- «5В010200- Бастауыш
оқытудың педагогикасы
мен әдістемесі»
мамандығы
ББ жетілдіру үшін білім
беру қызметтерінің
спектрін кеңейту үшін
жаңа модульдік
траекторияларды әзірлеу.

беру мазмұнының ерекшеліктері ескерілді. Жұмыс
берушілердің, түлектердің, практик мамандардың
пікірлерін саралай келе, 6В01302 (5В010100) Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
мамандығы бойынша БББ жетілдіру үшін білім беру
қызметі саласын кеңейту мақсатында педагогзерттеуші, педагог-менеджер, педагог-модератор
сияқты жаңа модульдік траекториялар жасау
жоспарланып отыр.
2018-2019 оқу жылында тәжірибеге бағытталған
оқытуды жүзеге асыру үшін өндірісте ЖОО
кафедраның 2 филиалы ашылды. Ол Қызылорда
қаласындағы № 7 мектеп-лицей және № 136
Т.Жүргенов атындағы мектеп-лицеймен келісім-шарт
жасалып филиал ашу жоспарлануда. Оқу процесіне
практик-мамандар белсенді қатысады. ҚБ практикалық
бағыты Қызылорда қаласындағы № 7 мектепте
жүргізіледі.
Оқытушылар
құрамының
ғылыми
ізденістерін ескере отырып цифрлық дизайн, ғылыми
зерттеу жобаларын ұйымдастыру және жоспарлау,
жаңартылған бағдарлама негізінде жаратылыстануды
оқыту әдістемесі, бастауыш сыныпта математикада
оқытудың жаңа технологияларын қолдану пәндері
енгізілді. Аймақтың жұмыс берушілері ұсынған оқу
курстарының спектрін кеңейтумақсаты бойынша
кафедра Қызылорда қаласы білім бөлімімен «Өрлеу»
Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы
Қызылорда
облысы
бойынша
педагогикалық
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты, Абай
атындағы Ұлттық педагогикалық университеті, Қазақ
Ұлттық
қыздар
педагогикалық,
университеті,
Қызылорда қаласы
№ 12 мектеп-лицейін және
№ 278 Б.Момынбаев атындағы ақпараттық технология

(IT) мектеп-лиицейімен келісім шарт негізінде жұмыс
жасауда.
Стандарт 2
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Жетілдіру бағыттары:
- ОПҚ мен білім
алушылардың
шет
тілдерін
меңгеру
деңгейін көтеру.
академиялық
ұтқырлықты
жүзеге
асыру үшін жақын және
алыс
шетелдердегі
серіктес жоғары оқу
орындарымен бірлескен
білім
беру
бағдарламасын әзірлеу

Соңғы 2 жылда Шахмардан Есенов ғылыми-білім беру
қорымен және bonasmacfarlaneeducation Британдық тіл
мектебімен жасалған шартқа сәйкес Университетте
студенттер мен оқытушыларға арналған арнайы
бағдарлама бойынша ағылшын тілі курстары өткізілді,
оған кафедраның студенттері, магистранттары мен
оқытушылары 20 адам, оның ішінде 5 оқытушы және
15 білім алушы қатысты. Ш.Есенов ғылыми-білім беру
қорының қаражаты есебінен 2019 жылдың мамыр
айында кафедра қауым.проф.м.м., п.ғ.к.
Ж.А.Абилхаирова IELTS халықаралық емтиханын
сәтті тапсырып, тиісті сертификат алды. (Қосымша
№1) Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру бойынша
2019 жылы кафедра қауымдастырылған профессоры
м.а., п.ғ.к. Ж.А.Абилхаирова Түркия Республикасының
Сакария университетінде Мевлана академиялық
кадрларды даярлауда тәжірибе алмасу бағдарламасына
қатысып, аталмыш университеттің студенттеріне дәріс
оқыды. (Қосымша №2). 2020 жылдың қазан айында
университетте шетелдік TOEFLITPTest/
TOEFLJuniorStandardTest/
TOEFLprimaryTest/TOEICBridge ™ /шетел тілі ретінде
ағылшын тілінен халықаралық емтихандарды
тестілеуді өткізу мақсатында "қауымдастырылған
серіктестердің жаһандық желісі"
(Educationaltestingservice (ETS)
GlobalPreferredAssociateNetwork) компаниясымен
келісім бойынша Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университетінің Аймақтық тестілеу орталығы

