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1. Білім бағдарламасына түсіндірме жазба
Білім беру бағдарламасы орта буын мамандары мен білікті жұмысшы
кадрларға қойылатын халықаралық заманауи талаптарды ескере отырып,
шетелдік серіктес Dudley college (Ұлыбритания) қатысуымен модульдікқұзыреттілік тəсілдеме негізінде дайындалды.
Бірқатар еуропалық елдерде қолданылатын техникалық жəне қызмет
көрсету еңбегі кадрларын кəсіптік оқыту жəне даярлаудың білім беру
бағдарламаларының халықаралық тəжірибесі, құрылымы жəне мазмұны:
- бір мамандық бойынша оқу жоспары мен білім беру бағдарламасы
аясында бірнеше құзыретті алуға бағдарланған;
- құрылымы жəне мазмұны жөнінен техникалық жəне арнайы пəндер
мазмұны мен оқу-өндірістік жұмыс түрлерін сипаттаумен дəстүрлі пəндікциклдық тəсілдемеден ерекшеленеді;
- жалпы кəсіптік жəне кəсіптік даярлық пəндері нақты біліктілік
құзыреттеріне бағдарланған бірнеше модульге біріктірілген;
- болашақ кəсіптік қызметтің біліктілік құзыретінің белгілі бір түрлерін
орындауға бағдарланған оқу модульдерінің қалыптасуын талап етеді.
Аталмыш білім беру бағдарламасын дайындаушылар еуропалық
елдердің білім беру бағдарламаларын, өмір бойы оқытудың халықаралық
тұжырымдамаларының жоғарыда аталған ерекшеліктерін ескерді, себебі
білім беру бағдарламаларының мазмұны, бір жағынан, еңбек саласындағы
өзгермелі жағдайға бейімделуге, екінші жағынан, кəсіби өсу мен білім алуды
жалғастыруға қабілетті болашақ мамандардың кəсіптік құзыреттілігінің
қалыптасуына бағытталған.
Сонымен қатар техникалық жəне кəсіптік білім беру МЕМББСТ
жалпы талаптары, сондай-ақ оған қоса тіркелген оқу жоспарлары мен
кəсіптік стандарттар белгілеген біліктілік деңгейлері бойынша білім, білік,
дағдылар мен құзыреттерге қойылатын талаптар үлгісінің құрылымы
ескерілді.
Осы білім беру бағдарламасын дайындау кезінде модульдік-құзыреттілік
тəсілдеме жəне орта буындағы білікті жұмысшы кадрлар мен мамандарды
даярлау бойынша модульдік оқытуды енгізу қажеттілігі негізінде мынандай
түйінді анықтамалар пайдаланылды:
модульдік оқыту бағдарламасы – бір мамандық аясында кəсіптік
қызметтің белгілі бір түрлерін орындауға қажет білімдер, біліктер мен
құзыреттерді игеруге бағытталған білім беру бағдарламасының бір бөлігі;
модуль –білім беру бағдарламасының тəуелсіз, толыққанды жəне тұтас
бөлімі;
жұмыс оқу бағдарламасы – техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымы
типтік оқу бағдарламасы негізінде нақты пəн, іс-тəжірибелер, оқу қызметінің
өзге түрлері (модульдер) үшін дайындайтын құжат;
модульдік бірлік – бұл бөлінуі мүмкін еңбектің басы мен аяғы болатын,
белгілі бір кəсіпте еңбектің қисынды қолайлы бөлінісі, бұдан əрі мұның
нəтижесі өнім, қызмет немесе жұмыстың бір бөлігі (жұмысшы операция)
болады – ХЕҰ (халықаралық еңбек ұйымы) анықтамасы;
оқу модулі (модульдік оқу бірлігі) – болашақ біліктіліктің нақты
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дағдыларын білуді жəне орындалуын қамтамасыз ететін бір оқу модулі (пəні)
аясындағы оқыту мазмұны бөлімдерінің (тақырыптарының) жиынтығы;
біліктілік – алынған мамандық бойынша белгілі бір қызмет түрін
құзыретті орындауға даярлық деңгейі;
оқу процесінің жоспары (оқу жоспары) – сəйкес білім деңгейі мен
бақылау нысанындағы білім алушылардың оқу пəндерінің (модульдерінің),
іс-тəжірибелердің жəне оқу əрекетінің өзге түрлері тізбесін, реттілігін,
көлемін (еңбек сыйымдылығын) реттемелейтін құжат;
Арнайы модульдер немесе жалпы кəсіптік пəндер бойынша жəне
оқу жұмысының барлық түрлері бойынша білім беру бағдарламаларының
мазмұнының қалыптасу құрылымы мен тəртібін таңдауды дайындаушылар
модульдік-құзыреттік тəсілдеме негізінде жүзеге асырды.
Оқытуды ұйымдастыруға модульдік тұрғыдан келу оқу орындарының
білім алушылардың оқу процесін ұйымдастыру барысында қажет біліктілік
алуына қажет кəсіптік модульдерді таңдауына жағдай жасауға мүмкіндік
береді, оның аясында білім алушы өзінің оқуын өзі басқара алады жəне
басқаруға тиіс. Бұл оны оқуы үшін, ал болашақта кəсіби өсуі мен мансап
жолы үшін жауапкершілік алуға үйретеді. Осылайша, білім алушы тұтынушы
ретінде білім беруге қанағаттанады, ол еңбек нарығындағы өзгерістерге
жауап қата отырып, өмір бойы білімін жетілдіре алады.
Аталмыш білім беру бағдарламасында мамандық бойынша сəйкес
біліктілік деңгейлері, кəсіптік бейіндер, оқу жоспары, білім алушыларға
жəне кəсіптік білім беруді жүзеге асыруға қойылатын талаптар жайлы
ақпарат берілген. Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік аясы 3, 4 жəне
5 біліктілік деңгейлері құзыретіне қойылатын талаптар ескерілген.
Мамандық бойынша білім беру бағдарламасы негізгі ережелерді ескере
отырып дайындалған:
- «Білім беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17, 20 жəне
28 баптары;
- Техникалық жəне кəсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты. Жалпы ережелер;
- «Қазақстан-2050» Стратегиясы» ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы;
- 2015-2019
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасы
Индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы;
- 2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Білім мен
ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы;
- 2012-2021 жылдарға арналған «Кəсіпқор» Холдингі» КАҚ даму
стратегиясы;
Дайындаушылар кəсіптік (арнайы) модульдер атаулары мен санын
ҰБШ жəне Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техниканы
жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша) мамандығы бойынша
кəсіптік стандарттарда көзделген кəсіптік қызмет (құзырет) түреліне сəйкес
айқындалған. Мамандық бойынша кəсіптік стандарт талаптарына/біліктілік
талаптарға (маман құзыретіне) қарай, оқытудың болжамды мерзімін ескере
отырып дайындаушылар мына біліктіліктер бойынша кəсіптік қызметтің
барлық түрлері үшін ортақ жалпы кəсіптік модульдерді айқындады:
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(«Материалтану», «Еңбекті қорғау жəне жұмысты ұйымдастырудың
қауіпсіздік техникасы» жəне т.б.).
Негізгі арнайы модульдер атауын айқындау кезінде таңдалған мамандық
аясында ықтимал біліктіліктің барлық түрлері мен деңгейлері көрсетілген
Техникалық жəне кəсіптік білім беру мамандықтарының жіктеуіші,
кəсіптік стандарттар қолданылды. Сондай-ақ аталмыш мамандықтардың
функционалдық талдауында көрсетілген өндірістік əрекеттердің толық
циклы реттілігінің сипаттамасы.
Біліктілік түрлері мен деңгейлері бойынша функционалдық талдау
негізінде аталмыш «Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық
техниканы жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)» мамандығының
білім беру бағдарламасы мазмұнына қарай мына біліктіліктерді алуға
мүмкіндік беретін кəсіптік қызметтің аз дегенде 4 түрі айқындалды:
1. Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері;
2. Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы;
3. Техник -электроншы;
4. Кіші инженер- электроншы.
Техникалық жəне кəсіптік жəне ортадан кейінгі білім беру деңгейінде
осы мамандықтың білім беру бағдарламалары құрылымы мен мазмұнына
қойылатын талаптар:
1) оқытуды аяқтап, білім алушылардың қорытынды аттестациясынан
өткеннен кейін – осы мамандық бойынша телекоммуникациялық жəне
электронды жабдықты жөндеу жəне қызмет көрсету жөніндегі жөндеуші шебер;
бейнебақылау жүйелерін жəне күзет дабылын жөндеуші біліктіліктерінің
белгіленген жəне/немесе көтеріңкі деңгейлерін (разряд, санат) беру;
2) оқыту даярлығының сəйкес деңгейін аяқтап, білім алушылардың
қорытынды аттестациясынан өткеннен кейін – техник-электроншы орта буын
маманының біліктілігін беру;
3) жоғары колледжде оқытуды аяқтап, білім алушылардың қорытынды
аттестациясынан өткеннен кейін – қолданбалы бакалавр біліктілік деңгейін
(кіші инженер-электроншы) беру мүмкіндігі көзделген.
Техникалық жəне кəсіптік білім беру бағдарламаларын жобалаудың
халықаралық тəжірибесін ескере отырып:
- осы білім беру бағдарламасында барлық оқу модульдері осы мамандық
аясында біліктілікте көзделген түрлер мен деңгейлер бойынша құзыретке
бағдарланған;
- білім беру бағдарламасы жұмыс оқу бағдарламаларын даярлауда салада
орын алатын өзгерістер мен нақты жұмыс берушілердің талаптарын ескере
отырып оқу модульдерінің мазмұнын нақтылау бойынша оқытушылардың
шығармашылық еңбегін дамытуға бағдарланған;
- жеке оқу модульдерінің толық мазмұнын айқындау жəне сипаттауды
білім беру ұйымы, яғни оқытушылар əрбір модуль бойынша көрсетілген
оқыту нəтижелері негізінде орындайды.
- кəсіптік оқу модульдерінің құрылымы мен мазмұнына зертханалықтəжірибелік сабақтардың сəйкес бөлімдері мен тақырыбы кіргізілген.
6

Сонымен бірге оқу процесінің қоса тіркелген (болжалды) жоспары
құрылымында өндірістік оқыту жəне кəсіптік тəжірибе сабақтарын өткізу
бойынша жеке модульдер көзделген. Бұл модульдің мақсаты мен тақырыбы
өндірістегі шынайы жұмыс жағдайында кəсіптік оқу модульдері аясында
оқу процесінде алынған біліктер мен дағдыларды бекітуге жəне пысықтауға
бағдарланған. Өндірістік оқытудың жəне кəсіптік тəжірибенің оқу модульдері
шынайы өндірістік жағдайларда өндірістегі таныстыру практикасының,
өндірістік жəне технологиялық практиканың өткізілуін көздейді. Оқу
жұмысының (кəсіптік модульдер) аталмыш түрлерінің мазмұнын КжТББ
мекемесі практика базасы ретінде таңдап алған өндіріс өкілдерімен бірге
анықтайды. Себебі кəсіптік практика оқу бағдарламаларына кіргізілетін
өндірістік жұмыс түрлері тікелей кəсіпорындарда ұйымдастырылған
технологиялық процес жағдайларына тəуелді.
Теориялық даярлықтан басқа оқу жұмысының барлық түрлеріне
бөлінетін оқу уақытының жалпы көлемі орта буын жұмысшы кадрлары мен
мамандарын даярлаудың білім беру бағдарламалары интеграциясын ескерумен
жалпы көлемінде кем дегенде 50% құрайды.
Осы білім беру бағдарламасын оқу орнының тəжірибесіне енгізу үшін
өңірдегі еңбек нарығы ерекшеліктері мен тапсырыс беруші-жұмыс беруші
қалауына қарай оқу орындары жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын
дайындайды.
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2. Қысқартулар мен белгілеулер тізімі
ТжКОБ – техникалық, кəсіптік жəне орта білімнен кейінгі білім беру;
ББ–білім беру бағдарламасы – бұл білім берудің негізгі
сипаттамаларының бірегей кешені, ол оқу мақсаты мен нəтижелерін, білім
беру үдерісін ұйымдастыруды, оны жүзеге асыру əдістері мен тəсілдерін,
білім беру нəтижелерін бағалау критерийлерін қамтиды;
ҰБШ– салалық біліктілік шеңберін анықтау үшін қажеттіұлттық
біліктілік шеңберін жалпы кəсіби деңгейлерін, кəсіптік стандарттарды
анықтайды. ҰБШ біліктілік пен құзыреттілікті салааралық салыстыруды
қамтамасыз етеді жəне мамандарға біліктілік беру мен сəйкестігін растау
негізі болып табылады;
СБШ–салалық біліктілік шеңбері – бұл салада қабылданатын
біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы болып табылады;
КҚ–кəсіби құзыреттілік;
БҚ– базалық құзыреттілік
ММ – міндетті модульдер;
ЖБМ – жалпы білім беру модульдері;
ЖГМ – жалпы гуманитарлық модульдер;
СƏЭМ– əлеуметтік-экономикалық модульдер;
КМ – кəсіптік (арнайы) модульдер;
БКМ – базалық кəсіптік модульдер;
БҰМ– білім беру ұйымы анықтайтын моудульдер;
ӨО жəне КТ– өндірістік оқыту жəне кəсіптік тəжірибе;
ХАССП – қауіп жəне кризистік бақылау нүктесін талдау;
ҚР ҮК– Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысы;
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3. Функционалдық талдау
Мамандық 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет
көрсету
(салалар бойынша)

4. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын
талаптар
«Білім алушылардың дайындықдеңгейіне қойылатын талаптар» бөлімінде
мамандық біліктілігі деңгейлері бойынша базалық құзыреттілік жəне
кəсіптік құзыреттілік (1 кесте) Ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық
біліктілік шеңберлеріне жəне кəсіптік стандарттарға сəйкес анықталады.
1 кесте
Құзы- Өнеркəсіп/кəсіпорынның оқушылардың дайындық деңгейіне
қоятын талаптары
реттілік
Телеком- БҚ 2.1.болашақ мамандығының мəні
муника«Техмен əлеуметтік маңызын түсіну, оған
циялық
никтұрақты қызығушылық таныту;
жəне
элекБҚ 2.2. кəсіби жағдайда жүйелі
трон- электрон- əрекет етуге, өз қызметін талдау
дық
шы»
жəне жобалауға дайын болуы, белқұрылғы- гісіз жағдайда өз бетінше əрекет ету;
(орта
ларды
буын
БҚ 2.3. өзінің дағдыларын тұрақты
жөндеу
мамажетілдіру, өз білімі деңгейін заманажəне
ны)
уи талаптарға сəйкес арттыру;
қызмет
БҚ 2.4. жұмысты бөлімше
көрсету
жағдайында
біліктілігі жоғары маҚолшебері;
ман басшылығымен жүргізу;
дан- Бейнеба- БҚ 2.5. Қазақстан Республикасының
балы
қылау жəне заңдары талаптарын жəне
бакаБазакүзет да- бекітілген нормативті салалық
лавр:
лық
был-дамасы заңнаманы сақтау;
- Кіші
құзыжүйесін БҚ 2.6. қауіпсіздік техникасын,
инжереттібаптаушы; еңбекті қорғау, өндірістік санитария
нерлік
(жоғары
жəне өртке қарсы қауіпсіздік ережеэлектдеңгей)
лерін сақтау.
роншы)
БҚ 3.1. орындалатын жұмысқа жауапкершілік
алуға дайын болу жəне кəсіби қызмет саласындағы
жұмыстар өз бетінше тиімді орындау;
БҚ 3.2. тапсырмаларды өз бетінше орындауға
қабілетті болу жəне бағынышты жұмыскерлердің
нормаларды жүзеге асыруын орындау жəне
нəтижелер үшін жауапкершілік алу.
БҚ 4.1. əр түрлі ұйымдастырушылық – құқықтық формаларды ұйымдастыруда кəсіптік міндеттерді қолдануға
қабілетті болу;
БҚ 4.2. кəсіпорын қызметінің стратегиясы жəне
технологиялық үдеріс шеңберінде басқару қызметтеріне
дайын болу.
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Кəсіби
құзыреттілік

Телекоммуникациялық
-Техжəне
никэлектэлектроншы рондық
құрыл(орта ғылары
буын ма- жөндеу
ма-ны) жəне
қызмет
көрсету
шебері;
-БейнеҚолбақылау
данжəне
балы
күзет
бакадабыллавр:
дамасы
- Кіші
жүйесін
инжбаптаенерушы;
элек(жоғары
трондеңгей)
шы

ПК 2.1. өзінің жұмыс орнын
жоспарланған жұмысты орындау
үшін қажетті қауіпсіздік талаптарын
сақтай отырып дайындау;
ПК 2.2. əр түрлі
телекоммуникациялық жəне электронды құрылғылардың, антенналар мен тарату желілерінің
техникалық талаптарға сəйкес
жөндеу жұмыстарын жүргізу,
технологиялық операцияларды
ретімен орындау;
ПК 2.3. бақылау-өлшеу
құралдарымен жұмыс жасау барысында нұсқауларды сақтау;
ПК 2.4. арнайы электрлік,
монтаждық жəне құрылымдық сызбаларды оқу жəне түсіну;
ПК 2.5. диагностика жүргізу
жəне ақаулықтарды анықтау үшін
компьютерлік бағдарламаларды
қолдану білу;
ПК 2.6. техникалық əдебиеттермен
жəне құжаттамамен жұмыс жасау;
ПК 2.7.электрлік өлшеу
құралдарының көрсеткіштерін
анықтау жəне нəтижелерін талдау.

ПК 3.1. алынған тапсырмаларды нақтылау,
қарамағындағыларға тапсырма беру жəне
қызметтерінің нəтижелерін бағалау;
ПК 3.2. олардың білім мен біліктілігі жетіспеушілігін анықтау жəне қарамағындағы
жұмыскерлер біліктілігін арттыру;
ПК 3.3. Қолданыстағы нормативті базаға
сəйкес техникалық құжаттаманы ресімдеу.
ПК 4.1. жағдайды өз бетінше талдау жəне жүзеге асыруға
жағдай жасай отырып, шешім қабылдау;
ПК 4.2. басқару жəне атқару кəсібилігін қолданып, топтық
жұмыс барысындағы қызметті үйлестіру.
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5. Бағдарламаның құрылымы
Оқу модулі

Оқу мақсаттары
Білім

Білік

Дағды

Қалыптасатын
құзыреттілік
коды

Кəсіби
құзыреттілік

Базалық модульдер
БКМ-01 Электрон-ды
құрылғы-лар монтажы
Электронды құрылғылар монтажы
ұғымы, қолдану
саласы, монтаждық
жұмыстарды орындау барысын-дағы
тəжірибелік дағдылар,
монтаждау жұмыстарын орындау барысында қауіпсіздік
құралдарын пайдалану

-Еңбекті қорғау саласындағы негізгі
бағыттар
- Электрлік құралмен жұмыс
барысындағы қауіп туралы негізгі
мəліметтер.
-Қауіпті кернеу
- Электро-монтаждық жұмыстарды
орындау барысындағы қауіпсіздік
құралдары
- слесарлық жұмыстарды орындау
барысындағы ҚТ
- монтаждау жұмыстарын орындау
барысындағы ҚТ
- дəнекерлеу жұмыстарын орындау
барысындағы ҚТ
- электро-механикалық құрылғымен
жұмыс барысындағы ҚТ
- дəнекерлеу станциялары-мен жұмыс
барысындағы ҚТ
- статикалық электрден қорғау
- экологиялық қауіпсіздік, сызбаларды
ресімдеу ережелері;
Техникалық бөлшектер сызу құрылымы
мен геометриялық ережелері,
-электрлік сызбаларды белгілеу;
-монтаждау жұмыстарын орындауға
арналған құралдар мен жабдықтар;
-электронды элементтерді дəнекерлеу
түрлері мен тəсілдері
- дəнекерлеуге арналған материалдар
- монтаждау алдында элементтерді тексеру əдістері
- халықаралық стандарттар мен ӨЖ
бірліктеріне сəйкес терминология жəне
өлшем бірліктері

-қарапайым электрлік сызбаларды оқу
-монтаждау
жұмыстарын
орындауға қажетті
құралдар мен материалдарды пайдалану
- монтаждау алдында радиоэлементтерді тексеру
-қауіпсіздік техникасын сақтау
-топта жұмыс жасай
білу
-электрлік заңдарды
түсіндіру (Ом, Кирхгоф)
-электрлік шамаларды пайдалану.

-электрлік сызбалар-ды оқу
-монтаж-дау
жəне монтаждалған элементтер сапасын
тексеру
-анықтал-ған
ақаулық-тарды
жою

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7

БКМ-02 Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет
көрсету жəне жөндеу
Коммутациялық
құрылғыларды монтаждау, жөндеу жəне
қызмет көрсету,
қолдану саласы, орнату,
жөндеу жəне қызмет
көрсету барысындағы дағдылар,
құралдар-мен жұмыс
жасау, коммутациялық
құрылғы-ларды орнату,
жөндеу жəне қызмет
көрсету барысын-дағы
қауіпсіздік техникасы

-Комму-тациялық құрылғыларды монтаждау барысындағы қауіпсіздік ережелері
-Комму-тациялық құрылғыларға қызмет
көрсету барысындағы қауіпсіздік ережелері
-Комму-тациялық аппаратура жұмысы
барысындағы қауіпсіздік ережелері
- комму-тациялық құрылғылар типтері
жəне олардың электрлік сызбада белгіленуі,
-коммутация-лық құрылғылар-дың
техникалық сипаттама-лары
- коммута-циялық құрылғыларды орнату
əдістері
-коммута-циялық құрылғыларға
техникалық қызмет көрсету жəне
жөндеу түрлері
- салалық стандартқа сəйкес монтаждау
ережелері

-Комму-тациялық
құрылғы-ларды
тағайын-далуы мен
монтаждау əдісі
бойына ажырату;
- комму-тациялық
құрылғыларды монтаждау барысында
қажетті құралдарды
пайдалану
- ССТ сəйкес жөндеу
технологиясын
сақтау
- комму-тациялық
құралдарды пайдаланып электрлік
сызбаларды оқу
-

-коммутациялық
құрыл-ғыларды
монтаждау
қызмет көрсету
жəне жөндеу
- диагностикалық жəне
слесар-лықмонтаж-дық
құрал-дарды
қолдану
- қажетті
техника-лық
құжат-таманы
ресімдеу

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7

КҚ 2.1
КҚ 2.2
ҚК 2.3
КҚ 2.4

КҚ 2.1
КҚ 2.2
КҚ 2.3
КҚ 2.4
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

БКМ-03 Қорек
көздерін жөндеу жəне
реттеу
Қорек көздерін жөндеу
жəне реттеуге қажетті
дағдылар жəне біліктілік. Аталған курстан
алынған білім жəне
тəжірибелік дағдыны
оқушылар қорек
көздерін жөндеу жəне
реттеу барысында
жəне басқа пəндерді
оқуда пайдаланады.
Курс мазмұны электрлік терминоло-гияның
мазмұнын, электрлік
сызбаларды электрлік
құрылғыларды пайдалану үшін рұқсат алуды
қарасты-рады. Оқу
үдерісінде оқушылар
графиктік символдар,
жұмыс ұстаным-дары,
тексеру əдістері, қорек
көздерін реттеу жəне
жөндеу барысындағы
бақылау əдістерімен
танысады.

- ҚК жөндеу жəне реттеуге арналған
жұмыс орнын ұйымдастыру
-Қорек көздерін монтаждау
барысындағы қауіпсіздік техникасы
- ҚК тексеру барысындағы қауіпсіздік
техникасы
- ҚК жөндеу барысындағы қауіпсіздік
техникасы
-Қорек көздерінің радиоэлементтерінің
графиктік таңбалары
-Электрлік заряд. Потенциал-дар
айырмашы-лығы. ЭДС. Айнымалы тоқ
электрлік тізбегіндегі қорек көздері.
Тұрақты ток электрлік тізбектеріндегі
қорек көздері
-Трансфор-маторлар, жартылай
өткізгішті қорек көздерін түзеткіштер.
Қорек көздері кернеуін тұрақтандырғыштар. Импульсті қорек көздерінің
жұмысы
-радио элементтер жəне қорек
көздерінің жұмыс ұстанымдары,
-жұмыс орнын ұйымдастыру, қорек көзі
ақаулығын анықтау əдістемесі.

