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Хөтөлбөр боловсруулсан, нягталсан багийн гишүүд: 

 

1. Б.Цолмон      Заамар сум дахь МСҮТ-ийн Арга зүйч 
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

  

ХНХЯ   Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам  

ХХҮГ   Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар 

МББХГ   Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар 

ЧСС   Чадамжид суурилсан сургалт 

ЧН    Чадамжийн нэгж  

ЧЭ    Чадамжийн элемент  

ГШҮ    Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ҮШҮ   Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо) 

МЧХ    Мэдлэг, чадвар, хандлага 

ГЦХ    Гүйцэтгэлийн цар хүрээ  

ХАБЭА   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй  

ҮТ    Үнэлгээний төв  

БАЗТ    Бүсийн арга зүйн төв  

МБСС   Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт  

ҮАМАТ - 08  Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт  
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ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

ДАРААХ ХЭСГЭЭС БҮРДЭНЭ  

  

I.  ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ          

II.  ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ  

1) Чадамжийн нэгжийн нэр, код, тодорхойлолт, өмнө нь эзэмшсэн байвал 

зохих чадамжийн нэгж  

2) Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт  

3) Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл  

4) Чадамжийн элементийн төлөвлөгөө (багш нар боловсруулна)  

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

1) Суралцагч  

2) Багш  

3) Сургалтын орчин  

IV. ҮНЭЛГЭЭ  

1) Үнэлгээний удирдамж  

2) Үнэлгээний төлөвлөгөө  
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ  

  

    

д/д  

 

Сургалтын 

агуулга 

Чадамжийн нэгжийн нэр Чадамжийн нэгжийн код 

1 

Мэргэжлийн 

суурь 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах 
CF 7411-12-01-301 

2 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах CF 7411-12-02-301 

3 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах CF 7411-12-03-301 

4 Барилгын цахилгааны самбар угсрах CF 7411-12-04-301 

5 

Мэргэшүүлэх 

Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд 

холбох 

CF 7411-12-05-301 

6 
Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт 

хийх 

CF 7411-12-01-401 

7 Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах CF 7411-12-02-401 

8 Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх CF 7411-12-03-401 

  

 

  



6 

 

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-01-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Энэхүү чадамжийн нэгжээр цахилгааны ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах ХАБЭА-н хууль, 

тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг баримтлан ажиллах мэдлэг, ур чадвар, хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Барилгын ажлын үндсийг судлах 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт -15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 54 цаг 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э

л
 д

э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт ба 

хууль эрх зүйн орчин 

1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

12 2 2 16 

1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн 

бусад баримт бичигтэй танилцах. 

1.3 ХАБЭА-н тухай хууль 

тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр 

дагавартай танилцах. 

1.4. Хамгаалах техник, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглэгээтэй танилцах 

2 
ЧЭ 2. Ажлын байрыг 

зөв зохион байгуулах 

2.1 Ажлын байран дахь осол, гал 

түймэр, онцгой байдлын үед 

сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн 

6 2 2 10 
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аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, 

бодлогод уялдуулан дагаж 

мөрдөх. 

2.2 Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах 

2.3 Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашиглах 

3 

ЧЭ 3. Ажлын байрны 

аюулыг илрүүлэх 

болон эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох 

3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох, тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох 

8 2 2 12 

3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах 

3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох 

3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах 

4 

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг 

байгууллагын заавар чиглэл, 

дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

6 2 2 10 

4.2 Ажлын байранд тавигдах 

шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

4.3 Онцгой байдалтай холбоотой 

дасгал, сургуулилалтын үед 

баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

зүй зохистой дагаж мөрдөх  

5 

ЧЭ 5. Шаардлагатай 

нөхцөлд эмнэлгийн 

анхны тусламж 

үзүүлэх 

5.1 Ажлын байран дахь яаралтай 

тусламжийн үед туслалцаа 

үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм 

журмыг байгууллагын тогтсон дэг 

журамд нийцүүлэн тодорхойлох 

4 1 1 6 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах.  

5.3 Дасгал сургуулилалтын явцад 

зөв аргаар цаг алдалгүй анхны 

тусламж үзүүлэх  

4 Онол, дадлагын харьцаа 36 9 9 54 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 ХАБЭА-н дүрэм, журам 

 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн засварын 

механикч, техникчийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Гар багаж ашиглах дүрэм журам  

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг иж бүрэн ашиглах 

дүрэм журам  

 Онцгой байдлын үеийн дүрэм журам  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Гар болон цахилгаан багаж хэрэгслийг 

зааварчилгааны дагуу ашиглах  

 Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу ашиглах  

 Яаралтай тусламжийн үед хийх үйлдлийн 

дарааллыг мэдэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын 

оюутан. 

 Сургагч багш 

 Хамтран суралцагсад 

 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч сувилагч, аврагч нар 

Орчин нөхцөл  Сургалтын онолын танхим 

 ХАБЭА-н сургалт-арга зүйн танхим 

 Үйлдвэрлэлийн дадлагын газар цех 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, 

хувцас солих өрөө тусдаа байх. 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний 

шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол 

хэрэглэж хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  ХАБЭА-н үндсэн ойлголт ба хууль эрх зүйн орчин 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай танилцах 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичигтэй танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагавартай танилцах. 

ГШҮ 1.4. Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлтэй танилцах  

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
16 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгыг мэдэх 

 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичгийг мэдэх 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаврыг мэдэх 

 Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгслүүдийн талаар мэдэх 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээг мэдэx 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 ХАБЭА-н хууль, техник ашиглалтын дүрмийг 

уншиж тэмдэглэл хөтлөх.  

 Заалт бүрээр нь судлан орсон өөрчлөлтүүдийг 

харьцуулалт хийх. 

 ХАБЭА-д холбогдох хууль эрх уншиж судлах. 

Холбогдох заалт тэмдэглэх. 
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 ХАБЭА-н 36-р зүйл уншиж тэмдэглэх. 

 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл бүрийн стандартыг 

судлан тэмдэглэл хөтлөх.  

Хандлага 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн 

ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, бичгийн цаас, 

өнгийн цаас, цавуу, скоч, ватум цаас, ХАБЭА-н хууль 

тогтоомж 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Хамгаалах техник 

Ашигласан материал: 

1. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаанууд 

2. Барилга дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуй 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр:  Ажлын байрыг зөв зохион байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой 

байдлын үед сахих дүрэм журмыг байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах. 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
10 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг  

 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой 

байдлын үед сахих дүрэм журам болон 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуйн бодлогын уялдааг мэдэх. 

 Ажлын байрны шаардлага стандартыг мэдэх. 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтаар нь ашиглаж сурах 
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 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой 

байдлын үед сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод уялдуулах 

 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтаар ашиглах.  

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ариг гамтай, 

зориулалтын дагуу хэрэг 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

Сургалт явагдах газар:   

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, Самбар, Дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаанууд 

2. Барилга дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуй 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр: 
Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх болон эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох. 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга барил сонгоход 

оролцох. 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг 

тусламж, мэдээллээр хангах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
12 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг 

 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга барилыг мэдэх 

 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд өгөх 

тусламж, мэдээлэл 

 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой аргууд 

 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд өгөх 

тусламж, мэдээлэл 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох, 

тохиромжтой аргыг сонгох 

 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд тусламж, 

мэдээлэл өгөх 

 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой аргуудыг сонгох 

 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд 

тусламж, мэдээлэл өгөх 

 Өөрийгөө болон бусдыг аюулд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх 
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Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

Сургалт явагдах газар:   

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаанууд 

2. Барилга дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуй 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах

  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн 

хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
10 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

аргууд 
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 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх аргачлал 

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилалтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

аргууд 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар, дүрэм журамд нийцүүлэх 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх 

 Үүрэг даалгаврыг биелүүлэх 

 Байгууллагын үнэт зүйлсийг хүндэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  
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Ашигласан материал: 

1. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаанууд 

2. Барилга дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуй 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: 
Шаардлагатай нөхцөлд эмнэлгийн анхны тусламж 

үзүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт:  

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь яаралтай тусламжийн 

үед туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон дэг журамд нийцүүлэн 

тодорхойлох 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны тусламж үзүүлэх 

арга барил, аргачлалыг судлах. 

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулилалтын явцад зөв аргаар цаг 

алдалгүй анхны тусламж үзүүлэх.  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг 

 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай 

тусламжийн нөхцөл байдлыг мэдэх 

 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд 

учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх, 

боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангах аргачлалыг мэдэх  

 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг тогтоож, 

эмнэлгийн анхны тусламжийн хэрэгцээг мэдэх 

 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад мэдээлэх 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 
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 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай 

тусламжийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 

 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд 

учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх, 

боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах  

 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг тогтоож, 

эмнэлгийн анхны тусламжийн хэрэгцээг 

тодорхойлох 

 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад хандах  

Хандлага 

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, Ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаанууд 

2. Барилга дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуй 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах” 

чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас, малгай, бээлий, гутал, алчуур, нүдний шил, хамгаалах хэрэгсэл 

өмсөх 

2.Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх. 

 Цаг баримтлах 

 Сургалтын явцад идэвх зүтгэлтэй 

 Бусадтай харилцах чадвартай байх 

 Шудрага төлөв түвшин байх 

 Хөдөлмөрт чин сэтгэлээсээ ханддаг байх  

3.Ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Хариуцлага хүлээх  

 Компьютер интернет ашиглах  

 Нягт нямбай 

 Ажигч гярхай 

 Бүтээлч санаачлагтай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

3.Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Монгол хэлээр уншиж бичих чадвартай байх 

 Монгол хэлээр уншиж ойлгох чадвартай байх 

 Бие даан хөдөлиөрлөх чадвартай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 

 

Багш нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах” 

чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Багш нь баклавар түүнээс дээш зэрэгтэй 

 Мэргэжлийн өндөр зэрэгтэй 

 Үйлдвэрлэлийн зохих мэдлэг, дадлага туршлагатай 

 Багшийн ёс зүйтэй 

 Харилцааны өндөр соёлтой 

 Багшлах эрхтэй 

 Нийгмийн түншлэл, ААНБ-тай хамтран ажиллах чадвартай 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 
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 Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал тохирох суудал 

зааж суулгах, тараах материал өгөх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах” 

чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.  

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт : Тоног төхөөрөмж 

шаардлагагүй. 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                       

 Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Зөөврийн компьютер  1 

2 Проектор  1 

3 Дэлгэц  1 

4 Ном, сурах бичиг, ХАБЭА-н гарын авлага  15 

5 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  16 

6 Тараах материал 15 

7 Зурагт үзүүлэн /анхны тусламж үзүүлэх/ 5 

8 Аудио, видео, цахим хичээл -№ ..... Тус бүр 10 

9 Үнэлгээний хуудас  15 

10 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

11 ХАБЭА-н заарварчилгааны дэвтэр  1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:                          

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Ажлын тусгай хувцас ш 20   

2 Ажлын гутал ш 20   

3 Малгай ш 20   

4 Бээлий ш 20   

5 Хошуувч ш 20   

6 Чихэвч ш 20   

7 Өндрийн хамгаалалт ш 20   

8 Бинт ш 5   

9 Хөвөн ш 5   

10 Өвчин намдаах эм ш 20   

11 Ариутгах бодис ш 5    

12 Иод ш 5   

13 Хурууны боолт  ш 20   

14 Чангалуур  ш 5   

 Нийт дүн      
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж 

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож 

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил Барилгын цахилгаанчин Чадамжийн нэгжийн код:  CF 7411-12-01-301 

Мэргэшлийн түвшин IV 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар: 
01 Чадамжийн нэгжийн 

нэр 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээни

й хэрэгсэл 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт ба 

хууль эрх зүйн 

орчин 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

- ХАБЭА-н хууль, техник ашиглалтын 

дүрмийг уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

Онолын 

танхимд 

Ярилцлага  

Ажиглалт 

- Заалт бүрээр нь судлан орсон 

өөрчлөлтүүдийг харьцуулалт хийж 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

- ХАБЭА-д холбогдох хууль эрх уншиж 

судалсан. Холбогдох заалт тэмдэглэсэн, 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

болон бусад шаардлагыг зөрчих, 

түүний үр дагавартай танилцах. 

- ХАБЭА-н 36-р зүйл уншиж тэмдэглэсэн. 

- Мөн дасгал ажил ажилласан, зөв 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

- Хувийн хамгаалах хэрэгсэл бүрийн 

стандартыг судлан тэмдэглэл хөтөлсөн.  

- Сургалтын үзүүлэнгийн материалаас 

хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг сонгон үүрэг 

зориулалт ач холбогдолыг тайлбарласан. 

Дадлагын 

газар 

ЧЭ 2. Ажлын 

байрыг зөв зохион 

байгуулах 

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, 

гал түймэр, онцгой байдлын үед 

сахих дүрэм журмыг байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй 

- Гал түймэр болон гамшгийн бэлэн байдлын 

төлөвлөгөө боловсруулсан.  

- ХАБЭА-н бодлого, гамшгийн дүрэм журмыг 

мөрдсөн.  

Онол болон 

дадлагын 

газар 



21 

 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

- Онцгой байдлын үеийн цагийн байдалд 

тохируулан бэлтгэл ажлыг хангасан. 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах. 

- Ажлын бүсийн орчин нөхцөлийн талаар 

уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

- Шаардлагатай тохиолдолд хамгаалах арга 

хэмжээг авсан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашиглах. 

- Багаж хэрэгслийн зориулалттай танилцсан.  

- Багаж хэрэгсэл ашиглаж дүрэм журамыг 

уншсан, зааварчилгаа боловсруулсан  

- Ажлын нөхцөлд тохируулан багаж 

хэрэгслийг бэлтгэсэн.  

- Багаж хэрэгслийг зааварчилгааны дагуу зөв 

ашигласан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ЧЭ 3. Ажлын 

байрны аюулыг 

илрүүлэх болон 

эрсдэлийн 

үнэлгээнд 

оролцох. 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

- Аюулын, эрсдэлийн тухай ойлголтыг 

эзэмшисэн.  

- Аюулыг мэдээллэх хуудсыг ашигласан.  

- Мэдээллэх хуудсын дагуу эрсдэлийн 

түвшинг тодорхойлсон 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

- Аюулыг мэдээлэх журмыг уншиж, 

тэмдэглэл хөтөлсөн.  

- Журмын дагуу аюулыг мэдээллэсэн. 

- Аюул/ эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авсан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох. 

- Аюул/ эрсдэлийг хянах чадварт суралцсан.  

- Аюул/ эрсдэлийн дүрэм журмыг мөрдсөн.  

- Аюул/ эрсдэлийг тогтмол хянасан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

- Мэдээлэл өгсөн.   
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ЧЭ 4. 

Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг байгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

ашиглах 

- Хувийн хамгаалах хэрэгслийг гүйцэтгэх 

ажилд тохируулан сонгосон.  

- Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын 

дагуу зөв зохистой хэрэглэсэн. 

Онол болон 

дадлагын 

танхим 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах 

шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

- Ажил эхлэхийн өмнө хувийн хэргийг 

тогтмол хөтөлсөн. /ухааны хуудас/ 

- Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг тогтмол хөтөлсөн. 

Онол болон 

дадлагын 

танхим 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай 

холбоотой дасгал, сургуулилалтын 

үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

зүй зохистой дагаж мөрдөх 

- Онцгой байдалтай холбоотой дасгал 

сургуулилалтын дүрэм журмыг дагаж 

мөрдсөн.  

- Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл ажлын 

хангасан.  

- Хүн нэг бүрийн үүргэвчийг бэлтгэсэн. 

Дадлагын 

танхим 

ЧЭ 5. 

Шаардлагатай 

нөхцөлд 

эмнэлгийн анхны 

тусламж үзүүлэх 

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь 

яаралтай тусламжийн үед 

туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой 

дүрэм журмыг байгууллагын 

тогтсон дэг журамд нийцүүлэн 

тодорхойлох 

- Сэхээн амьдруулалт хийх дараалал зөв 

тодорхойлсон. Үүнд  

o аюултай байгаа эсэхийг шалгасан 

o хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсхийг 

шалгасан 

o тусламж дуудсан. /101, 102,103,105 

хөдөө орон нутагт +103 / 

o амьсгалын замыг нээсэн 

o амьсгалтай бол сэргээх байрлалд 

оруулсан. 

o амьсгалж буй эсхийг шалгасан 

o зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт 

хийсэн /30 цээжний даралт, 2 

амьсгал 

o таны нэр хэн бэ? Намайг сонсож 

байна уу? гэх мэт асуулт асуусан 

o мөрөн дээр нь зөөлөн алгадсан. 

o боолт технологийн дагуу зөв боосон 

Дадлага 

хичээлийн 

байранд 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах. 



II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-02-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Барилга байгууламжийн цахилгаан гэрэлтүүлэг болон хүчний тоноглолыг норм, дүрэм 

стандартын дагуу угсарч, суурилуулах, тоноглох зэрэг ажлуудыг бие даан ХАБЭА-н 

шаардлагыг баримтлан хийж гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 Барилгын ажлын үндийг судлах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт - 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг-432 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л

э
л

 д
э
э
р

 

1 
ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

10 52 26 88 

1.2 Цахилгаан болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

1.3 Гэрэлтүүлэг угсралтын материал 

бэлтгэх 

2 

ЧЭ 2. 

Гэрэлтүүлгийн 

угсралт хийх 

2.1 Ажлын зургийг унших 

22 100 50 172 

2.2 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

2.3 Угсралтын хоолой татах 

2.4 Угсралтын утас татах 

2.5 Гэрэлтүүлгийн тоноглол 

суурилуулах 

2.6 Гэрэлтүүлгийг холбох 

2.7 Гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

3 

ЧЭ 3. Хүчний 

тоноглолын 

угсралт хийх 

3.1 Ажлын зургийг унших 

22 100 50 172 

3.2 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

3.3 Хүчний тоноглолын угсралтын 

хоолой татах 

3.4 Хүчний тоноглолын угсралтын 

утас татах 

3.5 Хүчний тоноглол суурилуулах 

3.6 Хүчний тоноглолыг холбох 

3.7 Хэвийн ажиллагааг шалгах 

4 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 9%: 91% 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

- Урьдчилсан зааварчилгаа 

- Явцын зааварчилгаа  

- Давтан зааварчилгаа 

- Төгсөлтийн зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  ХАБЭА-г мөрдөж ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 

бүрэн ашиглах 

 Цахилгаан болон гар багажийн ажиллах заавартай 

танилцах 

 Багажийн тусгаарлагч сайн байх, зориулалтын дагуу 

зөв ашиглах 

 Хүчдэлтэй орчинд ажиллахгүй байх 

 Ажил гүйцэтгэх явцдаа бие биедээ байнга хяналт 

тавьж ажиллах 

 Өндөрт ажиллахдаа шатыг хамтран ажиллаж байгаа 

багийн гишүүнээр түшүүлэх 

 Ажлын төгсгөлд холбогдох хүнд нь хүлээлгэж өгөх, 

ажлын байраа цэвэрлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид 

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар  

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд  

 Халуунд 

 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас 

солих өрөө тусдаа байх. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн 

нэр: 
Угсралтын ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгаан угсралтын материал бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
88 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, 

ангилал зориулалт,ажиллах зарчим 

 Гэрэлтүүлэг болон хүчний тоноглолын төрөл 

ангилал, зориулалт 

 Гэрэлтүүлгийн материалыг бэлтгэх стандарт, 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын байрыг шаардлагын дагуу бэлтгэх 

 Шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглээ, хаалт хашилтыг хэрэглэх 

 Цахилгаан багажийг аюулгүй ажиллагааны 

дагуу ашиглах 

 Гар багажийг аюулгүй ажиллагааны дагуу 

ашиглах  

 Зориулалтын дагуу шаардлагатай гэрэлтүүлэг 

болон хүчний тоноглолыг сонгох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар 

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 
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 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан 

цахим хичээл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны тусгаарлагч лент 

 Төрөл бүрийн унтраалга 

 Унтраалганы суурь 

 Холболтын хайрцаг 

 Гэрлийн ламп (улайсах, люминисцент, LED) 

 Патрон (ил, далд) 

 Утас багцлагч 

 Утас тогтоогч 

 Утас дарагч 

 Тэлэгч, шруп 

 Утас далдлагч (40:20) 

 СD хоолой  

 Төмөр утас 

 Боолт 

 Шайв 

 Гайка 

 Холболтын клем  

 Холболтын коннектор 

 Төгсгөвч (1,5-2,5 мм) 

 Залгуур (газардуулгатай ) 

 Дамжуулагч утас (улаан, цэнхэр, ногоон, алаг 

ПВ 1*2,5 мм2, ПВ 1*1,5мм2, NYM 3*1,5мм2) 

 Сальника 

 Төмрийн хөрөөний ир 

 Гар тасдагчны ир 

 Цохилттой өрөмний хошуу 

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт 

 Цахилгааны гар багажны ком 

 Хэмжүүрийн багажууд (мультметр, вольтметр, 

амперметр, амперклеш) 

 Цахилгаан өрөм 

 Цохилттой өрөм 

 Шат (сунадаг, А хэлбэрийн, вандан) 

 Лазер тэгш ус 

 Гар тасдагч 

 Шруп мастер 

 Хуурай (гурвалжин, хавтгай, бөөрөнхий) 

 Өндрийн бүс 

Ашигласан материал 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. Цахилгааны технологи Ц.Батчимэг 2009 он. 
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3. Орон сууц ба олон нийтийн барилгыг төлөвлөх ба 

угсрах БД43-102-07 

4. Ц.Баярсайхан Цахилгаан техникийн үндэс 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн 

нэр: 
Гэрэлтүүлгийн угсралт хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг унших 

ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

ГШҮ 2.3 Угсралтын хоолой татах 

ГШҮ 2.4 Угсралтын утас татах 

ГШҮ 2.5 Гэрэлтүүлгийн тоноглол суурилуулах 

ГШҮ 2.6 Гэрэлтүүлгийг холбох 

ГШҮ 2.7 Гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
172 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Гэрэлтүүлгийн зургийн тэмдэг, тэмдэглэгээ 

 Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг унших аргачлал 

 Гэрэлтүүлгийн тооцоолол 

 Угсралтын хоолойн үүрэг зориулалт, 

суурилуулах аргачлал 

 Угсралтын утас сүвлэх, татах, марк хөндлөн 

огтлол, тэмдэг тэмдэглэгээ 

 Нэг даралттай унтраалга, хоёр даралттай 

унтраалга, сэлгэн залгагч унтраалга, дундын 

унтраалгын хийц, эд анги, бүтэц ажиллах 

зарчим 

 Гэрэлтүүлгийн төрөл, тоноглолын хийц, эд анги, 

бүтэц ажиллах зарчим 

 Нэг гэрлийг нэг унтраалгаар удирдах схем 

 Хоёр гэрлийг хоёр даралттай унтраалгаар 

удирдах схем 

 Гэрэлтүүлгийг сэлгэн залгагч унтраалгаар 

удирдах схем 

 Гэрэлтүүлгийг дундын унтраалгаар удирдах 

схем 

 Гэрэлтүүлгийн тоноглолуудыг KNX програмын 

үндэс 

 Гэрэлтүүлгийг схемийн дагуу холбох стандарт 

норм 

 Хэмжилтийн багажны ажиллах зарчим 

Ур чадвар 

 Ажлын зургийг унших 
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 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

 Угсралтын хоолой татах 

 Угсралтын утас татах 

 Гэрэлтүүлгийн тоноглол суурилуулах 

 Гэрэлтүүлгийг холбох 

 Гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг шалгах  

 Гэрэлтүүлгийн тооцоолол хийх 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан 

цахим хичээл 

 Технологийн карт 

 Гарын авлага 

 Ажлын зураг, схем 

 Самбар  

 Шохой  

 Маркер 

 Соронзон наалт 

 Сургалтын KNX программ 

 КNX сургалтын гарын авлага 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны тусгаарлагч лент 

 Төрөл бүрийн унтраалга 

 Унтраалганы суурь 

 Холболтын хайрцаг 

 Гэрлийн ламп (улайсах, люминисцент, LED, 

Туузан гэрэл, нүдэн гэрэл, мэдрэгчтэй гэрэл) 

 Патрон (ил, далд) 

 Утас багцлагч 

 Утас тогтоогч 
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 Утас дарагч 

 Тэлэгч, шруп 

 Утас далдлагч (40:20) 

 СD хоолой  

 Төмөр утас 

 Боолт 

 Шайв 

 Гайка 

 Холболтын клем  

 Холболтын коннектор 

 Төгсгөвч (1,5-2,5 мм) 

 Залгуур (газардуулгатай ) 

 Дамжуулагч утас (улаан, цэнхэр, ногоон, алаг 

ПВ 1*2,5 мм2, ПВ 1*1,5мм2, NYM 3*1,5мм2) 

 Сальника 

 Төмрийн хөрөөний ир 

 Гар тасдагчны ир 

 Цохилттой өрөмний хошуу 

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгааны гар багажны ком 

 Хэмжүүрийн багажууд (мультметр, вольтметр, 

амперметр,амперклеш) 

 Цахилгаан өрөм, цохилттой өрөм 

 Шат (сунадаг, А хэлбэрийн, вандан) 

 Лазер тэгш ус 

 Гар тасдагч 

 Шруп мастер 

 Хуурай (гурвалжин, хавтгай, бөөрөнхий) 

 Өндрийн бүс 

 Гэрэлтүүлгийн сумляторын стенд 

 Цахилгаан техникийн 13 ажилбар бүхий 

лабораторын иж бүрдэл 

 Хугацааны релетэй талбайн гэрэлтүүлгийн 

самбарын стенд 

 Угсралтын зөөврийн хавтан 40х40 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Цахилгааны технологи Ц.Батчимэг 2009 он. 

4. Орон сууц ба олон нийтийн барилгыг төлөвлөх ба 

угсрах БД43-10207 стандарт 

5. Паул Мюллер-Герт Мейр Кристаниана 2015  

6. Цахилгаан техникийн үндэс 

7. Цахилгаан техник ба электроникийн үндэс 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн 

нэр: 
Хүчний тоноглолын угсралт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Ажлын зургийг унших 

ГШҮ 3.2 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

ГШҮ 3.3 Хүчний тоноглолын угсралтын хоолой татах 

ГШҮ 3.4 Хүчний тоноглолын угсралтын утас татах 

ГШҮ 3.5 Хүчний тоноглол суурилуулах 

ГШҮ 3.6 Хүчний тоноглолыг холбох 

ГШҮ 3.7 Хэвийн ажиллагааг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
172 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Хүчний тоноглолын тэмдэг, тэмдэглэгээ 

 Хүчний тоноглолын ажлын зураг унших аргачлал 

 Ажлын зургийн дагуу хэмжээ авах, тавих 

аргачлал 

 Угсралтын хоолойн үүрэг зориулалт, 

суурилуулах аргачлал 

 Угсралтын утас сүвлэх, татах, марк хөндлөн 

огтлол, тэмдэг тэмдэглэгээ 

 Розеткийн хийц, эд анги, бүтэц ажиллах зарчим 

 Хүчний тоноглолыг суурилуулах стандарт  

 Хүчний тоноглолыг схемийн дагуу холбох 

стандарт норм 

 Хэмжилтийн багажны ажиллах зарчим 

Ур чадвар 

 Ажлын зургийг унших 

 Зургийн дагуу хэмжээ тавих 

 Хүчний тоноглолын угсралтын хоолой татах 

 Хүчний тоноглолын угсралтын утас татах 

 Хүчний тоноглол суурилуулах 

 Хүчний тоноглолыг холбох 

 Хэвийн ажиллагааг шалгах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 
 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар 
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 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан 

цахим хичээл 

 Технологийн карт 

 Гарын авлага 

 Ажлын зураг, схем 

 Самбар  

 Шохой  

 Маркер 

 Соронзон наалт 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны тусгаарлагч лент 

 Төрөл бүрийн розетка 

 Розеткны суурь 

 Холболтын хайрцаг (3) 

 Утас багцлагч 

 Утас тогтоогч 

 Утас дарагч 

 Тэлэгч, шруп 

 Утас далдлагч (40:20) 

 СD хоолой  

 Төмөр утас 

 Боолт 

 Шайв 

 Гайка 

 Холболтын клем  

 Холболтын коннектор 

 Төгсгөвч (1,5-2,5 мм) 

 Хүчний залгуур  

 Дамжуулагч утас (улаан, цэнхэр, ногоон, алаг ПВ 

4-6 мм2,  ПВ 4- 6 мм2, NYM 3*2,5мм2 , NYM 

5*2,5мм2) 

 Сальника 

 Шүдтэй далдлагч 

 Төмөр зам 

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгааны гар багажны ком 

 Хэмжүүрийн багажууд (мультметр, вольтметр, 

амперметр, амперклеш) 

 Цахилгаан өрөм 

 Цохилттой өрөм 

 Шат (сунадаг, А хэлбэрийн, вандан) 



32 

 

 Лазер тэгш ус 

 Гар тасдагч 

 Шруп мастер 

 Хуурай (гурвалжин, хавтгай, бөөрөнхий) 

 Өндрийн бүс 

 Гэрэлтүүлгийн симуляторын стенд 

 Цахилгаан техникийн 13 ажилбар бүхий 

лабораторын иж бүрдэл 

 Хугацааны релетэй талбайн гэрэлтүүлгийн 

самбарын стенд 

 Угсралтын зөөврийн хавтан 40х40 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

4. Орон сууц ба олон нийтийн барилгыг төлөвлөх ба 

угсрах БД43-10207 стандарт 

5. Паул Мюллер-Герт Мейр Кристаниана 2015 он 

6. Паул Мюллер-Герт Мейр Цахилгаан техникийн 

үндэс 

7. Паул Мюллер-Герт Мейр Залгах хэмжих, шалгах 

8. Паул Мюллер-Герт Мейр Цахилгаан техник ба 

электроникийн үндэс 

9. Паул Мюллер-Герт Мейр Цахилгаантай харьцах 

багш суралцагчийн гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багш нь “Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс 

өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай 

байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах“ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:                

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоногтж, багаж 

төхөөрөмж багаж хэрэгслийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 

Цахилгаан техникийн 13 

ажилбар бүхий лабораторын 

иж бүрдэл 

ш 13 

Ажлын температур -10-400С, 3 

фазын, давтамж-50 гц, Чадал 

1кВА I- 30мА, Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 

2 

Хугацааны релетэй талбайн 

гэрэлтүүлгийн самбарын 

стенд 

ш 1 

Ажлын температур -10-400С, 3 

фазын, давтамж-50 гц, Чадал 

1кВА I- 30мА, Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 

3 Амперметр ш 30 200А хүртэл гүйдэл хэмжих  

4 Вольтметр ш 30 0-750В хүртэл хэмжих  

5 Мультиметр ш 30 

Хүчдэл- DC 200mV~600V,  

Хүчдэл- AC 200V~600V,  

Гүйдэл DC, AC 20mA~10A, 

20mA~10A, 200Ω~2MΩ, 20μF, 

дэлгэц- 1999 

6 Амперклеш ш 30 200-1000В/200-600А 

7 
KNX гэрэлтүүлэгийн 

сургалтын стенд 
ш 1 KNX ABB  

8 Цахилгаан өрөм ш 1 хүчдэл 220В 50ГЦ давтавжтай 

9 Цахилгаан гар тасдагч ш 1 
8000Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавжтай 

10 Шруп мастер ш  

Чадал 900W, Хүчдэл 230V, 

давтамж- 50HZ, эргэлтийн хурд 

0-900 / min 

11 
Угсралтын зөөврийн хавтан 

40х40 
ш 10 GIZ Герман 

12 
Цахилгаанчны иж бүрэн 

багаж 
ком 5 Хүчдэл- 1000V 

13 Лазер тэгш ус ш 1 Хөлтэй, суурилуулдаг 

14 Цохилттой өрөм ш 1 Оролт 220V AC 

15 Шат ш 1 
Сунадаг, А хэлбэрийн, вандан 

Даац min 500 кг 

16 Хуурай  ш 1 
Гурвалжин, хавтгай, бөөрөнхий 

Элэгдэл хэмжээ....... 

17 
Гэрэлтүүлгийн симуляторын 

туршилтын стенд 
ш 1 

Ажлын температур -10-400С, 3 

фазын, давтамж-50 гц, Чадал 

1кВА I- 30мА, Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                        

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

3 Дэлгэц 1 

4 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх материал 20 

5 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим хичээл 3 

6 Технологийн карт 17 

7 Гарын авлага 3 

8 Ажлын зураг, схем 17 

9 Самбар  1 

10 Шохой  1 хайрцаг 

11 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

12 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:                          

Маягт 3 

№ Материал, түүхий эдийн нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 

Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-2*2,5мм2 /улаан, цэнхэр, 

ногоон алаг/ 

метр 1500 1600 2400000 

2 

Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-2*4мм2 /улаан, цэнхэр, 

ногоон алаг/ 

метр 1500 2200 3300000 

3 NYM 3*1.5мм2 (хатуу) метр 500 6000 3000000 

4 NYM 3*1.5мм2 (зөөлөн) метр 500 6000 3000000 

5 NYM 5*1.5мм2 (хатуу) метр 500 8000 4000000 

6 NYM 5*1.5мм2 (зөөлөн) метр 500 8000 4000000 

11 
Цахилгааны лент /даавуун, 

гялгар/ 

Багц/ 

боодол 
30 8000 240000 

18 Тогтоогч  ш 100 2500 250000 

19 Холбогч 15 ш 200 3500 700000 

20 Унтраалга (Нэг даралттай) ш 40 4500 180000 

21 Унтраалга (Хоёр даралттай) ш 40  0 

22 
Унтраалга (Гурван 

даралттай) 
ш 40 4500 180000 

23 Унтраалга (Дундын) ш 40 4500 180000 

24 Унтраалганы суурь  200 2000 400000 

25 Сальник ш 100 100 10000 

26 Унтраалга (Сэлгэн залгагч) ш 60 4500 270000 

27 Разетка 1 туйлт ш 60 4500 270000 

28 Разетка 2 туйлтай ш 60 4500 270000 

29 Гал тогооны разетка ш 20 4000 80000 

30 CD хоолой багц 20 4000 80000 

31 Хүчний залгуур 220В ш 20 9000 180000 

32 Хүчний залгуур 380В ш 20 12000 240000 
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33 Гэрлийн патрон ил ш 60 2500 150000 

36 Гэрлийн патрон далд ш 60 2500 150000 

37 Залгуур ш 40 2500 100000 

38 LED гэрэл ш 20 6000 120000 

39 Улайсах чийдэн ш 100 800 80000 

40 Хасах гэрэл ш 60 10000 600000 

41 Мэдрэгчтэй гэрэл ш 40 20000 800000 

42 Нүдэн гэрэл диаметр ш 20 4500 90000 

43 Туузан гэрэл метр 80 4000 320000 

44 Холболтын хайрцаг /ил/ ш 200 2000 400000 

45 Холболтын хайрцаг /далд/ ш 200 2000 400000 

46 Коннектор хайрцаг 5 50000 250000 

47 
Холболтын клем /6мм 

саарал/ 
ш 250 450 112500 

48 
Холболтын клем /6мм 

цэнхэр/ 
ш 250 450 112500 

50 
Холболтын клем /6мм 

ногоон/ 
ш 250 450 112500 

51 Утас тогтоогч ил хайрцаг 10 30000 300000 

52 Утас багцлагч туузан уут 2 15000 30000 

53 Утас далдлагч /40*20 см/ ш 3000 8000 24000000 

54 Утас далдлагч /100*60/  4500 12000 54000000 

55 Боолт /4-6 мм боолт/ ш 200 200 40000 

56 Шаавь ш 200 50 10000 

57 Гайх ш 200 100 20000 

58 Зам төмөр хайрцаг 2 1500 3000 

59 Шүдтэй далдлагч хайрцаг 2 6500 13000 

60 Ил монтажны төмөр тавиур метр 100 25000 2500000 

61 Шруп 60*4,5 мм хайрцаг 5 3500 17500 

62 Тэлэгч 8мм хайрцаг 5 3500 17500 

 

  



37 

 

IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж 

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож 

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн код CF 7411-12-02-301 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан гэрэлтүүлэг 

угсрах  

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай 

бэлтгэх 

- Ажил хийхэд чөлөөтэй орчинг бэлтгэсэн.  

- Шаардагдах хаалт хашилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг сонгож тавьсан. 

Ажлын 

байр: 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Ажлын 

орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний 

хуудас 

Тест 

Ажиглалт-

ажиглалтын 

хуудас 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан 

болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх. 

- Багаж хэрэгслийн ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан. 

- Шаардагдах багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмжийг бүрэн бэлтгэсэн. 

ГШҮ 1.3 Цахилгаан 

угсралтын материал 

бэлтгэх  

- Цахилгаан угсралтын материалын төрөл, 

зориулалтыг тайлбарласан.  

- Ажлын зураг ашиглан угсралтын ажил 

гүйцэтгэх шаардагдах цахилгааны 

материалыг тоо хэмжээгээр бэлтгэсэн. 

ЧЭ 2. 

Гэрэлтүүлгийн 

угсралт хийх  

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг 

унших 

- Гэрэлтүүлгийн тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн 

тайлбарласан  

- Гэрэлтүүлгийн ажлын зурагнаас тэмдэг 

тэмдэглэгээг таньж уншсан  

ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу 

хэмжээ тавих 

- Гэрэлтүүлгийн ил болон далд угсралтын 

ажлын дарааллыг тайлбарласан. 

- Ажлын зургийн дагуу норм дүрэм, 

стандарт хэмжээг баримтлан тэмдэг, 

тэмдэглэгээг хана, шал, таазанд зурж 

тэмдэглэсэн.  
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ГШҮ 2.3 Угсралтын 

хоолой татах 

- Угсралтын хоолойны төрөл марк, 

стандарт хэмжээг бүрэн тайлбарласан.  

- Ил угсралтын хоолойг тэгш ус ашиглан 

хана болон таазаар тэгш шулуун татсан 

- Далд угсралтын хоолойг цутгалтанд 

бэлтгэн татсан. 

Тасалгааны 

температур 

байх 

 

ГШҮ 2.4 Угсралтын утас 

татах 

- Цахилгаан дамжуулах утасны хөндлөн 

огтлолыг тайлбарласан.  

- Ил угсралтын хоолойгоор цахилгаан 

дамжуулах утсыг норм, стандартын дагуу 

татсан 

- Далд угсралтын хоолойгоор цахилгаан 

дамжуулах утсыг норм, стандартын дагуу 

сүвэлсэн  

ГШҮ 2.5 Гэрэлтүүлгийн 

тоноглол суурилуулах 

- Гэрэлтүүлэг болон унтраалганы төрөл 

холболтын схемийг тайлбарласан.  

- Гэрэлтүүлгийг хана болон таазанд ажлын 

зургийн дагуу БД -43-102-07 4,40-4,45 

норм дүрмийн дагуу суурилуулсан. 

- Унтраалгыг хананд ажлын зургаар БД-43-

102-07 14.33-35 норм дүрмийн дагуу 

суурилуулсан. 

ГШҮ 2.6 Гэрэлтүүлгийг 

холбох 

- Гэрэлтүүлгийн холбох арга аргачлалыг 

бүрэн тайлбарласан. 

- Гэрэлтүүлгийн утасны цахилгаан 

дамжуулах судлыг гэмтээлгүйгээр 2-3 см 

хэмжээтэй ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан үзүүрлэсэн. 

- Холболтын хайрцаг дахь утаснуудыг 

өгөгдсөн схем зургийн дагуу ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон. 
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ГШҮ 2.7 Гэрэлтүүлгийн 

хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг 

алхамын дагуу хийж хүчдлийн хэмжээг 

шалгасан.  

- Гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг 

унтраалганы тусламжтайгаар асааж 

шалгасан 

ЧЭ 3. Хүчний 

тоноглолын 

угсралт хийх 

ГШҮ 3.1 Ажлын зургыг 

унших 

- Ажлын зурагнаас хүчний тоноглолын 

тэмдэг тэмдэглэгээг таньж мэдсэн. 

- Ажлын зургийг тэмдэг тэмдэглэгээний 

дагуу уншсан 

ГШҮ 3.2 Зургийн дагуу 

хэмжээ тавих 

- Хүчний тоноглолын ил болон далд 

угсралтын ажлын дараалалыг 

тайлбарлсан.  

- Ажлын зургийн дагуу норм, стандарт 

хэмжээг баримтлан тэмдэг тэмдэглэгээ 

зурж тэмдэглэсэн. 

ГШҮ 3.3 Хүчний 

тоноглолын угсралтын 

хоолой татах 

- Хүчний тоноглолын угсралтын хоолойны 

төрөл, стандарт хэмжээг тайлбарласан.  

- Хүчний тоноглолын ил угсралтын хоолойг 

тэгш ус ашиглан хана болон таазаар 

татсан. 

- Хүчний тоноглолын далд угсралтын 

хоолойг цутгалтанд бэлтгэн татсан. 

ГШҮ 3.4 Хүчний 

тоноглолын угсралтын 

утас татах 

- Хүчний тоноглолын цахилгаан дамжуулах 

утасны хөндлөн огтлолыг тайлбарласан.  

- Хүчний тоноглолын ил угсралтын 

хоолойгоор цахилгаан дамжуулах утсыг 

стандартын дагуу сүвэлсэн. 

- Хүчний тоноглолын далд угсралтын 

хоолойгоор цахилгаан дамжуулах утсыг 

стандарт, норм дүрмийн дагуу сүвэлсэн. 
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ГШҮ 3.5 Хүчний 

тоноглол суурилуулах 

- Хүчний тоноглолын төрөл маркийг 

тайлбарласан.  

- Хүчний тоноглолыг шал болон хананд 

ажлын зургийн дагуу БД-43-102-07 4,40-

4,45 норм дүрмийн дагуу суурилуулсан.  

ГШҮ 3.6 Хүчний 

тоноглолыг холбох 

- Хүчний тоноглолыг холбох арга 

аргачлалыг тайлбарласан. 

- Хүчний тоноглолын утасны цахилгаан 

дамжуулах судлыг гэмтээлгүйгээр 2-3 см 

хэмжээтэй аюулгүй ажиллагааг мөрдөж 

үзүүрлэсэн. 

- Хүчний тоноглолыг холболтын хайрцагт 

утаснуудыг өгөгдсөн схем зургийн дагуу 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

холбосон. 

ГШҮ 3.7 Хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг 

алхамын дагуу хийж хүчдлийн хэмжээг 

шалгасан.  

- Хэвийн ажиллагааг хэрэглэгч залгаж 

шалгасан.  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-03-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тоноглолын төрөл, бүтэц, зориулалт, хэрэглээ, ашиглалтын 

техникийн нөхцөл, ажиллах зарчим, стандарт хэмжээг судлан, гадна гэрэлтүүлгийг 

тэжээлийн самбарт холбох, суурилуулах, тоноглох ажлуудыг бие даан зохих норм, 

стандартын дагуу ажлын зургаар хийж гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах  

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р

 

1 
ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

6 12 6 24 

1.2 Цахилгаан болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх.  

1.3 Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын 

материал бэлтгэх 

2 
ЧЭ 2. Тэжээлийн 

суваг бэлтгэх  

2.1 Ажлын зураг унших 

10 24 20 54 2.2 Зургийн дагуу улаан шугам татах 

2.3 Улаан шугамын дагуу суваг ухах 

3 

ЧЭ 3. Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

тэжээлийн утас 

татах 

3.1 Ухсан сувгаар тэжээлийн утас 

татах 

10 24 20 54 
3.2 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

3.3 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

3.4 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр 

хучих 

4 

ЧЭ 4. Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

тоноглолыг угсрах 

4.1 Гадна гэрэлтүүлгийн суурь ухах 

14 24 24 62 
4.2 Гадна гэрэлтүүлгийн шонг босгох 

4.3 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн 

утсыг шугаманд холбох 

5 
ЧЭ 5. Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

5.1 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийг 

хүчдэлд залгах 
14 24 24 62 
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хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

5.2 Гадна гэрэлтүүлгийг дугаарлах 

5.3 Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн 

ажиллагааг хүчдэл өгч шалгах 

Нийт цаг 54 108 94 256 

 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 21/79 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

- Урьдчилсан зааварчилгаа 

- Явцын зааварчилгаа  

- Давтан зааварчилгаа 

- Төгсөлтийн зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Байгууллагын дүрэм журмыг баримтлах 

 Дадлагын газрын дотоод журмыг баримтлах 

 Барилгын норм, дүрэм  

 Техник ашиглалтын дүрэм  

 Цахилгаан техникийн норм, дүрэм  

 Тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалтын заавар  

 Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны заавар  

 Ажлын байрны болзошгүй аюул ослыг шалгах, 

эрсдлийг тооцох 

 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид 

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар  

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд  

 Халуунд 

 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас 

солих өрөө тусдаа байх. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Угсралтын ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх. 