әрдайым

Кафедра
меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

құрылды.TOEIC ® тыңдау және оқу/ TOEIC ® сөйлеу
және жазу/widaftest. Орталықтың мақсаты барлық ниет
білдірушілерге шетелдік жоғары оқу орындарына түсу
үшін ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін
TOEFL форматындағы халықаралық тестілеуден өту
арқылы ағылшын тіліндегі халықаралық білім беру
бағдарламаларына қатысу үшін өзінің ағылшын тілі
деңгейін ресми растауға мүмкіндік беру болып
табылады. Сондай-ақ кафедра студенттері ағылшын
тілі курстарына өз бетінше қатысады.Кафедра
оқытушыларынан 2 магистр,3 студент қатысуда.
Жақсартуға арналған салалар (болған жағдайда)
- ОПҚ мен білім алушылардың шет тілдерін меңгеру
деңгейін көтеру мақсатында ПМНО-19- 1 п/я үш тілде
оқитын топқа кафедра оқытушылары орыс,ағылшын
тілдерінде сабақ беруде, ОӘК дайындады, сондай-ақ
университет жанынан ұйымдастырылған шет тілі
курсына қатысуда.
- Білім беру бағдарламасы әзірлеу бірлескен білім беру
- пәнаралық білім беру бағдарламаларын, бірлескен
білім беру бағдарламаларын әзірлеу;Қыздар ұлттық
педагогикалық университетімен әріптестік байланыс
жасау мақсатында екі жақты келісім шарт
жасалуда.Қыздар
ұлттық
педагогикалық
университетінің «Мектепке дейінгі және бастауыш
білім» кафедрасымен «Мектепке дейінгі ұйымдардағы
педагог »БББ бірлесе дайындалуда.
Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін
жақын және алыс шетелдердегі серіктес жоғары оқу
орындарымен бағдарламалар.- ОПҚ мен білім
алушылардың сыртқы және ішкі академиялық
ұтқырлық бағдарламасын белсендіру мақсатында
Қыздар
ұлттық
педагогикалық
университеті

«Мектепке
дейінгі
және
бастауыш
білім»
кафедрасының екі ұстазы Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университетінің мектепке дейінгі және
бастауыш білім беру кафедрасының 012-мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикасы "мектепке
дейінгі педагогика"бағыты бойынша профессор м.а. п.
ғ.к. Жубандыкова Ақгүл Мурзалиевна, п.ғ.к., Қазақ
ұлттық қыздар педагогикалық университетінің доценті,
профессор Р.А.Набуова-013"Бастауыш мектептегі
критериалды
бағалау"
пәндік
мамандануымен
мұғалімдерді даярлау бағыты бойынша»2021ж кафедра
студенттеріне екі апталық дәріс беруге жоспарланып
отыр.
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Жетілдіру бағыттары:
5В010200-Бастауышта
оқыту педагогикасы мен
әдістемесі" мамандығы
бойынша ББ көптілді
оқыту бағдарламасын
әзірлеу және іске
асыруға кірісу, бұл өз
кезегінде шет тілін
білуді жақсартады.

Бүгінгі күннің инновацияларына бейімделуге әрдайым
және уақтылы әрекет етуге қабілетті, жаңа заман
талабына сай, шет тілін меңгерген маманды дайындау
негізгі талаптың бірі болып табылады. Аталған талапқа
сай 6В01303-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
әдістемесі білім бағдарламасы бойынша көптілді оқу
тобы (ПМНО-19-1 п/я) ашылды. Көптілді оқу тобына
сабақ беретін кафедра оқытушылары ағылшын тілінде
арнайы (міндетті және таңдау) пәндер бойынша оқуәдістемелік кешендер әзірледі. (Қосымша №3)
Ағылшын
тілінде оқу-әдістемелік
материалдар
қалыптастыру бойынша кешенді жұмыс жүргізілді.
Кафедрада білім беру бағдарламаларын дамыту
жоспарлары жасалып, оларда кадрлық әлеуетті
күшейту,
оқу-әдістемелік
қамтамасыз
ету,
материалдық-техникалық базаны нығайту, жұмыс
берушілермен байланысты кеңейту индикаторлары
көзделген.
Кафедрада көптілді білім беру

