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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

  

ХНХЯ   Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам  

ХХҮГ   Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар 

МББГ    Мэргэжлийн боловсролын бодлогын 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  

ҮМТ    Үнэлгээ, мэдээллийн төв  

БАЗТ    Бүсийн арга зүйн төв  

МБСС   Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт  

ҮАМАТ - 08  Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт  

МСҮТ    Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 

ТТАА   Тоног, төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 
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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 

  

№ 
 

Чадамжийн нэгжийн нэр  
Чадамжийн нэгжийн 

код  

1 

М
э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг 

судлах 
CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401 

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401 

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401 

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401 

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401 

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Тус чадамжаар суралцагчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ойлголт авч, нэр 

томъёо, тодорхойлолт, үндсэн шаардлагуудыг өөрийн ажлын байрандаа мөрдөх, ажлын 

байранд учирч болох аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах, осол, гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх, нөхцөл байдлыг үнэлж дүгнэх, зөв ажиллах зан үйл хандлагыг 

төлөвшүүлэх чадамжуудыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Байхгүй  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ 
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 54 

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 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

12 2 2 16 

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 

ГШҮ1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

2 

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 байдал, 

6 2 2 10 
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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. 

3 

ЧЭ 3. Ажлын байрны 

аюулыг илрүүлэх 

болон эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

8 2 2 12 

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. 

4 

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг байгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн ашиглах 

6 2 2 10 

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  

5 

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 

4 1 1 6 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед 

анхны тусламж үзүүлэх арга 

барил, аргачлалыг судлах.  
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ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулалтын 

явцад зөв аргаар цаг алдалгүй 

анхны тусламж үзүүлэх. 

4 Онол, дадлагын харьцаа 36 9 9 54 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 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 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 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 

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 ахуйг мөрдөж 

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. 

ГШҮ1.4 Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгсэлтэй танилцах 

ГШҮ1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

12 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

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 

хэрэгсэлүүдийн 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 холбогдох хууль дүрэм журмыг 

мөрдөж ажиллах 

 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичгийг тодорхойлох 
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 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаварыг 

тодорхойлох 

 Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгсэлийг ялгах 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгааны дагуу ажиллах 

 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг ялгах 

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. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

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 ногдох 

цаг: 

6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой 

байдлын үед сахих дүрэм журам болон 
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байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуйн бодлогын уялдааг мэдэх 

 Ажлын байрны шаардлага стандартыг мэдэх 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтаар нь ашиглаж сурах 

 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 хэрэглэх 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

Сургалт явагдах газар: Сургалтын танхим 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

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. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

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 ногдох 

цаг: 

8 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

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 

 Эрсдлийн 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 

 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд 

тусламж, мэдээлэл өгөх 
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 Өөрийгөө болон бусдыг аюулд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

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: Хичээлийн танхим  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

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. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

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 ногдох 

цаг: 

6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

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, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

аргуудыг мэдэх 

 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 хэрэглэгдхүүний 

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. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

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 сургуулалтын явцад зөв аргаар цаг 

алдалгүй анхны тусламж үзүүлэх. 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

4 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

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 

 Анхны тусламжийн үзүүлэх аргачлалыг судлах 

Ур чадвар: 

 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 хэмжээ авах 

 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг тогтоож, 

эмнэлгийн анхны тусламжийн хэрэгцээг 

тодорхойлох 

 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад хандах  
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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 

Хандлага: 

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

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. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

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 
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 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 

 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 
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“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах” чадамжийн 

нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Нүд нүүрний хамгаалалт 15 

2 Сонсголын эрхтний хамгаалалт 15 

3 Амьсгалын эрхтний хамгаалалт 15 

4 Толгойн хамгаалалт 15 

5 Гарын хамгаалалт 15 

6 Хөлийн хамгаалалт 15 

7 Бүтэн биеийн хамгаалалт 15 

8 Сурах бичиг 15 

9 Багшийн гарын авлага 1ш 15 

10 Суралцагчийн гарын авлага 15 

11 Гортиг, харандаа, үзэг 15 

12 Дадлага ажлын удирдамж 15 

13 Зурагт үзүүлэн 15 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 
Анхны тусламжийн 

манекен  
ш 2 

Стандартын шаардлага хангасан 

зохиомол амьсгал хийх 

боломжтой, эд эрхтэнг солих 

боломжтой.  

2 
Анхны тусламжийн иж 

бүрдэл  
ш 15 

Шаардлагатай эм, боолт, 

хэрэгслийг иж бүрэн агуулсан  

3 Галын хор  ш 5 1.5л багтаамжтай  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Уян боолт 1.5м м 15 2000 30000 

2 Бинт  ш 15 1000 15000 

3 
Толгойн боолт 

/гурвалжин/ 
ш 15 1500 22500 

4 Дөрвөлжин боолт  ш 15 1500 22500 

5 Чиг баригч мод  ш 15 1000 15000 

Нийт үнэ  105000 
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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 засал чимэглэлчин  Чадамжийн нэгжийн код СF 7123-20 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйг мөрдөж ажиллах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

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 

ГН 1.1.1 ХАБЭА-н хууль, техник ашиглалтын 

дүрмийг уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

Онолын 

танхимд 

Ярилцлага  

Ажиглалт 

ГН 1.1.2 Заалт бүрээр нь судлан орсон 

өөрчлөлтүүдийг харьцуулалт хийж 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

ГН 1.2.1 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. 

ГН 1.3.1 ХАБЭА-н 36-р зүйл уншиж тэмдэглэсэн. 

ГН 1.3.2 Мөн дасгал ажил ажилласан, зөв 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

ГН 1.4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл бүрийн 

стандартыг судлан тэмдэглэл хөтөлсөн.  

ГН 1.4.2 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 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГН 2.1.1 Гал түймэр болон гамшгийн бэлэн 

байдлын төлөвлөгөө боловсруулсан.  

ГН 2.1.2 ХАБЭА-н бодлого, гамшгийн дүрэм 

журмыг мөрдсөн.  

ГН 2.1.3 Онцгой байдлын үеийн цагийн байдалд 

тохируулан бэлтгэл ажлыг хангасан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 
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ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах. 

ГН 2.2.1 Ажлын бүсийн орчин нөхцөлийн талаар 

уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

ГН 2.2.2 Шаардлагатай тохиолдолд хамгаалах 

арга хэмжээг авсан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашиглах. 

ГН 2.3.1 Багаж хэрэгслийн зориулалттай 

танилцсан.  

ГН 2.3.2 Багаж хэрэгсэл ашиглаж дүрэм 

журамыг уншсан, зааварчилгаа боловсруулсан  

ГН 2.3.3 Ажлын нөхцөлд тохируулан багаж 

хэрэгслийг бэлтгэсэн.  

ГН 2.3.3 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. 

ГН 3.1.1 Аюулын, эрсдэлийн тухай ойлголтыг 

эзэмшисэн.  

ГН 3.1.2 Аюулыг мэдээллэх хуудсыг ашигласан.  

ГН 3.1.3 Мэдээллэх хуудсын дагуу эрсдэлийн 

түвшинг тодорхойлсон 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

ГН 3.2.1 Аюулыг мэдээлэх журмыг уншиж, 

тэмдэглэл хөтөлсөн.  

ГН 3.2.2 Журмын дагуу аюулыг мэдээллэсэн. 

ГН 3.2.3 Аюул/ эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авсан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох. 

