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KUPHLLIYY

Мезгил откен сайын дуйно жузунде ааламдашуу процесси тездик менен 
енугуп, жаны инновациялык алдынкы технологиялардын колдонулушу адам 
затынын кунумдук жашоосуна, олконун ар тараптуу онугуусуно ез талаптарын 
коюп, коптогон озгоруулорго багыт алууну талап кылууда. ©лконун 
экономикалык онугуусунун бирден бир фаворита бул жумушчу кадрларды 
мезгилдин талабына ылайык даярдоо болуп эсептелери талашсыз. Бугунку 
кундо олкобуздогу иш орундарынын жетишсиздигинен жумушсуздуктун 
децгээли ото жогору корсоткучко ээ. Бул оз учурунда олкобуздогу алдуу 
кучтуу жаштарыбыздын алыскы жана жакынкы олколорго иш издеп, эмгек 
миграциясына кетууго аргасыз кылгандыктан, суроо талапка жооп берген 
адистерди даярдоо зарылчылыгы келип чыгууда.

Ошондуктан базар мамилелеринин шартында экономика 
тармактарынын ыкчам онугушу кесиптик билим беруунун бардык 
компоненттерин, биринчи кезекте анын мазмунун, ошондой эле стандарттар 
менен окуу программаларын жацыртуу зарылдыгын жаратууда. Дагы бир 
жагдай жумуш беруучулор адистердин даярдыктарын коп сынга алып, 
жумушчулар менен адистер эмгек базарынын жана тынымсыз онугуп жаткан 
ондуруш технологияларынын талаптарына жооп бербеген, эскиргсн окуу 
программалары боюнча даярдалып жаткандыгын айтып келишет.

Кесиптик билим берууну жумуш беруучулордун талаптарына 
ылайыктап жакындаштыруу, эмгек базарындагы атаандаштыкка жендомдуу 
жана иш ордун таба алгыдай кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу 
зарылдыгы кесиптик билим беруу программаларын озгортууго же жацыртууга 
туртку берди.

Япония ©кмотунун каржылык колдоосунда, Япондук социалдык 
онуктуруу фондусу аркылуу, Дуйнолук Банк менен оноктоштукто, 
Кыргызстанда CASA-1000 долбоорунун электр чубалгылары откон 
аймактардын онугуусуно колдоо корсотуу боюнча Ош, Баткен жана Жалал- 
Абад облустарындагы 42 айылдык аймактын социалдык экономикалык 
онугуусуно байланыштуу долбоорлорду колдоо каралган. Ошол онуктуруу 
долбоорлордун бйри катары Ага Хан фондунун демилгесинин, MSDSP KG 
фонду “Кыргызстандын тоолуу жамаатгарын онуктурууну колдоо 
программасы” тарабынан ошол аймактын эмгек рыногунун эмгек 
ресурстарына болгон муктаждыгын аныктоо боюнча иликтоо жургузулгон.

Натыйжада иликтоонун анализинин негизинде жаштарга жана иш 
беруучулорго керектуу 12 кесип аныктаган. Темондо 12 кесиптик бири 
“Компьютерлерди жана кецсе жабдууларын оцдоочу, тейлоочу уста” кесиби 
боюнча курстун окуу программаларына кошумча жана толуктоо киргизилген 
окуу пландоо документтери берилди.
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Окуу-пландоо документтерине езгертуулерду, кошумчаларды киргизуу 
“Жаштарды иш менен камсыздоо” долбоорунун алкагында “АВЕП” коомдук 
фонду тарабынан жургузулду.

Бул жыйнакта келтирилген окуу-пландоо документтери Азия 
Онуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана кендумдерду онуктуруу» 
деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен жарык керген окуу 
программанын негизинде айрым езгортуу, кошумчаларды киргизуу менен 
окуу программаларды иштеп чыгуу боюнча эксперттердин кемегу жана 
Республикалык илимий методикалык борбордун (РИМБ) жетекчилигинин 
сунушун зеке алуу менен иштелип чыкты.

Кыргызстандын кесиптик билим беруусун онуктуруу жана аны 
натыйжалуулукка, эмгек базарынын талаптарына багыттоо максатында 
авторлор кесиптик стандарттарды жана компетенциялык билим беруу 
программаларын иштеп чыгуу жаатындагы эц мыкты улгулерду, 
тажрыйбаларды ынгайлаштырып колдонууга умтулушту. Бул процесс 
окутуудагы жетишилген натыйжаларга жараша модулдарды тынымсыз 
жанылап тузетуу иши менен коштолушу керек. Бул процесс эмгек базарынын 
талаптарына жараша жургузулот, ошондуктан жумуш беруучулор жана 
алардын ассоциациялары кесиптик билим беруучу уюмдар менен тыгыз 
кызматташуусу керек. Тыгыз иштешуу жана дилгир мамиле гана окутуунун 
зарыл сапатын жана кесиптик стандарттарга шайкеш келишин камсыздашы 
мумкун.

Компетенцияларга негизделген модулдук окутуу окуу прогммалык 
документациясы эки белуктон турат. Биринчи белугунде тийиштуу тармак 
(экономикалык ишмердик туру) боюнча квалификациянын кесиптик 
стандартка таянып иштелген мамлекеттик билим беруу стандарттары жана 
окуу материалдары келтирилди. Иштелип чыккан кесиптик модулдар илимий 
методикалык кенеште каралып жактырылды. (2021-ж. 7-июнундагы №2 
протокол). Жыйнактын экинчи белугунде кесиптик башталгыч билим беруу 
программаларынын кесиптери же адистиктери боюнча сунушталуучу окуу 
материалдары келтирилди.

создукче

Академиялык саат - окуу убактысындагы минималдуу эсептик бирдик. 
Академиялык саатгын узактыгы 45 мунотту тузот.

Квалификация - кызматчынын тийиштуу эмгек ишмердик алкагындагы 
конкреттуу иш милдеттерин аткаруу даярдыгы; конкретуу кесип боюнча эмгек 
ишмердигин аткарууга коюлуучу тийиштуу талаптарга документгин (кесиптик 
стандартгын талаптарына) туура келгидей компентенцияларды 
оздештургондугунун расмий тастыкталышы.

Компентенция - эмгек ишмердигин ийгиликтуу жургузуу учун билимдерди, 
билгичтиктерди жана кендумдерду колдонуу жендему.

Негизги кесиптик билим беруу программасы - окуу-методикалык 
документтердин жыйындысы жана аларга окуу планы, жумушчу планы кирет.
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Баалоо - окутуу проссецинин журушунде адилетуу коюулат, билимди жана 
билгичтикти окуп жаткан бутуруучуну субъективдуу баалоо децгээли. Баалоо 
уйретуунун жыйынтыгы - кесиптик билим беруунун бутуруучулеру билим 
беруу кызматгарынан жеке билимдин жетишкендиктерин окуп уйренууну 
талап кылат.

Ондуруштук практика - окуу сабактарынын бир туру, ез алдынча окуп 
жаткан компетенциянын процессинде, жумуштардын белгилуу бир турлерун 
оздештуруу, кесиптик иш жургузуу учун максималдуу шарттар тузулген.

Болжолдуу иегизги кесиптик билим беруу программасы - сунушталып 
берилген документ, негизги кесиптик билим беруу программасынын 
негизинде иштелип чыгат.

Кесиптик модулдун программасы - окутуунун натыйжаларын аныктоочу 
документ, баалоонун формалары жана ыкмалары, ошондой эле окутуунун 
мазмунун, талаптардын шартын ишке ашыруу.

Квалификациянын децгээли - квалификациянын сапаттарынын денгээлине 
билимине карата жалпы талаптар, компетенттуулуктегу жумушчулардын 
енердуулугу, жоопкерчилиги жана оз алдынчалыгы.

Окуу дисиплинасы (тартиби) - билимдерди енуктуруунун системасы, 
негизги кесиптик билим беруу программасынын реализациясынын камсыз 
болушу, кесиптик ишмердуулуктун мазмуну.

Окуу планы - негизги билим беруу программасынын, атайын орто билим 
беруунун сапаттуулугунун санын аныктайт.

Дисциплиналардын цикли - билим беруу программасынын бир белугу же 
окуу дисциплиналарынын жыйындысы, логиканы аныктоодо уйретуунун 
натыйжасынын максатына жеткируу.

КЫСКАРТЫЛГАН СОЗДОР:
БКБ -башталгыч кесиптик билим;
БКБ НКББ- башталгыч кесиптик билим берууде негизги кесиптик билим 
беруу программасы; ЖКЦ, - жалпы кесиптик цикл;
ЖТЦД - жалпы техникалык циклдин дисциплинасы;
КМ - кесиптик модуль;
0П - ондуруштук практикасы;
МЖА - мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация.

Башталгыч кесиптик билим беруунун “Компыотерлерди жана кецсе 
жабдууларын оцдоочу, тейлеечу уста” кесиби боюнча кыска меенетго 

окуу курстарын жургузуу учун окуу планына (окуу меоноту-2 ай)



ТУШУНДУРМе БАРАКЧА

Башталгыч кесиптик билим беруу тутумунда жумушчу кесиптерди кыска 
меенетте даярдоо формасын ишке ашыруу учун баштапкы кесиптик билим 
беруу уюмдарында Кыргыз Республикасынын “Кесиптик башталгыч билим 
беруу” мыйзамынын 7 беренесинде камтылган программалардын негизинде 
кыска меенетгуу окутуу боюнча типтуу окуу планы иштелип чыгат.

“Компьютерлердн жана кецсе жабдууларын ондоочу, тейлоочу уста” 
квалификациясына окутууну уюштуруу Кыргыз Республикасынын Окметунун 
2003 жыл 28 июль № 473 токтомунун жана Кыргыз Республикасында кесиптик 
башталгыч билим беруу боюнча жумушчу кесиптердин жана адистиктердин 
тизмесинин негизинде ишке ашырылат.

Башталгыч кесиптик билим беруунун кесиптеринин окуу планы 
мазмунду, билим беруу процессии ишке ашыруу шартын жонго салып, жана 
темонкулорду езуно камтыйт:

- окуу планды;
квалификациялык талаптарды;
окуу программасын;

- баалоо (тестик тапшырмалар);
- окуу материалдарын.
Окуу планын ишке ашыруунун жалпы меонету 2 ай (8 жума) каникул 

берилбейт.
Башталгыч кесиптик билим беруунун кыска моенеттегу кесиптер боюнча 

типтуу окуу планы кесиптик компонентти камтыйт. Кесиптик компоненттин 
структурасындагы мазмуну жалпы кесиптик жана кесиптик циклдар деп 
белунген. Окуу - ендуруштук жуктомдор жумасына 40 академиялык сааттан 
каралган. Бардык аудиториялык теориялык сабактардын турлору учун 45 
минуттук академиялык убакыттын узактыгы коюлган. Окуу убактысын 
эффективдуу пайдалануу максатында теориялык сабактар тугейлуу топтолгон 
(45 мин. + 45мин.) сабактарга жана сабактардын ортосунда милдетгуу эс алуу 
болуусуна уруксат берилет.

Ондуруштук практиканы уюштурууда 18 жашка жеткен угуучулардын 
техникалык жана кенири профилдик кесиптер боюнча жумалык жуктемун 40 
саатка чейин кетерууге уруксат берилет.

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация бутуруучу курста 
квалификациялык бутуруучу экзамендер тууралуу Жобонун негизинде 
еткезулет.

Бул окуу программалык документация Азия Онуктуруу Банкынын 
«Кесиптик билим беруу жана кендумдерду енуктуруу» деген экинчи 
долбоорунун каржылык колдоосу менен ком лете нттуулукке негизденген 
модулдук окутуу боюнча окуу материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш 
менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу менен АВЕП коомдук фондусу 
тарабынан езгертуулер жанатолуктоолор менен кайрадан иштелип чыкты.



МАКУЛДАШЫЛДЫ
КР БИМнин алдындагы Республикалык 
алдындагы БКББ
илимий- методикалык

Башкармалыгынын
борборунун директору
________Омурзакова З.А.
Ибрагимов Б.А
«___»___________2021 ж.
___________2021 ж.

БЕКИТЕМИН
КР БИМнин

башчысы

«__ »

БАШ ГАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ BEPYYHYH 
КОМПЬЮТЕРЛЕРДН ЖАНА КЕЦСЕ ЖАБДУУЛАРЫН 

ОЦДООЧУ, ТЕЙЛООЧУ УСТА кесиби боюнча окуу 
ПЛАНЫ

Квалификациясы: Компьютерлердн жана кенсе жабдууларын ондоочу,
тейлеочу уста
Окутуу формасы: кундузгу
Окутуу мооноту: 2 ай (8 жума)
Окутуу кыргыз тилинде жургузулет

К. № Окутуучу модулдардын аталышы

Сааттардын саны

Жалпы 
саапын 

саны

анын ичинде:
Аудит 
ордук

Устаканадаг 
ы 
ендуруштук 
практика

КД Кесиптик даярдоо 320 158 156
ЖГЦ 1.1 Жалпы техникалык цикл (**) 6 6 -
ЖТЦД 1.1.1 Электротехниканын жана 

электрониканын негиздери 6 6 -
ЖКЦ 1.2 Жалпы кесиптик цикл (**) 40 40
ЖКЦД 1.2.1 Айлана чейрену коргоо жана 

ендуруштук экология 12 12 -
ЖКЦД 1.2.2 Кесиптик иш аракеттерди укуктук 4 4 -
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Регистрациялык номери:

жактан камсыздоо
ЖКЦЦ 1.2.3 Компьютердик сабатттуулуктун

негиздери 24 24 -
кц Кесиптик цикл (**) 274
КМ.00 Базалык модулдар 268

КМ.01 Шаймаидарды, жабдууларды жана 
жумуш ордун ишке даярдоо 24 12 12

КМ.02 Компьютердик техниканы тейлее 40 14 26

км.оз
Компьютердик техниканын 
мучулуштукторун диагноздоо жана 
оцдоо

60 24 36

КМ.04 Кецсе жабдууларын тейлее 36 12 24

КМ.05
Кецсе жабдууларынын 
мучулуштукторун диагноздоо жана 
оцдоо

24 6 18

ОП.ОО Окуу практикасы (ондуруштук 
окутуу) анын ичинде: 
ондуруштук практика

84

36 84

МЖА Мамлекеттик (жыйьпп ыктоочу)
аттестация

6 6 -

ЖАЛПЫ СААТЫ 320

Жумалык жуктом 40

«________»__________2021___ жыл
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1. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКАНЫН ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ» ПРЕДМЕТНЫЕ БОЛГОН 
К В АЛ ИФ И КА ЦП Я Л Ь1К ТАЛ А ПТ А Р

Цикл, 
дисциплина 

коду

Жалпы техникалык дисциплина боюнча окуучу атайын окуу циклинин болугунуи натыйжасында:
Кесиптик билимге ээ болот Кесиптик билгичтиккс ээ болот Критерийлерди аткарат

1.1. Электр схемаларынын
элементтеринин аныктамалары жана 
тушундурмелеру, аларды
бириктируунун турлеру;

электр ченемдеринин турлеру 
жана ыкмалары;

ток кучун, чыналууну, электр 
тогунун кучун, еткергучтердун
каршылыгынын чен бирдиктери;

женекей электр, магни жана 
электр чынжырларынын негизги
ченемдери жана эсептоо ыкмалары;

туруктуу жана алмашма токтун 
касиети;

еткергучтерду жана ток булагын 
иреттуу жана параллель туташтыруу;

электр приборлору (амперметр, 
вольтметр), алардын тузулушу;

магнит талаасынын касиети;
электр кыймылдаткычын

токтотуу, иштетуу эрежелери.

тузумдук жана женекей 
принциптуу электр схемаларын 
окуу;

электр жана магнит чынжыры, 
негизги параметрлерин ченоо жана 
эсептее;

электр ченеечу приборлорун 
колдонуу.

женекей электр, магни жана 
электр чынжырларынын негизги 
параметрлерин ченейт жана
эсептейт.