- құрылым-дық,
монтаждық жəне
ұстанымдық əр түрлі
қорек көздерінің
электрлік сызбаларын пайдалану
-алғашқы қорек
көздерін есептеу
жəне екінші қорек
көздерін таңдау.
-қорек көздерінің
жұмыс кернеуін пайдалану.
-қорек көздері
радиоэлементтерінің
дұрыстығын
анықтау, қорек
көздерінің
жұмыстарын
бағалау, қорек
көздерінің жеке
тораптары-ның
жұмыстары деректерін алу,
қорек көздерінің
жинақталған жұмыс
сипаттамаларын
пайдалану.
-жұмыс орнын
ұйымдас-тыру, қорек
көзінің жұмысын
бағалау, қорек
көздерінің ақаулықтарын анықтау,
радиоэле-менттерді
бөлшектеу жəне
монтаждау,
- қорек көздерін
жөндеу жəне баптау

-қорек көздерінің радиоэлементтері-нің
дұрыс-тығын
анықтау
-қорек көздерінің радиоэлемент-терін
тексеру,
-жеке қорек
көздері тораптарының деректерін тексеру
- жинақ-талған
деректер мен
қорек көздерінің жұмыс
сипаттамаларын
пайдалану.
- жүргізіл-ген
қорек көздерін
өлшеуді талдау
- жұмыс орнын
ұйым-дастыру.
-қорек көздерін
жөндеу жəне
баптауды жүзеге
асыру.

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7

Кəсіптік модуль
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шебері
КҚ 2.1
КҚ 2.2
КҚ 2.3
КҚ 2.4

КМ-01 Төмен жиілікті күшейт-кіштерді
жөндеу, баптау жəне
реттеу Дағдылар мен
білім төмен жиілікті
күшейт-кіштерді баптау
жəне реттеу үшін
қажет. Аталған курсты
оқу барысында алынған
білім мен тəжірибелік
дағдыларды оқушылар
төмен жиілікті
күшейткіштерді баптау жəне реттеуде,
басқа пəндерді оқуда
пайдаланады. Курс
мазмұны электрлік
термино-логияның
мазмұнын, электрлік
сызбалар-ды электрлік
құрылғы-ларды пайдалану үшін рұқсат
алуды қарастырады.
Оқу үдерісінде
оқушылар графиктік
символ-дар, жұмыс
ұстаным-дары, тексеру
əдістері, төмен жиілікті
күшейткіштерді реттеу
жəне жөндеу барысындағы бақылау əдістерімен танысады.

-Төмен жиілікті күшейткіштерге
қызмет көрсету үшін жұмыс орындарын
ұйымдастыру
- Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу
жəне қызмет көрсету барысындағы
қауіпсіздік техникасы
-Статикалық электрден қорғау
- Экологиялық қауіпсіздік
- Төмен жиілікті белгі көздері
. Күшейтілетін жиіліктің жұмыс ауқымы
Амплитудалардың динамикалық ауқымы
-Төмен жиілікті күшейткіштер түрлері
-. Транзистор күшейткіштерінің жұмыс
ұстанымы
-. Екі тактілі күшейткіштер
-Күшейткіш-тердің фазалық инверсиялық
каскадтары
-Трансфор-маторлы төмен жиілікті
күшейткіштер
-Далалық транзисторлардағы
күшейту каскадтары. - Операциялық
күшейткіштердің күшейту каскадтарының сызбасы.
-Графиктік эквалайзер сызбасы

- төмен жиілікті
күшейткіш-тердің
құрылым-дық сызбаларын оқу
-төмен жиілікті
күшейт-кіштердің
ұстанымдық сызбаларын оқу
-өлшеу құралдарын
пайдалану
-төмен жиілікті
күшейт-кіштердің
жұмыс режимдерін
тексеру
-төмен жиілікті
күшейт-кіштер
ақаулықтарын
анықтау
-төмен жиілікті
күшейт-кіштер
ақаулық-тарын жою

-жеке қорғаныс
құрал-дарын
пайдалану
-электрлік
құрылғылардың электрлік жəне
ұстаным-дық
сызбаларын оқу
-төмен жиілікті күшейткіштерге қызмет
көрсету
- төмен жиілікті күшейткіштердің
ақаулық-тарын
анықтау жəне
жою
-бақылау-өлшеу
құрал-дарын
пайдалану
Төмен жиілікті күшейткіштерді баптау
жəне реттеу,
Сипатта-малары
өлшем-дерін
алу жəне талдау
-қажетті есепті
құжатта-маны
ресімдеу

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
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ПМ-02 Дыбыс пен
бейнежазбаны магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнатуға арналған
аралас құрылғыларды
жөндеу, баптау жəне
реттеу. Дыбыс пен
бейнежаз-баны
магнитті жəне
оптикалық жазу жəне
ойнатуға арналған аралас құрылғыларды
жөндеу жəне реттеу барысындағы
дағдылар-ды қалыптастыруға, Дыбыс пен
бейнежаз-баны магнитті жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғы-ларды жөндеу
жəне реттеу бағыттарын анықтауға жəне
Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті жəне
оптикалық жазу жəне
ойнатуға арналған аралас құрылғыларды
жөндеу жəне реттеу
барысында қауіпсіздік
ережелерін сақтауға
бағыттал-ған

- Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті
жəне оптикалық жазу жəне ойнатуға
арналған аралас құрылғыларды
жөндеу жəне реттеуге арналған жұмыс
орнын ұйымдастыру
- Аралас құралдарды жөндеу жəне
техникалық қызмет көрсету барысындағы
техника қауіпсіздігі
-Статикалық электрден қорғау
- Аралас құралдарды жөндеу
барысындағы экология

- Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне
ойнатуға арналған
тораптарының дұрыс
жұмысын анықтау
-Дыбыс пен бейнежаз-баны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғыларының
радиоэлементерін
тексеру
- Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылардың
жұмыс режимін
өлшеу əдістемесін
пайдалану
-жинақталған жұмыс
сипатта-малары
туралы деректерді
пайдалану.
- Дыбыс пен бейнежаз-баны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас құрылғылардың жүргізген
өлшеулерін талдау
- Дыбыс пен бейнежазбаны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылар-дың
жұмысына диагностика жасау.
- Дыбыс пен бейнежаз-баны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылар-дың
жұмысын бағалау.
Дыбыс пен бейнежаз-баны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылар-дың
ақаулықта-рын
анықтау.
Дыбыс пен бейнежаз-баны магнитті
жəне оптикалық
жазу жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылар-дың
радио-элементтерін
құрастыру жəне
бөлшектеуді жүзеге
асыру, жөндеу
жүргізу жəне Дыбыс
пен бейнежаз-баны магнитті жəне
оптикалық жазу
жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылар-ды
баптау.

Жеке қорғаныс
құралда-рын
қолдану
-электрлік
құрылғылардың электрлік жəне
ұстаным-дық
сызба-ларын
оқу
-дыбыс пен
бейнежаз-баны
магнитті жəне
оптикалық жазу
жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғыларға
қызмет көрсету
- Дыбыс пен
бейнежаз-баны
магнитті жəне
оптикалық жазу
жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғылардың
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
- Дыбыс пен
бейнежазбаны
магнитті жəне
оптикалық жазу
жəне ойнатуға
арналған аралас
құрылғыларды
баптау, реттеу жəне
жөндеу үшін
бақылау, өлшеу
құралдарын
пайдалану
-қажетті есепті
құжаттаманы
ресімдеу

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

КМ-03ЭСТ жəне
сұйық кристалды, плазма-лық
жəне LED панелді
телевизиялық аппарату-раны жөндеу,
реттеу жəне баптау.
Аталған курсты оқу
барысында алынған
білім мен тəжірибелік дағдылар-ды
оқушылар телевизиялық аппаратураға
қызмет көрсету жəне
баптау барысында
пайдаланады. Курс
мазмұны электрлік
терминологияның
маңыздылығын, электрлік сызбалар-ды
оқу жəне электронды
құрылғыларды пайдалану үшін рұқсат
алуды қамтиды. Оқу
үдерісінде оқушылар
графиктік таңбалармен,
телевизия-лық
аппараттарға қызмет
көрсету жəне реттеу, оларды тексеру
жəне жөндеу жүргізу
ұстанымдарымен танысады.

- Телевизиялық аппаратураны жөндеу
жəне қызмет көрсетуге арналған жұмыс
орнын ұйымдастыру
- Телевизиялық аппаратураны жөндеу
жəне қызмет көрсету барысындағы
қауіпсіздік ережелері
-Статикалық электрден қорғау
- Телевизиялық аппаратураны жөндеу
барысындағы экология

- Телевизия-лық аппаратура тораптарының ақаулықтарын
анықтау.
Телевизия-лық аппаратура радиоэлементтерін тексеру.
Телевизия-лық
аппаратураның
жұмыс режимдерін
өлшеу əдістемесін
пайдалану.
Жиілікті жұмыс сипаттамалары туралы
деректер жинау.
Телевизия-лық
аппаратураға
жүргізілген
өлшеулерді талдау.
Телевизия-лық
аппаратураға диагностика жасау.
Телевизиялық аппаратура
жұмыстарын
бағалау.
Телевизия-лық аппаратура блоктары
мен тораптары-ның
ақаулық-тарын
анықтау,
Телевизия-лық
аппаратура радиоэле-менттерін
монтаждау жəне
бөлшектеу.
Телевизия-лық аппаратураны жөндеу
жəне баптауды
жүзеге асыру.

Жеке қорғаныс
құралда-рын
пайдалану;
-электрлік
құрылғылардың
электрлік жəне
ұстаным-дық
сызбаларын оқу
-ЭСТ жəне
сұйық кристалды,
плазмалық жəне
LED панелді
телевизиялық
аппаратураға
қызмет көрсету
- ЭСТ жəне
сұйық кристалды,
плазмалық жəне
LED панелді
телевизиялық
аппаратураның
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
-ЭСТ жəне
сұйық кристалды,
плазмалық жəне
LED панелді
телевизиялық
аппаратураны
жөндеу, реттеу
жəне баптау
барысында
бақылау, өлшеу
құралдарын
пайдалану
-қажетті есепті
құжаттаманы
ресімдеу

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6
БҚ 2.7

Біліктілік: Техник –электроншы
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КҚ 2.4
КҚ 2.5
КҚ 2.6
КҚ 3.1
КҚ 3.2
КҚ3.3
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КМ-04 Сандық дыбыс жəне бейнежазу
аппаратурасын
жөндеу, баптау жəне
реттеу
Электрлік
терминологияның,
электрлік сызбалардың маңызды-лығы
мен электрон-ды
құрылғы-мен жұмыс
жасау білікті-лігін
көрсетуге арналған.
Оқу үдерісінде
оқушылар графиктік
таңбалар-мен, сандық
дыбыс жəне бейне
жазу аппараттарына
қызмет көрсету жəне
реттеу, оларды тексеру
жəне жөндеу жүргізу
ұстанымдарымен танысады.
Бұл жағдайда
оқушылар электрон-ды
құрылғыларға
техникалық қызмет
көрсету бойынша
дағдыларды меңгеруге
бағытталған теориялық
жəне тəжіри-белік
білім алады.

- Сандық дыбыс жəне бейнежазу аппаратурасын жөндеу жəне қызмет көрсетуге
арналған жұмыс орнын ұйымдастыру
- Сандық дыбыс жəне бейнежазу аппаратурасын жөндеу жəне қызмет көрсету
барысындағы қауіпсіздік техникасы
-Жөндеу барысында статикалық электрден қорғау
- сандық жəне дыбыстық аппаратураны
жөндеу барысындағы экология

-мамандық
бейіні бойынша
құрылым-дық жəне
технология-лық
құжаттаманы оқу;
-бақылау –өлшеу
құралдары мен электронды блоктардағы
өріс пен кернеуді
анықтау
-импульсті жəне
сандық жүйелердегі
ақаулықтарды
жүйелі іздеу
Сандық кіріктірілген жүйелердегі
қателіктерді жүйелі
іздеу.
-сандық жəне
дыбыстық
аппаратураның
жұмыс қабілетіне
диагностика жасау
дағдыларын меңгеру.
-Жөнделетін сандық
құрылғылардың
ақаулықта-рын
анықтау
-Сандық жəне
дыбыстық
аппаратура-ға
қызмет көрсету мен
жөндеуді арнайы
құралдарды пайдаланып жүзеге асыру,
тазалау

жеке қорғаныс
құралда-рын
қолдану
-электрлік
құрылғылардың
электрлік жəне
ұстанымдық
сызбаларын оқу
-сандық жəне
дыбыстық
аппаратураға
қызмет көрсету
- сандық жəне
дыбыстық
аппаратура
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
- сандық жəне
дыбыстық аппарату-раны
жөндеу, реттеу
жəне баптауды
жүзеге асыру
үшін
өлшемдерді талдау барысын-да
бақылау-өлшеу
құрал-дарын
пайдалану
-қажетті есепті
құжатта-маны
ресімдеу,
жобалыққұрылым-дық,
технологиялық
жəне басқа да
техника-лық
Құжатта-маны
норматив-ті
базаға сəйкес
əзірлеу.

БҚ 3.1
БҚ 3.2

КҚ 2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ3.3

КМ-05 Жер серіктік
қабылдау-беру аппараттарын жөндеу

- Жер серіктік қабылдау-беру аппараттарын жөндеу жəне қызмет
көрсетуге арналған жұмыс орындарын
ұйымдастыру
-Жер серіктік қабылдау-беру аппараттарын жөндеу жəне қызмет көрсету
барысындағы қауіпсіздік техникасы
-Статикалық электрден қорғау
-Жер серіктік қабылдау-беру аппараттарын жөндеу жəне қызмет көрсету
барысындағы экология

Электронды блоктар
мен сызбалардағы
өрістер мен полюстерді анықтау
-Жер серіктік
белгі деңгейін
анықтауға арналған
құралдарды пайдалану
Жер серіктік
антеннаны дəл
баптауға арналған
құралдарды пайдалану
-Жер серіктік
қабылдау-беру
аппараттарының
жұмыс қабілетін
диагнистика жасау
дағдыларын меңгеру
-Жер серіктік антенна құрастыру.
-Жер серіктік
антенна мен
құрылғыларды орнату.
-Жер серіктік
құрылғылар-ды баптауды жүзеге асыру.
Жер серіктік
қабылдау-беру аппаратта-рын жөндеу
жəне қызмет көрсету

жеке қорғаныс
құралдарын
қолдану
-электрлік
құрылғылардың
электрлік жəне
ұстанымдық
сызбаларын оқу
-Жер серіктік
қабылдау-беру
аппаратта-рына
қызмет көрсету
- Жер серіктік
қабылдауберу аппараттарының
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
-жүргізіл-ген
өлшеулерді талдау
барысында
Жер серіктік
қабылдау-беру
аппарат-тарын
жөндеу жəне
қызмет көрсету
жəне баптау
үшін бақылау
жəне өлшеу
құрал-дарын
пайдалану
-қажетті есепті
құжаттаманы
ресімдеу

БҚ 3.1
БҚ 3.2
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КҚ 2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ3.3

КМ-06 Жаңа
құрылғы-ларды пайдала-нып электронды аппарату-раны
жөндеу

-Жаңа құрылғыларды пайдаланып электронды аппаратураны жөндеуге арналған
жұмыс орнын ұйымдастыру
-Электрлік аппаратураны жөндеу жəне
қызмет көрсету барысындағы қауіпсіздік
ережелері
- Статикалық электрден қорғау
- Электронды аппаратураны жөндеу
барысындағы экология
- əр түрлі электронды құрылғылар-дың
жұмыс ұстанымдары
-техникалық сипаттамалар
-жаңа технологияларды қолданып
ақаулықтарды анықтау жəне жою əдістері
- Электронды аппаратураға қызмет
көрсету жəне жөндеу барысындағы ҚТ
- қажетті пайдалану жəне техникалық
құжаттамалар

- электронды
құрылғының əр
түрлі сызбаларын
оқу
- диагности-ка жасау
жəне ақаулықтарды
жою
- тізбек учаскесіндегі тоқ пен кернеуді
есептеу;
Байланыс
құралдарының типі
мен құрылымын
анықтау
-баспа
құрылғыларын орнату.
-сканерлеу
құрылғыларының
жұмыстарын бағалау
Электронды
аппараттардың
жұмыс қабілетін
жаңа құралдарды
қолдану арқылы
анықтау жəне
бақылау-өлшеу
құралдарын пайдалану.
-Шлейфтер мен
ажыратқыштарын
тексеру жəне алмастыру.
-Резервуарға тонер
толтыру.
-Тонері бар резервуарды орнату
-Баспа
құрылғысындағы
баспа механизмдерін
жөндеу.
- Жаңа
құрылғыларды пайдаланып электронды аппаратураны
жөндеу жəне қызмет
көрсетуді жүзеге
асыру

жеке қорғаныс
құралдарын
қолдану
-электрлік
құрылғылардың
электрлік жəне
ұстанымдық
сызбала-рын
оқу
-элек-тронды
аппаратураға
қызмет көрсету
- элек-тронды
аппаратура
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
-электрон-ды
аппараттарды
реттеу жəне
жөндеу үшін
өндірістік
өлшеу жəне
сипаттамаларын
талдау барысында бақылау
жəне өлшеу
құрал-дарын
пайдалану
-қажетті есепті
құжаттаманы
ресімдеу
- атқару механизмдерін
монтаждау
жəне жобалық
құжаттамаға
сəйкес жалғау.
- Əр түрлі
электронды
құрылғыны
жөндеу

БҚ 3.1
БҚ 3.2

КҚ 2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ.3

КМ-07 Нормативті
құжатта-маны ресімдеу

-ДК құрылғысы жəне бағдарламалық
жабдықтама
- нормативті-техникалық жəне пайдалану
құжаттамасы түрлері;
-ССТ сəйкес жөндеу жəне қызмет
көрсету тапсырыстарын рəсімдеу жəне
қабылдау
- пайдалануға беруге арналған құжаттама
тізімі
-техникалық қызмет көрсету жəне
жөндеу барысындағы қажетті
техникалық құжаттама
- лауазымдық нұсқаулықтар, Техникалық
пайдалану ережелері, еңбекті қорғау
жəне техника қауіпсіздігі нұсқаулары
-құқықтық жəне құқық белгілеуші
құжаттар

- Word, Excel жəне
басқа да бағдарламалық қосымшаларда
жұмыс жасау
-кез келген
техникалық
құжаттаманы толтыру
- тапсырыс бланктерін толтыру
- электронды
құрамдауыштар
мен басқа да материалдарды есепке
алу жəне есептен
шығару.
- нұсқау-лықтар есебі, кіріс жəне шығыс
құжаттама журналын жүргізу;
- қарамағын-дағы
жұмыскер-лерге
қажетті құжаттамаларды жүргізу
- барлық нормативті құжаттаманы
жүргізу

- норма-тивтіқұқықтық
құжаттама
жүргізу
- мате-риалдарды есепке алу
жəне есептен
шығару ережелері

БҚ 3.1
БҚ 3.2

Біліктілік: Кіші инженер - электроншы
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КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ3.3
КҚ4.1
КҚ4.2

КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ3.3
КҚ4.1
КҚ4.2

КМ-08 РЭҚ басқа
түрлерін жəне микропроцессорлы аппаратураны жөндеу

-Радио-электронды құрылғылар-дың
басқа түрлерін жəне микропроцес-сорлы
аппаратураны жөндеуге арналған жұмыс
орнын ұйымдастыру
- Радио-электронды құрылғылар-дың
басқа түрлерін жəне микропроцес-сорлы аппаратураны жөндеу барысындағы
қауіпсіздік
-Статикалық электрден қорғау
- микропроцес-сорлы электронды аппаратураны жөндеу барысындағы экология
- электронды құрылғылардың əр түрлі
жүйелерін құрастыру жəне монтаждау
əдістері
- электрлік сызбаларды өлшеу жəне талдау түрлері
-электронды құрылғыларды пайдалануға
беру жəне техникалық қызмет көрсету
ережелері
-электронды құрылғылар-дың жұмыс
ұстанымы
-инфрақызыл дəнекерлеу станцияларын
монтаждау жəне бөлшектеу ережелері
мен тəсілдері

- техникалық
əдебиет жəне каталогтар-мен жұмыс
жасау
- электронды
құрылғылар-дың
барлық түрлерінің
ұстанымдық сызбаларын оқу
-дəнекерлеу станцияларымен жұмыс
-электронды
құрылғылар-дың
чиптері мен микропроцессор-ларын
алмастыру
- ұжымға басшылық
жасау
-дұрыс тапсырмалар
беру

-жеке қорғаныс
құралдарын
қолдану
-электрлік
құрылғылардың электрлік жəне
ұстаным-дық
сызбала-рын
оқу
-РЭҚ басқа
түрлерін жəне
микро-процес-сорлы
аппаратураға
қызмет көрсету
- РЭҚ басқа
түрлерін жəне
микро-процес-сорлы
аппаратураның
ақаулықтарын
анықтау жəне
жою
- РЭҚ басқа
түрлерін жəне
микро-процессорлы аппаратураны пайдалану барысында
өндірістік
өлшеулер
жүргізу үшін
бақылау жəне
өлшеу құралдарын пайдаоану
-қажетті есепті
құжаттаманы
ресімдеу
-электрлік
құрылғылардың
əр аулан
түрлерін жөндеу
-əр түрлі
сызбалар-ды
құрастыру жəне
оқу

БҚ 4.1
БҚ 4.2

КМ-09 Жұмыс
үдерісте--рін
ұйымдас-тыру жəне
басқару əдістері

Əр түрлі ұйымдастыру-құқықтық
формаларындағы ұйымдардың басқару
мақсаттары мен міндеттері;
менеджмент қызметтері;
ұйымның ішкі жəне сыртқы ортасы;
басқару шешімдерін қабылдау
теориясының негіздері;

- басқару шешімдерін қабылдау
жəне жүзеге асыру
үдерісі;
- қақтығыс-тарды
басқару əдістері;
- кəсіби қызмет
саласындағы менеджмент ерекшеліктері;

- кəсіби
қызметте іскерлік қатынас
тəсілдерін
қолдану;
-тиімді шешімдер қабылдау

БҚ 4.1
БҚ 4.2
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КҚ3.1
КҚ3.2
КҚ3.3
КҚ4.1
КҚ4.2

КМ-10 Электронды құрылғы-ларды
бағдарла-малық
жабдық-тау

Компьютерлік техниканы пайдалану
ұстанымдары;
-ақпаратты кодтау ұстанымдары;
-модельдеу ұстанымдары, мəтіндік редактор құрастыру.
-компьютерлік бағдарлама көмегімен
электронды аппаратура ақаулықтарына
диагностика жасау ұстанымдары
-Бағдарла-малық жəне аппараттық
жабдықтаманы талдау жəне синтез
- электрлік сызбаларды өлшеу жəне
талдаудың басқа түрлері
-əр түрлі электронды құрылғылар-дың
есептері жəне конфигура-циясы

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік тəжірибе
Өндірістік оқыту

20

- белгілі
бағдарламалық
жүйені орнату
-стандартты
бағдарлама-лық
жабдықтама орнату
- желілік жалғауды
жүзеге асыру
- бағдарла-маларды
өз бетінше жаңарту
- қарапайым
техникалық сызбаларды дайындау
-бағдарла-малық
жабдықтама
қосымша-ларымен
жұмыс жасау
-Web- бағдарламалау
-Тұрмыстық техника
мен ұялы телефондарды жөндеу жəне
диагности-калау

- компью-термен жұмыстар
-бағдарламалық
жабдық-таманы
қайта орнату
Электрон-ды
құрылғы-лар -бағдарламалық
жабдық-таманы
жаңарту
-барлық қажетті
құжаттамаларды
құрастыру

БҚ 4.1
БҚ 4.2

КҚ2.1
КҚ2.2
КҚ2.3
КҚ2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ2.7

Электромонтаждық
жұмыстар: Электрлік радио
құрамдауыштарБақылауөлшеу құралдары.
Электрлік монтаждау
жалғауларын дəнекерлеу.
Тұрақтандырылған мультивиб-ратор түзеткішін монтаждау.Интегралды жүйелерді
монтаждау. ССТ сəйкес
дыбыстық күшейткіштерді
монтаждау жəне жүйелеу.
- аралас радиоқабылдау,
магнитті жазу жəне ойнату
құрылғыларымен танысу,
ЭСТ аппараттарын жөндеу
жəне баптау.
Сұйық кристалды, плазмалық
жəне LED мониторларды
пайдаланып, телевизиялық
аппараттарды баптау. Сандық
дыбыс жəне бейне жазу аппараттарын жөндеу.
Жер серіктік қабылдау
құралдарын баптау жəне
жөндеу

БРЭА даму болаша-ғы.
- Электр-лік құрылғы-ларға
қызмет көрсету барысындағы
қауіпсіздік техникасы, өндірістік
санитария.
- электрлік монтаж
жұмыстарының технологиясы.
Радиотелевизиялық аппаратура
бөлшектері мен тораптары
- радио-телевизиялық
құрылғылардың микроминиатюризация.
-төмен жиілікті күшейткіш
-дыбыс жиілігі белгілерін магнитті жазу жəне ойнату құрылғылары.
-Ақ-қара түсті теледидарлардың
құрылымдық сызбасы, жұмыс
ұстанымы жəне тағайындалуы.
Түрлі түсті (ЭСТ) түсті
теледидарлардың құрылым-дық
сызбасы, жұмыс ұстанымы жəне
тағайындалуы
- сұйық кристалды, плазмалық
жəне LED- монитор қолданалатын теледидарлардың түсті
теледидарлардың құрылым-дық
сызбасы, жұмыс ұстанымы жəне
тағайындалуы.
-бейне белгілер мен жиілікті
дыбыс белгілерін сандық жазу
құрыл-ғысы.
- жер серіктік қабылдау
құрылғыларының түсті
құрылымдық сызбасы, жұмыс
ұстанымы жəне тағайындалуы.