ГШҮ 1.3 Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын материал 

бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

24 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, 

ангилал зориулалт, ажиллах зарчим 

 Материалын төрөл ангилал, зориулалт 

 Гадна гэрэлтүүлгийн материалыг бэлтгэх 

стандарт, норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын талбай бэлтгэх 

 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх. 

 Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын материал бэлтгэх 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  
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 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас 

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз  

 Тоосго  

 Гэрэлтүүлгийн шон 

 Бээлий  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан өрөм 

 Шат, вандан  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 

он 

5. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Тэжээлийн суваг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг унших 

ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу улаан шугам татах 

ГШҮ 2.3 Улаан шугамын дагуу суваг ухах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

54 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Гадна гэрэлтүүлгийн ажлын зургийн тэмдэг, 

тэмдэглэгээ  

 Гадна гэрэлтүүлгийн ажлын зураг унших аргачлал 

 Ажлын зургийн дагуу хэмжээ тавих арга  

 Улаан шугам тавих ач холбогдол  

 Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн суваг ухах стандарт, 

норм дүрэм  

 Суваг бэлтгэх арга  

Ур чадвар 

 Ажлын зураг унших 

 Зургийн дагуу улаан шугам татах 
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 Улаан шугамын дагуу сувагчлал ухах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас  

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Тэмдэг тавьдаг шохой  

 Шүршдэг будаг  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан өрөм 

 Хүрз, жоотуу, лантуу 

 Машин, механизм  

 Цохилттой өрөм  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт,засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 
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4. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утас татах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Ухсан сувгаар тэжээлийн утас татах 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

ГШҮ 3.4 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр хучих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

54 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Цахилгаан дамжуулах утас, кабелийн марк, 

тэмдэглэгээ  

 Тэжээлийн утсыг сунгах стандарт, норм дүрэм  

 Элс зөөвөрлөх аргачлал  

 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих стандарт хэмжээ 

 Тоосгоны стандарт хэмжээ, зөөвөрлөх аргачлал 

 Өнгөн хөрсийг хүрзээр зөөх аргачлал  

Ур чадвар 

 Ухсан сувгаар тэжээлийн утас татах 

 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр хучих 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 
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 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах тэжээлийн утас  

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Элс  

 Тоосго  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Хүрз, жоотуу, лантуу 

 Машин, механизм  

 Цохилттой дрилл  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

4. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Гадна гэрэлтүүлгийн тоноглолыг угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Гадна гэрэлтүүлгийн суурь ухах 

ГШҮ 4.2 Гадна гэрэлтүүлгийн шонг босгох 

ГШҮ 4.3 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утсыг шугаманд 

холбох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

62 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Гадна гэрэлтүүлгийн суурийн стандарт хэмжээ 

 Гадна гэрэлтүүлгийн суурь ухах аргачлал  

 Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн төрөл, ангилал  

 Гадна гэрэлтүүлгийн шонг угсрах аргачлал 

 Гадна гэрэлтүүлгийн шонг босгох ХАБЭА 
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 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утсыг холбох 

аргачлал 220/380В хүчдэлийн төвшин  

 Төгсгөвчний үүрэг зориулалт, шахах аргачлал  

Ур чадвар 

 Гадна гэрэлтүүлгийн суурь ухах 

 Гадна гэрэлтүүлгийн шонг босгох 

 Гадна гэрэлтүүлгийг тэжээлийн утсыг шугаманд 

холбох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас  

 Цахилгаан лент /өнгийн/ 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Төгсгөвч  

 Гадна гэрэлтүүлэгийн шон  

 Шонгийн толгой, гэрэлтүүлэгч 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан өрөм 

 Машин, механизм  
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 Цохилттой өрөм 

 Төгсгөвч шахахагч  

 Хүрз, жоотуу, лом 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг шалгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийг хүчдэлд залгах 

ГШҮ 5.2 Гадна гэрэлтүүлгийг дугаарлах 

ГШҮ 5.3 Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг хүчдэл 

өгч шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

62 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Гадна гэрэлтүүлгийн самбар, автомат таслуурын 

хийц, эд анги, ажиллах зарчим  

 Хүчдлийн түвшинг мультметр ашиглах хэмжих 

аргачлал  

 Гадна гэрэлтүүлгийг дугаарлах аргачлал  

 Дугаарлах арга технологи, цоолбор болон бичиж 

дугаарлалт  

 Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагаа 

 Хүчдлийн түвшин, фазын дараалал  

 Гадна гэрэлтүүлэгт хүчдэл өгөх аргачлал  

Ур чадвар 

 Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийг хүчдэлд залгах 

 Гадна гэрэлтүүлгийг дугаарлах 

 Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн ажиллагааг хүчдэл өгч 

шалгах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  
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 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас  

 Цахилгаан лент /өнгийн/ 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Будаг 

 Цоолбор  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан өрөм 

 Хэмжих шалгах багаж  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй 

байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг 

харгалзах 

Багш нь “Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр 

мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий 

эд материал  
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 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах“ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.  

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:                

Маягт 1 

№ Сургалтын тоног төхөөрөмж 

багаж хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт 

1 Гадна гэрэлтүүлгийн самбар ком 10 3 фазын системийн самбар 

2 Отверикны цуглуулга ш 30 1000А даах чадвартай 

3 
Бахь (нарийн, бүдүүн , 

дөрвөлжин хошуут) 
ш 30 1000А даах чадвартай 

4 Метр  ш 30 1000А даах чадвартай 

5 Амперклеш ш 30 200-1000В/200-600А 

6 
PLC программчилдаг логик 

удирдлагын тоноглол 
ш 5 SIEMES LOGO 

7 Утас үзүүрлэгч  ш 20  2,5-35мм2 утас үзүүрлэх 

8 3 фазын автомат ш 30 16-63А/400В 

9 
Цахилгаан гар дрилл 

/батерейтай/ 
ш 20 

8600Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

10 Цахилгаан цохилттой дрилл ш 5 
5500У хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

11 Утас таслагч  ш 20 1000А даах чадвартай 

12 Төгсгөвч шахагч  ш 10 
8600Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

13 Тэгш ус  ш 10 1М урттай 

14 Цахилгаан тасдагч  ш 20 
8000Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

15 Цахилгаан гар дрилл  ш 20 500Е хүчдэл 220В 50ГЦ давтавмжай 

16 Гадна гэрэлтүүлгийн шон  ш 20 
Хүчдэл 220/380В, давтамж 50гц, 

Гэрэлтүүлэгчийн чадал 500ВТ 

17 
Гадна гэрэлтүүлгийн 

шонгийн суурь  
ш 20 

Төмөр бетон суурь /Гэрэлтүүлгийн 

шонгоос хамаарна/ 

18 
Гадна гэрлтүүлгийн шонгийн 

толгой 
ш 20 Гэрэлтүүлэгчийн чадал 500ВТ 

19 Хүрз ш 20 Газар ухах  

20 Лом  ш 20 Газар ухах  

21 Молток ш 10 
1700Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай  

22 Мультметр  ш 20 1000А даах чадвартай 

23 
Цахилгааны тэжээлийн 

самбар  
ш 10 3 фазын системийн самбар 

24 Хаягжуулах машин  ш 5 10-20 тэмдэгт бичих  
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                        

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проджектор /проектор/ 1 

3 Хэвлэгч 1 

4 Хулдаасан үзүүлэн 10 

5 Ярилцлага-Ур чадварын үнэлгээний хуудас 20 

6 Тест 20 

7 Ажиглалт- ажиглалтын хуудас 20 

8 Ажлын зураг 20 

9 Проекторын самбар  1 

10 Аудио, видео, цахим хичээл 1-2 

11 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

12 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 1 

13 Техник ашиглалтын карт 1 

14 Ном сурах бичиг /Цахилгааны технологи”, 

“Цахилгаан техникийн үндэс”, “Цахилгаан 

электроникийн сургалтын материал” 

Хүүхэд бүрт хүрэлцэхээр байх 

15 Самбар 1 

16 Дэлгэц 1 

17 Зурагт хуудсууд 30 

18 Цахилгаан схем Ажилбар бүрээр хүүхэд бүрт 

хүрэлцэхээр 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:                           

Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 Цахилгаан дамжуулах утас ПВ-1*2,5мм2 метр 300 1600 480000 

2 Цахилгаан дамжуулах утас ПВ-1*4мм2 метр 200 2200 264000 

3 Цахилгаан дамжуулах утас ПВ-1*25мм2 метр 200 4600 480000 

4 Цахилгаан дамжуулах утас ПВ-1*35мм2 метр 200 5000 1000000 

5 Гагнуурын тугалга нарийн ш 30 8000 240000 

6 Төгсгөвч /цагираг, сэрээн / 10-35мм2 уут 10 16000 160000 

7 Шулуун төгсгөвч 10-35мм2 ш 400 150 60000 

8 
Цахилгааны лент /даавуун, гялгар/ 

Багц/ 

боодол 
30 8000 240000 

9 PVC хоолой м 120 600 72000 

10 Уян хоолой  м 120 800 96000 

11 Цахилгаан лент /Өнгийн/ м 30 3000 90000 

12 Бээлий  ш 20 600 12000 

13 Каск ш 20 5000 100000 

14 Будаг ш 10 8000 80000 



55 

 

15 Цоолбор ш 10 10000 100000 

16 Тэмдэг тавьдаг шохой  ш 20 600 12000 

17 Шүршдэг будаг ш 10 8000 80000 

18 Элс  тн 4 120000 480000 

19 Тоосго ш 100 350 35000 

20 Өнгийн тууз м 100 3500 350000 

21 Хаягжуулалтын тусгай цаас  ш 100 350 35000 

22 Бичгийн цаас  Боодол 5 10000 50000 

23 Өнгийн цаас  Боодол 5 15000 75000 

24 Шохой  боодол 6 6000 36000 

Нийт дүн  4,627,000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж эзэмшээгүй 

(хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн өөрчлөлтийг тохирох 

аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн 

код 

CF 7411-12-03-301 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг 

угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай 

бэлтгэх 

- Ажлын талбайг бэлтгэхдээ ажил 

хийхэд чөлөөтэй орчинг бэлтгэсэн.  

- Шаардагдах хаалт хашилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг сонгож тавьсан. 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

Тасалгааны 

температурт 

байх 

Ярилцлага- 

Ур чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт- 

ажиглалтын 

хуудас 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон 

гар багаж, хэрэгсэл 

бэлтгэх. 

- Багаж хэрэгслийн ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан. 

- Шаардагдах багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмж бүрэн бэлтгэсэн. 

ГШҮ 1.3 Гадна 

гэрэлтүүлгийн угсралтын 

материал бэлтгэх 

- Гадна гэрэлтүүлэгийн ажиллах 

зарчмыг тайлбарласан.  

- Ажлын зураг ашиглан угсралтын ажил 

гүйцэтгэхэд шаардагдах цахилгааны 

материалыг тоо хэмжээгээр 

бэлтгэсэн. 

ЧЭ 2. Тэжээлийн 

суваг бэлтгэх  

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг 

унших 

- Гадна гэрэлтүүлгийн тэмдэг 

тэмдэглэгээг тайлбарласан. 

- Ажлын зурагт тусгасан гадна 

гэрэлтүүлгийн зургийг групп группээр 

нь автомат таслуурын гүйдлийн 

тавил, цахилгаан дамжуулах утасны 
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хөндлөн огтлол, таних тэмдэгийн 

дагуу уншсан. 

 

ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу 

улаан шугам татах 

- Ажлын зурагт заагдсан тэжээлийн 

шугамын /Трасс/ дагуу шохой болон 

будгаар шугам татсан.  

- Татсан шугаманд гадна 

гэрэлтүүлэгийн суурийн тэмдэглэгээг 

тавьсан.  

ГШҮ 2.3 Улаан шугамын 

дагуу суваг ухах 

- Суваг ухах норм стандартыг 

тайлбарласан. 

- Сувгийг машин механизм, багаж тоног 

төхөөрөмж ашиглан газрын 

тэгшлэгдсэн түвшингээс доош гүн 

0,7см, өргөн нь 40см хэмжээтэй ухсан. 

ЧЭ 3. Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

тэжээлийн утас 

татах 

ГШҮ 3.1 Ухсан сувгаар 

тэжээлийн утас татах 

- Кабель утасны хөндлөн огтлолын 

хэмжээг тайлбарласан.  

- Урьдчилсан бэлтгэсэн сувагч 0,2см 

зузаантай элсэн дэвсгэр хийсэн.  

- Тэжээлийн утас кабелийг 

хамгаалалтын хоолойнд сүвлэж 

стандарт хэмжээгээр ухсан нүхэндээ 

сунгаж татаж, тэжээлийн утсыг татсан 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн утсыг 

элсээр хучих  

- Элсний хэмжээг тайлбарласан.  

- Тэжээлийн утсыг 0,2см элсээр хучсан. 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн утсыг 

тоосгоор хучих 

- Тоосгоны стандарт хэмжээг 

тайлбарласан 

- Тэжээлийн утсыг элсэн дэвсгэр дээр 

хооронд нь зай гаргахүйгээр тоосго 

өрсөн.  

ГШҮ 3.4 Тэжээлийн утсыг 

өнгөн хөрсөөр хучих  

- Өнгөн хөрсийг чулуу болон бусад хог 

хягдалыг цэвэрлэсэн.  

- Тэжэээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр 

хучсан.  
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ЧЭ 4 Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

тоноглолыг угсрах 

ГШҮ 4.1 Гадна 

гэрэлтүүлгийн суурь ухах 

- Гадна гэрэлтүүгийн суурийг 

стандартын дагуу тайлбарласан. 

- Гадна гэрэлтүүлгийн суурийг 

стандартын дагуу ухсан.  

ГШҮ 4.2 Гадна 

гэрэлтүүлгийн шонг босгох 

- Гадна гэрэлтүүлгийн хийцийг 

тайлбарласан.  

- Гадна гэрэлтүүлгийн шонг машин 

меанизм ашиглаж босгосон.  

ГШҮ 4.3 Гадна 

гэрэлтүүлгийг тэжээлийн 

утсыг шугаманд холбох 

- Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утсыг 

марк, хөндлөн огтололыг 

тайлбарласан. 

- Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утсыг 

шугаманд холбосон. 

ЧЭ 5: Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

ГШҮ 5.1 Гадна 

гэрэлтүүлгийн тэжээлийг 

хүчдэлд залгах  

- Гадна гэрэлтүүлгийн хүчдэлийн 

түвшинг тайлбарласан. 

- Гадна гэрэлтүүгийн тэжээлийг 

220/380В хүчдэлд фазын 

дараалалаар холбосон.  

  

ГШҮ 5.2 Гадна 

гэрэлтүүлгийг дугаарлах 

- Гадна гэрэлтүүлгийн дугаарлах 

талаар тайлбарласан.  

- Гадна гэрэлтүүлгийг тэжээлийн 

шугамнаас нь хөөж индексийн дагуу 

дугаарласан.  

  

ГШҮ 5.3 Гадна 

гэрэлтүүлгийн хэвийн 

ажиллагааг хүчдэл өгч 

шалгах 

- Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын ажлыг 

сайтар нягталж шалгасан. 

- Гадна гэрэлтүүлгийн хэвийн 

ажиллагааг хүчдэл өгч асааж 

шалгасан.  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-04-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн самбар түүний тоноглолуудыг сонгох, 

шалгах, тэдгээрийн холболтыг чанарын өндөр түвшинд бие даан гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, 

хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Барилгын цахилгаанчны ХАБЭА мөрдөж ажиллах 

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт..15-30 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 288 

О
н

о
л

 

Дадлага  
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Э
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о
гд

о
х
 ц

а
г 
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ь
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э
э

р
 

Ү
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р

л

э
л
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э
э
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1 
ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

18 6 6 30 

1.2 Цахилгаан болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

1.3 Цахилгааны самбар угсралтын 

материал бэлтгэх 

2 

ЧЭ 2. Цахилгааны 

самбарын тоноглолыг 

суурилуулах 

2.1 Ажлын зургийг унших 

18 48 48 114 

2.2 Тэжээлийн сувагчлал 

суурилуулах 

2.3 Тоноглолын зам төмөр 

суурилуулах 

2.4 Цахилгаан самбарын 

тоноглолуудыг суурилуулах 

2.5 Цахилгаан самбарын 

тоноглолуудыг холбох 

 ЧЭ 3. Тоноглосон 

самбарыг суурилуулах 

3.1 Тоноглосон самбарыг 

суурилуулах 
18 36 36 90 

3.2 Цахилгаан хэрэглэгчийг 

самбарт холбох 
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ЧЭ 4. Цахилгааны 

самбарын хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

4.1 Хэрэглэгч тус бүрийг 

хэмжүүрийн багажаар шалгах 

18 18 18 54 
4.2 Хэрэглэгч тус бүрд хүчдэл өгч 

хэвийн ажиллагааг шалгах 

4.3 Хэрэглэгч тус бүрийг 

хаягжуулах 

5 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 25:75 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгаан болон гар багажийн ажиллах заавартай 

танилцах 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

- Урьдчилсан зааварчилгаа 

- Явцын зааварчилгаа  

- Давтан зааварчилгаа 

- Төгсгөлийн зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Цахилгаан тоноглолтой аюулгүй ажиллах санамж, 

зааварчилгаа 

 Хүчдэлтэй нөхцөлд ажиллах зааварчилгаа 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид 

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар 

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд 

 Халуунд 

 Хүйтэнд 

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас 

солих өрөө тусдаа байх. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Угсралтын ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгааны самбар угсралтын материал 

бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

30 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, ангилал 

зориулалт, ажиллах зарчим 

 Цахилгааны самбарын төрөл ангилал, зориулалт 

/ерөнхий оролтын самбар, хүчний самбар , гэрлийн 

самбар, давхарын нэгдсэн самбар,айлын самбар/ 

 Цахилгааны самбарын тоноглолын төрөл ангилал, 

зориулалт 

 Цахилгааны самбарын материалыг бэлтгэх 

стандарт, норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын байрыг шаардлагын дагуу бэлтгэх 

 Шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ, хаалт хашилтыг хэрэглэх 

 Цахилгаан багажийг аюулгүй ажиллагааны дагуу 

ашиглах 

 Гар багажийг аюулгүй ажиллагааны дагуу ашиглах  

 Зориулалтын дагуу шаардлагатай материал 

сонгох 

 Цахилгааны самбарыг бэлтгэх 

 Цахилгааны самбарын тоноглол сонгох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй  
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Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэр ААНБ-уудад 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны самбар /ерөнхий оролтын самбар, 

хүчний самбар, гэрлийн самбар, давхарын нэгдсэн 

самбар, айлын самбар/ 

 Ерөнхий автомат таслуур  

 Дифферинциал автомат таслуур 

 Автомат таслуур 

 Цахилгаан тоолуур /1 ба 3 фаз/ 

 Клем L 

 Газардуулгын клем  

 Нойлын клем 

 Цахилгааны утас ПВ-1*2,5мм 

 Цахилгааны утас ПВ-1*6мм 

 Далдлагч /Шүдтэй/ 

 Тоноглол суурилуулах зам 

 Төгсгөвч 

 Утас багцлагч 

 Тэлэгч 

 Шруп 

 Боолт, Гайк, шайба 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан өрөм /дрилл/ 

 Цахилгаан өрөмний хошуу 

 Тэлэгч  

 Шруп 

 Боолт, Гайка, шайба 

 Зөөврийн цэнэглэдэг өрөм /шрүп мастер 

 Төрөл бүрийн гар багажууд 

 Тусгаарлах лент 

 Хэмжүүрийн багажууд /Гүйдэл, Хүчдэл, 

Эсэргүүцэл хэмжигч/ 

 Цахилгаан гар таслагч 

 Цахилгаан гар таслагчийн ир 

 Төмрийн хуурай 

 Төмрийн хуурайны ир 
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 Төмрийн хөрөө  

 Төмрийн хөрөөний ир 

 Алх 

 Шугам  

 Шугам /Өнцөг хэмжигчтэй/ 

 Тэгш ус / Том/ 

 Тэгш ус / Жижиг/ 

 Харандаа 

 Ажлын зураг 

 Утас үзүүрлэгч 

 Метр /2м, 5м, 7м/ 

 Шат /Сунадаг/ 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба 

энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Цахилгааны технологи Ц.Батчимэг 2009 он. 

