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КІТАПХАНАНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТАҚЫРЫБЫ: 

«Мектеп кітапханасы арқылы оқушы бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыра отырып, 

оқушы бойында ізденушілік қабілетті дамыту» 

КІТАПХАНА ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: 

Білім беру үрдісінде оқушыларға ақпараттық, оқырмандық мәдениетті қалыптастыру 

жолымен білім сапасын арттыру 

ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ: 

- Кітаптарды насихаттау жұмысын ұйымдастыру. 

- Ұстаздар мен оқушыларды оқуға тартуда тиімді жұмыс формаларын анықтау. 

- Оқушылардың оқу-ақпараттық біліктері мен дағдыларын дамыту. 

 - Ақпараттық, оқырмандық мәдениетті қалыптастыруды, диагностикалық жұмыстарды 

жүзеге асыру. 

- Оқу-тәрбие үдерісіне әрекет ету. 

- Оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.  санын көбейту, кітап айналымының 

санын көбейту. 

 - Оқушыларда танымдылық қабілеттері мен қызығушылықтарын дамыту. 

- Ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету 

- Кітап оқуға, әлемдік және ұлттық мәдениетке тарту арқылы баланы дамыту және оның өзін 

жетілдіруіне көмек көрсету. 

                              КІТАПХАНА ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: 

- Балаларды адамгершілікке, әдептілікке, ел жандылыққа тәрбиелеу жұмыстары,  еңбек және  

экономикалық тәрбие 

- Өлкетану жұмыстарын өзеге асыру. 

- Эстетикалық, этикалық тәрбиені насихаттау. 

- Салауатты өмір салтын насихатау.  

- Экологиялық тәрбие  

- Активтермен  жұмыс  

- Оқырманды кітапханаға  тарту жұмысын ұйымдастыру: оқырмандар санын, кітап 

айналымының санын көбейту. 

- Оқу үрдісіне ақпараттық жәрдем беру. 

- Қазақстың салт-дәстүрлерін насихаттау. 

- Елбасының халқына арналған жолдауларын насихаттау      

 

І. АҚПАРАТ-БИБЛИОГРАФИЯ ЖӘНЕ КӨПШІЛІК ЖҰМЫС: 

№ Көрсеткіштер атауы 

 

Жоспарланғаны 

1 Көрмелер (барлығы)  25 

2 Әдебиеттерін қарастыру  9 

3 Ауызша  журналдар  2 

4 Әнгімелесулер  10 

5 Әдеби мейрам, ойындар .. 2 

 



ІІ. КІТАПХАНА-БИБЛИОГРАФИЯ БІЛІМІН НАСИХАТТАУ 

№ Көрсеткіштер атауы Жоспарланғаны 

2 Кітапхана ішіндегі экскурсия  9 

3 Кітапханалық сабақтар  5 

4 Әңгімелесулер  10 

                  ІІІ. Кітапхана қорын құру және ұйымдастыру. Каталогтар. Кітапхана қорын 

сақтау жұмысы 

Оқулықтар қоры: 

1 Мектеп оқушыларын 1-20 қыркүйек аралығында оқулықтармен 

қамтамасыз ету 

Қыркүйек  

2 «Танысыз, жаңа кітаптар» кітапханаға келіп түскен жаңа 

кітаптарға көрме ұйымдастыру 

Қыркүйек  

3 Оқулықтардың қамтамасыз ететін библиографиялық моделін 

құру: 

Мұғалімдермен бірге отырып жетіспейтін оқулықтарға сұраныс 

жасау. 