- белгілеу құралдарын пайдалану,
бөлшектермен əр
түрлі механика-лық
жұмыстар жасау;
- Радиоэлементердің
сыртқы түрлерін
ажырату, олардың
параметрлерін
анықтау жəне
жалғауларды жүзеге
асыру;
- Монтаждық
жəне ұстанымдық сызбалар-ды
құрастыру, ВС
құрастыру жəне
жұмысын тексеру;
- монтаждық,
ұстанымдық жəне
электрлік сызбаларды дайындау;
- электрлік радиоэлементтерді
үйлестіру, баспа
тақтасын дайындау,
микросыз-баларды
баспа тақтасы-мен
жалғау;
- өлшеуге арналған
электрон-ды
құралар-дың
ақаулығы болмауын
тексеру;
- қосу, реттеу жəне
негізгі электрлік параметрлерін өлшеу;
- электроакустика-лық
түрлендіргіштерді
бөлшектеу жəне
құрастыру;
- дыбыс шығару
жүйелерін
құрастыруды жүзеге
асыру;
- радио-қабылдау
құрылғысының
ақаулықтарын
анықтау жəне жою,
баптауды жүзеге
асыру;
- телеви-зиялық
құрылғы-ларды,
магнито-фондарды,
дыбыс жəне бейне
жазу құрылғыларын
жөндеу жəне
қызмет көрсету.
- Жер серіктік қабылдау
құрылғыларын
реттеу, жөндеу жəне
баптау

- Бөлшек-тердің
геометриялық
параметрлерін
өлшеу, əр түрлі
механикалық
өңдеудің əр алуан
түрле-рін жүзеге
асыру: кесу,
турау, ерекшелеу
жəне т.б.;
- Электрлік
дəнекерлеуші-лер
көмегімен əр
түрлі құрылғылардың электрлік құрастыру
жұмыстарын
жүзеге асыру;
- Тұрақ-тандырғыш мульти-вибра-торлар-ды
құрастыру жəне
əр түрлі көрсеткіште-рін алу
- Дыбыстық
жиілікті
күшейткіштің
кедер-гісі мен
кернеуі картасын жасау;
- Авто-матика
жүйе-лерін монтаждау;
- Кабельдер мен
генераторлардың ақаулы-ғын
тексеру;
- Электрлік
құрылғылар
ақаулығын тексеру, күрделі
дыбыс шығару
жүйелерін
құрастыру;
- РҚҚ
құрастыру жəне
ақаулықтарын
анықтау
- Телевизиялық қабылдағыштардың
ақаулықтарын
анықтау жəне
баптау, сұйық
кристалды,
плазмалық жəне
LED мониторлардың ақаулы-ғын
анықтау жəне
жою. Сандық
дыбыс жəне
бейне жазу
құрылғылары.
- Жер серіктік
қабыл-дау құрылғыла-рын реттеу,
жөндеу жəне
баптау

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6

Кəсіби тəжірибе
Танысу тəжірибесі
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КҚ 2.1
КҚ2.2
КҚ2.3
КҚ2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ2.7

Кіріспе сабақ. Еңбекті
қорғау бойынша нұсқаулық.
Кəсіпорынмен танысу.
Бақылау-өлшеу құралдарымен
жұмыс. Радиоэлектрлік
құралдарға техникалық
қызмет көрсету жəне жөндеу
бойынша өндірістік бригада
құрамындағы жұмыстар.

-электрлік монтаж-дық жұмыстар
технологиясы.
Радиотелевизиялық құрылғы
бөлшек-тері мен тораптары.
-радио-телевизиялық
құрылғыларды микроминиатюризация.
-төмен жиілікті күшейткіш
-дыбыс-тық жиілік белгісін магнитті жазу жəне ойнату құрылғысы

- ЕСКД сəйкес сызбаларды оқу жəне
құрастыру;
- Қауіпсіздік техникасы жəне еңбекті
қорғау ережелерін
сақтау;
- Электро-акустикалық түрлендіргіштерді таңдау;
- Телекоммуникациялық жəне
тұрмыстық
құралдар-дың
технологиялық
нұсқаулар,
технологиялық
үдеріс картала-рын
дайындау;
- Қауіпсіздік пен
еңбекті қорғауды
қадағалау;
- Монтаждау
жұмыс-тарын
орындау барысында
технологияның
сақталуын
қадағалау.

- Телекоммуникация-лық
құрылғылар
мен тұрмыс-тық
техниканың профилак-тикасы,
техникалық
қызмет көрсету
жəне жөндеу;
- Электроакстикалық түрлендіргіш-терді реттеу, жөндеу жəне
іске қосу;
- Телекоммуникация-лық
құрылғылардың
жəне тұрмыстық
техниканың
технологиялық
жабдықтарын
дайын-дау.
Телекоммуникациялық
құрылғылардың
жəне тұрмыстық техниканы
пайдалану
барысындағы
дублер ретінде
жұмыс жасау

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6

Радиоэлектроншыалық
сызбаларды
құрастыру
-жинақ-тау
үдерісін
бақылау
- радиоэлектр-лік,
телеви-зиялық
техникалыққұрылғылардың
технологиялық
сызбалары-ның
ақаулықтарын
жою.

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6

Кəсіптік-технологиялық тəжірибе
КҚ 2.1
КҚ 2.2
КҚ 2.3
КҚ 2.4
КҚ 2.5
КҚ 2.6
КҚ 2.7
КҚ 3.1
КҚ3.2
КҚ 3.3

Кіріспе сабақ.
Еңбекті қорғау
бойынша нұсқаулық.
Кəсіпорынмен танысу. Бақылау-өлшеу
құралдарымен
жұмыс. Радиоэлектрлік құралдарға
техникалық қызмет
көрсету жəне жөндеу
бойынша өндірістік
бригада құрамын-дағы
жұмыстар.
Радио-электрлік
құрылғыларды өз
бетінше жөндеу жəне
техни-калық қызмет
көрсету

- Электр-лік құрылғыларды
жөндеу жəне қызмет көрсету
барысындағы қауіпсіз-дік техникасы ережелері жəне өндірістік
санитария мен оның міндеттері
- электрлік монтаж жұмыстарының техноло-гиясы.
Телевизиялық аппара-тура
бөлшек-тері мен тораптары
- радио-телеви-зиялық құралдарды микро-миниа-тюриза-циялау.
-төмен жиілікті күшейт-кіш.
-дыбыстық жиілік белгілерін
магнитті жазу жəне ойнату
құрылғылары.
-Ақ-қара түсті бейне көрсету
теледидарларының құрылымы, жұмыс ұстанымы жəне
құрамдауыш бөліктері.
- (ЭСТ) қолдана-тын түрлі-түсті
теледидарлардың құрылы-мы,
жұмыс ұстанымдары жəне
құрамдауыштары.
- түрлі түсті бейне теледидарлары,
сұйық кристалдыплазма-лық жəне
LED- мониторлардың құрылымы,
жұмыс ұстанымдары жəне
құрамдауыштары.
- дыбыс-тық жиілік белгілері мен
сандық белгілерді магнитті жазу
жəне ойнату құрылғылары.
- бейне жəне сандық дыбыстық
жиілік белгілерін сандық жазу
құрылғылары,
- құры-лымы, жұмыс ұстанымы,
жер серіктік қабылдау
құралдарының құрамдауыш
бөліктері

-жұмыс орнын дұрыс
ұйымдастыру;
- радио-электрлік
техника сызбаларын оқу жəне
жинақтау;
- ақаулық-тарды
табу жəне жою;
- монтаж-дау
алдында электрлік жəне
радиоэлектрондық
құрылғы-ларды
монтаж-дау;
-техно-логиялық талаптарды сақтай отырып монтаж-дау;
- қауіп
сіздік техника-сын
сақтау

Диплом жазу (стажерлік) тəжірибе
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КҚ 2.1
КҚ2.2
КҚ2.3
КҚ2.4
КҚ2.5
КҚ2.6
КҚ2.7
КҚ4.1
КҚ4.2

Кіріспе сабақ.
Еңбекті қорғау
бойынша нұсқаулық.
Бақылау-өлшеу
құралдарымен жұмыс.
Электрлік жəне
радиотехникалық
құрылғыларға қызмет
көрсету жəне жөндеу
бойынша өндірістік
бригададағы жұмыс.
Электрлік, радиоэлектрлік құрылғыларды
өз бетінше жөндеу
жəне қызмет көрсету.
Радиоэлектрлік техника мен жоғары технология құралда-рын
пайдалануға беру.
Радиоэлектрлік
құрылғылардың
бағдарламалық
жабдықтамасын баптау.

РЭҚ əр алуан түрлерін-дегі
үдерістер-ді анықтау: микро ЭЕМ
Өлшеу құралдары мен
жүйелері-нің функционалдық
мүмкіндіктерін қалай анықтау.
Микропроцессорлық
автоматтандырылған өлшеу
жүйелерін жобалау секілді өлшеу
жəне есептеу құралдары орындайтын қызметтерді пайдалану.
- əр түрлі РЭҚ түрлері мен басқа
да құрыл-ғылар мен аппаратураны
микро-процессорлық құрылдарды диагностикалау, жобалау
əдістері
- өлшеу құралдары мен жүйелерінің функцио-налдық мүмкіндіктері
-құралдың жұмыс режимдерін
басқару (сезімталдығын белгілеу,
фильтрлердің өткізу жолақта-рын
баптау); калибрлеуді басқару
(нөлді белгілеу, градусқа бөлу немесе электрлік белгілер бойынша
тексеру);
- микро-процессорлардағы аппараттар мен РЭҚ құрылғыларының
жұмыс-тары
-микро-процессорлық
автоматтандырылған өлшеу
жүйелерін жобалау əдістері

Жұмыс орнын
дұрыс ұйымдастыру;
- радио-электроншыа сызбаларын
оқу жəне жинау;
- ақаулық-тарды
табу жəне жою;
- радио-элеткрлік
құрылғыны монтаждау алдында
толымдау;
-техно-логиялық
талаптарды сақтай
отырып монтаждау
- қауіпсіз-дік техника-сын сақтау
-компью-терлік диагностика жүргізу,
радиоэлектрлік
құрылғыларды реттеу жəне баптау
-бөлімше
жағдайын-да
жұмыстарды
біліктілігі жоғары
мамандар-дың
қадағалауымен
орындау.

- радиоэлектронды
құрылғылар
сызбаларын
құрастыру;
- жинақ-тау
барысын
бақылау;
-радио-электроншыа
құрылғыларының,
технологиялық
құрылғы
сызбаларының
ақаулықтары
мен кемшіліктерін жою.
- Радиотелевизиялық
құралдарды
монтаж-дау
жəне бөлшектеу.
Радиотелевизиялық
құрылғыларды
жəне жерсеріктік
қабылдағыш
құрал-дарды
баптау жəне
реттеу.
Компьютерлік
диагностика
жүргізу жəне
дəнекерлеу
станциясы
көмегі-мен
микро-процессорлар мен
сызба-ларды
алмас-тыру
-қауіп-сіздік
техникасы,
еңбекті қорғау,
өндіріс-тік санитария жəне
өртке қарсы
қауіпсіздік
ережелері мен
нормаларын
сақтау

БҚ 2.1
БҚ 2.2
БҚ 2.3
БҚ 2.4
БҚ 2.5
БҚ 2.6

23

6. Білім беру бағдарламаның (модульдердің) мазмұны
Базалық модуьдер
БМ 01. Электрондық құрылғылар монтажы
Біліктіліктер: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды
жөндеу жəне қызмет көрсету шебері
Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті:
Аталған модуль білім алушыларға электронды құрылғылар монтажы,
қолдану саласы туралы түсінік беріп, монтаждық жұмыстарды орындау
барысындағы тəжірибелік дағдыларын қалыптастырады, монтаждық
жұмыстарды орындау барысында техника қауіпсіздігін сақтауды үйретеді.
1.2. Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль электрондық құрылғыларды монтаждау, реттеу үшін
қажетті жұмыстар нəтижесін, дағды мен білімді сипаттайды. Оқушылар
радиоэлектрлік құрылғыларды реттеу жəне монтаждау барысында алған білім
мен тəжірибелік дағдылар басқа пəндерді оқу барысында пайдаланылады.
Курс мазмұны электрлік терминологияның, электрлік сызбаларды оқудың
маңыздылығы мен электронды құрылғыларды пайдалануға рұқсат ету
талаптарын көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар графиктік таңбалармен
жəне телекоммуникациялық жəне электронды құрылғыларды монтаждау мен
қызмет көрсету барысында қолданылатын құралдармен таныса алады.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
– Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;
– Электротехника;
– Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;
– Электрлік радио өлшеулер;
– Арнайы технология.
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Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік:Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Бағалау критерийі
Осы модульді табысты аяқтағаннан Білім алушы міндеттері
кейінгі білім
алушының оқыту
нəтижелері
1.1 электромагниттік, рентгендік жəне ультракүлгін
ОН1 біледі: Монсəулеленудің жоғары деңгейін бағалау.
таждау жұмыстары
1.2 ауаны шаң басу деңгейін анықтау жəне
барысындағы
қауіпсіздік техникасы ашықтықтың əркелкі таралуын анықтау.
1.3 оқу шеберханаларында өрт шығу себептерін
анықтау.
1.4 алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану.
1.5 электр тоғының ағзаға əсерін түсіндіру.
1.6 электр тоғымен жарақаттану себептерін
анықтау.
1.7 электр тоғымен жарақаттанудан электрлік
қорғау құралдарын пайдалану.
1.8 электр тоғымен жарақаттанған жағдайда
алғашқы медициналық көмек көрсету.
ОН2 біледі: Графиктік 2.1 Графиктік таңбалар.
2.2 Техникалық терминдер мен сызбалар.
таңбалар
2.3 Құрылымдық жəне монтаждық сызбалар.
Техникалық терминдер мен сыз2.4 Сымдар мен таңғыштардың шартты графиктік
балар. Монтаждау
белгіленуі.
жұмыстарын орындау. 2.5 Радиоэлементтердің шартты графиктік белгіленуі.
ОН3 біледі жəне
3.1 Қарапайым электрлік сызбаларды есептеу.
жасай алады: мон3.2 Электрлік құрылғыларды қуаты бойынша
таждау жұмыстарын
таңдау.
орындау бары3.3 Электр заңдары (Ом, Кирхгоф)
сында электрлік
3.4 Электрлік шамалар.
құрылғыларды қуаты
бойынша таңдау
4.1 Резисторлар, конденсаторлар, индуктивтілік,
ОН 4
трансформаторлар
түсінеді: Радиоэле4.2 Жартылай өткізгіш құралдар
менттерде жүретін
4.3 Радиоэлементтерде өтетін үдерістер.
үдерістер
4.4 Жартылай өткізгіштердің жеке өткізгішті.
4.5 Жартылай өткізгіш түзеткіш диодтар.
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ОН5 біледі: резисторлар жəне конденсаторлар номиналдары,
индуктивтілік жəне
трансформаторлар.
ОН6.
Жасай алады:
Радиоэлектрлік аппараттарды
механикалық жəне
электрлік монтаждауды орындау, монтажды қадағалау жəне
тексеру.

5.1 резисторлар мен конденсаторлар номиналдарын
анықтау.
5.2 индуктивтілік жəне трансформаторлар.
5.3 радиоэлементтер, таңғыштар мен байланыс
жүйелерінің жұмыстарын бағалау.
5.4 жартылай өткізгіш құралдарды тексеру
5.5.жүргізілген өлшеулерге талдау жасау
6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру
6.2 дəнекерлеу, пісіру əдістерін таңдау.
6.3 монтаждауға арналған байланыс желісін жəне
радиоэлементерді дайындауды жүзеге асыру.
6.4 Радиоэлектрлік аппараттарды механикалық
жəне электрлік монтаждау.
6.5. монтажды қадағалау жəне тексеру

Базалық модульдер
БМ 02. Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет көрсетужəне
жөндеу
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модуль білім алушыларға
коммутациялық құрылғыларды монтаждау, жөндеу жəне қызмет көрсету
туралы түсінік береді, коммутациялық құрылғыларды орнату, жөндеу жəне
қызмет көрсету бойынша дағдыларды қалыптастырып, коммутациялық
құрылғыларды орнату, жөндеу жəне қызмет көрсету барысында қауіпсіздік
ережелерін сақтауға үйретеді.
1.2 Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль коммутациялық құрылғыларды орнату, жөндеу
жəне қызмет көрсетуге арналған білім мен дағдыны, жұмыс нəтижелерін
сипаттайды. Аталған курста алынған білім мен тəжірибелік дағдыларын
коммутациялық құрылғыларды орнату, жөндеу жəне қызмет көрсету
барысында, радиоэлектрлік құралдарды монтаждауда жəне басқа пəндерді
оқуда пайдаланады. Курс мазмұны электрлік терминологияның, электрлік
сызбаларды оқудың маңыздылығы мен электронды құрылғыларды
пайдалануға рұқсат ету талаптарын көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар
графиктік таңбалармен жəне телекоммуникациялық жəне электронды
құрылғыларды монтаждау, бақылау, профилактика мен қызмет көрсету
барысында қолданылатын құралдармен таныса алады.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
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–
–
–
–
–

Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;
Электротехника;
Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;
Электрлік радио өлшеулер;
Арнайы технология.

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 біледі:
Коммутациялық
құрылғыларды орнату, жөндеу жəне қызмет
көрсету барысындағы
қауіпсіздік техникасы

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

1.1 Коммутациялық құрылғылардың
оқшаулануы бұзылуын анықтау.
1.2 Коммутациялық құрылғыларды жөндеу
мен қызмет көрсетуге арналған құралдарды
пайдалану.
1.3 Электр тоғымен жарақаттану себептерін
анықтау.
1.4 Арнайы жұмыс киімдерін пайдалану.
1.5 Электр тоғымен жарақаттанудан электрлік қорғау құралдарын пайдалану.
2.1 Коммутациялық құрылғылардың графиктік
ОН2 біледі:
таңбалары.
Коммутациялық
2.2 Техникалық терминдер жəне
құрылғылардың графиктік
коммутациялық құрылғылар сызбалары.
таңбалары
2.3 Құрылымдық, монтаждық, ұстанымдық
жəне электрлік сызбалар.

ОН3біледі:
Коммутациялық
құрылғыларды есептеу жəне олардың
тағайындалуы.
Коммутациялық
құрылғыларға қойылатын
талаптар.

3.1 Коммутациялық құрылғыларды есептеу
3.2 Қуаты бойынша коммутациялық
құрылғылар мен электрлік құрылғыларды
таңдау.
3.3 коммутациялық құрылғыларда өтетін
үдерістер
3.4 коммутациялық құрылғыларға қойылатын
талаптар
3.5 коммутациялық құрылғылардың
тағайындалуы
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ОН4 біледі: Қосқыштар,
сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар.
Реле, топтық ауыстырып
қосқыштар

ОН5 біледі: қосқыштар,
сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар
түрлері.
Реле, топтық ауыстырып
қосқыштар өлшемдері номиналдары
Жасай алады: жұмыс
орнын ұйымдастыру,
коммутациялық
құрылғыларға арналған
дəнекерлеу, жапсыру
əдістері мен флюстерді
таңдау, коммутациялық
құрылғыларды
монтаждауға дайындау, коммутациялық
құрылғылардың
механикалық жəне электрлік монтажын жүзеге
асыру, коммутациялық
құрылғыларға қызмет
көрсету, бақылау жəне тексеруді орындау

4.1 Қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар
4.2 Реле, топтық ауыстырып қосқыштар
4.3 Реле, қосқыштар жəне сөндіргіштерді ауыстырып қосу ұстанымдары
4.4 Ажыратқыштар жəне таңғыштар
4.5 ажыратылатын жəне ажыратылмайтын
жалғаулар
5.1 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар түрлерін анықтау.
5.2 Реле, топтық ауыстырып қосқыштар
5.3 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар, реле жұмыстарын
бағалау.
5.4 қосқыштар, сөндіргіштер, ауыстырып
қосқыштар, геркондар, релені тексеру
5.5. жүргізілген өлшеулерге талдау жасау

6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру
6.2 коммутациялық құрылғыларға арналған
дəнекерлеу, жапсыру əдістері мен флюстерді
таңдау
6.3 коммутациялық құрылғыларды
монтаждауға дайындау
6.4 коммутациялық құрылғылардың
механикалық жəне электрлік монтажын
жүзеге асыру
6.5. коммутациялық құрылғыларға қызмет
көрсету, бақылау жəне тексеруді орындау

Базалық модульдер
БМ 03. Қорек көздерін жөндеу жəне баптау
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модуль білім алушыларға қорек
көздерін жөндеу жəне реттеу туралы түсінік береді, қорек көздерін реттеу
жəне жөндеу бойынша дағдыларды қалыптастырып, қорек көздерін реттеу
жəне жөндеу барысында қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйретеді.
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1.2 Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль қорек көздерін реттеу жəне жөндеуге арналған
білім мен дағдыны, жұмыс нəтижелерін сипаттайды. Аталған курста
алынған білім мен тəжірибелік дағдыларын қорек көздерін реттеу жəне
жөндеу барысында, басқа пəндерді оқуда пайдаланады. Курс мазмұны
электрлік терминологияның, электрлік сызбаларды оқудың маңыздылығы
мен электронды құрылғыларды пайдалануға рұқсат ету талаптарын
көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар графиктік таңбалармен жəне
телекоммуникациялық жəне қорек көздерін реттеу жəне жөндеу барысында
қолданылатын құралдармен таныса алады.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
– Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;
– Электротехника;
– Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;
– Электрлік радио өлшеулер;
– Арнайы технология.

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік:Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 Қорек көздерін реттеу
жəне жөндеу барысындағы
қауіпсіздік техникасы

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Қорек көздерінің оқшаулануы
бұзылуын анықтау.
1.2 Қорек көздерін реттеу жəне
жөндеуге арналған құралдарды пайдалану.
1.3 электр тоғымен жарақаттану себептерін анықтау
1.4 арнайы жұмыс киімін пайдалану
1.5 электр тоғымен жарақаттанудан
қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын
пайдалану.
1.6 электр тоғымен жарақаттанған
жағдайда алғашқы медициналық қызмет
көрсету
1.7 алғашқы өрт сөндіру құралдарын
пайдалану.
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ОН2 біледі: Қорек көздері
радиоэлементтерінің графиктік
таңбалары.
Əр түрлі қорек көздерінің
техникалық терминдері мен
сызбалары, ұстанымдық жəне
электрлік сызбалары
ОН3 біледі: Электрлік разряд. Потенциалдар айырымы. ЭДС. Айнымалы тоқ
тізбектеріндегі қорек көздері.
Тұрақты тоқ тізбектеріндегі
қорек көздері.