1.1. «Электротехниканын жана электрониканын пег издери» предметники жумушчу программасы Окуу темалары жана 
окутуу ыкмалары

Сааттын саны - 6

к\№ Темасы Сабакты отуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сааты

1.1.1 Электр ченегичтеринин турлеру жана ыкмалары Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция 
Корсетуу 
Практикалык 
тапшырмалар

I

1.1.2 Откоргучтерду жана ток булагын иреттуу жана параллель 
туташтыруу

Теориялык сабакХ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция 
Корсетуу 
Практикалык 
тапшырмалар

1

1.1.3 Магнит талаасы жана анын касиети Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция 
Корсетуу 
Практикалык 
тапшырмалар

1

1.1.4 Ток кучун, чынапууну, Электр тогунун кучун, 
еткергучтердун каршылыгынын чен бирдиктери

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция 
Корсетуу 
Практикалык 
тапшырмалар

2

1.1.5 Электр кыймылдаткычын токтотуу, иштетуу эрежелери Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция 
Корсетуу 
Практикалык 
тапшырмалар

1



J

2. «АЙЛАНА чейрену КОРГОО ЖАНА еНДУРУШТУК ЭКОЛОГИЯ» ПРЕДМЕТИНЕ БОЛГОН 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Цикл, 
дисциплина 

коду

Жалпы кесиптик дисциплина боюнча окуучу атайын окуу циклинин болутунуи натыйжасында:
Кесиптик билимге ээ болот Кесиптик билгнчтикке ээ болот Критерийлерди аткарат

1.2.1. - уюмдардын ишмердуулугуне кенири кооптуу жана зыяндуу жумушчу ордунда
тараган айлана чойрону коргоонун ендуруштук фактор л орду табуу жана техникалык коопсуздуктун
камтыган мамлекеттик нормативдуу аларга мунездуу тобокелдиктерге суроолору боюнча киришуу
талаптарынын мыйзамдары жана келуу; инструктажын уюштуруу
башка нормативдуу укуктук кесиптик ишмердуулукту (киришуу, мезгилдуу).
актылары; аткарууда мунездуу колективдуу
айлана чейро чойресундегу жана жеке коргонуучу каражаттарын
кызматкерлшердин милдеттери; колдонуу;
жеке ишмердуулуктун эмгектин эмгектин шарттары боюнча
коопсуздугунун денгээлине тийгизген жумушчу орундарында аттестацияга
чыныгы же потенциалдуу таасири; катышуу, ошондой эле эмгек
айлана чойре жана техникалык шарттары н жана коопсуздукту
коопсуздук боюнча инструктаждын баалоо;
мезгилдуулугу жана тартиби; аткарыла турган иштерге
коллективдуу жана жеке коргонуучу жараша жумушчу ордунда •
каражаттардын колдоиулушу жана техникалык коопсуздуктун
сактоо тартиби. суроолору боюнча киришуу

инструктажын уюштуруу;
эмгек коопсуздугунун талалтуу

денгээлине жетишуу учуй керектуу 
шык-билимдерди иштеп чыгуу жана 
текшеруу.
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2.1. «Айлана чейрену коргоо жана ондуруштук экология» предметники жумушчу программасы Окуу темалары жана окутуу 
ыкмалары

Сааттын саны -- 12
Темасы Сабакты етуунун 

формасы
Окутуунун ыкмасы Сааты

1.2.1.1 Киришуу. Айлана чейрену коргоо, коопсуздук техникасы 
предмет катары, анын максаты жана тапшырмалары. 
Мыйзам ченемдуулуктеру

Теориялык окутуу Лекция, презентация 2

1.2.1.2 Ондуруштук имараттарга, аларды жабдууларына жана 
жумушчу ордуларынын жабдылышына болгон 
гигиеналык талаптар.

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.3 Коркунучтуу жана зыяндуу ендуруштук факторлор жана 
алардын кызматкерлердин организмине тийгизген терс 
таасирлери.

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.4 Ондуруште айлана чейрену жана коосуздук техникасы 
боюнча кызматты уюштуруу жана аны ишке арттыруу

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.5 Ондуруштук жаракатгар, уулануу, куйуп калуу жана 
алардын панда болуу себептери жана аларды алдын алуу

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.6 Ондуруште орт коосуздук техникасынын негизи Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.7 Ондурушто электр коосуздук техникасынын негизи Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.8 Ондуруштук экология, максаты жана милдети. Айлана 
чейрену коргоо боюнча мыйзам ченемдеринин негиздери

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.9 Абанын, суунун ендуруштук калдыктар менен 
булганынышынын негизги себептери жана булактары.

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1

1.2.1.10 Осумдук жана жаныбарлардын биоэкологиясы женундо 
тушунук: экосистемадагы турлеру, популяциясы.

Теориялык окутуу Лекция, презентация 1
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3. «КЕСИПТИК ИШ /КР/кКЕТТЕРДИ УКУКТУК ЖАКТАН КАМСЫЗДОО» ПРЕДМЕТНЫЕ БОЛГОН 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Цикл, 
дисциплина 

коду

Жалпы кесиптик дисциплина боюнча окуучу атайын окуу цнклнннн болугуиун натыйжасында:
Кесиптик билнмге ээ болот Кесиптик бнлгичтикке ээ болот Критерийлерди аткарат

1.2.3. конституциялык тузупуш жана 
елкенун мыйзамдарын сактоо,

- езунун балдарына, уй-буле 
мучелеруне, жардамга муктаждарга 
кам керуу;

- салык жана жыйымдарды 
жоопкерчилик менен телее; 
жашоо жана табият чейресуне 
аярлык менен мам иле жасоо, айлана 
чейреге келтирилген зыянды 
калыбына келтируу жана башка 
мыйзамдын апкагындагы 
милдеттерин аткаруу.

- башка жарандардын укугун жана 
эркиндигин бузбастан, езундун 
укук жана эркиндигинди ишке 
ашыра билуу;

- бнйлик структуралары, башка 
жарандар жана бирикмелер менен 
диалогго келууге жендем; 
езундун кылган мам плене жана 

тандооно жоопкерчиликтуу болуу; 
мамлекеттин алдында укуктук, 
моралдык милдеттер ;
социалдык чындыкка сынчыл 
мам пледе болуу (коомдук 
окуялар), бул чындыкты он 
жагына езгерт уу жана кайра 
тузууге аракеттенуу;

Жумушчу дептерлердп 
толтуруу.
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гендердик, дикий же башка 
айырмачылыктарына карал 
болбостен бир апкенун жараны 
катары аилана-чейрену кабыл 
алуу.

3.1. «Кесиптик иш аракеттерди укуктук жактан камсыздоо» предметинин жумушчу программасы Окуу темалары жана 
окутуу ыкмалары

Сааттын саны - 4 саат

к\№ Темасы Сабакты етуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сааты

1.2.3.1 Жарандардын конституциялык укуктарынын 
негиздери жана укуктары Адам укугу

Теориялык 
окутуу \практикалык

Лекция, презентация 0,5

1.2.3.2 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 
керсетуулер.

Теориялык 
окутуу\практикалык

Лекция, презентация 0,5

1.2.3.3 Уй-буле укугу. Менчик укугу. Интеллектуалдык 
менчик

Теориялык 
окутуу Хпрактикапы к

Лекция, презентация 1

1.2.3.4 Эмгек мыйзамдарынын негиздери. Укук бузуулар 
жана кылмыш

Теориялык 
окутуу \практикалык

Лекция, презентация 1

1.2.3.5 Медиа жана маалымат сабаттуулугу. Теориялык 
окутуу \практикалык

Лекция, презентация 1

4. «КОМПЬЮТЕРДИК САБАТТТУУЛУКТУН НЕГИЗДЕРИ» ПРЕДМЕТИНЕ БОЛГОН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК 
ТАЛАПТАР

Цикл. J Жалпы кесиптик дисциплина боюнча окуучу атайын окуу циклинин болугунуи натыйжасында:
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4.1. «Компьютердик сабаттуулуктун негиздерн» предмстиннн жумуш чу программасы Окуу тсмалары жана окутуу ыкмалары

1.2.4. компьютердик техниканы туура 
жандыруу / ечуруу эрежелери; 
узаткыч программасы, анда иштее 
ыкмалары;
жумуш ордунда компьютерде иштеп 
жаткандагы коопсуздук
техникасынын эрежелери.

- Жеке компьютерди ечуруп
куйгузет;
Жеке компьютерди колдонот;
Microsoft Office программалары 
менен иштейт.

Microsoft Office программалары 
менен иштейт.

Сааттын саны - 24 (12 -т\о; 12 - лпс)
к\№ Темасы Сабакты отуунун 

формасы
Окутуу ну и ы км асы Сааты

1.2.4.1. Компьютерде иштеп жатканда жумуш ордундагы 
коопсуздук техникасынын эрежелери

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу 
Практикалык 
тапшырмалар

2

1.2.4.2. Windows операциялык тутуму Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу
Практикалык 
тапшырмалар

4

1.2.4.З. Иш-милдеттери жана иштее принциби Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу 
Практикалык 
тапшырмалар

2

1.2.4.4. Узаткыч программасында иштее Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу
Практикалык 
тапшырмалар

2

1.2.4.5. Windows стандарттык программаларында иштее. Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу 
Практикалык 
тапшырмалар

2

1 2.4.6. Microsoft Word программасында иштее Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Керсотуу
Практикалык 
тапшырмалар

4 •
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практикалык сабак тапшырмалар
1.2.4.8. Microsoft PowerPoint программасында иштео. Теориялык сабак\ 

лаборатордук 
практикалык сабак

Чакан лекция Корсетуу
Практикалык 
тапшырмалар

4

5. «АСПАПТАРДЫ, ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА ЖУМУШ ОРДУН ИШКЕ ДАЯРДОО» КЕСИПТИК МОДУЛДУН 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

Цикл, 
дисциплина 

коду

Кесиптик модулду ездоштуруунун натыйжасында окуучу
Кесиптик билимге ээ болот Кесиптик билгичтикке ээ болот Критерийлерди аткарат

КМ01 монтаждык аспаптардын турлеру, 
колдонуу багыттарын жана негизги 
бузуктарын;
олчогуч алеттердин турлорун, 
колдонуу багыттарын жана негизги 
бузуктарын;

- кандагыч шаймандардын турлорун, 
колдонуу багыттарын жана негизги 
бузуктарын.

- монтаждоочу аспаптардын
иштешин текшерууну;
елчегуч алеттерди жондеену жана 
колдонууну,

- кацдоочу шаймандар менен
иштеену;

- маалымдама жана ченемдик
документтер менен иштее.

елчегуч алеттерди жендеену 
жана колдонууну;
кацдоочу шаймандар менен 
иштеену.

5.1. «Аспаптарды. жабдууларды жана жумуш ордун ишке даярдоо» кесиптик модулдун жумушчу программасы Окуу темалары 
жана окутуу ыкмалары

Сааттын саны - 24 (т\о -12 ; е\о -12 )
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к\№ Темясы Сабакты отуунун 
формасы

Окутуунун ы км асы Сааты

1.1 Монтаждык шаймандардын турлеру, шаймандарды 
колдонуу ыкмалары жана негизги мучулуштуктеру

Теориялык сабак Лекция 
Презентация

2

1.2 Олчегуч алеттердин турлеру, колдонуу ыкмалары жана 
елчегуч алеттердин негизги мучулуштуктеру

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

2/4

1.3 Кацдагыч жабдуулардын турлеру, колдонуу ыкмалары жана 
кандагыч жабдуулардын негизги мучулуштуктеру

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция 
Презентация

4

1 4 Жумуш ордуна коюлуучу талаптар Теориялык сабак Лекция 
Презентация

2

1.5 Жумуш ордундагы коопсуздук техникасынын эрежелери. Теориялык сабак\ 
инструктаж

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

4

1.6 Алгачкы медицинапык жардам керсетуу эрежелери. Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

2/4

6. «КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНИКАНЫ ТЕЙЛОО» КЕСИПТИК МОДУЛДУН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

Цикл, Кесиптик модулду оэдоштуруунун натыйжасында окуучу
дисциплина Кесиптик билимге ээ болот Кесиптик билгичтикке ээ болот Критерннлерди аткарат

коду
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КМ02 - ар камсы ондуруучулор чыгарган 
компьютердик техниканын куруму;

- компьютердик техниканын
комплектоочу болуктеру жана
алардын муноздемолору, 
компьютердик техннканы
жыйыштыруу ырааты.

- монтаждоочу аспаптар менен 
иштее;
талап кылынуучу комплект
белуктерун тандоо;
компьютердик техннканы
чогултуу;
компьютердик техниканын ишке 
жарамдуулугун текшеруу.

- компьютердик техннканы
ырааты менен чачат жана 
чогултат.

6.1. «Компьютердик техннканы тейлоо» кесиптик модулдун жумушчу программасы Окуу темалары жана окутуу ыкмалары

Сааттын саны -40 с. (т\о - 14; о\о - 26)

к\№ Темасы Сабакты отуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сааты

2.1 Жумуш ордунда компьютердик техннканы тейлоо жана 
текшеруудогу коопсуздук техникасынын эрежелери

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

2

2.2 Компьютердик техннканы тейлоо учун колдонулуучу 
жабдуулар, шаймандар жана материалдар

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

2

2.3 Ар кайсы ендуруучулордун компьютердик техникасынын 
куруму жана иштее принциби

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

4

2.4 Алдын алуучу иштер жана аларды аткаруу ыкмалары Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

4



2.5 Тсйлоо учун программалык камсыздоонун iурлору, алардын 
кызматы жана колдонуу эрежелери

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

к

2.6 Операциялык тутумду теплее (реестрди, дисктерди 
артыкбаш маалыматтан тазалоо, катапардын бар-жоктугун 
текшеруу, дисктерди дефрагментациялоо

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

8

2.7 Вирустар, вируска каршы программалар, вируска каршы 
программалар менен иштое

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

4

7. «КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНИКАНЫН MY4YJIYUITYKTOPYH ДИАГНОЗДОО ЖАНА ОЦДОО» КЕСИПТИК 
МОДУЛДУН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

Цикл, 
дисциплина 

коду

Кесиптик- модулду оздештурууну» натыйжасында окуучу
Кесиптик билимге ээ болот Кесиптик билгичтикке ээ болот Критерийлерди аткарат

кмоз - ар кайсы ендуруучулер чыгарган
компьютердик техниканын куруму; 
компьютердик техниканын
комплектеечу белуктеру жана
алардын мунездомелору;

- компьютердик техннканы
жыйыштыруу ырааты.

- компьютердик техннканы теплее 
учун аспаптарды, жабдууларды 
колдонуу;

- компьютердик техннканы чечуу 
жана жыйыштыруу; 
компьютердик техниканын

компьютердик техннканы
тейлейт.
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ОЛОК lopyii Irt irtлш», 
муздаткыч системалардын 
профилактикасы 
тапшырмага жана техникалык 
теплее боюнча колдонмого 
ылаиык, программалык камсы здоо 
каражатын тандоо, 

компьютерди теплее чун 
адистештирилген программалык 
камсыздоо каражатын колдонуу.

7.1. «Компьютердик техниканын мучулуштукторун диагноздоо жана ондоо» кесиптик модулдун жумушчу программасы 
Окуу тсмалары жана окутуу ыкмалары

Сааттын саны - 60 с. (т\о -24 ; е\о - 36)

kWs Темасы Сабакты етуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сааты

3.1 Компьютердик техниканын комплектеечу белуктерун издео 
ыкмалары

Теориялык сабак Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

1

3.2 Компьютердик техниканы оидоодо жана тейлееде 
колдонула турган сарпталуучу материалдар

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

2

3.3 Сарпталуучу материалдарды сактоого коюлуучу талаптар Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция 
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

1

3.4 Жумуш ордунда компьютердик техниканы диагноздоп жана 
ондоп жаткандагы коопсуздук техникасынын эрежелери

Теориялык сабак\ Лекция
Презентация

6
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ондуруштук сабак Конугуулорду 
демонстрациялоо

3.5 Компьютердик техниками карап, текшерип чыгуу жана аны 
жургузуу ыкмалары

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Конугуулорду 
демонстрациялоо

6

3.6 Ар кайсы ендуруучулордун компьютердик техникасынын 
куруму

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Конугуулорду 
демонстрациялоо

6

3.7 Компьютердик техниканы диагноздоо жана аны аткаруу 
ыкмалары

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

б

3.8 Компьютердик техниканын мучулуштуктеру жана аларды 
аныктоо ыкмалары

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Конугуулорду 
демонстрациялоо

6

3.9 Компьютердик техниканы тестирлее учун программалык 
камсыздама жана аны пайдалануу ыкмалары

Теориялык сабак\ 
ендуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

6

3.10 Электротехниканын негиздери Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Конугуулорду 
демонстрациялоо

1

3.11 Радиоэлементтердин турлору жана иштее принциби, аларды 
монтаждоо жана демонтаждоо ыкмалары

Теориялык сабак Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

I

3.12 Компьютердик техниканын сыныктарынын жана 
мучулуштуктерунун турлеру, алардын муноздуу 
озгечелуктеру жана жоюу ыкмалары

Теориялык сабак\ 
ондуруштук сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

6



3 1.1 Операциялык iy 1уМДПрдЫН lypnopy ашшорноiyy »рсжслсри 1 ооримлык спбпм\ 
ондуруштук сабак

Локцни
11 розен in ним 
Конугуулорду 
демонстрациялоо

0

3 14 Программалык камсыздаманын турлеру жана орнотуу 
эрежелери

Теориялык сабак\ 
лаборатордук 
практикалык сабак

Лекция
Презентация 
Кенугуулерду 
демонстрациялоо

6

8. «КЕЦСЕ ЖАБДУУЛАРЫН ТЕЙЛОО» КЕСИПТИК МОДУЛДУН КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

Цикл, 
дисциплина 

коду

Кесиптик модулду еивштуруунун натыйжасында окуучу
Билнмге ээ болот Шык-билимге ээ болот Иш крнтерийлерин аткарат

КМ04 ар кайсы ендуруучулер чыгарган 
компьютердик техниканын куруму; 
компьютердик техниканын
комплектеечу белуктору жана
алардын мунездемелеру; 
компьютердик техниканы
жыйыштыруу ырааты

компьютердик техниканы тейлее 
учун аспаптарды, жабдууларды 
колдонуу;
компьютердик техниканы чечуу 
жана жыйыштыруу;
компьютердик техниканын 
блокторун тазалоо;
муздаткыч системалардын 
профилактикасы 
тапшырмага жана техникалык 
тейлее боюнча колдонмого

компьютердик техниканы
тейлейт.
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i.iuani'lk, прш рпммллык nhmvm vum» 

каражатын тандоо,

компьютерди теплое чун 
адистештирилген программалык 
камсыздоо каражатын колдонуу.

