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Ақпараттық технологиялар бөлімінің 2021-2022 оқу жылындағы есебі 

 

2021-2022 оқу жылында «Сырдария» университетінің заманауи сандық университет ретінде 

дамыту мақсатында келесі іс-шаралар атқарылды: 

1. университеттің ресми сайттарын тиімді басқару 

2. электрондық кітапхананы ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

3. бизнес-процестер мен қызметтерді автоматтандыру 

3.1. онлайн тіркеу нысандар 

3.2. корпоративтік поштаны пайдалану 

3.3. электрондық құжат айналымына көшу (документооборот) 

4. ARTA Learning және Moodle бағдарламалық құралдарын тиімді пайдалану 

5. «Сырдария» мектеп-лицейін ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

6. «SYRDARIYA-DAMU» ЖШС ақпараттық қамтамасыз ету 

7. халықаралық форумды ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуге қатысу 

Төменде орындалған жұмыстар туралы толық есеп берілген. 

 

1. Университеттің ресми сайттарын басқару 

Оқу жылының басынан бері университеттің https://sirdariya.kz/, http://syrdariya.edu.kz/ 

сайттарының мазмұнын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Жаңа материалдар күн сайын дерлік 

жарияланады, веб-сайттың келесі бөлімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі: 

 жаңалықтар, хабарландырулар, құттықтаулар, БАҚ біз туралы. 

 кафедралардың, факультеттердің, құрылымдық бөлімшелердің веб-беттері. 

Барлық мазмұндық материалдар университет қызметкерлерінен алынған. Мәтіндерді қазақ тілінен орыс 

және ағылшын тілдеріне аударамыз. Алынған фотосуреттер графикалық редакторда өңделеді, оларға 

белгілі бір үлгі бойынша университеттің логотипі қойылады. Хабарландырулар үшін жарнамалық 

афишалар дайындалуда. Тексеруден өткеннен кейін мазмұн университеттің сайттарында жарияланады.  

Келесі кестеде жаңартулар саны көрсетілген. 

№ Контент бөлімдері 

 

Соңғы 9 айда жаңартылған 

веб-беттер 

Басылымдардың 

жалпы саны, 2005 

жылдан бастап Қазақша Орысша Ағылш. 

1.  Жаңалықтар 115 115 115 905 

2.  Хабарландырулар 32 32 32 150 

3.  Құттықтаулар 30 30 30 114 

4.  БАҚ біз туралы 13 13 13 73 

5.  

Кафедралардың, 

факультеттердің, құрылымдық 

бөлімшелердің веб-беттері 

125 125 125  

 Жалпы веб-беттер саны 315 315 315 1242 

 

Төмендегі кесте мен диаграммада 2005-2022 жылдар аралығындағы университет сайттарында 

оқиғаларды жариялаудың жалпы динамикасы көрсетілген. 

№ 
Оқу 

жылы 
Оқиғалар Жаңалықтар Хабарландырулар 

БАҚ біз 

туралы 
Құттықтаулар 

1 2021-2022 190 115 32 13 30 

2 2020-2021 342 216 62 40 24 

3 2019-2020 57 47 5 3 2 

4 2018-2019 111 85 8 4 14 

5 2017-2018 151 92 32 5 22 

6 2016-2017 78 51 11 7 9 

7 2015-2016 75 64     11 

8 2014-2015 80 78     2 

9 2013-2014 48 48 

   10 2012-2013 42 42   

  11 2011-2012 46 46   

  12 2005-2010 22 21   1 

   Барлығы 1242 905 150 73 114 

https://sirdariya.kz/
http://syrdariya.edu.kz/
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1-қосымшада жарияланған материалдар туралы тіркеу журналы көрсетілген. Жарияланған барлық іс-

шаралар университеттің әлеуметтік желілеріндегі: Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube арнасы 

және Telegram каналы беттерінде бір уақытта жарияланады. Жарияланған материалдардың барлық 

сілтемелері ректорат WhatsApp-чатта дереу орналастырылады. 

Сайтта таксономия орындалған. Атап айтқанда, барлық жарияланған оқиғалар автоматты түрде 

санаттарға бөлінеді (Студенттік өмір, мерекелер, семинарлар және т.б.). Қазіргі уақытта 50 термин бар.  

«ОҚИҒА 

КАТЕГОРИЯЛАРЫ» 

блогында оқиғалар 

саны бар таксономия 

шарттары көрсетіледі. 

Сілтемені басу 

арқылы сіз 

оқиғалардың толық 

тізімін көре аласыз. 

 

Сайт оқиғалардың қаралу санын көрсетеді (https://sirdariya.kz/kk/news, https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular, 

https://sirdariya.kz/kk/bak). Автоматты режимде сайтқа кірушілердің жалпы саны жүзеге асырылады. 

Соңғы 7 айдағы аналитикалық мәліметтер бойынша университет сайтына 39942 қолданушы кірген 

(қыркүйек-5767, қазан-3356, қараша-4353, желтоқсан-5083, қаңтар-2860, ақпан-4099, наурыз-3240, 

сәуір-5020, мамыр-6164). Салыстыру үшін, өткен оқу жылында дәл осы кезеңде сайтқа 24743 адам 

кірген. Орнатылған ауа райы виджеттері, күндер/уақыттар, сайт іздеу жүйесі, веб-беттерге арналған 

автоматты айналдыру виджеті және көру қабілеті нашар адамдарға арналған веб-сайт нұсқасы қол 

жетімді. 

 

 

 

https://sirdariya.kz/kk/news
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular
https://sirdariya.kz/kk/bak
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Ақпараттық қауіпсіздік мақсатында деректер қорының (MySQL) және бүкіл сайт мазмұнының (ZIP 

мұрағаты) сақтық көшірмесі жүйелі түрде жасалады. Сайтқа келіп түскен пікірлерге мониторинг 

жүргізіледі, барлық өтініштер адресатқа (ректор, декандар және т.б.) жеткізіледі. 

2012 жылдан бастап университет веб-сайты веб-университеттердің Webometrics халықаралық 

рейтинг жүйесіне енгізілген (http://www.webometrics.info). Webometrics бойынша жоғары оқу 

орындарының рейтингі әлемдегі ең беделділердің бірі болып саналады. Webometrics World Higher 

Education Ranking Испанияның Ұлттық зерттеу кеңесінің (CSIC) бөлігі болып табылатын Cybermetrics 

Research Group арқылы есептеледі. 

 

 
Webometrics әдістемесі бойынша: «Әсер» (Impact), «Ашықтық» (Openness), «Үздік» (Excellence)  

сияқты параметрлер бойынша университет сайтының рейтингі анықталады. 

Төмендегі кестеде «Сырдария» университетінің ғаламдық интернет кеңістігіндегі жалпы 

рейтингтері (орны) көрсетілген. 

 
World Ranking 

(Мировой 
рейтинг) 

Continental Ranking 
(континентальный 

рейтинг) 

CountryRank 
(рейтинг по 
Казахстану) 

Impact 
(Воздействие) 

Openness 
(Открытость) 

Excellence 
(выдающиеся 

научные 
достижения) 

24864 11133 92 24652 7420 7190 

 

Қазақстан бойынша рейтингте біздің университет қазір 92 орында, 2015 жылы 101 орында, 2020 

жылы 106 орында. Рейтингке барлығы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының 130 веб-

сайты қатысады. 

Толық ақпаратты мына жерден қараңыз: www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz.

http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=desc&order=World%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=asc&order=Continental%20Ranking
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=asc&order=Country%20Rank
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=asc&order=Impact
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=asc&order=Openness
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz?sort=asc&order=Excellence
http://www.webometrics.info/en/detalles/sirdariya.kz
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2. Университеттің электронды кітапханасын ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

 Оқу жылының басынан бері «Сырдария» университетінің электронды кітапханасының қоры 232 

жаңа электронды басылыммен толықты: 8 жаңа интерактивті оқулық әзірленіп, 96 кітап сканерленді 

және 128 сұранысқа ие кітаптар.  

Электронды ресурстары 1-ші жарты жылы 2-ші жарты жылы Барлығы 

Жаңа электронды оқулықтар 5 3 8 

Сканерленген кітаптар 35 61 96 

Басқа танымал кітаптар  128 128 

Барлығы 40 192 232 

Бұл ресурстардың барлығы студенттердің оқу үдерісінде сұранысқа ие және ko-sirdariya.kz электронды 

кітапханасының сайтында онлайн режимінде қолжетімді. 2-қосымшада жаңа ресурстардың тізімі 

көрсетілген. Қазіргі уақытта университеттің электронды кітапханасының жалпы қоры 9502 ресурсты 

құрайды. Оның ішінде қазақ тілінде – 4908 (52%), орыс тілінде – 3964 (42%) және ағылшын тілінде – 

630 (7%). Барлық ресурстар оқу бағдарламалары бойынша жіктеледі және университеттің веб-

серверінде сақталады. 
 

 
 «Сырдария» университеті ЖОО-лар қауымдастығымен 11 жылдан бері келісім-шарт негізінде 

қызмет етіп келеді және Қазақстан Республикасындағы электронды басылымдардың саны мен сапасы 

бойынша көшбасшылардың бірі болып табылады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша біздің 

университет электронды кітаптарды жүктеп алу саны бойынша үшінші және ресурстардың жалпы саны 

бойынша төртінші орында тұр. 2021 жылы «Сырдария» университетінің электронды ресурстары 

15500-ден астам рет жүктелді! Алдымызда «Тұран» университеті мен Алматы технологиялық 

университеті ғана тұр. Бұған РМЭБ статистикасы дәлел. РМЭБ веб-сайтында (http://rmebrk.kz/statistics) 

университеттердің барлық электрондық ресурстарын пайдалану туралы егжей-тегжейлі статистика 

көрсетіледі. Университетіміздің барлық білім беру ресурстары университеттер қауымдастығының 

барлық мүшелеріне қолжетімді және белсенді түрде пайдаланылады. Сонымен қатар, біздің студенттер 

мен оқытушылар университеттер қауымдастығының rmebrk.kz сайтын пайдалана отырып, басқа 

университеттердің электронды кітаптарын еркін пайдалана алады. 

 Электронды кітапхана қорын толықтыру (Excel), электронды оқулықтарды әзірлеу, PDF-

форматында сканерленген басылымдарды дайындау, сондай-ақ Интернетте барлық ресурстардың 

қолжетімділігі ақпараттық технологиялар бөлімімен жүзеге асырылады. 

file:///D:/DOCS/DO/20-21/2020-11-24-Ректорат-Сайт/ko-sirdariya.kz
http://rmebrk.kz/statistics
file:///D:/DOCS/DO/20-21/2020-11-24-Ректорат-Сайт/rmebrk.kz
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Электронды кітапхана сайтында университеттің қолжетімді электронды ресурстары туралы 

толық ақпарат бар. Әр жартыжылдықта электронды кітапхана қорының даму динамикасы жаңартылып 

отырады, кестелер, диаграммалар жаңартылып отырады, веб-сайттың келесі веб-беттеріне жаңа 

файлдар жүктеледі: 

- Жалпы ақпарат / ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР - http://ko-sirdariya.kz/about.html 

- Білім беру бағдарламалары бойынша қор туралы ақпарат - http://ko-sirdariya.kz/info.html 

- RMEB-мен ынтымақтастық - http://ko-sirdariya.kz/rmeb.html 

- Инклюзивті білім беруге арналған мультимедиялық ресурстар - http://ko-sirdariya.kz/inklusiv.html 

- Электрондық қор мұрағаты (барлық Excel файлдары жаңартылды) - http://ko-sirdariya.kz/kory.html. 

 
 

Диаграмма 17 жылдағы электрондық ресурстардың жалпы өсу динамикасын көрсетеді. 

 
 

Университетте жаңа білім беру бағдарламаларын ашу үшін жаңа 375 электронды кітап табылды. Оқу 

әдебиеттері 2012 жылдан бастап шығарылған жылы бар пәндер тізімі бойынша таңдалды. Бұл электронды 

кітаптардың көпшілігі РMEB сайтынан жүктелген. Құрастырылған кітаптар тізімдері оларға сілтемелері бар 

тиісті кафедралар меңгерушілеріне берілді. Бұл 375 ресурс университеттің жалпы қорына қосылмаған. 

 

№ БББ Электронды кітаптар саны 

1 6В08201 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 100 

2 6В08101 Өсімдіктерді қорғау және каратин 100 

3 6В09101/2-Ветеринариялық медицина, санитария 80 

4 Экономика, қаржы, құқықтану 95 

 Барлығы 375 

http://ko-sirdariya.kz/about.html
http://ko-sirdariya.kz/info.html
http://ko-sirdariya.kz/rmeb.html
http://ko-sirdariya.kz/inklusiv.html
http://ko-sirdariya.kz/kory.html
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3. Бизнес-процестер мен қызметтерді автоматтандыру. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі вице-министрінің ЖОО-ның оқу мәселелері 

жөніндегі проректорларымен кездесуінің 2021 жылғы 16 қыркүйектегі № 14-4/1809-вн хаттамасына 

сәйкес, ақпараттық технологиялар бөліміне жаңа оқу жылының келесі міндеттерін орындау жүктелді: 

1) бизнес-процестерді автоматтандыруды, кеңсе тіркеушісінің қызметтерін қамтамасыз етеді 

2) университет қызметкерлерінің корпоративтік поштаны пайдалануын қамтамасыз ету 

3) толық электрондық құжат айналымына көшуді қамтамасыз етеді. 