ОН4 біледі: Трансформаторлар, жартылай өткізгішті
қорек көзі түзеткіштері.
Қорек көздері кернеуін
тұрақтандырғыштар. Импульсті қорек көзінің жұмысы.
ОН5 жасай алады:
қорек көздерінің радио
элементтерінің дұрыстығын
анықтау, қорек көзінің
жұмысын бағалау, қорек
көзінің жеке тораптарының
жұмысының деректерін алу,
қорек көзінің жинақталған
сипаттамасы деректерін пайдалану. Қорек көзіне жүргізілген
өлшеулерге талдау жасау.
ОН6
жасай алады: жұмыс орнын
ұйымдастыру, қорек көзінің
жұмысын бағалау, қорек
көзінің ақаулықтарын анықтау,
радиоэлементтерді бөлшектеу
мен монтаждау, қорек көздерін
жөндеу мен баптауды орындау.
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2.1 Қорек көздері радиоэлементтерінің
графиктік таңбалары.
2.2 Əр түрлі қорек көздерінің техникалық
терминдері мен сызбалары.
2.3 Құрылымдық, монтаждық,
ұстанымдық жəне электрлік сызбалары.
3.1 Электрлік разряд. Потенциалдар айырымы. ЭДС.
3.2 Айнымалы тоқ тізбектеріндегі қорек
көздері.
3.3 Тұрақты тоқ тізбектеріндегі қорек
көздері.
3.4 Қорек көздерін есептеу
3.5 Екінші ретті қорек көздері
4.1 Трансформаторлар, жартылай
өткізгішті қорек көзі түзеткіштері.
4.2 Қорек көздері кернеуін
тұрақтандырғыштар.
4.3 Импульсті қорек көзінің жұмысы.
4.4 импульсті қорек көзінде өтетін
үдерістер жəне құрамдауыш бөліктер.
4.5 қорек көздерінің жұмыс кернеуі
5.1 қорек көздерінің радио элементтерінің
дұрыстығын анықтау.
5.2 қорек көзі радиоэлементтерінің
жұмыстарын тексеру.
5.3 қорек көзінің жеке тораптарының
жұмысының деректерін алу.
5.4 қорек көзінің жинақталған сипаттамасы деректерін пайдалану.
5.5. Қорек көзіне жүргізілген өлшеулерге
талдау жасау.
6.1 жұмыс орнын ұйымдастыру.
6.2 қорек көзінің жұмысын бағалау
6.3 қорек көзінің ақаулықтарын анықтау.
6.4 радиоэлементтерді бөлшектеу мен
монтаждау.
6.5. қорек көздерін жөндеу мен баптауды
орындау.

Кəсіби модульдер
КМ 01. Төмен жиілікті күшейткішті орнату, жөндеужəне баптау.
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модуль білім алушыларға
төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеу туралы түсінік
береді, төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеу бойынша
дағдыларды қалыптастырып, төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау
жəне реттеу барысында қауіпсіздік ережелерін сақтауға жəне құралдарды
пайдалануға үйретеді.
1.2 Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль төмен жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне
реттеуге арналған білім мен дағдыны, жұмыс нəтижелерін сипаттайды.
Аталған курста алынған білім мен тəжірибелік дағдыларын төмен жиілікті
күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеуде жəне басқа пəндерді оқуда
пайдаланады. Курс мазмұны электрлік терминологияның, электрлік
сызбаларды оқудың маңыздылығы мен электронды құрылғыларды
пайдалануға рұқсат ету талаптарын көрсетеді. Оқу үдерісінде білім
алушылар графиктік таңбалармен жəне телекоммуникациялық жəне төмен
жиілікті күшейткішті жөндеу, баптау жəне реттеу барысында қолданылатын
құралдармен таныса алады.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
– Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;
– Электротехника;
– Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;
– Электрлік радио өлшеулер;
– Арнайы технология.
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Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Бағалау критерийі
Осы модульді табысты
Білім алушы міндеттері
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нəтижелері
ОН1 біледі: Төмен жиілікті 1.1
Қорек көздерін жөндеуге арналған
күшейткішті жөндеу, баптау құралдар мен құрылғыларды пайдалану.
жəне реттеу барысындағы
1.2
төмен жиілікті күшейткішті
қауіпсіздік техникасы
оқшаулауының бұзылуын анықтау.
1.3
электр тоғымен жарақаттану себептерін анықтау
1.4
арнайы жұмыс киімін пайдалану
1.5
электр тоғымен жарақаттанудан
қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын
пайдалану.
1.6
электр тоғымен жарақаттанған жағдайда
алғашқы медициналық қызмет көрсету
ОН2 біледі: Төмен
2.1 Төмен жиілікті күшейткіш
жиілікті күшейткіш
радиоэлементтерінің графиктік таңбалары.
радиоэлементтерінің гра2.2 Төмен жиілікті күшейткіштердің əр алуфиктік таңбалары. Төмен
ан түрлерінің техникалық терминдері мен
жиілікті күшейткіштердің əр
сызбалары .
алуан түрлерінің техникалық
2.3 Төмен жиілікті күшейткіштердің
терминдері мен сызбалары,
монтаждық, ұстанымдық жəне электрлік
ұстанымдық жəне электрлік
сызбалары
сызбалары
ОН3 біледі: Төмен жиілік
3.1 Төмен жиілік белгілері көздері
белгілері көздері. Күшейетін
3.2 Күшейетін жиіліктердің жұмыс ауқымы.
жиіліктердің жұмыс
3.3 Амплитудалардың динамикалық
ауқымы. Амплитудалардың
ауқымы.
динамикалық ауқымы, но3.4 Номиналды шығыс кернеуі.
миналды шығыс кернеуі,
3.5 сезімталдығы, меншікті шуы жəне
төмен жиілікті күшейткіштің
сезімталдығы, меншікті шуы
фоны мен өздігінен қозуы .
жəне фоны мен өздігінен қозуы
4.1 биполярлы транзистордағы күшейткіш
каскадтардың типтік сызбаларын анықтау.
ОН4 біледі: биполярлы
4.2 далалық транзистордағы күшейткіш
транзистордағы күшейткіш
каскадтардың типтік сызбаларын анықтау.
каскадтардың тип4.3 Операциялық күшейткіштердің күшейту
тік сызбалары, далалық
транзистордағы күшейткіш каскадтарының сызбасын түсіндіру.
каскадтардың типтік сызба- 4.4 Графиктік эквалайзер сызбасы.
4.5 Төмен жиілікті күшейткіштерде
лары
қолданылатын радиоэлементтер, транзисторлар, микросызбалар.
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ОН5
жасай алады: Төмен
жиілікті күшейткіштің
радио элементтерінің
дұрыстығын анықтау. Қорек
көзінің радиоэлементтерін тексеруді жүргізу.
Күшейту каскадындағы
транзистордың жұмыс режимін өлшеу əдісін пайдалану.
жинақталған жұмыс сипаттамасы деректерін пайдалану,
төмен жиілікті күшейткіш
жүргізген өлшеулерге талдау
жасау
ОН6 жасай алады: Төмен
жиілікті күшейткіш
жұмысына диагностика жасау. Төмен жиілікті күшейткіш жұмысына
баға беру. Төмен жиілікті күшейткіш ақаулығын
анықтау, радиоэлементтерді
бөлшектеу мен монтаждау,
төмен жиілікті күшейткішті
жөндеу, баптау жəне реттеуді
жүзеге асыру.

5.1 Төмен жиілікті күшейткіштің радио
элементтерінің дұрыстығын анықтау.
5.2 Қорек көзінің радиоэлементтерін тексеруді жүргізу.
5.3Күшейту каскадындағы транзистордың
жұмыс режимін өлшеу əдісін пайдалану.
5.4 жинақталған жұмыс сипаттамасы деректерін пайдалану.
5.5. төмен жиілікті күшейткіш жүргізген
өлшеулерге талдау жасау

6.1Төмен жиілікті күшейткіш жұмысына диагностика жасау.
6.2Төмен жиілікті күшейткіш жұмысына
баға беру
6.3Төмен жиілікті күшейткіш ақаулығын
анықтау.
6.4 төмен жиілікті күшейткіштің радиоэлементтерін бөлшектеу мен монтаждау.
6.5. төмен жиілікті күшейткішті жөндеу,
баптау жəне реттеуді жүзеге асыру.

Кəсіби модульдер
КМ 02. Аралас құрылғыларды, магнитті жəне оптикалық дыбыс, бейне
жазбу құрылғыларын орнату,жөндеу жəне баптау.
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модуль білім алушыларға
магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату
аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау туралы түсінік береді,
магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату
аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау бойынша дағдыларды
қалыптастырып, магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне жазбаны жазу
жəне ойнату аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне баптау барысында
қауіпсіздік ережелерін сақтауға жəне құралдарды пайдалануға үйретеді.
1.2 Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль жөндеу, реттеу жəне баптауға арналған білім мен
дағдыны, жұмыс нəтижелерін сипаттайды. Аталған курста алынған
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білім мен тəжірибелік дағдыларын магнитті жəне оптикалық аудио жəне
бейне жазбаны жазу жəне ойнату аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу
жəне баптауда жəне басқа пəндерді оқуда пайдаланады. Курс мазмұны
электрлік терминологияның, электрлік сызбаларды оқудың маңыздылығы
мен электронды құрылғыларды пайдалануға рұқсат ету талаптарын
көрсетеді. Оқу үдерісінде білім алушылар графиктік таңбалармен жəне
телекоммуникациялық жəне магнитті жəне оптикалық аудио жəне бейне
жазбаны жазу жəне ойнату аралас құрылғыларын жөндеу, реттеу жəне
баптау барысында қолданылатын құралдармен, тексеру əдістерімен жəне
жұмыс ұстанымдарымен таныса алады.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
– Электронды құрылғылар сызбалары мен сұлбаларын оқу;
– Электротехника;
– Радиоэлектроншыа негіздері жəне радиоэлектрлік құрылғылар;
– Электрлік радио өлшеулер;
– Арнайы технология.
Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
Бағалау критерийі
Осы модульді табысты
Білім алушы міндеттері
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
1.1
магнитті жəне оптикалық аудио
ОН1 біледі: магнитті жəне
жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату
оптикалық аудио жəне бейаралас құрылғыларының оқшаулануының
не жазбаны жазу жəне ойнату аралас құрылғыларын
бұзылуын анықтау.
жөндеу, реттеу жəне баптау
1.2 магнитті жəне оптикалық аудио
барысындағы қауіпсіздік ере- жəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату
желері
аралас құрылғыларын жөндеуге арналған
құралдарды пайдалану.
1.3 электр тоғымен жарақаттану себептерін анықтау
1.4 арнайы жұмыс киімін пайдалану
1.5 электр тоғымен жарақаттанудан
қорғайтын электрлік қорғаныс құралдарын
пайдалану.
1.6 электр тоғымен жарақаттанған
жағдайда алғашқы медициналық қызмет
көрсету
1.7
алғашқы өрт сөндіру құралдарын
пайдалану.
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2.1 Магнитті жəне оптикалық аудио жəне
бейне жазбаны жазу жəне ойнату аралас
ОН2 біледі: Магнитті жəне
құрылғыларының радиоэлементтерінің
оптикалық аудио жəне бейне
графиктік таңбалары.
жазбаны жазу жəне ойна2.2 Магнитті жəне оптикалық аудио жəне
ту аралас құрылғыларының
бейне жазбаны жазу жəне ойнату аралас
радиоэлементтерінің грақұрылғыларының техникалық терминдері
фиктік таңбалары. Магнитті
мен сызбалары
жəне оптикалық аудио жəне
2.3 Магнитті жəне оптикалық аудио
бейне жазбаны жазу жəне ойжəне бейне жазбаны жазу жəне ойнату
нату аралас құрылғыларының
аралас құрылғыларының құрылымдық,
техникалық терминдері мен
монтаждық, ұстанымдық жəне электрлік
сызбалары, құрылымдық,
сызбалары
монтаждық, ұстанымдық жəне
электрлік сызбалары
ОН3 біледі:
Радиожиілік белгісі көздері
Радиоқабылдағыш
сезімталдығы. Күшейетін
жиіліктердің жұмыс ауқымы.
Көлбеу-жолды оптикалық
жазу ұстанымы.
Автоматты реттеу жүйесі.
Бейне жəне дыбыс жазбасын
оптикалық жазу жəне ойнату
ұстанымы.

3.1 Радиожиілік белгісі көздері
3.2Радиоқабылдағыш сезімталдығы.
3.3 Дыбысты магнитті жазу жəне ойнату.
3.4 Көлбеу-жолды оптикалық жазу
ұстанымы жəне бейне белгіні екі айналмалы баспен ойнату.
3.5 Автоматты реттеу жүйесі.
3.6 Бейне жəне дыбыс жазбасын
оптикалық жазу жəне ойнату ұстанымы.

4.1 Əмбебап күшейткіштердің типтік сызОН4 біледі: бейне жəне аудио баларын анықтау
4.2 Өшіру жəне магниттеу
жазбасын оптикалық жазу
генераторларының типтік сызбаларын
жəне ойнату ұстанымы
Оптикалық жəне маганықтау
нитті аудио жəне бейне
4.3 аудио жəне бейне белгіні жазу
белгілерді жазу жəне ойұстанымдары.
нату құрылғыларында
4.4 САР белгілерін алу жəне өңдеу
қолданылатын радио элемент- 4.5 Оптикалық жəне магнитті аудио
тері, транзисторлар жəне ми- жəне бейне белгілерді жазу жəне ойнату
кросызбалар.
құрылғыларында қолданылатын радио элементтері, транзисторлар жəне микросызбалар
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ОН5 жасай алады:
жинақталған жұмыс сипаттамасы деректерін пайдалану,
Магнитті жəне оптикалық
жазу жəне ойнату аралас
құрылғыларында жүргізілген
өлшеулерге талдау жасау .

ОН6 жасай алады: Магнитті
жəне оптикалық жазу жəне ойнату аралас құрылғыларының
жұмысына диагностика жасау,
Магнитті жəне оптикалық
жазу жəне ойнату аралас
құрылғыларының жұмысына
баға беру. Магнитті жəне
оптикалық жазу жəне ойнату аралас құрылғыларының
жұмысының ақаулықтарын
анықтау, Магнитті жəне
оптикалық жазу жəне ойнату
аралас құрылғыларының радиоэлементтерін бөлшектеу
мен монтаждау

5.1 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғы тораптарының
дұрыстығын анықтау.
5.2 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғылардың радио элементтерін тексеру
5.3 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғылардың жұмыс режимдерін өлшеу əдістемесін пайдалану.
5.4 жинақталған жұмыс сипаттамасы деректерін пайдалану.
5.5. Магнитті жəне оптикалық жазу
жəне ойнату аралас құрылғыларында
жүргізілген өлшеулерге талдау жасау.
6.1 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғыларының жұмысына
диагностика жасау.
6.2 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғыларының жұмысына
баға беру.
6.3 Магнитті жəне оптикалық жазу
жəне ойнату аралас құрылғыларының
жұмысының ақаулықтарын анықтау .
6.4 Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғыларының радиоэлементтерін бөлшектеу мен монтаждау
6.5. Магнитті жəне оптикалық жазу жəне
ойнату аралас құрылғыларын жөндеу жəне
баптауды жүзеге асыру

Кəсіби модульдер
КМ 03. ЭСТ жəне сұйық кристалды, плазмалық жəне LED панелді
телевизиялық аппаратураны жөндеу, реттеу жəне баптау.
Біліктілігі: Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталмыш модуль білім алушыға
телевизиялық аппаратура жөндеу, баптау, қолдану саласы, жөндеу жүргізу
кезіндегі тəжірибелік дағдылар, телевизиялық аппаратураны жөндеу,
баптау жəне реттеу, жөндеу жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау
аспаптарын игеру, ЭСТ жəне сұйық кристалды, плазмалық пен LED
панелді телевизиялық аппаратурасын баптау мен реттеу түсінігін береді.
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1.2 Модульге қысқаша шолу
Аталмыш модуль телевизиялық аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу үшін
қажетті жұмыстардың нəтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
1.3. Модуль мазмұны
– Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
– Электрондық құрылғылардың сызбалары мен үлгілері;
– Телевидение;
– Радиоэлектроншыа мен радиоэлектроншыалық құрылғылар негізі;
– Электрлік радиолық өлшеу;
– Арнайы технология.
Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Телекоммуникациялық жəне электрондық құрылғыларды жөндеу жəне
қызмет көрсету шебері біліктілігі бойынша
Бағалау критерийі
Осы модульді табысты
Білім алушы міндеттері
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
1.1 телевизиялық аппаратураның
ОН1 біледі: телевизиялық
оқшаулануының бұзылысын анықтау.
аппаратураны жөндеу пен
1.2 телевизиялық аппаратураны жөндеу
реттеу кезіндегі қауіпсіздік
үшін құралды қолдану.
техникасы
1.3 электр тоғымен жарақаттану себептерін анықтау.
1.4 арнайы киімді пайдалану.
1.5 электр тоғынан жарақаттанудан электрлік қорғаныс құралдарын пайдалану.
1.6 электр тоғымен жарақаттанған кезде
алғашқы медициналық көмекті көрсету
1.7 өрт сөндірудің алғашқы құралдарын
пайдалану.
ОН2 біледі: Телевизиялық
2.1 Телевизиялық аппаратураның радио
аппаратураның радио
элементтерінің графикалық белгілері.
элементтерінің графикалық
2.2 Телевизиялық аппаратураның алуан
бейнелерін. Телевизиялық
түрлерінің техникалық терминдері мен сызаппаратураның алуан
түрлерінің техникалық тербалары.
миндері мен сызбалары,
2.3 Телевизиялық аппаратураның
құрылымдық, құрастыру
құрылымдық, құрастыру жəне түбегейлі
жəне түбегейлі электрлік
электрлік сызбалары.
сызбаларын
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ОН3 біледі: Телевидениенің
физикалық негіздерін.
Түрлі түсті телевидениенің
бейнелерінің сигналдарының
қалыптасуын. Ажырату
құрылғылары. Ажырату
құрылғыларын синхрондау.
Импульстік генераторлар.
Телевизиялық сигналдың
қасиеті мен сипаттамасы.

3.1 Телевизиялық сигналдардың көздері.
3.2 Телевизиялық қабылдағыштың
бейнесінің сапасын бағалау.
3.3 Телевизиялық қабылдағыштың баптауын жасау.
3.4 Түрлі-түсті телевидениенің бейнесінің
сигналының қалыптасу қағидасы.
3.5 Ажыратуға арналған кернеудің
қалыптасу қағидасы.
3.6 Түрлі-түсті бейнелі теледидардың
функционалдық мүмкіндіктерін анықтау.

ОН4біледі: Э.С.Т. түрлітүсті бейненің қалыптасуын.
LED мониторларда түрлітүсті бейненің қалыптасуын.
Телевизиялық аппаратурада қолданылатын радио
элементтерді, транзисторларды, микросызбаларды.
Телевизиялық аппаратураның
типтік сызбалары жəне
кіші мен кадрлық жаймалар
генераторының сызбасы.

4.1Телевизиялық аппаратураның типтік сызбаларын анықтау.
4.2 Кіші жəне кадрлық жаймалардың
генераторларының типтік сызбасын анықтау.
4.3 Э.С.Т. түрлі-түсті бейненің қалыптасуы.
4.4 LED мониторларда түрлі-түсті бейненің
қалыптасуы.
4.5 Телевизиялық аппаратурада
қолданылатын радио элементтер, транзисторлар, микросызбалар.

5.1 Телевизиялық аппаратураның
тораптарының дұрыстығын анықтау.
5.2 Телевизиялық аппаратураның радио элементтерін тексеруді жүргізу.
5.3 Телевизиялық аппаратураның жұмыс режимін өлшеу əдістемесін қолдану.
5.4 Жұмыстың жиілік сипаттамаларының
жинақталған деректерін қолдану.
5.5. Телевизиялық аппаратураға жүргізілген
өлшеулерді талдауды жүзеге асыру.
ОН6істей алады:
6.1 Телевизиялық аппаратураның жұмысын
Телевизиялық аппаратураның диагностикалау.
жұмысын диагностика6.2 Телевизиялық аппаратура жұмысын
лау. Телевизиялық аппабағалау .
ратура жұмысын бағалау.
6.3 Телевизиялық аппаратураның тораптары
Ақаулықтарды табу жəне
мен блоктарының ақаулықтарын табу.
6.4 телевизиялық аппаратураның радио
телевизиялық аппаратураэлементтерін бөлшектеу мен құрастыруды
ны жөндеу, телевизиялық
жүзеге асыру .
аппаратураның радио эле6.5. телевизиялық аппаратураны жөндеу
менттерін бөлшектеу мен
мен баптауды жүзеге асыру.
құрастыруды жүзеге асыру.
ОН5 істей алады: Жұмыстың жиілік
сипаттамаларының
жинақталған деректерін
қолдану, телевизиялық аппаратураны жөндеу мен
реттеу кезінде жүргізілген
өлшеулердің талдауын
жүзеге асыру.