8.1. «Кенсе жабдууларын тсйлоо» кесиптик модулдун жумушчу программасы Окуу темалары жана окутуу ыкмалары 
Сааттын саны -36 с. (т\о - 12; е\о - 24)

9. «КЕЦСЕ ЖАБДУУЛАРЫНЫН МУЧУЛYI1ITYKTOPYH ДИАГНОЗДОО ЖАНА ОЦДОО» КЕСИПТИК МОДУЛДУН 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАРЫ

к\№ Темасы Сабакты отуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сайты

4.1 Кецсе жабдууларын теплое учун колдонулуучу жабдуулар, 
шаймандар жана материалдар

Теориялык сабак Лекция 2

4.2 Жумуш ордунда кецсе жабдууларын тейлое жана 
текшеруудегу коопсуздук техникасынын эрежелери

Теориялык сабак Лекция 2

4.3 Кексе жабдууларынын куруму Теориялык сабак Презентация 2

4.4 Алдын алуучу иштер жана аларды аткаруу ыкмалары ондуруштук сабак Презентация 6

4.5 Басма картридждеринин куруму ондуруштук сабак Кенугуулерду 
демонстрациялоо

8

4.6 Басма картридждерине куюу жана аны аткаруу ыкмалары. ондуруштук сабак Презентация 8

4.7 Кецсе жабдууларын тейлоечу программалык 
камсыздаманын турлеру, алардын кызматы жана колдонуу 
эрежелери

ондуруштук сабак Кенугуулерду 
демонстрациялоо

8

Цикл, | Кесиптик модулду оздоштуруунун натыйжасында окуучу
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коду

КМ05 ар камсы ендуруучулер чыгарган 
компьютердик техниканын куруму; 
компьютердик техниканын
комплектоочу болуктеру жана
алардын муноздемолору; 
компьютердик техннканы
жыйыштыруу ырааты.

ар кайсы ондуруучулор чыгарган 
компьютердик техниканын
куруму;
компьютердик техниканын
комплектоочу болуктеру жана 
алардын муноздомелеру;
компьютердик техннканы
жыйыштыруу ырааты

- монтаждоочу аспаптар менен 
иштее;

- талап кыпынуучу комплект 
белуктерун тандоо;
компьютердик техннканы
жыйыштыруу;
компьютердик техниканын
ишке жарамдуулугун
текшеруу.

9.1. Кенсе жабдууларын тейлоо» кесиптик модулдун жумушчу программасы Окуу темалары жана окутуу ыкмалары 
Сааттын саны -24 с. (т\о -6 ; е\о - 18)

к\№ Темасы Сабакты етуунун 
формасы

Окутуунун ыкмасы Сааты

5.1 Кенсе жабдууларынын камдык белукторунун турлеру жана 
муноздомелеру

Теориялык сабак Лекция 1

5.2 Кенсе жабдууларын ондоодо жана тейлоодо колдонула 
турган сарпталуучу материалдар

ендуруштук сабак Презентация 1

5.3 Сарпталуучу материалдарды сактоого коюлуучу талаптар Теориялык сабак Лекция 1

5.4 Жумуш ордунда кенсе жабдууларын диагноздоп жана ондоп 
жаткандагы коопсуздук техникасынын эрежелери

ендуруштук сабак Презентация 1

5.5 Кенсе жабдууларынын куруму ендуруштук сабак Кенугуулерду
демонстрациялоо

3

5.6 Кенсе жабдууларын карал, текшерип чыгуу жана аны 
жургузуу ыкмалары

ендуруштук сабак Презентация 3

5.7 Кенсе жабдууларынын мучулуштуктерун диагноздоо учун ендуруштук сабак Кенугуулерду 4
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5.9 Кексе жабдууларынын мучулуштуктору жана аларды 
аныктоо ыкмалары

ондуруштук сабак Конугуулорду 
демонстрациялоо
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10. ЭКЗАМЕНДИН СУРООЛОРУ

№1 Билет

к № Суроолор Баа
1 Компьютердик техниканын камдык белуктерун кантип издее 

керек?
2 Сарпталма материалдарды (суюктуктарды, кандоо учун 

материалдарды) сактоого кандай талапгар коюлат?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- тутумдук блокту тейлео;
- тутумдук блокту диагноздоо жана оцдоо.

№2 Билет

к № Суроолор Баа
1 Принтерде басып чыгаруунун сапаты начар (бозомук) 

болушунун негизги себептери кайсылар?
2 Принтерде кагаздын уйпаланып калышынын негизги 

себептери кайсылар?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- принтерди тейлео;
- принтерди диагноздоо жана оцдоо.

№3 Билет

к № Суроолор Баа
1 Жумушчу орунду кантип туура тандоо керек?
2 Кенсе техникасы учун драйвер издештин кайсы негизги 

ыкмаларын билесиз?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- сканерди тейлео;
- сканерди диагноздоо жана оцдоо.

№4 Билет

к № | Суроолор | Баа



IIl

I Драйвер деген эм не?
2 Принтерди толукташ учун тонер канча елчемде керектелет?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- Microsoft windows программаларын жуктео;
- тутумдук блокту диагноздоо жана оцдоо.

№5 Билет

k№ Суроолор Баа
I Порт дсген эмне? Порттун турлорун этап берициз?
2 Кенсе техникасынын негизги турлорун этап бериниз.
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томонку тапшырмаларды аткарды:
- дисктердин дефрагментациясын аткаруу;
- вируска каршы программаларларды жуктео.

•

№6 Билет

к № Суроолор Баа
1 Тутумдук блокто кандай бузуктар коп кездешет?.
2 Электр монтаж иштерин жургузуу учун кайсы турдегу 

материалдар колдонулат?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томонку тапшырмаларды аткарды:
- компыотерди жана бардык перифериялык тузмектерун 

куйгузгуле;
- компыотерди жана бардык перифериялык тузмектврду 

электр розеткасынан ажыратып, ечургуле.

№7 Билет

к№ Суроолор Баа
1 Кочургуч аппараттардын кандай бузуктары жана сыныктары 

болот?
2 Алардын мунездуу озгочолуктору кайсылар?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томонку тапшырмаларды аткарды:
- тутумдук блокту тейлее;
-майлоочу — муздатуучу суюктуктарды пландуу

алмаштыруу.

№8 Билет

k№ Суроолор Баа

29



1 Принтерами механикалык сынышынын негизги турлорун 
жана аларды оцдоо ыкмаларын айтып берициз?

2 Чуурутма принтерлердин кандай езгечелуктору бар?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- принтерди тейлее;
- принтердин боёгун стмаштыруу, толуктап кую.

№9 Билет

к№ Суроолор Баа
1 Компьютердик техниканын конфигурациясын кантип аныктоо 

керек?
2 Компьютердик техниканын сынышынын жана бузулушунун 

кандай турлору бар? Алардын муноздуу белгилери кайсылар?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томенку тапшырмаларды аткарды:
- тутумдук блокту тейлее;
- тутумдук блокту диагноздоо жана оцдоо;
- принтерди тейлее;
- принтерди диагноздоо жана оцдоо.

№10 Билет

к№ Суроолор Баа
1 Компьютердик техниканы программалык камсыздоо 

каражатына эмнелер кирет?
2 Компьютердик техникасын тейлее зарылдыгын кантип 

аныктоого болот?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, теменку тапшырмаларды аткарды:
- бурамаларды бекитуучу жана ачуучу аспаптар топтомун 

даярдоо;
- электрондук компоненттерди кацдоо.

№11 Билет

к № Суроолор Баа
1 Компьютердик техниканын камдык белуктерун кантип издое 

керек?
2 Сарпталма материалдарды (суюктуктарды, кандоо учун 

материалдарды) сактоого кандай талаптар коюлат.
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- компьютердин тузмектеру менен системалык блокту
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Бул окуу материалынын жайнагы кесиптик модулдардын “Компьютердик техниканы 
тейлео” боюнча окуу материалдары берилди. Компьютердик техникаларды аппаратгык 
программалык тейлео тсхнологиясы женунде жалпы маалыматтар камтылды.Тиркемеде окуу 
жыйынтыгын баалоо учун материалдар сунушталды.

Жыйнак кесиптик лицейлердин мугалимдеринс жана окуучуларына, ошондой эле уюлдук 
телефондорду ондоодо жана тейлееде езунун кесиптик билимдерин жогорулатууну каалаган 
окучуларга багышталат.

Бул окуу материалы Азия Онуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана 
кендумдерду онуктуруу» деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен 
компетенттуулукке негизденген модулдук окутуу боюнча иштелип чыккан окуу 
материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу 
менен АВЕП коомдук фондусу тарабынан озгертуулор жана толуктоолор менен кайрадан 
иштелип чыкты.
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Тсрминдердии создугу
Вируска карты программа - компьютердик вирустар менен курешуу Y4YH багытталган 

программа.
Компьютердик вирустар - ЖК колдонуучулары учун атайын зыян келтируу учун 

программисттер тарабынан тузулгон программалар.
Прикладдык ПКК - бул конкретгуу предметтик тармактагы аныкталган бир класстын 

милдетгерин чечуу учун багытталган программалар комплекси.
Программалык камсыз кылуу (software) - бул компьютердин иши менен башкарылган 

буйруктардын топтому.
Реболлинг- бул бардык BGA-чиптерди контакттарга кайталап киргизуу
Программалоо системалары - бул жаны программалык енумдорду иштеп чыгуу, женге 

салуу жана жайылтуу учун программалардын жыйындысы.

КИРИШУУ
Компьютерлерди техникалык тейлео жана оргтехниканын ишин диагностикалоо адамдын 

техногендик жашоо шартында зарыл. Эгер сиз, сиздин ЖК ез ишинизде жакшы жардам берип, 
алдыга койгон максаттарыныздын баарын чечууге жардам берсин десениз, техникалык тейлео
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тейлее;
- бурамаларды бекитуучу жана ачуучу аспаптар топтомун 

даярдоо.

№12 Билет

к № Суроолор Баа
1 Компьютердик техниканын компоненттерин диагноздоо учун 

колдонулуучу программалык камсыздоо каражатгарынын 
турлорун этап берициз?

2 Ток алуу блокторунун негизги чек-ченемин атап берициз.
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- тутумдук блокту теплее;
- тутумдук блокту диагноздоо жана оцдоо;
- принтерди тейлее;
- принтерди диагноздоо жана оцдоо.

№13 Билет

к№ Суроолор Баа
1 Ыкчам тутумдун турлорун, негизги функцияларын атап 

берициз?
2 Ыкчам тутумду орнотуунун негизги ыкмаларын атап 

берициз?
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томенку тапшырмаларды аткарды:
компрессорду тейлее;

- муздатуу системасынын профилактикасын алдын 
алуу.

№14 Билет

к№ Суроолор Баа
1 Четки (перифериялык) курумдар дегсн эмне?
2 Принтерлердин турлорун атап, иштое принцибин жана 

негизги чек-ченемдерин айтып берициз.
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, томенку тапшырмаларды аткарды:
- компьютерди жана бардык перифериялык тузмектерун 

куйгузгуле;
- компьютерди жана бардык перифериялык тузмоктерду 

электр розеткасынан ажыратып, ечургуле.

№15 Билет
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к № Суроолор Баа
1 Кецсе жабдуулары учун камдык белуктерду кантип издеш 

керек?
2 Лазердик принтердин картрижинин курумун жана ишт— 

принцибин тушундуруп берициз.
3 Берилген ресурстарды, аспаптарды жана жабдууларды 

пайдаланып, темонку тапшырмаларды аткарды:
- дисктердин дефрагментациясын аткаруу;
- вируска карты программаларларды жуктвв.

11. КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР ЖАНА/ЖЕ МААЛЫМАТ 
БУЛАКТАРЫ:

1. Ватаманюк А. Видеосамоучитель. Обслуживание и настройка компьютера. -2009, 13-бет

2. Ватаманюк А. Видеосамоучитель. Собираем компьютер своими руками. - 2008

3. Кондратьев Г. Г., Пташинский В. С. Железо ПК. - 2008, 155-бет

4. Лаптев Д. Современный компьютер. Сборка и модернизация. - 2006

5. Скот Мюллер Модернизация и ремонт ноутбуков. - 2014, 57-бет

6. Скот Мюллер Модернизация и ремонт ПК. - 2016, 1249-бет.

7. Акматов М. - Шаймандарды, жабдууларын жана жумушчу ордун ишке даярдоо - 2018 ж.

8. Акматов М. - Компьютердик техниканы тейлео - 2018 ж.

9. Воробьев А. - Компьютердик техниканын бузук жерине диагностика жургузуу жана

ондоо.- 2018 ж.

10. Акматов М. - Кецсе жабдууларын тейлео - 2018 ж.

11. Воробьев А. - Кецсе жабдуусунун бузулган жерин диагностикалоо жана ондоо - 2018 ж.

Макулдашуу баракчасы
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к№ ФАЛА Кызматы
Байланыш контактысы 
(телефону, электрондук 

дареги)
Колу

1 Акматов Мирбек №93 Кесиптик 
лицейи, устат

mat.miwa@yandex.ru

2 Марасулов Атабек “ДАНИДА”, окуу 
борбору, адис

atabek_0701@mail.ru

3 Байболотова
Айжан

КФ “АВЕП”, 
эксперт

ayzhan baybol otova82@mai 1. ru
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Компыотерлерди жана кенсе жабдууларын 

ондоо жана тейлее боюнча устат

1-модуль

Аспаптарды, жабдууларды жана жумушчу

орунду ишке даярдоо боюнча 

окуу материалдары

Бишкек 2021

Бул окуу материалынын жайнагы кесиптик модулдардын “Шаймандарды, жабдууларын 
жана жумушчу ордун ишке даярдоо” боюнча окуу материалдары берилди. Устаттын жумуш 
ордуна талаптар жонунде жалпы маалыматтар келтирилди. Кенсе жабдууларын жана 
компыотерлерди тейлееде жана ондоодо аспаптарды колдонуу жонундо маалыматтар 
камтылды.Тиркемеде окуу жыйынтыгын баалоо учун материалдар сунушталды.

34



Жыйнак кесиптик лицсйлердин мугалимдерине жана окуучуларына, ошондой эле уюлдук 
гелефондорду ондоодо жана тейлоодо озунун кесиптик билимдерин жогорулатууну каалаган 
окучуларга багышталат.

Бул окуу материалы Азия Онуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана 
кендумдерду онуктуруу» деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен 
компетенттуулукке негизденген модулдук окутуу боюнча иштелип чыккан окуу 
материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу 
менен АВЕП коомдук фондусу тарабынан езгортуулор жана толуктоолор менен кайрадан 
иштелип чыкты.
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КИРИШУУ
Жумушчу орун ондуруштук процесстин аныкталган бир белугун аткаруу учун багытталган, 

езунче жумушчу же жумушчулардын тобу учун берилген, зарыл болгон технологиялык, 
кемектешуучу, кетеруучу - транспортгук жабдуулар, технологиялык жана уюштуруучу 
шаймандар менен жабдылган озунче бекитилген ондуруштук аяиттын бир белугу болуп саналат.

Ар бир жумушчу орун ондуруштук процессти уюштуруунун езгочелуктору, конкреттуу 
эмгектин формасынын коп кырдуулугу менен байланышкан езунун спецификалык 
езгочелукторуно ээ. Жумушчу орундардын абалы, аларды уюштуруу ишканадагы эмгекти 
уюштуруунун денгээлин туздон туз аныктайт. Мындан сырткары, жумушчу орунду уюштуруу 
жумушчу ендуруш учурунда дайыма боло турган кырдаалды калыптандырат, бул анын оздук 
сезуусуно, маанайына, ишке жондемдуулугуне жана акырында, иштин ендурумдуулугуно 
таасир этет.

Жумушчу орун уюштуруу жабдууларды жана жумушчу кучту натыйжалуу пайдаланууну 
камсыз кылуучу матсриалдык негиз болуп саналат. Ишти бекитилген моонотте аткаруу, 
жабдууларды, жумушчу убакытты толук пайдалануу менен, эмгектин рационалдуу методдорун 
жана ыкмаларын колдонуу, жумушчулардын ишке жарамдуулугун узакка сактоону камсыз 
кылуучу эмгектин ыцгайлуу шарттарын тузуу менен иштин жогорку сапаттуу жана натыйжалуу 
аткарылышын камсыз кылуу - анын башкы максаты болуп саналат. Бул максатка жетуу учун 
жумушчу орунга техникалык, уюштуруучу, экономикалык жана эргономикалык талаптар 
тагылат.