ГН 3.3.1 Аюул/ эрсдэлийг хянах чадварт 

суралцсан.  

ГН 3.3.2 Аюул/ эрсдэлийн дүрэм журмыг 

мөрдсөн.  

ГН 3.3.2 Аюул/ эрсдэлийг тогтмол хянасан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

ГН 3.4.1 Мэдээллээр хангасан. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 
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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 

ГН 4.1.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг гүйцэтгэх 

ажилд тохируулан сонгосон.  

ГН 4.1.2 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 

ГН 4.2.1 Ажил эхлэхийн өмнө хувийн хэргийг 

тогтмол хөтөлсөн /ухааны хуудас/ 

ГН 4.2.2 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 

ГН 4.3.1 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал 

сургуулилалтын үед дүрэм журмыг дагаж 

мөрдсөн.  

ГН 4.3.2 Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл ажлын 

хангасан.  

ГН 4.3.3 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 

ГН 5.1.1 Сэхээн амьдруулалт хийх дараалал зөв 

тодорхойлсон. Үүнд  

-аюултай байгаа эсэхийг шалгасан 

-хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсхийг шалгасан 

-тусламж дуудсан. /101, 102,103,105 хөдөө орон 

нутагт +103 / 

-амьсгалын замыг нээсэн 

-амьсгалтай бол сэргээх байрлалд оруулсан. 

-амьсгалж буй эсхийг шалгасан 

-зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт хийсэн /30 

цээжний даралт, 2 амьсгал 

-таны нэр хэн бэ? Намайг сонсож байна уу? гэх 

мэт асуулт асуусан 

-мөрөн дээр нь зөөлөн алгадсан. 

-боолт технологийн дагуу зөв боосон 

Дадлага 

хичээлийн 

байранд 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах. 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401 

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401 

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401 

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401 

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401 

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Заслын ажилд бэлтгэх 

Чадамжийн нэгжийн код:СF 7123-20-01-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжийн нэгжээр суралцагч нь ажлын 

төлөвлөгөө гаргах, ажлын багаж хэрэгслийг бэлтгэх, шат вандан угсрах, багаар ажиллахад 

шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

Гамшгаас хамгаалах  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт:15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 72 

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. Ажлын 

төлөвлөгөө гаргах 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбайд хэмжилт 

хийх 

6 6 6 18 

ГШҮ 1.2 Ажлын зургийн дагуу 

хийгдэх заслын ажлын тоо хэмжээг 

гаргах 

ГШҮ 1.3 Ажлын зургийн дагуу ажил 

тус бүрийн тоо хэмжээг гаргах 

ГШҮ 1.4 Заслын ажлын хийгдэх 

хугацааг тооцолох 

ГШҮ 1.5 Заслын ажлыг гүйцэтгэх 

хүний тоог гаргах 

2 

ЧЭ 2. Ажлын багаж 

хэрэгсэлийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Хийгдэх ажилд тохирсон 

багаж, хэрэгслийг бэлтгэх 

6 12 6 24 
ГШҮ 2.2 Ажилд тохируулан тоног 

төхөрөмжийг бэлтгэх  

ГШҮ 2.3 Бэлтгэгдсэн багаж хэрэгсэл, 

тоног төхөрөмжийг шалгах 

3 
ЧЭ 3. Шат вандан 

угсрах 

ГШҮ 3.1 Хийгдэх ажлын өндөрт 

тохируулан шат ванданг бэлтгэх 
6 18 6 30 
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ГШҮ 3.2 Шат ванданг ашиглах 

байрлал руу зөөх 

ГШҮ 3.3 Шат ванданг угсрах 

ГШҮ 3.4 Угсарсан шат ванданг 

шалгах 

 Онол, дадлагын харьцаа 18 36 18 72 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 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  

 Будгийн ажил хийх үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Ажлын төлөвлөгөө гаргах зааварчилгаа 

 Ажлын багаж хэрэгслийг бэлтгэх зааварчилгаа 

 Шат вандан угсрах зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан. 

 Сургагч багш 

 Хамтран суралцагсад 

 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер 

Орчин нөхцөл  Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Хамгаалах бүс 

 Гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Заслын ажилд бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  Ажлын төлөвлөгөө гаргах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбайд хэмжилт хийх 

ГШҮ 1.2 Ажлын зургийн дагуу хийгдэх заслын ажлын тоо 

хэмжээг гаргах 

ГШҮ 1.3 Ажлын зургийн дагуу ажил тус бүрийн тоо 

хэмжээг гаргах 

ГШҮ 1.4 Заслын ажлын хийгдэх хугацааг тооцоолох 

ГШҮ 1.5 Заслын ажлыг гүйцэтгэх хүний тоог гаргах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

60 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Ажлын талбайн хэмжилт  

 Ажлын зургийн дагуу хийгдэх заслын ажлын тоо 

хэмжээг гаргах 

 Ажлын зургийн дагуу ажил тус бүрийн тоо хэмжээ 

 Заслын ажлын хийгдэх хугацааг тооцоолох 

аргачлал 

 Заслын ажлыг гүйцэтгэх ажиллах хүчний нөөц  

Ур чадвар: 

 Ажлын талбайн бодит хэмжээг бүрэн гүйцэд 

гаргах  

 Ажлын зургийн Барилга архитектур (БА)-ын 

хэсгийн зурагтай тулгалт хийх 

 Ажлын тоо хэмжээг ажил тус бүрээр нарийвчлан 

тооцож гаргах 

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил тус бүрийн 

материалын тооцоог үнэн зөв нарийвчлан гаргах 

 Заслын ажил тус бүрээр хийх хугацааг тооцох 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар:  Мэргэжлийн онолын танхимд 
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 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газарт 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

шаардлагагүй 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, бичгийн цаас, тооны машин 

Ашигласан материал: 

1. Барилгын шугам зураг 

2. Барилгын ажлын үндэс 

3. Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 

тусламж 

4. Шат вандан угсрах 

5. Процессын технологи 

6. Заслын ажил БНбД31-10-05 

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Заслын ажилд бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр: Ажлын багаж хэрэгслийг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Хийгдэх ажилд тохирсон багаж, хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.2 Ажилд тохируулан тоног төхөрөмжийг бэлтгэх  

ГШҮ 2.3 Бэлтгэгдсэн багаж хэрэгсэл, тоног төхөрөмжийг 

шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 60 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хэмжилт хийх багаж, хэрэгсэл 

  Шаардагдах тоног төхөрөмж 

  Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж зориулалт  

Ур чадвар: 

 Заслын ажлын төлөвлөлтийн дагуу хийгдэх 

ажлын жагсаалтыг нарийвчлан судлах 

 Хийгдэх ажилд тохирсон багаж хэрэгслийг бүрэн 

бэлтгэх 

 Гүйцэтгэх ажилдаа тохирсон тоног төхөөрөмжийг 

бэлтгэх  
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 Бэлтгэгдсэн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг 

шалгах 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шаардлагагүй 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, отвес, рейк, нивелер, мяду 

Ашигласан материал: 

1. Барилгын шугам зураг 

2. Барилгын ажлын үндэс 

3. Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 

тусламж 

4. Шат вандан угсрах, Процессын технологи,  

5. Заслын ажил БНбД31-10-05 

6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Заслын ажил бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр: Шат вандан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Хийгдэх ажлын өндөрт тохируулан шат ванданг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.2 Шат ванданг ашиглах байрлал руу зөөх 