38

Кəсіби модульдер
КМ-04 Модуль «Сандық дыбыс жəне бейне жазба аппаратурасын
жөндеу»
Біліктілігі
Техник-электроншы
Мақсаты жəне міндеті
Аталмыш модуль білім алушыларға сандық дыбыс жəне бейне жазба
аппаратурасын жөндеуге арналған білімдерді алу мүмкіндігін береді.
Модульге кіріспе
Аталмыш модуль білім алушыларға дыбыс жəне бейне жазбаның сандық
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу, қолдану саласы, жөндеген кездегі
тəжірибелік дағдылар, дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын
баптау мен реттеу, дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын
жөндеу, баптау жəне реттеуді жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтау
аспаптарын игеру түсініктерін береді.
Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
реттеу үдерісінде дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу
кезінде қолданылатын баптау құралдары мен техникалық жабдықтарын
пайдаланумен айналысатын білім алушыларға жарамды. Модуль білім
алушылар басында таныс емес материалдар мен мəселелерді қатарын қамтуы
мүмкін.
Аталмыш модуль білім алушыларға дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасының құрылысы мен жұмысын, олардың техникалық жəне
электрлік сипатын анықтау мен сипаттауға; қолдану саласы мен пайдалану
əдістерін білуге, олардың тағайындалуына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.
Білім алушылар өздерінің өткізгіштік жəне жартылай өткізгіштік
материалдардың, бейөткізгіштердің физикалық, механикалық жəне электрлік
қасиеттерін, құрылымдық талаптар, шығындар мен электрлік материалдардың
болуы мен сəйкестігі түсініктерін дыбыс жəне бейне жазбаның сандық
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу үдерісінде қолданатын болады.
Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың
сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері
көрсетілетін жəне сипатталатын болады, бұл білім алушыларға болашақта
олардың бұзылуына алып келетін жəне оларда болатын үдерістерді тануға
мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау
дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
реттеу үдерісінде маңызды рөл алады.
Өндірістік оқыту үдерісінде дыбыс жəне бейне жазбаның сандық
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде қолданылатын
аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық құрылғылармен жұмыс
жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу кезіндегі техника қауіпсіздігі
əдістерін, дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу,
баптау жəне пайдалану əдістемесін игеруді қарастырады.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:
1. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
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пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.
2. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасы кезінде қолданылатын
радио элементтерінің құрылымын, олардың электрлік, магниттік, жылу,
механикалық жəне физикалық-химиялық сипатын білу.
3. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасы құрылғысының
құрылымын, жұмысын жəне жіктелуі білу.
4. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын реттеу, баптау,
ақаулықтарды анықтау кезінде бақылау-өлшеу құралдарын қолдану білу.
5. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
реттеу жұмыстарын жасай алу.
Модуль мазмұны.
1. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын жөндеу, баптау
жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.
Электрлік қауіпсіздік: электр тоғының адам ағзасына əсері: қызулық,
электролиздік жəне биологиялық. Жергілікті (электрлік жарақат) немесе
жалпы (электрлік соққы).
Электр тоғымен жарақаттанудың үш дəрежесі:
1. Шекті сезінерлік тоқ.
2. Шекті жібермейтін тоқ.
3. Шекті фибрилляциялық тоқ.
Электр тоғымен жарақаттанудың басты себептері.
Техникалық
құралдар
мен
қорғаныс
əдістерін
қолдану,
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.
Өрт қауіпсіздігі: Өрттің туындауының негізгі себептері.
Өртті сөндірудің алғашқы құралдары. Өрт болған жағдайда əрекет ету
тəртібі. Өрт кезінде эвакуациялау жоспары.
2. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын құрастыру
кезінде қолданылатын радио элементтерінің құрылысын, олардың
электрлік, магниттік, жылулық, механикалық жəне физикалықхимиялық сипаты.
Радиоматериалдардың
физикалық
қасиеті:
Бейөткізгіштердің
негізгі қасиеттері: бейөткізгіштік материалдар, органикалық полимерлер,
керамикалық бейөткізгіштік материалдар. Слюда жəне слюдалық
материалдар.
Өткізгіш материалдар: өткізгіштің негізгі параметрлері, жоғары
өткізгішті материалдар, өткізгіштен тыс, жоғары кедергілі материалдар,
байланыс материалдары, дəнекерлеу үшін пайдаланылатын дəнекер.
Жартылай өткізгіш материалдар: жартылай өткізгіштердің негізгі
параметрлері, жеке жəне қоспалы жартылай өткізгіштер, жартылай
өткізгіштердегі негізгі əсерлер жəне олардың қолданылуы, қарапайым
жартылай өткізгіштер, жартылай өткізгішті химиялық байланыстар, жартылай
өткізгіш кешендер.
Магниттік материалдар: магниттік материалдар параметрлері,
ферромагнетиктердің қисық магниттеуі, магнитті жұмсақ, магнитті қатты
материалдар.
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Дисперсті-мықты
композициялық
материалдар,
талшықты
композициялық материалдар, металл емес негіздегі композициялық
материалдар, металл негіздегі композициялық материалдар.
3.Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасы құрылғысын
құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.
Бақылау жəне автоматтандыру жүйелерінде тағайындалуы мен
қолданылуы: қос полярлы жəне далалық транзисторлар, микроминиатюралық
жасалған электрондық тізбектердің құрамдауыштары.
Оптоэлектроншыа құрамдауыштары мен ақпаратты бейнелеудің
техникалық құралдары: оптоэлектроншыа құрамдауыштары туралы
жалпы мəліметтер, жарықты басқару көздері, фотоқабылдағыштар, жарық
өткізгіштер жəне қарапайым оптрондар, ақпаратты бейнелеуге арналған
сұйық кристалды құралдар, ақпаратты бейнелеуге арналған газбен
толтырылған құралдар, ақпаратты бейнелеуге арналған жартылай өткізгішті
жəне электролюминесцентті құралдар.
Электр сигналдарын күшейткіштер: электр сигналдарын күшейткіштер,
олардың негізгі параметрлері мен сипаттамалары, күшейткіштерге
қолданылатын кері байланыс теориясы, қос полярлы жəне далалық
транзистордардағы күшейткіштер, күшті күшейткіш каскадтар, көп каскадты
күшейткіштер, интегралды атқарымдағы күшейткіштер, операциялық
күшейткіштердің параметрлері мен сипаттамалары, күшейткіштер беріктігі
жəне түзету, олардың сипаттары.
Электрлік сигналдардың ұқсас түрлендіргіштері: интегралдық жəне
саралау құрылғылары, белсенді сүзгіштер, электрлік сигналдардың магнитті
электрондық түрлендіргіштері, математикалық операцияларды орындайтын
сигналдардың көбейткіштері жəне құрылғылары, электрлік сигналдардың
детекторлары.
Электрондық кілттер: импульстер, үдерістер жəне қондырғылар туралы
деректер, диодты кілттер, қос полярлы жəне далалық транзисторлардағы
кілттер.
Логикалық элементтер, триггерлер, автогенераторлар: логикалық
элементтер, триггерлер, симметриялық емес триггерлер, тербеліс
генераторлары туралы мəліметтер
4. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын реттеу, баптау
жəне ақаулықтар табылған кезінде бақылау-өлшеу құралдарын
пайдалана алу.
Бақылау-өлшеу құралдарымен электронды блоктар мен сызбалардағы
кереғарлық пен кернеуді анықтау: кернеуді өлшеу, электр тізбегіндегі
ақаулықтар, тіректі шама ретінде алынған нүкте, кереғарлық пен кернеу
шамасын анықтайды.
Импульсті жəне сандық сызбаларда ақаулықтарды жүйелік іздеу: сандық
сызбалардағы кернеу, мүмкін қысқа тұйықталулар мен ішкі үзіктердің əсері,
сандық сызбада қателерді жүйеленген іздеу, сандық интегралды сызбалардағы
қателер.
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5. Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасын реттеу, баптау
жəне жөндеуді жасай алу.
Бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдаланумен дыбыс жəне
бейне жазбаның сандық аппаратурасының жұмыс қабілеттілігін
диагностикалау:
АБЖ қуат көзін, қоректендіру кернеуі түрлендіргішін, таспалы
керілген механизмді жəне бейне бастиектерді, басқару батырмаларын,
басқару платаларын, дисплейді, сыртқы тасымалдағыштарға жалғауға
арналған коммутациялану құрылғысын, сандыққа аналогты сигналды
түрлену каналын тексеру.
Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратураларын арнайы
құралдарды пайдалану арқылы тазалау мен күту.
АБЖ жəне қуаттану кернеуі адаптерін жөндеу мен күту.
ТКМ жəне бейне бастиектердің кристалдарын жөндеу, реттеу жəне
күту.
Дисплейді жөндеу жəне ауыстыру.
Басқару батырмаларын, басқару платаларын жөндеу жəне ауыстыру.
Сыртқы тасымалдағыштармен жалғауға арналған құрылғыны жөндеу
жəне ауыстыру.
Шлейфті жəне оған жалғағышты тексеру жəне ауыстыру.
Сандыққа аналогты сигналды түрлену каналын тексеру жəне жөндеу.
Объективті тазалау жəне жөндеу.
Дыбыс жəне бейне жазбаның сандық аппаратурасының жөндеу
жұмыстарын жасау кезіндегі қауіпсіздік.
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нəтижелері
ОН1 Дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасын күту,
жөндеу, баптау, реттеу жəне пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.
ОН2 Дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасын жасау
кезінде қолданылатын радио
элементтердің құрылымын,
олардың электрлік, магниттік,
жылулық, механикалық жəне
физикалық-химиялық сипатын
білу.
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Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Электр тоғымен жарақаттану
дəрежесін анықтайды.
1.2 Электр тоғымен жарақаттанудан
қорғанудың техникалық құралдары
мен əдістерін қолдана білу.
1.3 Өрт сөндіру құралдарын таңдау.
2.1 диэлектрлік материалдарды пайдалану
2.2 өткізгіштердің негізгі параметрлерін анықтау
2.3 жартылай өткізгішт материалдарды таңдау
2.4 дисперсиялық-мықты
композициялық материалдарды пайдалану

3.1оптоэлектроншыа
құрамдауыштарын жəне ақпаратты
бейнелеудің техникалық құралдарын
пайдалану
3.2 электр сигналдарының
күшейткіштерін жинау
3.3 электрлік сигналдардың аналогты
түрлендіргіштерін пайдалану
3.4 логикалық элементтерді, триггерлерді, автогенераторларды пайдалану
ОН4Дыбыс жəне бейне жазбаның 4.1. Электронды блоктардағы жəне
сандық аппаратурасы ақаулығын
бақылау-өлшеу құралдарындағы
табу, реттеу жəне баптау кезінде
сызбалардағы кереғарлық пен кернебақылау-өлшеу құралдарын пайда- уді анықтау
4.2. Импульстік жəне сандық
лана білу.
сызбалардағы ақаулықтарды жүйелік
іздеуді орындау
4.3.Сандық сызбадағы қателерді,
сандық интегралды сызбалардағы
қателердің жүйеленген іздеуін жүзеге
асыру.
ОН5 Дыбыс жəне бейне жазбаның 5.1. Дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасын жөндеуді,
сандық аппаратурасының жұмыс
баптауды, реттеуді жасай білу.
қабілеттілігін диагностикалау
дағдыларын меңгеру
5.2 Жөндейтін сандық
құрылғылардың ақаулықтарының себептерін табу.
5.3 Дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасын арнайы
құралдарды пайдаланып тазалауды
жəне күтуді жүзеге асыру.
5.4 Сандық аппаратураны жөндеуді,
реттеуді жəне күтуді жүзеге асыру.
ОН3Дыбыс жəне бейне жазбаның
сандық аппаратурасының
құрылғыларын жасау құрылымын,
жұмысын жəне жіктелуін білу.

Кəсіби модульдер
КМ 05. Жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу
Біліктілігі
Техник-электроншы
Мақсаты жəне міндеті
Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату
аппаратурасын жөндеу, құрастыру жəне баптау бойынша білімдерді алуға
мүмкіндік береді.
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Модульге кіріспе
Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу түсінігін береді.
Жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
реттеуді орындау кезінде тəжірибелік іскерліктерді пайдалану, жер серіктік
қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеуді орындау
кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау жабдықтарын меңгеру.
Модуль жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын жөндеу,
баптау жəне реттеу үдерісінде жер серіктік қабылдау мен тарату
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу кезінде қолданылатын баптау
құрылғылары мен техникалық құралдарды пайдаланумен айналысқан білім
алушыларға жарамды. Модуль білім алушылар бастапқыда таныс болмаған
материалдарды қамтуы мүмкін.
Аталмыш модуль білім алушыларға жер серіктік қабылдау мен тарату
аппаратурасын құрылымы мен жұмысын, оның техникалық жəне электрлік
сипаттарын анықтау мен сипаттауға; қолдану саласы мен пайдалану
əдістерін білуге, оларды тағайындауына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.
Білім алушылар өздерінің өткізгіштік жəне жартылай өткізгіштік
материалдардың, бейөткізгіштердің физикалық, механикалық жəне электрлік
қасиеттерін, құрылымдық талаптар, шығындар мен электрлік материалдардың
болуы мен сəйкестігі түсініктерін жер серіктік қабылдау мен тарату
аппаратурасын жөндеу, құрастыру жəне баптау үдерісінде қолданатын болады.
Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың
сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері
көрсетілетін жəне сипатталатын болады, бұл білім алушыларға болашақта
олардың бұзылуына алып келетін жəне оларда болатын үдерістерді тануға
мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау
жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне реттеу
үдерісінде маңызды рөл алады.
Өндірістік оқыту үдерісінде жер серіктік қабылдау жəне тарату
аппаратурасын жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде қолданылатын
аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық құрылғылармен жұмыс
жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу кезіндегі техника қауіпсіздігі
əдістерін, жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау
жəне пайдалану əдістемесін игеруді қарастырады.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтаған кездегі оқушылардың міндеттері:
1. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау, реттеу
жəне пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.
6. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасы кезінде қолданылатын
радио элементтерінің құрылымын, олардың электрлік, магниттік, жылу,
механикалық жəне физикалық-химиялық сипатын білу.
7. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасы құрылғысының
құрылымын, жұмысын жəне жіктелуі білу.
8. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын реттеу, баптау,
ақаулықтарды анықтау кезінде бақылау-өлшеу құралдарын қолдану білу.
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9. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау жəне
реттеу жұмыстарын жасай алу.
Модуль мазмұны.
1. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын жөндеу, баптау
жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.
Жер серіктік құрылғыларды орнату мен құрастыру үдерісінде
слесарлық-механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі
қауіпсіздік.
Слесарлық-механикалық жұмыстарды биікте атқару кезіндегі
қауіпсіздік.
Электрлік қауіпсіздік: электр тоғының адам ағзасына əсері: қызулық,
электролиздік жəне биологиялық.
Электр тоғымен жарақаттанудың негізгі себептері.
Техникалық құралдар мен қорғану əдістерін пайдалану,
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.
Өрт қауіпсіздігі: Өрттің туындауының негізгі себептері.
Өрт сөндірудің алғашқы құралдары. Өрт жағдайындағы əрекет реті.
Өрт кезіндегі эвакуациялау жоспары.
Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы медициналық көмек
көрсету.
2. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын құрастыру кезінде
қолданылатын радио элементтерінің құрылысын, олардың электрлік,
магниттік, жылулық, механикалық жəне физикалық-химиялық сипаты.
Металдар құрылысы жəне қасиеттері: меншікті кедергі; өткізгіштік;
диэлектрлік тұрақтысы; қаттылығы, беріктігі, созылымдылығы, иілгіштігі,
икемділік, нəзіктік, тығыздығы.
Бейөткізгіштердің негізгі қасиеттері: бейөткізгіштік материалдар,
органикалық полимерлер, керамикалық бейөткізгіштік материалдар. Слюда
жəне слюдалық материалдар.
Өткізгіш материалдар: симметриялы коаксиальді шоғырсым
таңбаламасы тағайындалуы мен пайдалану, физикалық қасиеттері, негізгі
параметрлері, оптикалық-талшықты шоғырсым, тағайындалуы, пайдалану,
оптикалық-талшықты шоғырсымды құрастыру кезінде қолданылатын
құрылғылар, дəнекерлеу үшін қолданылатын дəнекер.
Байланысты материалдар мен құрылғылар: сəйкестендіру
құрылғылары, жалғағыштар, байланыстырғыштар, электр сигналдарын
күшейткіштер, коммутаторлар.
3.Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасы құрылғысы
құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.
Орбита типтері, спутниктердің қозғалысы, телевизиялық хабар
таратудың түрлі спутниктері.
Жер серіктік телевидениеден хабар тарату диапазоны.
Жер серіктік телевидениенің сигналдарының параметрлері,
поляризация.
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Жер серіктік антенналардың алуан типтері, конвертор, телевизиялық
хабар таратудың аналогты жəне сандық жүйесі.
Жер серіктік сигналды қабылдау құрылғысы: ЖТ күшейткіштері,
гетеродин, араластырғыш, шоғырланған селекция сүзгіші, күшейтумен
автоматты реттеу құрылғысы, синхронды фазалық детектор, бейне
трактысы, дыбыс трактысы, басқару блогы, қоректену көзі.
Басқару тетігі.
4. Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын реттеу, баптау
жəне ақаулықтар табылған кезінде бақылау-өлшеу құралдарын
пайдалана алу.
Бақылау-өлшеу құралдарымен электронды блоктар мен сызбалардағы
кереғарлық пен кернеуді анықтау: кернеуді өлшеу, электр тізбегіндегі
ақаулықтар, радио элементтерді тексеру.
Сандық жəне меңзерлік индикатормен жер серіктік сигнал деңгейін
анықтауға арналған құрал.
Спутниктегі жер серіктік антеннаны дəл баптауға арналған құрал.
5.Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасын реттеу, баптау
жəне жөндеуді жасай алу.
Бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдаланумен жер серіктік қабылдау
жəне тарату аппаратурасының жұмыс қабілеттілігін диагностикалау:
Қуаттандыру көзін, конвертор қуатын, басқару блогын, басқару
батырмаларын, сыртқы тасымалдағыштарға жалғану үшін коммутациялану
құрылғысын, сандыққа аналогты сигналды түрлену каналын, сигналды өңдеу
каналын, бейне мен дыбыс трактын тексеру.
Жер серіктік антеннаны жинау, орнату жəне оны бекіту, коаксиальді
шоғырсымды құрастыру мен коммутациялау, конверторды орнату.
Сəйкес спутникке жер серіктік антеннаны баптау.
Жер серіктік сигналды қабылдау құрылғысын баптау (ресивер).
Басқару батырмаларын, басқару блогын жөндеу жəне ауыстыру.
Сыртқы тасымалдағышқа жалғауға арналған құрылғыны жөндеу жəне
ауыстыру.
Шлейф пен оларға жалғағыштарды тексеру жəне ауыстыру.
Сандыққа аналогты сигналдың түрлену каналын тексеру жəне жөндеу.
Қуат көзін жөндеу.
Жер серіктік қабылдау жəне тарату аппаратурасының жөндеу жəне
құрастыру үдерісіндегі құрастыру мен жөндеу жұмыстары жасау кезіндегі
қауіпсіздік.
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Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нəтижелері
ОН1 Жер серіктік қабылдау
жəне тарату аппаратурасын күту,
жөндеу, баптау, реттеу жəне
құрастыру кезіндегі қауіпсіздік
техникасын білу.

ОН2 Жер серіктік қабылдау
жəне тарату аппаратурасын жасау кезінде қолданылатын радио элементтердің құрылымын,
олардың электрлік, магниттік,
жылулық, механикалық жəне
физикалық-химиялық сипатын
білу.
ОН3Жер серіктік қабылдау
жəне тарату аппаратурасының
құрылғыларын жасау құрылымын,
жұмысын білу.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 жер серіктік құрылғыларды
орнату мен құрастыру үдерісінде
слесарлық-механикалық жəне жөндеу
жұмыстарын орындау кезіндегі
қауіпсіздік талаптарын сақтау.
1.2электр тоғымен жарақаттану
дəрежесін анықтау
1.3 Электр тоғымен жарақаттануда
техникалық құралдар мен қорғану
əдістерін пайдалана білу
1.4 өрт сөндіру құралдарын таңдау
2.1 металдардың құрылысы мен
қасиеттерін анықтау
2.2 бейөткізгіштердің қасиеттерін
бағалау.
2.3 өткізгіш материалдарды таңдау
2.4 байланыс материалдары мен
құрылғыларын пайдалану.

3.1жер серіктік телевидениенің хабар
тарату диапазонын таңдау
3.2 жер серіктік телевидениенің
сигналдарының параметрлерін
анықтау
3.3 жер серіктік сигналды қабылдау
құрылғысының жұмысын бағалау
3.4жер серіктік антенналардың алуан
типтерін пайдалану
ОН4Жер серіктік қабылдау мен
1.1 Электронды блоктар мен
тарату аппаратурасы ақаулығын
сызбалардағы кереғарлық пен кернетабу, реттеу жəне баптау кезінде
уді анықтау.
бақылау-өлшеу құралдарын пайда- 1.2 Жер серіктік сигнал деңгейін
лана білу..
анықтау үшін құралды пайдалану.
1.3 Жер серігінежер серіктік антеннаны дəл баптау үшін құралды пайдалану
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ОН5 Жер серіктік қабылдау жəне
тарату аппаратурасын жөндеуді,
баптауды, реттеуді жасай білу.

a.
Жер серіктік қабылдау жəне
тарату аппаратураның жұмыс
қабілеттіліктерін диагностикалау
дағдыларын меңгеру
b.
Жер серіктік антеннаны құрау.
c.
Жер серіктік антенна мен
құрылғыны орнату.
d.
Жер серіктік құрылғы баптауын
жасау.
e.
Жер серіктік құрылғыны күту
мен жөндеуді орындау.

КМ-06 Модуль «Заманауи құрылғыны пайдаланып электронды
аппаратураны жөндеу»
Мақсаты мен міндеттері
Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратураны жөндеу білімдерін алу мүмкіндігін береді.
Модульге кіріспе
Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу түсінігін береді.
жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау
жəне реттеуді орындау кезінде тəжірибелік іскерліктерді пайдалану, жаңа
құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау
жəне реттеуді орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау жабдықтарын
меңгеру.
Модуль жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны
жөндеу, баптау жəне реттеу үдерісінде жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне реттеу кезінде қолданылатын
баптау құрылғылары мен техникалық құралдарды пайдаланумен айналысқан
білім алушыларға жарамды. Модуль білім алушылар бастапқыда таныс
болмаған материалдарды қамтуы мүмкін.
Аталмыш модуль білім алушыларға жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратура құрылымы мен жұмысын, оның техникалық
жəне электрлік сипаттарын анықтау мен сипаттауға; қолдану саласы
мен пайдалану əдістерін білуге, оларды тағайындауына сəйкес жіктеуге
мүмкіндік береді.
Барлық электрлік материалдарда оларға артылған талаптарға олардың
сəйкес келмеуі шегіндегі шектеулері бар. Тоқтап қалудың жалпы режимдері
көрсетілетін жəне сипатталатын болады, бұл білім алушыларға болашақта
олардың бұзылуына алып келетін жəне оларда болатын үдерістерді тануға
мүмкіндік береді. Мұнда қолданылатын материалдарды саналы түрде таңдау
жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу, баптау
жəне реттеу үдерісінде маңызды рөл алады.
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Өндірістік оқыту үдерісінде жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне пайдалану кезінде
қолданылатын аспаптармен, баптау құралдарымен жəне техникалық
құрылғылармен жұмыс жасау дағдыларын, пайдалану, баптау, жөндеу
кезіндегі техника қауіпсіздігі əдістерін, жаңа құрылғыны қолдану арқылы
электронды аппаратураны жөндеу, баптау жəне пайдалану əдістемесін
игеруді қарастырады.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:
1. жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу,
баптау, реттеу жəне пайдалану үдерісінде қауіпсіздік техникасын білу.
2. жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны
құрылғысының құрылымын, жұмысын жəне жіктелуін білу.
3. Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратураны жөндеу, баптау
жəне реттеуді жасай білу.
Модуль мазмұны.
1. Жаңа құрылғыны қолданумен электронды
аппаратураныжөндеу, баптау жəне пайдалану, күту кезіндегі қауіпсіздік
техникасын білу.
Механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі, сканерлеу
мен баспаның көп функционалды құрылғыларын, сондай-ақ байланыс
құрылғыларын бөлшектеу жəне құрастыру.
Электрлік қауіпсіздік: электр тоғының адам ағзасына əсері: қызулық,
электролиздік жəне биологиялық.
Электр тоғымен жарақаттанудың негізгі себептері.
Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратураны жөндеу
кезінде техникалық құралдар мен қорғану əдістерін пайдалану,
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар.
Өрт қауіпсіздігі: Стационарлық шеберханаларда өрттің туындауының
негізгі себептері.
Стационарлық шеберханаларда өрт сөндірудің алғашқы құралдары.
Өрт жағдайындағы əрекет реті. Өрт кезіндегі эвакуациялау жоспары.
Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы медициналық көмек
көрсету.
2.Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратурасының
құрылғысы құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі.
Ұялы телефон байланыс құрылғысының құрылымы: негізгі
станциялар, сигналдарды қабылдау, тарату, сигнал модуляциясы.
Байланыс құрылғыларының типтері мен құрылымы: басқарудың
орталық процессоры, жедел сақтау құрылғысы, дисплей, қабылдау
таратқыш, пернелі модуль, автономды тоқ көзі, зарядтау құрылғысы, Simұстағыш.
Баспа құрылғыларының құрылымы: баспа механизмін басқару блогы
(БМББ), орталықтан басқару блогы, басқару тетігі блогы, қоректендіру
блогы, тұрақтандырғыш блогы, баспа механизмі: қағаз тетігі, баспаның
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басталу тетігі, лазер,тонері бар резервуар, девелопер барабаны, фотобарабан,
разряд сымы, ауытқушы айна, тазалау дөңгелегі, тəжденген сымдар,
белгілеуіш цилиндрдер.
Сканерлейтін құрылғылардың құрылымы: қуаттану көзі, ақ түс
көзі, жеңілдетілген линза, аналогты сандық түрлендіргіш (АСТ) немесе
коммутатор, зарядты байланыс құралы (ЗБҚ).
3 Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратурасын
реттеу, баптау жəне жөндеуді жасай алу.
Бақылау-өлшеу аппаратурасы көмегімен жаңа құрылғыны қолданумен
электронды аппаратураның жұмыс қабілеттілігін диагностикалау:
Қуат көзін, автономды қуат көзін, тұрақтандырғыш блогын, зарядтау
құрылғысын, орталықтан басқару блогын, басқару батырмаларын, сыртқы
тасымалдағыштарға жалғауға арналған коммутациялану құрылғысы,
қағаз тетігі, баспа басталуы тетігі, лазер, ақ түс көзі, аналогты-сандық
түрлендіргіш (АСТ).
Автономды қуат көзін диагностикалау жəне ауыстыру
Дисплейді диагностикалау жəне ауыстыру.
Басқару процессорын диагностикалау жəне айырбастау.
Батырмалы модульді диагностикалау жəне айырбастау.
Баспа құрылғысындағы баспа механизмін жөндеу.
Шлейфтер мен олардың жалғағыштарын тексеру мен ауыстыру.
Тонері бар резервуарды айырбастау.
Тонері бар резервуарды толтыру.
Ақ түс көзін тексеру.
Қуат көзін жөндеу.
Жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды аппаратураны жөндеу
үдерісінде жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік.
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Осы модульді табысты аяқтағаннан
кейінгі білім
алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 Жаңа
құрылғыны қолдану
арқылы электронды
аппаратураны күту,
жөндеу, баптау, реттеу
жəне құрастыру кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.