Техникалык жактан алып Караганда, жумушчу орун прогрессивдуу жабдуулар менен, 
зарыл болгон технологиялык жана уюштуруучу шаймандар, аспаптар, технология тарабынан 
карал ган контролдук - ченеочу приборлор, кетеруучу - транспортгук каражатгары менен 
жабдылышы керек.
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дайындамалар, деталдар, шаймандар, жабдууларды жана куралдарды ондои, iuiina»/v>u.«pV.. 
жыйноо менен оптималдуу тейлее варианты табылды; ден соолук учун зыянсыз жана коопсуз 
эмгек шарзтары камсыздалды.

Экономикалык жактан алып Караганда, жумушчу орунду уюштуруу жумушчулардын 
оптималдуу иш менен камсыздалышын, эмгектин ендурумдуулугунун максималдык жогорку 
децгээлин жана иштин сапатын камсыз кылышы керек.

Эргономикалык талаптар жабдууну долбоорлоо, технологиялык жана уюштуруучулук 
жабдуу, жумушчу орунду пландаштыруу учурунда колдонулат.

Жумушчунун эмгек процесси, анын кандай функцияларды аткарышынан кез карандысыз, 
ага таандык мыйзамдуулук таандык, алар темонкулерду аныктайт:

• жумушчуну жумушчу аймакта жайгаштыруу;
• жумушчу аймактын абалы;
• эмгек кыймылдарынын эмгек процессии тузгон ырааттуулук, саны жана мейкиндик 

аралык;
• адамдын ишке киришуусунун ырааттуулугу;
• чарчоонун пайда болушу, есушу жана темендешу.
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I. ЖУМУШЧУ ОРУНДУ ИШТИ АТКАРУУГА ДАЯРДОО.
1.1. МОНТАЖДООЧУ ШАЙМАНДАРДЫН ТУРЛЗРУ, АЛАРДЫ КОЛДОНУУ ЫКМАЛАРЫ, 
ШАЙМАНДАРДЫН НЕГИЗГИ БУЗУКТАРЫ

КРЕСТ турундегу бурлмаларды ачуучу жана бекитуучу АСПАГ1
Бурамаларды ачуучу жана бекитуучу аспап ПК чечуу жаа чогултуу учун керек болот. 

Албетте, орточо бир бурамаларды ачуучу де бекитуучу аспап эле болсо болот. Бирок, 
бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспаптын сапаттуусунан экини апып койгон жакшы.
Кичинекей винтгер учун ага ылайыктуу бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспапты колдонгон 
жакшы, кичинекей бурамаларды ачуучу же бекитуучу 
аспап, мисалга, желдеткичтерди ондоо учурунда талап 
кылынат.

Жетууге кыйын болгон жерлерге кыска 
бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспап менен кире 
апбайт, узартылган бурамаларды ачуучу же бекитуучу 
аспап терсцдетилген винттерге жетуу учун жарайт.

Акырында, абдан тартылган корпустук винтгерди 
алсыз кичинекей бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспап менен бурап чыгарууга дайыма эле 
мумкун боло бербейт, ошондуктан ар кандай бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспаптардын 
топтому ыцгайлуу.

Винтгер монтаждоо учурунда тушуп кетпеши 
учун, бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспапты 
магнитгеп алуу зарыл ( эгер кол алдында магнит учу 

Сурет. 1.1. Крест турундегу 
бурамаларды ачуучу же бекитуучу 

аспаптар топтому

менен бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспап жок 
болсо), аны учун учун магнитте кармап туруу керек 
максат учун ошол эле компыотердин корпусундагы 
кадимки динамиктин магнити жарайт). Винт 
кокусунан жерге тушуп кетпеши учун, жетууго кыйын 
жерлерде монтаждоо учурунда аны бурамаларды 
же бекитуучу аспапка пластилин менен бекитип 
жакшы.

ШЛИЦ Y4YH БУРАМАЛАРДЫ АЧУУЧУ ЖЕ 
BEKIITYY4Y АСПАП

Комектешуучу иштер учун, о. э. эски 
компыотерлерди ондоо учун анча чон эмес жалпак 
бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспап керек - мурда 
ажыраткычтар жалпак бурамаларды ачуучу же 
бекитуучу аспап менен эки винт менен бекитилген.

ачуучу
койгон

(бул

1-сурот.2. Шлиц учун 
бурамаларды ачуучу же 

бекитуучу аспаптар топтому

ТЫ1ПКЫ
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1-сурет.З. Кыпчуурлардын 
топтому

КЫПЧУУР
Кыпчуурларды майда предметтерди, винтгерди, 

жетууге кыйын болгон жерлердеги проводдорду кармап 
туруу учун колдонушат, аларды манжа менен кармап 
турууга мумкун эмес. Бул максат учун кандимки 
медицинадык кыпчуур жарактуу. Эки, туз жана ийилген 
кыпчуур алып алганыцыз жакшы.

АТАЙЫН БУРАМАЛАРДЫ АЧУУЧУ ЖЕ БЕКИТУУЧУ АСПАПТЫН ТОПТОМУ.

1-сурот.4. Атайын бурамаларды 
ачуучу же бекитуучу аспаптын 

топтому

Эгер крест жана шлиц учун бурамаларды ачуучу же 
бекитуучу аспаптарды колдонуу менен ачууга мумкун 
болбогон ар кандай тузмоктерду ачуу учун атайын 
бурамаларды ачуучу же бекитуучу аспаптар колдонулат. 
Мындай бекитуу атайын жасалат, аны тиешелуу 
квалификациям жок, жана ага ылайык, тиешелуу шайманы 
жок ичине кирууне мумкун эмес болуп жасалган.

ЖАЛПАК THIIITYY АТТИШТЕР
ПК корпусуна орнотулган бекитуучу алты кырларды 

бекитуу жана чечуу учун, материнская платаны монтаждоо 
учун анча чоц эмес тыкан атгиштер керек болот. О. э. курч 
тиштуу атгиштерди да колдонууга болот, бирок капталынан 
ачуучу гайка ачкычы ыцгайлуу.

АТТИШТЕР

1-сурот.5. Жалпак тиштуу 
аттиштер

I-сурот.б Аттиштер

Кесуучу шайман, анда материалды кесуу учун 
жасалган аракетги кучотуу учун тутка принциби колдонулат. 
Эгер кесуучу кырлары (эриндери) сабы менен бир 
тегиздикте же анча чон эмес бурчта жайгашкан, мындай 
атгиштерди каптал же каптал кескичтери деп аталат. Эгер 
тиштери сабынын тегиздигине туурасынан болсо, анда - 
чурке.

МАЙЛОО, ТЕРМОПАСТА, КЫЛ КАЛЕМ
Кээле ПК ээлери компьютер иштеген учурда анын 

катуу добушуна нааразы болушат. Ал кулердин "ез" майы 
эбак кургап калганынан улам пайда болушу мумкун. Эки 
тамчы май кулерди даты бир жыл нормалдуу иштееге 
мажбур кылууга жендемдуу, бирок айрым учурда, езгоче 
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каралбай калган учурларда, жацысын сатын алуу жакшы болот.
Кээде, кулер ушунчалык чанга толгондуктан, жон гана 

нормалдуу айлана албай калат, анын натыйжасында компьютер жон 
гана ысып кетет. Компыотерди чандан тазалоо учун дубалдарды 
сырдоо учУн жонокей кыл калемди колдонуу ыцгайлуу. 
Тазалагандан кийин, кулерге бир тамчы май тамызып коюуну 
унутпаныз, бул анын кызмат отое меонетун узартат.

Коп учурда кургап калган термопаста ысып кетуунун себсби 
болуп калат, ал жылуулукту откорууге жондому жок. Мындай
болгон учурда эски термопастаиы алып салып, жацысын суйкойбуз.

1-сурот.7. Термопаста
ОТКОРГУЧT0P ЖАНА МАЙДА 

КАБЕЛДЕР
Баарынан мурда мен кубаттануунун molex-sata откергучу 

туурасында айтам. Тан калычтуу болсо да, так ушундай откергуч 
абдан куп пайдаланылат. Ал жарактуу боло турган абдан коп 
себептер бар. Мисалга, эски катуу дискти IDE ажыраткычы 
менен жацы SATA га алмаштырган учурда. Эгер компьютердин 1-сурот.8 откергуч
кубаттануу блогу даты эски болсо, анда SATA кубаттануу 
ажыраткычы таптакыр болбой калышы мумкун.

Ошондой эле, озунуз менен бир эки SATA data-кабелин 
алып алганыцыз он.

Тема боюнча суроолор:

1. Монтаждоочу шаймандардын турлорун атап бергиле.
2. Аттиштер эмне учун колдонулат?
3. Монтаждоочу шаймандардын изоляциялабаган белугу

1.2. ЧЕНООЧУ ПРИБОРЛОРДУН ТУРЛОРУ, АЛ АРДЫ КОЛДОНУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА 
ЧЕНООЧУ ПРИБОРЛОРДУН НЕГИЗГИ БУЗУКТАРЫ

Ченеечу прибор — ченелип жаткан чоцдукту аныкталган диапазондогу маанисин алуу учун 
багытталган ченее каражаты. Коп учурда ченеочу прибор деп оператордун тузден туз кабыл алуусу 
учун жеткиликтуу формада ченоочу маалыматтын сигналын иштеп чыгуу учун ченое 
каражаттарын аташат.
• Маалыматты беруу ыкмасы боюнча (керсетуучу же катгоочу).

• Керсогуучу ченоочу прибор - ченелип жаткан чондуктагы маанинин керсеткучун 
эсептеого гана жол берилген ченеечу прибор.
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• Каттоочу ченоочу прибор - корсотмолерду naiiw ............______
Маанилерди каттоо аналогдук же санарип формасында ишке ашырылышы мумкун. 0зу 
жазуучу жана басуучу каттоочу приборлорду айырмалашат.

Ченео методу боюнча

• Туз таасирдеги ченоочу прибор — ченелген чоцдуктун бир же бир иече кайра тузуулерун 
ченоочу прибор, мисалы, манометр, амперметр анын мааниси белгилуу бир аттагы 
чондук менен салыштырылбайт.

• Салыштыруунун ченоочу прибору - мааниси белгилуу болгон чондук менен ченелген 
чондукту тузден туз салыштыруу учун багытталган ченоочу прибор.

Корсетмолорду беруу формасы боюнча

• Аналогдук ченоочу прибор - чыгуучу сигнал же керсеткучтор ченелген чоцдуктун 
озгеруулерунун узгултуксуз функциясы болуп саналган ченоочу прибор.

• Санарип ченоочу прибор - корсоткучтеру санарип формасында берилген ченоочу прибор.

Башка белгилери боюнча:

• Суммалоочу ченоочу прибор - ага ар кадай каналдар боюнча алынып келинген 
корсоткучтеру эки же андан коп чоцдуктун суммасы менен функционалдуу байланышкан 
ченоочу прибор,

• Интеграциялоочу ченоочу прибор - ченелген чоцдуктун мааниси аны башка чондук 
менен, интеграциялоо жолу менен аныктоочу ченоочу прибор.

колдонуу ыкмасы жана консгруктивдуу аткарылышы боюнча (стационардык, калкан, 
панелдик, кочмо)

конструкцияны эске алуу менен иштее принциби боюнча (кыймылдуу болуктеру менен жана 
кыймылсыз болуктеру менен);

• механикалык болуктун приборлору учун, о. э. карты аракет кылган учурду тузуу ыкмасы 
боюнча (механикалык карты аракетгенуу, магнитгик же электр магниттик кучтердун 
негизинде).

шкаланын мунозу боюнча жана андагы нелдук чекиттин абалы боюнча ( бир калыптагы 
шкала, бир калыптагы эмес шкала, бир жактуу, эки жактуу (симметриялык жана 
симметриялык эмес), нолдук эмес шкала менен);

санап болуучу тузмоктун конструкциясы боюнча )тузден туз эсептеп болуу, жарык 
керсеткучу менен - шоола менен, жазуучу тузмек менен, тилдуу - вибрациялык тыгыздык 
ченегич, оптоэлектрондук натыйжадагы шкала менен - люминофор, ЖК, СИД);

ченоелордун тактыгы боюнча (нормага салынган жана нормага салынбаган - индикаторлор 
же керсеткучтор);

колдонулган энергиянын туру боюнча (физикалык керунуш) - электр механикалык, электр 
жылуулук, электр кинетикалык, электр химиялык.
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• ченелген чоцдуктун туру боюнча (вольтметр, амперметр, веберметр, жыштык ченегич, 
варметр ж.б.).

Ченоечу приборлордун гурлеру:

• Амперметр

• Ацетометр

• Барометр

• Вольтметр

• Динамометр

• Дозиметр

• Омметр

• Рефлектометр

• Кол пружина таразасы

• Электр энергиясынын эсептегичи

• Термометр

Тема боюнча суроолор:

1. Ченоечу приборлордун турлорун атап бергиле
2. Ченоечу приборлордун классификациясы
3. Омметр деген эмне

1.3. H1HPETYY4Y ЖАБДУУНУН ТУРЛвРУ, АЛАРДЫ КОЛДОНУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА 
!UHPETYY4Y ЖАБДУУЛАРДЫН НЕГИЗГИ БУЗУКТАРЫ

1-сурет,9 Мезгилдуу
ысытуу менен кандагычтар

Кацдагыч — деталдарды ысытуу учун калай чайкоо 
жана кандоо, флюс, кандоочту эритуу жана аны кацдалып 
жаткан деталдардын бириккен жерине ширетуу учурунда 
колдонулган кол шайманы. Кандагычтын жумушчу белугу, 
негизинен жалын менен ысытылат (мисалы, кандагыч лампа) же 
электр тогу менен кандалат.

МЕЗГИЛДУУ ЫСЫТУУ МЕНЕН КАЦДАГЫЧТАР

1.4. БАЛКАЛУУ КАНДАГЫЧТАР
• Балкалуу жана чурке кацдагычтары салыштырмалуу учзун 

металл сапта бекитилген, массивдуу жумушчу учту
тушундурет, анын узундугу шайман менен иштое учурундагы коопсуздукту камсыз кылат.



I

Стандарттык эмес иштерди аткаруу учун буга окшогон кандагычтар фасондук учтар менен 
жабдылат. Бул кандагычтарды ысытуу тышкы жылуулук булактары менен ишке ашырылат 
— негизинен, мында газ же бензин куймелерунун жалыны пайдаланылат1’1. Бул 
кандагычтардын эн эски туру, байыркы мезгилден бери эле белгилуу.

1-сурот.Ю Стержендуу 
кандагыч

Догоо кандагычы — кандагычты ысытуу кандагычтын 
жана учунун ичинде жайгаштырылган кемур электродунун 
ортосунда мезгили менен козголуп турган электр догоосу 
менен ишке ашырылат. Салмагы 1 кг болгон догоо 
кандагычы 24 В чыналууда 3 минутанын аралыгында 
500 °C температурага чейин ысыйт, керектелген 
кубаттуулук 1,5—2,0 кВт.

1.5. ТУРУКТУУ ЫСЫТУУ МЕНЕН КАНДАГЫЧТАР
• Электр кандагычтар орнотулган электр ысытуучу элементке ээ, ал электр туйунунен, 

темендетулген трансформатордон же аккумулятордон иштейт.

• Газ кацдагычтары — орнотулган газ куймесу менен кандагычтар ( куйуучу газ суюлтулган 
газы менен орнотулган чакан баллондон берилет, же болбосо, сейрек учурда газ тышкы 
булактан ийкем тутук аркылуу берилет).

• Суюк майда иштеген кандагычтар — газ кандагычтарына окшош, бирок ысытуу куйуучу 
суюк майдын жалыны менен ишке ашырылат.

• Жылуу аба — анда деталдарды жылытуу, кандоочту эритуу ысык абанын агымын уйлео 
жолу менен журет. Мында ал онер жай фснин элестетет, бирок, андан айырмаланып, абанын 
ичке агымы колдонулат.

• Инфра кызыл — ысытуу инфра кызыл нурдануу булагы аркылуу ишке ашырылат.

КАНДАГЫЧТАРДЫН ТУРЛОРУ
1.6. КАЦДООЧУ СТАНЦИЯЛАР

Онор жайда жана лабораториялык шарттарда электр приборлорун жана электрондук 
тузмекторду чогултуу убагында кандоо учун кошумча мумкунчулуктерду жана 
ыцгайлуулуктарды берген, биринчи кезекте, температуранын ар кандай маанисин оперативдуу 
орнотуу мумкунчулугу менен кандагычтын жалынын термостатгоочу кандоочу станциялар 
колдонулат. Андан сырткары, ысык аба менен же ИК- нурдануу менен кандоо учун, демонтаж 
(кандооч соруусу менен жабдылган), кандоочту жана флюсту автоматтык беруу тузмектору 
менен, ж.б. кандоочу станциялар бар.