ГШҮ 3.3 Шат ванданг угсрах 

ГШҮ 3.4 Угсарсан шат ванданг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

78 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Шат вандангийн угсралт 

 Шат вандангын бэхэлгээ 

 Угсарсан шат ванданг шалгах тухай 

Ур чадвар: 

 Ажлын өндөрт тохирсон шат ванданг бэлтгэх 

 Шат ванданг ашиглах ажлын байр руу аюулгүй 

байдлыг ханган зөөх 

 Шат ванданг аюулгүй зөв угсарах  

 Угсарсан шат вандан хөдөлгөөнгүй, тогвортой 

байдлыг хангах  

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай байх 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шатны тавцан, шатны хөл, бэхэлгээ төмөр, холбоос, 

боргоцой 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Рейк, тэгш ус, отвес, нивелер, метр, өнцөг булан хэмжигч 
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Ашигласан материал: 

1. Барилгын шугам зураг 

2. Барилгын ажлын үндэс 

3. Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 

тусламж 

4. Шат вандан угсрах 

5.  Процессын технологи,  

6. Заслын ажил БНбД31-10-05 

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 
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Багш нь 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 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Зурагт үзүүлэн 10 

2 Электрон хичээл 5 

3 Компьютер 1 

4 Проектор 1 

5 Скайнер 1 

6 Хэвлэгч 1 

7 Самбар 1 

8 Дэлгэц 1 

9 Маркер /өнгийн/ 2 

 Дүн  

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ Тоног төхөөрөмжийн нэр Х\н 
Тоо 

хэмжээ 
Техникийн тодорхойлолт 

1 Рейк Ш 5 2м урт хөнгөн цагаан оростой 

дүйцэхүйц 

2 Нивелир Ш 1 Суурин дээрээ 360 эргэдэг кен-

ийн үзүүлэлттэй дүйцэхүйц 
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3 Тэгш ус Ш 5 Тажима-тай дүйцэхүйц 2м урт 

4 Отвес Ш 5 Олсон утастай төмөр 

5 Булан хэмжигч Ш 5 45 болон 90 буланг шалгах 

зориулалттай 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр Х\н Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ 

1 Шат вандан\ шатны хөл, 

шатны тавцан, холбоос 

төмөр, боргоцой 

Ш 10 80000 800000 

2 Газардуулга Ш 30 4500 45000 

 Бүгд    845000 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-01-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар: 01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Заслын ажилд бэлтгэх 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээни

й арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Ажлын 

төлөвлөгөө 

гаргах 

ГШҮ 1.1 Ажлын талбайд хэмжилт 

хийх 

ГН 1.1.1 Ажлын талбайн бодит хэмжээг бүрэн гүйцэд 

гаргасан  

ГН 1.1.2 Ажлын зургийн Барилга архитектур (БА)-ын 

хэсгийн зурагтай тулгалт хийсэн. 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Ярилцлага 

ажиглалт 

Эцсийн 

бүтээгдэхү

үнээр 

үнэлэх  

ГШҮ 1.2 Ажлын зургийн дагуу 

хийгдэх заслын ажлын тоо 

хэмжээг гаргах 

ГН 1.2.1 Ажлын тоо хэмжээг ажил тус бүрээр 

нарийвчлан тооцож гаргасан. 

ГШҮ 1.3 Ажлын зургийн дагуу 

ажил тус бүрийн тоо хэмжээг 

гаргах 

ГН 1.3.1 Ажлын даалгаврын дагуу ажил тус бүрийн 

материалын тооцоог үнэн зөв нарийвчлан гаргасан.  

ГШҮ 1.4 Заслын ажлын хийгдэх 

хугацааг тооцоолох 
ГН 1.4.1 Заслын ажил тус бүрээр хийх хугацааг тооцсон.  

ГШҮ 1.5 Заслын ажлыг гүйцэтгэх 

хүний тоог гаргах 

ГН 1.5.1 Заслын ажил тус бүрээр гүйцэтгэх хугацааг 

үндэслэн хүний тоог зөв гарган тооцсон. 

ЧЭ 2. Ажлын 

багаж 

хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Хийгдэх ажилд тохирсон 

багаж, хэрэгслийг бэлтгэх 

ГН 2.1.1 Заслын ажлын төлөвлөлтийн дагуу хийгдэх  

ГН 2.1.2 ажлын жагсаалтыг нарийвчлан судалсан. 

Хийгдэх ажилд тохирсон багаж хэрэгслийг бүрэн 

бэлтгэсэн. 

ГШҮ 2.2 Ажилд тохируулан тоног 

төхөрөмжийг бэлтгэх  

ГН 2.2.1 Гүйцэтгэх ажилдаа тохирсон тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэсэн.  
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ГШҮ 2.3 Бэлтгэгдсэн багаж 

хэрэгсэл, тоног төхөрөмжийг 

шалгах 

ГН 2.3.1 Бэлтгэгдсэн багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийг шалгасан.  

ЧЭ 3. Шат 

вандан угсрах 

ГШҮ 3.1 Хийгдэх ажлын өндөрт 

тохируулан шат ванданг бэлтгэх 
ГН 3.1.1 Ажлын өндөрт тохирсон шат ванданг бэлтгэсэн. 

ГШҮ 3.2 Шат ванданг ашиглах 

байрлал руу зөөх 

ГН 3.2.1 Шат ванданг ашиглах ажлын байр руу аюулгүй 

байдлыг ханган зөөсөн. 

ГШҮ 3.3 Шат ванданг угсрах ГН 3.3.1 Шат ванданг аюулгүй зөв угсарсан.  

ГШҮ 3.4 Угсарсан шат ванданг 

шалгах 

ГН 3.4.1 Угсарсан шат вандан нь хөдөлгөөнгүй, 

тогвортой байдлыг хангасан.  
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр Чадамжийн нэгжийн код 

1 

М
э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401 

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401 

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401 

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401 

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401 

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 Чадамжийн нэгжийн нэр: Шавардлагын ажил хийх  

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-02-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжаар суралцагчид нь шавардлагын ажилд 

шаардлагатай материалыг тооцох, шавардлагын зуурмагийн орц найрлага, зуурмаг зуурах, 

барилгын гадна ба дотор гадаргууд шавардлагын ажлыг гар ба механизмаар гүйцэтгэхэд 

чиглэгдсэн мэдлэг ур чадварыг эзэмших болно. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 ЧН-01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ Чадамжийн элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг- 252 

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. Шавардах 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Гадаргуугийн хэвтээ 

босоо чиглэлийг шалгах 

3 4 4 10 ГШҮ 1.2 Гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.3 Өргийн хэсгээс илүү 

гарсан зуурмагийг цэвэрлэх 

2 
ЧЭ 2. Шингэн зуурмаг 

цацах  

ГШҮ 2.1 Бетон хананд цацах 

шингэн зуурмаганд орох хольцыг 

бэлтгэх 

6 6 8 20 
ГШҮ 2.2 Шингэн зуурмагийг 

найруулж бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Найруулсан зуурмагийг 

цацах 

ГШҮ 2.4 Цацсан гадаргууг шалгах 

3 
ЧЭ 3. Шавардлагын 

зуурмаг бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Шавардлагын зуурмагт 

орох материалыг бэлтгэх 

8 6 8 20 ГШҮ 3.2 Хуурай хольцыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Хуурай хольцыг тогоолох 