1.1 Онлайн тіркеу нысандар 

Бизнес-процестерді және басқа қызметтерді автоматтандыруды қамтамасыз ету үшін 13 онлайн 

тіркеу нысандарын дайындады. Төменде университет пайдаланатын онлайн пішіндер туралы ақпарат 

берілген. 
№ Онлайн тіркеу нысандар Сілтемелер Жауаптар 

саны 

1.  Тіркеу офисінің өкілімен онлайн кездесуді 

брондау формасы 

https://forms.gle/94iJdwVMWCjRB2GXA  

2.  Ревакцинацияланған студенттері туралы 

мәліметтерді тіркеу формасы 

https://forms.gle/1ShzYaGj6ooQoJ5A9 
 

42 

3.  Вакцинацияланған университет студенттері 

туралы мәліметтерді тіркеу формасы 

https://forms.gle/3fCDZZNgXpbMM5He9 347 

4.  Вакцинацияланған университет қызметкерлері 

туралы мәліметтерді тіркеу формасы 

https://forms.gle/QQnrpsGN3PzFvEDK6 52 

5.  «Білім алушылардың ЖОО-дағы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарды ұйымдастыруға қанағаттануы» 

https://forms.gle/N1ZptXULzDpZBzuh8 1 

6.  «ЖОО-дағы оқытушыларды ҒЗЖ тарту» https://forms.gle/D8nMQVEsYq61BgU3A 13 

7.  Спорт нысандарына бару үшін онлайн тіркелу https://forms.gle/TyPr2bpTC5roMp6b8  

8.  Студенттер үйінде тұруға онлайн-тіркеу https://forms.gle/1pU9aghMCRbSNbWB6  

9.  Ағындарға (курстарға) онлайн тіркелу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRaSL1yEhkGL3jua3

61tNrxCWWMQHAaE85nJlhepsBjsSBA/viewform?usp=sf_link 
 

10.  Кітапханаға келуге онлайн тіркеу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9iQeufMg-

2nsa1YyS0LzjPcimBWAxPsylzSDO-
GOqi60WA/viewform?usp=sf_link 

 

11.  Онлайн жазбалар және кітапханаға бару кестесі https://napriem.com/libsirdariya  

12.  "Педагогика ғылымдары" білім беру салалары 

бойынша оқуға түсуші үшін арнаулы емтихан 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwsl4MQAjI

ricGO-8fGq5Vphsz-7Y-

5UPdvxCLRJIA82fKA/viewform?usp=sf_link 

 

13.  «Тәуелсіздікке 30 жыл: жаңа цифрлық дәуірде - 

ұлттық дамудың ұтымды жүйесін нығайту» 

халықаралық форум тіркелуі 

https://forms.gle/37New3fPyYP2dmhF6  

 

 

 

Барлық аталған онлайн 

тіркелудің нысандары 

университеттің сайтында 

(https://sirdariya.kz/) жеке 

блогында орналасқан  

(ОНЛАЙН ТІРКЕЛУ).  

 

Деректер толтырылған 

пішіндерден мерзімді түрде 

жиналады.  

Алынған ақпарат 

тағайындалған жерге (ректор, 

проректорлар) жіберіледі. 

 

 

 

 

https://forms.gle/94iJdwVMWCjRB2GXA
https://docs.google.com/forms/d/1zFpPCeRUwSPIAos_vf1YX4nz4DRsjr9QjYPy82EOE64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1zFpPCeRUwSPIAos_vf1YX4nz4DRsjr9QjYPy82EOE64/edit?usp=sharing
https://forms.gle/1ShzYaGj6ooQoJ5A9
https://forms.gle/3fCDZZNgXpbMM5He9
https://forms.gle/QQnrpsGN3PzFvEDK6
https://forms.gle/N1ZptXULzDpZBzuh8
https://forms.gle/D8nMQVEsYq61BgU3A
https://forms.gle/TyPr2bpTC5roMp6b8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdawe6DhzC24ICpjqLR9I0ho8AzEo5FoTIVg-nJFHV7yCdA3g/viewform
https://forms.gle/1pU9aghMCRbSNbWB6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRaSL1yEhkGL3jua361tNrxCWWMQHAaE85nJlhepsBjsSBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRaSL1yEhkGL3jua361tNrxCWWMQHAaE85nJlhepsBjsSBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRaSL1yEhkGL3jua361tNrxCWWMQHAaE85nJlhepsBjsSBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9iQeufMg-2nsa1YyS0LzjPcimBWAxPsylzSDO-GOqi60WA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9iQeufMg-2nsa1YyS0LzjPcimBWAxPsylzSDO-GOqi60WA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9iQeufMg-2nsa1YyS0LzjPcimBWAxPsylzSDO-GOqi60WA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9iQeufMg-2nsa1YyS0LzjPcimBWAxPsylzSDO-GOqi60WA/viewform?usp=sf_link
https://napriem.com/libsirdariya
https://napriem.com/libsirdariya
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwsl4MQAjIricGO-8fGq5Vphsz-7Y-5UPdvxCLRJIA82fKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwsl4MQAjIricGO-8fGq5Vphsz-7Y-5UPdvxCLRJIA82fKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqwsl4MQAjIricGO-8fGq5Vphsz-7Y-5UPdvxCLRJIA82fKA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/37New3fPyYP2dmhF6
https://sirdariya.kz/
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ҚР БҒМ тапсырмасы бойынша факультет декандарына тәрбие ісі жұмысының мониторинг 

жүргізу парағын толтыру үшін 4 онлайн нысаны дайындалды. 
 

№ Факультеттер Сілтемелер 

1 

«Гуманитарлық ғылымдар және заң» 

факультеті (Декан - М.Б. Мейірбеков) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUfB0EU0futATb

p--6cuFGAoTwMLsEZ_zv4n_awuWkE/edit?usp=sharing  

2 

«Жаратылыстану және экономика» 

факультеті (Декан - С.А.Жолдасов) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaFRzpa9xSsQIuF

o8fLzkciaQWnGKsPgcGaUpFTOKMI/edit?usp=sharing  

3 

«Спорт және өнер» факультеті (Декан - 

Л.Ә. Мырзабек) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDcIm15OGPUTao

M70GdDKaLM1Mr9VoFa0Ei36YLhnQU/edit?usp=sharing  

4 

«Спорт және өнер» факультеті (Декан -  

Ұ.Ә.Сапарбаева) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15McLVeAlHmH7a

M70qCXcLpWcyAttKYz5SZkAIIhfeak/edit?usp=sharing  

 

Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері үшін әлеуметтік желілерде жарияланған жазбалар 

(пост) туралы ақпаратты көрсететін онлайн Excel кестесі дайындалды: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PrcDbJJmC_HhO0tI15GqTtSy7zLTL3QBtnzlLePJzlk/edit#gid=0 

 

 
 

Әр түрлі әлеуметтік платформалардағы (Facebook, Instagram, Telegram, VK, Youtube ) барлық 

жарияланымдар саны автоматты түрде есептеледі.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUfB0EU0futATbp--6cuFGAoTwMLsEZ_zv4n_awuWkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUfB0EU0futATbp--6cuFGAoTwMLsEZ_zv4n_awuWkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaFRzpa9xSsQIuFo8fLzkciaQWnGKsPgcGaUpFTOKMI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaFRzpa9xSsQIuFo8fLzkciaQWnGKsPgcGaUpFTOKMI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDcIm15OGPUTaoM70GdDKaLM1Mr9VoFa0Ei36YLhnQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDcIm15OGPUTaoM70GdDKaLM1Mr9VoFa0Ei36YLhnQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15McLVeAlHmH7aM70qCXcLpWcyAttKYz5SZkAIIhfeak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15McLVeAlHmH7aM70qCXcLpWcyAttKYz5SZkAIIhfeak/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PrcDbJJmC_HhO0tI15GqTtSy7zLTL3QBtnzlLePJzlk/edit#gid=0
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3.2 Корпоративтік поштаны пайдалану 

Оқу жылының басынан бастап университет қызметкерлеріне корпоративтік поштаны пайдалану 

мүмкіндігі берілді. Пошта серверінің мекенжайы: http://webmail.sirdariya.kz/. Университеттің 

құрылымына сәйкес әр бөлімше үшін электронды пошта жәшігі құрылған. Қазіргі уақытта 44 пошта 

жәшігі жұмылдырылған. Университет қызметкерлері үшін корпоративтік поштамен жұмыс істеу 

бойынша қысқаша нұсқаулық дайындалды. Әкімші пошта жәшіктерін бақылайды және басқарады. 

Корпоративтік электрондық пошта мекенжайларының толық тізімі төмендегі кестеде көрсетілген. 
№ Корпоративтік электрондық 

пошта атаулары 

Пароль Лауазымы Қосымша жәшік 

1.  admin@sirdariya.kz  Администратор shpenglersergej@mail.ru 

2.  info@sirdariya.kz  Кеңсе, баспасөз shpenglersergej@mail.ru 

3.  president@sirdariya.kz  Университет президенті s.onalbaiuly@gmail.com 

4.  onalbaiuly@sirdariya.kz  Университет президенті onalbini@gmail.com 

5.  ayashev@sirdariya.kz  Университеттің негізін қалаушы sirdariya@gmail.com 

6.  vice-president@syrdariya.edu.kz  Вице-президент sirdariya@mail.ru 

7.  saxena@sirdariya.kz  Siddharth Saxena sirdariya@gmail.com 

8.  chowdhury@sirdariya.kz  Dababrata Chowdhury  

9.  rector@sirdariya.kz  Университет ректоры b.tokmurza@gmail.com 

10.  gk@sirdariya.kz  Ғылыми кеңес lazzat-0505@mail.ru 

11.  science@sirdariya.kz  Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор abdurazova-p@mail.ru  

12.  vr-academ@sirdariya.kz  Оқу ісі жөніндегі проректор b.tokmurza@gmail.com 

13.  vr-edu@sirdariya.kz  Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор zslambekova@gmail.com 

14.  antikor@sirdariya.kz  Сыбайлас жемқ.қарс. басқармасы antikor.su@bk.ru 

15.  vacancy@sirdariya.kz  Кадр бөлімі sirdariya@mail.ru 

16.  talapker@sirdariya.kz  Қабылдау комиссиясы sirdariya@mail.ru 

17.  corp@sirdariya.kz  Корпоративтік қызмет sirdariya@mail.ru 

18.  esep@sirdariya.kz  Бухгалтерия baisalova-72@mail.ru 

19.  edu-man@sirdariya.kz  Оқу-әдістемелік басқару zaure_09_73@mail.ru 

20.  tirkeu@sirdariya.kz  Офис-регистратор gulsimraeeva@mail.ru  

21.  admin@platon.sirdariya.kz  Платонустың администраторы sirdariya@mail.ru 

22.  library@sirdariya.kz  Кітапхана sirdariya_kitaphana@mail.ru 

23.  teh@sirdariya.kz  Техникалық қызмет көрсету бөлімі memati.ru.kz90.90@mail.ru 

24.  student@sirdariya.kz  Студенттерге қызмет көрсету орталығы meruert.amantaeva1985@mail.ru 

25.  innovative@sirdariya.kz  Инновациялық орталық sirdariya@mail.ru 

26.  postgraduate@sirdariya.kz  Магистратура b.tokmurza@gmail.com 

27.  mobility@sirdariya.kz  Академиялық ұтқырлық sirdariya.mobility@mail.ru 

28.  su@sirdariya.kz  Syrdariya Students’ Union meirhan2019@mail.ru 

29.  career@sirdariya.kz  Кәсіптік бағдар беру бөлімі nurjan.0788@mail.ru 

30.  sapa@sirdariya.kz  Сапа менеджменті бөлімі jazok082@mail.ru 

31.  kadr@sirdariya.kz  Кадр бөлімі layra.06.92@mail.ru 

32.  f-human@sirdariya.kz  Филол./гумм. білім беру факультеті meyrbekov2020@mail.ru 

33.  f-natural-sc@sirdariya.kz  Ақпар. тех./жар, ғылымдары факультеті gold_15k1@mail.ru 

34.  f-sport@sirdariya.kz  Спорт және өнер факультеті sirdariya@mail.ru 

35.  f-law@sirdariya.kz  Заңтану және экономика факультеті sovetzhan156@mail.ru 

36.  k-bilim@sirdariya.kz  «Білім беру тех.» кафедрасы ktaspolatovna@mail.ru 

37.  k-english@sirdariya.kz  «Ағылшын тілі» кафедрасы vid-57@mail.ru 

38.  k-history@sirdariya.kz  Отандық және шетел тарихы кафедрасы sabira66_66@mail.ru 

39.  k-filology@sirdariya.kz  «Филология» кафедрасы muratnur80@mail.ru 

40.  k-law@sirdariya.kz  Құқық және экономика кафедрасы umina.umina.57@mail.ru 

41.  k-fizmat@sirdariya.kz  Физика, мат./ циф.тех. кафедрасы joldasov10@mail.ru 

42.  k-natural-sc@sirdariya.kz  «Жаратылыстану ғыл.» кафедрасы abdukadirova_gulchehra@mail.ru 

43.  k-sport@sirdariya.kz  Дене шынықтыру және спорт бөлімі birzhan_2016@mail.ru 

44.  k-oner@sirdariya.kz  «Өнер» кафедрасы uldana.taxa@mail.ru 

http://webmail.sirdariya.kz/
mailto:ayashev@sirdariya.kz
mailto:vice-president@syrdariya.edu.kz
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/1564
mailto:science@sirdariya.kz
mailto:abdurazova-p@mail.ru
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/2145
https://sirdariya.kz/kk/office-registrar
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/2105
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/2143
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/2146
https://pkz43.hoster.kz:8443/smb/email-address/edit/id/2147
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 3.3 Электрондық құжат айналымына көшу (документооборот) 

 

2021 жылдың қараша айында университетте электронды құжат айналымына көшу қамтамасыз етілді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім департаментінің 2021 жылғы 4 қарашадағы хатына сәйкес біз онлайн вебинарға қатыстық, 

оның мақсаты - құжат айналымы жүйесі Salem Office-пен танысу. Кездесуді Salem Office 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етуді жасаушы «Somnium» ЖШС 

өкілдері ұйымдастырды. Онлайн вебинарға Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 

көпшілігі қатысты. Ұсынылған Salem Office жүйесі қымбат бағамен таратылғандықтан және талап 

етілмеген құрамдастарды (ЭЦП, ЕСЭДО) қамтитындықтан, Documentov (1.8.5.2 нұсқасы) құжат 

айналымының ыңғайлырақ жүйесін енгізу туралы шешім қабылданды. Осылайша, университет 

серверлерінің біріне Documentov ішкі құжат айналымы жүйесі орнатылған. Университеттің ішкі 

желісіне жүйеге кіру мекенжайы: http://192.168.1.64/. Жүйеге Интернеттен кіру мекенжайы: 

http://doc.sirdariya.kz немесе http://89.218.153.154:9999/. Қосымшаның мобильді нұсқасы да қолжетімді. 

Университет қызметкерлері үшін қазақ және орыс тілдерінде пайдалану нұсқаулығы және жүйенің 

презентациясы құрастырылған. Барлық ақпарат веб-сайтта көрсетілген: 
https://sirdariya.kz/kk/departments/information-technologies/documentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentov жүйесі бизнес-процестерді, соның ішінде академиялық процестерді автоматтандыруға 

арналған. Ол электронды құжат айналымының барлық артықшылықтарын сақтай отырып, құжаттамаға 

кететін шығындарды айтарлықтай азайтады. Оны кез келген салада, кез келген ұйымда, кез келген 

пайдаланушылар санымен қолдануға болады, яғни әмбебап. 