7. Христиана GIZ төсөлөөс гаргасан: 

8. Цахилгаан техникийн үндэс /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-

3 боть 

9. Үйлдвэрлэлийн сургалт /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 

боть 

10. Залгах, Хэмжих шалгах /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 

боть 

11. Цахилгаан техник ба электроникийн үндэс /Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

12. Эрчим хүчний ба барилгын техник /Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

13. Төслийн ажил /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

14. Бодлогын хураамж /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Цахилгааны самбарын тоноглолыг суурилуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг унших 

ГШҮ 2.2 Тэжээлийн сувагчлал суурилуулах 

ГШҮ 2.3 Тоноглол суурилуулах зам төмөр суурилуулах 

ГШҮ 2.4 Цахилгаан самбарын тоноглолуудыг 

суурилуулах 

ГШҮ 2.5 Цахилгаан самбарын тоноглолуудыг холбох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

114 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Ажлын зураг унших аргачлал 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, ангилал 

зориулалт, ажиллах зарчим 

 Цахилгааны самбарын тоноглолын бүтэц,ажиллах 

зарчим, үүрэг зориулалт 

 Цахилгааны самбарын тоноглол холбох стандарт, 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын зургийг унших 

 Тэжээлийн сувагчлал суурилуулах 

 Тоноглол суурилуулах зам төмөр суурилуулах 

 Цахилгаан самбарын тоноглолуудыг суурилуулах 

 Цахилгаан самбарын тоноглолуудыг холбох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэр ААНБ-уудад 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 
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 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны самбар /ЕОС, ХС, ГС, Давхарын 

нэгдсэн самбар, Айлын самбар/ 

 Ерөнхий автомат таслуур  

 Дифферинциал автомат таслуур 

 Автомат таслуур 

 Цахилгаан тоолуур /1 ба 3 фаз/ 

 Клем 

 Газардуулгын клем  

 Нойлын клем 

 Цахилгааны утас ПВ-1*2,5мм 

 Цахилгааны утас ПВ-1*6мм 

 Далдлагч /Шүдтэй/ 

 Тоноглол суурилуулах зам 

 Төгсгөвч /Шулуун, цагираган/ 

 Утас багцлагч 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан өрөм /дрилл/ 

 Цахилгаан өрөмний хошуу 

 Торцовны ком  

 Тэлэгч 

 Шруп /6мм,8мм,10мм,12мм/ 

 Боолт, Гайка, шайв 

 Зөөврийн цэнэглэдэг өрөм /шрүп мастер/ 

 Төрөл бүрийн гар багажууд 

 Тусгаарлах лент 

 Хэмжүүрийн багажууд/Гүйдэл, хүчдэл, 

эсэргүүцэл,чадал/ 

 Цахилгаан гар таслагч 

 Цахилгаан гар таслагчийн ир 

 Төмрийн хуурай 

 Төмрийн хуурайны ир 

 Төмрийн хөрөө 

 Төмрийн хөрөөний ир 

 Алх 

 Шугам  

 Шугам /Өнцөг хэмжигчтэй/ 

 Харандаа 

 Ажлын зураг 

 Утас үзүүрлэгч 

 Бүрээс хуулагч 
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 Метр/ төрөл бүрийн/ 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба 

энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

7. Христиана GIZ төсөлөөс гаргасан: 

8. Цахилгаан техникийн үндэс /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-

3 боть 

9. Үйлдвэрлэлийн сургалт /Сурагчийн, сургагчийн/1-3 

боть 

10. -Залгах, Хэмжих шалгах /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 

боть 

11. -Цахилгаан техник ба электроникийн үндэс 

/Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

12. -Эрчим хүчний ба барилгын техник /Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

13. -Төслийн ажил /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

14. -Бодлогын хураамж /Сурагчийн, сургагчийн/1-3 боть 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Тоноглосон самбарыг суурилуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 3.1 Тоноглосон самбарыг суурилуулах 

ГШҮ 3.2 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

90 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Цахилгааны самбар суурилуулах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа 

 Цахилгааны самбар суурилуулах стандарт 

 Цахилгаан хэрэглэгчийн ангилал, зориулалт 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох дараалал 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох стандарт, 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Тоноглосон самбарыг суурилуулах 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох 
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Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэр ААНБ-уудад 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны самбар /ерөнхий оролтын самбар, 

хүчний самбар , гэрлийн самбар, Давхарын 

нэгдсэн самбар, Айлын самбар/ 

 Ерөнхий автомат таслуур  

 Дифферинциал автомат таслуур 

 Автомат таслуур 

 Цахилгаан тоолуур 

 Клем 

 Газардуулгын клем  

 Нойлын клем 

 Цахилгааны утас ПВ-1*2,5мм 

 Цахилгааны утас ПВ-1*6мм 

 Далдлагч /Шүдтэй/ 

 Тоноглол суурилуулах зам 

 Төгсгөвч 

 Утас багцлагч 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан өрөм /дрилл/ 

 Цахилгаан өрөмний хошуу 

 Торцовны ком  

 Тэлэгч 

 Шруп /6мм,8мм,10мм,12мм/ 

 Боолт, Гайка, шайба 

 Зөөврийн цэнэглэдэг өрөм /шрүп мастер/ 
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 Төрөл бүрийн гар багажууд 

 Тусгаарлах лент 

 Хэмжүүрийн багажууд/Гүйдэл, хүчдэл, 

эсэргүүцэл,чадал/ 

 Цахилгаан гар таслагч 

 Цахилгаан гар таслагчийн ир 

 Төмрийн хуурай 

 Төмрийн хуурайны ир 

 Төмрийн хөрөө 

 Төмрийн хөрөөний ир 

 Алх 

 Шугам  

 Шугам /Өнцөг хэмжигчтэй/ 

 Харандаа 

 Ажлын зураг 

 Утас үзүүрлэгч 

 Бүрээс хуулагч 

 Метр /төрөл бүрийн/ 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба 

энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Цахилгааны технологи Ц.Батчимэг 2009 он. 

7. Христиана GIZ төсөлөөс гаргасан: 

8. Цахилгаан техникийн үндэс /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-

3 боть 

9. Үйлдвэрлэлийн сургалт /Сурагчийн, сургагчийн/1-3 

боть 

10. Залгах, Хэмжих шалгах /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 

боть 

11. Цахилгаан техник ба электроникийн үндэс/Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

12. Эрчим хүчний ба барилгын техник /Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

13. Төслийн ажил /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

14. Бодлогын хураамж /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар угсрах 

Чадамжийн элемент 4- ийн нэр: Цахилгааны самбарын хэвийн ажиллагааг шалгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Хэрэглэгч тус бүрийг хэмжүүрийн багажаар 

шалгах 

ГШҮ 4.2 Хэрэглэгч тус бүрд хүчдэл өгч хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

ГШҮ 4.3 Хэрэглэгч тус бүрийг хаягжуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

54 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Цахилгааны самбар суурилуулах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа 

 Цахилгааны самбар суурилуулах стандарт 

 Цахилгаан хэрэглэгчийн ангилал, зориулалт 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох дараалал 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох стандарт, 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Тоноглосон самбарыг суурилуулах 

 Цахилгаан хэрэглэгчийг самбарт холбох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй  

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Журнал 

 Үйлдвэр сургалтын журнал 
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Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны самбар /ОС, ХС, ГС, Давхарын 

нэгдсэн самбар, Айлын самбар/ 

 Ерөнхий автомат таслуур  

 Дифферинциал автомат таслуур 

 Автомат таслуур 

 Клем 

 Газардуулгын клем  

 Нойлын клем 

 Цахилгааны утас ПВ-1*2,5мм 

 Цахилгааны утас ПВ-1*6мм 

 Далдлагч /Шүдтэй/ 

 Тоноглол суурилуулах зам 

 Төгсгөвч 

 Утас багцлагч 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хэмжүүрийн багажууд 

 Төрөл бүрийн гар багажууд 

 Хаягжуулах ком багаж 

 Хаягжуулах цаас 

 Утас багцлагч 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба 

энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Цахилгааны технологи Ц.Батчимэг 2009 он. 

7. Христиана GIZ төсөлөөс гаргасан: 

8. Цахилгаан техникийн үндэс /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-

3 боть 

9. Үйлдвэрлэлийн сургалт /Сурагчийн, сургагчийн/1-3 

боть 

10. Залгах, Хэмжих шалгах /Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 

боть 

11. Цахилгаан техник ба электроникийн үндэс /Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

12. Эрчим хүчний ба барилгын техник/Сурагчийн, 

сургагчийн/ 1-3 боть 

13. Төслийн ажил/Сурагчийн, сургагчийн/ 1-3 боть 

14. Бодлогын хураамж /Сурагчийн, сургагчийн/1-3 боть 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Барилгын цахилгааны самбар угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй 

байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг 

харгалзах 

Багш нь “Барилгын цахилгааны самбар угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр 

мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий 

эд материал  
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 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Барилгын цахилгаан самбар угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.  

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:               

 Маягт 1 

№ Сургалтын тоног, багаж 

төхөөрөмж багаж хэрэгслийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Цахилгаан өрөм /дрилл 

цохилттой 

Ширхэг 3 5500У хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтамжай 

2 Зөөврийн цэнэглэдэг өрөм 

/шрүп мастер 

Ширхэг 3 8600Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтамжай, /зайтай/ 

3 Торцовны ком Ширхэг 15 Art-Nr: 9651132 

4 Амперметр Ширхэг 15 200А хүртэл гүйдэл хэмжих 

5 Вольтметр Ширхэг 15 0-750В хүртэл хэмжих 

6 Мультиметр Ширхэг 15 АС750B, 10А 

7 

Омметр 

Ширхэг 15 Хэмжилтийн утга: 0-5T ohm, 

Хүчдэл: 250V to 5kV, 

Ажиллах температур: 0°C to 

40 °C, 

8 Хэрээ хошуут бахь Ширхэг 30 1000В хүртэл хүчдэл хэмжих 

9 Тасдагчтай бахь Ширхэг 30 1000В хүртэл хүчдэл хэмжих 

10 Бахь Ширхэг 30 1000В хүртэл хүчдэл хэмжих 

11 Бүрээс хуулагч Ширхэг 30 

Сургалтын материал 

хэрэгсэл нь сургалтын 

шаардлагад бүрэн нийцсэн, 

хүний биед хор нөлөөгүй 

байх ба материал нь сүүлийн 

үеийн дэвшилтэт технологийг 

хангасан, бүрэн байх. 

12 Утас үзүүрлэгч Ширхэг 30 

13 Төгсгөвч шахагч Ширхэг 30 

14 Цахилгаан гар таслагч Ширхэг 3 

15 Цахилгаан гар таслагчийн ир Ширхэг 30 

16 Төмрийн хуурай /Хавтгай/ Ширхэг 15 

17 Төмрийн хуурай /Бөөрөнхий/ Ширхэг 15 

18 Төмрийн хөрөө Ширхэг 15 

19 Алх Ширхэг 15 

20 Шугам Ширхэг 5 

21 Шугам /Өнцөг хэмжигчтэй/ Ширхэг 5 

22 Тэгш ус /Том/ Ширхэг 5 

23 Тэгш ус /Жижиг/ Ширхэг 5 

24 Лазер тэгш ус Ширхэг 2 

25 Харандаа Ширхэг 5 

26 Ажлын зураг Ширхэг 15 

27 Метр 2м Ширхэг 15 

28 Метр 7м Ширхэг 15 

29 Тусгаарлах лент /даавуун/ Ширхэг 15 

30 Тусгаарлах лент / Хулдаасан/  15 
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31 Тусгаарлах лент /Ус чийгний 

хамгаалалттай/ 

 15 

32 Хаягжуулах ком багаж Ширхэг 3 

33 Хаягжуулах цаас Ширхэг 30 

34 Утас багцлагч Уут 30 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                        

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проектор 1 

3 Дэлгэц 1 

4 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх материал 15 

5 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим хичээл 1 

 Дүн  

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:                         

 Маягт 3 

№ Материал, түүхий эдийн нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 Ерөнхий оролтын самбар Ширхэг 2 250000 500000 

2 Хувиарлах самбар Ширхэг 2 150000 300000 

3 Гэрэлтүүлгийн самбар Ширхэг 2 119000 238000 

4 Давхарын нэгдсэн самбар Ширхэг 2 120000 240000 

5 Айлын самбар Ширхэг 15 38000 570000 

6 Ерөнхий автомат таслуур  Ширхэг 4 150000 600000 

7 Дифферинциал автомат таслуур 3Ф Ширхэг 15 41000 615000 

8 Дифферинциал автомат таслуур 2Ф Ширхэг 15 35000 525000 

9 Дифферинциал автомат таслуур 1Ф Ширхэг 15 25000 375000 

10 Ачаалал таслагч Ширхэг 15 25000 375000 

11 Автомат таслуур 3 фаз Ширхэг 30 8500 255000 

12 Автомат таслуур 1 фаз  Ширхэг 30 7500 225000 

13 Автомат таслуур 2 фаз Ширхэг 30 8000 240000 

14 Шинь Метр 20 4500 90000 

15 Шинь /Нойлын/ Метр 20 5500 110000 

16 Шинь /Газардуулгын/ Метр 20 6500 130000 

17 Клем L Ширхэг 200 8500 1700000 

18 Газардуулгын клем  Ширхэг 100 9500 950000 

19 Нойлын клем Ширхэг 200 5700 1140000 

20 Цахилгааны утас ПВ-1*1,5мм /Улаан, 

цэнхэр, ногоон алаг/ 

Метр 1500 750 

1125000 

21 Цахилгааны утас ПВ-1*2,5м Улаан, 

цэнхэр, ногоон алаг/ 

Метр 1500 850 

1275000 
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22 Цахилгааны утас ПВ-1*6мм Улаан, 

цэнхэр, ногоон алаг/ 

Метр 1500 1500 

2250000 

23 Далдлагч /Шүдтэй/ Хайрцаг 2 5500 11000 

24 Тоноглол суурилуулах зам Хайрцаг 2 2500 5000 

25 Төгсгөвч /шулуун 1,5мм Уут 5 16000 80000 

26 Төгсгөвч /цагираг/ 1,5мм Уут 5 16000 80000 

27 Төгсгөвч /шулуун 2,5мм Уут 5 16000 80000 

28 Төгсгөвч /цагираг/ 2,5мм Уут 5 16000 80000 

29 Төгсгөвч /шулуун/ 6мм Уут 5 16000 80000 

30 Төгсгөвч /цагираг/ 6мм Уут 5 16000 80000 

31 Утас багцлагч Уут 10 5000 50000 

Дүн 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж эзэмшээгүй 

(хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн өөрчлөлтийг тохирох 

аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн код CF 7411-12-04-301 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын цахилгааны самбар 

угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай 

бэлтгэх 

- Ажил хийх чөлөөтэй орчинг бэлтгэсэн.  

- Шаардагдах хаалт хашилт, тэмдэг тэмдэглэгээг сонгож 

тавьсан. 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

Тасалгааны 

температурт 

байх 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний 

хуудас 

Тест 

Ажиглалт- 

ажиглалтын 

хуудас 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон 

гар багаж, хэрэгсэл 

бэлтгэх. 

- Багаж хэрэгслийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан. 

- Шаардагдах багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж бүрэн 

бэлтгэсэн. 

ГШҮ 1.3 Цахилгааны 

самбар угсралтын 

материал бэлтгэх 

- Цахилгааны самбарт суурилагдах нам хүчдлийн тоног 

төхөөрөмжийг тайлбарласан.  

- Ажлын зураг ашиглан угсралтын ажил гүйцэтгэх 

шаардагдах цахилгааны материалыг тоо хэмжээгээр 

бэлтгэсэн. 

ЧЭ 2. 

Цахилгааны 

самбарын 

тоноглолыг 

суурилуулах 

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг 

унших 

- Цахилгааны самбарыг тооцооны тойм зургийн дагуу 

тэмдэг тэмдэглэгээг тайлбарласан. 

- Ажлын зурагт тусгасан тооцооны тойм зургийг групп 

группээр нь автомат таслуурын гүйдлийн тавил, 

цахилгаан дамжуулах утасны хөндлөн огтлол, 

хэрэглэгчийг таних тэмдэгийн дагуу уншсан  
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ГШҮ 2.2 Тэжээлийн 

сувагчлал суурилуулах  

- Тэжээлийн сувагчлалын марк, тэмдэглэгээ, хөндлөн 

огтлолын талаар тайлбарласан.  

- Тэжээлийн сувагчлалыг ажлын зургийн дагуу хэмжиж 

тайрсан.  

- Хэмжиж тайрсан тэжээлийн сувагчлалыг самбарт 

төмрийн шруппээр 2-3 см зайтай ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримталж суурилуулсан.  

 

 

ГШҮ 2.3 Тоноглол 

суурилуулах зам төмөр 

суурилуулах  

- Автомат таслуурын тоо ширхэг урт өргөний хэмжээнээс 

хамаарч зам төмрийг хэмжиж, тайрч бэлтгэсэн.  

- Хэмжиж тайрсан зам төмрийг самбарт төмрийн 

шруппээр 2-3 см зайтай ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримталж суурилуулсан. 

ГШҮ 2.4 Цахилгаан 

самбарын тоноглолуудыг 

суурилуулах 

- Нам хүчдлийн тоног төхөөрмжийн ажиллах зарчим, 

таних тэмдэглэгээг тайлбарласан. 

- Суурилуулсан зам төмөр дээр ажлын зургийн дагуу 

толгой автомат таслуурийн түгжээг тайлан ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримталж суурилуулсан.  

- Суурилуулсан зам төмөр дээр ажлын зургийн дагуу групп 

группэр нь автомат таслуурийн түгжээг тайлан дахин 

түгжэж ХАБЭА-н зааварчилгааг баримталж 

суурилуулсан.  

- Суурилуулсан зам төмөр дээр ажлын зургийн дагуу групп 

группэр нь цэнэг шавхагч болон нэмэлт тоноглолуудын 

түгжээг тайлан дахин түгжэж ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримталж суурилуулсан.  

- Зам төмөр дээр түгжиж суурилуулсан тоног төхөөрөмжөө 

мултархаас хамгаалсан түгжээгээр шахаж түгжсэн. 

ГШҮ 2.5 Цахилгаан 

самбарын тоноглолуудыг 

холбох 

- Цахилгааны самбарын таних тэмдэглэгээ, цахилгаан 

дамжуулах утас кабелийн өндлөн огтлол, нам хүчдлийн 

тоноглолын холболтын схемийг тайлбарласан. 

/Тооцооны тойм зураг/ 
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- Зам төмөр дээр түгжиж суурилуулсан толгой автомат 

таслуурыг ажлын зургаар цахилгаан дамжуулах утсыг 

хөндлөн огтлолын дагуу фазын дараалалаар /А фаз шар 

өнгөөр, В фаз ногоон өнгөөр, С фаз улаан өнгөөр/ 

холбож N-ийг 00 клем дээр ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримталж холбосон. 

- Зам төмөр дээр түгжиж суурилуулсан группын автомат 

таслуурыг ажлын зургийн дагуу цахилгаан дамжуулах у 

тсыг хөндлөн огтололын дагуу фазын дараалал болон 

хүчдлийн түвшингөөр нь ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримталж холбосон.  

ЧЭ 3. 

Тоноглосон 

самбарыг 

суурилуулах 

ГШҮ 3.1 Тоноглосон 

самбарыг суурилуулах 

- Цахилгааны самбарыг хананд суурилуулах норм дүрэм, 

стандарт хэмжээг тайлбарласан./БД43-102-07-ийн 

дагуу/ 

- Тоноглосон самбарыг тогтоох хананд ажлын зургийн 

дагуу хэмжээ тавьж, тогтоох нүхийг өрөмдсөн 

- Тоноглосон самбарыг шалнаас 1,5м өндөрт ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримталж суурилуулсан.  

ГШҮ 3.2 Цахилгаан 

хэрэглэгчийг самбарт 

холбох 

- Цахилгаан хэрэглэгчийн хүчдлийн түвшин ажиллах 

зарчмыг тайлбарласан.  

- Тогтоосон самбарт цахилгаан хэрэглэгчдийг зургийн 

дагуу группээр ангилан автомат таслуурын хэрэглэгчийн 

үзүүр дээр ХАБЭА-н зааварчилгааг баримталж 

холбосон.  

ЧЭ 4. 

Цахилгааны 

самбарын 

хэвийн 

ГШҮ 4.1 Хэрэглэгч тус 

бүрийг хэмжүүрийн 

багжаар шалгах  

- Хэмжүүрийн багажын ажиллах зарчим, тохируулгыг хийж 

хүчдлийн хэмжээг тодорхойлсон.  

- Хэрэглэгч тус бүрийг хэмжүүрийн багжаар хэлхээг 

битүүрүүлэн дуудаж шалгасан.  
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ажиллагааг 

шалгах 

ГШҮ 4.2 Хэрэглэгч тус 

бүрд хүчдэл өгч хэвийн 

ажиллагааг шалгах  

- Холбосон самбарт 220/380В хүчдэл өгсөн 

- Групп тус бүрээр нь холболтын схем зургаар шалгасан.  

ГШҮ 4.3 Хэрэглэгч тус 

бүрийг хаягжуулах 

- Хэрэглэгч тус бүрийг групп группээр нь тусгай машин 

болон гараар группын дугаар болон хэрэглэгчийн нэрээр 

хаягжуулсан. 
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 II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-05-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Цахилгаан хөдөлгүүрийг тэжээлийн болон удирдлагын хэлхээнд холбох, удирдлагын 

самбарт тоноглолыг цэгцтэй, нямбай холбох, суурилуулах, залгаж салгах, удирдах 

тоноглолууыг суурилуулах, туршин ажиллуулах зэрэг ажлуудыг бие даан ажлын зургийн 

дагуу багаж тоног төхөөрөмжөө зөв сонгож, зориулалтын дагуу ашиглан хүрээлэн буй 

байгаль орчноо бохирдуулахгүйгээр бие даан хийж гүйцэтгэх мэдлэг, ур чадвар, хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 Барилгын ажлын үндсийг судлах 

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

 Барилгын цахилгаан самбар угсрах 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг-376  
О

н
о

л
 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
х
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л

э
л

 д
э
э
р

х
 

1 

ЧЭ 1. 

Нам хүчдэлийн 

тоноглолыг 

суурилуулах 

1.1 Таслан залгах тоноглолуудыг 

угсралтын самбарт суурилуулах 

12 72 72 156 

1.2 Гал хамгаалагчыг угсралтын 

самбарт суурилуулах 

1.3 Хамгаалах тоноглолуудыг 

угсралтын самбарт суурилуулах 

1.4 Соронзон залгуурыг угсралтын 

самбарт суурилуулах 

1.5 Удирдлагын товчлуурыг 

угсралтын самбарт суурилуулах 

1.6 Холболтын утсыг бэлтгэх 

2 

ЧЭ 2. Цахилгаан 

хөдөлгүүрийн 

эргэлтийн чиглэл 1 

чиглэлд ажиллах 

2.1 Тэжээлийн утсыг нам хүчдэлийн 

тоноглолд холбох  

8 36 36 80 2.2 Хүчний хэлхээг холбох 

2.3 Удирдлагын хэлхээг холбох 

2.4 Хэлхээний холболтыг шалгах 
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3 

ЧЭ 3. Цахилгаан 

хөдөлгүүрийн 

эргэлтийн чиглэл 2 

чиглэлд ажиллах 

3.1 Тэжээлийн утсыг нам хүчдэлийн 

тоноглолд холбох 

8 36 36 80 3.2 Хүчний хэлхээг холбох 

3.3 Удирдлагын хэлхээг холбох 

3.4 Хэлхээний холболтыг шалгах 

4 

ЧЭ 4. 

