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1. КАТТОО ЖАНА АВТОРЛОШТУРУУ 

ZOOM видеоконференц-платформасы 

ZOOM – бул видеоконференцияларды, онлайн-сабактарды өткөрүү жана 

топтук чаттарды түзүү үчүн сервис. 

ZOOM платформасы иштөөгө кыйла оңой сервис. Бул сервисти Кыргыз 

Республикасында окуучулар үчүн онлайн-сабактарды өтүү үчүн колдонууга болот. COVID-

19 жугуштуу вирусунун таралышына байланыштуу карантин учурунда мугалимдердин 

окуучулар менен онлайн тартибинде үзгүлтүксүз иштеши үчүн онлайн (виртуалдык) 

сабактарды жана тренингдерди уюштуруу маанилүү. Бул платформаны вебинар түрүндө 

колдонуп, мугалим өзүнүн белгилүү бир класстагы окуучулары үчүн реалдуу убакыт 

тартибинде окуучулардын баары менен бир учурда диалог түзүү, материалдарды иштеп 

чыгуу ыкмаларын колдонуп, онлайн-сабакты өтө алат. 

1. ZOOM видеоконференц-байланышты камсыз кылат, ошондой эле аны 40 мүнөткө 

чейинки убакытта жаздыра алат. Бул видео жазмалардын жардамы менен Мугалим: 

а) окуучулар менен биргеликте өтүлгөн вебинарды жаздыра алат жана отчёттуулук 

үчүн сактап коё алат; 

б) өтүлгөн материалды окуучулар кайталап өздөштүрүүлөрү үчүн алардын 

электрондук почталарына жөнөтө алат; 

в) эгерде окуучу жүйөлүү себептер менен жүгүртмө боюнча өтүлгөн вебинар-

сабакка катыша албай калса, анда мугалим өтүлгөн материалдын видео жазмасын 

окуп өздөштүрүшү үчүн окуучуга жөнөтүп жибере алат. 

2. Видео жазмалардын саны чектелбейт. 

3. Акысыз версиянын сервиси 50 катышуучу менен видео байланышты камсыз кылат. 

Appearда — бардыгы 8 адам. 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


Zoomдун мүмкүнчүлүктөрү: 

  Экранды биргелешип колдонуу  

  Интерактивдүү вебинар-сабактарды өтүү 

 Мугалимдин окуучулар менен биргелешип иштөөсү үчүн бөлмө  

 Мобилдик түзүлүштөн экранды бөлүшүү  

 Google Диск, Dropbox жана Box менен иштөө 

 Текстти, сүрөттөрдү, аудиону ж.б. алмашуу үчүн топтук чаттар 

 Онлайн-сабактардагы жолугушуулардын видео жазмасы 

 

2. ЖҮКТӨӨ ЖАНА КАТТОО 

а) компьютерге: 

Программаны Сервистин https://zoom.us/download расмий сайтынан жүктөп алыңыз же 

төмөндөгү терезенин бетинен бассаңыз жүктөө бети ачылат. Сиздин программаңыз – 

тизмедеги биринчи! 

 

б) смартфонго: 

Apple App Store же Google Play (Android Market) мобилдик тиремелердин дүкөнүнө киресиз 

дагы, издөө сабына «Zoom» деп тересиз. Тиркемени жүктөп аласыз. 

 

mhtml:file://C:/Users/t/Desktop/РАБОТА%20С%20СЕРВИСОМ%20ZOOM%20–%20Тренинги%20Елены%20Самсоновой.mhtml!https://zoom.us/download


3. АВТОРЛОШТУРУУ 

1. Компьютерге жүктөгөндөн кийин «Жүктөө» бөлүмүндөгү ZoomInstaller.exe жүктөө 

файлын табыңыз (белги – көгүш фондогу ак видеокамера) жана аны программаны 

орнотуу үчүн аны коё бересиз. 

2. Смартфондон «Жүктөө» баскычын басканыңызда программа жүктөлөт, жүктөлүп 

бүткөндөн кийин «Ачуу» баскычы пайда болот. 