 

http://192.168.1.64/
http://doc.sirdariya.kz/
http://89.218.153.154:9999/
https://sirdariya.kz/kk/departments/information-technologies/documentov
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4. ARTA Learning және Moodle бағдарламалық құралын тиімді пайдалану 

 

Желтоқсан айында қашықтықтан оқыту орталығының компьютерлеріне қысқы сессия кезінде 

студенттерді тестілеу үшін ARTA бағдарламасы орнатылды. Студенттерді тестілеуді ұйымдастыруға 4 

әдіскерлер дайындалды: Құралай, Гүлнұр, Меруерт, Ұлжалғас. Топтар құрылып, студенттер 

контингенті қосылды, пәндер мен сәйкес тест сұрақтары қосылды. Әдіскерлерге тестілеу технологиясы 

көрсетіледі: емтихандарды тағайындау, студенттердің атынан басқа компьютерлерде тест тапсыру, тест 

нәтижелерін дайындау және емтихан ведомостарын Excel бағдарламасына экспорттау. Бағдарламаға 

ішкі желі арқылы http://192.168.1.210/ сілтемесі арқылы кіруге болады, ал Интернеттен кіру үшін 

http://89.218.146.126/ сілтемесі бойынша өтуге болады. 

28 қаңтар мен 25 наурыз аралығында 3 және 4 курс студенттерін сынау компьютерлік тестілеу 

ұйымдастырылды. 3 курс студенттері ВОУД-тің 4 пәннен: AКT, Философия, Шет тілі және 

Қазақстанның қазырғы заман тарихы сынақтан өтті, ал 4 курс студенттері квалтест өтті. 

1006 студентті тестілеу үшін ARTA бағдарламалық құралымен жергілікті серверге қосылған 70 

компьютер пайдаланылды. Тестілеу үшін студенттер контингенті, тест сұрақтары, тестілеу кестесі, тест 

нәтижелері ведомостер дайындалған. Төмендегі кестеде 6 күндегі жалпы тест нәтижесі көрсетілген. 

 

№ Күні 
Студент 

саны 

Ведомостер 

саны 
Үлгірімі 

Студенттер 

қатысуы 

1 28 қаңтар 2022ж. (4 курс) 180 20 57% 68% 

2 3 ақпан 2022ж.  (3 курс) 164 58 53% 31% 

3 4 ақпан 2022ж. (4 курс) 165 20 46% 62% 

4 10 ақпан 2022ж. (3 курс) 168 50 38% 32% 

5 11 ақпан 2022ж. (4 курс) 162 20 21% 60% 

6 25 наурыз 2022ж. (3 курс) 167 26 69% 32% 

 

Жалпы /орта 1006 194 47% 48% 

 

 

 

http://192.168.1.210/
http://89.218.146.126/
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Moodle платформасын пайдалану 

Университет қашықтықтан оқыту құралдарының бірі ретінде Moodle платформасын басқарады. 

Университет оқытушылары дайындаған 294 бейне дәрістің платформаға жүктеліп, көруге қолжетімді. 

Бейнедәрістер білім беру бағдарламалары мен оқытушылар бойынша топтастырылған. Әрбір студент 

өзінің аккаунты (логин) арқылы оқу материалдарын көре алады (1-сурет). Студент Moodle жүйеге өз 

акаунтпен кіргеннен кейін (мысалы, Логин: jakip, пароль: @Stud303), оның алдында барлық қосылған 

видео дәрістердің толық тізімі бар басты бет ашылады (сурет 2). Университеттің ішкі желісіне жүйеге 

кіру мекенжайы: http://192.168.1.3/. Жүйеге Интернеттен кіру мекенжайы: http://edu.sirdariya.kz немесе 

http://89.218.153.154:7070/. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінен алынған № 6 қосымшаға сәйкес 

кесте Moodle платформасында 3 оқу жылында жүзеге асырылатын жаппай ашық онлайн курстары 

(MOOCs) туралы ақпаратпен толтырылды. 

Оқу 

жылы 

педагогикалық 

ғылымдар 

бағыты 

бойынша 

МООК саны 

педагогикалық 

ғылымдар 

бағыты 

бойынша 

студенттер 

саны 

курстың соңында 

берілген 

электрондық 

сертификаттардың 

саны 

ер студенттер 

саны 

студент 

қыздар саны 

25 жасқа 

дейінгі 

студенттер 

саны 

2019-20 10 50 50 18 32 50 

2020-21 16 80 80 29 51 80 

2021-22 23 115  45 70 115 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.3/
http://edu.sirdariya.kz/
http://89.218.153.154:7070/
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5. «Сырдария» мектеп-лицейін ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

 

2021 жылдың қазан айынан бастап «Сырдария» лицей мектебін дамытуға атсалысуда. 

5.1. «RS SOLUTIONS» ЖШС-мен екі келесім-шарт жасалды: 1) syr-litsey.edu.kz домендік атауын тіркеу 

бойынша қызмет көрсетуге 2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 348 шарт (28 500 теңге сомасында); 2) веб-

сайтты/үлгіні әзірлеуге edu.kz аймағында мәліметтерді орналастыруға 2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 

72 шарт (250 000 теңге сомасында). 2022 жылдың 27 қаңтарында сайттың әкімшілік басқару панелінің 

пайдаланушы нұсқаулығы алынды. «Сырдария» мектеп-лицейінің сайтының контентін басқару 

жұмыстары жүргізілуде. Лицейдің екі қызметкеріне сайт мазмұнын басқару бойынша семинар 

ұйымдастырылды. 

5.2. Әлеуметтік желілерде жасалған парақшалар: Facebook (https://www.facebook.com/Syrdariya-School-

103822842155550) және Instagram (https://www.instagram.com/syrdariyaschool/), syr-litsey@mail.ru 

электрондық поштасы пайдаланылады. 

5.3. Интернетте жариялау үшін бірнеше жарнамалық афишалар дайындады. 

5.4. Лицей мектебі мемлекеттік сатып алу порталында (https://v3bl.goszakup.gov.kz/) тіркелді. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қызмет көрсету шарты алынды. 

5.5. Лицей мектебін техникалық жабдықтау қамтамасыз етілді: оқу ғимаратына бейнебақылау жүйесін 

орнату (675 000 теңгеге «Комфорт Сервис» ЖШС-нен 15 IP камера) 

5.6. Оқушылардың ата-аналарына бейнебақылау жүйесіне қосылу бойынша нұсқаулық дайындалды 

(P6Slite мобильді қосымшасы) 

5.7. Сыныпқа компьютерлік құрал-жабдықтар дайындалды (20 компьютер, MФУ). 

5.8. Кіруді басқару жүйесі ұйымдастырылды: лицей ғимаратының кіреберісіне 500 картаға арналған 

турникет орнату (суретшіні іздеу, сметалық, шот-фактура және т.б.) 

 

 

  

https://www.facebook.com/Syrdariya-School-103822842155550
https://www.facebook.com/Syrdariya-School-103822842155550
https://www.instagram.com/syrdariyaschool/
https://v3bl.goszakup.gov.kz/
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6. «SYRDARIYA-DAMU» ЖШС ақпараттық қамтамасыз ету 

Алынған тапсырмаға сәйкес 2022 жылдың қаңтар-сәуір айлары аралығында «SYRDARIYA-DAMU» 

ЖШС-не техникалық және ақпараттық қолдау көрсетілді. http://artsport.edu.kz/ порталында жаңа 

спорттық қызмет көрсетуші «SYRDARIYA-DAMU» ЖШС тіркелді. 

 

 

 

 
 

Төмендегі кестеде «SYRDARIYA-DAMU» ЖШС-нің 16 қызметкері туралы ақпарат берілген, олардың 

14-і artsport.edu.kz порталында тіркелген. Тіркелген 14 қызметкердің 10-ы баскетбол, волейбол, 

гандболдан жаттықтырушы. Әр жаттықтырушының жеке кабинеті бар. Барлық ұсынылған құжаттар 

(жеке куәліктер, қосымшалары бар дипломдар, EgovKZ порталынан алынған анықтамалар) PDF 

форматына сканерленіп, порталға қосылды.  

 

Спорт кешенінің директоры Жұмабаев Дархан Жиенбайұлы. 

Барлық жаттықтырушылар (тренерлер) «Сотрудники» бөліміне қосылды. Сонымен қатар, келесі 

құжаттар PDF форматына сканерленіп, порталға қосылды: 

Мүлiктi жалға беру келесiмi Меңшик иәсi туралы мәлiметтерi, Объектiнi пайдалануға қабылдау 

актiсi, техникалық түгендеу iс қағазы, Заңды тулғаны мәлiкеттiк қайта тiркеу туралы т.б. 

Төмендегі кестеде «SYRDARIYA-DAMU» ЖШС спорт секциялары мен айналысатын балалар 

саны туралы ақпарат берілген. 

http://artsport.edu.kz/
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Жақын арада келесі нұсқауларға сәйкес спорт секцияларының 17 түріне балаларды тіркеуді 

бастау жоспарлануда: 

 
7. Халықаралық форумды ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуге қатысу 

 

2021 жылдың қазан және қараша айларында университетте 24 қараша мен 27 қараша аралығында 

өткен «ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ: «ЖАҢА ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕ  - ҰЛТТЫҚ ДАМУДЫҢ ҰТЫМДЫ 

ЖҮЙЕСІН  НЫҒАЙТУ» халықаралық форумды техникалық қолдау және қолдау бойынша жұмыстар 

жүргізілді. 
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Форумды ақпараттық қолдау үшін: жарнамалық баннерлер, ролл-ап, форум презентациялары 

дайындалды. Онлайн форум Zoom лицензиялық бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды, сонымен 

қатар университеттің Facebook парақшасы мен Youtube арнасында онлайн-трансляция жүргізілді. 

Ұйымдастырылған онлайн жиналыстардың барлық бейнелері 

https://cloud.mail.ru/public/qutG/FKVBNKoSL мекенжайындағы бұлттық қоймада сақталады және 

сақталады. 

Конференц-залды техникалық жабдықтау үшін қажетті құрал-жабдықтардың тізімі қайта-қайта 

дайындалып, қолайлы аудитория таңдалды. Төменде көрсетілген төлем үшін барлық шот-фактуралар 

форумды ұйымдастырушылармен келісіліп, университет басшылығына ұсынылды. 

 

№ Күні 
Дайын шешімдер 

Бағасы 

Форумның өтетін 

орны 
Нәтиже 

1 06.09.2021 

Коммерческое предложение от ТОО "STEPLine" 

на 20 посадочных мест (без доставки и 

установки) 

7 937 107 
Конгресс-холл, 2 

этаж 
бекітілмеген 

2 13.10.2021 

Счет на оплату № A0000002226 от ТОО "DIGIS 

AV" на 10 посадочных мест  (без доставки и 

установки) 

2 800 000 

кинотеатр Казакстан 

бекітілмеген 

3 15.10.2021 

2 счета на оплату: № A0000002250 от ТОО 

"DIGIS AV" и счет №80 от ИП Комфорт-сервис 

на 10 посадочных мест 

4 424 000 бекітілмеген 

4 19.10.2021 

Счет на оплату №82 от ИП "Комфорт-сервис" на 

16 посадочных мест  (LED телевизор, доставка, 

установка) 

2 572 000 ГУК, лекционный 

зал,  

2 этаж 

бекітілмеген 

5 19.10.2021 
Счет на оплату №24 от ИП "K-Group" на 16 

посадочных мест 
3 575 000 бекітілмеген 

6 03.11.2021 
Счет на оплату № 88 от ИП «КОМФОРТ-

СЕРВИС» (14 мониторов, LED + стол) 
6 751 000 

Ректорат, 1 этаж 

бекітілмеген 

7 03.11.2021 
Счет на оплату № 26 ИП «K-GROUP» на 25 

посадочных мест 
5 792 228 бекітілмеген 

8 09.11.2021 
Счет на оплату № 93 ИП «K-GROUP» на 10 

посадочных мест + стол, трибуна, LED 
6 962 012 бекітілмеген 

9 12.11.2021 Предложение от Костина Тимура (Sateline-A). 
 

Ректорат, 1 этаж қарастырылды 

10 15.11.2021 

Коммерческое предложение от ТОО "STEPLine" 

на 10 посадочных мест (интерактивная панель, 

без доставки и установки) 

4 578 951 Ректорат, 1 этаж қарастырылды 

11 15.11.2021 

Коммерческое предложение от ТОО "STEPLine" 

на 10 посадочных мест (проектор, экран, без 

доставки и установки) 

3 709 915 Ректорат, 1 этаж қарастырылды 

12 16.11.2021 

Коммерческое предложение от ТОО "STEPLine" 

на 10 посадочных мест (проектор, экран, + 

доставка и установка 500 000тг) 

3 753 015 

4 253 015 
Ректорат, 1 этаж  қарастырылды 

13 26.11.2021 

АКТ обследования оборудования (Sateline-A). 