ГШҮ 3.4 Тогоонд ус хийх 
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ГШҮ 3.5 Тогоог задлах 

ГШҮ 3.6 Зуурмаг зуурах 

4 
ЧЭ 4. Шавардлагын 

зуурмаг цацах 

ГШҮ 4.1 Шавардах гадаргууг 

шалгах 

6 16 8 32 

ГШҮ 4.2 Зуурмагийн тэвшийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шавардлагын бэлтгэсэн 

зуурмагийг тэвшинд хийж ажилд 

бэлтгэх  

ГШҮ 4.4 Зуурмагийг цацах 

ГШҮ 4.5 Зуурмаг цацасныг 

шалгах 

5 

ЧЭ 5. Цацсан 

шавардлагын зуурмаг 

тэгшлэх 

ГШҮ 5.1 Шавардлагын зуурмагийг 

босоо чиглэлд тэгшлэх 

6 16 16 38 

ГШҮ 5.2 Зуурмагийг хэвтээ 

чиглэлд тэгшлэх 

ГШҮ 5.3 Зуурмагийг эргүүлэх 

хөдөлгөөнөөр тэгшлэх 

ГШҮ 5.4 Гадаргуугийн тэгш 

эсэхийг шалгах 

6 
ЧЭ 6. Амалгаа 

шавардах 

ГШҮ 7.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

8 16 6 22 

ГШҮ 7.2 Шаврын орцыг бэлтгэх, 

услах  

ГШҮ 7.3 Амалгааны буланг 

тэгшлэх 

ГШҮ 7.4 Гадаргууд дүүргэлт хийх 

ГШҮ 7.5 Амалгааг шалгах 

ГШҮ 7.6 Амалгааг өнгөлөх 

7 
ЧЭ 7.Шавардсан 

гадаргууг өнгөлөх  

ГШҮ 7.1 Өнгөлөх гадаргууг 

шалгах 

4 8 4 16 
ГШҮ 7.2 Гадаргууг үрж өнгөлөх 

ГШҮ 7.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх  

Онол, дадлагын харьцаа 54 108 90 252 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, 

журам 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, оюутан сурагчид 

 Сургагч багш 

 Инженер техникчид 

 Мастер ээлжийн ахлагч нар 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим  

 ХААЭА-ын танхим  

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэрлэл дээр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Шаардлагагүй  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр Шавардах гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 1.1 Гадаргуугийн хэвтээ босоо чиглэлийг шалгах 

ГШҮ 1.2 Гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.3 Өргийн хэсгээс илүү гарсан зуурмагийг 

цэвэрлэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 12 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Шавардах гадаргуугийн онцлог, бэлтгэх арга 

ажиллагааг мэдэх 

Ур чадвар: 
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 Тоосгон гадаргууг бэлтгэх, гадаргуугийн хэвтээ 

босоо чиглэлийг шалгах, өргийн хэсгээс илүү 

гарсан шаврыг цэвэрлэх, хотгор гүдгэрт дүүргэлт 

хийж тэгшлэх, ажлын байрыг цэвэрлэх арга 

ажиллагааг эзэмшүүлэх  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
 Хичээлийн танхим 

 Дадлагын газар  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Ус  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, Нийвий, Алх, Рейк, Хувин, Алчуур, Хогийн шүүр  

Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын засал 

чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы  

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил,  

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр: Шингэн зуурмаг цацах  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Бетон хананд цацах шингэн зуурмаганд орох 

хольцыг бэлтгэх 

ГШҮ 2.2 Шингэн зуурмагийг найруулж бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Найруулсан зуурмагийг цацах 

ГШҮ 2.4 Цацсан гадаргууг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

22 

Суралцагчийн тоо: 
15-20 

 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зуурмагийн орц найрлагыг тогтоох, бэлтгэх тухай 

 Зуурмагийг гадаргууд цацах технологи 

Ур чадвар: 

 Шингэн зуурмагийг материалын орцын дагуу 

бэлтгэх 

 Зуурмагийн өтгөн шингэнийг шалгах  

 Зуурмаг гадаргууд жигд цацагдах  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
 Хичээлийн танхим 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Ус 10л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  
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 Бункер  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин 

Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын засал 

чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил,  

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Шавардлагын зуурмагт орох материалыг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.2 Хуурай хольцыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Хуурай хольцыг тогоолох 

ГШҮ 3.4 Тогоонд ус хийх 

ГШҮ 3.5 Тогоог задлах 

ГШҮ 3.6 Зуурмаг зуурах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

28 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зуурмагийн төрөл, орц найрлага, шинж чанар 

 Зуурмагийн найрлагад орох материалын ялгалт, 

ажлын бэлтгэл  

 Зуурмагийн чанарын шалгалт, технологи 

мөрдөлт  

Ур чадвар 

 Зуурмагийн найрлагад орох материалыг ялгаж 

таних, шигших, ажилд бэлтгэх 

 Өгөгдсөн орц нормын дагуу гар аргаар зуурмаг 

зуурах 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  
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 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
 Хичээлийн танхим 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шар шавар 20кг 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Шохой 3кг 

 Ус 10л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  

 Бункер  

 Тэргэнцэр  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин 

 Отвес 

Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын засал 

чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ын нэр: Шавардлагын зуурмаг цацах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Шавардах гадаргууг шалгах 

ГШҮ 4.2 Зуурмагийн тэвшийг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Бэлтгэсэн зуурмагийг тэвшинд хийж ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.4 Зуурмагийг цацах 

ГШҮ 4.5 Зуурмаг цацасныг шалгах 
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Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

42 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гадаргуйн шалгалт 

 Шавардлагын зуурмагийн орцын бэлтгэл  

 Гадаргууд зуурмаг цацах технологи  

Ур чадвар: 

 Хэвтээ ба босоо чиглэлийн дагуу гадаргууг 

шалгах  

 Зуурмагийг орц нормыг тохируулж жигд зуурах  

 Зуурмагийг гадаргууд жигд цацах  

Хандлага:  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын хичээлийн танхимд 

Дадлагын газар  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шар шавар 20кг 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Шохой 3кг 

 Ус 10л  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  

 Бункер  

 Тэргэнцэр  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин 

 Отвес 

 Шаврын агергат  

 Тэгш ус, рейк 
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Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын 

засал чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил, 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: Цацсан шавардлагын зуурмаг тэгшлэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Шавардлагын зуурмагийг босоо чиглэлд 

тэгшлэх 

ГШҮ 5.2 Зуурмагийг хэвтээ чиглэлд тэгшлэх 

ГШҮ 5.3 Зуурмагыг эргүүлэх хөдөлгөөнөөр тэгшлэх 

ГШҮ 5.4 Гадаргуугийн тэгш эсэхийг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

40 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гадаргууд цацсан зуурмагийн тэгшилгээ 

 Гадаргуугийн тэгш эсэхийг шалгах 

Ур чадвар: 

 Зуурмагийг доороос дээш чичирхийлсэн 

хөдөлгөөнөөр тарааж тэгшлэх  

 Зуурмагийн илүүдэл хэсгийг хотгор газарт 

шилжүүлэн тэгшилгээг хийх 

 Тэгшлэгчийг гадаргууд 15 градусын налуутай 

барьж жигд даралтаар тэгшлэх 

 Тэгшлүүрийг босоо чиглэлээр барьж баруунаас 

зүүн тийш, зүүнээс баруун тийш жигд тэгшлэх  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүлахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх 
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 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын хичээлийн танхимд 