Цахилгаан 

машиныг холбох 

4.1 Тогтмол гүйдлийн машиныг 

удирдлагын хэлхээтэй холбох 

6 18 36 60 
4.2 Синхрон машиныг удирдлагын 

хэлхээнд холбох 

4.3 Асинхрон хөдөлгүүрийг 

удирдлагын хэлхээнд холбох 

 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 9%:91% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

- Урьдчилсан зааварчилгаа 

- Явцын зааварчилгаа  

- Давтан зааварчилгаа 

- Төгсөлтийн зааварчилгаа  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  ХАБЭА-н хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөх 

 Багшаас АА-ны зааварчилгаа авах 

 Ажлын талбараа бэлтгэх 

 Ажлын багаж хэрэгслээ сонгох 

 Цахилгаан дамжуулах утас кабелийг тасдаж 

үзүүрлэх 

 Багшийн удирдлага дор хөдөлгүүр болон 

удирдлагын хэлхээг холбох 

 Багаж тоног төхөөрөмжөө бүртгэж хураах  

 Ажлын байраа цэвэрлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид  

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар  

 Гадна, дотор орчинд  

 Халуунд 

 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, 

хувцас солих өрөө тусдаа байх. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Нам хүчдэлийн тоноглолыг суурилуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  ГШҮ 1.1 Таслан залгах тоноглолуудыг удирдлагын 

самбарт суурилуулах  

ГШҮ 1.2 Гал хамгаалагчийг удирдлагын самбарт 

суурилуулах  

ГШҮ 1.3 Хамгаалах тоноглолуудыг удирдлагын 

самбарт суурилуулах 

ГШҮ 1.4 Соронзон залгуурыг удирдлагын самбарт 

суурилуулах 

ГШҮ 1.5 Удирдлагын товчлуурыг удирдлагын самбарт 

суурилуулах 

ГШҮ 1.6 Холболтын утсыг бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

156 цаг 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг  

 Таслан залгах төхөөрөмжүүд, гал хамгаалагч, 

хамгаалах тоноглолууд, соронзон залгуур, 

удирдлагын товчлуур, дамжуулах утас 

кабелийн төрөл ангилал, марк 

 Тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллах зарчим  

 Таслах залгах үеийн ажиллагааны 

зааварчилгаа 

 Хэлхээн дэхь тэмдэглэгээ 

 Утас үзүүрлэх хэмжээ 

Ур чадвар  

 Ажлын зураг унших 

 Самбар хананд суурилуулах 

 Цахилгааны утас үзүүрлэх 

 Цахилгаанчны гар багажуудыг ашиглах 

Хандлага 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг зориулалтаар нь 

ашиглах 

 Удирах ажилтны зааварчилгаагаар тоног 

төхөөрөмжтэй харьцах 

 Ашигласан тоног төхөөрөмж, багажаа бүртгэж, 

цэвэрлэж хураах 

 Ажлын байраа цэвэрлэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 IQ board 

 Ажлын зураг /Тэжээлийн болон удирдлагын 

хэлхээний схем/ 

 Сурах бичиг, гарын авлага 

 Багшийн бэлдсэн мультмедиа, электрон 

хичээл 
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 Хичээлийн агуулгатай холбоотой бичлэг 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны холболтын утас 

 Цахилгааны тууз 

 Төгсгөвч 

 Тэлэгч, шруп 

 Өрөмний хошуу 

 Удирдлагын самбар 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Утас үзүүрлэгч 

 Төгсгөвч базагч 

 Цахилгаанчны ком багаж 

 Цахилгаан дрилл 

Ашигласан материал: 1. Ц. Батчимэг ”Цахилгааны технологи” 2014 он 

2. Н.Батсүх Н “Цахилгаан хөдөлгүүр” 2013 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн чиглэл 1 чиглэлд 

ажиллах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Тэжээлийн утсыг нам хүчдэлийн тоноглолд 

холбох 

ГШҮ 2.2 Хүчний хэлхээг холбох 

ГШҮ 2.3 Удирдлагын хэлхээг холбох 

ГШҮ 2.4 Холболтыг шалгах  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

80 цаг 

Эзэмшвэл зохих Эзэмшвэл 

зохих мэдлэг, ур, чадвар, 

хандлага: 

Мэдлэг  

 Самбар дахь тоноглолуудыг холбох дараалал 

 Холболтын утсыг тэгш өнцөг гарган нугалах 

аргачлал 

 Удирдлагын болон тэжээлийн хэлхээний 

ажиллах зарчим дараалал 

Ур чадвар  

 Ажлын зураг унших 

 Зургийн дагуу тэжээлийн утсыг хамгаалах 

тоноглолд холбох 

 Зургийн дагуу удирдлагын хэлхээг холбох 

 Холболтын утсыг харахад ойлгомжтой 

байдлаар нугалан холбох 

 Цахилгаанчны гар багажуудыг ашиглах 

Хандлага  

 Холболт хийж байгаа боолтыг гүйцэд сайн 

чангалах 

 Ашигласан тоног төхөөрөмж, багажаа бүртгэж, 

цэвэрлэж хураах 

 Ажлын байраа цэвэрлэх 
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Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 IQ board 

 Ажлын зураг /нэг талын эргэлттэй 

хөдөлгүүрийн удирдлагын схем/ 

 Сурах бичиг, гарын авлага 

 Багшийн бэлдсэн мультмедиа, электрон 

хичээл 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой бичлэг 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Тоног төхөөрөмж тогтоох зам 

 Зам тогтоох боолт гайк 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мультиметр 

 Цахилгаанчны ком багаж 

Ашигласан материал: 1. Ц.Батчимэг ”Цахилгааны технологи” 2014 он 

2. Н.Батсүх “Цахилгаан хөдөлгүүр” 2013 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: 
Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн чиглэл 2 чиглэлд 

ажиллах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Тэжээлийн утас холбох 

ГШҮ 3.2 Хүчний хэлхээг угсрах 

ГШҮ 3.3 Удирдлагын хэлхээг угсрах 

ГШҮ 3.4 Хэлхээний холболтыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

80 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, Хандлага 

Мэдлэг  

 Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн чиглэл 2 

чиглэлд ажиллах зарчим дараалал 

 Удирдлагын хэлхээн дэх соронзон 

залгууруудын бие биенээ хориглох байнгын 

залгаатай контактуудын үүрэг, ажиллагаа 

Ур чадвар  

 Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн чиглэл 2 

чиглэлд ажиллах, удирдлагын болон 

тэжээлийн зураг унших 

 Зургийн дагуу тэжээлийн утсыг хамгаалах 

тоноглолд холбох 

 Зургийн дагуу удирдлагын тоноглолыг 

хэлхээнд холбох 

 Хөдөлгүүрийг туршин ажиллуулж шалгах 

Хандлага 

 Холболт хийж байх явцдаа анхааралтай 

нямбай ажиллах, эргэн шалгах 
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 Ашигласан тоног төхөөрөмж, багажаа бүртгэж, 

цэвэрлэж хураах 

 Ажлын байраа цэвэрлэх 

Сургалт явуулах газар: Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 IQ board 

 Ажлын зураг /2 талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн 

удирдлагын схем/ 

 Багшийн бэлдсэн мультмедиа, электрон 

хичээл 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой бичлэг 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Тоног төхөөрөмж тогтоох зам 

 Зам тогтоох боолт гайк 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Мультиметр 

 Цахилгаанчны ком багаж 

Ашигласан материал: 
1. Ц.Батчимэг ”Цахилгааны технологи” 2014 он 

2. Н.Батсүх “Цахилгаан хөдөлгүүр” 2013 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Цахилгаан машиныг холбох  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Тогтмол гүйдлийн машиныг удирдлагын 

хэлхээнд холбох 

ГШҮ 4.2 Синхрон машиныг удирдлагын хэлхээнд 

холбох 

ГШҮ 4.3 Асинхрон хөдөлгүүрийг удирдлагын хэлхээнд 

холбох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

60 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, Хандлага 

Мэдлэг  

 Тогтмол гүйдлийн машины ажиллах зарчим 

хийц ажиллагаа 

 Трансформаторын хийц эд анги, ажиллах 

зарчим  

 Трансформаторын ажиллагаа , чадлын 

алдагдал  

 Синхрон машины ажиллах зарчим   

 Асинхрон хөдөлгүүрийн чадлын алдагдлын 

тооцоо 

 Хөдөлгүүрийн ороомгийн од гурвалжин 

холболт 

 Дулааны релений ажиллагаа, биметал 

ялтасын үүрэг ажиллагаа 
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 Дулааны реле, хөдөлгүүртэй холбох схем 

зураг тайлбарлах 

 Хөдөлгүүрийн шошгон дээрх техник 

үзүүлэлтүүдийг уншиж тайлбарлах 

Ур чадвар  

 Хөдөлгүүрийн ороомгийн холболтыг од, 

гурвалжин холбох 

 Дулааны релег хөдөлгүүртэй холбох ажлын 

зураг унших 

 Дулааны релег хөдөлгүүртэй холбох 

 Хөдөлгүүрийн шошгон дээрх техник 

үзүүлэлтүүдийн дагуу холболтыг хийх 

Хандлага  

 Холболт хийж байх явцдаа анхааралтай 

нямбай ажиллах, эргэн шалгах 

 Ашигласан тоног төхөөрөмж, багажаа бүртгэж, 

цэвэрлэж хураах 

 Ажлын байраа цэвэрлэх 

Сургалт явуулах газар: Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 IQ board 

 Ажлын зураг /Ороомгийн од гурвалжин 

холболтын болон хөдөлгүүрийн тэжээлийн 

холболтын схем/ 

 Сурах бичиг, гарын авлага 

 Багшийн бэлдсэн мультмедиа, электрон 

хичээл 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой бичлэг 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны холболтын утас 

 Цахилгааны тууз 

 Төгсгөвч 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Утас үзүүрлэгч 

 Төгсгөвч базагч 

 Цахилгаанчны ком багаж 

Ашигласан материал: 
1. Ц.Батчимэг ”Цахилгааны технологи” 2014 он 

2. Н.Батсүх “Цахилгаан хөдөлгүүр” 2013 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд 

доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багш нь “Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс 

өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай 

байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 
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 “Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд 

дараах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 

ашиглана. 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:               

Маягт 1 

№ 
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт 

тодорхойлолт 

1 

Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн 

чиглэл нэг чигэлэлд эргэх туршилтын 

стенд 

ш 1 

1560эргэлт/мин, 

Ажлын температур -

10-400С, 3 фазын, 

давтамж-50 гц, Чадал 

1кВА, I- 30мА, 

Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 

2 
Цахилгааны тэмдэглэгээ бүхий 

туршилтын стенд 
ш 1 

Ажлын температур -

10-400С, 1 фазын, 

давтамж-50 гц, I- 

30мА, Стендийн 

хэмжээ 1600*700*1800 

mm 

3 

Цахилгаан хөдөлгүүрийн эргэлтийн 

чиглэл 2 чиглэлд эргэх туршилтын 

стенд 

ш 1 

Ажлын температур -

10-400С, 3 фазын, 

давтамж-50 гц, Чадал 

1кВА I- 30мА, 

Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 

4 Мультиметр ш 30 

Хүчдэл- DC 

200mV~600V,  

Хүчдэл- AC 

200V~600V,  

Гүйдэл DC, AC 

20mA~10A, 20mA~10A, 

200Ω~2MΩ, 20μF, 

дэлгэц- 1999 

5 Метр ш 30 
Урт- 5м, уян төмөр 

материалтай 

6 1 фазын автомат  ш 30 10-16А/250В 

7 2 фазын автомат ш 30 25-63А/250В 

8 3 фазын автомат ш 30 25-63А/400В 

9 1фазын Дифференциал автомат ш 30 16-63А/250В 

10 3фазын автомат ш 30 16-63А/400В 

11 Цахилгаан хөдөлгүүр  ш 5 

2800эргэлт/мин Ажлын 

температур -10-400С, 

3 фазын, давтамж-50 

гц, Чадал 1кВА I- 

30мА, Стендийн 

хэмжээ 1500*600*1450 

mm 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                       

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проектор  1 

3 Хэвлэгч 1 

4 Үнэлгээний төлөвлөгөө 1 

5 Үнэлгээний хэрэгсэл 30 

6 Үнэлгээний хуудас 30 

7 Цахим хичээл 1-2 

8 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

9 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 1 

10 Техник ашиглалтын карт 1 

11 Ном сурах бичиг Ц. Батчимэг ”Цахилгааны технологи”  Хүүхэд бүрт хүрэлцэхээр 

байх 

12 Самбар 1 

13 Дэлгэц 1 

14 Зурагт хуудсууд 30 

15 Цахилгаан хөдөлгүүрийн удирдлагын схем /нэг ба 

хоёр талын эргэлттэй, олон талаас удирдах / 

Ажилбар бүрээр хүүхэд 

бүрт хүрэлцэхээр 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:                         

Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-2*2,5мм2 
метр 300 1600 480000 

2 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-2*4мм2 
метр 120 2200 264000 

3 Гагнуурын тугалга нарийн ш 30 8000 240000 

4 Төгсгөвч /цагираг, сэрээн / 1-4мм2 уут 10 16000 160000 

5 Шулуун төгсгөвч 6мм ш 400 150 60000 

6 
Цахилгааны лент /даавуун, 

гялгар/ 

Багц/ 

боодол 
30 8000 240000 

7 PVC хоолой м 30 600 18000 

9 Тоноглол тогтоох зам м 2 3500 7000 

 Дүн    1469000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж 

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож 

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн код CF 7411-12-05-301 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд 

холбох 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Нам 

хүчдэлийн 

тоноглолыг 

суурилуулах 

ГШҮ 1.1 Таслан залгах 

тоноглолуудыг 

угсралтын самбарт 

суурилуулах 

- Сэлгэн залгагч, рубильникийн /Залган салгах 

аппарат/төрөл ангилал, ажиллах зарчмыг тайлбарласан 

- Цахилгаан хэлхээний гүйдлийг тодорхойлж сэлгэн 

залгагч, рубильникийг /Залган салгах аппарат/ сонгосон 

- Схем зургийн дагуу угсралтын самбарт сэлгэн залгагч, 

рубильникийг /Залган салгах аппарат/ ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан суурилуулсан. 

1. Онолын 

танхим 

2. Дадлагын 

газар 

3.Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

 

Орчны 

нөхцөл: 

1. 220/380В 

хүчдэлгүй 

орчин 

2.Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

3. Ажиллах 

орчин -250С- 

+400С 

Бичгийн болон 

ярилцлагын, 

ажиглалтын 

ГШҮ 1.3 Хамгаалах 

тоноглолуудыг 

угсралтын самбарт 

суурилуулах 

- Дулааны реле, гал хамгаалагч, автомат, деференциал 

автомат төрөл ангилал, ажиллах зарчмыг тайлбарласан 

- Цахилгаан хэлхээний гүйдлийг тодорхойлж дулааны 

реле, гал хамгаалагч, автомат, деференциал 

автоматуудыг ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

сонгосон 

- Схем зургийн дагуу угсралтын самбарт дулааны реле, гал 

хамгаалагч, автомат, деференциал автоматуудыг 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан суурилуулсан 

ГШҮ 1.4 Соронзон 

залгуурыг угсралтын 

самбарт суурилуулах 

- Соронзон залгуурын төрөл ангилал, ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан 

- Цахилгаан хэлхээний гүйдлийг тодорхойлж соронзон 

залгуурыг сонгосон 

- Схем зургийн дагуу угсралтын соронзон залгуурыг 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан суурилуулсан 
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ГШҮ 1.5 Удирдлагын 

товчлуурыг угсралтын 

самбарт суурилуулах 

- Удирдлагын товчлуур, дохионы гэрэл, релений төрөл 

ангилал, ажиллах зарчмыг тайлбарласан 

- Удирдлагын товчлуур, дохионы гэрэл, релег схем зурагт 

тусгагдсанаар сонгосон 

- Схем зургийн дагуу угсралтын самбарт удирдлагын 

товчлуур, дохионы гэрэл, релег ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан суурилуулсан 

ГШҮ 1.6 Холболтын 

утсыг бэлтгэх 

- Схем зурагт өгөгдсөн хэмжээсийн дагуу утаснуудыг 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан тасалсан 

- Таслаж бэлтгэсэн утсыг 2-3 см хэмжээтэй цахилгаан 

дамжуулан судлыг гэмтээхгүйгээр ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан үзүүрлэсэн 

ЧЭ 2. 

Цахилгаан 

хөдөлгүүрийн 

эргэлтийн 

чиглэл 1 

чиглэлд 

ажиллах 

 

ГШҮ 2.1 Тэжээлийн 

утсыг нам хүчдлийн 

тоноглолд холбох 

- Фазын дараалал, өнгийг тайлбарласан 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу ерөнхий тэжээлийн утсыг 

нам хүчдлийн тоноглолд ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан холбосон 

o А фаз               L1 

o B фаз               L2 

o С фаз               L3 

ГШҮ 2.2 Хүчний хэлхээг 

холбох 

 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу рубильник болон автомат 

таслуурыг урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу автомат болон соронзон 

залгуурыг урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу соронзон залгуур болон 

дулааны релег урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

ГШҮ 2.3 Удирдлагын 

хэлхээг угсрах 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу удирдлагын хэлхээнд 

тэжээлийн утас холбосон 
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- Асааж унтраах товчлуурыг схем зурагт өгөгдсөний дагуу 

хооронд нь урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Асаах товчлуурыг схем зурагт өгөгдсөний дагуу 

урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан соронзон залгууртай холбосон 

ГШҮ 2.4 Холболтыг 

шалгах 

- Хэмжүүрийн багажаар хүчдэлгүй үед хэмжилт хийх 

тохиргоон дээр тохируулж дуудаж шалгасан 

- SBC aсаах товчлуурыг дарж соронзон залгуурын 

ороомогт тэжээл ирсэн эсэхийг шалгасан 

- Холбосон хэлхээнд ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

хүчдэл өгч шалгасан 

ЧЭ 3. 

Цахилгаан 

хөдөлгүүрийн 

эргэлтийн 

чиглэл 2 

чиглэлд 

ажиллах 

 

ГШҮ 3.1 Тэжээлийн утас 

холбох 

 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу ерөнхий тэжээлийн утсыг 

рубильникийн /Залган салгах аппарат/ оролтын цэгтэй 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан холбосон 

o А фаз               L1 

o B фаз               L2 

o С фаз               L3 

ГШҮ 3.2 Хүчний хэлхээг 

угсрах 

 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу рубильник /Залган салгах 

аппарат/ болон автомат таслуурыг урьдчилан бэлтгэсэн 

утсаар ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу автомат болон соронзон 

залгуурыг урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу соронзон залгууруудыг 

холбохдоо хөдөлгүүрийг 2 тийш эргэх нөхцөлийг 

бүрдүүлэн фазын дарааллыг сольж холбосон 

- Соронзон залгуур болон дулааны релег урьдчилан 

бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

холбосон 
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ГШҮ 3.3 Удирдлагын 

хэлхээг угсрах 

- Схем зурагт өгөгдсөний дагуу удирдлагын хэлхээнд 

тэжээлийн утас холбосон 

- Асааж унтраах товчлуурыг схем зурагт өгөгдсөний дагуу 

хооронд нь урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

- Асаах товчлуурыг схем зурагт өгөгдсөний дагуу 

урьдчилан бэлтгэсэн утсаар ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан соронзон залгууртай холбосон 

ГШҮ 3.4 Хэлхээний 

холболтыг шалгах 

- Хэмжүүрийн багажаар хүчдэлгүй үед хэмжилт хийх 

тохиргоон дээр тохируулж дуудаж шалгасан 

- SBC1 aсаах товчлуур дээр дарж хөдөлгүүр баруун тийш 

эргэсэн эсэхийг шалгасан 

- SBC1 aсаах товчлуур дээр дарж хөдөлгүүр зүүн тийш 

эргэсэн эсэхийг шалгасан 

ЧЭ 4. 

Цахилгаан 

машиныг 

холбох 

ГШҮ 4.1 Тогтмол 

гүйдлийн машиныг 

удирдлагын хэлхээтэй 

холбох 

- Тогтмол гүйдлийн машины ажиллах зарчим хийц 

ажиллагааг тайлбарласан  

- Трансформаторын хийц эд анги, ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан 

- Трансформаторын чадлын алдагдлыг тооцоолсон  

- Тогтмол гүйдлийн машины од болон гурвалжин 

холболттой байгаа эсэхийг шалгасан 

- Тогтмол гүйдлийн машиныг дулааны релетэй ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

o T1            U1 

o T2            V1 

o T3           W1 

ГШҮ 4.2 Синхрон 

машиныг удирдлагын 

хэлхээнд холбох 

- Синхрон машины ажиллах зарчмыг тайлбарласан  

- Синхрон машины од болон гурвалжин холболттой байгаа 

эсэхийг тодорхойлсон 

- Синхрон машиныг дулааны релетэй ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

o T1           U1 
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o T2          V1 

o T3         W1 

ГШҮ 4.3 Асинхрон 

хөдөлгүүрийг 

удирдлагын хэлхээнд 

холбох 

- Асинхрон хөдөлгүүрийн чадлын алдагдлыг тооцоолсон 

- Асинхрон машины од болон гурвалжин холболттой байгаа 

эсэхийг тодорхойлсон 

- Асинхрон машиныг дулааны релетэй ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан холбосон 

o T1        U1 

o T2        V1 

o T3        W1 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамж угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-01-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Гадна цахилгаан хангамжийн бүтэц, зориулалт, хэрэглээ, ашиглалтын техникийн нөхцөл, 

ажиллах зарчмыг судлаж гадна цахилгаан хангамжийг суурилуулах, тоноглох ажлуудыг бие 

даан зохих нормын дагуу ажлын зургаар хийх мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

 Аянга хамгаалалт, газардуулга угсрах  

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах  

 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

 Барилгын цахилгааны самбар угсрах  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 108 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л

э
л

 д
э
э
р

 
1 

ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

6 6 2 14 

1.2 Цахилгаан болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх.  