Телевизор Toshiba, Raizen 3700/RAM 

16Gb/Geforse RTX3060, Polycom Studio X50, 

саббуфер, катушка 220в удлинитель 

  Виртуальді кітапхана 

 4 күнге жалға 

алынған 

жабдық 

 
 

 

 

Ақпараттық технологиялар бөлімінің басшысы   Шпенглер С. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/qutG/FKVBNKoSL
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Қосымша 1. Сайтта енгізілген өзгерістерді тіркеу журналы. 
№ Күні Веб-сайтқа жарияланған контенті 

1 31.08.2021 1 қыркүйек - Білім күні (877) https://sirdariya.kz/kk/announcements/31-08-2021 

2 31.08.2021 Оқытушылар мен білім алушылардың назарына! (878) https://sirdariya.kz/kk/news/31-08-2021 

3 01.09.2021 Құрметті әріптестер және «Сырдария» университетінің студенттері! (880) https://sirdariya.kz/kk/news/01-09-2021 

4 01.09.2021 Білім және жастар (881) https://sirdariya.kz/kk/news/01-09-2021k 

5 02.09.2021 Халықаралық институционалдық және бағдарламалық аккредитация (882) https://sirdariya.kz/kk/accreditation 

6 02.09.2021 Аккредиттеу, 2021ж. + 15 сертификат (883) - https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021 

7 02.09.2021 Аккредиттеу, 2020 ж. (311) - https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2020 

8 02.09.2021 Аккредиттеу, 2016ж. (52) - https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2016 

9 07.09.2021 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (афиша Call-cener, + қонырау кестесі) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

10 08.09.2021 

Инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының жылдық есебі, жоспар (2 PDF) 

 https://sirdariya.kz/kk/innovative-research-center 

11 09.09.2021 "Сырдария" университетіне қош келдіңіздер! (884) https://sirdariya.kz/kk/news/06-09-2021 

12 13.09.2021 Хабар.«АИТВ және ЖИТС-тің алдын алу» атты кездесу(885) https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-09-2021  

13 14.09.2021 Ғылыми Кеңесінің құрамы, жоспары - https://sirdariya.kz/kk/academic-council 

14 15.09.2021 Құрылымы, Саясат, мақсаттары - https://sirdariya.kz/kk/structure 

15 16.09.2021 Бітірушілердің пікірлері. Сәрсенбаев О. (886) - https://sirdariya.kz/kk/employment/sarsenbaev  

16 17.09.2021 «АИТВ және ЖИТС-тің алдын алу» атты кездесу (887) https://sirdariya.kz/kk/news/15-09-2021 

17 20.09.2021 ДОТ. Нұсқаулық. САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ. https://sirdariya.kz/kk/DOT 

18 21.09.2021 Студенттің анықтама-жол сілтеушісі. https://sirdariya.kz/docs/putevod.pdf 

19 22.09.2021 Хабарландыру. Семинар (888) https://sirdariya.kz/kk/announcements/22-09-2021 

20 22.09.2021 План мероприятий по DOT (PDF). https://sirdariya.kz/kk/DOT 

21 22.09.2021 "Филология және гуманитарлық білім" факультеті + 4 кафедра. https://sirdariya.kz/kk/faculties/human 

22 22.09.2021 

"Ақпараттық технологиялар және жаратылыстану ғылымдары" факультеті + 2 кафедра 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu 

23 23.09.2021 "Спорт және өнер" факультеті + 2 кафедра. https://sirdariya.kz/faculties/sport-oner 

24 23.09.2021 "Заңтану және экономика" факультеті + 1 кафедра. https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic 

25 23.09.2021 

Инновациялық ғылыми-зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту орталығы 

https://sirdariya.kz/kk/departments/innovative-research-center 

26 23.09.2021 ТЕАТР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ (889) https://sirdariya.kz/kk/news/22-09-2021 

27 24.09.2021 

«Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін және санасын қалыптастыру» атты семинар (890) 

https://sirdariya.kz/kk/news/23-09-2021 

28 28.09.2021 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi комиссия құрамы бекiту туралы бұйрық 

https://sirdariya.kz/docs/antikor-prikaz-35.pdf 

29 28.09.2021 Құттықтаймыз (891). https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/28-09-2021 

30 28.09.2021 Тіл тағдыры барша қазақ халқының тағдары (892)  https://sirdariya.kz/kk/news/22-09-2021k 

31 30.09.2021 Маңызды кездесу (893) https://sirdariya.kz/kk/news/27-09-2021 

32 01.10.2021 БҮГІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МУЗЫКА КҮНІ! (894) https://sirdariya.kz/kk/news/01-10-2021 

33 01.10.2021 ҰСТАЗ АТЫ – БИІК, ӘРІ МӘҢГІЛІК (895) https://sirdariya.kz/kk/news/01-10-2021u 

34 06.10.2021 Хабарландыру.Вакциналар мен иммундау:вакцинация дегеніміз не(896) https://sirdariya.kz/kk/announcements/06-10-2021 

35 06.10.2021 "Өнеркәсіп көшбасшысы 2021" (897) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/06-10-2021 

36 06.10.2021 “Ұстаз аты - биік, әрі мәңгілік” (898) https://sirdariya.kz/kk/news/04-10-2021 

37 07.10.2021 Ректор гранты (899) https://sirdariya.kz/kk/news/07-10-2021 

38 07.10.2021 ВАКЦИНАЛАР МЕН ИММУНДАУ: ВАКЦИНАЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? (900) https://sirdariya.kz/kk/news/07-10-2021v 

39 08.10.2021 Жұмыс берушілермен кездесу (901) https://sirdariya.kz/kk/news/08-10-2021 

40 08.10.2021 SU Debate (902) https://sirdariya.kz/kk/news/08-10-2021d 

41 09.10.2021 Студенттік кеңес өтті (903)  https://sirdariya.kz/kk/news/06-10-2021 

42 11.10.2021 Жаңа ғылыми мақалалар. JARSHYSY. Ынтымақов С.А. (PDF) https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic 

43 11.10.2021 Санитарлық-эпидемиологиялық режимінің РЕГЛАМЕНТІ (PDF) https://sirdariya.kz/kk/med 

44 11.10.2021 Құттықтаймыз! (904) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/11-10-2021 

45 11.10.2021 «Alash Pride» чемпионын құттықтаймыз! (905) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-10-2021 

46 14.10.2021 Кеңес мүшелері тағайындалды (906) https://sirdariya.kz/kk/news/14-10-2021 

47 15.10.2021 

Профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылардың ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлығы туралы есеп 

(PDF) https://sirdariya.kz/docs/Academ/POK-student-academ-esep.pdf 

48 15.10.2021 

2021/2022 оқу жылында күзгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы (PDF) 

https://sirdariya.kz/docs/2021-2022-buiryk-29.pdf 

49 15.10.2021 Түркістан студенттер Альянсы төрағасы - Айбар Мырзагелдімен кездесу (907) https://sirdariya.kz/kk/news/15-10-2021 

50 18.10.2021 «Күзгі түстер мерекесі» атты байқауының жеңімпаздары (908) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/18-10-2021 

51 18.10.2021 SU Debate (909) https://sirdariya.kz/kk/news/18-10-2021 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/31-08-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/31-08-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-09-2021k
https://sirdariya.kz/kk/accreditation
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2020
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2016
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/innovative-research-center
https://sirdariya.kz/kk/news/06-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/academic-council
https://sirdariya.kz/kk/structure
https://sirdariya.kz/kk/employment/sarsenbaev
https://sirdariya.kz/kk/news/15-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/docs/putevod.pdf
https://sirdariya.kz/kk/announcements/22-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/faculties/human
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu
https://sirdariya.kz/faculties/sport-oner
https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic
https://sirdariya.kz/kk/departments/innovative-research-center
https://sirdariya.kz/kk/news/22-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/23-09-2021
https://sirdariya.kz/docs/antikor-prikaz-35.pdf
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/28-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/22-09-2021k
https://sirdariya.kz/kk/news/27-09-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-10-2021u
https://sirdariya.kz/kk/announcements/06-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/06-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/04-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/07-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/07-10-2021v
https://sirdariya.kz/kk/news/08-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/08-10-2021d
https://sirdariya.kz/kk/news/06-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic
https://sirdariya.kz/kk/med
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/11-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/14-10-2021
https://sirdariya.kz/docs/Academ/POK-student-academ-esep.pdf
https://sirdariya.kz/docs/2021-2022-buiryk-29.pdf
https://sirdariya.kz/docs/2021-2022-buiryk-29.pdf
https://sirdariya.kz/kk/news/15-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/18-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/18-10-2021
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52 19.10.2021 

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТҮЛЕГІ - «АЛМАТЫНЫҢ ЖЫЛ МҰҒАЛІМІ» (910) 

https://sirdariya.kz/kk/news/16-10-2021 

53 22.10.2021 Құттықтаймыз! (911) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/22-10-2021 

54 25.10.2021 Guest speaker: Marat Sarsenbaev (912) https://sirdariya.kz/kk/news/25-10-2021 

55 25.10.2021 "KINOALEM" ашылды (913) https://sirdariya.kz/kk/news/23-10-2021 

56 25.10.2021 "Сырғалым" қыздар клубы (914) https://sirdariya.kz/kk/news/25-10-2021s 

57 27.10.2021 Университетімізде Қонақ дәрісі ұйымдастырылды (915) https://sirdariya.kz/kk/news/21-10-2021 

58 25.10.2021 Академиялық ұтқырлық туралы ереже https://sirdariya.kz/kk/departments/academic-mobility 

59 26.10.2021 Стратегиялық даму жоспары https://sirdariya.kz/docs/academ-sayasat.pdf, https://sirdariya.kz/docs/strateg-2025.pdf 

60 23.10.2021 КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ  … НҰСҚАУЛЫҚ (2021-2022 оқу жылы) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

73 27.10.2021 

ONLINE тіркелуі (4 жаңа Google-формалар) 

1. «ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ: ЖАҢА ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕ - ҰЛТТЫҚ ДАМУДЫҢ ҰТЫМДЫ ЖҮЙЕСІН 

НЫҒАЙТУ» халықаралық форум тіркелуі 

2. Вакцинацияланған университет студенттері туралы мәліметтерді тіркеу формасы 

3. Вакцинацияланған университет қызметкерлері туралы мәліметтерді тіркеу формасы 

4. Тіркеу офисінің өкілімен онлайн кездесуді брондау формасы 

https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar 

61 28.10.2021 "Fashion style" (916) https://sirdariya.kz/kk/news/27-10-2021 

62 28.10.2021 Университет сыртқы аудиттен өтті (917) https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021 

63 29.10.2021 Тәлімгер сағаты (918) https://sirdariya.kz/kk/news/29-10-2021 

64 01.11.2021 "Тәуелсіздікке алтын күздің тартуы" (919) https://sirdariya.kz/kk/news/01-11-2021 

65 01.11.2021 "Күзгі леп" атты шығармашылық сурет байқауы (920) https://sirdariya.kz/kk/announcements/01-11-2021 

66 01.11.2021 Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз (921) https://sirdariya.kz/kk/news/01-11-2021k 

67 02.11.2021 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (2 PDF) Памятка, План мероприятий https://sirdariya.kz/kk/DOT 

68 02.11.2021 KINOALEMГЕ саяхат (922) https://sirdariya.kz/kk/news/02-11-2021 

69 04.11.2021 "СӘЛЕМДЕСУ - СЫПАЙЛЫҚ ПЕН ІЗГІЛІКТІҢ БЕЛГІСІ" (923) https://sirdariya.kz/kk/news/03-11-2021 

70 05.11.2021 Оқу-әдістемелік басқарма (5Pdf) https://sirdariya.kz/kk/departments/educational-methodical-management#docs 

71 05.11.2021 Өрт қауіпсіздігі кезіндегі төтенше жағдай деп басталу керек (924) https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021t 

72 05.11.2021 Адал және әділ ұрпақ- еліміздің болашағы (925) https://sirdariya.kz/kk/news/05-11-2021 

73 08.11.2021 Кіші футболдан турнир өтті (926) https://sirdariya.kz/kk/news/04-11-2021 

74 08.11.2021 ҚАЗАҚТЫҢ ЖЕТІ КЕРЕМЕТІ (927) https://sirdariya.kz/kk/news/05-11-2021o 

75 08.11.2021 Шеберлік сағаты (928) https://sirdariya.kz/kk/news/02-11-2021s 

76 08.11.2021 Бейнеролик "Адалдык сағаты" https://sirdariya.kz/kk/antikor, https://youtu.be/_1NVsBFClRE 

77 08.11.2021 Жыр мүшайрасы болып өтті (929) https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021a 

78 08.11.2021 Шеберлік сағаты (930) https://sirdariya.kz/kk/news/03-11-2021a 

79 09.11.2021 Халықаралық фестиваль жеңімпаздарын құттықтаймыз (931) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-11-2021 

80 10.11.2021 Құттықтаймыз! (932) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/10-11-2021 

81 11.11.2021 Онлайн сауалнамалар -6  + блок https://sirdariya.kz/departments/quality-management/monitoring 

82 11.11.2021 Тәрбие сағаты «Терроризм адамзаттың қасіреті» (933) https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021 

83 11.11.2021 "Күзгі леп" атты шығармашылық сурет байқауы (934) https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021s 

84 12.11.2021 Магистратураға қабылдау (PDF, мәтін, жаңа банер) https://sirdariya.kz/kk/talapker/magistracy 

85 12.11.2021 "Білім беру ортасындағы сыбайлас жемқорлық: кім кінәлі және не істеу керек" (935) https://sirdariya.kz/kk/news/12-11-2021 

86 12.11.2021 Небесаева Жанар Орынбековнаның жарияланған дәрістер (936) https://sirdariya.kz/kk/DOT/Nebesaeva 

87 12.11.2021 Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер (937) https://sirdariya.kz/kk/DOT/Abenova 

88 12.11.2021 Абенова Лаззат Усманқызының жарияланған бейнедәрістер (937) https://sirdariya.kz/kk/DOT/Abenova 

89 12.11.2021 АДАЛДЫҚ САҒАТЫ + Video https://sirdariya.kz/kk/antikor 

90 12.11.2021 «Open door day» (939) https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021o 

91 15.11.2021 Үстел теннисінің жеңімпаздары (940) https://sirdariya.kz/kk/news/15-11-2021 

92 15.11.2021 GUEST SPEAKER (941) https://sirdariya.kz/kk/announcements/15-11-2021 

93 16.11.2021 "Сырдария" университетінің  мақтанышы (942) https://sirdariya.kz/kk/news/15-11-2021m 

94 16.11.2021 Ертеңгі ел иелерінің ұлт тарихымен тілдесуі (943) https://sirdariya.kz/kk/news/16-11-2021 

95 17.11.2021 Халықаралық студенттер күні (944) https://sirdariya.kz/kk/news/17-11-2021 

96 18.11.2021 Тәрбие сағаты: «Сыбаи  лас жемқорлық – қоғам дерті» (945) https://sirdariya.kz/kk/news/12-11-2021t 

97 18.11.2021 Тарихпен тілдесу (946) https://sirdariya.kz/kk/17-11-2021 

98 18.11.2021 Ұлттық бірлік пен өркендеу жолы (947) https://sirdariya.kz/kk/bak/11-11-2021 

99 18.11.2021 СТУДЕНТТІК - АЛТЫН ДӘУІРІМ! (948) https://sirdariya.kz/kk/news/18-11-2021 

100 18.11.2021 Ашық сабақ «Тербелістер мен толқындар» (949) https://sirdariya.kz/kk/news/18-11-2021a 

101 18.11.2021 

"Ақпараттық техн. және жар.ғылымдары", "Заңтану және экономика" факультеттер (суреттер) 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu, https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic 

