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Құрметті бірінші курс студенттері! 
 

Бүгін сіздер университет табалдырығын алғаш рет студенттер ретінде 
аттадыңыздар-бұл сіздің Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетінің үлкен ұжымының толық құқықты мүшелері болып 
табылатындығыңызды білдіреді. Сіздерді осы айтулы оқиғамен 
құттықтаймыз! Сізге  сәттілік, денсаулық, шыдамдылық тілейміз! Альма-
матер қабырғасында өткен жылдар сізді одан да ақылды, нағыз зиялы 
қауымға, керемет мамандарға және адами қатынастар, табиғат пен экология, 
әлем тарихы мен философия туралы көптеген білімді игерген адамдарға 
айналдыруын тілейміз! Университетте оқу сіздің одан әрі мәдени, кәсіби 
және ғылыми өсуіңіздің бастапқы алаңына айналсын. 

 

Ізгі тілектермен,кітапхана ұжымы 



10 оқу залы 

1078 орын 8 электрондық 

ресурстар залы 

10 абонемент 

Кітапхана 
құрылымы 



Кітапхана қоры(данасы) 

527973 

999289 

89522 

192999 

Ғылыми 
әдебиеттер 
Оқу әдебиеті 

Көркем әдебиеттер 

Мерзімдік 
басылым 

62% 

Барлығы 
1806386 



Қордың тілдік құрамы (данасы) 

590970 

1215393 

42475 

қазақ тілінде 

орыс тілінде 

басқа тілде 



Студенттің ақпараттық мәдениеттілігі дегеніміз не? 

ақпаратты дұрыс және сауатты бере білу, соның 

ішінде библиографиялық сілтемелерді рәсімдеу және 

әдебиеттердің библиографиялық тізімдерін құру 

Студенттің ақпараттық мәдениеттілігі … 

әртүрлі ақпарат көздерімен (мысалы, дәрістік 

материалдармен, ғылыми журналдармен, газеттермен, 

оқу құралдарымен)жұмыс істей білу 

интернет, кітапхана каталогы немесе электронды 

құқықтық жүйе болсын, әртүрлі іздеу жүйелерінен 

ақпарат таба білу 

компьютерлік сауаттылық, ақпаратты өңдеу 

дағдылары, жаңа ақпаратты қабылдау қабілеті 



Университеттің электрондық ресурстары 
   Оларды қалай пайдалануға болады? 

Электрондық каталог (ЭК)-ҚарУ кітапханасының қорына келіп түскен барлық басылымдар 
туралы мәліметтер бар. Онда барлық әдебиеттердің библиографиялық сипаттамасы 
берілген. ЭК –пен университеттің  барлық корпустарында, сондай-ақ   кітапхана сайты 
арқылы (http://library.ksu.kz),  жұмыс істеуге болады , оны мобильді құрылғылардан да 
көруге болады. 

Электрондық кітапхана (ЭК), ол ПОҚ дәрістерінің электрондық нұсқаларын, мультимедиялық 
көрсетілімдерді , оқу-әдістемелік кешендерді, оқу әдебиетін және басқа да басылымдарды 
қамтиды. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды  университетінің репозиториі  

Ғылыми ізденістердің нәтижелерін жинақтау,  ұзақмерзімге сақтау, сенімді ашық қатынауды 
қамтамасыз ету үшін құрылған және Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ академиялық 
қоғамдастығының интеллектуалдық өнімдерімен байланысты  институционалдық электрондық 
мұрағат болып табылады.     .  

Сыртқы электрондық ресурстардың деректер базаларына: (БД):  «ПАРАГРАФ», 
РЖОЭК,  ЭК «Эпиграф», eLIBRARY.RU,  сондай-ақ Clarivate Analytics, Elsevier (Scopus 
және ScienceDirect). 



Университет кітапханасы көрсететін қызметтер: 

 Оқулықтар, көркем және ғылыми әдебиеттер, газеттер мен журналдармен 
қамтамасыз ету. 

Кітапханадағы барлық құжаттардың электронды каталогы – ИРБИС жүйесінде 
жұмыс істеуге көмектесу. 

Интернет желісінде ақпарат іздеуге көмектесу. 
Студенттің электронды мекенжайына қажетті оқу материалдары – ПОҚ 

дәрістері, оқу презентациялары, кітаптардың электронды нұсқалары және оқу-
әдістемелік кешендерін жіберу. 

Электрондық ресурстар залдарында қажетті оқу материалдарын көшіру 
немесе басып шығару жүзеге асырылады. 

Оқу мақсатында студенттерге профильдер, жеке кабинеттер құруға, поштаны 
күнделікті тексеруге және т. б. рұқсат етіледі. 



Электронды каталог кітапхананың ақпараттық ресурстарынан 
тұрады 

кітап қоры  
 

электрондық басылымдар 
қоры 

мерзімді басылымдар 
қоры 

ПОҚ-ның ғылыми, оқу және оқу-
әдістемелік  құралдары 

CD, DVD-ROM-дағы 
басылымдар топтамасы 

аудио- видеоматериалдар 
 



Кітаптың мұқабасы мен мазмұны 



       RFID-технологиясы 



Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ғылыми 

кітапханасы сайты https://library.ksu.kz/  

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


Қажетті кітапты табу үшін сізге https://library.ksu.kz/ мекен-жайы 
бойынша кітапхана сайтына кіруіңіз қажет  
 

«Электрондық 

каталог» бөлімін 

таңдайсыз 

https://library.ksu.kz/


Экранның оң жағында іздестіруге болатын мәліметтер базасы 
көрсетілген 

 



Деректер базасының 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 



Кеңейтілген іздестіру 

 

-     Кілттік сөздер 
-  Авторы 
-  Атауы 
-  Басылым түрі 
-    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, сайтқа тіркелуіңіз керек  

 

 

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



Электрондық кітапханада іздестіруді жасағаннан кейін, толық мәтін 
ашылуы үшін,  «Электронная версия», және  «Листать» батырмасын 
таңдаңыз 

 



Веб-ирбис жүйесі арқылы авторизациядан кейін сіз өзіңіздің 

оқырман формулярыңызды көре аласыз 

Кітаптың атауы  
• Қайтару  күні 

Кітаптың 
инвентарлық 

нөмірі 

Сіз кітапты алған  

корпус 



Толықмәтінді деректер базасы 



 

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 

Ақпараттық жүйе Параграф https://online.zakon.kz 

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  



Кітапхана сайты арқылы https://library.ksu.kz. сіз 
кітапханашыға сұрақ қоя аласыз 



Email- library@mail.ksu.kz 

  

Назарларыңызға рақмет! 

mailto:library@mail.ksu.kz