1.3 Гадна цахилгаан хангамжийн 

угсралтын материал бэлтгэх 

2 
ЧЭ 2. Тэжээлийн 

суваг бэлтгэх  

2.1 Ажлын зураг унших 

6 6 4 16 2.2 Зургийн дагуу улаан шугам татах 

2.3 Улаан шугамын дагуу суваг ухах 

3 

ЧЭ 3. Гадна 

гэрэлтүүлгийн 

тэжээлийн утас 

татах 

3.1 Ухсан сувгаар тэжээлийн утас 

татах 

8 14 4 26 
3.2 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

3.3 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

3.4 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр 

хучих 
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4 

ЧЭ 4. Тэжээлийн 

утсыг ерөнхий 

самбартай холбох 

4.1 Ерөнхий самбарын хүчдэлийг 

таслах 

8 14 4 26 
4.2 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт 

оруулах 

4.3 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт 

холбох  

5 

ЧЭ 5: Гадна 

цахилгаан хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

5.1 Тэжээлийн утсыг хаягжуулах 

8 14 4 26 

5.2 Гадна цахилгаан хангамжийн 

угсралтын ажлыг шалгах 

5.3 Гадна цахилгаан хангамжийн 

хэвийн ажиллагааг хүчдэл өгч шалгах 

Нийт цаг 36 54 18 108 

 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

 Урьдчилсан зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа  

 Давтан зааварчилгаа 

 Төгсөлтийн зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Байгууллагын дүрэм журмыг баримтлах 

 Дадлагын газрын дотоод журмыг баримтлах 

 Барилгын норм, дүрэм  

 Техник ашиглалтын дүрэм  

 Цахилгаан техникийн норм, дүрэм  

 Тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалтын заавар  

 Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны заавар  

 Ажлын байрны болзошгүй аюул ослыг шалгах, 

эрсдлийг тооцох 

 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид 

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар  

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд  

 Халуунд 
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 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас 

солих өрөө тусдаа байх. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Угсралтын ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх. 

ГШҮ 1.3 Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын материал 

бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

14цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, ангилал 

зориулалт, ажиллах зарчим 

 Материалын төрөл ангилал, зориулалт 

 Гадна гэрэлтүүлгийн материалыг бэлтгэх 

стандарт, норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын талбай бэлтгэх 

 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх. 

 Гадна гэрэлтүүлгийн угсралтын материал бэлтгэх 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас 

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз  

 Тоосго  

 Гэрэлтүүлгийн шон 

 Бээлий  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Шат, вандан  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ ба 

энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Тэжээлийн суваг бэлтгэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг унших 

ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу улаан шугам татах 

ГШҮ 2.3 Улаан шугамын дагуу сувагчлал ухах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 

16 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Гадна гэрэлтүүлгийн ажлын зургийн тэмдэг, 

тэмдэглэгээ  
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 Гадна гэрэлтүүлгийн ажлын зураг унших аргачлал 

 Ажлын зургийн дагуу хэмжээ тавих арга  

 Улаан шугам тавих ач холбогдол  

 Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн сувагчлал ухах 

стандарт, норм дүрэм  

 Сувагчлал ухах арга  

Ур чадвар 

 Ажлын зураг унших 

 Зургийн дагуу улаан шугам татах 

 Улаан шугамын дагуу сувагчлал ухах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас  

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Тэмдэг тавьдаг шохой  

 Шүршдэг будаг  
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Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Хүрз, жоотуу, лантуу 

 Машин, механизм  

 Цохилттой дрилл  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 2014 он 

4. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр Гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утас татах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Ухсан сувгаар тэжээлийн утас татах 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

ГШҮ 3.4 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр хучих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Цахилгаан дамжуулах утас, кабелийн марк, 

тэмдэглэгээ  

 Тэжээлийн утсыг сунгах стандарт, норм дүрэм  

 Элс зөөвөрлөх аргачлал  

 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих стандарт хэмжээ 

 Тоосгоны стандарт хэмжээ, зөөвөрлөх аргачлал 

 Өнгөн хөрсийг хүрзээр зөөх аргачлал  

Ур чадвар 

 Ухсан сувагчлалаар тэжээлийн утас татах 

 Тэжээлийн утсыг элсээр хучих 

 Тэжээлийн утсыг тоосгоор хучих 

 Тэжээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр хучих 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  
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 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах тэжээлийн утас  

 Цахилгаан лент  

 Өнгийн тууз 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Элс  

 Тоосго  

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Хүрз, жоотуу, лантуу 

 Машин, механизм  

 Цохилттой дрилл  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбартай холбох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Ерөнхий самбарын хүчдлийг таслах 

ГШҮ 4.2 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт оруулах 

ГШҮ 4.3 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт холбох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Автомат таслуурын үүрэг зориулалт, хийц эд анги, 

ажиллах зарчим  

 Ерөнхий самбарын хүчдлийг таслах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа  

 Тэжээлийн утсын фазын дараалал 

 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт оруулах 

стандарт, норм дүрэм  

 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт холбох аргачлал  

Ур чадвар 

 Ерөнхий самбарын хүчдлийг таслах 

 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт оруулах 

 Тэжээлийн утсыг ерөнхий самбарт холбох 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  
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 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах тэжээлийн утас  

 Цахилгаан лент  

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Өнгийн тууз  

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Хэмжих шалгах багаж  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Гадна цахилгаан хэвийн ажиллагааг шалгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Тэжээлийн утсыг хаягжуулах 

ГШҮ 5.2 Гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг 

шалгах 

ГШҮ 5.3 Гадна цахилгаан хангамжийн хэвийн ажиллагааг 

хүчдэл өгч шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Тэжээлийн утсыг хаягжуулах аргачлал  

 Группын тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг шалгах 

аргачлал  

 Хүчдэлийн түвшин, фазын дараалал  

 Гадна цахилгаан хангамжийн хэвийн ажиллагааг 

шалгах норм дүрэм  

Ур чадвар 

 Тэжээлийн утсыг хаягжуулах 

 Гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг 

шалгах 

 Гадна цахилгаан хангамжийн хэвийн ажиллагааг 

хүчдэл өгч шалгах 



106 

 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуй нэгж  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Шохой 

 Самбар 

 Лазер  

 Бичгийн цаас  

 Үзэг, бал харандаа, шугам  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

 Ажлын зураг  

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгаан дамжуулах утас  

 Цахилгаан лент /өнгийн/ 

 Бээлий  

 Каск, малгай  

 Хаягжуулалтын тусгай цаас  

 Утас багцлагч  

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цахилгаан гар багаж  

 Цахилгаан дрилл 

 Хэмжих шалгах багаж  

 Хаягжуулах машин  

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, 

ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд 

доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй 

байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг 

харгалзах 

Багш нь “Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр 

мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий 

эд материал  
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 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх“ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах 

тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.  

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:                 

Маягт 1 

№ Сургалтын тоног төхөөрөмж 

багаж хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт  

тодорхойлолт 

1 Ерөнхий оролтын самбар ком 10 3 фазын системийн самбар 

2 Отверикны цуглуулга ш 30 1000А даах чадвартай 

3 
Бахь (нарийн, бүдүүн , 

дөрвөлжин хошуут) 
ш 30 1000А даах чадвартай 

4 Метр  ш 30 1000А даах чадвартай 

5 Амперклеш ш 30 200-1000В/200-600А 

6 
PLC программчилдаг логик 

удирдлагын тоноглол 
ш 5 SIEMES LOGO 

7 Утас үзүүрлэгч  ш 20 2,5-35мм2 утас үзүүрлэх 

8 3фазын автомат ш 30 16-63А/400В 

9 
Цахилгаан гар дрилл 

/батрейтай/ 
ш 20 

8600Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

10 Цахилгаан цохилттой дрилл ш 5 
5500У хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

11 Утас таслагч  ш 20  1000А даах чадвартай 

12 Төгсгөвч шахагч  ш 10 
8600Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

13 Тэгш ус  ш 10 1М урттай 

14 Цахилгаан тасдагч  ш 20 
8000Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

15 Цахилгаан гар дрилл  ш 20 500Е хүчдэл 220В 50ГЦ давтавмжай 

16 Хүрз ш 20 Газар ухах  

17 Лом  ш 20 Газар ухах  

18 Молток ш 10 
1700Е хүчдэл 220В 50ГЦ 

давтавмжай 

19 Мультметр  ш 20 Хувьсах 750V, Давтамж 50ГЦ DM-97 

20 
Цахилгааны тэжээлийн 

самбар  
ш 10 3 фазын системийн самбар 

21 Хаягжуулах машин  ш 5 10-20 тэмдэгт бичих  

22 Автомат таслуур  ш 30 

ВА-47-29, ВА47-100, ВА88 Автомат 

таслуурын гүйдлийг ажлын зургаар 

тодохойлогдоно.  

23 Клем /00, газардуулгын/ ш 30 хамгаалагдсан гэртэй  

24 Каск ш 20 10 кг Даах  
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                        

Маягт 2: 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проджектор /проектор/ 1 

3 Хэвлэгч 1 

4 Хулдаасан үзүүлэн 10 

5 Ярилцлага-Ур чадварын үнэлгээний хуудас 20 

6 Тест 20 

7 Ажиглалт- ажиглалтын хуудас 20 

8 Ажлын зураг 20 

9 Проекторын самбар  1 

10 Аудио, видео, цахим хичээл 1-2 

11 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

12 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 1 

13 Техник ашиглалтын карт 1 

14 Ном сурах бичиг /Цахилгааны технологи”, 

“Цахилгаан техникийн үндэс”, “Цахилгаан 

электроникийн сургалтын материал” 

Хүүхэд бүрт хүрэлцэхээр байх 

15 Самбар 1 

16 Дэлгэц 1 

17 Зурагт хуудсууд 30 

18 Цахилгаан схем 
Ажилбар бүрээр хүүхэд бүрт 

хүрэлцэхээр 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:                            

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-1*2,5мм2 
метр 300 1600 480000 

2 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-1*4мм2 
метр 200 2200 264000 

3 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-1*25мм2 
метр 200 4600 480000 

4 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-1*35мм2 
метр 200 5000 1000000 

5 Гагнуурын тугалга нарийн ш 30 8000 240000 

6 
Төгсгөвч /цагираг, сэрээн /     10-

35мм2 
уут 10 16000 160000 

7 Шулуун төгсгөвч 10-35мм2 ш 400 150 60000 

8 Цахилгааны лент /даавуун, 

гялгар/ 

Багц/ 

боодол 
30 8000 240000 

9 PVC хоолой м 120 600 72000 

10 Уян хоолой  м 120 800 96000 
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11 Цахилгаан лент /Өнгийн/ м 30 3000 90000 

12 Бээлий  ш 20 600 12000 

13 Кабелийн суваг  ш 20 5000 100000 

14 Будаг ш 10 8000 80000 

15 Цоолбор ш 10 10000 100000 

16 Тэмдэг тавьдаг шохой  ш 20 600 12000 

17 Шүршдэг будаг ш 10 8000 80000 

18 Элс  тн 4 120000 480000 

19 Тоосго ш 100 350 35000 

20 Өнгийн тууз м 100 3500 350000 

21 Хаягжуулалтын тусгай цаас  ш 100 350 35000 

22 Төмрийн шруп хайрцаг 1 12000 12000 

23 Бичгийн цаас  Боодол 5 10000 50000 

24 Өнгийн цаас  Боодол 5 15000 75000 

25 Шохой  боодол 6 6000 36000 

Нийт дүн  4,592,000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж эзэмшээгүй 

(хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн өөрчлөлтийг тохирох 

аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн 

код 

CF 7411-12-01-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт 

хийх 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. 

Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай 

бэлтгэх 

- Ажлын талбайг бэлтгэхдээ ажил хийхэд 

чөлөөтэй орчинг бэлтгэсэн.  

- Шаардагдах хаалт хашилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг сонгож тавьсан. 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

Тасалгааны 

температурт 

байх 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт- 

ажиглалтын 

хуудас 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан 

болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх. 

- Багаж хэрэгслийн ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан. 

- Шаардагдах багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж 

бүрэн бэлтгэсэн. 

ГШҮ 1.3 Гадна 

цахилгаан хангамжийн 

угсралтын материал 

бэлтгэх 

- Гадна цахилгаан хангамжийн ажиллах 

зарчимыг тайлбарласан.  

- Ажлын зураг ашиглан угсралтын ажил 

гүйцэтгэхэд шаардагдах цахилгааны 

материалыг тоо хэмжээгээр бэлтгэсэн. 

ЧЭ 2. 

Тэжээлийн 

суваг бэлтгэх  

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг 

унших 

- Гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг 

дээр тэмдэг тэмдэглэгээг тайлбарласан. 

- Ажлын зурагт тусгасан гадна цахилгаан 

хангамжийн зургийг групп группээр нь 

автомат таслуурын гүйдлийн тавил, 

цахилгаан дамжуулах утасны хөндлөн огтлол, 

таних тэмдэгийн дагуу уншсан. 
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ГШҮ 2.2 Зургийн дагуу 

улаан шугам татах 

- Ажлын зурагт заагдсан тэжээлийн шугамын 

/Трасс/ дагуу шохой болон будгаар шугам 

татсан.  

- Татсан шугаманд гадна цахилгаан 

хангамжийн улаан шугам зурсан.  

 

ГШҮ 2.3 Улаан 

шугамын дагуу 

сувагухах 

- Суваг ухах норм стандартыг тайлбарласан. 

- Сувгийг машин механизм, багаж тоног 

төхөөрөмж ашиглан газрын тэгшлэгдсэн 

түвшингээс доош гүн 0,7см, өргөн нь 40см 

хэмжээтэй ухсан. 

ЧЭ 3. 

Тэжээлийн утас 

татах 

ГШҮ 3.1 Ухсан сувгаар 

тэжээлийн утас татах 

- Кабель утасны хөндлөн огтлолын хэмжээг 

тайлбарласан.  

- Урьдчилсан бэлтгэсэн сувагт 0,2см зузаантай 

элсэн дэвсгэр хийсэн.  

- Тэжээлийн утас кабелийг хамгаалалтын 

хоолойнд сүвлэж стандарт хэмжээгээр ухсан 

нүхэндээ сунгаж татаж, тэжээлийн утсыг 

татсан 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн 

утсыг элсээр хучих  

- Элсний хэмжээг тайлбарласан.  

- Тэжээлийн утсыг 0,2см элсээр хучсан. 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн 

утсыг тоосгоор хучих 

- Тоосгоны стандарт хэмжээг тайлбарласан 

- Тэжээлийн утсыг элсэн дэвсгэр дээр хооронд 

нь зай гаргахүйгээр тоосго өрсөн.  

ГШҮ 3.4 Тэжээлийн 

утсыг өнгөн хөрсөөр 

хучих  

- Өнгөн хөрсийг чулуу болон бусад хог 

хягдалыг цэвэрлсэн.  

- Тэжэээлийн утсыг өнгөн хөрсөөр хучсан.  

ЧЭ 4. 

Тэжээлийн 

утсыг ерөнхий 

ГШҮ 4.1 Ерөнхий 

самбарын хүчдлийг 

таслах 

- Ерөнхий самбарын үүрэг зориулалтыг 

тайлбарласан. . 
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самбартай 

холбох  

- Ерөнхий самбарын хүчдэлийг толгой 

автоматаар нь тасалсан.  

ГШҮ 4.2 Тэжээлийн 

утсыг ерөнхий 

самбарт оруулах 

- Гадна цахилгаан хангамжийн хийцийг 

тайлбарласан.  

- Гадна цахилгаан хангамжийн тэжээлийн 

кабелийг фазын дараалал болон, өнгөний 

дараалалаар оруулсан.  

ГШҮ 4.3 Тэжээлийн 

утсыг ерөнхий 

самбарт холбох 

- Гадна цахилгаан хангамжийн тэжээлийн 

утсыг марк, хөндлөн огтололыг тайлбарласан. 

- Гадна цахилгаан хангамжийн тэжээлийн 

утсыг шугаманд холбосон. 

ЧЭ 5. Гадна 

цахилгаан  

хэвийн 

ажиллагааг 

шалгах 

ГШҮ 5.1 Тэжээлийн 

утсыг хаягжуулах 

- Гадна цахилгаан хангамжийг самбар дээр 

хэрхэн хаягжуулах талаар тайлбарласан.  

- Гадна цахилгаан хангамжийн тэжээлийн 

шугамнаас нь хөөж группээр нь хаягжуулсан. 

  

ГШҮ 5.2 Гадна 

цахилгаан хангамжийн 

угсралтын ажлыг 

шалгах  

- Гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын 

ажлыг сайтар нягталж шалгасан. 

- Гадна цахилгаан хангамжийн хэвийн 

ажиллагааг хүчдэл өгч асааж шалгасан. 

ГШҮ 5.3 Гадна 

цахилгаан хангамжийн 

хэвийн ажиллагааг 

хүчдэл өгч шалгах 

- Гадна цахилгаан хангамжийн хүчдэлийн 

түвшинг тайлбарласан. 

- Гадна цахилгаан хангамжийн тэжээлийг 

220/380В хүчдэлд фазын дараалалаар 

шалгасан. 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-02-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Барилга байгууламж, цахилгаан тоног төхөөрөмж, самбарыг хэт хүчдэл болон богино 

залгааны гүйдлээс хамгаалах аянга хамгаалалт газардуулгыг ажлын зураг норм 

стандартын дагуу бие даан угсрах мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 ХАБЭА-г хангаж ажиллах 

 Цахилгаан техникийн үндсийг судлах 

 Барилгын ажлын үндсийг судлах 

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

 Барилгын цахилгаан самбар угсрах 

 Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

 Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 144 
О

н
о

л
 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 н

о
о

гд
о

х
 

ц
а

г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
  

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 
ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

6 8 10 24 

1.2 Цахилгаан болон гар багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

1.3 Цахилгаан угсралтын материал 

бэлтгэх  

2 

ЧЭ 2. Ажлын 

зургийн дагуу 

хэмжээ тавих  

2.1 Ажлын зургийг унших 

3 16 10 29 

2.2 Аянга зайлуулагчийн торны 

хэмжээ тавих 

2.3 Газардуулгын хүрээний хэмжээ 

тавих 

3 

ЧЭ 3. Аянга 

зайлуулагчийг 

угсрах 

3.1 Полсо төмөр байрлуулах 

3 16 14 33 

3.2 Полсо төмөр гагнах 

3.3 Буултын туузан төмрийг 

байрлуулах 

3.4 Буултын туузан төмрийг гагнах 
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4 

ЧЭ 4. 

Газардуулгын 

хүрээг угсрах 

4.1 Газардуулгын хүрээг байрлуулах 

4 28 14 46 

4.2 Газардуулгын хүрээг гагнах 

4.3 Буултын туузан төмрийг 

газардуулгын хүрээтэй гагнах 

4.4 Газарт гадас байрлуулах 

5 

ЧЭ 5. Аянга 

зайлуулагч 

газардуулгын 

эсэргүүцлийг 

хэмжих 

5.1 Аянга зайлуулагч газардуулгын 

хүрээний гүйцэтгэлийг шалгах 

2 4 8 14 
5.2 Аянга зайлуулагч газардуулгын 

хүрээний эсэргүүцлийг хэмжих 

6 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 12% : 88% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

- Урьдчилсан зааварчилгаа 

- Явцын зааварчилгаа  

- Давтан зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх /технологийн картыг 

мөрдөх/ 

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Барилгын цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгаанчин 

Орчин нөхцөл  Барилгын талбай 

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд  

 Халуунд 

 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Онолын танхим 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, 

хувцас солих өрөө тусдаа байх. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Угсралтын ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар багаж, хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгаан угсралтын материал бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

24 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Ажлын талбайн шаардлага 

 Хаалт хашилт аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Цахилгаан болон гар багаж, түүний төрөл, 

ангилал зориулалт, ажиллах зарчим 

 Материалын төрөл ангилал, зориулалт 

 Газардуулгын материалыг бэлтгэх стандарт, 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын байрыг шаардлагын дагуу бэлтгэх 

 Шаардлагатай аюулгүй ажиллагааны тэмдэг 

тэмдэглээ, хаалт хашилтын хэрэглэх 

 Цахилгаан багажийг аюулгүй ажиллагааны 

дагуу ашиглах 

 Гар багажийг аюулгүй ажиллагааны дагуу 

ашиглах  

 Зориулалтын дагуу шаардлагатай материал 

сонгох 

 Газардуулгын материалыг бэлтгэх 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Зөөврийн компьютер  

 Проектор  

 Дэлгэц  

 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  
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 Зурагт үзүүлэн 

 Аудио, видео хичээл 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

 Цахилгаан техникийн материалын католог  

 Ажлын зураг  

 Техник ашиглалтын карт 

 Самбар 

 Маркер 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 8 мм-н бөөрөнхий төмөр 

 40х4 туузан төмөр 

 50х50х5 булан төмөр 

 Электрод 

 CD хоолой 16мм 

 Бээлий 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гагнуурын аппарат 

 Төмөр тасдагч 

 Матагч 

 Цахилгааны иж бүрдэл багаж 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 

2014 он 

5. З.Цэрэндорж Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ 

ба энергийн хуримтлуур 2016 он 

6. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Ажлын зургийн дагуу хэмжээ тавих  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг унших 

ГШҮ 2.2 Аянга зайлуулагчийн торны хэмжээ тавих 

ГШҮ 2.3 Газардуулгын хүрээний хэмжээ тавих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

29 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Аянга хамгаалалт, газардуулгын тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

 Ажлын зураг унших аргачлал 

 Аянга зайлуулагч, түүний төрөл ангилал, 

зориулалт 

 Аянга зайлуулагчийн тор 
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 Аянга зайлуулагчийн торны хэмжээ тавих 

аргачлал, дараалал 

 Газардуулга түүний төрөл ангилал, зориулалт 

 Газардуулгын хүрээ 

 Газардуулгын хүрээний хэмжээ тавих стандарт 

норм дүрэм 

Ур чадвар 

 Ажлын зургийг унших 

 Аянга зайлуулагчийн торны хэмжээ тавих 

 Газардуулгын хүрээний хэмжээ тавих 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Зөөврийн компьютер  

 Проектор  

 Дэлгэц  

 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  

 Зурагт үзүүлэн 

 Аудио, видео хичээл 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

 Цахилгаан техникийн материалын католог  

 Ажлын зураг  

 Техник ашиглалтын карт 

 Самбар 

 Маркер 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт 

 8 мм-н бөөрөнхий төмөр 

 40х4 туузан төмөр 

 50х50х5 булан төмөр 

 Электрод 

 CD хоолой 16мм 

 Тэмдэг тавьдаг шохой 

 Тэлэлч 

 Шрупп 

 Өрөмний хошуу 
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Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гагнуурын аппарат 

 Төмөр тасдагч 

 Матагч 

 Цахилгааны гар багаж 

 Метр 

 Тэгш ус 

 Шат, вандан 

 Каск,малгай 

 Өндрийн бүс 

 Цохилттой дрилл 

 Цахилгаан өрөм 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. Н.Г.Дроздов Цахилгааны материал судлал, 

Улаанбаатар 1971 он 

3. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

4. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 

2014 он 

5. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Аянга зайлуулагчийг угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Бөөрөнхий төмөр байрлуулах 