102 19.11.2021 GUEST SPEAKER (950) https://sirdariya.kz/ru/news/19-11-2021 

https://sirdariya.kz/kk/news/16-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/22-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/25-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/23-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/25-10-2021s
https://sirdariya.kz/kk/news/21-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/departments/academic-mobility
https://sirdariya.kz/docs/academ-sayasat.pdf
https://sirdariya.kz/docs/strateg-2025.pdf
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar
https://sirdariya.kz/kk/news/27-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/29-10-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/announcements/01-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/01-11-2021k
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/news/02-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/03-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/departments/educational-methodical-management#docs
https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021t
https://sirdariya.kz/kk/news/05-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/04-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/05-11-2021o
https://sirdariya.kz/kk/news/02-11-2021s
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://youtu.be/_1NVsBFClRE
https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021a
https://sirdariya.kz/kk/news/03-11-2021a
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/10-11-2021
https://sirdariya.kz/departments/quality-management/monitoring
https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021s
https://sirdariya.kz/kk/talapker/magistracy
https://sirdariya.kz/kk/news/12-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/DOT/Nebesaeva
https://sirdariya.kz/kk/DOT/Abenova
https://sirdariya.kz/kk/DOT/Abenova
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://sirdariya.kz/kk/news/11-11-2021o
https://sirdariya.kz/kk/news/15-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/announcements/15-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/15-11-2021m
https://sirdariya.kz/kk/news/16-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/17-11-2021
ttps://sirdariya.kz/kk/news/12-11-2021t
https://sirdariya.kz/kk/17-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/bak/11-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/18-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/18-11-2021a
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu
https://sirdariya.kz/ru/news/19-11-2021
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103 20.11.2021 ЖЕТІСАЙДЫҢ РАХАТЫ ЖАСТАРМЕН ЖҮЗДЕСТІ (951) https://sirdariya.kz/kk/bak/19-11-2021 

104 24.11.2021 

ниверситетімізде Халықаралық деңгейдегі конференцияның пленарлық мәжілісі болып өтті (952) 

https://sirdariya.kz/kk/news/24-11-2021 

105 24.11.2021 Оқытушыларды құттықтаймыз! (953) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/24-11-2021 

106 25.11.2021 Алаштың қилы жолдары (954) https://sirdariya.kz/kk/news/25-11-2021 

107 26.11.2021 

Ұлт қайраткері, ұлттық рухтың ұраншысы – Өзбекәлі Жәнібековтің туғанына 90 жыл (955) 

https://sirdariya.kz/kk/news/25-11-2021a 

108 26.11.2021 Алаш тағылымы (956) https://sirdariya.kz/kk/news/25-11-2021t 

109 26.11.2021 АЛАШ ИДЕЯСЫ  ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК (957) https://sirdariya.kz/kk/news/26-11-2021 

110 27.11.2021 

«ТАЛАНТТАР ФАБРИКАСЫ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛЕРІ КӨРМЕСІ (958) 

https://sirdariya.kz/kk/news/26-11-2021k 

111 30.11.2021 

Семинар – тренинг “Кәсіпкерлік негіздері және жастарды кәсіпкерлікке баулу” (959) 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/30-11-2021 

112 30.11.2021 Кездесу "Елбасы сыныптастары" (960) https://sirdariya.kz/kk/announcements/29-11-2021 

113 02.12.2021 Сырдария университеті және Тәуелсіздіктің жемісі (961) https://sirdariya.kz/kk/bak/02-12-2021 

114 02.12.2021 АДАЛДЫҚ САҒАТЫ (962) + video + https://sirdariya.kz/kk/antikor, https://sirdariya.kz/kk/news/02-12-2021 

115 03.12.2021 Педагог мәртебесі тақырыбында дөңгелек үстел өтті (963) https://sirdariya.kz/kk/news/02-12-2021p 

116 06.12.2021 Елбасы сыныптастары (964) https://sirdariya.kz/kk/news/01-12-2021 

117 06.12.2021 

Семинар – тренинг “Кәсіпкерлік негіздері және жастарды кәсіпкерлікке баулу” (965) 

https://sirdariya.kz/kk/news/02-12-2021s 

118 07.12.2021 “Елбасы - Ел тірегі” атты байқауының жеңімпаздары (966) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/02-12-2021 

119 08.12.2021 «Сырдария» университетінде халықаралық форум өтті (967) https://sirdariya.kz/kk/bak/08-12-2021 

120 08.12.2021 Тәуелсіздіктен тағылым алу (968) https://sirdariya.kz/kk/news/08-12-2021 

121 08.12.2021 ТӘУЕЛСІЗДІК ФОРУМЫ (969) https://sirdariya.kz/kk/bak/01-12-2021 

122 08.12.2021 Қысқы сессия емтихан кестесі 5 факультет бойынша 5 PDF https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar#exam 

123 09.12.2021 «Қазақ зиялыларының тарихи тағылымы» атты ашық тәрбие сабағы (970) https://sirdariya.kz/kk/news/08-12-2021s 

124 09.12.2021 «Сырдария» университетінде халықаралық форум өтті (971) https://sirdariya.kz/kk/bak/08-12-2021a 

125 10.12.2021 

№62 Кенесары хан атындағы жалпы орта мектебінің оқушылармен кездесу (972) 

https://sirdariya.kz/kk/news/07-12-2021 

126 10.12.2021 

Халықаралық  сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған дөңгелек үстел (973) 

https://sirdariya.kz/kk/news/09-12-2021 

127 10.12.2021 

Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

форумға қатысты (974) https://sirdariya.kz/kk/bak/10-12-2021 

128 13.12.2021 Ашық есік күні (975) https://sirdariya.kz/kk/news/11-12-2021 

129 14.12.2021 16 желтоқсан Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесімен құттықтау! (976) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/14-12-2016 

130 14.12.2021 Республикадағы үшінші электронды кітапхана (977) https://sirdariya.kz/kk/news/14-12-2021 

131 15.12.2021 Тәуелсіздік - мәңгілік ел-тұғыры (978) https://sirdariya.kz/kk/news/12-12-2021 

132 15.12.2021 ӨНЕР МАЙТАЛМАНЫ (979) https://sirdariya.kz/kk/news/13-12-2021 

133 21.12.2021 "БІЛІМДІЛЕР АЛАҢЫ" интеллектуалды ойын өтті (980) https://sirdariya.kz/kk/news/20-12-2021 

134 21.12.2021 Сапа менеджмен бойынша 4 жаңа сертификат (Туркия) https://sirdariya.kz/kk/departments/quality-management 

135 21.12.2021 "Заңтану және экономика" факультетінің алғыс хат https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic 

136 22.12.2021 Университет және мектеп: білім саласындағы ынтымақтастық (981) https://sirdariya.kz/kk/news/21-12-2021 

137 24.12.2021 «СЫРДАРИЯ» МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІНІҢ АШЫЛУЫ (982) https://sirdariya.kz/kk/announcements/24-12-2021 

138 
27.12.2021 

IQAA сарапшыларының ескертулерi  мен ұсыныстар жою жөнiндегi түзетyшi ic-шаралар жоспарлары (+19 PDF) 

https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2020#korrect 

139 27.12.2021 Ақпараттық технологиялар бөлімінің жартыжылдық есебі (2 PDF)https://sirdariya.kz/kk/departments/information-technologies 

140 28.12.2021 “ҮЗДІК ЖАСТАР - 2021” премиясы (983) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/28-12-2021 

141 29.12.2021 Құттықтаймыз! (984) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/29-12-2021 

142 
29.12.2021 

ЖАС ҒАЛЫМ МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ СТИПЕНДИЯ ИЕГЕРІ АТАНДЫ (985)  

https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/27-12-2021 

143 30.12.2021 Жаңа жыл құтты болсын! (986) + 2 Video Youtube https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/30-12-2021 

144 10.01.2022 Бүгін - Жалпыұлттық аза тұту күні (987) + 2 video https://sirdariya.kz/kk/announcements/10-01-2022 

145 11.01.2022 "Халық сақшысы” еріктілер (988) + 1 video https://sirdariya.kz/kk/news/10-01-2022 

146 
17.01.2022 

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ШЕШІМІН ҚОЛДАЙДЫ (989) 

https://sirdariya.kz/kk/bak/14-01-2022 

147 17.01.2022 Тахауи Ахтановтың “Шырағың сөнбесін” романын талдау (990)https://sirdariya.kz/kk/announcements/17-01-2022 

148 18.01.2022 План мероприятий по ДОТ. PDF + Хабарландыру (https://sirdariya.kz/docs/DOT-plan-mer.pdf) 

149 18.01.2022 Оқытушылар мен білім алушылардың назарына! (991) https://sirdariya.kz/kk/announcements/18-01-2022 

150 19.01.2022 Университет ректоры білім алушылармен онлайн кездесуі (992)https://sirdariya.kz/kk/announcements/19-01-2022 

151 
20.01.2022 

Семинар «Құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған білім беру бағдарламасын әзірлеу» (993) 

https://sirdariya.kz/kk/news/10-12-2021 

152 20.01.2022 2021/2022 оқу жылында көктемгі семестрдегі оқу үдерісін ұйымдастыру туралы PDF 

https://sirdariya.kz/kk/bak/19-11-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/24-11-2021
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https://sirdariya.kz/kk/news/02-12-2021s
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/02-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/bak/08-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/08-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/bak/01-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar#exam
https://sirdariya.kz/kk/news/08-12-2021s
https://sirdariya.kz/kk/bak/08-12-2021a
https://sirdariya.kz/kk/news/07-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/bak/10-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/11-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/14-12-2016
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https://sirdariya.kz/kk/announcements/18-01-2022
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(https://sirdariya.kz/kk/DOT) 

153 20.01.2022 Академиялық комитеттер құрамын бекіту. 4 PDF факультет бойынша өкім. 

154 20.01.2022 «Өзгерісті өзіңнен баста» - кітап оқу кіші жобасы (994) https://sirdariya.kz/kk/news/20-01-2022 

155 21.01.2022 Жаңа білім беру ресурстары (995) https://sirdariya.kz/kk/announcements/21-01-2022 

156 22.01.2022 Кәсіптік практиканың орнықтыру конференциясы (996) https://sirdariya.kz/kk/announcements/22-01-2022 

157 
22.01.2022 

«Syrdariya-Startup» инновациялық идеялар мен стартап-жобалар байқауы (997) 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/22-01-2022s 

158 24.01.2022 Құттықтаймыз! (998) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/22-01-2022 

159 24.01.2022 PDF Ғылыми мақала Ынтымақов С.А. https://sirdariya.kz/kk/faculties/economic  

160 24.01.2022 Кітапхана. 2 PDF. РМЭБ хат + есеб 2021 https://sirdariya.kz/kk/departments/library 

161 24.01.2022 Кәсіптік практиканың орнықтыру конференциясы (999) https://sirdariya.kz/kk/news/24-01-2022 

162 27.01.2022 GUEST SPEAKER (1000) https://sirdariya.kz/kk/announcements/27-01-2022 

163 
27.01.2022 

Ғылыми еңбектерінің жинақтары (соңғы 5 жыл бойынша). 12 PDF-350 Mb 

https://sirdariya.kz/kk/rector/vice-rector-research 

164 
27.01.2022 

“ТАРИХ - РУХАНИ ІЗГІЛІККЕ ҮНДЕЙДІ” эссе жазу байқауының жеңімпазы (1001) 

https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/27-01-2022 

165 01.02.2022 Әскери кафедра (1002) https://sirdariya.kz/kk/announcements/01-02-2022 

166 01.02.2022 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ. 4 жаңа PDF құжаттар. https://sirdariya.kz/kk/DOT 

167 01.02.2022 ЖАСТАР БОЛАШАҚ ЖОЛЫНДА (1003) https://sirdariya.kz/kk/news/31-01-2022 

168 01.02.2022 Мотивациялық кездесу (1004) https://sirdariya.kz/kk/announcements/02-02-2022 

169 04.02.2022 «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2021» (1005) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/01-02-2022 

170 04.02.2022 Конкурс жариялау (1006) https://sirdariya.kz/kk/announcements/02-02-2022k 

171 
04.02.2022 

IQAA сарапшыларының ескертулерi  мен ұсыныстар жою жөнiндегi түзетyшi ic-шаралар жоспарлары (10 

PDF) https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021#korrect-2021 

172 07.02.2022 "SANALY URPAQ" клубы (жоспар, мүшелірін тізімі, Pdf) https://sirdariya.kz/kk/antikor/sanaly-urpak 

173 08.02.2022 "SANALY URPAQ" клубы (+ 2 видео, PDF) https://sirdariya.kz/kk/antikor/sanaly-urpak#video 

174 08.02.2022 Ұлттық рейтингінде 13-ші орыны (1007) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/29-07-2021 

175 
09.02.2022 

Мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев пен Ғалым Жайлыбайдың тұған күндері (1008) 

https://sirdariya.kz/kk/news/09-02-2022 

176 09.02.2022 SU Debate (1009) https://sirdariya.kz/kk/news/04-02-2022 

177 09.02.2022 БІЛІМ ЖАСТАРДЫ ЕМЕС, ЖАСТАР БІЛІМДІ ІЗДЕСІН (1010) https://sirdariya.kz/kk/bak/28-01-2022 

178 
10.02.2022 

«MEGAMOZG-2022» халықаралық қашықтық олимпиадасының жеңімпаздары (1011) 

https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-02-2022 

179 
10.02.2022 

15 бiлiм беру бағдарламаларының постаккредитациялық есептерi + 15 PDF 

https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021#29-12-2021 

180 
10.02.2022 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА – БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ ШЫҢДАЛУ МЕКТЕБІ (1012) 

https://sirdariya.kz/kk/news/10-02-2022 

181 10.02.2022 Мұқағали Мақатаев – XXI ғасыр ақыны (1013) https://sirdariya.kz/kk/news/10-02-2022m 

182 15.02.2022 Ғылыми мақала жазу әдістемесі (1014) https://sirdariya.kz/kk/news/11-02-2022 

183 15.02.2022 Университет құрылымы https://sirdariya.kz/kk/structure 

184 
15.02.2022 

"Физика, математика және цифрлық технологиялар" кафедрасы (+Тажигулова А.И.) 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/mat-fiz 

185 15.02.2022 "Жаратылыстану және экономика" факультеті (+Жолдасов С.)https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu 

186 15.02.2022 "Экономика" кафедрасы (+Бакиров Е.А.) https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/econom 

187 15.02.2022 "Құқықтану" кафедрасы (+Ынтымаков С.) https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/kukuk 

188 15.02.2022 Оқу-әдістемелік басқарма (+ 17 PDF) https://sirdariya.kz/kk/departments/educational-methodical-management 

189 16.02.2022 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу (+PDF)https://sirdariya.kz/kk/departments/quality-management 

190 16.02.2022 GUEST SPEAKER (1015) https://sirdariya.kz/kk/announcements/16-02-2022 

191 16.02.2022 Республикалық байқаудың жеңімпазы (1016) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/28-05-2021 

192 16.02.2022 ДОСТЫҚ - БІРЛІК ПЕН ЫНТЫМАҚ НЕГІЗІ (1017) https://sirdariya.kz/kk/news/16-02-2022 