Ички жылыткычы менен кандагычтын конструкциясынын негизине - миниатюралык 
жылытуучу элемент кирет, ал жалада оюлган тешикте жайгаштырылган. Ошену менен, ал 
кандоо туйунуно максималдуу жакын жайгашкан, жылуулукту жоготуулар мумкун болушунча 
азайган. Коп учурда жылытуучу элемент катары ксрамикалык тешеемдегу пленкалык 
жылыткыч колдонулат, ал жылуулук откоргуч керамикадан жасалган герметикалык корпуста 
жайгаштырылган. Мындай жылыткычтын артыкчылыгы болуп кызмат етеесунун узак меоноту 
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жана жаланын ишенимдуу изоляциясы кирет. Мындай кацдоочтор негизи температура 
билгизгич менен жабдылган жана кандоочу станциялардын курамында колдонулат.

Стержендуу кандагыч

127 вольттук советтик электр кандагычы, 1957 - жыл.

Тиричиликте кецири колдонулган электр кандагычынын бул вариантынын конструкциясы 
металл каптоочту элестетет, пластмасса же жыгач тутка менен жабдылган, анда тутуктуу 
жылытуучу элемент (жылыткыч) орнотулган. Жылыткычтын ичинде бир учуна алмаштыруучу, 
кеп учурда жез стержень («ийне») жайгаштырылган, ал сыртка чыгып турган учу конус турунде 
же эки кырдуу бурч турунде кылып учталган. ийненин чыгып турган учур - жумушчу учу, калай 
чайкалат.

Жылыткыч жогорку салыштырмадуу каршылыгы менен нихром же башка эритмеден 
жасалган лист слюдасы менен оролгон, металл тутугун же керамикадан жасалган тутук болуп 
оролгон сым, ал жогорку темпсратурада кычкылданууга туруктуу келет.

Азыркы мындай типтеги кандагычтарда кээде керамикалык тутук негизге чандалган 
пленкалык жылыткыч колдонулуп калат, же болбосо керамикалык келемдуу жылыткыч 
колдонулат. Жылыткыч ток журуучу шнурга бекитилген, ал тутка аркылуу етет жана туйунге же 
темендетулген трансформаторго туташтырылат.

Жылытуучу элементтиничинде металл езек жайгаштырылган конструкциянын варианты 
бар, ал сайлуу тешик менен жабдылган, ага алмаштыруучу ийне буралып киргизилет.

СТЕРЖЕНДУУ КАНДАГЫЧ МЕНЕН ИШТ00
Кандагыч менен иштее (кандагыч)

Куйгузгонден кийин жана кандоочту эритуу температурасынын жогору ийненин учун 
ысыткандан кийин (5- 6 минутага жакын) кандагыч иштееге даяр.

Кандоонун алдында бириктирилип жаткан жерге флюс, деталдардын устуцку бетине 
окистик эритуучу пленкаларды суйкешет, бул металлдын бетине кандоочтун жакшылап 
майланышын камсыз кылат.

Жезден жана жез, калай чайкалган болот деталдардан жасалган майда деталдарды кандоо 
учун флюс катары кеп учурда канифоль же анын спирт аралашмасы колдонулат. Башка 
металлдар жана эритмелер учун башка (активдуу) флюстар колдонула алат, мисалы, 
ортофосфордук кислота же цинк хлоридинин суу аралашмасы. Активдуу флюстарды кандагандан 
кийин кандалган жерди флюстун калдыгынан жакшылап жууп чыгышат, бул даттан качуу учун 
зарыл.

Элсктрондук (мисалы, басуучу платалар) жана электр приборлорун кандоо учурунда 
активдуу флюстарды колдонушпайт, анткени жуулбай калган флюстун калдыктары да, анын

электр еткергучтугунен жана гигроскопиялуулугунан улам, 
тузмектун ишин толугу менен бузушу мумкун. Бул 
тузмектерду кандоо учурунда электр проводдук эмес 
флюстарды колдонушат, барынан кеп канифоль же спирпуу - 
канифоль флюс популярдуу.



Биринчи куйгузгон учурда жацы, мурда куйгузулбеген кандагыч куйуктун мунездуу 
жыты менен туутейт, бул бир нече минутадан киийн етуп кетет. Бул бузулуунун белгиси болуп

1-сурот.11 Кандагыч менен 
иштоо (кандагыч)

саналбайт жана жабышкак тасманын же жылыткычты даярдоо учурунда 
слюданын листтери чапталган жабышкак катмардын жана кандагычтын 
деталдарындагы майдын калдыктарынын куйушунен улам ушундай

тутейт. Буюмдардын айрым турлеру даярдоо процессинде атайын сыр менен сырдалат, ал 
металл каптоочту соода тармагында жана кампаларда сактоо учурунда даттан сактайт. Мындай
сыр биринчи ысытылгандан кийин кетип калат.

Айрым кандагычтардын ийнесинин кубаттуулугу жана жумушчу температурасы 
убакыттын етушу менен абдан тушуп кетег, анткени ысытуучу элементтин сымы устуртен 
кычкылданып кетет, бул анын кесилишин азайтат. Муну компенсациялоо учуе, кандагычты 
даярдоо учурунда сымдын диаметрин башында бир аз чонураак тандашат, ал эми керектуу
температураны кармоо учун, жооптуу кандоо учурунда тышкы чыналууну жонго салгычты 
колдонушат, мисалы, автотрансформатор же реостат же ийнени температураны женге салгыч
менен термостазтайт.

1-сурот,12 Тапанча- 
кандагыч

1.7. ИМПУЛЬСТУК КАНДАГЫЧ
Импульстук кандагыч - тиричилик кандагычтарынын бир туру, 

тапанча формасындагы шайман болуп саналат, анын учунда 2 электр 
контакты бар жана дээрлик бардык учурда кандагыч аймагын жарык 
кылуу булагы болуп саналат. Конгакттар трасформатордун экинчи 
турмегу менен туташтырылган, ал кандагычты н корпусунда жайгашат, 
анын устуне бул турмек болгону калын жез проводдон турган 1 же 2 
оромго ээ. Контакттардын кыпчыткычтарына узундугу 3 - 5 см 
болгои калын (1-2 мм) жез сым туташтырылган, ал бир эле убакта

жылытуучу элемент жана кандагычтын ийнеси болуп саналат. Шайманды корпуста жайгашкан
баскыч менен куйгузген учурда, ондогон метр амперге жеткен экинчи оромдогу ток тез 
убакыттын ичинде, бир нече секундда жез сымды жумушчу температурага чейин жылытат. 
Импульстук кандагычтарда, ендуруштук тыгыздыктага (50 - 60 Гц) иштеген массивдуу 
трансформатордун ордуна импульстук электрондук кайра тузгуч колдонулат, анын кайра тузуу 
тыгыздыгы ондогон Гц ны тузет, бул алардын массасын жана габаритгерин азайтууга
мумкундук берет жана анын колдонулушун дагы ынгайлуу кылат.

1-сурот.13 Импульстук 
кандагычтын ичкн 

тузмогу

Индукциялык кацдагыч
Индукциялык кандагычтарда анын ийнеси ага энергияны 

жогорку жыштыктуу электр магнитик талаа турунде беруу жолу 
менен ишке ашырылат, ал индуктор - турмектун жардамы менен 
тузулет. Ийненин ичинде ферромагниттик езек жайгашкан, ал 
гистерезисти жоготуунун эсебинен жылыйт, болбосо, кеминде 
вихр токторунун эсебинен жылыйт. Мындай кандагычтарда ийне 
гана ысыйт, бул кандагычты абдан женил жана миниапоралуу 

болууша мумкундук берет. Мындай кацдагычтардагы 
жылуулукту турукташтыруу салттуу ыкма менен да ( жылуулук 
буу же ийне менен контактга болгон жылуулук резисторунун

46 



жардамы менен), Кюри тсмпературасы менен ферромагнитгик езоктун материалын тандоо жолу 
менен да ишке ашырууга болот, ал ийненин зарыл болгон температурасына барабар. Бул 
температурага жеткенден кийин езек озунун ферромагнитгик касиеттерин жоготот жана кайра 
магниттешуунун эсебинен энсргияны беруу токтотулат. Индукциялык кандагычтар кандоочу 
станциялардын курамдык белугу болуп саналат.

Тема боюнча суроолор:

1. Кандагычтар эмне учун колдонулат?
2. Кандагычтардын турлеру

2. ЖУМУШЧУ ОРУНГА КОЮЛГАН ТАЛАПТАР

жумушчу орун
РЭА жана компьютердик техннканы ондоо жана тейлее учурунда жана жумушчу орунду 

гуура жабдуу керек.

Бул учун томонкулер керек:
1. Ченеечу, монтаждоочу, курама жана слесардык шаймандарды езунче сактоо керек. 

Шаймандар ящиктерге белуп салынат, анда алардын бузулушун жана аларды издее 
убактысын азайтуу учун топ - топко белуп салган жакшы.

2. Жумушчу столдун он жагында анча чоц эмес атгиштерди илишет, устаканада 
жургенде зарылдык келип чыккан убакга майда слесардык иштерди аткаруу учун 
атайылап жасалган слесардык текче болушу керек.

3. Кандагыч, анын шнуру кыймылдоосуна жолтоо болбогудай кылып, койгучта 
орнотушу керек. Койгучтун кандооч жана флюсту коюу учун эки белукке белунген 
кутучасы болушу керек.

4. Стол алыскы жарык менен жакшылап жарык кылынышы керек, жасалма 
жарыктандыруу учурунда столдун устунен 0,5 - 0,75 м аралыкта кундузгу жарык 
лампасын колдонуу зарыл ( чыцалуу лампасы зарыл болуп калган учурда, 60 Вт тан 
коп эмес кубаттуулукта колдонулушу керек), жарыктын булагынан кез уялтуучу 
таасир болбошу керек.

5. Соруучу желдетуу болушу керек, имаратгын ичи жакшы желдетилип, агып кирген 
желдетуу болушу керек.

6. Столдун бети пластик жабуу менен жабдылып же орг. айнек менен жабылышы 
зарыл. Лак сырдоочу каптам менен каптоого жол берилбейт.

7. Жумушчу стол кандагыч жана башка приборлор учун жергиликтуу ендуруштен 
чыккан розеткалар менен жабдылышы керек. Розеткалардын чыналуусу сезсуз 
турде анын жанында жазылып турушу керек.

8. Стол приборлор учун текче менен жабдылышы керек.
9. Столдун алдында резина килемче салынат.
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Тизеге коюп алып ПК ны ондоо - жакшы ыкма эмсс, бир нерсени жоготуп алуу, бир иерее 
жерге тушуп кетуу мумкунчулугу бар, чукул туташуу болуп кетиши мумкун, бурагыч менен 
платаны байкабай чийип алууга болот. Бул жерде кутуусуздукторду жокко чыгарууга аракет 
кылуу керек.

Ондоо иши менен тынч отуруп алектенуу учун, езунуздун жумушчу бурчуцузду аныктап 
алыныз, сизге эч ким жолтоо болбогудай болсун. Ондоо учун езунче таза жана туруктуу стол 
керек. Шаймандарды, жыйнактоочуларды, компакт-дисктерди ж. б. жайгаштыруу учун 
текчелердин каралганы жакшы. Ондоо убагында белменун ичинде кичинекей балдардын жана 
уй жаныбарлардын болушуна жол бербегенге аракет кылгыла.

2.1. ЖАРЫКТАНДЫРУУ
Жарыктандыруу туурасында кам керунуз. Жарык жетишсиз болгон учурда - иштее кыйын. 

Сиз бир тана тузмекту жанылыш туташтырып, которгучтарды туура эмес орнотпостон, оз 
керууцузду да жабыркатып алышыцыз мумкун. Жалпы жарык дайыма жетишсиз. Столдун 
устуне шам коюцуз. Мисалы, ынгайлуу кенсе лампасы, ал столдун капталына бекитилет жана 
ийилуучу конструкцияга ээ - аны ишти аткаруу учун ынгайлуу болгудай кылып, ийип алууга 
болот. О. э. анча чоц эмес колчырак да ашыкча болбойт. Заманбап жарык диоддук колчырак 
жарыктын кубаттуу бир калыптагы агымын берет жана батарейка же аккумулятор менен иштейт. 
Алар менен ПК орнотуу, ондоо жана чогултуу учурунда жетууге кыйын жерлерди жарык 
кылууга болот. Кууш нуру менен кол чыракты колдонгон жакшы, мисалы, mini Maglite. Озгочо, 
эгер жалпы жарык сизге жетишсиз катары керунуп жатса, сизге кол чырак жардамга келет.

2.2. РАДИО АППАРАТУРА МОНТАЖДООЧУСУНУНЖУМУШЧУ ОРДУН УЮШТУРУУ
Монтаждоочунун жумушчу ордун уюштуруу эмгектин коопсуз шартында максималдуу 

ендурумдуулукту жана иштин мыкты сапатын камсыз кылышы керек.
Жабдуулар, куралдар жана шайманды жумушчу орунга, монтаждоочу ишти аткарууга 

ынгайлуу болгудай жана ал ашыкча кыймыл жасабай, кучун жана убактысын унемдегудей 
кылып жайгаштыруу керек.

Жумушчу столдун жабдылышы кеп жагынан ендуруштун мунезу менен аныкталат. 
Агымдуу ендуруш учурунда жумушчуга ага бекитилип берген операцияларды аткаруу учун 
зарыл болгон шаймандар жана куралдар берилет. Мындай болгон учурда атайын тегеренме 
жабдуу (араба) берилет, анда бир жумушчу орундан экинчи жумушчу орунга радио аппаратура 
орнотулат жана жеткирилип турат.

Шаймандардын кенири номенклатурасы тажрыйбалуу жана аз сериялуу ендуруштун 
шартында жумушчу орунду аткарылган тштин спецификасына ылайык жабдуу учун мунездуу.

Жумушчу орунда верстак, маркалоочу биркаларды сактоо учун шкаф жана отургуч менен 
жабдылган. Жыгач верстатын олчому 1300x660x730 мм, анын жумушчу бети линолеум менен 
капталган. Столдун капкагында орнотулган жарык кылуучу лампа чагылдыргыч калпак менен 
жабдылган, бул жарыктын жумушчунун кезунетийбеш учун алдын алынган.

Автофтрансформаторду колдонуу учун ынгайлуу болгудай болгон аралыкта, сол жактагы 
верстакта орнотушат, ал эми электр кандагычты - атайын койгучта он жагына. 

48



1 1 1

корпус ксрск болот. Ал жакта бардыгы тыкандык менен орнотулат, буралып бекитилет, 
туташтырылат жана куйгузгонден очургенго чейин езунун кунумдук жашоосун баштайт.
Корпуста зарыл болгон температура кармалат, бардыгы жабыркоолордон корголгон.

22 сурет. Корпус

Натыйжада биз толук кандуу, иштее учун керек болгон бардык маанилуу компьютердин 
тузмоктеру менен системалык блокту алдык.

4. ПЕРИФЕРИЯЛЫК TY3M0KTGP
Перифериялык тузмектор - бул системалык блоктун чегинен тышкары компьютердин 

компоненттери.

4.1. Монитор

Монитор биздин эмне менен иштеп жатканыбызды керуу учун керек. Видеокарта суретгу 
мониторго жиберет. Алар ез ара VGA же HDMI кабели менен туташтырылган.
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4.2. Клавиатура

24 -сурвт. Клавиатура 

Клавиатура маалыматты жазып киргизуу учун багытталган.

4.3. Мышь

25-сурот. Мышь

Мышь экрандагы курсорду башкаруу учун керек. Аны ар кайсы жакка жылдырып, басып, 
файлдарды жана папкаларды ачып, ар кандай функцияларды чакыруу жана кептеген башка 
иштерди аткарат. О. э. клавиатурасы жо, мышь жок компьютер иштебейт.

4.4. Колон кал ар

Колонкалар негизи музыка угуу. фильм коруу жана оюн ойноо учун керек. Бугун 
колонкаларды канчалык кебуреек уккан сайын, керектеечулердун арасында буга суроо талап 
кебейууде.

Тема боюнча суроолор:

1. Системалык блоктун негизги компоненттерин санап бергиле.
2. Перифериялык тузмектор деген эмне?
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3. Кайсы тузмоктор кируу - чыгуу систсмасына кирет?

5. АЛДЫН АЛУУ ИШТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ АТКАРУУ ЫКМАЛАРЫ

Татаал системалардагы бузук жерлерин четтетуунун мыкты ыкмаларынын бири болуп, буз 
бузулуулардын алдын алуу болуп саналаары байыртан бери эле белгилуу. Алдын алуу тейлое 
процедурасы негизделген идея да мына ушунда турат. Компьютер эч качан ынгайлуу убакытта 
бузулбайт. Алдын алуу иштерине болгону бир нече минута убакыт болуу менен, сиз ондоо жана 
калыбына келтируу системасына коротулган бир нече саатынызды уномдеп калсаныз болот.

5.1. Тазалоо
Тазалоо он абалдагы компьютердик системаны кармоо процессинин негизги тузуучусу 

болуп саналат. Ошондуктан техникалык адистин шаймандар топтомунда милдеттуу болушу 
керек болгондордун бири - тазалоо учун шаймандар топтому жана чыгыштоочу материалдар. 
Негизинен, була калтырбаган кездеменин бир белугун алып, системанын тышкы беттерин 
суртуп туруу керек.

