
 
Е. А. Бөкетов атындығы Қарағанды университеті 

Ғылыми кітапхана 

1 курс студенттеріне арналған 

2020 

 



Құрметті 1 курс студенттері!  
 

  Бүгін сіздер университет табалдырығын алғаш рет студент 
ретінде аттап отырсыздар. Бұл, сіздер Е. А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды университеті үлкен ұжымының толық құқылы мүшесі 
екендеріңізді білдіреді. Барлықтарыңызды осы айтулы оқиғамен 
құттықтаймыз! Сіздерге, денсаулық, төзімділік, сәттілік тілейміз! 
Университет қабырғасында өткізілген жылдар сіздерді ақылды, нағыз 
интеллектуал, табиғат пен экология, әлем тарихы мен философия 
салаларын  игерген жан-жақты, білікті маман болып шығуларыңызға 
үлкен үлес қосады. Университеттегі  алатын білімдеріңіз - сіздердің 
мәдени, кәсіби және ғылыми өсуіңіздің бастапқы алаңына айналсын. 
Ақ жол! 

Ізгі ниетпен:  
кітапхана ұжымы 



 

 

 
Университет кітапханасы дегеніміз не?  

Кітапхана жайлы мәліметті қайдан білуге болады ? 

 Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

ғылыми кітапхана - ақпараттық орталық және 

инфрақұрылымның бір бөлігі. 

Кітапхана міндеттері:  

  

•студенттерге білім алу барысында сабаққа 

дайындалуға жәрдемдесу; 

• рефераттар, курстық, дипломдық және басқа да 

жұмыстар жазу; 

• студенттердің әр түрлі тақырыптар мен пәндерді өз 

бетінше оқуына көмектесу; 

• ғылым мен техниканың жетістіктері туралы 

ақпарат беру 

Кітапхана құрылымы: 

1125 орындық 10 оқу залы,  

Семестрге немесе қажеттілігіне 

қарай кітап алу үшін 12 

абонемент,  

7 электрондық ресурстар залы 

Кітапхана сайтындағы қосымша 
ақпарат  http://library.ksu.kz 
Сұрақтар мен ұсыныстарды 
мына мекенжайға жіберіңіз 
rootlib@ksu.kz 



Университет кітапханасы көрсететін  
қызмет түрлері: 

• Оқулықтар, көркем және ғылыми әдебиеттер, газеттер мен журналдарды беру. 

• Кітапханада бар барлық құжаттардың электронды каталогы – ИРБИС жүйесін 

игеруге көмектесу.  

автор, тақырып,  пән, мамандық және т.б. бойынша кітаптар мен мақалаларды 

іріктеу.  

• Интернет желісінде ақпарат іздеуге көмек көрсету.  

• Студенттің электрондық мекенжайына қажетті оқу материалдары – ПОҚ 

дәрістері, оқу презентациялары, кітаптар мен оқу-әдістемелік кешендердің 

электронды нұсқалары жіберіледі.  

• Электрондық ресурстар залдарында қажетті оқу материалдарын көшіру 

немесе басып шығару жүзеге асырылады.  

• Студенттерге оқу мақсатында профильдер, жеке кабинеттер құруға, күнделікті 

пошта мен т. б. тексеруге рұқсат етіледі. 



Университеттің электрондық ресурстары 

           Қалай қолдануға болады? 

Электрондық каталог (ЭК)-ИРБИС-64 бағдарламасы негізінде құрылған ,онда 
кітапханаға келіп түскен барлық басылымдар көрсетіледі. ЭК-қа кіру барлық оқу 
ғимараттарында, сондай-ақ кітапхана сайты арқылы жүзеге асырылады. 
http://library.ksu.kz), оны мобильді құрылғылардан да көруге болады. 

Электрондық кітапхана (ЭК) -ПОҚ  дәрістерінің электрондық нұсқаларын, оқу 
презентацияларын, оқу-әдістемелік кешендерді, оқу әдебиетін және басқа да 
басылымдарды қамтитын электрондық кітапхана. 

Репозиторий- конференция материалдарына, "Қарағанды университетінің 
хабаршысы" сериялық басылымдарына, монографияларға және басқа да толық 
мәтінді оқу және ғылыми құжаттарға ашық тегін қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

Толықмәтінді  деректер базасы (ДБ): "ПАРАГРАФ", РМЭБ, eLIBRARY.RU, ИВИС, 
ЭК "Эпиграф", сондай-ақ ағылшын тілінде Clarivate Analytics, Elsevier (Scopus және 
ScienceDirect) 



Студенттің ақпараттық мәдениеті дегеніміз не? 

ақпаратты дұрыс және сауатты бере білу, оның ішінде 

библиографиялық сілтемелерді рәсімдеу және 

әдебиеттердің библиографиялық тізімін жасау 

Студенттің ақпараттық мәдениеті-бұл ... 

әр түрлі ақпарат көздерімен (мысалы, дәрістік материалдар, 

ғылыми журналдар, газеттер, оқу құралдарымен) жұмыс 

істей білу 

 әр түрлі іздеу жүйелерінде ақпарат таба білу (интернет, 

кітапханалық каталог және электрондық құқықтық 

жүйелер) 

компьютерлік сауаттылық, ақпаратты өңдеу дағдылары, 

жаңа ақпаратты қадағалай білу 



 
 
 
Университетте оқуды қалай жеңілдетуге және 

пайдалы білім алуға болады:  

кітапханашылар кеңесі 

 

 

•Кітапхана жаңалықтарымен және жаңа түскен кітаптар тізімімен хабардар болу үшін кітапхана 

сайтына кіріп тұруды әдетке айналдырыңыз. 

