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Электрондық каталог

"Кiтаптар" каталогы – оқулықтар, ғылыми, көркем әдебиеттер, сонымен қатар библиографиялық

көрсеткiштер туралы ақпараттарды жинақтайды.

"Мақалалар" каталогы – кiтапхана алатын мерзiмдi басылымдардың (газет-журналдар), жинақтардың

мақалалары туралы мәлiметтердi жинақтайды.

"Электрондық кiтапхана" каталогы – университеттің профессор-оқытушыларының оқулықтары, дәрiстерi,

бағдарламалары, тестiлерi, зертханалық жұмыстары және басқа оқу-әдiстемелiк жұмыстарының, кiтапхана

қорындағы неғұрлым жиi сұралатын құнды басылымдардың, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ Хабаршысының,

Интернеттегі оқу үдерісіне қажетті оқулықтар, ғылыми, анықтамалық басылымдардың толық мәтіндерінен

тұрады.

"Авторефераттар мен диссертациялар" каталогы – ҚарМУ ғылыми кiтапханасының қорына түскен

диссертациялар мен диссертация авторефераттары туралы ақпаратты жинайды.

"ҚарМУ профессор-оқытушылар құрамы мен аспиранттарының жарияланымдары" каталогы – ПОҚ

мен аспиранттарының әртүрлі басылымдарда жарияланған мақалалары туралы мәліметтерді ұсынады.

"Аудиовизуальдық және электрондық құжаттар" каталогы – СD-RОМ-дар мен аудио-бейне

кассеталардағы оқу, ғылыми, ғылыми-танымдық, анықтамалық басылымдар туралы мәлiметтердi

жинақтайды.

"Оқу - әдістемелік кешен" каталогы – пәннiң мақсаты мен мiндетi, оның қысқаша мазмұны, әр сабақтың

тақырыбы, ұзақтығы және қысқаша сипаттамасы; пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру

кестесі; СӨЖ-ның тақырыбы мен тапсырмаларының тізбесі және т.б. жөніндегі негізгі оқу-әдістемелік

құжаттар.

"Типтiк бағдарламалар" каталогы – әр пән бойынша оқылатын курстың сипаты, курстың қысқаша

мазмұны, курстың мақсаты мен міндеттері; әрбір сабақтың ұзақтығы; студенттердің өз бетінше

жұмыстарына (СӨЖ) тапсырмалар және т.б. енген программалар туралы ақпараттан тұрады.
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Ғылыми ізденістердің нәтижелерін жинақтау,ұзақ мерзімге сақтау,сенімді

ашық қатынауды қамтамасыз ету үшін құрылған.



 Республикалық жоғары оқу орындары 
аралық электрондық кітапхана https: 

//rmebrk.kz

 Электрондық кітапхана «Эпиграф» https: //res.epigraf.kz

 Электрондық ұлттық кітапхана elibrary.ru
https://www.elibrary.ru

 «ИВИС» деректер базасы https: //dlib.easview.com

 Clarivate Analitics аналитикалық және анықтамалық 
іздеу деректер базасы https: //webofscience.com

 Scopus анықтамалық іздеу деректер базасы https: 
/www.scopus.com

 Sciencedirect электрондық ғылыми базасы



Сіздерге Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының

электрондық білім және ғылыми ресурстарын біріктіретін

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық

кітапханаға қатынауға мүмкіндік бар.

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық

кітапхананың негізгі қызметтері:

• профессор-оқытушылар құрамының, студенттердің, магистрант-

тардың, докторанттардың және тағы басқа пайдаланушылардың

осы заманғы білім беру және ғылыми ресурстар қажеттілігін

толық қанағаттандыру;

• жоғары оқу орындары арасындағы оқу әдебиеттерімен, оқу-

әдістемелік кешендермен, ғылыми мақалалармен НИОКР есеп

берулерімен және өзге басылымдармен айырбас.



http: //www.rmeb.kz



Эпиграф электрондық кітапханасы. Қазақстанның алдыңғы қатарлы 
баспаларынан үш тілде 3000 оқулық бар.

https://elib.kz/
https://elib.kz/


 Регистрация 

 Тегі

 Аты

 Әкесінің аты

 Электрондық мекен жай

 Университет промокоды



 ҚазҰЭК жобасы – мемлекеттік тілде кең көлемді ақпараттар ұсына алатын

тұңғыш мемлекеттік кітапханалық портал. Мемлекеттік «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында жарық көрген кітаптар – ҚазҰЭК электронды

қоймасының негізі. 

ҚазҰЭК ақпараттық ресурстары

 Мәдени мұра

 Казахстаника

 Қазақстан кітапханаларындағы сирек басылымдар

 Ауыл шаруашылығы кітаптары

 Қазақстан халқы Ассамблеясының депозитарийі

 Университет хабаршылары

 Шетелдік сирек кітаптар

 Авторефераттар, диссертациялар

Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапхана





elibrary.ru

Алдарыңызда eLIBRARY.RU –сайты . Бұл Ресейлік ақпараттық –
аналитикалық портал . 14 млн ғылыми мақалалар мен рефераттар,
сондай-ақ 2500 ден астам ресейлік ғылыми-техникалық журналдардан
тұрады. Оның ішінде 1300 –ден астам журналдарға ашық қатынауға
болады.



 Сіздерге Thomson Reuters компаниясының 
аналитикалық және анықтамалық іздеу деректер 
базасына  тегін қатынауға мүмкіндік  бар.  

 Clarivate Analitics деректер базасында жаратылыстану 
және гуманитарлық ғылымдарының барлық салалары 
бойынша мерзімді   басылымдардың және 9 000  
халықаралық және аймақтық журналдардың 
жарияланымдарын   құндылығына  қарай іріктеп және  
іздеуді   жасайды. 

 Деректер базасы:
 -импакт-факторы бар журналдарға жариялымдардың 

меншікті  стратегиясын құруға; 
 -әлемдік кітапханалық каталогтарынан және 

интерактивті деректер базаларынан  жазбаларды  
жинақтауға, сақтауға және пішімдеуге рұқсат береді.  





http://webofscience.com



 Сіздерге  Scopus -анықтама –іздеу мәліметтер базасына 
қатынауға мүмкіндік бар.

 Scopus-библиографиялық және реферативтік мәліметтер 
базасы мақалаларды күнделікті  қадағалап отырады, 5000-
нан аса баспалардың  18000-нан астам техникалық, 
медициналық және гуманитарлық ғылыми басылымдарын 
тізімге алады.

Scopus жүйесінің көмегімен сіздерге зерттеуді тиімді жүргізуге, 
атап айтқанда:
 · нақты салада жаңа мақалалар іздеу;
 · автор жөнінде мәлімет іздеу;  
 · авторы белгілі мақаланы іздеу;  
 · жаңа пәндік сала бойынша жалпы және толық мәлімет алу; 
 · жиі дәйектелетін мақалаларды анықтау;
 · зерттеу сапасын, қорытындыларын бағалап сараптау.



http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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