Жабдуунун тышкы беттерин алгач женекей самый аралашмасы менен, андан кийин таза 
суу менен чайкоо аркылуу тазалоого болот. Бул учурда суунун тузмектун ички белугуне кирип 
кетуусунен сак болуу керек.

Компьютердик жабдууну тазалоо учун мыкты шайман деп жонекей нымдуу жумшак 
кездемени атоого болот. Жабдуунун тышкы беттерин тазалап чыккандан кийин, аларды 
антистатикалык аэрозоль же аралашма менен тазалоо керек, бул системанын компоненттеринде 
статистикалык заряддын топтолушунун алдын алат. Натыйжалуу жана анча кымбат эмес 
антистатикалык аралашманы, кадимки кездемени жумшарткычтын бир белугун он белук сууга 
аралаштыруу менен алса болот.

Компьютердик жабдуулардын тышкы беттеринин кирдегенинен башка, кенири жайылган 
проблема болуп дат басуу, же электр контакттарынын кычкылданышын айтса болот, анын 
натыйжасында ажыраткыч аркылуу электр кубатынын кириши кыйындап калат. Бул проблеманы, 
женекей практикаларды аткаруу менен алдын алууга болот. Баарынан мурда басуучу платалар 
жана кабелдер менен кайрылуунун тиешелуу ыкмаларын кармоо менен, дат басуунун алдын алса 
болот Электр контакттарын жыланач тери менен тийишуусуне эч качан жол бербегиле, анткени 
адамдын терисинде дайыма кездешуучу нымдуулуктан ете аз саны даты контактгардын 
кычкылдануу реакциясын жаратышы мумкун. Бирок, тиешелуу турде кайрылуу учурда да, 
контакттар убакыттын етушу менен абанын нымдуулугунун таасири алдында кычкылданып 
кетиши мумкун. Бул кычкылданууну бир нече жол менен кетирсе болот, мисалы, жумшак 
кездеменин белугу менен, карандашты ечуруучу кадимки ечургуч же атайын аралашмага 
нымдалган кол аарчы менен акырын суртуу аркылуу. Кычкылданууну электр контакттарын 
тазалоо учун аралашманын жардамы менен да кетирууго болот Кычкылдануу менен курегуу 
процессинин бир белугу катары, уюктарга жана жылчык разъемдоруна (слот) орнотулган 
тузмокторду мезгили менен кайра орнотуп туруу керек, б. а. ез разъемдорунан чыгарып, кайра 
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орнотуу керек, ал учурда орнотуунун тыгыздыгыиа жана ишенимдуулугуне кецул буруу керек. 
Бул операция контакт 3 деп аталган сойлогон жоготуусунун натыйжасынын кесепеттерин да 
четтетет (chip-creep effect), ал уюктарга монтаждалган тузмоктерге термикалык циклдер менен 
таасир кергезот.

Тузмекту кайра орнотуп жаткан учурда МОП тузмектеру менен иштее эрежелерин 
унутпагыла, ал электр статикалык разряд менен жабыркашынан качуу учун зарыл. Контактгарды 
жумшак кездеме же ечургучтун жардамы менен тазалоо учурунда, кон гактгардын 
жабыркоосунун алдын алуу менен, плата же разъемдун тышкы чекесине багыты боюнча 
суртуучу кыймылдарды жасагыла. Карты багытта, чурке контактынан платанын ичин кездей 
суртууну аткаруу менен, контакттардын фольгасын узуп алууга болот. Басуучу платалардын 
чурке разъемдору абдан ичке болот. Ошондуктан сурулуу кучу, платанын езун жабыркатып 
албай, окистин катмарын кетируу учун жетиштуу болушу керек. Мындан сырткары, платадан 
бардык чанды жана суртуу процессинде узулуп калышы мумкун болгон ечургучтун 
белукчелерун кетируу учун абдан кылдат болуу керек.

Башка ички компонентгерди, мисалы, головкаларын же диск тузмектерунун линзаларын 
тазалоо учун тугу жок тазалоочу тампондорду колдонуу керек, аларды изоприл же метил 
спиртине нымдап алуу керек. Тазалоочу аралашма кургагандан кийин так калтырбаганы абдан 
маанилуу.

Алдын алуучу тейлее процедурасы. Компьютердик системада пайда болушу мумкун 
болгон проблемалардын саны кеп учурда компьютердик система турган курчап турган 
чейреден кез каранды, жанаЗ. Контактгын сойлогон жоготуу натыйжасы системанын ысуу жана 
муздоо учурунда компьютердик системанын физикалык болугунун кецейиши жана кысылышы 
менен пайда болот. Бузук жерин издее жана четтетуу негиздери жана алдын алуу ыкмалары, аны 
колдонуу ыкмалары. Компыотерге кам керуу учун бир нече минута белуу менен, компьютердин 
иштебей калууларынын орточо убактысын узартып алууга болот. Бузууларды четтетууге 
байланышпаган мындай тейлее алдын алуучу тейлее деп аталат (preventive maintenance). 
Компьютердик жабдуулар чан толуп калуунун, орой мамиле кылуунун жана экстремалдык 
температуранын таасири алдында иштей калууга сезимтал болуп саналат.

5.2. Чан
Убакыттын етушу менен чан кайда кире алса, бардык жерге топтоло берет. Кептеген 

компьютердик компоненттер статистикалык зарядды генерациялайт, ал чан белуктерун езуне 
тартып турат. Электр жабдууларында чан изоляциялоочу катмарды тузет, ал активдуу 
тузмектердун жанында жылуулукту кармап турат, бул алардын ысып кетуусун чакырышы 
мумкун. Тузмектегу жумушчу чейренун жогорку температурасы анын маалынан эрте 
эскиришине жанажарактан чыгышына алып келиши мумкун.

Чандан мыкты коргоо болуп чан етпеген корпус саналат, бирок компьютердик жабдуунун 
корпустары чанды таптакыр еткербей койбойт. Мындан сырткары, чан корпустун ичине 
корпуска микропроцессорду жана кубаттануу булагын муздатуучу желдеткичи менен сорулган 
аба менен бирге кирет.
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Чандын системалык блоктун корпусуна кириши учун дагы бир жолу болуп корпустун 
арткы панелиндеги кенейгуу платасы учун ачык тешик саналат. Кенейтуу платалары учун 
тешиктерге капкактын жоктугу системага эки жактуу терс нагыйжа берет.

Биринчиден, жабылбаган тешик аркылуу чаи системага кирип, топтоло берет, аны менен 
алардын ысып кетишине мумкундук берген компоненттерде жылуулукту изоляциялоочу 
катмарды тузет.

Экинчиден, жогорку температура проблемасы, жабылбаган тешик корпустун ичиндеги 
абанын эсептик агымын бузганы менен терендейт, бул муздатуучу агымдын жоктугунан же 
жетишсиздигинен, компоненттердин кошумча ысып кетишине алып келет.

Тутун чандын дагы коркунучтуу тууганы болуп саналат. Чан белукчолеруне окшоп, тутун 
бардык ачык беттерге топтолот. Тутун болуктерунун жабышкак кебери жабдууларга бекем 
жабышат. Ысып кетуу проблемасынын терендеп кетишинен башка, тутун болукчолерунун 
кебери катуу дисктердин диск тузумдеру, желдеткичтин кыймылдаткычы ж.б. кыймылдуу 
компоненттерге езгече зыяндуу таасир берет.

Системанын ички компоненттеринде чандын топтолушу н жумшак кыл калемдин жардамы 
менен кетирууго болот. Ал эми системалык блоктун корпусунан жана башка тузмектерден 
чанды чан соргучтун жардамы менен же баллондогу кысылган абанын агымы менен уйлотуп 
салууга болот. Бирок чан соргуч атайын, статистикалык щаряд тузбеген болушу керек, анткени 
кадимки чан соргучтар оз табияты боюнча статистикалык электр генератору болуп саналышат. 
Ал эми статистикалык заряд тузбеген чан соргуч атайын жердетуу менен жабдылган, ал 
генерацияланган статистикалык электрди жоготот.

Чан проблемасын чандан коргоочу каптардын жардамы менен азайтууга болот, алар 
колдонулбай турган учурда жабдууга кийгизилет, ал эми тузмекту колдонуу керек болгондо, 
аны чечим коюшат.

5.3. Этиятсыз мамиле кылуу
Этиятсыз мамиле кылуу компьютердик жабдууга кандай мамиле кылуу керек экени 

туурасында билимдин жоктугу, же кайдыгерликтин жыйынтыгы болуп саналат. Ошондуктан, 
этиятсыз мамиле кылуу проблемасын чечуу, техникалык адис катуу дисктердин кыймылга 
келтиргичтери жана монитор сыяктуу физикалык таасирге сезимтал тузмектер менен 
кайрылуунун тиешелуу процедуралары туурасында кабардар болуп турушу керек, жана ал 
мындай тузмектердун талап кылынган нормасына езунун кайрылуу практикасын кергезушу 
керек.
5.4. Ысып кетуу проблемасы

Ашыкча ысып кетиши анын маалынан эрте эскиришине жана жарактан чыгышына алып 
келиши мумкун. Ашыкча ысып кетишинин себебин жана аны кармоону идентификациялоо 
тапшырмасын чечуу аныкталган бир пландаштырууну жана иш жузуне ашырууда аракетти 
талап кылат. Микрокомпьютерлер нормалдуу белме температурасында иштееге эсептелген. 
Эгер курчап турган абанын температурасы 29,5 °C ден жогору болсо, анда ысып кетуу коркунчу 
чындыкка жакындайт.

Абанын жогорку нымдуулугу да ысып кетууну жана ага байланышкан проблемаларды 
жаратышы мумкун, анын ичинде жабдуунун иштебей калышы да бар. Ысып кетуу проблемасын 
чечуу учун, системанын айланасында тоскоолдуксуз абанын киришин жана чыгышын камсыз 
кылып тургудай, бош мейкиндик калтыруу керек.
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5.5. Муздатуу системасы
Pentium дун бардык процессорлору жылуулукту ашыкча генерациялайт, аны кетируу учун 

кандайдыр бир типтеги муздатуу системасын колдонуу керек. Муздатуу системалары пассивдуу 
болушат, аларда ашыкча жылуулукту кетируу учун бир радиатор жетиштуу, жана активдуу - 
алар радиатор менен бирге желдеткичти да колдонушат. 28-суротто мындай муздатуу 
системаларынын мисалдары кергезулген.

Муздатуунун пассивдуу системалары жылуулук болуучу радиатордон турат, ал - кырлары 
менен металл (коп учурда алюминийден жасалган, бирок кээде жезден да болот) блок, бул 
радиаторлор микропроцессорго жылуулук еткоруучу клейдин жардамы менен же кандайдыр 
бир бекитуу тузмогун колдонуп орнотулат (бул учурда процессордун уступку бети менен 
контактты жакшыртуу учун жылуулук еткоруучу пастанын катмары суйкелет).

Кырлары радиатордун бетинин келемун чоцойтот, бул жылуулук белуучу сапатын 
жакшыртат жана жылуулук белууну тездетет. Муздатуунун кадимки активдуу системаларында 
жылуулук белуучу радиаторго жылуулук белууну тездетуу учун желдеткичти кошушат.

АТХ тибиндеги системаларда кубаттануу булактарында уйлее менен иштеген 
желдеткичтерди колдонушат, алар муздак абаны системалык блоктун сыртынан топтошот да, 
абанын муздак агымын туз микропроцессорго уйлешет. Бул системанын туура иштеши учун, 
системалык плата АТХ форма-факторунун талаптарына жооп бериши учун зарыл, бул 
негизинен микропроцессордун системалык платада туура жайгаштырылышы керек.

Slot тибиндеги ажыраткыч менен процессорлор учун ( Pentium II, III жана 4 процессорлору) 
радиатор жана желдеткичти колдоп туруу учун атайын тузмектор талап кылынат. Бул тузмектер 
процессордук картридждин жанына системалык платага вертикалдуу орнотулат жана радиатор 
менен вентилятор учун талап кылынган таканчык болуп турат. Бул таканчык жыйнагы, аны 
системалык платадагы стандарттык тешикке коюуга мумкун болгудай кылып куралган.

Оцдоо жана модернизациялоо учун желдеткичти таканчык структурасынан чечип, 
жацысына алмаштыруу керек. Slot тибиндеги ажыраткыч учун процессорлор АТХ тибиндеги 
системаларга колдонулгандыктан, картридж обычно туздон туз кубаттандыруу булагынын 
желдетуучу тешигинин алдына орнотулат, бул кошумча муздатууну камсыз кылуу учун зарыл. 
BIOS ту жуктеп жаткан мезгилде Pentium процессорунун жацы версиясынын негизиндеги 
системаларда микропроцессордон анын муноздемелорун сурашат жана алынган маалыматка 
ылайык аны конфигурациялайт. Бул колдонуучу тарабынан процессорго карата катуу иштетуу 
сыяктуу коркунучтуу аракеттерди аткаруунун алдын алат.

Мындан сырткары, бул системалар процессор иштеп жаткан учурда анын абалын байкай 
алат жана коркунуч келип чыкканда, мисалы, ысып кеткенде чара корууге мумкунчулук берет. 
Бул учун процессордун муздатуу желдеткичинин айлануу ылдамдыгы женге салынат, ал 
процессордун езогунун температурасы ысыган учурда кебейет жана температура томендегендо 
азаят. Желдсткичтин айлануу ылдамдыгын жонго салууга болгудай кылуу учун, бул желдеткич 
BIOS ту кармаш керек. Эгер желдеткич BIOS ту кармабаса, система тиешелуу турдо анын 
ылдамдыгын башкара албайт, бул процессордун ысып кетишине алып келет. Мындан сырткары, 
желдеткичтин да желдеткичи бар 0 бири жакшы, экинчилери начар. Мисалы, шариктуу 
подшипниктери менен желдеткичтер тыгындуу подшипниктери менен желдеткичтерине 
Караганда, акырыныраак жана жайыраак иштейт. Бирок, биринчилери экинчисинен кымбатыраак.

82



Всрстактын он жагында уч ящиги менен текче турат. Текченин уступку ящиги 
шаймандарды сактоо учун кызмат кылат, ортоцкусу - куралдарды жана ченоечу аппаратура учун, 
ал эми теменкусу - документация, дайындамаларды ж. б. сактоо учун багытталган.

Маркалоочу биркалар жылдырып ачма ящиктери менен атайын жыгач шкафта сакталат, ал 
атайын секцияларга белунгон жанатиешелуу номерлери бар.

Жумушчу орунга 36В жогору эмес электр туйуну тартылып келинген.
Кандоо же ширетуу процессинде пайда болгон куйуунун енумдеру жана зыяндуу 

буулануудар соруучу желдетуунун жардамы менен чыгарылат.

Тема боюнча суроолор:

1. Монтаждоочунун жумушчу орду кандай болушу керек?
2. ПК ондоо учурунда кандай лампалар колдонулат?

3. ЖУМУШЧУ ОРУНДЛГЫ КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫНЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ

Жалпы жоболор:

• Компьютердик класста иштоего коопсуздук техникасы жана журуш туруш эрежелери 
боюнча ушул нускаманы окуган, медициналык кароодон еткон жана ден соолугунун 
абалы боюнча каршылык корсетмесу жок адамдар кое берилет.

• Компьютердик класста окуучулардын ишине окутуучунун катышуусунда гана уруксат 
берилет.

• Сабактын убагында чоочун адамдар окутуучунун уруксаты менен гана класска кире 
алышат.

• Сабактардын ортосундагы тыныгуунун убагында окуучуларды сезсуз турде класстан 
чыгарып туруп, компьютердик кабинетти милдетгуу турде желдетишет.

Эсициздерде болсун, ар бир окуучу оз жумушчу орду жана анда жайгаштырылган 
жабдуулардын сакталышы жана абалы учун жооптуу.

Ишти баштаардын алдында теменкулорду жургузуу зарыл:

• Жумушчу орунда кезге керунгон жабыркоолордун жоктугун текшеруу;

• Столго дептерлерди, окуу куралдарын компьютерде иштегенде жолтоо болбогудай 
кылып жайгаштыруу;

• Туура жумушчу позаны кармоо;
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Монитордун жана системалык блоктун индикатору» карап, компьютер ечуп же куйуп 
турганын аныктоо. Эгер компьютер энергияны унемдеечу режимде турса, мышты 
жылдыргыла, же компьютер ечук болсо, аны куйгузгуло.

Компьютердик класста иштее учурунда таптакыр тьпоу салынат:

Класста уступку же нымдуу кийимчен журууге;

Кийимдерди жана китеп каптарды столго коюуга;

Класскатамак же суусундук алып кирууго;

бчурулгон монитордун капталында же артында жайгашууга;

Кабелдерди куйгузууге же ечурууге, ажыраткычтарга, проводдорго жана розеткаларга 
тийууго;

Компьютерлерди эана мониторлорду жылдырууга;

Системалык блокту ачууга;

Монитордун экранына тийууго;

Компьютерди ез алдынча куйгузууге жана очурууге;

Аппаратуранын ишиндеги бузулууну ез алдынча четтетууге аракет кылууга;

Системалык блокто жана монитордо желдетуучу тешикти жабууга;

Клавиатураны урууга, баскычтарды (клавишаларды) максаты жок басууга;

Клавиатурага, мониторго жана системалык блокко китептерди, дептерлерди жана башка 
буюмдарды коюуга;

Башка файлдарды ечурууге жана жылдырууга;

Дискеталарды, СЭ-,ОУО-дисктерди,и8Вфлэш-дисктерди окутуучунун уруксаты жок 
колдонууга. Эгер мындай уруксат алынган болсо, анда иштээрдин алдында аларды 
вируска каршы программалардын жардамы менен ВИРУСкатскшеруу;

Компьютердик оюндарды алып келууге жана киргизууге;

Озун начар сезип турганда иштееге;

Сырттан кишилер киргенде, окутуучунун уруксаты жок ез ордунан турууга;

Башка окуучулардын жана окутуучунун ишине жолтоо болууга.