Библиографиялық  мекемелермен жұмыс (каталогтар, 

тематикалық жоспарлары, оқулықтар мен оқу құралдар тізімі, 

Білім Министрлігінің ұсынысы) 

Қазан-қараша 

4 Түскен оқулықтарды қабылдау және тіркеу: 

Оқулық түскен құжаттарын рәсімдеу  

Суммарлық кітапқа тіркеу 

Картотеканы рәсімдеу 

Әл-ауқаты төмен оқушылар тізімін құру 

Келген сайын 

5 Оқушылардың оқулықтармен және оқу-құралдарымен 

қамтамасыз етілгенін анықтау 

Қыркүйек  

6 Әлеуметтік педагогтың тізімінде тұрған және үйде оқытылатын  

оқушыларға оқулықтар беру 

Тамыз  

7 Мұғалімдер мен оқушыларды жаңадан түскен келіп түскен 

оқулықтар мен оқу- құралдарымен ақпараттандыру 

Қыркүйек  

8 Оқулықтарды  таза ұстауға сынып аралық жарыстар өткізу  Жылына 2 рет 

9 Кітабынды  күтіп ұста! -  деген тақырыпта еркін әңгімелесу Жылына 2 рет 

10 Кітапхана қорынан көнерген,  жыртылған оқулықтардан ,  оқу 

бағдарламасы ескірген, оқуға жарамсыз әдебиеттерден 

тазаратып отыру 

Жылына 2 рет 

11 5-7 сыныптарға арналған «Кітап қалай пайда болды?» 

тақырыбында кітапханалық сабақ өткізу. 

Қыркүйек- 

қазан 

12 «Білім көзі кітап» әр тоқсан сайын оқулықтардың сақталу рейдін 

өткізу, нәтижесін шығару 

Әр тоқсан сайын 

13 2018-2019 оқу жылы аяғында оқулықтарды жинау-20-25 мамыр 

аралығында.  

Мамыр   

15 Жыртылған оқулықтарды  «Кітап емханасында  түптеу»  Мамыр  

Көркем әдебиет қорымен жұмыс жүргізу: 

1 Әдебиеттерді уақытында жүйелеу Келген сайын 

2 Әдебиеттерді каталогтеу; каталогтер мен картотекаларды өндеу Әрдайым  

3 Кітапхана тазалығын, ылғалдығын бақылау Үнемі  

4 Санитарлық күн Әр айдың 

сенбісі 

5 Оқырман формулярларын ай сайын қарау, кітап қарыздармен 

жұмыс жүргізу, газет шығару, сынып жетекшілеріне хабарлау 

Ай сайын 

                                               Периодика жинақтау: 



  1 Қараша айында 2018 жылдың І жартыжылдығына мерзімді 

басылымдарға яғни газет журналдарға тапсырыс дайындау. 

Қазан-қараша  

 

2 Сәуір  айында 2019 жылдың ІІ жартыжылдығына мерзімді 

басылымдарға яғни газет журналдарға тапсырыс дайындау 

Сәуір-мамыр 

 

ІҮ.Анықтама библиографиялық және ақпараттық жұмыс. 

Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру 

Оқырмандармен жұмыс 

1 Барлық жастағы оқырмандардың кітап оқуын, қабілетін 

жетілдіруге ат салысу. 

Жыл бойы 

2 Оқу үдерісіне көмек ретінде ақпараттық жұмыс   процессін әрі 

қарай дамыту 

Жыл бойы 

                                                Ү.Көпшілік жұмыс: 

1. Көрмелер 

Жазушылардың күнтізбелік атаулы даталарына арналған 

тақырыптық көрмелер: 

1 қыркүйек  білім  күні  
"ЕЛ ЖУРЕГІ - АСТАНА"-20 жыл 

Жаңадан келіп түскен әдебиеттерге арналған көрме; 

Жоспар бойынша әр мерекелерге арнап көрме шығару; 

 

Жыл бойы 

 

 

 

 Жыл бойы тұратын көрмелер 

«Ұлы Жеңіс» 

«Менің өлкем Қазақстан»; 

«Тілге құрмет  – елге құрмет» 

«Атажұрт» ұлттық салт-дәстүрге байланысты сайыс сабақ. 