Дадлагын газар  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шар шавар 20кг 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Шохой 3кг 

 Ус 10л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  

 Бункер  

 Тэргэнцэр  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин  

 Отвес 

 Шаврын агергат  

 Тэгш ус, рейк 

Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын 

засал чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил,  

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 6-ын нэр: Амалгаа шавардах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 6.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 6.2 Шаврын орцыг бэлтгэх, услах 

ГШҮ 6.3 Амалгааны буланг тэгшлэх 

ГШҮ 6.4 Гадаргууд дүүргэлт хийх 

ГШҮ 6.5 Амалгааг шалгах 

ГШҮ 6.6 Амалгааг өнгөлөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

40 

Суралцагчийн тоо: 15-20 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зуурмаг бэлтгэх, цонх хаалганы амалгаа хийх 

технологи ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Зуурмагийг зөв харьцаатайгаар бэлтгэх 

 Амалгаа хийх хэсгийг ханатал услах  

 Тэгш ус ашиглан амалгааны 2 талд шугам модыг 

зөв байрлуулах  

 Амалгааны дүүргэлтийг гүйцэд хийж тэгшлэх 

 Амалгааны тэгш байдал, шаврын хөндийрөлт, ан 

цавыг шалгах 

Хандлага:  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын хичээлийн танхимд 

 Дадлагын газар  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шар шавар 20кг 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Шохой 3кг 

 Ус 10л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  

 Бункер  

 Тэргэнцэр  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин 

 Отвес 

 Шаврын агергат  

 Тэгш ус, рейк 
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Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын 

засал чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил, БНбД 31 -10-05 

Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Шавардлагын ажил хийх 

Чадамжийн элемент 7-ын нэр: Шавардсан гадаргууг өнгөлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Өнгөлөх гадаргууг шалгах 

ГШҮ 7.2 Гадаргууг үрж өнгөлөх 

ГШҮ 7.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

28 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Өнгөлөгчөөр өнгөлөх арга барилууд 

Ур чадвар: 

 Шавардсан гадаргууг цагийн зүүний дагуу, 

цагийн зүүний эсрэг хөдөлгөөнөөр хөнгөн жигд 

даралтаар үрж өнгөлөх  

 Өнгөлөгчийг тэгш барих 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлдэх  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаях 

Хандлага:  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын хичээлийн танхимд 

 Дадлагын газар  
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шар шавар 20кг 

 Цемент 10кг 

 Хайрга 10кг 

 Элс 30кг 

 Шохой 3кг 

 Ус 10л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Нийвий  

 Шанага 

 Хүрз  

 Бункер  

 Тэргэнцэр  

 Зуурмагийн машин  

 Хувин 

 Шаврын агергат  

 Тэгш ус, рейк 

 Тэвш 

 Тосгуур 

 Багс 

 Лазерын тэгш ус 

 Эгцлүүр 

 Туузан метр  

 Чиг утас  

 Шавардлагын өнгөлгөөний машин  

 Компрессор 

 Зуурмагийн насос  

 Зуурмагийн агергат 

Ашигласан материал: 

1. БГА, А.М Шепелев, Барилгын алхаа, Барилгын 

засал чимэглэл Шавардлагын ажил 

2. А.М Шепелев Штукатурные работы 

3. Барилгын зуурмаг, бетон төмөр бетон эдлэл түүний 

дүүргэгч, Шавар будгийн ажил, БНбД 31 -10-05 

Заслын ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 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 
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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 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Үзүүлэн суралцагчдын тоогоор 

2 Тараах материал суралцагчдын тоогоор 

3 Тестийн сан суралцагчдын тоогоор 

4 Пресентаци ЧЭ-д тохирсон 

5 Биет үзүүлэн Баг бүрт хүрэлцэхүйц 

6 Гарын авлага ЧН, ЧЭ-ээр 

7 CD хичээл 1 

8 Дүрс бичлэг 1 

9 Мэргэжлийн стандарт 1 

10 Норм үнэлгээ ЧН-н агуулгад тохирсон 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Нийвий ш 12 Бундан, зүсэгч 

2 Шанага ш 12 0.7л багтаамжтай 

3 Тэгшлэгч ш 12 0.15х0.7 

4 Өнгөлөгч ш 12 0.20х0.35 

5 Төмөр буюу резинэн хувин ш 12 8-10л багтаамжтай 

6 Тэвш ш 12 100л багтаамжтай 

7 Хүрз ш 12 3 кг-н багтаамжтай 

8 Тосгуур ш 12 40х40см харьцаатай 

9 Багс ш 12 20см өргөнтэй 

10 Тэгш ус ш 12 50см, 1м, 2м урттай 

11 Рейк ш 12 2м урт хөнгөн цагаан 

12 Лазерын тэгш ус ш 2 Бага оврын хөлтэй 

13 Эгцлүүр ш 12 150гр жинтэй 

14 Зуурмаг зуурагч ш 1 0.25м3 багтаамжтай/220в/ 

15 Туузан метр  ш 8 10 м, бүх төрлийн ажил 



   

52 
 

16 Чиг утас  ш 6  

17 Гар ажиллагаатай 

тэргэнцэр 

ш 4 Бага оврын 

18 Шавардлагын өнгөлгөөний 

машин  

ш 2 Со 86 220 V ажиллах хүчин 

чадалтай 

19 Компрессор ш 2 Поршинт хийн компрессор 

210 л/мин. Bar(см2) 

/Normal,Max 42592, Баллон 

23л, 27кг, 2.0hp, 1.5 kw, 220 

В/50hz 

20 Зуурмагийн насос  ш 2 Со 10 

21 Зуурмагийн агергат  ш 2 220V, 0.5м3 багтаамжтай, 

дугуйтай зөөврийн 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт: 

Маягт 3 

№ 
Материал, түүхий 

эдийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ/мян.төг/ 

Нийт үнэ 

/мян.төг/ 

1 Шар шавар м3 5 5000 25000 

2 Нунтаг шохой Кг 400 400 16000 

3 Нарийн элс м3 5 8000 40000 

4 Хайрга  м3 5 5000 25000 

5 Цемент  тн 1 180000 180000 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-02-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар: 02 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Шавардлагын ажил хийх 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. 

Шавардах 

гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Гадаргуугийн хэвтээ 

босоо чиглэлийг шалгах 

ГН 1.1.1 2м урттай шугамыг гадаргууд наалдуулан үзэхэд 

20мм-ээс илүү хөндийрөлт, товгор байгаа хэсгийг шалгасан  

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл 

Ярилцлага 

Ажиглалт 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн

ээр үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Гадаргууг цэвэрлэх ГН 1.2.1 Гадаргуугийн тоос, шороог бүрэн цэвэрлэсэн  

ГШҮ 1.3 Өргийн хэсгээс илүү 

гарсан зуурмагийг цэвэрлэх 

ГН 1.3.1 Тоосгон гадаргууд өргийн хэсгээс илүү гарсан 

зуурмагийг цэвэрлэсэн  

ГШҮ 1.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Шингэн 

зуурмаг цацах  

ГШҮ 2.1 Бетон хананд цацах 

шингэн зуурмаганд орох 

хольцийг бэлтгэх 

ГН 2.1.1 Шингэний зуурмагний материалыг орцын дагуу 

бэлтгэсэн/ус, 0.5 хайрга, элс, цемент/ 

ГШҮ 2.2 Шингэн зуурмагийг 

найруулж бэлтгэх 
ГН 2.2.1 Зуурмагийн өтгөн шингэний шалгасан 

ГШҮ 2.3 Найруулсан 

зуурмагийг цацах 
ГН 2.3.1 Цацагдсан шингэн зуурмагийг шалгасан 

ГШҮ 2.4 Цацсан гадаргууг 

шалгах 
ГН 2.4.1 Нийт гадаргууд зуурмаг жигд цацагдсан 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 2.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 2.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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ЧЭ 3. 

