзімді
басылымдары.
http://webofscien 12000 халықаралық және аймақтық
ce.com
журналдардағы жарияланымдарды және
жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың
барлық бағыттарындағы үздіксіз
жарияланымдарды іздеу және саралау жүргізіледі
ttps://www.scopu
s.com

12. Научная база https://www.scie
Science Direct ncedirect.com
электронной
библиотеки
Elsevier

Техникалық, медициналық және гуманитарлық
ғылымдардағы 5 000 баспаның 18 000-нан астам
ғылыми жарияланымдарын индекстейтін,
мақалалардың дәйексөзін бақылауға арналған
библиографиялық және реферативтік деректер
базасы.
ScienceDirect тұғырнамасы Elsevier баспасынан
1900-ден астам журнал атауларына қол
жетімділікті қамтамасыз ете отырып, ғылымның
барлық салалары бойынша әдебиеттерді жанжақты қамытуды қамтамасыз етеді.

Қатынау

Үйден кіру үшін:
Логин: KGUBuketov
Пароль: KGUBuketov
Үйде қатынау үшін, міндетті түрде университет
қабырғасында тіркелу қажет.
Егер сіз бұрын тіркелмеген болсаңыз, мына
поштаға library@mail.ksu.kz, аты-жөніңізді,
факультет,курсыңызды жазып жіберіңіз немесе
8 (7212) 356447 нөміріне қоңырау шалыңыз.
Үйде қатынау үшін, міндетті түрде университет
қабырғасында тіркелу қажет.
Егер сіз бұрын тіркелмеген болсаңыз, мына
поштаға library@mail.ksu.kz, аты-жөніңізді,
факультет,курсыңызды жазып жіберіңіз немесе
8 (7212) 356447 нөміріне қоңырау шалыңыз.
Үйде қатынау үшін, міндетті түрде университет
қабырғасында тіркелу қажет.
Егер сіз бұрын тіркелмеген болсаңыз, мына
поштаға library@mail.ksu.kz, аты-жөніңізді,
факультет,курсыңызды жазып жіберіңіз немесе
8 (7212) 356447 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Деректер базасы туралы сұрақтарыңыз болса мына телефонға хабарласыңыздар 8(7212)356447 немесе электрондық
поштаға жазыңыздар : library@mail.ksu.kz, libkarmu@mail.ru

Қашықтықтан оқыту үшін қосымша көмек ретінде
толық мәтінді деректер қоры ұсынылады
№ п/п

Ресурс

Интернеттегі
мекен-жайы
http://adebiportal.kz/

ДБ туралы ақпарат

1.

«Әдебиет» порталы

2.

Национальный
научный портал
Республики
Казахстан

http://www.nauka.kz
/page.php

3.

Әлемдік сандық
кітапхана

http://www.wdl.org/r Әлемдік сандық кітапхана – әлемдік мәдени мұра қазынасы бір сайта.
u/
Қолжазбалар, карталар, сирек кездесетін кітаптар, музыкалық
партитуралар, жазбалар, фильмдер, суреттер, фотосуреттер және
сәүлеттік сызбалар.

4.

Әл-Фараби
кітапханасының
толық мәтінді
деректер қоры

http://elib.kaznu.kz

5.

Қазақстандық
ұлттық электронды
кітапхана

Қатынау

«Әдебиет порталы» әдебиет әлемі. Оқыңыз. Тыңдаңыз. Көріңіз.
Қатысыңыз. Бірге болыңыз!
Қазақстандық авторлардың туындылары бар Интернет-кітапхана. Бұл
интернет-порталдың мақсаты – қазақ әдебиеті арқылы қызығушылық
арттыра отырып, қазақ мәдениеті мен қазақ тілін шет елдерде
дәріптеу. Сайттағы электронды басылымдар әр-түрлі тілде берілген.

Ашық қатынау

Многофункциональный веб-портал, где представители казахстанского
и мирового научного сообщества смогут найти необходимую для них
информацию о состоянии казахстанской науки, о последних
событиях, достижениях и предстоящих научных мероприятиях,
информацию о мировых научных изданиях, о получении доступа к
ним и о многом другом.

Ашық қатынау

- Профессор оқытушылардың еңбектері;

Ашық қатынау

Ашық қатынау

- Авторефераттар мен диссертациялар;
- Кітаптар;
http://elibrary.kaznu.
kz/ru/node/1468

-Жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.

http://www.kazneb.k
z/

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

Ашық қатынау

ғалымдар, жазушылар, қоғам қайраткерлердің топтамалары. "Мәдени
мұра" мемлекеттік бағдарламасы аясында басылып шыққан
кітаптардың толық топтамасы.
6.

Научно-техническая
библиотека
SciTecLibrary

http://www.sciteclibr Агентство научно-технической информации SciTecLibrary. Главное
ary.ru
идеологическое направление сайта – технологии, изобретения, идеи,
ноу-хау и другие научные и технические разработки в самых
различных областях науки и техники.