«Елбасының жолдауы халқының қолдауы» 

«Абайды оқып таңырқа»; 

«Қазақстанның заңдары»; 

«Білгенің артық емес»;  

«Жасөспірім әлемі. Жасөспірім әлемде»  

 

2.Кітапханалық саяхаттар 

1 Кітапхана сабағы «Кітап үйіне есік ашық. Қазан  

2 Кітапхана ережелерімен танысу Қараша  

      3.«Бір ел – бір кітап» акциясы 

1 «Бір ел – бір кітап» кітап көрмесі. Қыркүйек  

2  Қыркүйек  

                                                        4.Патриоттық тәрбие 

 «Сыйнар ем Ана дегент әңірге» / Анаға тағзымкүн Қыркүйек 

 «Отбасы-шағын мемлекет» кітап көрмесі Қыркүйек  

 «Туған тілім қымбат маған» Қыркүйек 

 Абай – дана Абай  - дара қазақта. Кітап көрмесі  Жыл бойы 

                         Біз болашақ Отан қорғаушылармыз Мамыр  

5. Рухани адамгершілік тәрбие 

 Мәдени мұра  -  мәңгілік мирас . Кітап көрмесі Жыл бойы 

 Ұстаз   - ұлы тұлға  Қазан  

       6. Елбасы жолдауларын насихаттау 



 Халық қолдаған  Жолдау. Көрме Жыл бойы 

                                                  7.Тенге-мемлекеттің тірегі 

 Ұлттық  теңгеміздің туған күні.не орай - «Теңге-ұлттық табыстың 

кепілі» / ҚР ұлттықвалютасы- теңге  

ойын-сайыс 

Қараша  

                                                  8.Экологиялық тәрбие 

 «Отаным сүйіспеншілігімді қабыл ал!» кітап көрмесі Жыл бойы 

 «Кең байтақ Қазақстаның» тақырыптық көрме Жыл бойы 

 «Табиғат – біздің байлығымыз» тақырыптық сөре Жыл бойы 

                    9.Салауатты өмір салтын насихаттау жұмысы 

 «Жастар есірткі тұтынуға қарсы! Көрме Желтоқсан  

 Ең бірінші Президент күні. Желтоқсан 

 

10.Өлкетану жұмыстары: 

 «Менің өлкем Қазақстан» библиограф.шолу Жыл бойы 

 Қадыр Мырза Әли  туғанына 80 жыл Қаңтар 

 «Туған елім алтын бесігім» ауызша журнал Қаңтар  

                                                       11.Әр түрлі іс шаралар: 

 «Тәу еттім саған  - Тәуелсіздік» Желтоқсан  

 «Елбасы және тәуелсіз Қазақстан».  Библиографиялық шолу Желтоқсан 

 Жыл басы    - Наурыз Наурыз  

 Қазақтың көрнекті жазушысы Сәбит Мұқановтың туғанына 115 

жыл 

Сәуір 

 Домбырашы, композитор Нұрғиса Тлендиевтің туғанына 90 жыл Сәуір 

 Көп  ұлтты Қазақстан. Кітапханалық шолу Мамыр  

 «Халықтарды бірлестірген ел» ауызша журнал  Мамыр  

 «Жеңісті тойлайды  ел бүгін» Ұлы Отан соғысы Мамыр  

 «Ең үздік оқырман» конкурс Мамыр  

 Елбасы –Н.Ә. Назарбаев 75 жас Шілде 

 Абай Құнанбаевтың туғанына 170 жыл Тамыз 

 Шәмші Қалдаяковтың туғанына 85 жыл Тамыз  

                                         VI. КӘСІПТІК ДАМУ 

1 Қалалық кітапханашылар бірлестігінің жұмысына қатысу Жыл бойы 

2 «Мектеп кітапханасы» әдістемелік журналын жыл сайын 

жаздырып, оқу, байқау 

12 айға 

3 Қазақстан Республикасының 2050 стратегиясына, «Білім 

заңына», «Тіл туралы» заңына, «Балалар конвенциясына», 

Елбасының жыл сайын жолдайтын жолдауларына , тағы да басқа 

заңдарына назар аударып, оқу, білу. 

Жыл бойы 

                                                                                           

 

Кітапхана меңгерушісі:             Тулемесова Р.Д 

 