193 17.02.2022 Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру (1018) https://sirdariya.kz/kk/news/16-02-2022a 

194 17.02.2022 СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ (1019) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/17-02-2022 

195 17.02.2022 Тіркеу офисі (мәтін + 7 PDF) https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar 

196 17.02.2022 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (сурет) https://sirdariya.kz/kk/antikor 

197 17.02.2022 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (+ 2 PDF ашық сабақтар жоспары) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

198 18.02.2022 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (+ PDF + 11 VIDEO ашық сабақтар + фотолар) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

199 18.02.2022 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (+ 6 сабақ кестелер, 1-ші семестр) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

200 18.02.2022 Сағынады ақынды сыздап жүрек (1020) https://sirdariya.kz/kk/bak/17-02-2022 

201 18.02.2022 МАХАББАТ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КОРОЛІ (1021) https://sirdariya.kz/kk/bak/18-02-2022 

202 18.02.2022 «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2021» жеңімпазы (1022) https://sirdariya.kz/kk/bak/18-02-2022a 
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https://sirdariya.kz/kk/announcements/27-01-2022
https://sirdariya.kz/kk/rector/vice-rector-research
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/27-01-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/01-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/news/31-01-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/02-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/01-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/02-02-2022k
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021#korrect-2021
https://sirdariya.kz/kk/antikor/sanaly-urpak
https://sirdariya.kz/kk/antikor/sanaly-urpak#video
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/29-07-2021
https://sirdariya.kz/kk/news/09-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/bak/28-01-2022
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/09-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021#29-12-2021
https://sirdariya.kz/kk/structure
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/mat-fiz
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/econom
https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/kukuk
https://sirdariya.kz/kk/departments/educational-methodical-management
https://sirdariya.kz/kk/departments/quality-management
https://sirdariya.kz/kk/announcements/16-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/28-05-2021
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/17-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/bak/17-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/bak/18-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/bak/18-02-2022a
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203 
18.02.2022 

"Отан және шетел тарихы" кафедрасы. 3 БББ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГТАРЫ 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/history 

204 
18.02.2022 

"Экономика" кафедрасы. 3 БББ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГТАРЫ 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/econom 

205 18.02.2022 Адалдық сағаты (+ video) https://sirdariya.kz/kk/antikor 

206 
18.02.2022 

"Инновациялық ғылыми зерттеу, кәсіптік практика және қашықтықтан оқыту" орталығы 2021-2022 оқу 

жылының қысқы сынақ-емтихан тізімі +2ж +3ж +5ж https://sirdariya.kz/kk/DOT 

207 21.02.2022 ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ (+ 5 сабақ кестелер, 2-ші семестр) https://sirdariya.kz/kk/DOT 

208 21.02.2022 Бухгалтерия (+3 PDF есептер) https://sirdariya.kz/kk/departments/accounting 

209 21.02.2022 Аккредиттеу, 2021ж. (+3 PDF есептер) https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021 

210 
21.02.2022 

Электрондық құжат айналымы жүйесі (1023) + 2PDF 

https://sirdariya.kz/kk/departments/information-technologies/documentov 

211 21.02.2022 Академиялық ұтқырылық бөлімі (+ 1 PDF есеп) https://sirdariya.kz/kk/departments/academic-mobility 

212 22.02.2022 Жастармен кездесу (1024) https://sirdariya.kz/kk/news/21-02-2022 

213 
22.02.2022 

2020-2021 оқу жылының 1 және 2 семестр бойынша аралас және онлайн сабақ кестелері 

https://sirdariya.kz/kk/DOT 

214 
24.02.2022 

2021-2022 оқу жылының 1 және 2 семестр бойынша аралас және онлайн сабақ кестелері 

https://sirdariya.kz/kk/DOT 

215 
25.02.2022 

"Құқықтану" кафедрасы. Ынтымақов С.Ы. Ғылыми мақала + PDF 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/kukuk 

216 25.02.2022 Кәсіби бағдар және жұмыспен қамту бөлімі ( + 2 PDF) https://sirdariya.kz/kk/departments/career-guidance 

217 25.02.2022 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (+1 PDF саясат) https://sirdariya.kz/kk/antikor 

218 
28.02.2022 

Жастармен жұмыс атқару бөлімінің 2020-2021 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары 

https://sirdariya.kz/kk/departments/jastar 

219 01.03.2022 2жж, 3жж сабақ кестесі https://sirdariya.kz/kk/DOT 

220 01.03.2022 АЛҒЫС АЙТУ – ПАРЫЗЫМ (1025) https://sirdariya.kz/kk/news/01-03-2022 

221 
01.03.2022 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026ж. Тұжырымдамасы (+2 PDF) 

https://sirdariya.kz/docs/Antikor-sayasat-tujirymdama-2026.pdf 

222 02.03.2022 Вакансия жариялау +2 мақала https://sirdariya.kz/kk/vacancy/19-05-2021, https://sirdariya.kz/kk/vacancy/01-02-2022 

223 02.03.2022 Конкурс жариялау. 01.02.2022, 19.05.2021 https://sirdariya.kz/kk/vacancy/01-02-2022 

224 02.03.2022 Студенттік жатақхана туралы ақпарат (51) https://sirdariya.kz/kk/student-house 

225 03.03.2022 «Психологиялық-педагогикалық диагностика» ашық сабақ (1027) https://sirdariya.kz/kk/news/03-03-2022 

226 03.03.2022 КӘСІБИ ШЕБЕРЛІК - ШЫҢДАЛУ ШЫҢЫ (1028) https://sirdariya.kz/kk/news/02-03-2022 

227 
04.03.2022 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ (1029) 

https://sirdariya.kz/kk/news/03-03-2022k 

228 09.03.2022 СЫЙЫНАР ЕДІМ АНА ДЕГЕН АСЫЛҒА (1030) https://sirdariya.kz/kk/news/05-03-2022 

229 
09.03.2022 

2021-2022оқу жылына бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (1031) 

https://sirdariya.kz/kk/vacancy/09-03-2022 

230 10.03.2022 По закону к общей цели (1032) https://sirdariya.kz/ru/bak/10-03-2022 

231 10.03.2022 Еріктілік арқылы ағылшын тілін үйрену (1033) https://sirdariya.kz/kk/news/10-03-2022 

232 
14.03.2022 

НАУРЫЗ ТОЙЫ МЕРЕКЕ, САЛТ-ДӘСТҮРІМ БЕРЕКЕ(1034) 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-03-2022  

233 14.03.2022 GUEST SPEAKER(1035) https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-03-2022k 

234 15.03.2022 КЕЗДЕСУ (1036) https://sirdariya.kz/kk/announcements/15-03-2022 

235 
17.03.2022 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ - ЖАҢА ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАСТАУЫ (1037) 

https://sirdariya.kz/kk/news/16-03-2022 

236 18.03.2022 Қош келдің Әз-Наурыз (1038) https://sirdariya.kz/kk/news/18-03-2022 

237 18.03.2022 Наурыз тойы мереке, Салт-дәстүрім–береке (1039) https://sirdariya.kz/kk/news/17-03-2022 

238 20.03.2022 Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесі (1040) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/20-03-2022 

241 
29.03.2022 

«Жаңа Қазақстан: жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция (1041) 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/29-03-2022 

242 30.03.2022 АДАЛДЫҚ САҒАТЫ. Серікбай Зұлхарнай + Видео https://sirdariya.kz/kk/antikor 

243 05.04.2022 Кәсіптік практикаға орнықтыру конференциясы (1042) https://sirdariya.kz/kk/news/04-04-2022 

244 07.04.2022 GUEST SPEAKER (1043) https://sirdariya.kz/kk/announcements/07-04-2022 

245 08.04.2022 Кәсіптік практикасының қорытынды конференциясы (1044) https://sirdariya.kz/kk/news/07-04-2022 

246 08.04.2022 GUEST SPEAKER (1045) https://sirdariya.kz/kk/news/08-04-2022 

247 
11.04.2022 

"Білім беру технологиялары" кафедрасы (256) каф.меңгерушісі өзгерту 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/bilim-tehnology 

248 11.04.2022 Талапкер (23) жауапы хатшы https://sirdariya.kz/kk/talapker 

249 12.04.2022 Тренинг (1046) https://sirdariya.kz/kk/announcements/12-04-2022 

250 12.04.2022 Құрметті ғалымдар, әріптестер, білім алушылар! (1047) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/12-04-2022 

https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/history
https://sirdariya.kz/kk/faculties/jaratylystanu/econom
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/departments/accounting
https://sirdariya.kz/kk/accreditation/2021
https://sirdariya.kz/kk/departments/information-technologies/documentov
https://sirdariya.kz/kk/departments/academic-mobility
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/kukuk
https://sirdariya.kz/kk/departments/career-guidance
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://sirdariya.kz/kk/departments/jastar
https://sirdariya.kz/kk/DOT
https://sirdariya.kz/docs/Antikor-sayasat-tujirymdama-2026.pdf
https://sirdariya.kz/kk/vacancy/19-05-2021
https://sirdariya.kz/kk/vacancy/01-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/vacancy/01-02-2022
https://sirdariya.kz/kk/student-house
https://sirdariya.kz/kk/news/03-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/vacancy/09-03-2022
https://sirdariya.kz/ru/bak/10-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-03-2022k
https://sirdariya.kz/kk/announcements/15-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/news/16-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/news/18-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/news/17-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/20-03-2022
https://sirdariya.kz/kk/antikor
https://sirdariya.kz/kk/news/04-04-2022
https://sirdariya.kz/kk/announcements/07-04-2022
https://sirdariya.kz/kk/news/07-04-2022
https://sirdariya.kz/kk/news/08-04-2022
https://sirdariya.kz/kk/faculties/human/bilim-tehnology
https://sirdariya.kz/kk/talapker
https://sirdariya.kz/kk/announcements/12-04-2022
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/12-04-2022
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251 12.04.2022 Құрметті Перизат Әділбекқызы! (1048) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/11-04-2022 

252 13.04.2022 Құрметті Оңалбай Аяшұлы! (1049) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/12-04-2022a 

253 14.04.2022 "DIGITAL- КОММУНИКАЦИЯЛАР" атты тренинг өтті (1050) https://sirdariya.kz/kk/news/13-04-2022 

254 
15.04.2022 

«Жаңа Қазақстан: жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция (1051) 

https://sirdariya.kz/kk/announcements/14-04-2022 

255 
15.04.2022 

Студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (1052) 

https://sirdariya.kz/kk/news/15-04-2022 

256 18.04.2022 «ЖАС МАМАН - 2022» бос жұмыс орындар жәрмеңкесі (1053) https://sirdariya.kz/kk/announcements/18-04-2022 

257 18.04.2022 Психологиялық тренинг (1054) https://sirdariya.kz/kk/announcements/18-04-2022p 

258 19.04.2022 Ішкі академиялық саясат бағдарламасын іске асыру (1055)https://sirdariya.kz/kk/news/12-02-2022 

259 
20.04.2022 

2020-2021 оқу жылында бакалавр/магистратура бітірген бітірушілердің тізімі (+2PDF) 

https://sirdariya.kz/kk/employment 

260 20.04.2022 Университетінің құрылымы https://sirdariya.kz/kk/structure 

261 
20.04.2022 

"МЕН ЖӘНЕ МЕНІҢ ОРТАМ" атты психологиялық тренинг өтті (1056) 

https://sirdariya.kz/kk/news/20-04-2022 

262 21.04.2022 ӘКІММЕН ЖҮЗДЕСУ (1057) https://sirdariya.kz/kk/news/28-10-2021k 

263 25.04.2022 ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ӨНЕР (1058) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/25-04-2022 

264 26.04.2022 GUEST SPEAKER (1059) https://sirdariya.kz/kk/announcements/26-04-2022 

265 26.04.2022 Тренинг: МАРКЕТИНГ (1060) https://sirdariya.kz/kk/announcements/27-04-2022 

266 
27.04.2022 

2021-2022 оқу жылының жазғы сессиясының емтихан кестелері (+3 PDF) 

https://sirdariya.kz/kk/departments/office-registrar#exam 

267 28.04.2022 БІРЛІК ПЕН БЕРЕКЕ КҮНІ (1061) https://sirdariya.kz/kk/news/28-04-2022 

268 29.04.2022 GUEST SPEAKER (1062) https://sirdariya.kz/kk/news/28-04-2022g 

269 29.04.2022 «ЖАС МАМАН-2022» бос жұмыс орындар жәрмеңкесі (1063)https://sirdariya.kz/kk/news/29-04-2022 

270 29.04.2022 Академиялық саясат мәселелері бойынша Форум (1064) https://sirdariya.kz/kk/news/29-04-2022f 

271 03.05.2022 7-мамыр – Отан қорғаушылар күні (1065) https://sirdariya.kz/kk/news/03-05-2022 

272 04.05.2022 Кезекті Адалдық сағаты (+видео) https://sirdariya.kz/kk/antikor 

273 06.05.2022 
ҚАЗАҚ ӘН ӘЛЕМІНІҢ ПАДИШАСЫ - РОЗА БАҒЛАНОВА (1066) 
https://sirdariya.kz/kk/news/06-05-2022 

274 11.05.2022 
«Біз жемқорлықсыз мемлекет құрамыз» тақырыбында өңірлік семинар (1067) 
https://sirdariya.kz/kk/news/11-05-2022 

275 12.05.2022 Ішкі академиялық саясат бағдарламасын іске асыру (1068) https://sirdariya.kz/kk/news/17-04-2022 

276 13.05.2022 Орталық Азия елдері ректорларының Форумы (1069) https://sirdariya.kz/kk/news/13-05-2022 

277 17.05.2022 Студенттердің жетістіктері (1070) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/17-05-2022 

278 18.05.2022 
«Жалпыхалықтық Референдум - оң өзгерістер бастауы» тақырыбында форум өтті (1071) 
https://sirdariya.kz/kk/news/18-05-2022 

279 23.05.2022 Құттықтаймыз! (1072) https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/20-05-2022 

280 24.05.2022 
Республикалық студенттік ғылыми жұмыстар байқауының жеңімпаздары (1073) 
https://sirdariya.kz/kk/news/23-05-2022 

281 04.06.2022 ҚР Мемлекеттік рәміздері күні (1154)  https://sirdariya.kz/kk/news/04-06-2022 

282 07.06.2022 
Ғылыми-Зерттеу Жұмыстарының Республикалық Конкурсының Жеңімпазы (1155) 
https://sirdariya.kz/kk/kuttyktaular/07-06-2022 

283 09.06.2022 Ішкі академиялық саясат бағдарламасын іске асыру (1156) https://sirdariya.kz/kk/news/31-05-2022 
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Қосымша 2. Жаңа білім беру электрондық ресурстары. 

