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КІТАПХАНАНЫҢ 

ОҚЫРМАНДАРҒА ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ БӨЛІМДЕРІНІҢ 

ОРНАЛАСУЫ МЕН ЖҰМЫС 

УАҚЫТЫ



КІТАПХАНА ҮШ ОҚУ ҒИМАРАТЫНДА ОРНАЛАСҚАН:

№1 оқу ғимараты (103 ауд., 1 -қабат):

Төменгі курс студенттеріне арналған абонемент және оқу залы орналасқан, күндізгі 

бөлімнің 1-2 курстарының студенттеріне, сырттай және қашықтықтан оқытылатын 

бөлімдердің 1-3 курстарына, Көлік және жол факультетінің 1-4 курстарының
студенттеріне, оқытушыларға мен университет қызметкерлеріне қызмет көрсетеді.

Оқырмандарға қызмет көрсету кестесі:

 Дүйсенбі - бейсенбі - 9.00-17.00      

 Жұма 9.00-16.30 

 Сенбі 9.00 – 15.00                                       

 Жексенбі - демалыс

 Айдың соңғы сәрсенбісі – тазалық күні

Байланыс ақпараты:

 Анықтама телефон 56-59-32 (2018)

 Эл.адрес: library_ktu@mail.ru

Түскі үзіліс жоқ !!! 

mailto:library_ktu@mail.ru


Бас ғимараттың кітапханасы  (146 ауд., 1 қабат, 254 ауд., 2 қабат) 

Жоғарғы курс студенттеріне арналған абонемент  (№ 146 ауд., 1 қабат): Күндізгі 

бөлімнің 3-5 курс студенттері, сырттай және қашықтықтан оқытылатын бөлімдердің
4-5 курстарының студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға, оқытушыларға 

және университет қызметкерлеріне қызмет көрсетеді.

Оқырмандарға қызмет көрсету кестесі:

Дүйсенбі - бейсенбі - 9.00-17.00

 Жұма 9.00-16.30

 Сенбі 9.00 – 15.00   

Айдың соңғы бейсенбісі – тазалық күні

Байланыс ақпараты:

 Анықтама телефон 56-59-32 (2019)

 Эл.адрес: library_ktu@mail.ru

Түскі үзіліс жоқ !!! 

mailto:library_ktu@mail.ru


Бас ғимараттың кітапханасы: Электронды оқу залы  (254 ауд., 2 қабат) 

Пайдаланушылардың барлық санаттарына арналған электронды оқу залы –

компьютерлермен (INTERNET-ке қолжетімділікпен, бағдарламалық қамтамасыз ету 

жиынтығы, оқу тапсырмалары үшін), сканерлермен және ноутбуктермен жұмыс 

істеуге арналған Wi-Fi аймағымен қамтамасыз етеді.

Көрсетілетін қызмет түрлері:

Электронды каталог

 Электронды кітапханаға

Қашықтағы ресурстар

Жұмыс кестесі:

 Дүйсенбі - бейсенбі 8.30 – 17.30      

 Жұма  8.30 — 17.00 

 Сенбі 9.00 – 15.00                                       

 Жексенбі - демалыс

Айдың соңғы бейсенбісі – тазалық күні

Байланыс ақпараты:

 Анықтама телефон 56-59-32 (2020)

 Эл.адрес: library_ktu@mail.ru

Түскі үзіліс жоқ !!! 

mailto:library_ktu@mail.ru


№3 ОҚУ ҒИМАРАТЫ «ӘСКЕРИ КАФЕДРАСЫ»

№ 222 аудитория (2 қабат)

Әскери кафедрада оқитын университеттің барлық мамандықтарының
студенттеріне қызмет көрсетеді.

Дүйсенбі - бейсенбі 8.30 – 17.30 (үзіліс 12.00–12.45)

Жұма 9.00-17.00 (үзіліс 12.00-12.30)  

Сенбі 9.00 – 15.00

Жексенбі - демалыс

Айдың соңғы бейсенбісі – тазалық күні

Байланыс ақпараты: 

Анықтама телефон 44-08-93



Кітапхана қорынан қажетті басылымды қалай алуға болады?

№1 оқу ғимараты (103 ауд., 1 -қабат):

13.09.2021ж. Бастап барлық мамандықтардың күндізгі оқу бөлімінің 1 курс
студенттеріне оқу барысында қажет әдебиеттерді кесте бойынша бере бастайды,
сонымен қатар, кітапханаға жазылу және жалпы әдебиеттерді беру жұмысы
басталады.

Кестені кітапхананың  сайттынан, деканаттардан және кураторлардан біле

аласыздар.