3. Эки учурда тең жүктөлүп бүткөндөн кийин иш столунда «көгүш фондогу ак камера» пайда 

болот. Ошол ак белгини басыңыз. 

4. Экранда «Тутумга кирүү» («Войти в систему»), «Каттоо» («Регистрация»), 

«Конференцияга кирүү» («Войти в конференцию») сунуш кылынган терезе пайда болот. 

«Каттоону»(«Регистрация») тандап алып, ага өзүңүздүн атыңызды жана электрондук 

почтаңыздын дарегин жазыңыз. 

5. Катталгандан кийин тутумдан аккаунтуңузду ырастоо үчүн сиздин электрондук почтаңызга 

кат келет. Электрондук почтаңызды ачып, катты табыңыз. 

6. Каттоону ырастаганыңыздан кийин автоматтык түрдө аккаунтту иштетүү терезеси ачылат. 

Сиз ага өзүңүздүн паролуңузду жазасыз. Пароль баш жана кичине тамгалардан, 

санариптерден турарын унутпаңыз. Ал өзү багыт берип турат. Эгерде кызыл түстө болсо, 

анда паролду алмаштыруу керек, ошентип тутум канааттанганча алмаштыра бересиз. 

7. Андан ары сизге досторду чакыруу сунуш кылынат. Сиз ал кадамды өткөрүп жиберсеңиз 

болот. Андан кийин алгачкы конференцияны баштоо сунуш кылынат. 

8. Алгачкы конференцияны баштоо сунуш кылынган бетте 10 белгиден турган код болот. Аны 

эсиңизге тутуп алыңыз. Бул – «Жеке конференциялар залынын» («Зала персональных 

конференций») сиздин наамыңызга бекитилген туруктуу коду. Мындан ары сиз чукул 

сүйлөшүүлөр үчүн убактылуу залды уюштура аласыз, же өзүңүздүн туруктуу залыңызды 

колдоносуз.  

9.  Эми сайтты жаап койсоңуз болот. Авторлоштуруу ийгиликтүү өттү. 

Ийгиликтүү авторлоштуруудан кийин сиз компьютериңиздин иш столундагы 

сервистик белгини басып, ага өзүңүздүн электрондук почтаңыздын дарегин жана 

паролуңузду киргизесиз. Эми иштей баштасаңыз болот. 

 

 



№ 2. ТҮЗҮМҮ ЖАНА МАЗМУНУ 

№ 1-кадам. Менюга кирүү 

Иш столундагы сервистик белгини табыңыз (көгүш фондогу ак видеокамера) жана аны 

басыңыз. Меню ачылат. 

a) Бул компьютердеги авторлоштуруу процедурасы  

 
 

b) Бул смартфондогу менюнун варианты 

 

 

№ 2-кадам. Конференцияга кошулуу 

Конференцияга (вебинарга) кошулуунун бир нече варианты бар. 

Контакттардын тизмеси аркылуу: 

а. Онлайн-сабакты өтүш үчүн мугалим ZOOM платформасындагы 

конференцияны уюштурушу керек. Мугалим Zoom тутумунун уюштуруучусу болуп 

саналат. Мугалим окуучулардын электрондук почталарына сиз даярдап берген 

«достошуу» деген чакырууну жиберет. 

б. Эгерде окуучу сунушту кабыл алса, анда ал мугалимдин (уюштуруучу) 

«Контакттар тизмесине» кирет. 



в. Пландаштырылган же жаңы түзүлгөн конференция (онлайн-сабак) 

башталары менен уюштуруучу (мугалим) тизмедеги окуучунун атын басканда 

чакыруу ошол замат ага жетет. 

г. Эгерде ошол убакта ZOOM программасы күйүп турган болсо, чакыруу 

компьютердин же смартфондун экранында калкып турган терезе түрүндө пайда 

болот (же Zoomдун тересинде билдирүү пайда болот). 

д. Окуучу чакырууну басканда конференция үчүн терезе ачылат да, ал онлайн-

сабакта болуп калат. 

 

 

ZOOM менюсунун жардамы менен 

1. Мугалим окуучуга пландаштырылган конференциянын номерин жөнөтөт. 