№ Электронды ресурстары Сілтеме 

1 Аяшев, О. Даму дәуіріне дара жол. Оқу құралы http://89.218.153.154:280/CDO/books/ProfObr/Ayashev.Damu-dauirine-dara-jol.pdf 

2 
Козбаев, Е.У. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. 
электронды оқулық http://89.218.153.154:280/CDO/2021-2022/Dene-tarb-teor/Dene-tarb-teor.html 

3 

Небесаева,Ж.О. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДАҒЫ 
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ. 
электронды оқу құралы http://89.218.153.154:280/CDO/2021-2022/Mektep-dein-tarb-teor/Mektep-dein-tarb-teor.html 
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http://89.218.153.154:280/CDO/Ped/Uristinbaeva.Bast-synyp-didakt.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Ped/Kokymbaeva.Bast-synyp-okush.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Geo/Kurmanbaeva.Kazak-baspasoz-aral.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Geo/Seifullin.Kazakstan-jer-kadastr.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Geo/Kusainov.Jalpy-geomorfology.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Geo/Kusainov.Jalpy-geomorfology-2.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/Kaz/Kurmanaliev.Kazak-tilin-sozjasam.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Kojahmetova.KR-ecolog-kuk.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Saktaganova.Kukuk-negizder-kazus.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/ProfObr/Adyrbekov.Elshinin-jasbasha.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/Kaz/Oralbai.Kazak-tilin-sozjasam.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Inf/Kalmykov.Issledov-operac.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Drozdev.Sozdai-svoi-WordPress-sait.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Wilams.WordPress-profess.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Yaremhuk.Linux-Mint.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Leblank.Linux-dlya-chaynikov.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Kolisnihenko.Linux-ot-novichka-k-professionalu.djvu
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Kolisnihenko.Linux_Server_svoimi_rukami.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Lav.Linux_sistemnoe_programmirovanie.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Starovoitov.Set-na-Linux.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Rafael.Kali-Linux-ot-razrabot.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Rashid.Sozdaem-neiron-set.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Sobel.Linux-administr.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Flenov.Linux-glazami-hakera.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Flenov.Komputer-glazami-hakera.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Flenov.Web-server-glazami-hakera.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Lubanovich.Prostoi-Python.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Berri.Izuhaem-programir-Python.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Slatkin.Sekrety-Python_%2059.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Dronov.Django2.1-praktika-sozdaniya-web.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Frein.HTML5-CSS3.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Melanson.Profess-rasrabotka-saitov-Drupal.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Hernyh.Drupal-7.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Kolisnihenko.Drupal-7-rukovodstvo-polzovat.djvu
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Bassi.Nahinaem-rabotat-Drupal.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Romashov.CMS-Drupal.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/books/inf/Bairon.Drupal-sozdanie-upravlenie-saitom.pdf
http://89.218.153.154:280/cdo/BOOKS/Biology/Botanika
http://89.218.153.154:280/cdo/BOOKS/Biology/Zoology
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Aleeva.Matematika-vvod-kurs.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Aminov.Teoriya-simmetrii.djv
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Babenko.Osnovy-hislennogo-analiza.djvu
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Butuzov.Matemat-analiz.djvu


25 

 

80 
Биркгоф, Г., Барти, Т. Современная прикладная алгебра. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Birghov.Sovremen-prikladnaya-algebra.djvu 

81 
Винберг, Э.Б. Курс алгебры. 2-е изд., испр. и доп. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Vinberg.Kurs-algebry.djvu 

82 
Голод,Е.С. Курс лекций по алгебре. 1 семестр. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Golod.Kurs-lekci-algebry.pdf 

83 
Traynor, Т. Introduction to analysis http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Traynor.Introduction-to-analysis.pdf 

84 
Michael McCarthy English phrasal verbs in use http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/McCarthy.English-phrasal-verbs.pdf 

85 

Collins Steven Practical Everyday English: Advanced 

Vocabulary, Phrasal Verbs, Idioms and Expressions. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Collins.Practical-Everyday-EnglishPractical.pdf 

86 

Danuel Shepherd Easy Phrasal Verbs: Learn English verbs 

through conversations. Kindle Edition 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Shepherd.Easy-Phrasal-Verbs.epub 

87 

Jacqueline Melvin English Grammar Reference Book: 

Grammar and Error Correction Guide and Phrasal Verb Book 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Melvin.English-Grammar-Reference-Book.pdf 

88 

Ruth Gairns & Stuart Redman Oxford Word Skills: Advanced: 

Idioms & Phrasal Verbs Student Book with Key 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Gairns.Oxford-Word-Skills_ Advanced_ Idioms.pdf 

89 

IELTS-PRACTICE-TESTS.com. Reading Practice 16 full tests 

General Training Module. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/IELTS-PRACTICE-TESTS.pdf 

90 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. IELTS General 

Training 16 with answers 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Cambridge-IELTS-16-General.pdf 

91 

Rawdon Wyatt Check Your English Vocabulary for IELTS: 

Essential words and phrases to help you maximise your IELTS 
score. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Wyatt.Check-Your-English-Vocabulary-for-IELTS.pdf 

92 
James Schofield Collins English for Business. SPEAKING http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Schofield.Collins-English-for-Business.pdf 

93 
Xiao, Ken Speak Like a Native in 5 Lessons for Busy People 5 
in1. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Xiao.English-Speak-Like-a-Native.mobi 

94 

MacKenzie, I. English for Business Studies Student's book: A 

Course for Business Studies and Economics students. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/MacKenzie.English-for-Business-Studies.pdf 

95 
Тучина, Н.В. Speak English with pleasure http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Tuhina.Speak-English-with-pleasure.pdf 

96 
Кулиш, Л.Ю. Английский для общения http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Kulish.English-obshenie.pdf 

97 

БАРТ, С. Английский быстро и легко. Экспресс-курс. 

Всего 30 минут в день 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Bart.English-bistro.pdf 

98 
Оганян, Ж. Экспресс-курс разговорного английского. 
Тренажер базовых структур и лексики 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Oganyan.Express-kurs-razgovor-english.pdf 

99 

Вертягина, А. Английский язык. 4 книги в одной: 

разговорник, англо-русский словарь, русско-английский 
словарь, грамматика 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Vertyagina.English-4-knigi-v-odnoi.pdf 

100 

Петрова, А., Орлова, И. Английский язык: новый 

самоучитель 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Petrova.English-novi-samouhitel.pdf 

101 Байтілен, С.А.Саясаттанудың дәрістер курсы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Obsheobrazov/Baitilen.Sayasattanu-darister.pdf 

102 Құлжанова, Б.Р.Қазіргі қазак тілі. Лексикология  http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Kuljanova.Kasirgi-kaz-tili.pdf 

103 

Мәдібаева, Қ.ХХ ғасыр басындағы қазақ әдеби 

сына. 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Madybaeva.XX-g-basynda-kaz.pdf 

104 Сұлтанбаева,Саттар Ерубаев - публицист http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Sultanbaeva.Sattar-Erubaev.pdf 

105 Әбдиманүлы, Ө.XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Abdimanuly.XX-gasyr-basynd-kaz-adeb.pdf 

106 Бимаканова,З.Ш.Ортағасырдағы Қазақстан тарихы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Histor/Bimakanova.Ortagasyrly-kaz-tar.pdf 

107 

Искакова, Г.Қазақстан Республикасындағы адам 

құқығы 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Iskakova.KR-adam-kukuk.pdf 

108 

Давыдова, Л., Райманов, Д.Қазақстан 

Республикасының банк құкығы 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Davydova.KR-bank-kukuk.pdf 

109 Аққасов, Б.К.Заңгердің кәсіби этикасы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Zanger-kasibi-etika.pdf 

110 

Жантеев, Б., Орынбасар, Ф.Қытаймен бизнес, 

тілашар, ВСГ сөздігі 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Econom/Janteev.Kytai-bisnes.pdf 

111 

Тлеулов, Э.Ж.Дене тәрбиесі, спорт ілімі мен 

әдістемесі. Оқу құралы 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Tleulov.Dene-tarbie-sport.pdf 

112 Ким, А.М.Спорт психологиясы: оқу құралы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kim.Sport-psiholog.pdf 

113 

Матвеев, Л.П.Основы общей теории спорта и 

системы подготовки спортсменов http://89.218.153.154:280/CDO/books/Sport/Matveev.Osnovy-obshei-teor-sporta.pdf 

114 

Платонов, В.Н.Подготовка квалифицированных 

спортсменов http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Platonov.Podgotovka-kvalif-sport.pdf 

115 

Озолин, Н.Г.Настольная книга тренера (наука 

побеждать) http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Ozolin.Nastolnaya-kniga-trenera-nauka-pobezhdat.djvu 

116 Булгакова, Н.Ж.Познакомьтесь — плавание http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Bulgakovaю.Poznakomtes-plavanie.pdf 

117 

Гладышева, Т.М., Иноземцев, А.М.Методическая 

разработка по прикладному плаванию. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Gladysheva.Metod-razrabot-plavan.pdf 

118 Дмитриев, А.К.Обеспечение безопасности плавания http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Dmitriev.Obespehenie-bezopasnosti-plavan.doc 

119 

Жилкин, А.И., Кузьмин, В.С., Сидорчук, Е.В.Легкая 

атлетика: учебное пособие для студентов вузов http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Jilkin.Legkay-atletika.pdf 

120 

Тaрaновa, A.В. Шепетюк Н.М.Лыжный спорт с 

методикой преподaвaния: учебно-метод. пособие http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Taranov.Lyjny-sport.doc 

121 

Дылкина, Т.А., Романова Е.В., Семенякина Е.М., 

Калагина С.Н. Обучение игре в гандбол http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Dylkina.Obuhenie-igre-gandbol.pdf 

122 Қaсымбековa, С.И. Дилмaхaнбетов Е.К.Футболдың http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kasymbekova.Futbol-teor-adistemes.pdf 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Birghov.Sovremen-prikladnaya-algebra.djvu
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Vinberg.Kurs-algebry.djvu
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Golod.Kurs-lekci-algebry.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Matem/Traynor.Introduction-to-analysis.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/McCarthy.English-phrasal-verbs.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Collins.Practical-Everyday-EnglishPractical.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Shepherd.Easy-Phrasal-Verbs.epub
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Melvin.English-Grammar-Reference-Book.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Gairns.Oxford-Word-Skills_%20Advanced_%20Idioms.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/IELTS-PRACTICE-TESTS.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Cambridge-IELTS-16-General.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Wyatt.Check-Your-English-Vocabulary-for-IELTS.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Schofield.Collins-English-for-Business.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Xiao.English-Speak-Like-a-Native.mobi
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/MacKenzie.English-for-Business-Studies.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Tuhina.Speak-English-with-pleasure.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Kulish.English-obshenie.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Bart.English-bistro.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Oganyan.Express-kurs-razgovor-english.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Vertyagina.English-4-knigi-v-odnoi.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Petrova.English-novi-samouhitel.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Obsheobrazov/Baitilen.Sayasattanu-darister.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Kuljanova.Kasirgi-kaz-tili.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Madybaeva.XX-g-basynda-kaz.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Sultanbaeva.Sattar-Erubaev.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Kaz/Abdimanuly.XX-gasyr-basynd-kaz-adeb.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Histor/Bimakanova.Ortagasyrly-kaz-tar.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Iskakova.KR-adam-kukuk.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Davydova.KR-bank-kukuk.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Filos/Zanger-kasibi-etika.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Econom/Janteev.Kytai-bisnes.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Tleulov.Dene-tarbie-sport.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kim.Sport-psiholog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Sport/Matveev.Osnovy-obshei-teor-sporta.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Platonov.Podgotovka-kvalif-sport.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Ozolin.Nastolnaya-kniga-trenera-nauka-pobezhdat.djvu
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Bulgakovaю.Poznakomtes-plavanie.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Gladysheva.Metod-razrabot-plavan.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Dmitriev.Obespehenie-bezopasnosti-plavan.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Jilkin.Legkay-atletika.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Taranov.Lyjny-sport.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Dylkina.Obuhenie-igre-gandbol.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kasymbekova.Futbol-teor-adistemes.pdf
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теориясы мен әдістері 

123 

Байзақова, Н.ОЖылжымалы жəне эстафета ойындар 

– салауатты өмір негізі: оқу-əдістемелік құралы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Baizakova.Jyljymaly-estafeta.pdf 

124 

Ковалева, С.А., Кравченко, Н.Н.ГАНДБОЛ, Уч. 