ОН2 Жаңа
құрылғыны қолдану
арқылы электронды аппаратурасы
құрылғыларын жасау құрылымын,
жұмысын білу.
ОН3 Жаңа
құрылғыны қолдану
арқылы электронды
аппаратурасының
құрылғыларын жасау құрылымын,
жұмысын білу.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

1.1 Механикалық жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезіндегі, сканерлеу мен баспаның көп функционалды құрылғыларын, сондай-ақ байланыс
құрылғыларын бөлшектеу жəне құрастыру кезінде
қауіпсіздік шараларын орындау
1.2 электр тоғымен жарақаттану дəрежесін анықтау
1.3 Жаңа құрылғыны қолданумен электронды аппаратураны жөндеу кезінде техникалық құралдар мен
қорғану əдістерін пайдалану, ұйымдастырушылық
жəне техникалық шаралар.
1.4 Өрт сөндіру құралдарын таңдау
1.5 Электр тоғымен жарақаттанған кезде алғашқы
медициналық көмек көрсете білу
2.1 байланыс құрылғысының типі пен құрылымын
анықтау
2.2 баспа құрылғыларының құралдарын орнату
2.3сканерлейтін құрылғы құралдарының жұмысын
бағалау
3.1 Бақылау-өлшеу аппаратурасы көмегімен жаңа
құрылғыны қолданумен электронды аппаратураның
жұмыс қабілеттілігін анықтау
3.2 Шлейфтер мен олардың жалғағыштарын тексеру мен ауыстыруды жасау
1.3. Резервуарды тонермен толтыру.
3.4 Тонері бар резервуарды орнату
3.5 Баспа құрылғысындағы баспа механизмін
жөндей білу
3.6 Жаңа құрылғыны қолдану арқылы электронды
аппаратураны күту жəне жөндеуді жүзеге асыру.

КМ 07. Нормативті құжаттаманы ресімдеу
Біліктілік Техник-электроншы
1.1 Модуль мақсаты жəне міндеті: - аталған модульбілім алушыларға
нормативті құжаттаманы ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсетуге тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу туралы
түсінік береді, нормативті құжаттаманы ресімдеу барысындағы тəжірибелік
дағдыларды қалыпастырады, нормативті құжаттаманы ресімдеу барысында
ДК жəне Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point қолданбалы
бағдарламаларын меңгеруді үйретеді.
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1.2Модульге қысқаша шолу
Аталған модуль нормативті құжаттаманы ресімдеу үшін қажетті білім
мен біліктілікті, жұмыс нəтижелігін сипаттайды. Оқушылар аталған курсты
оқу барысында алған білімдері мен дағдыларын нормативті құжаттаманы
ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсетуге
тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу барысында, жөндеудің орындау
барысын бақылауда, тапсырыс беруші наразылығын қабылдау мен өңдеуде,
ақпараттық-анықтамалық қолдау көрсетуде, тапсырысты техникалық
мамандарға табыстауға, орындалған қызметтерге кепіл ресімдеу, негізгі жəне
айналымдық құралдарды есептеу жəне есептен шығаруға қолданады.
Курс мазмұны нормативті құжаттаманы ресімдеудің нормативті
құжаттаманы ресімдеу, электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет
көрсетуге тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасу жəне оны ресімдеудің
маңыздылығын түсіндіреді. Оқу үдерісінде білім алушылар қажетті
құжаттамамен жəне оны толтыру ережелерімен танысады. Барлық деңгейде
жəне барлық позициялар бойынша есеп журналдарын жүргізеді.
Бұл жағдайда білім алушылар теориялық білім мен нормативті
құжаттарды ресімдеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тəжірибелік
білім алады.
–
–
–
–
–

1.3. Модуль мазмұны
Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы;
Өндірісті ақпараттандыру жəне автоматтандыру негіздері;
Мемлекеттік тілде іс жүргізу;
Стандарттау, сертификаттау жəне метрология негіздері;
Арнайы технология

Оқыту нəтижелері жəне бағалау критерийлері
Біліктілік: Техник-электроншы
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 нормативті
құжаттаманы ресімдеу ережелерін біледі,
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Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 құрылғыны қабылдау барысында
қауіпсіздік шараларын орындау.
1.2. құрылғы ақаулығы дəрежесін анықтау.
1.3. Құрылғыны қабылдау барысында нормативті құжаттаманы ресімдей білу.
1.4 ақпараттық-анықтамалық қолдау көрсету.
1.5 наразылықты қабылдау жəне анықтау
барысында жағдайды түсіндіру

ОН2 Электронды
құрылғыларды жөндеу жəне
қызмет көрсетуге тапсырыс
берушімен келісім-шарт жасасу ережелерін біледі.

ОН3 Негізгі жəне
айналымдағы
құрылғылардың, қосалқы
бөлшектердің есебін біледі
жəне бақылайды.

2.1 электронды құрылғылар типі мен
құрылымын анықтау.
2.2 электронды құрылғыларды жөндеу жəне
қызмет көрсету келісім-шарт типін таңдау.
2.3 тапсырыс берушімен қатынаста электронды құрылғы жағдайы туралы ақпарат
алу
2.4 жөндеу жүргізу барысын бақылауды
жүзеге асыру.
3.1 тапсырысты техникалық мамандар тобына табыстайды
3.2 есеп жəне бақылау журналын жүргізе
біледі
3.3 электронды құрылғы құрылысы мен
тағайындалуы туралы деректер жинайды.
3.4 негізгі жəне айналымдық құралдардың
есебі мен бақылауын жүргізеді.
3.5 мемлекеттік тілде іс жүргізе алады.

КМ-08 Модуль «РЭҚ басқа түрлерін жəне микропроцессорлы
аппаратураны жөндеу»
Біліктілік:
кіші инженер -электроншы
Мақсат жəне міндет
Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ əр алуан түрлері мен
микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану
туралы білім алуға мүмкіндік береді.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ əр алуан түрлері мен
микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне
пайдалану туралы білім алуға мүмкіндік береді. РЭҚ əр алуан түрлері
мен микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету жəне жөндеу
барысында тəжірибелік дағдыларын қолдануға жағдай жасайды, құралдарды
пайдаланып, РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлы аппаратураларға
қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану барысында техника қауіпсіздігін
сақтауда үйретеді.
Модуль микропроцессорлы автоматтандырылған өлшеу жүйелерін
жобалаумен айналысатын білім алушыларға жəне РЭҚ əр алуан түрлері мен
микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану
барысында қолдануға жарамды. Модуль бастапқыда таныс болмауы мүмкін
бірқатар технологиялар жəне мəселелермен таныстырады.
Аталған модуль білім алушыларға РЭҚ түрлері мен микропроцессорлы
аппаратураның құрылысы мен жұмысын анықтауға жəне сипаттауға, оның
техникалық жəне электрлік сипаттамаларымен танысуға, пайдалану саласы мен
тəсілдерін білуге, оларды тағайындалуына сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.
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Өндірістік оқыту үдерісінде РЭҚ түрлері жəне микропроцессорлық
аппаратураны пайдалану, жөндеу жəне қызмет көрсету барысында
пайдаланылатын құралдар, құрылғылар жəне техникалық аспаптарды
қолдану дағдыларын меңгерту қарастырылады. Пайдалану, жөндеу жəне
баптау барысындағы қауіпсіздік техникасы үйретіледі. РЭҚ түрлері жəне
микропроцессорлық аппаратураны пайдалану, жөндеу жəне қызмет көрсету
жəне баптау əдістемелері қамтылады.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:
1. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттарды жобалау,
пайдалану, қызмет көрсету, баптау жəне жөндеу барысындағы қауіпсіздік
техникасын білу.
2. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттардың құрылымы,
жұмысы жəне жіктелуі.
3. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттарды пайдалану
жəне қызмет көрсетуді жүзеге асыру, жобалау əдістері.
Модуль мазмұны.
1. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттарды
жобалау, пайдалану, қызмет көрсету, баптау жəне жөндеу барысындағы
қауіпсіздік техникасын білу.
РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу,
баптау жəне қызмет көрсету үдерісіндегі қауіпсіздік.
РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу,
баптау жəне қызмет көрсету барысындағы қауіпті жəне зиянды өндірістік
факторлар: физикалық, химиялық, психофизикалық, электромагниттік,
электростатикалық, ультрадыбыстық.
Электрлік қауіпсіздік: электр тоғының адам ағзасына əсері.
РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппаратураны жөндеу,
баптау жəне қызмет көрсету барысындағы техникалық құралдар мен қорғау
əдістерін қолдану.
Өрт қауіпсіздігі: өрт шығудың негізгі себептері.
Алғашқы өрт сөндіру құралдары. Өрт жағдайында əрекет ету тəртібі.
Өрт кезіндегі көшіру жоспары.
Электр тоғымен жарақаттанғандарға алғашқы медициналық көмек
көрсету.
2.РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттардың
құрылымы, жұмысы жəне жіктелуі, жобалау əдістері.
РЭҚ əр алуан түрлеріндегі микропроцессорлардың қолданылуы,
тағайындалуы жəне типтері: микроЭЕМ – автоматтандырылған тасымалдау
құралдарын жасау, автоматтандырылған жəне толықтай автоматты өлшеу
жүйелері мен құрылғылары.
Микропроцессорлар мен микроЭЕМ қолдану келесі міндеттердің
шешімін табуға мүмкіндік береді:
Өлшеу құралдары мен жүйелерінің қызмет мүмкіндіктерін
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кеңейту. Оған жүйе жадысына жазылған бағдарламалар бойынша
микропроцессорлық жүйе көмегімен режимдер мен алгоритмдерді
ауыстырып қосу арқылы қол жеткізуге болады.
– Құралдарды баптау жəне калибрлеу уақытын азайту. Баптау жəне
калибрлеу жұмысты бастау алдында автоматты түрде жүзеге асырылады.
«Өзін оқыту» режимін де автоматты түрде іске қосып, оңтайлы өлшеу
режимі таңдалады.
– Өзіндік диагностика арқылы дұрыстықты арттыру жəне оператор
қателіктеріне жол бермеу.
– Ақпаратты өңдеудің күрделі алгоритмдерін пайдалану арқылы өлшеу
дəлділігін арттыру.
– Өлшеу өнімділігін арттыру. Жекелеген есептерді құрал автоматты түрде
орындайды, есте сақтайды жəне өңдейді. Оператор өлшеу нəтижелерін
жалпылама түрде алады (мысалы, орташа шама түрінде қандай да бір
уақыт аралығында) немесе шектен тыс параметрлер индикацияланады.
– Құралмен біліктілігі жоғары емес қызметкерлердің жұмыс жасауы, себебі
құрал жұмысын басқару жəне нəтижелерді талдау автоматтандырылған.
– Жаңа құралдарды жасау шығындарының азаюы. Əр түрлі бағыттағы
құралдардың электрлік сызбалары сəйкестендіріледі. Ал қызмет
алгоритміндегі айырмашылықтар бағдарламалық құралдармен
қамтамасыз етіледі.
Есептеу құралдары атқаратын есептеу құралдарындағы қызметтер əр
түрлі. Оларды шартты түрде екі топқа жіктеуге болады:
– Бастапқы түрлендіргіштер ақпаратын өңдеу қызметі: негізгі
алгоритмдерді жүзеге асыру (теңдеулер жүйелерін шешу,
диффренциялды жəне интегралды теңдеулер, бейнелерді сүзу,
айналдыру, өңдеу.), деректерді санақтық өңдеу (орташа шамасын
есептеу, гистограмма құру).
– Басқару қызметтері: -құралдың жұмыс режимдерін басқару
(сезімталдығын белгілеу, өткізу жолағын қайта баптау);
– Калибрлеуді қайта басқару (нөлді белгілеу, электрлік белгілер немесе
үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру);
– Өзіндік диагностика (құралдың жұмыс қабілетін тексеру, ақаулықты
анықтау);
– Сыртқы құрылғыларды басқару (индикаторлар, сканирлеу жүйелері).
– Микропроцессорлы автоматты өлшеу жүйесін жобалау: жобалау
үдерісінің мəні: міндеттері, əдісі, алгоритм, құрылысы, детализация,
талдау жəне үйлестіру, жүзеге асыру, орындау.
3. РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорлық аппараттарды
пайдалану жəне қызмет көрсетуді жүзеге асыру, жобалау əдістері.
РЭҚ əр алуан түрлерінің жəне микропроцессорлық
аппаратураның жұмыс қабілеттілігін диагностикалау, жобалау əдістері.
Микропроцессорларды микроЭЕМ қолдану.
Өлшеу құралдарының жəне жүйелерінің қызметтік мүмкіндіктерін
кеңейту: ақпаратты бастапқы түрлендіргіштерден өңдеу: негізгі алгоритмдерді
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жүзеге асыру (теңдеулер жүйелерін шешу, диффренциялды жəне интегралды
теңдеулер, бейнелерді сүзу, айналдыру, өңдеу.), деректерді санақтық өңдеу
(орташа шамасын есептеу, гистограмма құру).
Құралдың жұмыс режимдерін басқару (сезімталдығын белгілеу, өткізу
жолағын қайта баптау); Калибрлеуді қайта басқару (нөлді белгілеу, электрлік
белгілер немесе үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру); Өзіндік
диагностика (құралдың жұмыс қабілетін тексеру, ақаулықты анықтау);
Сыртқы құрылғыларды басқару (индикаторлар, сканирлеу жүйелері).
Микропроцессорлы автоматты өлшеу жүйесін жобалау: жобалау əдістері.
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі
білім алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 РЭҚ əр алуан түрлері
мен микропроцессорлық аппараттарды жобалау, пайдалану, қызмет көрсету, баптау
жəне жөндеу барысындағы
қауіпсіздік техникасын біледі.

ОН2 РЭҚ əр алуан түрлері
мен микропроцессорлық
аппараттардың құрылымы,
жұмысы жəне жіктелуі, жобалау əдістерін білу
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Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 жөндеу жұмыстарын орындау барысында қауіпсіздік шараларын орындау, РЭҚ əр
алуан түрлерін жəне микропроцессорлы
аппаратураны баптау, жөндеу жəне қызмет
көрсету.
1.2 РЭҚ əр алуан түрлерін жəне микропроцессорлы аппаратураны баптау, жөндеу
жəне қызмет көрсету барысында зиянды жəне қауіпті өндірістік факторларды
анықтау:
1.3 электр тоғымен жарақаттану дəрежесін
анықтау.
1.4 техникалық құралдарды жəне электр
тоғымен жарақаттанудан қорғау əдістерін
білу.
1.5 өрт сөндіру құралдарын таңдау
1.6 өрт жағдайындағы əрекет тəртібін
түсіндіру. Өрт кезіндегі көшіру жоспары.
1.7 электр тоғымен жарақаттанған жағдайда
алғашқы медициналық көмек көрсете білу
2.1 РЭҚ əр алуан түрлеріндегі процессорлар
типтерін анықтау: микро ЭЕМ
2.2 өлшеу құралдары мен жүйелерінің
қызметтік мүмкіндіктерін анықтау
2.3 есептеу құралдары өлшеу құралдар мен
жүйелерінде атқаратын қызметті пайдалану
2.4 микропроцессорлы автоматтандырылған
өлшеу жүйелерінде жобалауды жүзеге асыру.

ОН3РЭҚ əр алуан түрлері мен
микропроцессорлық аппараттарды пайдалану жəне қызмет
көрсетуді жүзеге асыруды
білу, жобалау əдістері

3.1 РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорды аппараттарды диагностикалау
əдістерін таңдау, жобалау əдістері.
3.2 өлшеу құралары мен жүйелерінің
қызметтік мүмкіндіктерін түсіндіру.
3.3 Құралдың жұмыс режимдерін басқару
(сезімталдығын белгілеу, өткізу жолағын
қайта баптау); Калибрлеуді қайта басқару
(нөлді белгілеу, электрлік белгілер немесе
үлгілер бойынша градусқа бөлуді тексеру);
3.4 РЭҚ əр алуан түрлері мен микропроцессорды аппараттардың жұмыстарын бағалау
3.5микропроцессорлы автоматтандырылған
өлшеу жүйелерінде жобалау əдісін пайдалану.

КМ.09 Модуль «Жұмыс үдерістерін ұйымдастыру жəне басқару əдістері»
Біліктілік
кіші инженер -электроншы
Мақсат жəне міндет
Аталған модуль білім алушыларға мамандандырылған сервистік
орталықтарда электронды аппаратураға қызмет көрсету жəне оны жөндеумен
байланысты үдерістерді ұйымдастыру туралы білім алуға мүмкіндік береді.
Модульге кіріспе
Аталған модуль оқушыларға электронды құрылғыларға қызмет көрсету
жəне жөндеу бойынша өндірісті ұйымдастыру əдістерін, сервистік орталықтың
инновациялық үдерістерін басқарудың ұйымдастыру құрылымын түсіндіреді.
Аталан модуль оқушыларға инновациялық жобаларды басқарудың
енгізгі бағыттарын үйретеді. Инновациялық жобалардың мəнін, инновациялық
жобалар түрлері мен мазмұнын қарастырады.
Өндірістік оқыту үдерісінде сервистік орталық басшысы дағдыларын
игеру қарастырылады.
Өндірістік үдерістер типтері. Кəсіпорынның өндірістік құрылымы.
Өндірістік құралымның, сервистік орталықтың негізгі типтері. Сервистік
орталықтың қызметтерінің тізімі мен негізгі қызмет түрлері: сервистік
орталық – қызмет көрсету барысында тапсырыс берушімен əрекеттесетін
құрылымдық жеке бөлімшелерді біріктіретін ұйым. Тапсырыс беруші –
электронды техниканы жөндеу немесе қызмет көрсету бойынша келісім-шарт
жасасатын заңды жəне жеке тұлғалар, кəсіпкерлер.
Администратор тапсырыс қабылдауға жауапты, жөндеу жүргізу
барысын қадағалайтын қызметкер. Техникалық мамандар тобы - техникалық
мамандардан құралатын, электронды аппаратураны жөндеуге жауапты
болатын құрылымдық бөлімше. Наразылық – тапсырыс беруші сервистік
орталыққа, лауазымды тұлғаға қатысты жіберген құқықтарының бұзылуы
туралы ауызша немесе жазбаша мəлімдеме. Сырттай қызмет көрсету –
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тапсырыс берушіге үйінде қызмет көрсету. Кеңес беру – тапсырыс берушіге
ақпарат беру. Тапсырысты қабылдау жəне өңдеу қызметі – тапсырыс берушіге
жөндеу қызметтерін көрсететін қызметкерлер, құрылғылар, бағдарламалық
жабдықтама, ақпараттық-анықтамалық кеңес.
Мəлімдеме – тапсырыс беруші сервистік орталық мекенжайына
жіберген хабарлама.
Іштей қызмет көрсету – тапсырыс берушіге қызметті сервистік орталық
қызметкерлерінің жеке хабарласуы арқылы көрсету.
Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру, жөндеу шаруашылығының
мəні, түрлері жəне оны ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылығының қажеттілігі.
Жоспарлы-ескертпелі жөндеу жұмыстарының бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): оның
мəні мен жұмыстар мазмұны. Жөндеу жұмыстарының түрлері.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:
1. Электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету бойынша
өндірісті ұйымдастыру жəне заманауи басқару əдістерін білу.
2. Өндірістік құрылымның, сервистік орталықтың негізгі типтерін білу.
Сервистік орталық қызметінің негізгі түрлері жəне қызметінің тізімін білу
3. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыруды білу. Жөндеу шаруашылығының
мəні. Жөндеу шаруашылығы ұйымдары мен түрлері. Жөндеу
шаруашылығының қажеттілігі. Жоспарлы-ескерту жөндеу жұмыстарының
бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): мəні жəне мазмұны. Жөндеу жұмыстары түрлері.
Модуль мазмұны.
Құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету бойынша өндірісті
ұйымдастыру жəне заманауи басқару əдістерін білу. Инновациялық
жобаларды басқарудың басты бағыттары. Инновациялық жобалар мəні.
Инновациялық жобалардың түрі жəне мазмұны.
Өндірістік оқыту үдерісінде сервистік орталық басшысы дағдыларын игеру.
Өндірістік үдерістер типтері.
Жөндеу жұмыстарын орындау барысындағы қауіпсіздік. РЭҚ түрлері иен
микропроцессорлы аппаратураларға қызмет көрсету барысындағы қауіпсіздік.

1.

