
Интернеттегі электрондық ресурстардың КАТАЛОГЫ. 

Электронды басылымдар. 

http://elibrary.kz/  Қазақстанның Бірыңғай электронды кітапханасы.  

Қазақстанның жоғары оқу орындарының электронды ресурстарының бірыңғай 

дерекқоры, әртүрлі форматтағы электронды кітаптар, заңнамалық және 

нормативтік-құқықтық актілер 

 

http://kazneb.kz/wps/portal/kazneb -Қазақстандық Ұлттық Электронды 

Кітапхана 
 

http://www.lanpbl.spb.ru/  - «Лань» электрондық кітапханасы. Бұл «Лань» 

баспасының кітаптарының электронды нұсқалары мен оқу әдебиеттерінің басқа 

жетекші басылымдарын қамтитын ресурс. ЭБС-те жаратылыстану, техникалық 

және гуманитарлық ғылымдар бойынша мерзімді басылымдардың электрондық 

нұсқалары бар. 

 

http://www.med-edu.ru/ - Медициналық бейне портал. (фармакология, 

стоматология, акушерлік, педиатрия, профилактикалық медицина және т.б.). 

медициналық мамандықтар бойынша медициналық бейнематериалдар.  

Медициналық сайттардың каталогы ұсынылды. 

 
http://mosmed.ru/mosmed-dopolnitelnoe-professionalnoe -

obrazovanie/ehlektronnaya-biblioteka  

Мамандықтар бойынша Интернет электрондық медициналық кітапхана, 

медицина басылымдарының сайттары, қоғамдардың, журналдардың интернет-

ресурстары бар 

 

http://medwedi.ru/ - Электронды медициналық кітапхана  

Медицинадағы кітаптарды тегін оқу үшін және тегін көшіруге арналған 

медициналық ақпараттық портал. Медициналық сайттардың каталогын ұсынды. 

 

http://www.medliter.ru/ - Электронды медициналық кітаптар 

Медицинадағы әртүрлі мамандықтар бойынша стоматология, терапия, 

гематология, кардиология, педиатрия, хирургия, травматология және т.б. 

мыңдаған дискілерді көшіріп алуға немесе сатып алуға болатын Медициналық 

сайт:  

 

http://www.freebooks4doctors.com/ медицина бойынша кітаптар  (тегін кіру)  

 

http://medicstudent.okis.ru – медициналық пәндер бойынша аудиооқулықтар 

(тегін көшіру)  

 

http://www.internist.ru/video-archive  - ішкі аурулар туралы медицина 

саласындағы жетекші мамандардың интерактивті лекциялары 
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 http://medagent.ru/ Медициналық сайттар  

 

АТЛАСТАР 

 http://anatomiya-atlas.ru/ - Адамның анатомиясының атласы, суретті анатомия.  

 

 http://www.argosymedical.com/ - 3D медициналық анимация және 

иллюстрациялар «Visible Body». http://www.anatomyatlases.org/ - анатомия 

бойынша ағылшын тіліндегі атластар 

 

http://dermline.ru/ - тері аурулар атласы.  

 

ОНЛАЙН-СӨЗДІКТЕР 

www.multitran.ru  

www.lingvolive.com/ru-ru  

 

Мерзімді басылымдар кітапханалары. 

https://journals.medi.ru/default.htm – медициналық журналдар мен сайттардық 

каталогы  

 

http://www.elibrary.ru/ -медицина, математика және т.б. соның ішінде базалық 

ғылымның барлық салаларында шетелдік және ресейлік журналдардың толық 

мәтінді электрондық нұсқаларын қамтитын  ғылыми электронды кітапхана. 

 

http://www.clinmedkaz.org/ Қазақстан клиникалық медицинасы  

                                              Клиническая медицина Казахстана  

http://www.medzdrav.kz/     «Медицина»  

https://newjournal.ssmu.kz/ «Ғылым және денсаулық сақтау» (медициналық  

                                                                              ғылыми-тәжірибелік журнал)  

https://valeologiya.jimdo.com/ «Валеология: денсаулық - ауру – сауықтыру»         

                                                  «Валеология – денсаулық, ауру, сауығу»  

 

kaznmu.kz - «Вестник КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»  

 

kzcardio.org – Қазақстанның терапиялық жаршысы  

 

pharmkaz.kz – Қазахстана фармациясы  

 

http://journal.zkgmu.kz/ru           Батыс Қазақстан Медицина журналы  

                                                     Медицинский журнал Западного Казахстана  

e.medsestra.mcfr.kz – аға мейіргер 

 

http://www.kgmu.kz/ru/contents/list/678 Медицина және экология 

http://www.amu.kz/science_and_research_clinic/science/office_of_science_and_inno

vation_development/the _editors_of_scientific_journals/ Астана медициналық 

журналы. Медицинский журнал Астана.  
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www.bilim.expert - Журнал «Современное образование». 

http://www.bilim.expert/