ГШҮ 3.2 Бөөрөнхий төмөр гагнах 

ГШҮ 3.3 Буултын туузан төмрийг байрлуулах 

ГШҮ 3.4 Буултын туузан төмрийг гагнах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

33цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Бөөрөнхий төмрийн марк, ангилал 

 Туузан төмрийн марк, ангилал 

 Төмөр холбох арга 

 Аянга зайлуулагчийг угсрах стандарт,норм 

Ур чадвар 

 Бөөрөнхий төмрийг тавьсан хэмжээний дагуу 

байрлуулах 

 Бөөрөнхий төмрийг шаардлагын дагуу гагнах 

 Буултын туузан төмрийг хэмжээсийн дагуу 

байрлуулах 

 Буултын туузан төмрийг гагнах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  
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 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Зөөврийн компьютер  

 Проектор  

 Дэлгэц  

 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  

 Зурагт үзүүлэн 

 Аудио, видео хичээл 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

 Цахилгаан техникийн материалын католог  

 Ажлын зураг  

 Техник ашиглалтын карт 

 Самбар 

 Маркер 

 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 8 мм-н бөөрөнхий төмөр 

 40х4 туузан төмөр 

 50х50х5 булан төмөр 

 Электрод 

 CD хоолой 16мм 

 Тэмдэг тавьдаг шохой 

 Төмрийн шруп 

 Өрөмний хошуу 

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гагнуурын аппарат 

 Төмөр тасдагч 

 Матагч 

 Цахилгааны гар багаж 

 Метр 

 Тэгш ус 

 Шат, вандан 

 Каск,малгай 

 Өндрийн бүс 

 Нүдний хамгаалалтын шил 

 Цахилгаан өрөм 

 Цохилттой дрилл 

Ашигласан материал: 
1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 
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2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ш.Гантөмөр Цахилгаан шугам сүлжээ, систем 

2014 он 

4. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Газардуулгын хүрээг угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Газардуулгын хүрээг байрлуулах 

ГШҮ 4.2 Газардуулгын хүрээг гагнах 

ГШҮ 4.3 Буултын туузан төмрийг газардуулгын 

хүрээтэй гагнах 

ГШҮ 4.4 Газарт гадас байрлуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

46 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Газардуулгын хүрээг зөөвөрлөх аргачлал 

 Зөөвөрлөх үед баримтлан аюулгүй ажиллагаа 

 Газардуулгын хүрээг байрлуулах стандарт 

 Буултын туузан төмрийг газардуулгын хүрээтэй 

гагнах аргачлал 

 Гадас, гадасны төрөл ангилал зориулалт 

 Гадас байрлуулах стандарт 

Ур чадвар 

 Газардуулгын хүрээг байрлуулах 

 Газардуулгын хүрээг гагнах 

 Буултын туузан төмрийг газардуулгын хүрээтэй 

гагнах 

 Газарт гадас байрлуулах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад  
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Зөөврийн компьютер  

 Проектор  

 Дэлгэц  

 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  

 Зурагт үзүүлэн 

 Аудио, видео хичээл 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

 Цахилгаан техникийн материалын католог  

 Ажлын зураг  

 Техник ашиглалтын карт 

 Самбар 

 Маркер 

 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 8 мм-н бөөрөнхий төмөр 

 40х4 туузан төмөр 

 50х50х5 булан төмөр 

 Электрод 

 CD хоолой 16мм 

 Тэмдэг тавьдаг шохой 

 Төмрийн шруп 

 Өрөмний хошуу 

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гагнуурын аппарат 

 Төмөр тасдагч 

 Матагч 

 Цахилгааны гар багаж 

 Метр 

 Тэгш ус 

 Шат, вандан 

 Каск,малгай 

 Өндрийн бүс 

 Нүдний хамгаалалтын шил 

 Цахилгаан дрилл 

 Цохилттой дрилл 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

4. Орон сууц олон нийтийн барилгын зураг төсөл 

БД43-102-07 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Аянга зайлуулагч газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Аянга зайлуулагч газардуулгын хүрээний 

гүйцэтгэлийг шалгах 

ГШҮ 5.2 Аянга зайлуулагч газардуулгын хүрээний 

эсэргүүцлийг хэмжих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

14 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг 

 Аянга зайлуулагч 

 Омметрийн ажиллах зарчим, төрөл 

ангилал,зориулалт 

 Эсэргүүцэл хэмжих арга 

 Хэмжилтийн утга унших арга 

Ур чадвар 

 Аянга зайлуулагч газардуулгын хүрээний 

гүйцэтгэлийг шалгах 

 Омметр ашиглах 

 Аянга зайлуулагч газардуулгын хүрээний 

эсэргүүцлийг хэмжих 

Хандлага 

 Багаар ажиллах  

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн дадлагын 

газар 

 Онолын танхим 

 Үйлдвэрийн ААНБ-уудад  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Зөөврийн компьютер  

 Проектор  

 Дэлгэц  

 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  

 Зурагт үзүүлэн 

 Аудио, видео хичээл 

 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 

 Цахилгаан техникийн материалын католог  

 Ажлын зураг  

 Техник ашиглалтын карт 
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Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шаардлагагүй 

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Омметр 

 Мультметр 

Ашигласан материал: 

1. ММСС, ШУТИС Цахилгаанчин, Улаанбаатар 2012 

он 

2. С.Энхтайван Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

угсралт, ашиглалт, засвар Улаанбаатар 2011 он 

3. Ц.Батчимэг Цахилгааны технологи 2009 он. 

4. Орон сууц олон нийтийн барилгын зураг төсөл 

БД43-102-07 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь “Аянга хамгаалалт газардуулга угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багш нь “Аянга хамгаалалт газардуулга угсрах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс 

өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 
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 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай 

байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 

 “Аянга хамгаалалт, газардуулгыг угсрах “ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах 

тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 

ашиглана.  

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:                

Маягт 1 

№ Сургалтын тоногтж, багаж 

төхөөрөмж багаж хэрэгслийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Цахилгаан гагнуурын аппарат ш 1 Оролт Input -220 АСV 

2 Лазер тэгш ус ш 20 Хөлтэй, суурилуулдаг 

3 Төмөр тасдагч ш 1 Оролт Input -220 АСV 

4 Матагч ш 1 Оролт Input -220 АСV 

5 Цахилгааны гар багаж Иж бүрдэл 20 Хүчдэл- 1000V 

7 Шат вандан ш 1 Өргөн 762мм, өндөр 1524мм, 

материал нь ган-Q235 

8 Каск малгай ш 20 10 кг даах чадвартай  

9 Өндрийн бүс ш 20 Даацын чадвар min- 200 кг 

10 Нүдний хамгаалалтын шил ш 20 Хүний арьсанд харшил 

өгөхгүй,  

11 Цахилгаан дрилл ш 1 Оролт Input- 220 AC 

12 Омметр ш 5 Хэмжилтийн утга: 0-5T ohm, 

Хүчдэл: 250V to 5kV, 

Ажиллах температур: 0°C to 

40 °C, 

13 Дижитал мульметр ш 5 MAX-AC750,DC1000 DM-97 

 Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                       

 Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр 

 

Тоо ширхэг 

1 Зөөврийн компьютер  1 

2 Проектор  1 

3 Дэлгэц  1 

4 Ном, сурах бичиг ХАБЭА-н гарын авлага  20 
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5 Багшийн болон суралцагчийн гарын авлага  20 

6 Зурагт үзүүлэн 20 

7 Аудио, видео хичээл 1 

8 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

9 Цахилгаан техникийн материалын католог  1 

10 Ажлын зураг  20 

11 Техник ашиглалтын карт 20 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:                         

Маягт 3 

№ Материал, түүхий эдийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 8 мм-н бөөрөнхий төмөр метр 100 5000 500000 

2 40х4 туузан төмөр метр 100 5000 500000 

3 50х50х5 булан төмөр метр 100 5000 500000 

4 Электрод хайрцаг 5 12000 60000 

5 CD хоолой 16мм боодол 4 20000 80000 

6 Тэмдэг тавьдаг шохой хайрцаг 2 4500 9000 

7 Төмрийн шруп хайрцаг 3 3500 10500 

 Дүн    1160000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж 

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож 

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн код CF 7411-12-02-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Аянга хамгаалалт, газардуулга 

угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

  

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Угсралтын 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбай 

бэлтгэх 

- Ажлын талбайг бэлтгэхдээ ажил 

хийхэд чөлөөтэй эмх цэгцтэй, 

аюулгүй орчинг бэлтгэсэн.  

- Шаардагдах хаалт хашилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг сонгож тавьсан. 

Ажлын 

байр: 

 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Ажлын 

орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

 

Тест 

Ажиглалтын 

хуудас 

 

 

ГШҮ 1.2 Цахилгаан болон гар 

багаж, хэрэгсэл бэлтгэх. 

- Багаж хэрэгслийн ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан. 

- Шаардагдах багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмж бүрэн бэлтгэсэн. 

- Бэлтгэсэн багаж тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагаа бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгасан 

ГШҮ 1.3 Цахилгаан 

угсралтын материал бэлтгэх  

- Цахилгаан угсралтын материалын 

төрөл, зориулалтыг тайлбарласан.  

- Ажлын зураг ашиглан угсралтын 

ажил гүйцэтгэх шаардагдах 

цахилгааны материалыг тоо 

хэмжээгээр бэлтгэсэн. 

ЧЭ 2. Ажлын 

зургийн дагуу 

хэмжээ тавих  

ГШҮ 2.1 Ажлын зургийг 

унших 

- Ажлын зурагнаас газардуулгын 

хүрээ, аянга хамгаалалтын тэмдэг 

тэмдэглэгээг таньж мэдсэн.  
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 - Аянга хамгаалалт, газардуулгын 

хүрээний ажлын зургийг тэмдэг 

тэмдэглэгээний дагуу уншсан  

Тасалгааны 

температур 

байх 

Өндөрт 

 

ГШҮ 2.2 Аянга зайлуулагчийн 

торны хэмжээ тавих 

- Аянга зайлуулагчийн бүтэц ажиллах 

зарчим, бүтэц зориулалтыг 

тайлбарласан 

- Ажлын зургийн дагуу норм дүрэм, 

стандарт хэмжээг баримтлан тэмдэг 

тэмдэглэгээг зурж тэмдэглэсэн.  

ГШҮ 2.3 Газардуулгын 

хүрээний хэмжээ тавих 

- Газардуулгын хүрээний бүтэц, 

төрөл, үүрэг, холбох дараалал, 

стандарт хэмжээг тайлбарласан.  

- Ажлын зургийн дагуу, стандарт 

хэмжээг баримтлан тэмдэг 

тэмдэглэгээг барилгын дээвэр дээр 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

зурж тэмдэглэсэн 

ЧЭ 3. Аянга 

зайлуулагчийн 

угсрах 

ГШҮ 3.1 Полсо төмөр 

байрлуулах 

- Полсо төмрийн хөндлөн огтлол, 

маркийг бүрэн тайлбарласан 

- Тэмдэглэсэн зураасын дагуу полсо 

төмрийг ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан байрлуулсан  

ГШҮ 3.2 Полсо төмөр гагнах 

- Гагнуур хийх үед баримтлах аюулгүй 

ажиллагааны дүрмийг 

тайлбарласан. 

- Газардуулгын хүрээг хооронд нь зай 

завсаргүй нягт нямбай гагнасан 

ГШҮ 3.3 Буултын туузан 

төмрийг байрлуулах 

- Туузан төмрийн хөндлөн огтлол, 

маркийг бүрэн тайлбарласан 

- Тэмдэглэсэн зураасын дагуу туузан 

төмрийг ХАБЭА-н зааварчилгааг 

баримтлан байрлуулсан 
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ГШҮ 3.4 Буултын туузан 

төмрийг гагнах 

- Буултын туузан төмрүүдийг хооронд 

нь зай завсаргүй нягт нямбай 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

гагнасан 

ЧЭ 4. 

Газардуулгын 

хүрээг угсрах 

ГШҮ 4.1 Газардуулгын хүрээг 

байрлуулах 

- Газардуулгын хүрээ угсрах 

дарааллыг тайлбарласан 

- Тэмдэглэсэн зураасын дагуу 

газардуулгын хүрээг ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан 

байрлуулсан 

ГШҮ 4.2 Газардуулгын хүрээг 

гагнах 

- Гагнуур хийх үед баримтлах аюулгүй 

ажиллагааны дүрмийг 

тайлбарласан. 

- Газардуулгын хүрээг хооронд нь зай 

завсаргүй нягт нямбай гагнасан  

ГШҮ 4.3 Буултын туузан 

төмрийг газардуулгын 

хүрээтэй гагнах 

- Буултын туузан төмөр газардуулгын 

хүрээ 2ыг хооронд нь гагнах болсон 

шалтгааныг тайлбарласан 

- Төмрүүдийг хооронд нь холбож 

гагнахдаа зай завсаргүй нягт нямбай 

ХАБЭА-н зааварчилгааг баримтлан 

гагнасан 

- Газрын өнгөн хөрсөөр хучихдаа 

газардуулгын хүрээг бүрэн далд 

оруулсан 

ГШҮ 4.4 Газарт гадас 

байрлуулах 

- Гадасны марк хөндлөн огтлолыг 

тайлбарласан 

- Ажлын зурагт тусгагдсан хэмжээгээр 

газрын хөрсөнд гадсыг ХАБЭА-н 

зааварчилгааг баримтлан суулгаж 

байрлуулсан 
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ЧЭ 5. Аянга 

зайлуулагч 

газардуулгын 

эсэргүүцлийг 

хэмжих 

ГШҮ 5.1 Аянга зайлуулагч 

газардуулгын хүрээний 

гүйцэтгэлийг шалгах 

- Аянга хамгаалалт газардуулгын 

угсралтын стандарт хэмжээг 

тайлбарласан 

- Аянга хамгаалалт газардуулгын 

угсралтыг стандарт хэмжээгээр 

холбож,гагнасныг шалгасан 

ГШҮ 5.2 Аянга зайлуулагч 

газардуулгын хүрээний 

эсэргүүцлийг хэмжих 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг 

алхмын дагуу тохируулсан 

- Эсэргүүцлийн хэмжээг шалгасан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7411-12-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Барилга байгууламжийн гэрэлтүүлэг, цахилгаан тоноглол, хөдөлгүүрийн удирдлагын 

гэмтлийг бие даан ажлын зургийн дагуу шалгах, илрүүлэх, засварлах мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох 

 Аянга хамгаалалт газардуулгыг угсрах 

 Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах 

 Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах 

 Барилгын цахилгаан самбар угсрах 

 Гадна цахилгаан хангамжийн гэрэлтүүлэг угсрах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг: 396 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
Э

 д
 н

о
о

гд
о

х
 

ц
а

г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э

л
 д

э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. Цахилгааны 

утас кабелийг 

гэмтлийг засварлах 

ГШҮ 1.1 Цахилгааны утас кабелийн 

бүрэн бүтэн байдлыг зааврын дагуу 

шалгах 

6 63 27 96 ГШҮ 1.2 Цахилгааны утас кабелийн 

гэмтлийг зааврын дагуу олж илрүүлэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгааны утас кабелийн 

гэмтлийг зааврын дагуу засварлах 

2 

ЧЭ 2. Гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслэлийн 

гэмтлийг засварлах 

ГШҮ 2.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн 

байдлыг зааврын дагуу шалгах 
12 63 27 102 

ГШҮ 2.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн гэмтлийг 

зааврын дагуу олж,илрүүлэх 
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ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн гэмтлийг 

зааврын дагуу засварлах 

 
ЧЭ 3. Самбарын 

тоноглолын гэмтлийг 

засварлах 

ГШҮ 3.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын бүрэн бүтэн 

байдлыг зааврын дагуу шалгах 

12 63 27 102 

ГШҮ 3.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын гэмтлийг 

зааврын дагуу олж илрүүлэх 

ГШҮ 3.3 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын гэмтлийг 

зааврын дагуу засварлах 

 
ЧЭ 4. Хөдөлгүүрийн 

удирдлагын гэмтлийг 

засварлах 

ГШҮ 4.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын 

тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

6 63 27 96 
ГШҮ 4.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын 

тоноглолын гэмтлийг олж илрүүлэх 

ГШҮ 4.3 Аюулгүй ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын 

тоноглолын гэмтлийг олж засварлах 

5 Онол, дадлагын хичээлийн цагийн харьцаа 36 252 108 396 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм  

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам 

 Сургуулийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

 Урьдчилсан зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа  

 Давтан зааварчилгаа 

 Төгсөлтийн зааварчилгаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  ХАБЭА-г мөрдөж ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл бүрэн ашиглах 

 Цахилгаан болон гар багажийн ажиллах заавартай 

танилцах 

 Багажийн тусгаарлагч сайн байх, зориулалтын 

дагуу зөв ашиглах 

 Хүчдэлтэй орчинд ажиллахгүй байх 

 Ажил гүйцэтгэх явцдаа бие биедээ байнга хяналт 

тавьж ажиллах 
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 Өндөрт ажиллахдаа шатыг хамтран ажиллаж 

байгаа багийн гишүүнээр түшүүлэх 

 Ажлын төгсгөлд холбогдох хүнд нь хүлээлгэж өгөх, 

ажлын байраа цэвэрлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран суралцагч  

 Багш  

 Цахилгааны инженер, техникч 

 Цахилгааны засварчид 

Орчин нөхцөл  Үйлдвэрийн газар  

 Гадна орчинд 

 Дотор орчинд  

 Халуунд 

 Хүйтэнд  

 Сургалтын дадлагын байранд 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас 

солих өрөө тусдаа байх. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Цахилгааны утас кабелийг гэмтлийг олж засварлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Цахилгааны утас кабелийн бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

ГШҮ 1.2 Цахилгааны утас кабелийн гэмтлийг зааврын 

дагуу илрүүлэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгааны утас кабелийн гэмтлийг зааврын 

дагуу засварлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
96 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Цахилгаан дамжуулах утсанд үзлэг хийх аргачлал 

 Богино холболт үүссэн үед засварлах аргачлал 

 Гэрэлтүүлэгийн тоноглолд ажлын зургийн дагуу 

хэмжилт, шалгалт хийх аргачлал 

Чадвар  

 Цахилгааны утас кабелийн бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

 Цахилгааны утас кабелийн гэмтлийг зааврын дагуу 

илрүүлэх 

 Цахилгааны утас кабелийн гэмтлийг зааврын дагуу 

засварлах 

Хандлага  

 Багаар ажиллах 
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 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

 Мэдээллийн орчинд ажиллах 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар 

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цахилгааны лент даавуун 

 Цахилгааны лент гялгар/ хулдаасан 

 Усны хамгаалалттай лент  

 Гагнуурын тугалга 

 Гагнуурын давирхай 

 Төгсгөвч төгсгөлийн 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч муфт дундын 10мм2-с дээш бүх  

 Хэмжигч багажнуудын зай /9вольтийн/ 

 Цахилгаан дамжуулах утаснууд/зэс хөнгөн цагаан 

голтой (1мм2, 16мм2) хүртэлх хөндлөн огтлолын 

талбайтай утаснаас суралцагч тус бүрд  

 Төгсгөвч дундын 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч төгсгөлийн муфт 10мм2-с дээш бүх  

 Утас багцлагч  

Техник тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Мультиметр 

 Мегометр 

 Амперклеш 

 Омметр 

 Вольтметр 

 Амперметр 

 Тог шалгагч  

 Ваттметр  

 Метр 

 Төрөл бүрийн бахь  

 Төрөл бүрийн халив /нэмэх, хасах, урт, богино/ 
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 халивны ком 

 Утас үзүүрлэгч  

 Төгсгөвч шахагч /0,5-4мм2/ 

 Кабелийн бүрээс хуулагч 

 Таслагч  

 Хагас цохилттой дрилл  

 Зүсэгч  

 Цохилттой дрилл 

 Зөөврийн гар  

 Таслагч бахь 

 Нугасан хошуут 

 Тахометр  

 Мегаомметр  

 Гагнуурын алхны ком 

 Тэгш ус 

 Цахилгаан гагнуурын аппарат 150-500ватт хүртэл 

чадалтай 

 Тусгай түлхүүрийн ком 

 Төгсгөвч шахагч/10мм2-дээш хөндлөн огтлолын 

талбайтай кабелийн/ 

 Хөдөлмөр хамгаалалтын иж бүрэн хувцас, 

хэрэгсэл 

 Өндрөөс хамгаалах бүс 

 Өндөрт авирах дөрөө 

 Өндөрт ажиллах шат, вандан 

 Цахилгаан дамжуулах утасны хувийн эсэргүүцэл 

хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Цахилгаан эрчим хүчний стандартууд 

2. Монтёрын гарын авлага 2005он  

3. Цахилгаанчин 2015 он 

4. Цахилгааны технологи 2008 он 

5. Фермерийн цахилгааны ажил 2008 он 

6. ХРИСТИНА GIZ төслийн ном 2015 он 

7. Засвар үйлчилгээ хийх /суралцагчийн, сургагчийн/ 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Гэрэлтүүлгийн хэрэгслэлийн гэмтлийг олж засварлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт:: 

ГШҮ 2.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг зааврын дагуу шалгах 

ГШҮ 2.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн гэмтлийг зааврын дагуу илрүүлэх 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааг хангаж гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн гэмтлийг зааврын дагуу засварлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
102 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Хэмжилтийн багажны тохируулга  

 Гэрэлтүүлгийн тоноглолд ажлын зургийн дагуу 

үзлэг хийх аргачлал 

 Цахилгааны оруулгын утсанд хэмжилт хийх 

аргачлал 

 Гэрэлтүүлэгийн тоноглолын гэмтлийг засварлах 

аргачлал 

 Богино холболтоос үүссэн гэмтлийг засварлах 

аргачлал 

Ур чадвар 

 Гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

 Гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн гэмтлийг зааврын дагуу 

илрүүлэх 

 Гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн гэмтлийг зааврын дагуу 

засварлах  

Хандлага  

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 
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 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Гэрлийн лампны төрөл бүрийн патрон 

 Гэрлийн төрөл бүрийн унтраалга  

 Төрөл бүрийн розетка 

 Төрөл бүрийн вилк / ишнүүр 

 Цахилгааны лент даавуун 

 Цахилгааны лент гялгар/ хулдаасан 

 Усны хамгаалалттай лент  

 Гагнуурын тугалга 

 Гагнуурын давирхай 

 Төгсгөвч төгсгөлийн 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч муфт дундын 10мм2-с дээш бүх  