пособ http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kovaleva.Gandbol.pdf 

125 

Кудрицкий, В.Н., Вашкевич Л.И.Гандбольный 

вратарь. Техника, тактика игры и методика 

обучения. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kudricky.Gandbol-vratar.pdf 

126 

Мартыненко, И.И.Подвижные игры в системе 

физического воспитания студентов: учебно-

методическое пособие http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Martynenko.Podvijn-igry-sistem-fiz.pdf 

127 Маджаров, А.П. и др.Подвижные игры. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Madzharov.Podvizhnye_igry.pdf 

128 

Алимханов,Е.Алимханов,Е. Спорттық күрестің 

теориясы мен әдістемесі (Грек-рим, еркін, дзюдо, 

самбо, қазақ күресі) http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alimhanov.Sport-kures-teor-adistemes.pdf 

129 Алимханов, Е.Қазақ күресі http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alimhanov.Kazak-kures.pdf 

130 

Мырзаев, М.О.Мырзаев, М.О. Общеразвивающие и 

специальные упражнения в дзюдо http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Myrzaev.Obsherazviv-spec-uprajnen.pdf 

131 Караков, С.Б.Дзюдодағы күш дайындығы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Karakov.Silovaya_Podgotovka_Dzudo.pdf 

132 

Токкулина Г.К.Дене шынықтыру және спорт 

педагогикасы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Tokkulina-Dene-sport.pdf 

133 

Бекнурманов Н.С.Дене шынықтыру және спорт 

педагогикасы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Beknurmanov.Dene-shynik-sport-ped.pdf 

134 

Садыканова Г.Е.Дене тәрбиесі мен спорт турлерінің 

физиологиялық негіздері http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Sadykanova.Dene-tarbie.pdf 

135 

Бұғыбаева, С.Ж.Дене шынықтыру және спорт 

биохимиясы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Bugybaev.Dene-shiniktiru-sport-biohimiasi.pdf 

136 

Алшынбаев, К.И.Қол добы және қозғалыс 

ойындарын оқытудың әдістемелік негіздері http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Kol-doby.doc 

137 

Алшынбаев, К.И.Гимнастикамен шұғылдану 

бойынша балаларды іріктеудің бағыттары. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Gimnastika.doc 

138 

Алшынбаев, К.И.Мектепке дейінгі мекемелердегі 

дене тәрбиесі. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Mektep-dein-mekemeler.doc 

139 Алшынбаев, К.И.Футбол ойынын оқыту әдістемесі. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Futbol-okt.doc 

140 

Алшынбаев, К.И.Арнаулы оқу орындарындағы дене 

тәрбиесі және спорт жұмыстары http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Arnauly-oku.doc 

141 

Алшынбаев, К.И.Практикалық жеңіл атлетика 

сабағын жүргізудің әдістемелік нұсқаулары http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Pract-jenil-atletika.DOC 

142 

Алшынбаев, К.И.Дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесінің жалпы негіздері http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Ashinbaev.Dene-shiniktyru-teor.doc 

143 Кириченко, В.Ф.Гандбол: учебное пособие http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kirihenko.Gandbol.pdf 

144 Шестаков,М.П.Гандбол. Тактическая подготовка. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Shestakov.Gandbol.pdf 

145 ГАНДБОЛ http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Gandbol.doc 

146 ҚОЗҒАЛЫС ОЙЫНДАРЫ  http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kozgalys-oindar.doc 

147 

Абугалиев Б.Н.Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесі http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Abugaliev.Tandagan-sport.docx 

148 

Амидов, А.И.Бокс сиортының нсгіздсрі. Оку 

қүралы. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Amidov.Box-sport.pdf 

149 

Амидов, А.И.Спорт өнерінің тарихы,тұрлерә жіне 

терминдері http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Amidov.Sport-oner.pdf 

150 

Қонарбаев Ж.Ө.Баскетбол ойнын оқытудың 

әдістемелік негіздері http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Konarbaev.Basketbol.doc 

151 

Сабирова Р.Дене мәдениеті және спорт 

психологиясы http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Sabirova.Dene-madeniet-sport.pdf 

152 Силина, В.И.Дзю-до. Сокр. пер. с япон. http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Silin.Dsu-do.pdf 

153 Темірханов М.Т.Темірханов М.Т. Дзюдо.doc http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Temirhanov.Dzudo.doc 

154 

Балабеков, К. А.Оқу шеберханасындағы 

практикумы  http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/IZO/Balabekov.Oku_sheberhanasy.pdf 

155 

Алиев, П. Жүнісбеков. Б.Тракторлар мен 

автомобильдер http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/ProfObr/Aliev.Traktorlar_men_avtomobilder_kurylysy.pdf 

156 Жұмабаева, Ж.К.Ежелгі дүниежүзі тарихы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Jumabaeva.Duniejuzilik-tarih.pdf 

157 

Сманова, А.М.Азия және Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы. http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Smanova.Aziya-Afrika.pdf 

158 

Қасымбаев, Ж.Қазақстандағы ұлт-азаттық 

қозғалыстар тарихы  http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Kasymbaev.Kazakstan_ult-azat.pdf 

159 Гаипов, З.С.Ресей тарихы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Gaipov.Resei-tarih.pdf 

160 

Асқарова, С.А.Инновациялық технологиялар мен 

мектепте оқыту процесін ұйымдастыру http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Askarova.Innovaz-tehnolog-mektep.pdf 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Baizakova.Jyljymaly-estafeta.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kovaleva.Gandbol.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kudricky.Gandbol-vratar.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Martynenko.Podvijn-igry-sistem-fiz.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Madzharov.Podvizhnye_igry.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alimhanov.Sport-kures-teor-adistemes.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alimhanov.Kazak-kures.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Myrzaev.Obsherazviv-spec-uprajnen.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Karakov.Silovaya_Podgotovka_Dzudo.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Tokkulina-Dene-sport.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Beknurmanov.Dene-shynik-sport-ped.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Sadykanova.Dene-tarbie.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Bugybaev.Dene-shiniktiru-sport-biohimiasi.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Kol-doby.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Gimnastika.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Mektep-dein-mekemeler.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Futbol-okt.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Arnauly-oku.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Alshinbaev.Pract-jenil-atletika.DOC
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Ashinbaev.Dene-shiniktyru-teor.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kirihenko.Gandbol.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Shestakov.Gandbol.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Gandbol.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Kozgalys-oindar.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Abugaliev.Tandagan-sport.docx
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Amidov.Box-sport.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Amidov.Sport-oner.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Konarbaev.Basketbol.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Sabirova.Dene-madeniet-sport.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Silin.Dsu-do.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Sport/Temirhanov.Dzudo.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/IZO/Balabekov.Oku_sheberhanasy.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/ProfObr/Aliev.Traktorlar_men_avtomobilder_kurylysy.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Jumabaeva.Duniejuzilik-tarih.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Smanova.Aziya-Afrika.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Kasymbaev.Kazakstan_ult-azat.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Gaipov.Resei-tarih.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Askarova.Innovaz-tehnolog-mektep.pdf
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161 

Балшыкеев, С.Б.Дінтану негіздері. Қарағанды 

мемлекеттік техникалық университеті. http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Balshikeev.Dintanu-negizder.pdf 

162 

Аракин, В.Д.Сравнительная типология английского 

и русского языков. СпБ., 2019   http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Arakin.Topolog-yazikov.pdf 

163 Алпысбаев, Қ.Әдеби мәтінді мифологиялық талдау http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Alpysbaev.Adeb-mifolog.pdf 

164 Баймуратова, А.Ағылшын тілінің грамматикасы http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baimuratova.Agilshin-tilinin-praktika-gram.pdf 

165 

Мунатаева, З.М.Английсикй язык для студентов 

НВП. http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Munataeva.Posobie-angliski.pdf 

166 

Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қорыБіз 

ұстанатын діни жол http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Biz-ustangan-dini.pdf 

167 

Байшауқова, А.Д.Азия және Африка елдерінің жаңа 

заман тарихы (Толықтырылған) http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Baishaukov.Azia-afrika.rtf 

168 

Сыздықова, Г.М.ЕЖЕЛГІ ДҮНИЕ ТАРИХЫ. 

Антика әлемі.  оқу құралы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Syzdykova.Ejelgi-dunie-tarih.doc 

170 

Р.А.Идрисов, К.Ғ.Жапарова, 

С.А.АбдрахмановаРесей және Кеңес тарихы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Idrisov.Resei-tarih.docx 

171 Қыздарбеков, Б.Қазақстанның қазіргі заман тарихы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Kyzdarbekov.Kazakstan-zaman-tarih.pdf 

172 

Исабек6 Б.Қ.Ұлт азаттық қозғалыстар: тарихы мен 

тарихнамасы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Isabek.Ult-azattyk.doc 

173 Ирмияева, Т.Ю.Истрия мусульманского мира http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Irmiayeva.Istor-musulman-mira.doc 

174 Галиева, А.Н.Қазақ әдебиетіндегі миф поэтикасы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Kaz/Galieva.Kazak-adebiet-mif-poetika.pdf 

175 

Омаров, Н.Қ.Қазақ прозасындағы көркемдік 

ізденістер http://89.218.153.154:280/CDO/books/Kaz/Omarov.Kazak-proza-korkem.pdf 

176 

Давлетова, М.Инновационные технологиия и 

методы маркетинга и логистики в Казахстане http://89.218.153.154:280/CDO/books/Econom/Davletova.Innovaz-tehnolog-metod.pdf 

177 

Қожамқұлова, Ж.Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Kojamkulova.Jana-akparat-pedag-tehnolog.pdf 

178 

Мұханбетжанова, Ә.Жаңартылған білім беру 

мазмұнының теориясы мен әдістемесі оқу құралы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Muhamedjanova.Janartylgan-bilim-beru.pdf 

179 

Салқынбай, А.Б.Инновациялық оқыту 

технологиялары http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Salkynbai.Innovaz-okytu-tehnolog.pdf 

180 

Туркменбаев, А.Б.Оқуүдерісіндегі замануи білім 

беру технологиялары http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Turkmenbaev.Oku-uderis-zaman-bilim-beru.pdf 

181 

Мәлікұлы,Д. Қытайдың жаңа дәуір тарихы. (1927-

1937 жылдар) Тарихи деректер. - Алматы: «Орхон» 

Баспа үйі. 2017.-256 бет 

http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Histor/Malikuly.Kytai-jana-dauir-tarih.pdf 
 

182 Аққасов, Б.Қ.Заңгердің кәсіби этикасы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Akkasov.Zanger-kasibi-etika.pdf 

183 

Мергембаева, Н.Б.Тергеу және сот экспериментінің 

тактикасы мен психологиясы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Mergembaeva.Tergeu-sot-experiment.pdf 

184 

Мұқалдиева, Г.Б.Қазақстан Республикасы 

интеллектуалдық меншік құқығы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Mukaldieva.KR-intellekt-menshik-kukuk.pdf 

185 

Әлібеков, С.Т.Қазақстан Республикасының кеден 

құқығы. Жалпы бөлім http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Alibekov.KR-keden-kukuk.pdf 

186 

Әлмағанбетов, П.Сот сараптамасын тағайындау 

және жүргізу http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Almaganbetov.Sot-saraptama.pdf 

187 Урусбаева, А.А.Азаматтық іс жүргізу құқығы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Urisbaeva.Azamat-is-jurgisu-kukygy.pdf 

188 Кучукова,Н.К.Салықтық-бюджеттік жоспарлау http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Kuhukova.Salalayk-budget-josparlau.pdf 

189 

Шакиров, К.Н. Қазақстан Республикасындағы Сот 

сараптамасы: ұйымдастырылуы және өндірісі http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Shakirov.KR-sot-saraptamasy.pdf 

190 Ерешев, Е.Қылмыстық іс жүргізу. Жалпы бөлім http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Ereshev.Kylmystyk-is-jurgiz.pdf 

191 Ақажанова А.Т.Заң психологиясы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Akajanova.Zan-psiholog.pdf 

192 Бычкова, С.Ф.Сот экспертологиясы http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Byhkova.Sot-expertolog.pdf 

193 

Бексултанова, Р.Т.Азаматтық сот ісін жүргізуде 

нормаларды қолданудың тәжірибелік мәселелері http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Beksultanova.Azamat-sot.pdf 

194 

Баймұқанова, Б.Ағылшын тілі практикумы: Оқу 

құралы. 3-басылым, стеретотип. http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baimukanova.Agylshyn-tili-praktikum.pdf 

195 

Orynbayeva, U.K.Creative tasks in spoken English: 

educational manual http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Orynbayeva.Creative-tasks-english.pdf 

196 

Ismailova,G.A.Selected Stories: educational manual / 

compiler http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Ismailova.Selected-stories.pdf 

197 

Shakenova, V.B.Easy English: educational-methodical 

manual http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Shakenova.Easy-english.pdf 

198 

Жаутикбаева,А.А.LEARN ТО READ 

NEWSPAPERS: Методическая разработка для 

студентов http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Jautikbaeva.Planning-modern-lesson.pdf 

199 

Tayeva, R.M.Lectures of the English stylistics: 

educational manual http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Tayeva.Lectures-of-the-English-stylistics.pdf 

200 

Sadykova, A.K.Practical course of Business: 

educational manual / developers. http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Sadykova.Practical-course-Business.pdf 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Balshikeev.Dintanu-negizder.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Arakin.Topolog-yazikov.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Alpysbaev.Adeb-mifolog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baimuratova.Agilshin-tilinin-praktika-gram.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Munataeva.Posobie-angliski.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Biz-ustangan-dini.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Baishaukov.Azia-afrika.rtf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Syzdykova.Ejelgi-dunie-tarih.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Idrisov.Resei-tarih.docx
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Kyzdarbekov.Kazakstan-zaman-tarih.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Isabek.Ult-azattyk.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Histor/Irmiayeva.Istor-musulman-mira.doc
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Kaz/Galieva.Kazak-adebiet-mif-poetika.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Kaz/Omarov.Kazak-proza-korkem.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Econom/Davletova.Innovaz-tehnolog-metod.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Kojamkulova.Jana-akparat-pedag-tehnolog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Muhamedjanova.Janartylgan-bilim-beru.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Salkynbai.Innovaz-okytu-tehnolog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Ped/Turkmenbaev.Oku-uderis-zaman-bilim-beru.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/BOOKS/Histor/Malikuly.Kytai-jana-dauir-tarih.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Akkasov.Zanger-kasibi-etika.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Mergembaeva.Tergeu-sot-experiment.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Mukaldieva.KR-intellekt-menshik-kukuk.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Alibekov.KR-keden-kukuk.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Almaganbetov.Sot-saraptama.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Urisbaeva.Azamat-is-jurgisu-kukygy.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Kuhukova.Salalayk-budget-josparlau.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Shakirov.KR-sot-saraptamasy.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Ereshev.Kylmystyk-is-jurgiz.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Akajanova.Zan-psiholog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Byhkova.Sot-expertolog.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/Filos/Beksultanova.Azamat-sot.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baimukanova.Agylshyn-tili-praktikum.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Orynbayeva.Creative-tasks-english.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Ismailova.Selected-stories.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Shakenova.Easy-english.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Jautikbaeva.Planning-modern-lesson.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Tayeva.Lectures-of-the-English-stylistics.pdf
http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Sadykova.Practical-course-Business.pdf
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201 

Байтоқаева, А.Ш.Improve your english (II курс 

студенттеріне арналған) http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baitokaeva.Improve-english-2.pdf 

202 

Байтоқаева, А.Ш.Improve your english (III курс 

студенттеріне арналған) http://89.218.153.154:280/CDO/books/English/Baitokaeva.Improve-english-3.pdf 
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221 Шегенбаев, Н.Б.Халық ойындарын мектеп http://89.218.153.154:280/CDO/books/Sport/Shegenbaev.Halyk-oindar.pdf 

222 ШегенбаевВолейбол ойыны http://89.218.153.154:280/CDO/books/Sport/Shegenbaev.Voleboll-oiny.pdf 

223 

Есіркепов, Ж.М.Шағын кешенді мектептердегі дене 

тәрбиесі: теориясы мен әдістемесі http://89.218.153.154:280/CDO/books/Sport/Esirkepov.Shagyn-keshen-mektep.pdf 

224 

Жолдубаева, А.К.Мәдениеттану бойынша 

практикум http://89.218.153.154:280/CDO/books/Obsheobrazov/Joldubaeva.Madeniettanu.pdf 

225 

Умбиталиев,А.Д.Сыртқы сауда операцияларын 
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т. Т. 2. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. 

http://89.218.153.154:280/CDO/books/Russ/Tolmahev.Zarubej-liter-XXv.pdf 
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