Кафедра
меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

бағдарламаларын жетілдіру және ағылшын тілінде
білім беру бағдарламаларын әзірлеу жұмыстарын
жүргізеді.
Кафедра үшін білім сапасын арттыруға, жоо
араларындағы байланыстарды кеңейтіп, нығайтуға,
сондай-ақ ОПҚ біліктіліктерін арттыру курстарынан
өтуге бағытталған оқытушы-профессор құрамы мен
білім алушылардың сыртқы және ішкі академиялық
ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге асыру өзекті
мәселеге айналды.
Стандарт 4
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Ескерту жоқ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің жыл бойы
стратегиялық жоспарын нәтижелі орындау мақсатында
кәсіби бағдар беру жұмысына арналған «Рекрутинг
орталығы» ашылды. Рекрутинг орталығының мақсаты бітіруші түлектер арасында кәсіби бағдар беру,
сонымен қатар екінші жоғары білім алу мен жоғары
оқудан кейінгі білім алу бойынша жұмыстарын үнемі
жүргізіп тұру, білім алушылардың контингентін
арттыру. Жұмысқа орналасуға
жәрдемдесу үшін,
кафедра түлектерін, жұмыс мүмкіндіктері мен кәсіби
тағылымдамалар туралы ақпараттандыру мақсатында,
университеттегі
"Рекрутинг
орталығы"
ұйымдастыратын
түрлі
іс-шараларға
жұмыс
берушілердің қатысуын қамтамасыз етіп отыр.
2020-2021 оқу жылында білім алушылардың жалпы
контингенті 364 адам құрады, оның ішінде
мемлекеттік тапсырыс негізінде 99 адам оқиды,
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім
гранты негізінде – 1, ақылы негізде – 265.

Кафедра
меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

Университетте аралық және қорытынды бақылауды,
сондай-ақ қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша
білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу
жөніндегі нұсқаулықтар әзірленіп, бекітілді. Оқу
сабақтарын сапалы өткізу мақсатында Platonus
ақпараттық жүйесінде "тапсырмалар" және "Онлайн
Прокторинг жүйесі" лицензиялық модульдері сатып
алынды.
Жыл сайын университетте сауалнама, университет
түлектерінің еңбек нарығының талаптарына сәйкестігі
туралы жұмыс берушілерден сауалнама жүргізіледі.
Атемекен, НАОКО, НААР соңғы 3 жылдағы қатысу
нәтижелері
бойынша мамандардың қажеттілігі
түлектердің жұмысқа орналасуымен расталады, ол
2018 жылдан бастап 2020 жылға дейін 86% - дан 93% ға дейін өсті (ҚР "Білім туралы"Заңының 47-бабының
17-2-тармағынан босатылған адамдардың санатын
ескере отырып). Бұл университеттегі білім беру
сапасының деңгейі мен түлектердің меңгеру
дағдыларының қалыптасуының көрсеткіші болып
табылады.
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Жетілдіру бағыттары:
- ЖОО түлектері, ғылым
магистрлерін жұмысқа
орналастыруды
ұйымдастыру ;
- басқа жоғары оқу
орындарынан,
оның
ішінде
шетелдерден
ғылым докторларын, PhD

ЖОО бітірген ғылым магистрлерін жұмысқа
орналастыру бойынша мақсатты жұмыстарды
жүргізілуде.Соңғы екі жылда 2018-2019 оқу жылы 90
% , 2019-2020 жылы 95% жұмысқа орналасты. ҚР
БҒМ-ң шетелдік ғалымдарды дәрістер оқып,
университеттің оқытушылары мен білім алушыларына
консультациялар өткізу үшін шақыру туралы
бағдарламасы бойынша Ресейден Орынбор
мемлекеттік университеті Н.А.Каргапольцева дәріс
беруге шақырылды.