Шавардлагын 

зуурмаг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Шавардлагын 

зуурмагт орох материалыг 

бэлтгэх 

ГН 3.1.1 Шавардлагын зуурмагт хэрэглэгдэх материалыг 

орцын дагуу бэлтгэсэн  

ГШҮ 3.2 Хуурай хольцийг 

бэлтгэх 

ГН 3.2.1 Холбогч ба дүүргэгч материалуудыг хооронд нь 

хуурай хольцоор нэгэн жигд болтол хольсон 

ГН 3.2.2 1:2,5-с 1:2,6 хүртэл харьцаатайгаар зуурмагийг 

бэлтгэсэн  

ГШҮ 3.3 Хуурай хольцыг 

тогоолох 

ГН 3.3.1 Хуурай хольц нь нэг төрлийн өнгөтэй болтол 

сайтар холилдсон 

ГН 3.3.2 Хуурай хольцийг тогоолсон. 

ГШҮ 3.4 Тогоонд ус хийх 
ГН 3.4.1 Тогоонд усыг бага багаар хийсэн 

ГН 3.4.2 Ус хийхдээ тогоог сэтлэхгүй хийсэн  

ГШҮ 3.5 Тогоог задлах 

ГН 3.5.1 Ус хийснээс хойш маналт хийж, тогоолсон 

зуурмагийг 20- 30мин байлгасан 

ГН 3.5.2 Хуурай хольцод ус бүрэн нэвчсэний дараа тогоог 

задласан  

ГШҮ 3.6 Зуурмаг зуурах 

ГН 3.6.1 Зуурмагииг жигдэртэл зуурсан  

ГН 3.6.2 Зуурмагийг хүрзэнд наалдахгүй болтол зуурсан 

ГН 3.6.3 Зуурмаг өтгөн зутан (өтгөрсөн цөцгий) шиг болсон  

ГШҮ 3.7 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 3.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. 

Шавардлагын 

зуурмаг цацах 

ГШҮ 4.1 Шавардах гадаргууг 

шалгах 

ГН 4.1.1 Шавардах гадаргуугийн хонхор гүдгэр хэсгийг 

тодруулсон  

ГШҮ 4.2 Зуурмагийн тэвшийг 

бэлтгэх 

ГН 4.2.1 Зуурмагийн тэвшийг шавардах гадаргууд 90см 

зайтай байрлуулсан. 

ГШҮ 4.3 Шавардлагын зуурмаг 

бэлтгэх 

ГН 4.3.1 Шавардлагын зуурмагийн орцыг бэлтгэсэн 

Зуурмагийг технологийн дагуу жигд найруулсан 

ГШҮ 4.4 Зуурмагийг цацах 

ГН 4.4.1 Шанагыг 60 градусын налуутайгаар барьж 

гадаргууд 3-5см зайтай ойртож бугуйн үеийн огцом 

хөдөлгөөнөөр зуурмаг цацсан  
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ГН 4.4.2 Зуурмагийг доороос дээшэээ даллаж цацсан 

ГН 4.4.3 Зуурмагийг баруун, зүүн гараар цацаж сурсан  

ГШҮ 4.5 Зуурмаг цацасныг 

шалгах 
ГН 4.5.1 Зуурмагийг гадаргууд зай завсаргүй жигд цацсан  

ГШҮ 4.6 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 4.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. Цацсан 

шавардлагын 

зуурмаг 

тэгшлэх 

ГШҮ 5.1 Шавардлагын 

зуурмагийг босоо чиглэлд 

тэгшлэх 

ГН 5.1.1 Зуурмагийг доороос дээш чичирхийлсэн 

хөдөлгөөнөөр тарааж тэгшилсэн  

ГН 5.1.2 Зуурмагийн илүүдэл хэсгийг хотгор газарт 

шилжүүлэн тэгшилгээг хийсэн  

ГН 5.1.3 Тэгшлэгчийг гадаргууд 15 налуутай барьсан  

ГШҮ 5.2 Зуурмагийг хэвтээ 

чиглэлд тэгшлэх 

ГН 5.2.1 Тэгшлүүрийг босоо чиглэлээр барьж баруунаас 

зүүн тийш, зүүнээс баруун тийш хэд хэдэн удаа тэгшилсэн 

ГН 5.2.2 Зуурмагийн илүүдэл хэсгийг хотгор газарт 

шилжүүлэн тэгшилгээг хийсэн  

ГН 5.2.3 Тэгшлэгчийг гадаргууд 15 налуутай барьсан  

ГШҮ 5.3 Зуурмагыг эргүүлэх 

хөдөлгөөнөөр тэгшлэх 

ГН 5.3.1 Тэгшлэгч болон шугам модоор 180 эргүүлж 

тэгшилгээг хийсэн 

ГН 5.3.2 Зуурмагийн илүүдэл хэсгийг хотгор газарт 

шилжүүлэн тэгшилгээг хийсэн  

ГН 5.3.3 Тэгшлэгчийг гадаргууд 15 налуутай барьсан  

ГШҮ 5.4 Гадаргуугийн тэгш 

эсэхийг шалгах 

ГН 5.4.1 Шугам модыг гадаргууд 180 тавьж шалгасан  

ГН 5.4.2 Шугам модны ирмэгтэй талаар гадаргуугийн 

гүдгэр хэсгийг хусаж тэгшилсэн 

ГН 5.4.3 Гадаргууд бүх чиглэлд нь тавьж шалгахад 

шавардлагын хонхор, гүдгэр 1-Змм-с хэтрээгүй байсан 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 5.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  
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ГН 5.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 6. 

Амалгаа 

шавардлага 

хийх 

ГШҮ 6.1 Гадаргууг цэвэрлэх 
ГН 6.1.1 Гадаргууг наалдсан элдэв хогийг бүрэн 

цэвэрлэсэн  

ГШҮ 6.2 Шаврын орцыг 

бэлтгэх, услах  

ГН 6.2.1 1:2,5-с 1:2,6 хүртэл харьцаатайгаар зуурмагийг 

бэлтгэсэн 

ГН 6.2.2 Гадаргууг хантал чийглэх  

ГШҮ 6.3 Амалгааны буланг 

тэгшлэх 

ГН 6.3.1 Тэгш ус ашиглан амалгааны 2 талд шугам модыг 

зөв байрлуулсан 

ГШҮ 6.4 Гадаргууд дүүргэлт 

хийх 

ГН 6.4.1 Тэгш ус ашиглан амалгааны 2 талд шугам модыг 

зөв байруулсэн  

ГН 6.4.2 Амалгааны дүүргэлтийг гүйцэд хийж тэгшилсэн  

ГШҮ 6.5 Амалгааг шалгах 

ГН 6.5.1 Амалгааг 24 цагийн дараа шалгасан  

ГН 6.5.2 Амалгааны тэгш байдал, шаврын хөндийрөлт, ан 

цавыг шалгасан 

ГН 6.5.3 Ан цав, хөндийрэлтийг бөглөсөн 

ГШҮ 6.6 Амалгааг өнгөлөх ГН 6.6.1 Амалгаа бэлэн болсны дараа өнгөлсөн 

ГШҮ 6.7 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 6.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 6.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 7. 