Міндетті түрде әдебиетті аларда «Оқырман карточкасын»  толтыру қажет. 

Оқырман карточкасын толтыру үшін  бір дана 3*4 фотосурет керек.

Өзімен бірге:  студенттік билет  немесе  жеке куәлік,  қалам,  пакет, маска 

болуы тиіс. 

Оқу  әдебиеттер  бір  семестрге  беріледі !!! 



Кітапхана қорынан кітапты қалай алуға болады?

Студенттерді тіркеу және күндізгі бөлімнің бірінші курс студенттеріне

барлық мамандықтар бойынша әдебиеттер беру кестеге сәйкес басталады.

Әдебиеттерді беру кестесі кітапхана сайтында орналастырылады, топ

декандары мен кураторларына жіберіледі.

Әдебиеттерді алу кезінде сізге «оқырманды тіркеу картасын» толтыру қажет,

ол үшін қалам мен 3*4 өлшемді бір фотосурет қажет.

Сондай-ақ өзіңізбен бірге болуы керек: студенттік билет немесе жеке куәлік,

қалам, сөмке.

Оқулықтар бір семестрге беріледі!!!

МАҢЫЗДЫ!!!

Кітаптарды алғаннан кейін басылымдарды қарап шығыңыз, егер кемшіліктер

табылса, кітапханашыға хабарлаңыз. Әйтпесе, кітаптардың бүлінуі үшін

жауапкершілік соңғы басылымды пайдаланған оқырманға жүктеледі.

Жоғалған немесе бүлінген кітаптар нарықтық баға бойынша балама

әдебиеттермен ауыстырылады.



Маңызды ақпарат!!!

Оқу әдебиеті бір семестрге, ғылыми – белгілі бір мерзімге беріледі.

Оқу жылы ішінде оқырмандарға қызмет көрсету тек студенттік билет

арқылы жүзеге асырылады.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін кітаптарды қайтару мерзімдерін

орындаңыз.

Әдебиетті алып, басқа оқырманға қол қоюға тыйым салынады.

Бір басылымның екінші данасын алуға тыйым салынады.

Студенттік билетті алғанға дейін оқу әдебиеттермен кітапхананың оқу

залдарында жеке куәлікті көрсету арқылы оқуға болады.



ОҚУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ӘДЕБИЕТТЕР ҚАНДАЙ МЕРЗІМГЕ

БЕРІЛЕДІ?

Оқу әдебиеті бір семестрге, ал ғылыми әдебиет – нақты

мерзімге ғана беріледі.

Қажеттілігіне қарай ғылыми әдебиеттердің пайдалану мерзімін

ұзарта аласыз, ол үшін абонементке барып, ол әдебиетке басқа

оқырмандардан сұраныс түспеген болса, тағы қолдану мерзімін

ұзартуға болады.

Егер оқулықтың, ғылыми әдебиеттің баспалық нұсқасы

болмаса, кітапхананың Электронды оқу залында, керекті

басылымның электрондық нұсқасын жүктеп ала аласыздар.

Жазғы каникул, академиялық демалыс, әскери міндет өтеу кезі,

университеттен кеткен жағдайда басылымдарды кітапханаға

өткізу қажет.

Назар аударамыз! Жоғалған немесе бүлінген кітаптар сол

басылыммен бірдей әдебиетке нарықтық бағада ауыстырылады.

Жоғалған әдебиет қай кітапханадан алынса, сол кітапхананың

қызмет көрсету бөліміне барып кеңес аласыз.



АҚПАРАТТЫ ІЗДЕУДЕ ҚИЫНДЫҚТАР БОЛСА,

КІМГЕ ЖӘНЕ ҚАЙДА БАРУ КЕРЕК?

Егерде кітапты немесе журналдағы мақаланы таба алмасаңыз

онда көмекке:

❖ кітапхана абонементіндегі немесе оқу залындағы кітапханашы

көмегіне жүгініңіз;

❖ кітапхананың электрондық каталогы арқылы кітапхана

қорындағы кез-келген мерзімді басылымды, кітапты немесе

мақаланы іздеп табасыздар . Электронды каталогты кез-келген

уақытта университеттің ішінде және Internet арқылы басқада

жерлерде қолдануға болады.