2. Окуучу Zoomдун менюсун ачат жана «Кирүү» баскычын басат (гаджеттин ортосунда 

кошуусу бар белги). 

3. Окуучунун бетинде панел ачылганда ал ага конференциянын 10 белгиден турган кодун 

жана өзүнүн атын жазат, алар «Катышуучулар» («Участники») бөлүмүнөн көрүнөт. 

4. «Кирүү» («Войти») баскычын басканда сиз онлайн-сабакта (конференцияда) болуп 

каласыз. 

 



 

5. Мугалим кандайдыр бир ишти пландаштырары менен дароо билдирүү 

жиберет. Тутум окуучуга кирүү үчүн нускаманы жиберет, ал аны басканда 

көрсөтүлгөн убакытта онлайн-сабакта (конференцияда) болуп калат. 

6. Чакыруу узун болгону менен, аягында окуучу басууга тийиш болгон шилтеме 

болот. 

7. Чакыруу узун тексти жок шилтемеден турат. 

  

 

№ 3-кадам. Онлайн-сабакка (сүйлөшүүгө, вебинарга, конференцияга) катышуу 

Окуучу кирген кезде, анын алдында ZOOM сервисинин иш панели ачылат. 

Панелден мугалим да, окуучу да сабакка (конференцияга) катышып отургандардын 

баарын көрө алышат. Экрандын ылдый жагында башкаруу панели турат.  

Анын айрым иш-милдеттерин алдын ала билип алуу зарыл. 

 

 

 

 

1-пункт. «Үндү өчүрүү» («Выключить звук») 

а) Бул баскычтын жардамы менен сиз өзүңүздүн микрофонуңузду күйгүзө жана өчүрө 

аласыз. Айтылбаган эреже боюнча, кимдир-бирөө эфирден сүйлөп жатса, калган 



катышуучулар микрофонду өчүрүп коюшат. Антпесе сиз сүйлөбөй турсаңыз деле 

тинтүүрдүн чыкылдаганы, бөлмөнүн ичиндеги ар кандай шыбырттар ж.б. 

катышуучулардын баарына угулуп турат. Катышуучулар канчалык көп болсо, шыбырттар 

да ошончолук көп болот. 

 

 

б) Микрофонду конференцияны уюштуруучу (мугалим) күйгүзүүгө жана өчүрүүгө 

укуктуу.  

в) Бул баскычтын жанында өйдө карай серпилген белги турат. Аны басканда микрофонду 

тууралай турган меню пайда болот. 

 

2-пункт. «Видеону токтотуу» («Остановить видео») 

а) Мунун жардамы менен өзүңүздүн камераңызды күйгүзө жана өчүрө аласыз. Мугалим 

(уюштуруучу) сиздин камераңызды өчүрүп коё алат. 

б) Мугалим аны өз алдынча күйгүзө албайт. Мугалим окуучуну кепке тарткысы келгенде 

окуучуга уруксат берүүнү өтүнгөн сурам келет. 

 

 

3-пункт. «Экранды көрсөтүү» («Демонстрация экрана») 

Бул функция мугалимге жана окуучуга компьютеринин же гаджетинин экранын 

(таанытманы, документти ж.б.) бардык катышуучуларга көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Бул интерактивдүү окутуу учурунда керек болот. Экран күйгөндөн кийин окуучуга сүрөт 

тартууга, жебелерди коюуга, тинтүүрдү жылдырууга ж.б. мүмкүнчүлүк берген кошумча 

меню пайда болот.  



 

 

 

4-пункт. «Чат» 

Бул баскыч чаттын терезесин ачып, сеанс учурунда жазууга мүмкүнчүлүк берет, 

ошондой эле окуучу жигердүү талкууга катышпаса жана анын видеосу экранда 

көрсөтүлбөсө деле ушул темага байланыштуу суроолорду чыгарып турууга болот. 

 

 

5-пункт. «Конференцияны аяктоо» («Завершить конференцию») 

Бул баскычтын жардамы менен онлайн-сабактан (конференциядан, сүйлөшүүдөн, 

окуудан) чыгып кетүүгө болот. Мугалим (уюштуруучу) «конференц-залдан» чыгып 

кетип, окуучуларга дагы бир аз убакыт баарлашып отурууга мүмкүнчүлүк бере алат, же 

конференцияны жаап коёт. 