2020-2021 Кафедра
оқу жылы меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

докторларын білім беру
2020-2021оқу жылында п.ғ.м. Ш.Стамкулова
бағдарламаларын
іске жұмысқа қабылданды. Ш.А.Стамкулова Орынбор
асыруға тарту жүйесін мемлекеттік
университетінде
2015-2018
ж.ж.
жетілдіру.
аспирантурада (44.06.01.- Білім және педагогикалық
ғылымдар) оқыған. (Қосымша №4) 2021 жылы
кандидаттық диссертациясын қорғауы жоспарланып
отыр. Сонымен қатар, 2021 жылы кафедраның
докторантурасын бітіруші екі түлекті Ж.Изтлеуова мен
Л.Сапартаеваны жұмысқа алу жоспарлануда.
Болгариядан педагогика ғылымдарының докторы,
профессор, Добрева Жанета Стойкованы 2021 жылы
6В01303-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
әдістемесі мамандығы бойынша білім алушыларға
дәріс оқуға шақыру жоспарланып отыр. Добрева
Жанета СтойковаСтара-Загора қ. Тракия
университетінде қызмет атқарады, педагогикалық және
жас ерекшелік психологиясы саласы бойынша маман.
Стандарт 6
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Ескерту:
- кітапханалық
және ақпараттық
ресурстарды
толықтыру қажет.
- кітапханалық
және ақпараттық
ресурстарды
толықтыру қажет.

1.
6В01303
(5В010200)-Бастауыш
оқытудың әрдайым
педагогикасы мен әдістемесі мамандығының білім
алушылары университеттің №7 оқу ғимаратының
екінші қабатында білім алады. Мамандыққа қатысты
12 дәрісхана бар. 218- Математиканы оқыту әдістемесі
дәрісханасы , 211-Жаратылыстану негіздері зертханасы
соңғы
үлгідегі
ақпараттық
коммуникативтік
технологиямен,
мамандандырылған
сыныптарда
заманауи интерактивті, магниттік және арнайы
тақталар, видеопроекторлармен
жабдықталған.
Зертханада Жас ерекшелік физиологиясы және
мектепке дейінгі гигиена, Қазіргі заманғы қазақ тілінің
негіздері, Қарапайым математикалық ұғымдарды

Кафедра
меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

қалыптастыру әдістемесі, Жаратылыстану негіздері
пәндерінен кафедра оқытушылары жасаған электронды
оқулықтар,электрондық білім беру ресурстарының
әлеуеті оқу үдерісінде тиімді пайдаланылуда. Білім
алушылар барлық пәндер бойынша заманауи
материалдық-техникалық
құрылғыларды
ғылыми
жұмыстар мен өзіндік дайындалған сабақтар үшін
қолданады.
2.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің
ғылыми
кітапханасы
оқу
орнының
жетекші
құрылымдық бөлімі ретінде екі миллионнан асатын
көп салалы дәстүрлі басылымдар мен электронды
ресурстары бар, заманауи технологиямен және
ақпараттық жүйелермен қамтамасыз етілген ақпарат
орталығына айналған. Кітапханада 5 оқу залы, 4
абонемент, 3 электронды зал, мөлшерлік-техникалық
құжаттар бөлімдері және 1 кітап беру пункті
оқырмандарға қызмет көрсетеді. Кітапхана «KazSoft»
компаниясы құрастырған «КАБИС-2.1» (Қазақстандық
автоматтандырылған кітапхана-ақпараттық жүйесі)
бағдарламасымен жұмыс жүргізеді. Кітапхананың
мәліметтер
базасын
қалыптастыру,
пайдаланушылардың қашықтағы ақпарат ресурстарына
еркін, жедел қол жеткізуін қамтамасыз ету, оқытушыпрофессорлардың еңбектерінің мәліметтер базасын
жасау жұмысы қолға алынған. Университеттің
электронды кітапханасының қоры жасақталуда.
Кітапханада Thomson Reuters, Springer, Elsevier
компаниясының
Scopus,
электронды-кітапхана
жүйелері
«Лань»,
«Полпред»
және
отандық
электронды кітапханалар РМЭБ (Республикалық
жоғары оқу орындары аралық кітапхана) мен КазНЭБ
(Қазақ ұлттық электронды кітапхана) деректер