Электронды ресурстармен http://lib.kstu.kz сайтында танысуға

болады. Электронды ресурстарға университет ішінде және

кітапхананың Электронды оқу залында, сонымен қатар

университет жатақханасында, үйде де қолдану мүмкіндігіі

қамтамасыз етілген.

http://lib.kstu.kz/kz/


Университетін кітапханасымен қолдану ережесі  
https://lib.kstu.kz/kz/

Кітапхана сайтын үнемі қарауды ұсынамыз

https://lib.kstu.kz/kz/


Кітапхананың электронды каталогы

(АБИС «ИРБИС64+»)

Құжаттардың барлық түрлеріне арналған библиографиялық сипаттамаларды қамтиды: кітаптар,

мерзімді басылымдардағы мақалалар, мерзімді басылымдар, электронды ресурстар және т.б. Ол

кітапхананың барлық компьютерлерінде орналасқан.



Пайдаланушы интерфейсінің жалпы көрінісі



«ІЗДЕУ» режимі





Қажетті әдебиеттерді қолға алу үшін міндетті түрде

«Талапнама парағын» толтыру қажет. 







Модуль СК-Электронная библиотека
Модуль СК-Электронная библиотека





ӘДЕБИЕТТІ ІЗДЕУ

КЕЛЕСІ ҚАДАМ: «ІЗДЕУ РЕЖИМДЕРІ» («ПОИСКОВЫЕ РЕЖИМЫ») ІШІНЕН ІЗДЕУ ТҮРІН ТАҢДАҢЫЗ: «ЭЛЕКТРОНДЫҚ

КАТАЛОГТАН ІЗДЕҢІЗ / ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ» НЕМЕСЕ «ЭЛЕКТРОНДЫ КАТАЛОГТА КӘСІБИ ІЗДЕУ / 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ»). 







Кітапхана

сайтында

http://lib.kstu.kz 

«Студент / 

Қашықтықтан 

оқытуға 

көмектесу» 

бөлімінде:

«Бірінші курс 

студенттерінің
электронды

портфелі» 

құрылды, оған

оқу үрдісінде

сізге қажет

басылымдардың
толық мәтіндері

кіреді. 



Қажетті пәнді таңдағаннан кейін сіз оқуға және жүктеуге болатын баспа

басылымдарының электронды нұсқаларының тізімін аласыз



Сол бөлімде Excel форматындағы «Студенттің электронды портфелі» қазақ және орыс тілінде  
құрастырылған. Басылымдар оқуға және жүктеуге қол жетімді



ҚҰЖАТТАРДЫ ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ ЖЕТКІЗУ (ҚЭЖ)

Кітапхана

қорынан

«Бірінші

курстың

электрондық

портфеліне» 

енбеген

басылымдардың

электрондық

нұсқаларын

«Құжаттарды

электронды

түрде жеткізу» 

қызметі арқылы

алуға болады

ҚЭЖ»



ҚЭЖ тапсырыс формасын

толтырып, мына мекен –

жайға жіберіңіз:

library_ktu@mail.ru



Қол жеткізу ережелері

Университет желісінің ішінде кітапхана сайты арқылы университеттің

барлық құрылымдық бөлімшелерінің компьютерлерінен кіру парольсіз (IP

мекенжайы бойынша авторизация жүргізіледі) қамтамасыз етіледі.

Ерекшелік – ЭКЖ IPR BOOKS – ЭКЖ-ге кіруге арналған логин мен парольді

электронды оқу залында (254 аудитория, бас корпус) және оқу

кітапханасының оқу залында (103 кабинет, №1 оқу ғимараты) алуға болады.

Барлық лицензияланған қашықтағы ресурстарға университет қабырғасынан

тыс кіру мүмкіндігі бар (ВКонтакте әлеуметтік желісі, кітапхана әкімшісі,

бірыңғай кіру паролі, жеке кабинеттер арқылы).



Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық 

кітапхана (РЖООЭК) (РМЭБ)

Сайт ресурстарымен жұмыс істеу туралы толық ақпаратты 

РМЭБ веб -сайтында «Бейне нұсқаулық» бейнебаянында қазақ

және орыс тілдерінде табуға болады.



Әлеуметтік желілер арқылы РМЭБ толық мәтінді ресурстарын ақысыз

пайдалануға мүмкіндік бар. Ол үшін сіз Вконтакте мен Инстаграмдағы
ресми парақшаларға жазылушы болуыңыз керек. Осы желілік

ресурстарды пайдалану арқылы сіз РМЭБ желілік ресурстарын пайдалану

шарттарымен толық келісетіндігіңізді және оларды сақтауға 

міндеттенетіндігіңізді растайсыз.



https://biblioclub.ru



https://e.lanbook.com



https://www.iprbookshop.ru



Ашық қолжетімділік







Навигационные ссылки



e-mail: library_ktu@mail.ru

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.kartu.3

Адрес: г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56

https://www.facebook.com/biblioteka.kartu.3/