Эгерде мугалим жаңы окуучуларды кошкусу келсе, жооп берген окуучулардан 

чыгып кетүүнү суранат же аларды өзү чыгарып туруп, жаңыларды кошуп коё алат.  

 

 

 

 

 

 



6-пункт. «Колду көтөрүү» («Поднять руку») 

!!! Башкалардын көңүлүн өзүңүзгө буруш үчүн «Колду көтөрүү» керек 

«Колду көтөрүү» менен башкалардын көңүлүн буруш үчүн: 

– 4-пунктта жазылгандай кылып «Чатты» күйгүзүү керек.  

Панелдин оң жак тарабында чаттын бети ачылат. 

 

 Панелдин төмөн жагында «Менин үнүмдү өчүрүү» («Выключить мой звук») 

жана «Колду көтөрүү» («Колду көтөрүү») деген эки баскыч турат. 

 Эгерде кызуу дискуссияга жүргүзүп жаткандарга тоскоолдук кылбаш үчүн үндү 

өчүрүш керек болсо, анда бул жерди басыңыз. 

  Окуучу өзүнө көңүл бурлургусу келсе, «Колду көтөрүү» баскычын басышы 

керек. 

 Окуучу аны басаары менен мугалимдин «Катышуучулар» деген панелиндеги 

окуучунун аватарында алакан пайда болот. Мугалим окуучуга сөз берип, 

экранга анын сүрөтүн чыгарат. 

 

 

№ 3. Кирүү жана онлайн-сабакты баштоо үчүн нускама 

 

№ 1-кадам. Менюга кирүү жана онлайн-сабакты (конференцияны) баштоо 

Иш столунан сервистик белгини (көгүш фондогу ак видеокамераны) табыңыз жана аны 

басыңыз. Меню ачылат. 

(фото) 



1. Менюга жогоруда айтылгандай жана көрсөтүлгөндөй кириңиз (өткөн бөлүмдөгү 

№ 1-кадам) 

 
 

2. Сиз ишти кандай баштоону каалаганыңызга жараша «Видеодон баштоо» («Начать 

с Видео») же «Видеосуз баштоо» («Начать без видео») деген баскычты басыңыз 

(сизди онлайн-сабакта отурган окуучулар көргөндөй болсун же көрбөгөндөй 

болсун). Эгерде сиз азырынча жалгыз болсоңуз, анда видеодон баштасаңыз болот. 

 

 

 

3. Эгерде сиз конференц-залдын параметрлерин өзгөрткүңүз келсе, анда кирүү панелинин 

жогорку оң жагындагы «Тууралоо» («Настройки») деген баскычты басыңыз (бурама 

сыяктуу белги).  

4. Сиз «Баштоо» («Начать») баскычын басаарыңыз менен программа жогорудагы 

варианттагыдай залдын жана менюнун экранын ачат.  

 



№ 2-кадам. Окуучуларды кошуу 

Окуучуларды конференцияга жок эле дегенде эки жол менен кошууга болот. 

№ 1-жол 

Бул ыкма конференция башталганга чейин колдонулат. 

 Менюдан «Контакттар» («Контакты») деген баскычты табыңыз жана аны 

басыңыз. 

 Менюнун контакттарды кошуу терезеси ачылат. 

 Ошентип сиз «Катышуучуну кошуу» («Добавить участника») баскычын басуу жана 

окуучунун электрондук дарегин жазуу менен, пландаштырылган онлайн-сабакка 

(конференцияга) окуучуларыңызды кошо аласыз. 

 Же болбосо контакттардын тизмесинен ZOOM тутумунда сиз мурдатан дос болгон 

тийиштүү окуучуларды таап, алардын аватарларын басасыз (сүрөттү караңыз). 

 

 

№ 2-жол 

Сиз онлайн-сабакты (конференцияны) баштаган кезде видеодо иш зонасы ачылган 

учурда эле чакырып алсаңыз болот. 