Шавардсан 

гадаргууг 

өнгөлөх 

ГШҮ 7.1 Өнгөлөх гадаргууг 

шалгах 

ГН 7.1.1 Шавардсан гадаргууны чийгийг шалгасан 

ГН 7.1.2 Хэт хатсан нөхцөлд ус цацаж чийглэсэн 

ГШҮ 7.2 Гадаргууг үрж 

өнгөлөх 

ГН 7.2.1 Шавардсан гадаргууг цагийн зүүний дагуу, цагийн 

зүүний эсрэг хөдөлгөөнөөр хөнгөн жигд даралтаар үрж 

өнгөлсөн  

ГН 7.2.2 Өнгөлөгчийг тэгш барьсан 

ГШҮ 7.3 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 7.3.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 7.3.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Тус чадамжийн нэгжээр суралцагч нь гадаргууг бэлтгэх, хөрсжүүлэгч, зуурмаг бэлтгэх, хар 

цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх, гадаргууг зүлгэх, багаар ажиллахад шаардагдах мэдлэг, 

ур чадвар хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 ЧН-01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ Чадамжийн элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 108 

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.Тэгшлэх 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Тэгшилгээ хийх гадаргууг 

цэвэрлэх 

4 6 6 16 

ГШҮ 1.2 Гадаргууг шалгах 

ГШҮ 1.3 Хагарал болон ан цавыг 

дүүргэх 

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.5 Хөрсжүүлэгчийг 

гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 1.6 Хөрсжүүлэгчийг шалгах 

ГШҮ 1.7 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

2 ЧЭ 2.Замаск зуурах 

ГШҮ 2.1 Замаск найруулах 

бэлтгэлийг хангах 
2 6 6 14 

ГШҮ 2.2 Замаскийг зуурах  

ГШҮ 2.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

3 
ЧЭ 3. Хар замаскан 

тэгшилгээг хийх 

ГШҮ 3.1 Гадаргууд хар замаскийг 

түрхэж жигд татах  
4 12 6 22 



  
 

60 
 

ГШҮ 3.2 Хар замаскан тэгшилгээг 

шалгах 

ГШҮ 3.3 Хар замаск зүлгэж 

өнгөлөх 

ГШҮ 3.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

4 
ЧЭ 4.Цагаан замаск 

татах 

ГШҮ 4.1 Хар замаскадсан 

гадаргууг шалгах 

4 18 12 34 

ГШҮ 4.2 Цагаан замасканы 1-р 

үеийг татах 

ГШҮ 4.3 Цагаан замасканы 2-р 

үеийг татах 

ГШҮ 4.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

5 
ЧЭ 5.Замаскадсан 

гадаргууг зүлгэх 

ГШҮ 5.1 Зүлгэх хэсэг рүү гэрэл 

тусгах 

4 12 6 22 

ГШҮ 5.2 Цагаан замаскны 1-р 

үеийг зүлгэх 

ГШҮ 5.3 Цагаан замаскны 2 үеийг 

зүлгэх 

ГШҮ 5.4 Гадаргууд гэрэл барьж 

жигд байдлыг шалгах 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

6 Онол, дадлагын харьцаа 18 54 36 108 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, 

журам 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 БНбДүрмүүд 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа 

 Ажлын төлөвлөгөө гаргах зааварчилгаа 

 Ажлын багаж хэрэгсэл сонгох ашиглах зааварчилгаа 

 Шат вандан угсрах, ашиглах зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан 

 Сургагч багш 

 Инженер техникчид 

 Мастер ээлжийн ахлагч нар 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл   Мэргэжлийн онолын кабинет 
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 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын байранд 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

 Ажлын хувцас 

 Ажлын гутал 

 Каск 

 Амны хаалт 

 Бээлий 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  Тэгшлэх гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 1.1 Тэгшилгээ хийх гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.2 Гадаргууг шалгах 

ГШҮ 1.3 Хагарал болон ан цавыг дүүргэх 

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.5 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 1.6 Хөрсжүүлэгчийг шалгах   

ГШҮ 1.7 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
40 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гадаргуугийн цэвэрлэгээ тэгшилгээ 

 Гадаргууг шалгах арга 

 Хагарал болон ан цав гарах шалтгаан 

 Хөрсжүүлэгч 

 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд түрхэх технологи 

 Хөрсжүүлэгчийг шалгах арга  

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Гадаргууг тоосжилт, бусад бохирдлоос цэвэрлэх 

 Гадаргуугийн хэвтээ, босоо хазайлт 1м тутамд 1-

2 мм-ээс хэтрэхгүй байх 

 Хүлцэх алдаанаас илүү гарсан шавардлагыг 

ховхолж тэгшлэх 

 Хонхор хэсгийг шавардлагын зуурмагаар нөхөж 

тэгшлэх 

 Хагарал, ан цав, цууралтыг хасуур, алхаар цохиж 

өргөсгөж гүнзгийрүүлээд, дотор талыг нь 

цэвэрлэх 

 Зуурмагаар нүхийг гүйцэд чигжиж дүүргэх  

 Тэгшилгээ хийх гадаргуугийн төрөлд тохирсон 

хөрсжүүлэгчийг сонгох 
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 Хөрсжүүлэгчийг зааврын дагуу шингэлэх 

 Бүх нөхөөсийг зүлгэх 

 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхэх 

 Булангуудыг онцгой анхаарч түрхэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын кабинет 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын байранд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, шохой, дэлгэ, маркер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөрсжүүлэгч 1.3 кг 

 Замаск 3кг 

 Цавуу 0.2гр 

 Ус 1.5л 

Багаж, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шпатель 

 Опель 

 Багс 

 Цохилттой дриль 

 Дрилны хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд, Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Д.Энхгэрэл Шавар будгийн ажил,  

5. Шавардлага будгийн ажил  

6. Заслын ажил БНбД 31 -10-05  

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр:  Замаск зуурах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Замаск найруулах бэлтгэлийг хангах 

ГШҮ 2.2 Замаскийг зуурах  

ГШҮ 2.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

38 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Замаскны нэр төрөл 

  Замаскны найрлага 

  Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Замаск орц найрлагын дагуу жигд найруулах 

 Замаск найруулах хэмжээ, түүний хэрэглээ, 

хатах хугацаатай уялдуулах 

 Савны хана ёроолын уулзварт хуурай хэсэг 

үлдээхгүй зуурах 

 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн ажилд 

бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын кабинет 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Ажлын байран дээр  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Замаск 3кг 

 Цавуу 0.2гр 

 Ус 1.5л 

 Хөрсжүүлэгч 1.3л 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шпатель 

 Опель 

 Цохилттой дриль 

 Дрилны хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд, Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Д.Энхгэрэл Шавар будгийн ажил 

5. Заслын ажил БНбД 31 -10-05  

6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр: Хар замаскан тэгшилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Гадаргууд хар замаскийг түрхэж жигд татах  