2. Өндірістік құрылымның, сервистік орталықтың негізгі типтері.
Сервистік орталық қызметінің негізгі түрлері жəне қызметінің тізімі
Кəсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндірістік құралымның, сервистік
орталықтың негізгі типтері. Сервистік орталықтың қызметтерінің тізімі
мен негізгі қызмет түрлері: сервистік орталық – қызмет көрсету барысында
тапсырыс берушімен əрекеттесетін құрылымдық жеке бөлімшелерді
біріктіретін ұйым. Тапсырыс беруші – электронды техниканы жөндеу немесе
қызмет көрсету бойынша келісім-шарт жасасатын заңды жəне жеке тұлғалар,
кəсіпкерлер.
Администратор тапсырыс қабылдауға жауапты, жөндеу жүргізу
барысын қадағалайтын қызметкер. Техникалық мамандар тобы - техникалық
мамандардан құралатын, электронды аппаратураны жөндеуге жауапты
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болатын құрылымдық бөлімше. Наразылық – тапсырыс беруші сервистік
орталыққа, лауазымды тұлғаға қатысты жіберген құқықтарының бұзылуы
туралы ауызша немесе жазбаша мəлімдеме. Сырттай қызмет көрсету –
тапсырыс берушіге үйінде қызмет көрсету. Кеңес беру – тапсырыс берушіге
ақпарат беру. Тапсырысты қабылдау жəне өңдеу қызметі – тапсырыс берушіге
жөндеу қызметтерін көрсететін қызметкерлер, құрылғылар, бағдарламалық
жабдықтама, ақпараттық-анықтамалық кеңес.
Мəлімдеме – тапсырыс беруші сервистік орталық мекенжайына
жіберген хабарлама.
Іштей қызмет көрсету – тапсырыс берушіге қызметті сервистік орталық
қызметкерлерінің жеке хабарласуы арқылы көрсету.
3. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыруды білу
Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру, жөндеу шаруашылығының
мəні, түрлері жəне оны ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылығының қажеттілігі.
Жоспарлы-ескертпелі жөндеу жұмыстарының бірыңғай жүйесі (ЖЕЖ): оның
мəні мен жұмыстар мазмұны. Жөндеу жұмыстарының түрлері.
ОНОсы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нəтижелері
РО1 өндірісті ұйымдастыру жəне
заманауи басқару əдістерін білу

ОН2 кəсіпорынның, сервистік
орталықтың өндірістік құрылымы
мен типтерін білу. Сервистік
орталық қызметінің негізгі түрлері
жəне қызметінің түрлері
ОН3Жөндеу шаруашылығы
ұйымдастыруды білу

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 инновациялық жобаларды
басқарудың негізгі бағыттарын
таңдау.
1.2инновациялық жобалар мəнін
бағалау
1.3 сервистік орталық басшысы
дағдыларын пайдалану
2.1 кəсіпорынның өндірістік
құрылымы мен типтерін анықтау
2.2 Өндірістік құрылым, сервистік
орталықтың қызметінің негізгі
түрлерін анықтау
2.3 сервистік орталық қызметінің негізгі түрлерін пайдалану жəне тұтыну
3.1 жөндеу шаруашылығын
ұйымдастыру
3.2 жөндеу шаруашылығының мəнін
түсіндіру. Жөндеу шаруашылығының
түрлері жəне оларды ұйымдастыру
3.3 жоспарлы ескертпелі жөндеу
(ЖЕЖ) жүзеге асыру
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КМ-10 Модуль «Электрондық құрылғылардың бағдарламалық
жабдықтамасы»
Біліктілік
кіші инженер -электроншы
Мақсат жəне міндет
Аталған модуль білім алушыларға электронды құрылғыларға
орнатылатын бағдарламалық жабдықтамалар туралы, операциялық жүйелер
түрлері жəне олардың ерекшеліктері турады білім береді. Электронды
құрылғыларды баптау мен бағдарламалау əдістерін үйренеді.
Модульге кіріспе
Аталған модуль оқушыларға электронды үдерістерді баптау мен
диагностикасында пайдаланылатын дербес компьютерлердің құрылымы,
жіктелуі мен қасиеттері туралы түсінік беріп, құрылғыны баптау жəне жою
тəсілдерін таңдауға жағдай жасайды.
Модуль электронды құралдар мен автоматтандыру құрылғыларын
монтаждау, пайдалану жəне жөндеумен айналысатын оқушыларға, құрылғы
бағдарламалық жабдықтама есебінен жаңартылатын жағдайда қолданылады.
Модуль оқушыларға бастапқыда таныс болмаған бірқатар тақырыптарды
таңдайды.
Аталған модуль оқушыларға электрлік құрылғылардың ақаулықтарын
анықтауға, олардың электрлік жəне басқа да сипаттамаларын білуге,
бағдарламалаушылардың қолдану саласын біліп, оларды тағайындалуына
сəйкес жіктеуге мүмкіндік береді.
Оқушылар дербес компьютерлерді жөндеу жəне диагностика
үшін пайдалана алады. Бұдан басқа қалыптасқан модульдер қолданбалы
бағдарламалармен жұмыс жасайтын болады. Жергілікті желілер құрылып,
олардың жұмыстары тексеріледі.
Өндірістік оқыту үдерісінде дербес компьютермен жұмыс дағдыларын
меңгеру, жөндеу жұмыстарын ДК көмегімен жүзеге асыру жəне қолданбалы
бағдарламалармен жұмыс қарастырылады. Жергілікті желі құрылып,
кабельдер жинақталады.
Оқыту нəтижелері:
Аталған модульді аяқтағанда оқушылардың міндеттері:
1. Дербес компьютер құрылысын білу.
2. Жергілікті желілерді білу.
3. Бағдарламалаушылардың тағайындалуы мен қолдану саласын білу
4. Бағдарламалық жабдықтама.
5. Операциялық жүйелерді, бағдарламалар мен драйверлерді орнату білу
6. Қолданбалы бағдарламалармен жұмыс
7. ДК көмегімен электронды құрылғыларға диагностика жүргізу
Модуль мазмұны.
1. Дербес компьютер құрылысы.
Жүйелік тақта. Жүйелік тақта құрылымы жəне орнату. Жүйелік
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тақталарды жалғау. ОЗҚ модульдері мен микрожүйелерін баптау. Процессорды
орнату жəне баптау. Процессорды қоректендіру жəне салқындату.
Синхронизация. Процессорды айдау жəне тежеу. Чипсет. BIOS. Қорек жəне
сөндіру. CMOS. BIOS Setup.
Микропроцессорлар жəне математикалық сопроцессорлар. Даму
тарихы. Микропроцессордың құрылымдық сызбасы. Микропроцессорлар
Intel COR J7 жəне басқа да сериялар. Математикалық сопроцессорлар
Intel. Микропроцессорлар
Pentium, Pentium IV. Процессор-клондар.
Микропроцессорлардың үйлесуі, сəйкестендірілуі жəне өнімділігін
салыстыру.
Жүйелік ресурстар. Жадыны бөлу. Енгізу-шығару кеңістігі.
Аппараттық үзіктер. Жадыға тікелей қол жетімділік. Бағдарламалардың шеткі
құрылғылармен əрекеттестігі. Жүйелік ресурстарды бөлу. Жүйелік тақта
аксессуарлары. Пернетақта. Манипуляторлар. Сандық аудиоканал. ROM
BIOS.
Электронды жады. Динамикалық жады. Статикалық жады. Энергияға
тəуелсіз жады. Жады микросызбаларының корпусы жəне таңбалануы.
Кэш-жады. Кэш-жады архитектурасы. Тікелей көрсетілетін кэшжады. Толық ассоциативті архитектура. Жинақты-ассоциативті архитектура.
Гарвардтық жəне принстондық архитектуралар. Кэш – жады өлшемдері. Жазу
əдістері. Ақпаратты жаңарту. Жиілікті көбейту процессорындағы кэш.
Кеңейту шиналары.
Шиналар: ISA, EISA, PC-104, MCA. Жергілікті шина VLB. Шина PCI.
Магистралдық интерфейс AGP. Шиналар PCMCIA (PC Card).
Бейне жүйе. Бейне шығару ұстанымдары. Графиктік режим. Мəтіндік
режим. Бейнесуреттерді өңдеу. Видеосервис BIOS. Дисплей. Монитор
параметрлері. Мониторды баптау. Энергия тұтынуды басқару. Эргономикалық
сипаттамалар. Видеоадаптерлер. Видеоадаптер жадысы. Видеоадаптер
интерфейстері. Бейнежүйенің жалпы параметрлері.
Сыртқы жады. Дискілі жинақтағыштар. Жұмсақ магнитті дискідегі
жады. Қатқыл дискідегі жады. ST-506 жəне ESDI интерфейсі бар
жинақтағыштар. ATA (IDE) интерфейсі бар жинақтағыштар. SCSI интерфейсі
бар жинақтағыштар. Алмастырылатын тасымалдағыштағы жады құрылғысы.
Сыртқы интерфейстер. Параллель интерфейс. Тізбекті интерфейсы.
Ойын адаптері. Шина SCSI. Тізбекті USB шинасы. Шиналар: FireWire,
ACCESS.Bus.
Коммуникациялық құралдар. Модемдер жəне факс-модем. Жергілікті
есептеу желілерін жабдықтау.
2. Жергілікті желілер
Енжар ЛВС құрылғысы. Коаксиалды кабель. «Тарамды жұп» кабелі.
Оптоталшықты кабель. Ажыратқыштар. Кабель жəне ажыратқыштар
монтажы.
Белсенді ЛВС құрылғысы. Желілік адаптерлер. Хабтар жəне свитчтер.
Қайталағыштар. Ethernet технологиясының стандарттары.
Қол жетімділік əдісі CSMA\CD. Ethernet технологиясының кадрлары
форматы. Стандарт 10 Base - 5. Стандарт 10 Base – 2. Стандарт 10 Base – T.
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Стандарт 10 Base – F.Стандарт Token Ring. Token Ring стандартының негізгі
сипаттамалары. Стандарт Arc Net. Arc Net желісінің топологиясы жəне
құрылғылары.
Стандарт Fast Ethernet. Fast Ethernet технологиясының кадрлары
форматы. Fast Ethernet технологиясының физикалық деңгейінің сипаттамасы.
Физикалық деңгей 100 Base – FX. Физикалық деңгей 100 Base – TX. Физикалық
деңгей 100 Base – T4.
Стандарт FDDI. FDDI стандартының даму тарихы. FD технологиясының
негіздері.
Стандарт 100 VG-AnyLan. 100 VG-AnyLan стандартының жалпы
сипаттамасы.
Желілік операциялық жүйелер. Желілік ОЖ жіктеу. Желілік ОЖ құрылымы.
Бір рангылы желілік ОЖ жəне ерекше сервері бар ОЖ. Үдерістер жəне тарату
жүйесінің жіптері.
Заманауи ОЖ тұжырымдамалары мен технологиялары. Unix тобына
жататын ОЖ. Novell фирмасының желілік өнімдері. Microsoft фирмасының
желілік ОЖ. Операциялық жүйе OS/2
Операциялық жүйелер Microsoft Windows 2000.
Windows 2000 ОЖ топтары. Windows 2000 Server серверлік ОЖ топтары.
Инсталляция жəне жүйені баптау. Сервер ресурстарын басқару. Дискілер
жəне файлдық жүйелер. Файлдық жүйені бөлу. DFS. Баспа қызметі. Серверді
əкімшілендіру. Серверлер DHCP, DNS, WINS.
Деректерді беру хаттамасы.
Хаттама TCP/IP. Хаттама IPX. Хаттама Net BEUI. Хаттама Apple Talk.
3. Бағдарламалаушылардың тағайындалуы жəне қолдану саласы.
Бағдарламалаушылардың тағайындалуы жəне қолдану саласы.
Электронды құрылғыдағы қателіктер коды. Ақпаратты оқу. Электронды
құрылғыдағы бағдарламалық жабдықтаманы жаңарту əдістері.
4. Бағдарламалық жабдықтама.
Операциялық жүйе Apple Mac Os X Бағдарлама тағайындалуы.
Қолдану саласы. Құрамдауыш бөліктері Apple Mac Os X. Ішкі командалар.
Сыртқы командалар.
Операциялық жүйе Linux. Google Android жəне басқалары
Операциялық жүйе Microsoft Windows, Windows XP.
«Операциялық жүйе» түсінігі. Операциялық жүйе тағайындалуы.
Windows XP операциялық жүйесімен танысу. Сипаттамасы. Жүйелік
талаптары. Windows XP жұмыс үстелі. Тапсырмалар тақтасы. Бас мəзір.
Анықтамалық жүйе. «Менің компьютерім» жəне «Желі» таңбалары. «Себет».
Контексті мəзір. Терезелер. Терезе элементтері. Терезелер арасында ауысып
қосылу. Стандартты бағдарламалар. «Файл» жəне «папка» ұғымдары. Файлдар
мен дискілерді орналастыру құрылымы. Файл жүйесімен жұмыс. «Өткізгіш»
бағдарламасы.
Мұрағаттау бағдарламалары.
Мұрағаттау
бағдарламаларының
тағайындалуы.
Мұрағаттау
бағдарламаларымен танысу. WINZIP жəне WINRAR мұрағаттау бағдарламалары.
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Антивирустық бағдарламалар.
«Компьютерлік вирус» ұғымы. Вирустар түрлері. Антивирустық
бағдарламалардың тағайындалуы мен жіктелуі. Антивирустық бағдарламалар
DrWeb жəне AntiViral Toolkit Pro. Файлдарды тексеру жəне емдеу əдістемесі.
Microsoft Word.
Бағдарлама тағайындалуы. «Стандартты», «Форматтау», «Сурет салу»
құрылғылар тақтасы. Кестелер. Бағдарламаның басты мəзірі.
Microsoft Excel. Бағдарлама тағайындалуы. Кесте құру жəне безендіру.
Кестеде формулалар қолдану. Кесте деректері бойынша график сызу.
Диаграмма жасау.
Microsoft PowerPoint. Бағдарлама тағайындалуы. Қолдану саласы.
Статикалық слайдтар. Тұсаукесер. Тұсаукесерде дыбысты пайдалану.
Тұсаукесердегі анимация əсері. Бейнефрагменттері бар тұсаукесер. Тұсаукесер
үлгілерін пайдалану.
Microsoft Access. Деректер базасын қолдану саласы. Деректер базасы
теориясының негізгі ұғымдары. Өрістер жəне жазбалар. Деректер базасы
құрылымы. Логикалық өрнек. ДБ құру жəне редакциялау. Ақпарат таңдау.
Access құралдар тақтасы. Баспаға жіберу. Реляциялық деректер базасы.
Осы модульді табысты аяқтағаннан
кейінгі білім
алушының оқыту
нəтижелері
ОН1 ДК құрылысын
білу
ОН2 Жергілікті компьютерлік
желілерді біледі
ОН3 Бағдарламалаушылардың
тағайындалуы мен
қолданылуын біледі
ОН4 ДК
бағдарламалық
жабдықтамасын білу
ОН5ДК қолдану
арқылы құралдарды
жөндеу

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

1.1 Микропроцессорды таңдай білу
1.2 Аналық тақтаны таңдау жəне тексеру білу
1.3 Компьютердің оңтайлы нұсқасын таңдау.
2.1. Жергілікті желіні тарту
2.2 Кабельді жинақтау
2.3. Жергілікті желіні баптау
3.1 Электронды құрылғы деректерін оқи білу
3.2 бағдарламалық жабдықтаманы қалпына келтіру
3.3 код бойынша ақаулықтарды анықтау жəне жою
4.1 Операциялық жүйені орната білу
4.2 Драйверді орнату білу
4.3 Қажетті бағдарламалық жабдықтаманы таңдау;
5.1 Бағдарламалаушымен жұмыс дағдыларын
меңгерген
5.2 Құралдардың ақаулықтары себептерін анықтай
алады.
5.3 ДК қолдану арқылы жөндеу жүргізу
əдістемесін меңгерген.
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Модульдер, тəжірибе атауы

БАРЛЫҒЫ

Курстық жұмыс/жоба
сынақ

емтихан

Бақылау фор- Оқу уақыты көлемі Семестрлермасы
(сағат/кредиттер)
Оның ішінде: ге бөлу
Теориялық оқу

Біліктілік

Практикалық оқу*

Мамандық

Индекс

7. Оқу үрдісінің жоспары
Техникалық, кəсіптік жəне орта білімнен кейінгі білім
0502000 Телекоммуникациялық құрылғылар мен тұрмыстық техниканы жөндеу жəне
қызмет көрсету (салалар бойынша)
Телекоммуникациялықжəне электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шебері
Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы
Техник – электроншы
Кіші инженер-электроншы
Оқу түрі: күндізгі
Біліктіліктер:
Телекоммуникациялықжəне электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шебері
Бейнебақылау жəне күзет дабылдамасы жүйесін баптаушы - 1 ж.10 ай
Біліктіліктер:
Техник-электроншы - 2ж. 10 ай
«Кіші инженер-электроншы»- +10 ай
жалпы орта білім базасында 4 жыл 10 ай.

Өндірістік оқу
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2

ММ
Міндетті модульдер
ЖБП.00 Жалпы білім беру пəндері
ЖГЭП00 Жалпы гуманитарлық жəне экономикалық пəндер 1
(кəсіби қазақ (орыс) тілі, кəсіби шетел тілі, дене
шынықтыру, қарым-қатынас психологиясы)
КМ.00
Кəсіби модульдер
ЖКМ
Жалпы кəсіби модульдер
ЖКМ.01 Ақпараттандыру жəне автоматтандыру негіздері
ЖКМ.02 Мемлекеттік тілде іс жүргізу
ЖКМ.03 Стандарттау, сертификаттау жəне метрология негіздері
ЖКМ.04 Маркетинг
ЖКМ.05 Инженерлік графика
Базалық модульдер
БМ.01
Электронды құрылғылар монтажы
БМ.02
Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет
көрсету жəне жөндеу
БМ.03
Қорек көздерін реттеу жəне жөндеу
+
КМ
Кəсіби модульдер
Біліктілік «Электронды құрылғыларды жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері »
КМ.01
Төмен жиілікті күшейткіштерді жөндеу жəне баптау
КМ.02
Аралас құрылғыларды, магнитті жəне оптикалық дыбыс жəне бейне жазу құрылғыларын жөндеу жəне реттеу

1

3

90

135

+
+

90
90

60
60

+
+

45
84
320
90
95

+
+

60
60

30
40

354
90
90
45

60
60
30

7

7
+
+
+

6

3

5
1448
448

4

30
30

45

30
35

15
44

30
30
15

8

9

3,4,5,
3,4,5,6

1,2,3

1
1,2

5-8
5-8

2,3
3-6
4-7

1,2,3
1-7

11
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Өндірістік оқыту

Танысу тəжірибесі

МО.00
ПП.00

П0.01

ПП.02

КМ.10

КМ.09

КМ.08

КМ.07

КМ.06

КМ.05

КМ.04

+
ЭСТ жəне сүйық кристалды, плазмалық жəне LED
панельдер телевизиялық аппаратураны орнату, жөндеу
жəне баптау
Біліктілік «Техник-электроншы»
Сандық дыбыс жəне бейне жазба аппаратурасын
жөндеу
Жер серіктік қабылдау мен тарату аппаратурасын
жөндеу
Заманауи құрылғыларды пайдаланып электронды ап- +
паратураны жөндеу
Нормативті құжаттаманы ресімдеу
Біліктілік «Кіші инженер электроншы»
РЭҚ басқа түрлерін жəне микропроцессорлы аппаратураны жөндеу
Жұмыс үдерістерін басқару жəне ұйымдастыру
əдістері
Электрондық құрылғылардың бағдарламалық
+
жабдықтамасы
Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
Өндірістік оқыту жəне кəсіптік тəжірибе

КМ.03

+

+

+

+

72

1332

604
2808

136

90

90

45

95

95

95

140

90

60

60

30

60

60

60

90

46

30

30

15

35

35

35

50

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8
2

9,10

9,10

9,10

8

7,8

7,8

7,8

6

67

К
Ф

ПА.00
ИА.00
ИА.01
ИА.02

ПП.03
ПП.04

Өндірістік-технологиялық тəжірибе
Өндірістік (диплом алды) тəжірибесі оның ішінде
біліктіліктер үшін
Техник-электроншы
Кіші инженер-электроншы
Аралық аттестация
Қорытынды аттестация
Білім беру ұйымдарындағы аттестация
Кəсіби дайындық деңгейін бағалау жəне біліктілік
беру
Барлығы, міндетті оқыту
Консультация
Факультативті сабақтар
Барлығы:
8
10

288
288
180
72
48
24

7200
Оқу жылында 100 сағаттан аспайды
Теориялық оқу аптасында 4 сағаттан аспайды
8100