•Білім беру және зерттеу қызметінде электронды ресурстарға жазылу мүмкіндіктерін пайдаланыңыз – 

бұл сіздің жұмысыңызға ерекше өзектілік береді. 

•Сізді қызықтыратын сұрақтар болса,  электрондық пошта арқылы қоюға мүмкіндіктеріңіз бар  

•Кітапхана немесе университет мұражайларына экскурсияға жазылыңыз.  

•Көркем кітаптар, фантастика, классика, оқиғалы фильмдер, детективтер оқыңыз.  

•Өнер жайында альбомдар қараңыз, тарихи-мәдени ескерткіштерді, табиғи және сәулетті көрікті 

жерлерді  аралаңыз.  

•Кітапхана өткізетін іс-шараларға: ақпарат күндері, диплом алушылар күндері, кітап көрмелеріне 

қатысып, кітапхана қорына келіп түскен жаңа басылымдармен таныса аласыздар. 

•Кітапхана қорын пайдалана отырып,  ана  тілі мен шет тілдерін  үйренуге мүмкіндіктеріңіз бар. 

•Кітапханада оқыған сүйікті кітабыңызды  достарыңызға оқуға кеңес беріңіз.  



Қажетті кітапты табу үшін сізге https://library.ksu.kz/ 

мекен-жайы бойынша кітапхана сайтына кіруіңіз қажет  

«Электрондық 

каталог» бөлімін 

таңдайсыз 

https://library.ksu.kz/
https://library.ksu.kz/
https://library.ksu.kz/


Экранның сол жағында іздестіруге болатын Деректер базасы 

көрсетілген 

 



Деректер базаларының сипаттамасы: 
«Кітаптар» – ғылыми, оқулықтар, көркем әдебиеттер, сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар. 

 
«Мақалалар» – кітапхана алатын  мерзімді басылымдардың және жинақтардың  мақалалары  (газеттер мен журналдар).  

 
«Электрондық кітапхана» –университеттің профессор-оқытушылар құрамының оқулықтары, дәрiстерi, бағдарламалары, тестiлерi, зертханалық 

жұмыстары және басқа оқу-әдiстемелiк жұмыстарының, кiтапхана қорындағы неғұрлым жиi сұралатын құнды басылымдардың, Е.А.Бөкетов атындағы 

ҚарМУ Хабаршысының, Интернетте бар және оқу үдерісіне қажетті оқулықтар, ғылыми, анықтамалық басылымдардың толық мәтіндері. 

 

«Авторефераттар мен диссертациялар» – Қарағанды университеті ғылыми кiтапханасының қорына түскен диссертациялар мен диссертация 

авторефераттары. 

 
«Аудиовизуалдық және электрондық құжаттар»  – СD-RОМ-дар мен аудио-бейне кассеталардағы оқу, ғылыми, ғылыми-танымдық, анықтамалық 

басылымдар . 

  

«Мерзiмдi басылымдар»  – Қарағанды  университеті  ғылыми кiтапханасы жазылған мерзімді  басылымдар. 

 
«Оқу - әдістемелік кешен» – пәннiң мақсаты мен мiндетi, оның қысқаша мазмұны, әр сабақтың тақырыбы, ұзақтығы және қысқаша сипаттамасы; пән 

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

құжаттар. 

  

«Типтiк бағдарламалар»  – әр пән бойынша оқылатын курстың сипаты, курстың қысқаша мазмұны, курстың мақсаты мен міндеттері; әрбір сабақтың 

ұзақтығы; студенттердің өз бетінше жұмыстарына (СӨЖ) тапсырмалар және т.б. енген бағдарламалар туралы ақпарат. 

  

 



Стандартты іздестіруді келесі элементтер бойынша 

жүргізуге болады 

 

- Кілттік сөз 
- Автор 
- Атауы 
- Баспа жылы 



Кеңейтілген іздестіру 

 

-   Мамандық 
- Пән 
- Кілттік сөз 
- Автор 
- Басылым түрі 
- ISSN, ISBN 
-   Баспа жылы 



• Профессор-оқытушылар құрамының дәрістер 
курсы мен мультимедиялық  

презентацияларының, цифрландырылған 
кітаптар және Қарағанды университетінің 

хабаршыларының толық мәтіндерін іздестіру 
үшін «Электрондық кітапхана» деректер 
базасын таңдайсыз. 

• Профессор-оқытушылар құрамының оқу-
әдістемелік кешендерінің (силлабусы) 

толық мәтіндерін іздестіру үшін «Оқу-
әдістемелік кешендер» деректер 

базасын таңдайсыз. 



Толық мәтін ашылу үшін, жоғарғы оң жақ бұрышындағы 

Авторизацияны орындау керек 
 

 

Логин – Сіздің фамилияңыз орыс тілінде 
Пароль – Сізге  кейстердің  ашылуы үшін университет  берген 
парольмен бірдей 



Электрондық кітапханада іздестіруді жасағаннан 

кейін, толық мәтін ашылуы үшін жүктеуге басасыз 

 



Ғылыми кітапхананың электрондық ресурстары Адрес 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті ғылыми 

кітапханасының Web-сайты  

https: //library.ksu.kz  

Электрондық каталог «Электрондық кітапхана»  https: //webirbis.ksu.kz 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 
репозиториі 

https: //rep.ksu.kz 

Республикалық жоғары оқу орындары аралық 
электрондық кітапхана 

https: //rmebrk.kz 

«Эпиграф» электрондық кітапханасы https: //res.epigraf.kz 

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

Clarivate Analitics анықтамалық-іздестіру деректер 
базасы 

https: //webofscience.com 

 Scopus анықтамалық-іздестіру деректер базасы https: //www.scopus.com 

ScienceDirect Elsevier ғылыми базасы https://www.sciencediret.com  



Назарларыңызға рақмет! 