Компьютердик класста турган, окуучулар милдеттуу:

Тынчтыкты жана тартипти сактоого;

Окутуучунун талаптарын аткарууга;
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• Тармакка киргенде оз аты жана сыр созу менен гана кирууге;

• Иштое режимин сактоого ( Санитардык эрежелер менен нормалардын 9.4.2. пунктуна 
ылайык);

• Кезде оору пайда болгондо, керуу кескин начарлаганда, коз карашты фокусировкалоо 
жана аны тууралоого мумкун болбогондо, манжаларды жана кол билегинде оору пайда 
болгондо, журектун кагышы тездеп баштаганда жумушчу ордун дароо таштап туруп 
кетуу, бул туурасында окутуучуга билдирип, дарыгерге кайрылуу;

• Ишти аяктагандан кийин бардык активдуу программаларды бутуруп, компьютерди туура 
очуруу;

• Жумушчу орунду таза, информатика кабинетиндс кабыл алынган бекитилген тартипте 
калтыруу.

Компыотерде иштсп жагын, томенку эрежелерди кармоо зарыл:

• Экрандан козго чейинки аралык — 70-80 см (сунулган колдун аралыгында);

• Вертикалдуу туз отуруу керек;

• Ийиндерди тушуруп жана бош кармайт;

• Буттарды полго коюу жана кайчылаштырбоо;

• Колдун чыканагы, билеги жана манжалары бир децгээлде;

• Чыканак, жамбаш - кашка жилик соек, тизе, таман муундар туз бурчта кармалат.

Авариялык кырдаалдарда коопсуздук талаптары:

• Программалык каталар пайда болгондо же жабдуу бузулуп калганда окуучу окутуучуга 
дароо кайрылышы керек;

• Куйуктун жыты келгенде, башкача ун чыккан учурда ишти дароо токтотуп, окутуучуга 
билдируу керек.

Тема боюнча суроолор:

1. Экрандан кезге чейинки аралык кандай болот?
2. Кандай ерт ечуургучту колдонууга болбойт?
3. Иш башталаар алдындагы талаптар кайсылар?

4. БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КЭРГеЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ.
4.1. БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК'ЖАРДАМ КОРГвЗУУНУН ЖАДНЫ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Биринчи медициналык жардам кергезуунун негизги максаты болуп, жаракат алган же 
оорунун кутуусуз туткагы менен жабыркаган кишиге тез жардам бригадасы сыяктуу 
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квалификациялык медициналык жардам келген убакытка чейин, жардам берууну билуу болуп 
саналат. Азыркы учурда медициналык жардамдын уч турун айырмалашууда: биринчи 
медициналык жардам, дарыгерге чейинки медициналык жардам, биринчи дарыгердин жардамы.

Биринчи медициналык жардам - бул жабыркаган жерде калктын езу тарабынан 
аткарылган медициналык иш чаралардын комплекси, ал езу жана ез ара жардам турунде 
кергезулет, ошондой эле авариялык - куткаруучу иштерди катышуучулары тарабынан, табелдик 
жана кол алдындагы каражатгарды колдонуу менен аткарылат. Дарыгерге чейинки жардамды 
фельдшер кергезет.

Биринчи дарыгердин жардамы - бул дарыгерлер тарабынан аткарылган жана 
жабыркоонун кесепеттерин четтетууге багытталган дарылоочу- алдын алуучу иш чаралардын 
комплекси.

Ошентип, биринчи жардамды коргезген адам биринчи медициналык жардамды кергезуу 
кондумдерун билген, башка адам тарабынан да кергезуле алат. Биринчи медициналык жардам - 
бул жабыркаган адам жаракат алган учурда же орунун кутуусуз туткагы менен жабыркаган 
кишиге квалификациялык медициналык жардам кергезуу мумкунчулугу болгонго чейин ( тез 
жардам бригадасы келгенге чейин) оперативдуу жардам берууну билуу болуп саналат.

Биринчи медициналык жардамды ез убагында кергезуу жабыркаган адамдын емурун 
жана ден соолугун сактоо учурунда чечуучу мааниге ээ болушу ыктымал.

Адистердин пикири боюнча биринчи медициналык жардам кергезуу аракетгеринин жалпы 
тартиби озуне теменкулорду камтыйт:

• Токтоосуз кырдаалды аныктоо жана биринчи медициналык жардам кергезуу зарылдыгын 
билуу;

• биринчи медициналык жардам кергезууге чечим кабыл алууга;

• медициналык тез жардам чакыруу;

• жабыркаган кишиге тез жардам бригадасы келгенге чейин биринчи медициналык жардам 
кергезуу.

Кандай учурларда тез жардам чакыруу керек?
Тез жардамды кандай учурларда чакыруу сунушталат:

• жабыркаган адам эсин жоготкон учурда;

• жабыркаган адамдын дем алуусу кыйындап же дем алуусу жок болгондо;

• жабыркаган адамдын кекурегунде токтобогон оору же кокурегундо басым байкалганда;

• катуу кан кеткенде;

• ич катуу ооруганда;

• уулануу же башка кечиктирилгис абалында.

Башка учурларда, тез жардамды чакыруу зарылдыгын аныктоо кыйын болгон учурда, 
езуцуздун ички туюмуна ишенициз. Эсициздерде болсун, тез жардамдын бригадасы, 
жабыркаган адам ез убагында медициналык жардам албай калгандан кере, тез жардамды 
чакыруу зарылдыгы жок болчу деген жыйынтыкка келгени жакшы.
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4.2. КАН KETYY УЧУРУНДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ KOPIO3YY
Сыртынан кан кетуу кандын теринин сыртына чыгуу менен кан тамырлардын 

жабыркашынан удам келип чыгат.
Кан агуунун интенсивдуулугу «ан тамырдын жабыркоо турунен кез каранды. Майда 

кесип алууларда бир аз гана канайт. Ири кан тамырлар жабыркаган учурда (артерия же вена) кан 
тез кетет, жана кандын кеп кетиши жабыркоочунун емуру учун коркунуч алып келиши мумкун.

Артериалдык кан агуу учурунда кан тез кетет жана ©те кеп агат, дененин жабыркаган 
белугунде катуу оору пайда болот, кандын тусу ачык кызыл, кан тез агып, диркиреп катуу кетет.

Венадан кан кеткен учурда кан жарааттан бир калыпта агат, кан кочкул кызыл же куроц 
тартып кетет жана тынымсыз жана бир калыпта агат.

4.3. ОГО ЧОЦ ЭМЕС ЖАРАКАТ УЧУРУНДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ.
Жаракатты антисептикалык каражат же самындалган суу менен жуугула.

Антисептикалык каражат - микробго каршы активдуулукке ээ дары каражатгары, мисалы, 
йоддун спирттик эритмеси, кесилген жерди, тытылган жерди тазалоо учун колдонулат, же 
суутек кычкылдыгынын эритмеси.

Булганган жаракаттарды тазалоо учун таза кол аарчыны же стерилдуу томпонду алгыла. 
Жаракатты тазалоону ортосунан баштагыла ад, чекесин кездей жылгыла.
Анча чоц эмес тацууну койгула.

Дарыгсрдин жардамы, жаракатка инфекция кирип кетуу коркунучу пайда болгон учурда 
гана керек болот.

4.4. КАТУУ КАН КЕТКЕН УЧУРДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫКЖАРДАМ.
кан агуунун мунозуне жараша (артериалдык же веналык) кан агууну убактылуу 

токтотуунун бир нече ыкмасын колдонушат.
Кандай болгон учурда да катуу кан кеткенде биринчи медициналык жардам коргезуунун 

жалпы принциптерин кармоо зарыл. Катуу кан кеткен учурда теменкулер зарыл:
• Жаратка стерилдуу тампон-тацууну же таза кездемени коюу керек.

• Жабыркаган адамдан кездемени ез колу менен жаратка катуу басууну сурануу.

• Жабыркаган аякты, жабыркаган белугу журектун децгээлинен мумкун болушунча бийик 
болгудай кылып кетеруп тургула.

• Жабыркоочуну чалкасынан жаткыргыла.

• Кысуучу тацууну койгула. Аны учун толугу менен жабыркаган жерди бинт менен тацып, 
бинтти спираль турунде орогула. Бинтти байлагыла, эгер кан бинтген да ете баштаса, 
кошумча кол аарчыларды коюп жана биринчи тацуунун устунен кайра бинт менен 
орогула.

• Тацууну колго же бутка тацган учурда, манжаларды ачык калтыргыла. Манжалар 
аркылуу тацуунун катуу эмес экенин аныктоого болот.

• Эгер манжалар муздай баштаса, сенейип же тусун езгертсе, тацууну бир аз бошоткула.

Артериалдык кан агуу учурунда артерияны манжа менен кысуу ыкмасы колдонулат. Бул 
ыкма буту- колдогу кан агууну убактылуу токтотуу учун колдонула алат. Артерияны кысуу 
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жабыркаган жерден виде, артерия абдан етерц жатпаган жана соекке кысууга мумкун болгон 
жерде жургузулет.

Артерияны манжа менен кысуунун кептоген чекитгери бар, силер негизги экеену эстеп 
калышыцар керек. ийин жана сан. Артерияны манжа менен кысуу кан агууну убактылуу токтото 
алат жана тез жардам чакырууга мумкундук берет.

Артериалдык кан агууну токтотуунун дагы бир ыкмасы - жгут коюу. 
Жгут коюу артериалдык кан агууну толук токтотуунун натыйжалуу ыкмасы болуп саналат.

Жгут жабыркаган жерден болжол менен 5 см ейдо колу- бутка танылат. Жгут катары 
кездсменин жазы тилкесин, буктолген жана бир нече жолу оролгон уч бурчтук тацууну 
колдонууга болот, ал буту - колдун тегерегинде эки жолу оролушу керек. Жгутту бир туйун 
кылып таптакыр бош байлагыла. Андан кийин илмекке кандайдыр бир таякты же тактайды коюп, 
же кайчыны коюп туруп, тацууну кан токтогонго чейин зарыл болгон даражага чейин бурагыла. 
Предметги (таякты, тактайды) кош туйун менен бекиткиле. Жгутту койгон мезгилди эстеп 
калгыла. Эсиниздерде болсун, жгутту эки саапан ашык калтырууга болбойт, анткени буту - 
колдун жансыз болуп калышы мумкун.

Бул коркунучту азайтуу учун бир сааттан кийин жгутгу бир нече минутага бошотуп коюу 
керек ( эгср кан агуу кайра жанданбаса), андан кийин кайра тартуу керек.

Венадан кан аккан убакта буту - колду мумкун болушунча ейде кеторуп, кысуучу 
тацууну коюу керек.

Ири тери алдындагы веналардан кан аккан учурда жабыркаган жерден теменуреек кан 
тамырды куч менен, устуцку кан тамырларды кыса тургандай кылып тацуу керек. Мындай жгут 
6 саатка чейин калса болот.

Эсициздерде болсун, кан катуу агып жаткан учурда созсуз турдо тез жардамды чакыруу 
керек. Бул учун 03 телефонуна чалып, тез жардамдын диспетчерине билдируу керек:

• окуя болуп откен жер, кеченун аталышы, уйдун жана батирдин номери, кабаты, мунездуу 
болжол;

• чакыруу болуп жаткан тслефондун номери;

• жабыркаган адамдын фамилиясы, аты жана атасынын аты;

• эмне болгонун жана жабыркаган адамдын абалын.

4.5. Таканчык- кыймылдатуучу аппарат жабыркаган учурда биринчи медицинапык жардам квргвзуу

Таканчык - кыймылдатуучу аппараттын жабыркоосу абдан кеп таралган болуп саналат 
( кадимки кегерген тактан баштап оор сынык же чыгып кетуулерге чейин). Буга окшогон 
жаракат алган учурда биринчи жардам ооруну азайтууга жана андан ары жабыркоолордун алдын 
алууга багытталган.

Аларды ар кандай жагдайда алууга болот: кулаганда, кандайдыр бир оцтойсуз же 
кутуусуз кыймылда, же автомобилдик авария учурунда.

Таканчык - кыймылдатуучу системанын жаракаттарынын терт негизги туру бар: сынык, 
чыгып кетуу, байламталардын созулушу же узулушу, тарамыштардын жана булчундардын 
созулушу же узулушу.
Сынык - бул сеектун бутундугунун бузулушу. Ал толук же толук эмес болушу мумкун.

Чыгып кетуу - бул сеектун анын муундагы нормалдуу абалына карата жылып кетиши. 
Чыгып кетуу чон кучтун таасири алдында болот.
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Байламталардын созулушу жана узулушу, соек кыймылдын кадимки амплитудасынын 
чегинен чыгып кеткен учурда болот. Муунга ашыкча жуктем байламталардын толук узулушуне 
жана сеектун чыгып кетишине алып келет. Балтыр жана тизе муундарынын, манжалардын жана 
билектердин байламталарынын созулушу баарынан коп таралган болуп саналат.

Булчуцдардын жана тарамыштардын созулушу. Буга окшогон созулуулар оор которуу, ашыкча 
булчун атышкан жумуш, кескин же туура эмес кыймылдаганда болушу мумкун.
Алардын ичинен кеп таралганы моюндун булчунунун созулушу, арка, сан же балтырдын 
булчуцдарынын чоюлушу саналат.

Таканчык - кыймылдатуучу аппаратгын жаракатынын алдын алуу. Физикалык 
конугуулор жалпы эле таканчык - кыймылдатуучу системага жана булчундардын езунче 
топторуна жакшы таасир тийгизет. Физикалык даярдыктын натыйжалуу программасы (чуркоо, 
басуу, аэробика, велоспорт, сузуу, лыжа) организмдин бекемдешине жана жараатгардын алдын 
алууга ебелге тузет.

Таканчык - кыймылдатуучу аппараттын жаракатынын бардык турунде биринчи 
медицинапык жардам бирдей. Жардам кергезуу учурунда жабыркоочуга кошумча оору 
келтирбееге аракет кылыныз. Ага ынгайлуу абалга келууге жардам бергиле. Биринчи 
жардамдын негизги учурларын кармагыла:

• тынчтык;

• дененин жабыркаган белуктерунун кыймылсыздыгын камсыз кылуу;

• муздак;

• дененин жабыркаган белуктерунун кетерулген абалы.

Жабыркоочуну жылдырууга "тез жардамдын" тез келишин кутууге мумкун болбогон 
учурда гана, же жабыркоочуну ез алдынча транспорт менен жеткируу зарылдыгы келип 
чыкканда мумкун.

Кандай болбосун жаракат алган учурда, ачык сыныктан башкаларында, муз койгон 
максаттуу. Муздак ооруну жецилдетууге жана шишикти азайтууга жардам берет. Негизи музду 
ар бир саат сайын 15 минутага коюп турушат.

Байламта жана булчундардын чоюлган учурунда, шишиген жер тараар менен, жан 
киргизуу процессии тездетуу учун жылуу компресстерди тартуу керек.
4.6. УУЛАНУУ УЧУРУНДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ.

Уулануу токсиндик (ууландыруучу) заттын организмдин ичине кируусунде пайда болот. 
Уулуу зат адамдын организмине тертжол менен кире адат: дем алуу жолдору аркылуу, ооз, тери 
жана иньекция натыйжасында (курт кумурскалар жана жаныбарлар тиштегенде, о.э. шприц 
менен ийне сайган учурда).

4.7. УУЛАНГАН УЧУРДА МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КОРГОЗУУНУН ЖАЛПЫ 
ЭРЕЖЕЛЕРИ.

Башында анын таасиринин аркасында уулануу болуп еткен уулуу затты аныктоо керек, 
андан кийин ууну организмден чыгаруу же аны ууга каршы каражатгардын жардамы менен 
зыянсыздандыруу боюнча чараларды токтоосуз керуу керек, организмдин негизги жашоо 
функцияларын колдоо боюнча иш чараларды откоруу зарыл. Медицинапык тез жардамды 
чакыруу.
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Ууну организмден чыгаруу. Эгер уу тери аркылуу кирче, анда терини суунун коп 
одному, физиологиялык эритменин, ичуучу соданын же лимон кычкылдыгынын эритмеси менен 
жууш керек (уулуу затка жараша).

Ашказандан ууну жуу же кустуруучу каражаттардын жардамы менен чыгарышат. 
Кусууну рефлектордук чакыруунун алдында бир нече стакан суу ичуу сунушталат, же 0,25 - 
0,5% ичуучу сода эритмесин же 0,5% марганцовка аралашмасын ичуу сунушталат.