базаларын т.б. пайдалануға мүмкіндік жасалған.
Университеттің ғылыми кітапханасы қазақ тілінде
жазылған оқу- әдістемелік кітапхана қорымен
толықтырылды. Мамандықтың білім алушылары осы
кітапхананың ақпараттық ресурстар базасын тиімді
пайдаланады.
Кітапхананың
кітапхана
қоры
жыл
сайын
толықтырылып отырады, мысалы, Дүйсенбаев А.Қ.
Педагогика [Мәтін]: Оқу-әдістемелік кешен / А.Қ.
Дүйсенбаев.- Алматы: "Отан" баспасы, 2018.- 293 б.- 8
экз.к.№6, 2 экз.к.№1. 122 74.00я7 Ж 81 Жҧмабекова
Ф.Н. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен
әдістері [Мәтін]: Оқу құралы / Ф.Н. Жұмабекова, Н.М.
Нұрғазиева.- Алматы: "Отан" баспасы, 2017.- 160 б.- 5
экз.к.№6. 123 74.03я73 М 45 Меңдаяхова Қ. Педагогика
тарихы (жалпы және мектепке дейінгі) [Мәтін]:
Оқулық / Қ. Меңдаяхова, Л.Р. Тайтелиева.- Алматы:
"Отан" баспасы, 2016.- 153 б.- 8 экз.к.№6, 2 экз.к.№1.
Қазақ тілінің кірме сӛздер сӛздігі [Мәтін] / Құраст.
Ш.Құрманбайұлы, С.Исақова, Б.Мизамхан, Г.Әлімбек,
Г.Мамырбекова, Д.Боранбаев.- Нұр-Сұлтан: Ұлттық
аударма бюросы, 2019.- 596 б.- ("Рухани жаңғыру
"сериясы). – 10 экз.к.№6, 10 экз.НТБ, 10 экз к.№5, 60
экз.к.№1. 130 81.2Қазя7 және т. б.оқулықтармен
жабдықталған.
Электрондық кітапхананы одан әрі дамыту үшін
"МегаПро" автоматтандырылған интеграцияланған
кітапхана жүйесі сатып алынды, оның көмегімен
жұмыс
ыңғайлылығының,
сенімділігі
мен
әмбебаптығының сапалы жаңа деңгейіне көшуге
болады.
Қазақстанның ЖОО Ассоциациясының президенті
Р.Алшановтың басшылығымен ҚР БжҒ министрлігіне

қазақ тіліндегі оқулықтар мен ғылыми әдебиеттерді
жаңартып қайта шығаруға, жетіспейтін кітапхана
қорын қазақ тіліне аударуға, жылы ескірген кітаптарды
сканерлеу арқылы қайта баспадан шығаруға ұсыныс
жіберілді.
Стандарт 7
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Ескерту жоқ

6В01302 (5В010100)-Бастауыш оқыту педагогикасы
мен әдістемесі» білім беру бағдарламасын іске асыру
туралы мәліметтер ЖОО-ның білім беру порталында
ұсынылады. "Педагогика және оқыту әдістемесі"
кафедрасында 6В01302 (5В010100)-Бастауыш оқыту
педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының
ерекшеліктері, нәтижелері мен жетістіктері туралы
ақпарат беретін стенд бар.Мамандық бойынша
студенттерді даярлау процесінде пайдаланылатын
бірыңғай ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі
талаптарға сәйкес келеді. Сонымен қатар студенттер
ғылыми бағдарламалар мен жетістіктер туралы толық
ақпарат ала алады. Сайт ақпараты жүйелі түрде
жаңартылып отырады, респонденттермен кері
байланыс орнатылған.
Сайттағы қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі
ақпарат шетелдік оқу орындарымен байланысты
дамытуға мүмкіндік береді.Студенттерді
жаңалықтармен және оқу үрдісімен уақтылы
ақпараттандыру үшін электрондық пошта, Facebook,
Whatsapp, В Контакте әлеуметтік желілері
қолданылады.
6В01302 (5В010100)Бастауыш оқыту педагогикасы
мен әдістемесі» білім беру бағдарламасы , оқытудың
күтілетін нәтижелері туралы ақпарат университеттің
Web-серверінде орналастырылған