 Хэмжигч багажнуудын зай /9вольтийн/ 

 Цахилгаан дамжуулах утаснууд/зэс хөнгөн цагаан 

голтой (1мм2-16мм2) хүртэлх хөндлөн огтлолын 

талбайтай утаснаас суралцагч тус бүрд  

 Төгсгөвч дундын 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч төгсгөлийн муфт 10мм2-с дээш бүх  

 Утас багцлагч  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гэрэлтүүлэгийн самбарын стенд 

 Барилгын цахилгааны стенд 

 Гэрэлтүүлэгийн угсралтын самбар 

 Мегометр 

 Амперклеш 

 Омметр 

 Вольтметр 

 Амперметр 

 Тог шалгагч  

 Ваттметр  

 Метр 

 Төрөл бүрийн бахь  

 Төрөл бүрийн халив /нэмэх, хасах, урт, богино/ 

 халивны ком 

 Утас үзүүрлэгч  

Ашигласан материал: 

1. Цахилгаан эрчим хүчний стандарт 

2. Монтёрын гарын авлага  

3. Цахилгаанчин 2015 он 

4. Цахилгааны технологи 2008 он 

5. Фермерийн цахилгааны ажил 2008 он 

6. ХРИСТИНА GIZтөслийн ном 2015 он 

7. Засвар үйлчилгээ хийх /суралцагчийн, сургагчийн/ 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Самбарын тоноглолын гэмтлийг олж засварлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын 

тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг зааврын дагуу шалгах 

ГШҮ 3.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын 

тоноглолын гэмтлийг зааврын дагуу илрүүлэх 

ГШҮ 3.3 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын 

тоноглолын гэмтлийг зааврын дагуу засварлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
102 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Самбарын тоноглолд ажлын зургийн дагуу үзлэг 

хийх аргачлал 

 Самбарын тоноглолын гэмтлийг засварлах  

 Самбарын оруулгын хүчдлийг хэмжих аргачлал 

 Хэмжилтийн багажны ажиллах зарчим 

Ур чадвар  

 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг зааврын дагуу шалгах 

 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын тоноглолын 

гэмтлийг зааврын дагуу илрүүлэх 

 Аюулгүй ажиллагааг хангаж самбарын тоноглолын 

гэмтлийг зааврын дагуу засварлах 

Хандлага  

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар 

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 
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Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Гэрлийн лампны төрөл бүрийн патрон 

 Гэрлийн төрөл бүрийн унтраалга  

 Төрөл бүрийн розетка 

 Төрөл бүрийн вилк / ишнүүр 

 Цахилгааны лент даавуун 

 Цахилгааны лент гялгар/ хулдаасан 

 Усны хамгаалалттай лент  

 Гагнуурын тугалга 

 Гагнуурын давирхай 

 Төгсгөвч төгсгөлийн 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч муфт дундын 10мм2-с дээш бүх  

 Хэмжигч багажнуудын зай /9вольтийн/ 

 Цахилгаан дамжуулах утаснууд/зэс хөнгөн цагаан 

голтой (1мм2 16мм2) хүртэлх хөндлөн огтлолын 

талбайтай утаснаас суралцагч тус бүрд  

 Төгсгөвч дундын 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч төгсгөлийн муфт 10мм2-с дээш бүх  

 Утас багцлагч  

Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Гэрэлтүүлэгийн самбарын стенд 

 Барилгын цахилгааны стенд 

 Гэрэлтүүлэгийн угсралтын самбар 

 Хувиарлах самбарын стенд 

 Хүчний самбарын стенд 

 Мультиметр 

 Мегометр 

 Амперклеш 

 Омметр 

 Вольтметр 

 Амперметр 

 Тог шалгагч  

 Ваттметр  

 Метр 

 Төрөл бүрийн бахь  

 Төрөл бүрийн халив /нэмэх, хасах, урт, богино/ 

 халивны ком 

 Утас үзүүрлэгч  

 Төгсгөвч шахагч /0,5-4мм2/ 

 Кабелийн бүрээс хуулагч 

 Таслагч  

 Хагас цохилттой дрилл  

 Зүсэгч  

 Цохилттой дрилл 

 Зөөврийн гар  

 Таслагч бахь 
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 Нугасан хошуут 

 Тахометр  

 Мегаомметр  

 Гагнуурын алхны ком 

 Тэгш ус 

 Цахилгаан гагнуурын аппарат 150-500ватт хүртэл 

чадалтай 

 Тусгай түлхүүрийн ком 

 Төгсгөвч шахагч/10мм2-дээш хөндлөн огтлолын 

талбайтай кабелийн/ 

 Хөдөлмөр хамгаалалтын иж бүрэн хувцас, хэрэгсэл 

 Өндрөөс хамгаалах бүс 

 Өндөрт авирах дөрөө 

 Өндөрт ажиллах шат/ вандан 

Ашигласан материал: 

1. Цахилгаанчин 2015 он 

2. Цахилгааны технологи 2008 он 

3. Фермерийн цахилгааны ажил 2008 он 

4. Тухайн самбарын тоноглолын ажлын зураг 

5. ХРИСТИНА GIZ төслийн ном 2015 он 

6. Засвар үйлчилгээ хийх /суралцагчийн, сургагчийн/ 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  

           

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: 
Үйлдвэрлэийн тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг олж 

засварлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Аюулгүй ажиллагааг хангаж хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг зааврын 

дагуу шалгах  

ГШҮ 4.2 Аюулгүй ажиллагааг хангаж хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын гэмтлийг олж илрүүлэх 4.3 

Аюулгүй ажиллагааг хангаж хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын гэмтлийг олж засварлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
96 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур, 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг  

 Хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг ажлын зургийн зааврын дагуу 

шалгах, гэмтлийг илрүүлэх аргачлал 

 Хэмжилтийн багажны ажиллах зарчим 

 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг ажлын зургийн 

дагуу угсрах , засварлах аргачлал 
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 Хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг ажлын зургийн зааврын дагуу 

шалгах, гэмтлийг засварлах аргачлал 

Ур чадвар  

 Хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг зааврын дагуу шалгах  

 Хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын тоноглолын 

гэмтлийг олж илрүүлэх 

 Хөдөлгүүр, хүчний ба удирдлагын тоноглолын 

гэмтлийг олж засварлах  

Хандлага  

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явуулах газар: 

 Сургалтын онолын танхим 

 Сургалтын дадлагын газар 

 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх 

материал 

 Мультмедиа видео хичээл, боловсруулсан цахим 

хичээл 

Материал түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Гэрлийн лампны төрөл бүрийн патрон 

 Гэрлийн төрөл бүрийн унтраалга  

 Төрөл бүрийн розетка 

 Төрөл бүрийн вилк / ишнүүр 

 Цахилгааны лент даавуун 

 Цахилгааны лент гялгар/ хулдаасан 

 Усны хамгаалалттай лент  

 Гагнуурын тугалга 

 Гагнуурын давирхай 

 Төгсгөвч төгсгөлийн 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч муфт дундын 10мм2-с дээш бүх  

 Хэмжигч багажнуудын зай /9вольтийн/ 

 Төгсгөвч дундын 0,5-4мм2 

 Төгсгөвч төгсгөлийн муфт 10мм2-с дээш бүх  
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Техник тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Барилгын цахилгааны стенд 

 Хувиарлах самбарын стенд 

 Хүчний самбарын стенд 

 Мегометр 

 Амперклеш 

 Омметр 

 Вольтметр 

 Амперметр 

 Тог шалгагч  

 Ваттметр  

 Метр 

 Төрөл бүрийн бахь  

 Төрөл бүрийн халив /нэмэх, хасах, урт, богино/ 

 халивны ком 

 Утас үзүүрлэгч  

Ашигласан материал: 

1. Цахилгаанчин 2015 он 

2. Цахилгааны технологи 2008 он 

3. Фермерийн цахилгааны ажил 2008 он 

4. Д.Гантулга Цахилгаан монтаж 2015 он 

5. ХРИСТИНА GIZ төслийн ном 2015 он 

6. Засвар үйлчилгээ хийх /суралцагчийн, сургагчийн/ 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагч нь “Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх 

үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

1.ХАБЭА-н болон Ажлын байрны зааварчилгаа, шаардлагыг хангаж, дагаж мөрдөх ба 

хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу зөв хэрэглэнэ. Үүнд: 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах  

 Ажлын хувцас өмсөх \тос нэвчихгүй\ 

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах 

 Ажлын байрны зааварчилгыг дагаж мөрдөх 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврын дагуу ажиллах  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгөгдсөн даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож ,зөв ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх  

3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил 

 Уншиж, бичиж, зурах, ойлгох чадвартай 

 Өөрийгээ танилцуулах, илэрхийлэх 

 Бие даан ажиллах, шийдвэр гаргах 

 Тооцоолон бодох, шийдвэр гаргах  

 Анализ дүгнэлт хийх  

 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах  

 Идэвхтэй, санаачлагатай байх  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй 

байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг 

харгалзах 

Багш нь “Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, 

хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр 

мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн байх  

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт хянамгай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх. 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчин: 

 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий 

эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 
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 “Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх “ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:               

Маягт 1 

№ Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт 

тодорхойлолт 

1 
Цахилгаан техникийн 13 ажилбар 

бүхий лабораторын иж бүрдэл 
ш 13 

 

220V/380V-оруулгатай 

 

2 
Нэг фазын цахилгааны самбарын 

стенд 
ш 1 

380В-хүчний хэлхээ 

Удирдлагын 220В 

3 Гэрэлтүүлгийн самбар ш 1  

4 
Хугацааны релетэй талбайн 

гэрэлтүүлгийн самбарын стенд 
ш 1 

220V/380V-оруулгатай 

5 
Цахилгаан хөдөлгүүрийн нэг талын 

эргэлттэй самбарын стенд 
ш 1 

380В-хүчний хэлхээ 

Удирдлагын 220В 

6 
Цахилгааны тэмдэглэгээ бүхий 

самбарын стенд 
ш 1 

380В-хүчний хэлхээ 

Удирдлагын 220В 

7 
Цахилгаан хөдөлгүүрийн хоёр талын 

эргэлттэй самбар стенд 
ш 1 

380В-хүчний хэлхээ 

Удирдлагын 220В 

8 
3 фазын групптэй щитний холболт 

бүхий самбарын стенд 
ш 1 

380В-хүчний хэлхээ 

Удирдлагын 220В 

9 Бууруулах трансформатор ш 10 

400В-оос 220В 

220В-оос 110В 

220В-оос 36В 

220В-оос 12В 

220В-оос 5В 

10 Конденсаторын багц ком 10 CHNT, EIK,  

12 Эсэргүүцлийн цуглуулга ком 10 50-10K ом  

13 Амперметр ш 30 
200А хүртэл гүйдэл 

хэмжих CHNT, EIK,  

14 Вольтметр ш 30 0-750В хүртэл хэмжих  

15 Мультиметр ш 30 DM97маркийн  

16 Сэлгэн залгагч ш 30 Сургалтын материал 

хэрэгсэл нь сургалтын 

шаардлагад бүрэн 

нийцсэн, хүний биед хор 

нөлөөгүй байх ба 

материал нь сүүлийн 

үеийн дэвшилтэт 

технологийг хангасан, 

бүрэн байх. 

17 Тоолуур ш 15 

18 3 фазын тоолуур ш 10 

19 Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок ш 15 

20 
Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн 

тэжээлийн блок 
ш 10 

21 Реле (дундын, завсрын, төгсгөлийн ) ш 30 

22 Гагнуурын алх ш 30 

23 Отверикны цуглуулга ш 30 

24 
Бахь (нарийн, бүдүүн , дөрвөлжин 

хошуут) 
ш 30 
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25 Метр ш 30 10-50метр  

26 1 фазын автомат  ш 30 10-16А/250В 

27 2 фазын автомат ш 30 25-63А/250В 

28 3 фазын автомат ш 30 25-63А/400В 

29 1фазын Дифференциал автомат ш 30 16-63А/250В 

30 3фазын автомат ш 30 16-63А/400В 

31 Цахилгаан хөдөлгүүр  ш 5 
1560эргэлт/мин 

 380В Од / гурвалжин 

32 Амперклеш ш 30 200-1000В/200-600А 

33 Мегаомметр  ш 5 30К ом-10Т ом 

34 
PLC программчилдаг логик 

удирдлагын тоноглол 
ш 5 

Ажлын температур -10-

400С, 3 фазын, давтамж-

50 гц, AC-380V, Чадал 

1кВА I- 30мА, Стендийн 

хэмжээ 1700*700*1500 

mm 

35 KNX гэрэлтүүлэгийн сургалтын стенд ш 1 

Ажлын температур -10-

400С, 3 фазын, давтамж-

50 гц, Чадал 1кВА I- 

30мА, Стендийн хэмжээ 

1500*600*1450 mm 

36 Цахилгаанчны засврын ком багаж  ш 10 
Хэмжээ: 180x6x22.2 мм, 

эргэлтийн хурд: 80 м/с 

  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:                       

 Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Проджектор /проектор/ 1 

3 Хэвлэгч 1 

4 Хулдаасан үзүүлэн 10 

5 Тарааж өгөх материал 50 

6 Тестийн материал 50 

7 Үнэлгээний төлөвлөгөө 1 

8 Үнэлгээний хэрэгсэл 30 

9 Үнэлгээний хуудас 30 

10 Аудио, видео, цахим хичээл 1-2 

11 Үйлдвэрлэлийн сургалтын журнал 1 

12 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 1 

13 Техник ашиглалтын карт 1 

14 Ном сурах бичиг /Цахилгааны технологи”, 

“Цахилгаан техникийн үндэс”, “Цахилгаан 

электроникийн сургалтын материал”ХРИСТИНА 

GIZтөслийн ном 2015 он 

Засвар үйлчилгээ хийх /суралцагчийн, сургагчийн/ 

Хүүхэд бүрт хүрэлцэхээр байх 
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15 Самбар 1 

16 Дэлгэц 1 

17 Зурагт хуудсууд 30 

18 Цахилгаан схем Ажилбар бүрээр хүүхэд бүрт 

хүрэлцэхээр 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:                          

Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 
Цахилгаан дамжуулах утас ПВ-

2*2,5мм2 
метр 300 1600 480000 

2 
Цахилгаан дамжуулах утас  

ПВ-2*4мм2 
метр 120 2200 264000 

3 Гагнуурын тугалга нарийн ш 30 8000 240000 

4 Төгсгөвч /цагираг, сэрээн / 1-4мм2 уут 10 16000 160000 

5 Шулуун төгсгөвч 6мм ш 400 150 60000 

6 
Цахилгааны лент /даавуун, 

гялгар/ 

Багц/ 

боодол 
30 8000 240000 

7 Давирхай  ш 20 3500 70000 

 Дүн 810 39,450 1,514,000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ  

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж эзэмшээгүй 

(хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн өөрчлөлтийг тохирох 

аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад 

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Барилгын цахилгаанчин  Чадамжийн нэгжийн код CF 7411-12-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Засвар үйлчилгээ 

 

  

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Цахилгааны 

утас кабелийг 

гэмтлийг олж 

засварлах 

ГШҮ 1.1 Цахилгааны утас 

кабелийн бүрэн бүтэн 

байдлыг зааврын дагуу 

шалгах 

- Цахилгааны утас кабелийн марк төрөл 

зориулалтыг тайлбарласан 

- Кабель шугамын байгууламжийн хийц, 

байрлуулах аргачлалыг нэрлэсэн 

- Аюулгүй ажиллагааг хангаж цахилганы утас 

кабелийн гадна тусгаарлалт гэмтсэн эсэхийг 

шалгасан 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг алхмын дагуу 

тохируулсан 

- Цахилгааны утас кабелийн цахилгаан 

дамжуулах судас гэмтсэн эсэхийг багажаар 

зааврын дагуу шалгасан 

Ажлын 

байр: 

 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

Ажлын 

орчин 

нөхцөл : 

Тоосжилт 

багатай, 

чийгшил 

хэвийн 

хэмжээтэй 

 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт 

ажиглалтын хуудас 

 

 
ГШҮ 1.2 Цахилгааны утас 

кабелийн гэмтлийг 

зааврын дагуу илрүүлэх 

- Хэмжилтийн багажны хэмжилтийн утгыг уншиж 

ойлгосон 

- Аюулгүй ажиллагааг хангаж цахилгааны утас 

кабелийн гэмтлийг илрүүлэх 

ГШҮ 1.3 Цахилгааны утас 

кабелийн гэмтлийг 

зааврын дагуу засварлах 

- Цахилгааны утасны гадна тусгаарлах бүрээсний 

гэмтсэн хэсгийг цахилгааны лентээр ороож 

засварласан 
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- Цахилгааны кабель шугамын гэмтсэн эсэхийг 

аюулгүй ажиллагааг ханган таслаж авсан 

- Кабелийн хөндлөн огтлолд тохируулан дундын 

муфт сонгосон 

- Аюулгүй ажиллагааг хангаж кабелийг дундын 

муфтээр холбосон 

Нам 

хүчдэлтэй 

орчин 

Тасалгааны 

температур 

байх 

Өндөрт 

ЧЭ 2. 

Гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслэлийн 

гэмтлийг олж 

засварлах 

 

ГШҮ 2.1 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн бүрэн бүтэн 

байдлыг зааврын дагуу 

шалгах  

- Гэрэлтүүлгийн хэрэгслийн гэмтлийн төрлийг 

тайлбарласан 

- Гарсан гэмтлүүдийг арилгах аргыг тайлбарласан 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний хүчдлийг салгасан 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний тоноглолуудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгасан 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг алхмыг дагуу 

тохируулсан  
Ажлын 

байр: 

 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт 

ажиглалтын хуудас 

 

ГШҮ 2.2 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн гэмтлийг 

зааврын дагуу илрүүлэх  

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний тоноглолуудын 

гэмтлийг таньсан 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээг хэмжүүрийн багаж 

ашиглан хэмжилт хийсэн 

- Хэмжилтийн утгыг уншиж таньсан 

- Гэмтэлтэй хэсгийг илрүүлсэн 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

гэрэлтүүлгийн 

хэрэгслийн гэмтлийг 

зааврын дагуу засварлах 

- Гэрэлтүүлгийн гэмтсэн шатсан тоноглолуудыг 

зааврын дагуу сольсон 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний гэмтэлтэй хэсгийг 

зааврын дагуу засварласан 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний хэвийн ажиллагааг 

хэмжилтийн багажаар шалгасан 

- Гэрэлтүүлгийн хэлхээний хэвийн ажиллагааг 

хүчдэл өгч шалгасан 
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ЧЭ 3. Самбарын 

тоноглолын 

гэмтлийг олж 

засварлах 

ГШҮ 3.1 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

- Самбарын тоноглолын гэмтлийн төрлийг 

тайлбарласан 

- Гарсан гэмтлүүдийг арилгах аргыг тайлбарласан 

- Самбарын хүчдлийг салгасан 

- Самбарын тоноглолуудын бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан 

- Хэмжүүрийн багажны тохируулгыг алхмыг дагуу 

тохируулсан 

Ажлын 

байр: 

 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

  

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт 

ажиглалтын хуудас 

  

ГШҮ 3.2 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын 

гэмтлийг зааюрын дагуу 

илрүүлэх 

- Самбарын тоноглолуудын гэмтлийг таньсан 

- Самбарын хэлхээг хэмжүүрийн багаж ашиглан 

хэмжилт хийсэн 

- Хэмжилтийн утгыг уншиж таньсан 

- Гэмтэлтэй хэсгийг илрүүлсэн 

ГШҮ 3.3 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

самбарын тоноглолын 

гэмтлийг зааврын дагуу 

засварлах 

- Гэмтсэн шатсан самбарын тоноглолуудыг 

зааврын дагуу сольсон 

- Самбарын хэлхээний гэмтэлтэй хэсгийг зааврын 

дагуу засварласан 

- Самбарын хэлхээний хэвийн ажиллагааг 

хэмжилтийн багажаар шалгасан 

- Самбарын хэлхээний хэвийн ажиллагааг хүчдэл 

өгч шалгасан 

ЧЭ 4. 

Үйлдвэрлэийн 

тоног 

төхөөрөмжийн 

гэмтлийг олж 

засварлах 

ГШҮ 4.1 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын 

бүрэн бүтэн байдлыг 

зааврын дагуу шалгах 

- Хөдөлгүүр ба удирдлагын тоноглолын гэмтлийг 

тайлбарласан 

- Хөдөлгүүр ба удирдлагын тоноглолын гэмтлийг 

арилгах аргачлалыг тайлбарласан 

- Хэмжилтийн багажийг алхмын дагуу 

тохируулсан 

- Хөдөлгүүрийн бүрэн бүтэн байдлыг хэмжилтийн 

багаж ашиглан шалгасан 

Ажлын 

байр: 

 

Дадлагын 

газар, 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Ярилцлага-Ур 

чадварын 

үнэлгээний хуудас 

Тест 

Ажиглалт 

ажиглалтын хуудас 
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- Удирдлагын хэлхээний бүрэн бүтэн байдлыг 

хэмжилтийн багаж ашиглан шалгасан 

Үйлдвэр аж 

ахуйн нэгж 

 

ГШҮ 4.2 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын 

гэмтлийг олж илрүүлэх 

- Хөдөлгүүрийн гэмтлийг таньсан 

- Удирдлагын тоноглолын хэлхээнд хэмжүүрийн 

багаж ашиглан хэмжилт хийсэн 

- Хэмжилтийн утгыг уншиж таньсан 

- Гэмтэлтэй хэсгийг илрүүлсэн 

ГШҮ 4.3 Аюулгүй 

ажиллагааг хангаж 

хөдөлгүүр, хүчний ба 

удирдлагын тоноглолын 

гэмтлийг олж засварлах 

- Гэмтсэн шатсан удирдлагын тоноглолуудыг 

зааврын дагуу сольсон 

- Удирдлагын хэлхээний гэмтэлтэй хэсгийг 

зааврын дагуу засварласан 

- Удирдлагын тоноглолын хэлхээний хэвийн 

ажиллагааг хэмжилтийн багажаар шалгасан 

- Удирдлагын хэлхээний хэвийн ажиллагааг 

хүчдэл өгч шалгасан 

 