Уулуу заттарды зыянсыздандыруу жондемдуулугуне активдештирилген комур, 
марганцовка, сут, жумуртка белогу ээ. Активдештирилген комур кептеген уулуу заттарга 
синируучу жогорку жендемдуулукке ээ. Активдештирилген кемурду (10 таблеткадан кем эмес 
санда) суу боткосу турунд© ичуу керек (1-2 стакан сууга 2-3 ашк ашык). Марганцовканы терини 
жана ашказанды жууш учун сууга кошушат.

4.8. HCTYY ГАЗ МЕНЕН УУЛАНГАН УЧУРДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ 
кергезуу эрежелери

Истуу газ, же комуртек окиси ички куйуу кыймылдаткычынын иштое учурунда, 
сырдоочу сырларда камтылган майдын жай кычкылданышында, жардыруу иштердин, ерттун 
убагында ж.б. учурларда тузулет. Буга ылайык, истуу газ менен имараттын жетишсиз 
желдетилгендигинин натыйжасында мор жакшы иштебеген учурда же мештин оозун 
моонотунон эрте жапкан учурда уй шартында да ууланууга болот.

Комуртектин окиси тусу жок жогорку уулуу газ болуп саналат, ал коп учурда куйук 
жытына ээ. Анын ууландыруучу касиети ©то жогору - болгону комуртек окисинин 0,15-0,20% 
гана камтыган абадан дем алгандан кийин, 1 - 2 саатгын ичинде оор ууланууга алып келиши 
мумкун, анын натыйжасында кычкылтекти опкеден органдарга жана ткандарга алып отуу 
процесси бузулат, курч кычкылтектик ачарчылык болот. Истуу газдан узак убакыт дем алганда 
же анын жогорку концентрациясында кычкылтектик ачарчылык жабырлануучунун ©лумун© 
алып келет.

Истуу газ менен уулануу акырындап енугет. Уулануунун баштапкы белгиси болуп жалпы 
алсыздык, чеке жана чыкый жагындагы баш оору, баштагы оордошуу, журоктун тез согущу, 
теринин кызарышын сезуу болуп саналат. Андан да оор учурларда саналып еткен белгилерге 
жогорулап бара жаткан булчуц алсыздыгы, баш айлануу, кулактагы чуу, кусуу, уйкунун келиши 
да кошулат. Истуу газ менен ууланган учурда жардам канчалык тез кергезулс©, кутуусуз 
кырсыктын жыйынтыгы ошончо жакшы болот.

Биринчи жардам Жабырлануучуну ууланган атмосферадан таза абага дароо алып чыгуу, 
эгер мумкун болсо таза кычкылтектен дем алдыруу. Жабырлануучуга дем алууга тоскоолдук 
кылбаган эркин жана кысуучу киийимдерден бошотуу керек - галстугун чечуу, курун бошотуу, 
кейноктун жакасын чечуу ж. б. Дем алуунун ачык керунгон бузулушу же ал токтоп калган 
учурда - мумкун болушунча тезирээк жасалма дем алдырып баштоо керек. Медициналык тез 
жардамды чакыруу.
4.9. ТИРИЧИЛИКХИМИЯ КАРАЖАТТАРЫНАН УУЛАНУУ УЧУРУНДА БИРИНЧИ 
МЕДИЦИНАЛЫК Ж А РДА М
Органикалык эритмелер менен уулануу

Ацетон. Борбордук нев системасынын бардык белумдорун жабыркагуучу алсыз бацги уусу. 
Организмге дем алуу органдары же тамак сицируу органдары аркылуу кирет (ичкен убакта).
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Белгилери: ацетондун буусу менен ууланган убакта кездун, дем алуу жолдорунун былжыр 
челдеринде кычышуу пайда болот, баш оору, эстен танган абал болушу мумкун.
Биринчи медициналык жардам. Жабыркаган адамды таза абага алып чыгуу. Эстен танган учурда 
нашатырдык спиртги дем алдыруу. Тынчтыгын жана ысык чайды камсыз кылуу.

Скипидар. Уулуу касиеттер борбордук нерв системасына жана жергиликтуу куйгузуучу 
таасир менен байланышкан. Кишини олзуро турган доза— 100 мл.

Белгилери: кызыл енгочте жана ашказанда катуу оору, кан аралашмасы менен кусуу, суюк 
зац, катуу алсыздык, баш айлануу.

Биринчи медициналык жардам. Ашказанды жуу, ичуучу суу, активдештирилген кемурду 
кабыл алуу.

Мунай жана кемурду кайра иштетуу азыктары менен уулануу.
Бензин. Уулануу дем алуу жолдоруна, тери кыртышына бензиндин буусу келип тушкенде, 

тери кыртышынын чоц участогуна таасир эткен учурда келип чыгышы мумкун. Ичке ичкен 
учурда уулуу дозасы — 20—50 г. Жогорку змее бензиндин концентрациясын дем алуудан келип 
чыккан уулануу учурунда, психикалык дуулугуу, баш айлануу, журегу айлануу, кусуу, 
тамырдын тездеп согушу байкалат, андан оор учурларда - калтыроонун енугушу жана дене 
тем перату расы нын жогорулашы менен эстен тануу абалы. Бензин ичке кирген учурда кусуу, баш 
оору, ич оору, суюк зац пайда болот.

Биринчи медициналык жардам. Жабыркаган адамды таза абага алып чыгуу, жасалма дем 
алдыруу. Бензин ичке кирип кеткен учурда, ашказанды жуу, ысык сут беруу, ичке жылуу 
грелканы басуу.

Нафталин. Нафталиндин буусунан дем алганда, тери аркылуу киргенде, ашказанга кирген 
учурда уулануу болушу мумкун. Элумге алып келуучу доза: чондор учун — 10 г, балдар учун — 
2 г.

Белгилери: катып калуу, дендароо болуу, ичтин оорушу, коз торчолорунун жабыркашы 
мумкун.

Биринчи медициналык жардам. Ашказанды жуу.

4.10. УУЛУУ ХИМИКАТТАР МЕНЕН УУЛАНУУ.
Баарынан коп тараган уулуу химикат болуп курт кумурскалар менен курешуунун ар кандай 

каражаттары (инсектициддер), отоо чопту жок кылуу учун каражаттар (гербициддер), айыл 
чарба есумдуктерунун оорусу менен курешуу учун каражатгар (фунгициддер) болушу мумкун. 
Уулуу химикаттар адамдар учун да зыянсыз эмес.

Уулуу химикаттардын уулуу касиеттери организмге кируу жолунан коз карандысыз пайда 
болот (ооз, тери же дем алуу органдары аркылуу).

Хлорофос, карбофос, дихлофос. Уулануу белгилери: психомотордук дуулугуу, кокуроктун 
кысылышы, энтигуу, опкедогу нымдуу кыркырак, терчилдик, артериалдык кан басымдын 
жогорулашы (1-стадия), булчундардын диртилдеши, дем алуунун бузулушу, тез заара кылуу, ан 
сезимдин жоголушу (2-стадия), дем алуу токтогонго чейин жеткен дем алуу жетишсиздиги, 
буту- колдун шал болуусу байкалат, артериалдык кан басымдын тушуусу, журектун ыргагынын 
бузулушу (3-стадия).
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Биринчи медициналык жардам. Жабырлануучуну ууланган атмосферадан тезинен алып 
чыгуу же кетеруп чыгуу керек. Кирдеген кийимдерин чечип, терини жылуу суу менен самындап 
жууш керек. Кезду 2 пайыздуу ичуучу соданын жылуу эритмеси менен суртуу керек. Уулануу 
учурунда жабырлануучуга ооз аркылуу бир нече стакан сода кошулган суу беришст (бир стакан 
сууга 1 чай кашык), андан кийин кустурушат (ашказанды жуушат). Бул процедураны 2 - 3 жолу 
кайтапашат, андан кийин жарым стакан 2 пайыздуу ичуучу содага 1 кашык активдештирилген 
кемур кошуп беришет. Андан кийин кайра кустурушуп, ашказанда тазалашат.

5. КУЙГОН УЧУРДА БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КОРГОЗУУ
Куйук (термикалык куйук) - бул жогорку температуранын таасири алдында пайда болгон 

ткандардын жабыркашы (ерттун жалыны, кайнак суу). Кеп учурда кол жана бут куйгону 
байкалат.

Термикалык куйук учурда биринчи медициналык жардам.

Баарынан мурда жалын каптаган кийимди ечуруу керек.
Андан кийин аны денеден чечип алуу керек. Муну абдан кылдаттык менен жасоо зарыл - 

одоно кыймылдар менен тери кыргышын бузуп албоо маанилуу. Бардык кийимди чечуу 
сунуштапбайт.

Куйген бетти муздак суу менен муздатуу керек. Муздатылгандан кийин инфекциянын 
кирип кетишинин алдын алуу жана ооруну азайтуу учун жабыркаган жерди таза нымдуу кол 
аарчы менен жабуу сунушталат.

исиркектерди жарбагыла. Эгер исиркектер жарылып кетсе, жабыркаган жерди суутек 
перекиси менен тазалап, самындаган суу менен жууп гуруп, стерилдуу тануу койгула.

Оору бир аз азая баштаганда, жабырлануучуга ысык чай берип, тиешелуу сактыкты керуу 
менен аны жакын жердеги дарылануучу мекемеге мумкун болушунча тезирээк жеткируу керек.

Тема боюнча суроолор:

1. Кандай болгон учурларда, баарынан мурда жалын каптаган кийимди ечуруу керек.
2. Биринчи медициналык жардам кандайча кергезулет?
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6. МОДУЛЬ БОЮНЧА БААЛООЧУ КАРАЖАТТАР
/ Лабораторнялык иштерди жургузуу учурунда эмгекти коргоо боюнча студенттерге 

иснтруктажды ким отпорот:

a. Окутуучу
b. Эмгекти коргоо боюнча инженер
c. Улук лаборант
d. Устат

2 Адамдын денеси аркылуу откон, токтун кучу ну н чоцоюшу менен, адамдын 
жабыркаты:

a. Кебейет
b. Азаят
c. Озгорбейт
d. Ар кандай

3 Коргоочу жердетуу же нелдештуруу камсыздайт:

a. Адамды электр тогуна урунуудан коргоону.
b. Жабдууларды чукул туташтыруудан коргоону.
c. Имаратты чагылгандын соккусунан коргоону.
d. Жабдууну дат басып кетууден коргоону.

4 Электр тогунун аракетинен бошонуу эрежелери

a. Диэлектр мээлейлерин, ботыларды кийуу, ыргытуу ыкмасы менен ВЛ 6-20 кВ 
проводдорду кыска кылып, учун бириктируу. Жабыркоочуга изоляцияланган штанга 
менен проводду ыргытуу. Жабыркоочуну кийиминен тартып, провод тийип турган 
жерден 10 метрден кем эмес жерге суйреп чыгуу жана жардам кергезуу.

b. Диэлектр мээлейлерин, ботыларды кийуу, ыргытуу ыкмасы менен ВЛ 6-20 кВ 
проводдорду кыска кылып, учун бириктируу. Жабыркоочуну кийиминен тартып, провод 
тийип турган жерден 15 метрден кем эмес жерге суйреп чыгуу жана жардам кергезуу.

5 Токурган учурда елуп калуунун негизги себептери?

a. бул дем алуунун токтошу жана журектун токтошу
b. созулган дене

6 Кацдагычтын жумушчу белугу кандай аталат?

a. щуп
b. ийне
c. учу
d. вывод
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7 Радиоэлементтердин выводун формага келтируу учун жардам берген шайман?

a. Отсос (соргуч)
b. Кандагыч
c. Узун тиштуу аттиш
d. Бурамаларды ачуучу жана бекитуучу аспап

8 Абдан аз ток чыгауучу материал

a. Металл
b. Диэлектрик
c. Жез
d. Алюминий

9 Орт болгон учурда кайсы жалгыз номерди теруу керек?

a. 101.
b. 104.
c. 102.
d. 103.

10 Саналган суюктуктардын кайсынысы орттонуугв коркунучтуу?

а. Бензин.
b. Сут
c. резина клейи
d. алма ширеси
е. лак

11 Кайсы жазуулар отр корку нучу туурасында эскер гнет?

a. «Кирууге тыюу салынат!»
b. «Тамеки чекпегиле!»
c. «Автомобилден сактан»
d. "брттенуу коркунучу бар!"

12 Лицейде орт чыккан учурда окуучу милдеттуу:

a. андан качууга;
b. окутуучунун керсетмелерун так аткарууга;
c. ерт ечуруп баштоого.
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Компыотерлерди жана кенсе жабдууларын ондоо 

жана тейлоо боюнча устат

2-модуль

Компьютердик техниканы тейлоо боюнча

окуу материалдары
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Компьютерлерди жана кецсе жабдууларын 

ондоо жана тейлоо боюнча устат

3-модуль

Компьютердик техниканын бузук жерине

диагностика жургузуу жана ондоо боюнча

окуу материалдары
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Бишкек 2021

Бул окуу материалынын жайнагы кесиптик модулдардын “Компьютердик техниканын 
бузук жерине диагностика жургузуу жана ондоо” боюнча окуу материалдары берилди. 
Компьютердик техникалардын тузулушу жана сарпталуучу материалдар жана аларды ондоодо 
колодонуу жонунде жалпы маалыматгар келтирилди. Компьютердик техникалардын 
бузулушунун турлору, ондоодо аларды табуу ыкмалары камтылды. Тиркемеде окуу 
жыйынтыгын баалоо учун материалдар сунушталды.

Жыйнак кесиптик лицейлердин мугалимдсрине жана окуучуларына, ошондой эле уюлдук 
телефондорду ондоодо жана тейлееде езунун кесиптик билимдерин жогорулатууну каалаган 
окучуларга багышталат.

Бул окуу материалы Азия ©нуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана 
кендумдерду ©нуктуруу» деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен 
компетенттуулукке негизденген модулдук окутуу боюнча иштелип чыккан окуу 
материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу 
менен АВЕП коомдук фондусу тарабынан езгортуулер жана толуктоолор менен кайрадан 
иштелип чыкты.
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Компьютерлерди жана кенсе жабдууларын 

оцдоо жана тейлоо боюнча устат

4-модуль

Кенсе жабдууларын тейлоо боюнча

окуу материалдары
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Бишкек 2021

Бул окуу материалынын жайнагы кесиптик модулдардын “Кецсе жабдууларын тейлоо” 
боюнча окуу материалдары берилди. . Кецсе жабдууларын тейлеоде колдонулуучу сарпталуучу 
материалдар жонундо жалпы маалыматтар камтылды. Кецсе жабдууларын аппаратгык жана 
программалык жактан тейлоо технологиясын жургузуу жонундо маалыматтар камтылды. 
Тиркемеде окуу жыйынтыгын баалоо учун материалдар сунушталды.

Жыйнак кесиптик лицейлердин мугалимдерине жана окуучуларына, ошондой эле уюлдук 
телефондорду ондоодо жана тейлеоде езунун кесиптик билимдерин жогорулатууну каалаган 
окучуларга багышталат.

Бул окуу материалы Азия Энуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана 
кондумдерду онуктуруу» деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен 
компетенттуулукке негизденген модулдук окутуу боюнча иштелип чыккан окуу 
материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу 
менен АВЕП коомдук фондусу тарабынан езгертуулер жана толуктоолор менен кайрадан 
иштелип чыкты.
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Компыотерлерди жана кецсе жабдууларын

оцдоо жана тейлоо боюнча устат

5-модуль

Кецсе жабдуусунун бузулган жерин

диагностикалоо жана оцдоо боюнча

окуу материалдары
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Бишкек 2021

Бул окуу материалынын жайнагы кесиптик модулдардын “Кецсе жабдуусунун бузулган 
жерин диагностакалоо жана ондоо” боюнча окуу материалдары берилди. Кецсе жабдууларынын 
тузулушу, бузулушунун турлеру, ошондой эле аларды ондоодо колдонулган сарпталуучу 
материалдар женунде жалпы маалыматтар камтылды. Кецсе жабдууларын ондоо жана 
диагностикалоону жургузуу жендомдеру жонунде маалыматтар камтылды. Тиркемеде окуу 
жыйынтыгын баалоо учун материалдар сунушталды.

Жыйнак кесиптик лицейлердин мугалимдерине жана окуучуларына, ошондой эле уюлдук 
телефондорду ондоодо жана тейлееде езунун кесиптик билимдерин жогорулатууну каалаган 
окучуларга багышталат.

Бул окуу материалы Азия внуктуруу Банкынын «Кесиптик билим беруу жана 
кендумдерду онуктуруу» деген экинчи долбоорунун каржылык колдоосу менен 
компетенттуулукке негизденген модулдук окутуу боюнча иштелип чыккан окуу 
материалдардын негизинде жана «Жаштарды иш менен камсыз кылуу» долбоорунун колдоосу 
менен АВЕП коомдук фондусу тарабынан езгертуулер жана толуктоолор менен кайрадан 
иштелип чыкты.
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