№

НАЗВАНИЕ САЙТА

1

Выучи иностранный, занимаясь по 10
минут в день

2

Здесь собраны материалы для изучения
английского в разных форматах:
уроках, играх, общении в чатах и т. п.
Сайт доступен на английском языке.

3

4

5

Предлагает изучать английский через
ситуации. На сайте собрано около 150
статей, в которых, в зависимости от
контекста, предлагаются готовые
выражения и реакции. Материалы
доступны на русском языке.
Весь материал распределен по уровням
и выделен определенным цветом для
удобства.
А учитель Пол объясняет
грамматику в видеоформате.
Российский сервис, удобный тем, что
для студента каждый день
формируется план занятий, который
можно выполнить за 30 минут. Прежде
чем начать, пользователю
рекомендуется пройти быстрый тест,
который определит уровень знания
языка. Если тест пропустить, сервис
установит программу для уровня
elementary.

АДРЕСА САЙТА
https://www.busuu.com

http://www.learnenglish.de

http://situationalenglish.blog
spot.ru

http://learnamericanenglisho
nline.com

https://www.learnathome.ru/
#!/view-plan

БАЛАЛАР ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДЕР КІТАПХАНАЛАРЫ
6
7

С.Бегалин атындағы Мемлекеттік
балалар кітапханасы
Қостанай областық балалар және
жасөспірімдер кітапханасы

www.spring.kz
http://allib.org

8
9

Ж.Бектұров атындағы Қарағанды
облыстық жасөспірімдер кітапханасы
Оңтүстік Қазақстан облыстық
жасөспірімдер кітапханасы

http://www.uniorlib.kz/ru/
library-uko.kz

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҚТАРЫ
1

ҚР білім және ғылым министрлігі

http://www.edu.gov.kz/

2

Ұлттық Тестілеу Орталығы

http://www.testcenter.kz/

3
4

Ы. Атынсарин атындағы Ұлттық
білім академиясы
Қаржы орталығы

5

" el.kz

6

Қазақстандағы қысқа мерзімді оқыту
бойынша алғашқы тәуелсіз ақпараттық
портал
Тесттер, ақпараттық-ойын-сауық
порталы

7

" - ақпарат, білім және
байланысу әлемдеріне жол ашатын
сайт

8

Республикалық ұстаздар сайты

9

Ұлттық ғылыми портал

10

Ақпарттық-аналитикалық орталық

http://www.nao.kz/
http://www.fincenter.kz/kz/
http://el.kz/

http://www.seminar.kz/
http://mugalim.ru

http://45minut.kz/
http://www.nauka.kz/page.p
hp

http://iac.kz

ЭЛЕКТРОНДЫ КІТАПХАНАЛАР
1

2
3

4

Диссертациялар мен авторефераттардың
ғылыми электрондық кітапханасы
Тегін электронды оқулықтар
Сібір федералды университетінің
Ғылыми кітапханасы
Ғылыми электронды библиотека

http://www.dissercat.com/

http://tululu.org/

https://bik.sfu-kras.ru/
http://cyberleninka.ru/?gclid=C
JD8geWqv8gCFasLcwodmgM
Ntg#ixzz3oRus9Ecn

Europeana-сканерленген цифрланған
қорларға қолжетімділікті қамтамасыз
етуге бағытталған интернет-портал
"КОАП" фондының электронды
кітапханасы

http://koapp.narod.ru/russian.ht
m

7

Университеттік кітапхана

http://www.biblioclub.ru/

8

Электронды кітапхана

http://studentam.net/

9

Білім беру ресурстарына қол жеткізудің
бірыңғай терезесі

http://window.edu.ru/window/li
brary

10

Көпшілік кітапхана. Вадим Ершовтың
электронды кітап сөрелері және °К
Гумер кітапханасы-гуманитарлық
ғылымдар
NeHudLit.Ru жаратылыстану
бағытындағы кітапхана
Психология факультінің студенттеріне
арналған кітаптар

http://publ.lib.ru/publib.html

14

Әлеуметтік кітапхана

http://www.socioline.ru/node/4
46

15

PSYLIB: "өзін-өзі тану және өзін-өзі
дамыту" психологиялық кітапханасы"

http://psylib.kiev.ua/

16

Soc.Lib.ru: Электронды кітапхана

17

Психологиялық кітаптардың үлкен
топтамасы

http://clinicpsy.ucoz.ru/index/0
-41

18

Электронды кітапхана

http://historic.ru/books/

19

ММУ тарих факультетінің электрондық http://www.hist.msu.ru/ER/ind
ресурстар кітапханасы. М. В. Ломоносов ex.html

20

" 1812 жыл" жобасының кітапханасы

http://www.museum.ru/museu
m/1812/Library/contents.html

21

Әскери әдебиеттер кітапханасы

http://militera.lib.ru

5

6

11
12
13

http://www.europeana.eu/

http://www.gumer.info/
http://nehudlit.ru/
http://flogiston.ru/library

http://soc.lib.ru/