әрдайым

Кафедра
меңгерушісі,
білім беру
бағдарламаларын
басқару бөлімі

(www.korkut.kz), БАҚ-та (газеттердегі мақалалар,
телебағдарламалар) және үнемі қайта өңделетін
жарнамалық буклеттерде мемлекеттік және орыс
тілдерінде жарияланады, ол анық, дәл, объективті,
өзекті және қолжетімді болып табылады.
"Педагогика және оқыту әдістемесі"
кафедрасында білім беру бағдарламасы
бойынша оқитын студенттерді келесі нысандар арқылы
жедел ақпараттандыру бойынша жүйелі жұмыс
жүргізілуде:
- Сайттағы жаңалықтарды жариялау www.korkut.kz;
- республикалық, облыстық және қалалық БАҚ
жарияланымдар ("Қызылорда мемлекеттік
университетінің хабаршысы"," Сыр бойы", "Ақмешіт
апталығы", "Кызылординские вести", "Егемен
Қазақстан", "Казинформ", "Сыр түлегі"»);
-республикалық және өңірлік "Қазақстан", "ҚазақстанҚызылорда", "Қоғам ТВ" және т.б. телеарналардың
("Маржан сөз", "Ақиқат алаңы", "Ұлт саулығы",
"Өмірдің өзі..."және т.б.).
-Университетте кафедраның автоматтандырылған
жұмыс үстелі (АЖО) жұмыс істейді, онда оқытушылар
мен жалпы кафедраның барлық деректері, практика
нәтижелері және педагогтердің рейтингтері бар.
Сондай-ақ, мектеп түлектеріне арналған кәсіптік
бағдар беру жұмыстары бойынша деректер табуға
болады . Практика бөлімі бойынша студенттердің
практикадан өту орны туралы ақпарат алуға болады.
"Рейтинг" блогында оқытушылардың барлық ғылыми
еңбектері, олардың жобалары, жарияланымдары,
оқудан тыс тәрбие қызметі туралы және әртүрлі ісшараларға, телешоуларға, дөңгелек үстелдерге қатысу,
олар өткізген тренингтер, кәсіптік бағдар беру жұмысы

туралы ақпарат көрсетілген..
-Университетте e-univer.korkut.kz электронды портал
жұмыс істейді Университеттің электрондық
порталында функциялар кіретін бөлімдер бар:
- 1) Ректор блогы-хаттар жіберу және жауап алу.
- 2) бөлімше басшыларының блогтары проректорларға хат жолдау және олардың
жауабын алу.
- 3) мемлекеттік қызметтер - әртүрлі анықтамалар
алу, жатақханадан орын алу және т. б.
- 4) "Деканат" АЖ ақпараттық жүйесі - кестелерді
енгізу, білім алушыларға хабарламалар жіберу
және басқа да ұйымдастыру жұмыстары.
- 5) Электрондық құжат айналымыуниверситеттің Құжаттамалық қамтамасыз ету
бөлімінде тіркелген құжаттармен жұмыс.
- 6) "Кафедра" АЖ ақпараттық жүйесімамандықтың оқу жұмыс жоспарын енгізу, жеке
жоспарды орындау, рейтингке қатысу үшін
ПОҚ материалдары және т. б.
- 7) "оқытушы" АЖ ақпараттық жүйесі - білім
алушылардың үлгерімін енгізу, контенттерді
жүктеу және т. б.
- 8) "Студент" АЖ ақпараттық жүйесі-чатсабақтарға, форумдарға қатысу, тест тапсыру
және т. б.
- 9) АЖ ақпараттық жүйесі 'Талапкер' - облыс
мектептерінің түлектері туралы деректер
- 10) "Электрондық кітапхана" АЖ ақпараттық
жүйесі-университеттің ғылыми-техникалық
кітапханасының базасынан әдебиеттерді іздеу.