 

 



1 – «Чакыруу» («Пригласить») – бул программа иштей баштаары менен эле окуучуларды 

онлайн-сабакка (вебинарга) чакыруучу башкы баскыч. Аны басканыңызда төмөндө 

сыпатталган терезе ачылат (4-п. баштап). 

 

2 – «Катышуучуларды башкаруу» («Управлять участниками») – бул баскычтын 

жанында ар дайым онлайн-сабакка катышуучулардын түз эфиринде отурган 

катышуучулардын санын көрсөтүп туруучу санарип (цифра) турат. Эгерде сиз 

катышуучулардын тизмесин көргүңүз келсе ушул баскычты бассаңыз, экрандын оң 

жагынан тизмеси бар тилке ачылат. Ал тизмеден канча окуучу катышып отурганын 

көрөсүз (көтөрүлгөн колдор). 

 

3 – «Жазуу» («Запись») – Мугалим жолушууну жазып ала алат. Эгерде сиз тууралоо 

учурунда уруксат берсеңиз, анда башка окуучулар дагы жаздыра алышат. Жолугушуу 

бүткөндөн кийин компьютердин экранында видеону алмаштыруу ылдамдыгы 

(конвертация) көрсөтүлгөн терезе ачылат. Процесс толук бүкөнгө чейин интернетти 

өчүрбөй күтүп туруңуз. Кийин сиз компьютериңиздеги атайын папкадан бул жазманы 

таап ала аласыз. 

Сиз «Чакыруу» («Пригласить») баскычын басканыңызда кийинки терезе ачылат. 

 

 

 

 

 



4 – «Электрондук почта боюнча чакыруу» («Пригласить по электронной почте») 

Сиз көрсөтүлгөндөрдүн арасынан почта аркылуу билдирүү вариантын тандап алып, 

чакырууну жөнөтсөңүз болот. Чакыруунун тексти 6- жана 7-баскычтардын жардамы 

менен көчүрүлүп алынат. 

 

6 – «URL көчүрүү» («Копировать URL») 

Бул баскычты басуу аркылуу чакыруунун шилтемеси менен бирге бир эле саптан турган 

эң кыска варианты көчүрүлөт (мисалы) https://zoom.us/j/5979753536. Эгерде окуучунун 

компьютеринде же смартфонунда Zoom программасы бар болсо, анда ал онлайн-сабакта 

(виртуалдык конференц-залда) жана сиз менен байланышта болушу үчүн ушул 

шилтемени басып коюу жетиштүү болот. 

 

7 – «Чакырууну көчүрүү» («Копировать приглашение») 

Бул катышуучу конферецияга кошулушу үчүн көптөгөн ар түрдүү варианттары бар узун 

текст. 

 

6- жана 7-баскычтардагы эки текстти тең кат аркылуу жөнөтсөңүз же кайсы гана болбосун 

мессенджердеги диалогго койсоңуз болот. 

 

8 – «Контакттардын тизмесинен чакыруу» («Пригласить в списке контактов») 

 

Эгерде сиздин тутумуңуздагы «досторго» мурда эле кошулган окуучуларды чакыргыңыз 

келсе, анда 8 баскычын басып туруп, ачылган достордун (окуучулардын) тизмесинен 

тандап аласыз. 

 

9 – Конференциянын номери 

Ар бир конференцияга (онлайн-сабакка) номер коюлат. 

– Каттоо учурунда сизге «Жеке конференциялар залынын» («Зал персональных 

конференций») өзгөрүлбөс өздүк номери берилет. Сиз аны онлайн-сабакты туруктуу 

негизде өткөрүү үчүн колдоносуз. 

– Эгерде сиз онлайн-сабакты (конференцияны) бир гана жолу ача турган болсоңуз, анда 

онлайн-сабакты өткөн сайын ошол онлайн-сабакты бүткөнгө чейин жарактуу болгон 

номер берилет. Эгерде сиз окуучуларыңызды башталып калган конференцияга 

чакыргыңыз келсе, анда аларга жаңы номер жөнөтүлөт. Ал номерди көчүрүүнүн кереги 

жок. Ал 6- же 7-баскычты басканда автоматтык түрдө чакырууга коюлат. 

 