4,6,8,
8,10

828
576

Ескерту:
1) * тəжірибелік сабақтарға: тəжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық
жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары жəне т.б. жатады.
2) Оқу жоспарлары мен техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарының
бағдарламасын жасау барысында:
− Оқу материалын меңгеруге жұмсалатын оқу уақыты көлемін 30 % дейін
өзгерту жəне əр пəн бойынша (модуль) 30 %, өндірістік оқытуды 50 %
міндетті оқытудың сағат сандарын сақтай отырып өзгертуге болады;
− Əр түрлі оқыту технологиялары, ұйымдастыру əдістері мен оқу үдерісін
бақылау түрін таңдау;
− Жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес оқу бағдарламасының
мазмұнын жалпы гуманитарлық жəне əлеуметтік-экологиялық модульдер
бойынша 30%, кəсіптік модульдер, өндірістік оқыту жəне кəсіби тəжірибе
бойынша 50% дейін өзгерту. Кəсіптік модульдерге қосымша модульдерді
жұмыс берушілердің талап етуі бойынша міндетті оқытудың жалпы сағат
санын сақтай отырып өзгерту;
− Оқушылардың білімі тексеру үшін ағымдағы бақылау жүргізу формасы
мен тəртібін, аралық аттестаттау түрін таңдау.
3) Курс бойынша бөлу оқу технологиясына, мамандық сипаттамасына,
аймақтық ерекшеліктерге байланысты болады.
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0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық
техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)
мамандығы бойынша
оқу үрдісі жоспарына түсініктеме жазба
Оқу жоспары кəсіптік даярлықтың құрылымдық мазмұнын, модульдер
бойынша оқу уақытының көлемін, модульдерді оқып-үйренудің реттілігін
ашады.
Техникалық жəне кəсіптік, ортадан кейінгі білім берудегі білім беру
бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу процесі
теориялық сабақтар мен өндірістік оқыту шеберінің басшылығымен оқуөндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында, сондай-ақ тікелей
өндірісте жəне сəйкес бейіндегі ұйымдарда орындалатын өндірістік оқытудан
тұрады.
Оқу жоспарында жалпы орта білім алумен негізгі орта білім алу
базасындағы жалпы білім беретін пəндерді оқып-үйренуге оқу жоспарында
берілетін оқу уақытының көлемі ҚР Жалпы орта білім беру МББСТ сəйкес
тұрақты болып қала береді.
Жалпы гуманитарлық жəне экономикалық пəндер.
Жалпы гуманитарлық пəндерді оқып-үйрену мамандық бойынша
теоминологияны меңгеруді, кəсіптік қызмет саласында жұмыс жасау үшін
мемлекеттік тілде араласуды қамтамасыз етеді.
Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарына жұмыс оқу
бағдарламалары мен жоспарларын дайындауда модульдерді оқып-үйренуге
көзделген оқу уақытын қайта бөлу құқығы беріледі: саладағы экономика
негіздері, саладағы құқық негіздері,қарым-қатынас психологиясы.
Кəсіптік даярлыққа бағытталған білім беру бағдарламалары:
1) жалпы кəсіптік жəне кəсіптік модульдерді оқып-үйренуді;
2) жалпы кəсіптік жəне кəсіптік модульдер бойынша зертханалықтəжірибелік сабақтардың орындалуын;
3) өндірістік оқыту мен кəсіптік практикадан өтуді;
4) жазбаша біліктілік (дипломдық) жұмыстың орындалуын көздейді.
Осы мамандық бойынша білім беру бағдарламалары құрылымында
біліктіліктің барлық түрлері мен деңгейлері бойынша мынадай жалпы
кəсіптік модульдер айқындалған:
- Ақпараттандыру жəне автоматтандыру негіздері,
- Мемлекеттік тілдегі іс жүргізу;
- Стандарттау, сертификаттау жəне метрология негіздері,
- Инженерлік графика,
- Маркетинг
Базалық кəсіптік модульдербілікті кадрларды даярлау бойынша кəсіптік
оқытудың білім беру бағдарламаларының жалпы құрылымында маңызды орын
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алады. Білім алушылардың барлық процестер мен құбылыстардың тұтастығын
толық сезінумен кəсіптік мəселелерді шешудегі, мамандық бойынша курстық,
дипломдық жұмыстар мен практикалық жұмыстарды сауатты орындаудағы
болашақ құзыреттіліктері олардың базалық модульдерді игеру процесінде
білім алушылар алатын базалық білімдер мен біліктерге тəуелді:
«Электронды жабдықты монтаждау»,
«Коммутациялық құрылғыларды орнату, қызмет көрсету жəне жөндеу»,
«Қуат көздерін жөндеу жəне ретке келтіру».
Электронды жабдықты жөндеушілер үшін айқындалған кəсіптік
модульдерді оқу орны жұмыс оқу бағдарламасын жəне жұмыс оқу жоспарын
дайындау кезінде мамандануды, жұмыс берушілер талаптарын жəне өңір
ерекшеліктерін ескере отырып қайта қарай алады.
Кəсіптік модульдерді оқып-үйрену білім алушылардың кəсіптік
даярлығының негізін құрайды.
Оқу жоспарында ҚР Ұлттық біліктілік шеңберіне сəйкес кəсіптік
модульдер бағдарламаларының мазмұнын оқып-үйренудің 3 деңгейден 5
деңгейге өту мүмкіндігі көзделген.
Кəсіптік модульдер оқу бағдарламаларын игеру шамасына қарай білім
алушы «Телекоммуникациялық жəне электронды жабдықты жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері», «Бейнебақылау жүйелері жəне күзет
дабылдамасын баптаушы»3 деңгейіне жетіп, жұмысқа тұра алады. Егер білім
алушы «Техник-электроншы»біліктілік деңгейіне жетуді қаласа, онда тағы
10 ай бойы оқуды жалғастырады. «Кіші инженер электроншы» 5 біліктілік
деңгейіне жету үшін білім алушы оқуды тағы 10 ай бойы жалғастыра алады.
«Телекоммуникациялық жəне электронды жабдықты жөндеу
жəне қызмет көрсету шебері», «Бейнебақылау жүйелері жəне күзет
дабылдамасын баптаушы»біліктіліктері бойынша мынандай модульдер
айқындалған:
Төменгі жиілік күшейткіштерін жөндеу жəне баптау;
Құрамдастырылған құрылғылар мен магниттік жəне оптикалық
жазбалар мен дыбыс жəне бейнежазба ойнату құрылғыларын жөндеу жəне
реттеу;
ЭСТ жəне СК қолданумен телевизиялық аппаратураны, плазмалық жəне
LEDпанельдерді жөндеу жəне реттеу.
Себебі бұл модульдерді оқып-үйрену электронды жабдықты жəне
бейнебақылау жəне күзет дабыл беру жүйелерін монтаждау, техникалық
қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша дағдылар алуға көмектеседі.
«Техник-электроншы» біліктілігі бойынша мынандай модульдер
айқындалған:
Сандық дыбыс жəне бейнежазба аппаратурасын жөндеу;
Спутниктік қабылдау жəне беру аппаратурасын жөндеу;
Жаңа жабдықты қолданумен электронды аппаратураны жөндеу;
Нормативтік құжаттаманы ресімдеу.
Себебі олар біршама жоғары деңгейге ие жəне топта жұмыс істеуді
қамтамасыз етуге, бригада мүшелерінің жұмысын бақылауға, əлемдік
тəжірибеде қолданылатын жаңа технологияларды қолданумен электронды
жабдықты жөндеуді жəне реттеуді жүргізуге тиіс.
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«Кіші инженер-электроншы» біліктілігі бойынша мынандай
модульдер айқындалған:
РЭЖ қазіргі заманғы түрлерін жəне микропроцессордағы аппаратураны
жөндеу;
Жұмыс процестерін басқару жəне ұйымдастыру əдістері;
Электронды жабдықтың бағдарламалық жасақтамасы.
Білім
алушылар
электронды
жабдықтың
бағдарламалық
жасақтамасымен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын меңгеруге тиіс.
Компьютерлік бағдарламалардың барлық қосымшаларымен жұмыс жасау.
Техникалық ағылшын тілінде еркін тілдесе білу. Электронды техниканы
жөндеу жəне қызмет көрсету бойынша сервистік орталықтарға жалпы
басшылықты жүзеге асыру.
Бағдарламалардың маңызды құрамдасы білім алушылардың тəжірибелік
бағдарламасына күш салу болып табылады. Ол үшін дайындалатын білім беру
бағдарламаларында кəсіптік модульдер мен өндірістік оқыту біріктірілуге
тиіс.
Кəсіптік практика жұмыс берушілер шарт негізінде ұсынатын сəйкес
ұйымдарда, жұмыс орындарында өткізіледі жəне кəсіптік құзыреттер
қалыптастыруға бағытталған.
Колледждерде кəсіптік практикаға модульдер бойынша тəжірибелік
жəне технологиялық сабақтар кіреді. Сабақтарды теориялық оқыту
процесінде алынған білімдерді бекітуге бағытталған аудиторияларда,
зертханаларда жəне шеберханаларда өткізу жоспарланады. Бұл сабақтар
берілетін біліктілікке сəйкес практикалық дағдылар мен кəсіптік құзыреттер
алуға бағытталған. Практикалық сабақтар мерзімдері мен мазмұны оқу
жоспарларында, оқу процесі кестесінде жəне жұмыс оқу бағдарламаларында
айқындалады.
Кəсіптік тəжірибе құрылымында оқу практикалық жұмысының
мына түрлерін өткізу көзделген:
− «Телекоммуникациялық жəне электронды жабдықты жөндеу жəне
қызмет көрсету жөніндегі жөндеуші-шебер», «Бейнебақылау жүйелері
жəне күзет дабылын жөндеуші»жұмыс біліктілігін беру үшін «Таныстыру
практикасы» жəне «Өндірістік-технологиялық практика»;
− «Техник-электроншы» орта буын маманы біліктілігін беру үшін аз
дегенде 8 апта көлеміндегі «Технологиялық (диплом алды) практикасын»
өткізу;
− «Кіші инженер-электроншы»қолданбалы бакалавр біліктілігін беру
үшін де аз дегенде 8 апта көлеміндегі қосымша «Технологиялық (диплом
алды) практикасы» кіргізілген.
Осы білім беру бағдарламасыбілім беру ұйымы айқындайтын модульді
көздейді. Олар кəсіптік мүдделер саласындағы білім берушілердің тұлғалық
бейімділіктері мен жұмыс берушінің осы мамандық бойынша кадрлар
даярлауға қоятын талаптарын ескеруге тиіс.
Білім алушылардың білім беру бағдарламаларын игеру сапасын
айқындау үшін оқу жоспарында аралық жəне қорытынды аттестация
өткізу көзделеді.
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Аралық аттестацияныөткізу негізгі нысандары емтихан, сынақ,
бақылау жұмысы болып табылатын барлық пəндер мен модульдер бойынша
көзделеді.
Жалпы білім беретін пəндер бойынша аралық аттестация ҚР ММББСТ
сəйкес емтихандар өткізілуін көздейді.
Жалпы гуманитарлық, экономикалық, жалпы кəсіптік жəне кəсіптік
модульдер бойынша емтихандар, сынақтар мен бақылау жұмыстарының
саны білім алушы меңгеруге тиіс білім, білік жəне құзыреттілік деңгейіне
қойылатын талаптарға қарай айқындалады.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталмыш модульді оқып-үйренуге
берілген оқу уақыты есебінен, емтихандар аралық аттестацияға берілген
мерзімде өткізіледі.
Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау жəне жұмысшы
мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кəсіби
дайындық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру қорытындылары бойынша
білім алушыларға кəсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс,
санат) беріледі
Қорытынды аттестация
«Телекоммуникациялық жəне электронды жабдықты жөндеу
жəне қызмет көрсету жөніндегі жөндеуші-шебер»біліктілігі үшін
қорытынды аттестация мына кəсіптік модульдер бойынша жүзеге асырылады:
КМ-01 «Төменгі жиілік күшейткіштерін жөндеу жəне баптау»;
КМ-02 «Құрамдастырылған құрылғылар мен магниттік жəне оптикалық
жазбалар мен дыбыс жəне бейнежазба ойнату құрылғыларын жөндеу
жəне реттеу»;
КМ-03 «ЭСТ жəне СК қолданумен телевизиялық аппаратураны,
плазмалық жəне LED панельдерді жөндеу жəне реттеу».
Білім деңгейіне теориялық бақылау жасау үшін негізінде электроншыа
мен электронды құрылғылар біліміне күш салынады. Барлық электронды
құрылғылардың құрылысы жəне олардың монтажы базалық жəне кəсіптік
модульдерге негізделген. Деңгейге практикалық бақылау жасау үшін негізінде
КМ-01; КМ-02; КМ-03 кəсіптік модульдері қолданылады, бұл ретте білім
алушылар кəсіптік модульдерде көрсетілген электронды жабдықты жөндеу
жəне реттеу дағдыларын көрсетуге тиіс.
«Техник–электроншы»біліктілігі бойынша білім деңгейін қорытынды
теориялық бақылау кезінде мына базалық жəне кəсіптік модульдерді білу
қолданылады:
КМ-04 «Сандық дыбыс жəне бейнежазба аппаратурасын жөндеу»;
КМ-05 «Спутниктік қабылдау жəне беру аппаратурасын жөндеу»;
КМ-06 «Жаңа жабдықты қолданумен электронды аппаратураны
жөндеу»;
КМ-07 «Нормативтік құжаттаманы ресімдеу», мұнда білім алушылар
сандық аппаратураны жөндеу жəне баптау жөніндегі білімдерін,
сондай-ақ нормативтік құжаттаманы ресімдеу жəне жүргізу бойынша
білімдерін көрсетуге тиіс. Практикалық бақылау кезінде білім берушілер
сандық аппаратураны жөндеу жəне баптаудағы дағдыларын, бекітілген
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бланкілерді толтырудың дұрыстығын көрсетеді.
«Кіші инженер- электроншы» біліктілігі үшін:
Қорытынды теориялық бақылау кезінде КМ-10 «Электронды
жабдықтың бағдарламалық жасақтамасы» кəсіптік модульге жəне жұмысшы
біліктіліктер мен орта буын маманына арналған сұрақтардың бір бөлігіне
негізделу қажет. Білім алушылар дербес компьютерді, бағдарламалағыштар
көмегімен электронды жабдықты диагностикалау əдістері мен тəсілдерін
жəне IT-технологияларды білуін көрсетуге тиіс. Білім деңгейін практикалық
бақылау кезінде білім алушылар дəнекерлеу станциялары мен электронды
жəне телекоммуникациялық жабдықты диагностикалау жəне жөндеуге
арналған басқа да заманауи құрылғылар көмегімен микропроцессорлар мен
чиптарды монтаждау жəне бөлшектеу жөніндегі дағдыларын көрсетуге тиіс.
Осы білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылардың
қорытынды аттестациясы:
− білім беру ұйымдарындағы білім алушылар аттестациясын;
− кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілік беруді
(белгіленген жəне көтеріңкі кəсіптік деңгейлері үшін) көздейді.
Білім беру ұйымдарындағы білім алушылар аттестациясы білім
алушылардың оқытудың толық модулі бойынша білім беру бағдарламаларын
игеру деңгейін айқындау мақсатында жүргізіледі.
Білім беру бағдарламаларын оқытудың аяқталу қорытындысы бойынша
білім беру ұйымдарындағы қорытынды аттестацияның ықтимал нысандары:
базалық жалпы кəсіптік жəне кəсіптік модульдер бойынша емтихандар
тапсыруды, немесе кəсіптік модульдердің бірі бойынша қорытынды
аттестация емтиханын тапсырумен дипломдық жұмысты орындау жəне
қорғауды жұмыс оқу бағдарламасын дайындау кезінде білім беру ұйымы өз
бетінше айқындайды+.
Мамандықтар бойынша кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне
біліктілік беру (бұдан əрі – КДДБББ) екі кезеңнен тұрады:
1) кəсіптік даярлықты айқындайтын модульдер бойынша теориялық
тестілеу;
2) біліктілік деңгейлері бойынша практикалық тапсырмаларды
орындау.
Қорытынды аттестацияны өткізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан
аспайтын уақыт болып айқындалады. Оның ішінде КДДБББ ұйымдастыруға
жəне өткізуге кем дегенде 24 сағат беріледі (КДДБББ өткізуге берілген оқу
уақытының көлемін білім беру ұйымы өз бетінше мамандық пен оқу процесін
ұйымдастыру ерекшелігіне қарай айқындайды).
Консультациялар жəне факультатив сабақтары.
Консультативтік сабақтар негізінде оқу процесі жоспарында білім
алушылардың аралық жəне қорытынды аттестациясы көзделген пəндер мен
модульдер бойынша өткізіледі.
Пəндер тізбесі мен оқу материалдарының мазмұнын, консультацияға
берілетін оқу уақытының көлемін, консультация өткізу уақыты мен
нысанын (топтық, жеке жəне т.б.) білім беру ұйымы айқындайды.
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Факультатив сабақтарының мазмұны білім алушылардың жеке
қабілеттері мен сұрауларын дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған.
Факультатив сабақтардың мұндай түрлеріне болашақ біліктілікпен байланысты
техникалық шығармашылықтың үйірмелік сабақтарын, сондай-ақ спорт жəне
дене шынықтыру түрлері бойынша үйірмелік сабақтарды жатқызуға болады.
Факультатив сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайтын есептеуде оқу
орнының жұмыс оқу жоспарында көзделеді жəне оқуға міндетті болып
табылмайды.
Ескертпе:
Практикалық оқытуға мыналар жатады: өндірістік оқыту сабақтары,
зертханалық-тəжірибелік сабақтар, курстық жұмыстар (жобалар), бақылау
жұмыстары жəне басқ.
Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымының жұмыс оқу
бағдарламаларын дайындау жəне жүзеге асыру кезінде:
− циклдар үшін оқу материалын меңгеруге берілетін оқу уақытының 30
% дейін өзгертілуі, жəне де міндетті оқытуға берілетін сағаттардың жалпы
санын сақтаумен əрбір пəн (модуль) бойынша 30 % дейін жəне өндірістік
оқыту мен кəсіптік практиканың 50 % дейін;
− оқытудың түрлі технологиялары, оқу процесін ұйымдастыру мен
бақылаудың нысандары, əдістері таңдалуы;
− жұмыс берушілер қажеттіліктеріне сəйкес жалпы гуманитарлық
жəне əлеуметтік-экономикалық модульдер бойынша 30% жəне кəсіптік
модульдер, өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика бойынша 50% дейіноқу
бағдарламаларының мазмұны өзгертілуі.
− міндетті оқытуға берілетін оқу уақытының (сағат/кредит) жалпы
санын сақтаумен жұмыс берушілер талаптары бойынша кəсіптік модульдерге
қосымша модульдер енгізілуі;
− білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау жəне білім
алушыларды аралық аттестаттау нысандары, тəртібі мен кезеңділігі таңдалуы
мүмкін;
Курстар бойынша оқу модульдерін оқыту уақытын бөлу оқыту
технологиясына, мамандықтың ерекшелігіне, өңірлік ерекшеліктер мен
басқаларына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
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Дəнекерлеу станциясы

Бұрандалар
жинағы

3

Бұрандалар
іші өлшемінен
бастап үлкен
өлшемге дейін
əр түрлі болуы
керек

Дəнекерлегіші
бар ыстық ауа
станциясы

smd
құрамдауыштарды
дəнекерлеу
жəне басқа да
дəнекерлеу
жұмыстары
Корпустарды
ашу

13

13

Минимум 10

Минимум 10

Техникалық си- Құрылғының Құрыл- Оқушы Жал- Пі- Суреті (мүмкін
болса)
пы кір
паттамасы
тағайындалуы/ ғы пай- топтасаны
тақырыптар даланы- рына
ла-тын құрыл,
модуль- бірлігі
дер
Электронды құрылғыларды жөндеу жəне қызмет көрсету шеберханасы
Əр шеберханаға 12 оқушы сияды
Техниканы тектоқ 5 А, реттеЗертханалық
Мини13
летін кернеу 30 серуге арналған
қорек блогы.
мум 10
(тоқты жəне кер- вольт дейн
қорек
неуді реттейтін)

Атауы

2

1

№

9. Ұсынылатын құрылғылар тізімі
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Компьютер

БАҒДАРЛАМАЛАУШЫЛАР

Телевизиялық бел- Ласпи Т001
гі генераторы

6

7

8

Кез келген түрі

Кез келген түрі,
тек WIN7 төмен
емес

Кез келген
сандық құралы

Мультиметр
құралы

5

Атауыз, надфиля, тістеуіктер
жəне т.б.

Аспаптар жинағы

4

Жады микросызбаларынан
ақпарат алу
жəне жаңасын
жазу
Матрицаны тексеру, теледидарды баптау

Кернеу, кедергі, тоқ күшінің
өзгерісін
өлшеуге
арналған

20

20

1

20

1-2

Əр
қайсысына

Минимум 10
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Бұранда PH2

Қорғаныштық
қолғаптар

Антистатикалық
білезік

Шаңды кетіруге
арналған құрал

11

12

13

Осциллограф

10

9

Тақталар, матрица жəне
шлейфтен
шаңды кетіруге арналған
қылшақ

Статикалық
электрді жоюға
арналған білезік

Статикаға қарсы
қолғаптар

Электрлік
бұранда

Аппаратура
бұрағыштарын
бұрау

Негізінен сандық Ақаулықтарды
іздеу, осциллограммаларды
тексеру

20

20

20

20

20

20

5

20

20

1-2
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Микроскоп

16

Электрлік
дəнекерлеуші

LCD матрица тестері

15

17

Антистатикалық
линолеум

14

Кернеу 220 V
Қуат 25, 40 ватт

1000 есеге
ұлғайту

Матрицаны
аппаратсыз
қоректендіру

Линолеум

12

5

12

20

5

LCD матрица,
теледидар жəне
монитордың
жұмыс қабілетін
тексеру.
Платаларды
жөндеу, ұзақ
бөлшектерді алмастыру, баспа
платасындағы
үзілген жолды
іздеу
Дəнекерлеу
жұмыстарын
орындау

20

1

Статикадан қорғауға
арналған
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1

1/12

1/12

Мерзімді
үдеріс жиілігін
анықтау немесебелгі спектрінің
құрамдауыштарын табу

Қуатты өлшеу

19. Электронды есеп- Өлшенетін
ті жиілік өлшегіш жиіліктердің
жоғарғы шегі 5
МГц кем емес.
Шекті өлшеу
қателігі ±10-5
өлшенетін шамадан плюс немесе
минус 1 Гц.
20. Айнымалы тоқ
Номиналды
ваттметрі
кернеу 220 В.
Жоғарғы өлшеу
шегі, кем емес
100 Вт. Дəлділік
класы, төмен
емес 0,5

1

2

2/12

Экранға немесе
тікелей кірісіне берілетін
амплитудалық
жəне уақытша
параметрлерді зерттеуге
(бақылау, жазу,
өлшеу) арналған

Электрлік сəулелі Өткізу жолағы
осциллограф С1- 10 МГц кем
67
емес, 2-дəлділік
класы. Кіріс кедергісі 10 Мом.

18.
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Импульсті қорек
көзі

Төмен жиілікті
күшейткіш

24

25

21. Зертханалық авто- Номиналды
трансформатор
қорек кернеуі
220 В. Кернеуді
реттеу шегі 150
В жəне 250 В.
Қуаты 250 Вт.
22. Əмбебап вольТұрақты кертметр
неуді өлшеу
шегі 0,5 В - 300
в. Айнымалы
кернеуді өлшеу
шегі 0,5 в - 300
Жиілік ауқымы
50 Гц - 10 МГц.
Дəлділік класы
2,5.
23 Классикалық
Кернеу 36 вольт
қорек көзі
Жұмысты тексеру жəне бақылау

Электрлік
құрылғыларды
жөндеу жəне
баптау барысында берілетін
кернеуді реттеу
Айнымалы жəне
тұрақты импульстік кернеуді өлшеу
3

1/10
3/12

Əр
оқушыға
Əр
Оқушы-ға
Əр
оқушыға

12

12
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Магнитті жəне
оптикалық дыбыс
пен бейне жазуға
арналған
аралас
құрылғылар

ЭСТ, СК,
плазмалық жəне
LED тақталарды
қолданатын
телевизиялық
қабылдағыш

26

27

Электронды
құрылғыларға
қызмет көрсету
жəне реттеу бойынша
теориялық
білімді
бекіту жəне
тəжірибелік
дағдыларды дамыту
Электронды
құрылғыларға
қызмет көрсету
жəне реттеу бойынша
теориялық
білімді
бекіту жəне
тəжірибелік
дағдыларды дамыту
Əр
оқушыға

Əр
оқушыға
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Электронды
құрылғылардың əр
түрлі типтері

Жер серіктік
қабылдау-беру
құрылғылары

Дыбыстық генератор

28

29

30

Электронды
құрылғыларға
қызмет көрсету
жəне реттеу бойынша
теориялық
білімді
бекіту жəне
тəжірибелік
дағдыларды дамыту
Электронды
құрылғыларға
қызмет көрсету
жəне реттеу бойынша
теориялық
білімді
бекіту жəне
тəжірибелік
дағдыларды дамыту
Дыбыстық ілесу
арналсын тексеру жəне реттеу
4/12

3/12

4

3

Əр
оқушыға
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3.

2.

1.

31

6/12
Электрлік
құрылғылардың
амплитудалықжиілікті сипаттамаларын
бақылау жəне
баптау
Электрлік техника жəне радиоөлшеулер зертханасы
Əр шеберханаға 13 оқушыдан сияды.
Зертханалық авто- Номиналды
трансформатор
қорек кернеуі
220 В. Кернеуді
реттеу шегі 150
В жəне 250 В.
Қуат 250 Вт.
Радио бөлшектері Резисторлар,
жинағы
конденсаторлар,
индуктивтілік
шарғылары,
жартылай
өткізгіш диодтар, тиристорлар, жартылай
өткізгіш транзисторлар, трансформаторлар
Амперметр
Тұрақты тоқты Тоқ күшін
өлшеу шегі 1А - өлшеу
30А

Тербелмелі жиілік
генераторы
Х1- 50

6
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Əмбебап вольтметрі

Мегаомметр.

4.

5

Тұрақты кернеуді өлшеу
шегі 0,5 В
- 100 в. Айнымалы кернеуді
өлшеу шегі
0,5 в - 100 В
жиілік ауқымы
50 Гц - 10 МГц.
Дəлділік класы
2,5.
М 4001 1000В
Оқшаулау кедергісін өлшеу

Тұрақты, айнымалы жəне
импульстік кернеуді өлшеу
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ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»
заңы

ҚР «Өлшем бірлігін қамамасыз ету туралы » заңы

ҚР «Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау туралы»
заңы
ҚР СТ 1.27-2013 Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі.
Терминологиядағы стандарттар. Негізгі ұстанымдар
жəне əдістер
ҚР СТ 2.3-2009 Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі.
Өлшем бірліктері эталондары. Негізгі ережелер, жасау, бекіту, сақтау жəне қолдану тəртібі

2

3

4

6

5

ҚР «Техникалық реттеу туралы» заңы

1

№ Атауы жəне басылым номері

Астана

Астана

Астана

Астана

10. Ұсынылатын əдебиеттер тізімі
6 кесте
Автор
Баспа

2009

2013

07.06.2000
№ 53-II
12.01.2012
№ 537- IV

Шыққан Пайдалажылы
жəне орны нылатын
модуль
09.11.2004
№ 603-II
04.05. 2010
№ 274-IV
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Н.А. Тюнин
А.В.Родин
Н.А. Тюнин
А.В.Родин
Н.А. Тюнин
Н.А. Тюнин
А.В.Родин
А.А. Данилин

13 Практика ремонта сотовых телефонов

14 DVD, VCR , HDD рекордеры и проигрыватели

15 Портативные ЖК телевизоры

16 Автомобильные и стационарные аудиосистемы

17 Спутниковое телевидение
Установка, подключение, ремонт

12 Микросхемы для современных мониторов

11 Отечественные полупроводниковые приборы

Д.А. Садченков
А.В.Родин
Н.А. Тюнин
И.А.Морозов
А.И. Аксёнов
А.В.Нефёдов
Н.А. Тюнин

ҚР СТ 2.15-2013 Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі.
Мемлекеттік метрологиялық бақылау жəне қадағалау.
Негізгі ережелер
Электротехника Анықтама
В.Л. Лихачёв
1 жəне 2 том

9 Маркировка радиодеталей
10 Блоки питания современных телевизоров

8

7

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс

СОЛОН-Р
СОЛОН-Р

М; СОЛОН-Пресс

2009

2009

2008

2008

2005

2004

2005

2002
2002

2007

2013

87

Владимир Виноградов

М. Рязанов

М.А. Нуржасарова и др.
Т.А. Алимбаев

. Ж.К. Аманжолов

Н.А. Тюнин
А.В.Родин
П.И.Мисюль.

Виктор Прянишников
27 Теоретические основы электротехники. Курс лекций Виктор Прянишников
28 Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. Пра- Петров, Юрий
ктическое пособие
Осипов

26 Электроншыа. Полный курс лекций. Учебник

24 1001 секрет телемастера
25 Основы телевизионной техники. Телевизионные
приемники

23 «Экология и политика»

21 Қазақстан Республикасының «Қауіпсіздік жəне
еңбекті қорғау туралы» заңы
22 «Еңбекті қорғау»

19 Ремонт, настройка и проверка радиотелевизионной
аппаратуры
20 «Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы»

18 Телевизоры LG

2007
2012
2012
2012
2013

Ozon
Ozon
Ozon

2003 ж.

2007 ж.

2004 ж.

2007 ж.

2007

2009

Астана, ҚР
Президенті
жанындағы мемлекеттік қызмет
академиясы
Ozon
Ozon

Астана, Фолиант,

Астана, Фолиант,

М; СОЛОН-Пресс

М; СОЛОН-Пресс
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Владимир Кубов
Василий Федоров
LAP Lambert
Academic
Publishing

29 Исследование схем импульсных источников питания

30 Устройство и ремонт спутниковых, кабельных и
эфирных ресиверов
31 Проектирования бортовых телекоммуникационных
систем
Ozon

Ozon

2011

2015

2010