Ашық қатынау

7.

Тегін электронды
кітапхана

http://www.booksgid Тегін электронды кітапханада сантүрлі кітаптар, энциклопедиялар,
.com
анықтамалар, оқу құралдары, түрлі пайдалы және қызықты
ақпараттар, сонымен қатар ғылымның әр түрлі саласындағы
танымдық және ғылыми-көпшілік әдебиеттер.

Ашық қатынау

8.

КиберЛенинка

http://cyberleninka.r

Ғылыми мақалалар электрондық кітапханасы.

Ашық қатынау

9.

Electronic Library of
Mathematics
(Математика
электрондық
кітапханасы)

http://www.emis.de

Zentralblatt Mathematics, жүйелік басылымдарға қолжетімділікті
қамтамасыз етеді (жұрналдар, кітаптар, т.с.с.).

Ашық қатынау

10.

Eastern Michigan
University Browse
Research and
Scholarship

http://commons.emic Цифровая библиотека научных и творческих работ, созданная
h.edu/
студентами, преподавателями и сотрудниками Восточного
Мичиганского университета. В основной фонд сайта входят журналы,
диссертации, книги, монографии, также на сайте есть подраздел
научно-исследовательского центра и архив важных мероприятий,
проходящих в университете.

Ашық қатынау

11.

Academy & Industry
Research
Collaboration Center
(AIRCC)

http://airccj.org/csecf Бесплатная цифровая библиотека, где размещены статьи о
p/library
достижениях и результатах исследования в области компьютерных
технологий, инженерных наук, информатики, мультимедиа,
программного обеспечения.

Ашық қатынау

12.

Онлайн словарьпереводчик

www.sozdik.kz

Казахско-русский, русско-казахский электронный словарь,
размещенный в интернете. Содержит более 60000 словарных статей
по каждому направлению перевода.

Ашық қатынау

13.

Бесплатный
кембриджский
словарь и тезаурус
по английскому
языку

https://dictionary.ca
mbridge.org/ru/

Популярный словарь и тезаурус для изучающих английский язык.
Определения и значения слов с произношением и переводами.

Ашық қатынау

14.

Портал «История
Казахстана»

http://e-history.kz

Официальный веб-портал. Сайт создан для тех, кто интересуется
данной областью знания и хочет знать больше об истории
становления нашей страны, а также для преподавателей, учащихся
школ, студентов вузов, колледжей, научных работников, молодых
специалистов. Здесь собрано очень много полезной и интересной
информации об истории Казахстана.

Ашық қатынау

15.

Digital Access to
Scholarship at
Harvard

https://dash.harvard.
edu/

Открытый электронный архив Гарвардского университета: более
Ашық қатынау
13 тысяч различных видов научных работ (диссертации, книги, статьи,
студенческие работы по экономике, праву, медицинским наукам,
педагогике и др.).

16.

Oxford Journals

http://www.oxfordjo
urnals.org

Журналы открытого доступа издательства Оксфордского
университета

Ашық қатынау

17.

Scholarly Journals
International

http://scholarlyjournals.com

Математика, информатика, бизнес-администрирование, психология и
т.д.

Ашық қатынау

18.

SpringerOpen

http://www.springer
open.com/journals

Журналы издательства Springer открытого доступа

Ашық қатынау

19.

Сайт «Alhimikov.net» http://www.alhimiko
v.net/

На сайте представлены различные материалы, связанные с одной из
интереснейших наук – химией. Сайт предназначен для учителей,
школьников, студентов и тех, кто интересуется химической наукой.

Ашық қатынау

20.

Beilstein Journal of
Organic Chemistry
(BJOC)

http://www.beilstein- Журнал по химии с 2005 г.
nstitut.de/en/home

21.

Психология

http://www.psycholo
gy.ru/

Психологический образовательный сайт содержит полезную
информацию(тесты, тренинги, книги, словари, работы известных
ученых-психологов,ссылки новости психологии) для всех, кто

Ашық қатынау

Ашық қатынау

получает психологическое образование, интересуется психологией
или профессионально ею занимается.
22.

London School of
Economics and
Political Science

http://eprints.lse.ac.u
k/

Экономика и политические науки

Ашық қатынау

23.

Все о туризме:
туристическая
библиотека

http://tourlib.net/

Туризм, путешествия

Ашық қатынау

24.

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для
учреждений общего и начального профессионального образования
размещены учебно-методические, культурно-просветительские и
познавательные материалы, разнообразные тематические и
предметные коллекции, инновационные учебно-методические
разработки, мотивирующие к использованию образовательных
технологий.

Ашық қатынау

25.

Сайт Комитета по
статистике
Министерства
национальной
экономики РК

http://stat.gov.kz

Официальная статистка Казахстана

Ашық қатынау