ГШҮ 3.2 Хар замаскан тэгшилгээг шалгах 

ГШҮ 3.3 Хар замаск зүлгэж өнгөлөх 

ГШҮ 3.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

52 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг 

 Хар замаскны найрлага 

 Хар замаскан түрхлэг 

 Хар замаскан тэгшилгээ 

 Хар замаска өнгөлөө хийх аргачлал 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Шавардсан гадаргуу бүрэн хатаах  

 Гадаргууд 45° өнцгөөр татагч болон хусуурыг 

барьж ашиглах 

 Тэгшилгээг өрөөний булангаас хйих 

 Хар замаскны зузаан 1,5-3мм-ээс хэтрээгүй, ам 

зөрлөгийг 60-80мм гаргах 

 Гадаргуугийн тэгш байдлыг шугам модоор 

шалгах 

 Гадаргуугийн тэгш байдал нь босоод 5 мм, 

хэвтээд 5мм, булан уулзваруудад давхарын 

өндөрт 5мм, нийт гадаргууд тэгшлэгдсэн байх 
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 Тэгшилгээний өөг хатаагүй байхад засварлах 

 Хар замаскан гадаргууг хатаагүй байхад өнгөлөх 

 Гадаргуу жигд тэгш, шпателийн мөр зураасгүй 

байх 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах 

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын кабинет 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын байранд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хар замаск 5кг 

 Ус 3л 

 Цавуу 0.3гр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шпатель 

 Опель 

 Цохилттой дриль 

 Дрилны хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд, Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Д.Энхгэрэл Шавар будгийн ажил, Шавардлага 

будгийн ажил  

5. Заслын ажил БНбД 31 -10-05  

6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Цагаан замаск татах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Хар замаскадсан гадаргууг шалгах 

ГШҮ 4.2 Цагаан замасканы 1-р үеийг татах 

ГШҮ 4.3 Цагаан замасканы 2-р үеийг татах 

ГШҮ 4.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
52 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хар замаскадсан гадаргууг шалгах аргачлал 

 Цагаан замаск гадаргууд 1-2 үе татах технологи 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Гадаргуугын хотгор гүдгэрийг нормоос 

хэтрүүлэхгүй байх 

 1-р үеийн замаскийг хөндлөнгөөр 1,5-2мм 

зузаантай татах 

 Өнцөг буланг тэгш, зөв, нямбай замаскдаж 

гаргах 

 Гэрлийн тусгалыг замаск хийж байгаа ханан дээр 

эгц тусгах 

 1-р үеийн замаскыг бүрэн хатаах 

 2-р үеийн замаскыг босоогоор 1-1.5 мм 

зузаантай ам дарж татах 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 
 Мэргэжлийн онолын кабинет 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 
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 Сургалтын дадлагын байранд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Цагаан замаск 3кг 

 Цавуу 0.2гр 

 Ус 1.5 л 

Багаж, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шпатель 

 Опель 

 Зүлгүүр 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд, Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Д.Энхгэрэл Шавар будгийн ажил, Шавардлага 

будгийн ажил  

5. Заслын ажил БНбД 31 -10-05  

6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: Замаскдсан гадаргууг зүлгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 5.1 Зүлгэх хэсэг рүү гэрэл тусгах 

ГШҮ 5.2 Цагаан замаскний 1-р үеийг зүлгэх 

ГШҮ 5.3 Цагаан замаскний 2 үеийг зүлгэх 

ГШҮ 5.4 Гадаргууд гэрэл барьж жигд байдлыг шалгах 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

52 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гэрэлтүүлэг  

 Цагаан замаскны нэр төрөл  

 Цагаан замаск 1-3 татах зузаан 

 Цагаан замаскны ажлын чанар 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Өрөөний 2-3 өнцгөөс зүлгэх хэсэг рүү гэрэл 

тусгах 

 Цагаан замаскний 1-р үеийг 200 маркийн 

зүлгүүрээр зүлгэх 
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 Цагаан замаскны 2 –р үеийг 100 маркийн 

зүлгүүрээр зүлгэх 

 Замасканы хэт овгор хэсгийг тойрог маягаар 

зүлгэх 

 Гадаргууг хотгор гүдгэргүй, жигд гөлгөр болгох 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах 

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 № 100 - 20см 

 № 200 - 20см зүлгүүр 

 1ш зүлгүүрын гар 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Прохектор 

 Уртасгагч 

 Сойз 

 Шүүр 

 Тосгуур 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд, Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Д.Энхгэрэл Шавар будгийн ажил,  

5. Шавардлага будгийн ажил  

6. Заслын ажил БНбД 31 -10-05 

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 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 
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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 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Зурагт үзүүлэн 10 

2 Электрон хичээл 5 

3 Компьютер 1 

4 Проектор 1 

5 Скайнер 1 

6 Хэвлэгч 1 

7 Самбар 1 

8 Дэлгэц 1 

9 Маркер /өнгийн/ 2 

10 Шохой  

 Дүн  

 

Хэрэглэгдэх материалын жагсаалт: 

Маягт 2 

№ Материалын нэр Х/н Тоо ширхэг Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ 

1 Хар замаск Кг 20 10000 200000 

2 Цагаан замаск Кг 20 12000 240000 

3 Хөрсжүүлэгч Кг 20 4200 84000 

4 Цавуу Кг 4 5500 22000 

5 Ус Л 5 2 10 

6 Зүлгүүр № 1 м 5 5000 25000 

 Бүгд    546010 
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Ашиглагдах багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт: 

Маягт 3 

№ Тоног төхөөрөмжийн нэр Х/н 
Тоо 

хэмжээ 
Техникийн тодорхойлолт 

1 Шпатель ш 20 Хуванцар, шар оростой 

дүйцэхүйц 

2 Опель ш  20 Нимгэн төмөр модон бариултай 

оростой дүйцэхүйц 

3 Зүлгүүрийн гар ш  20 Оростой дүйцэхүйц 

4 Дриль ш  1 220в, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-

22мм диаметр ком 

5 Дрилны хошуу ш  1 Оростой дүйцэхүйц 

6 Уртасгагч ш  1 50м 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код СF 7123-20-03-401 

Мэргэжлийн түвшин IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын 

дугаар 

03 

Чадамжийн нэгжийн нэр Гадаргууд тэгшилгээ хийх  

 

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээни

й арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Тэгшлэх 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Тэгшилгээ хийх 

гадаргууг цэвэрлэх 

ГН 1.1.1 Гадаргууг тоосжилт, бусад бохирдлоос бүрэн 

цэвэрлэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл  

Ярилцлага 

Ажиглалт 

Эцсийн 

бүтээгдэхү

үнээр 

үнэлэх  

ГШҮ 1.2 Гадаргууг шалгах 

ГН 1.2.1 Гадаргуугийн хэвтээ, босоо хазайлт 1м тутамд 1-2 

мм-ээс хэтрэхгүй байсан.  

ГН 1.2.2 Хүлцэх алдаанаас илүү гарсан шавардлагыг 

ховхолж тэгшилсэн 

ГН 1.2.3 Хонхор хэсгийг шавардлагын зуурмагаар нөхөж 

тэгшилсэн 

ГШҮ 1.3 Хагарал болон ан 

цавыг дүүргэх 

ГН 1.3.1 Хагарал, ан цав, цууралтыг хасуур, алхаар цохиж 

өргөсгөж гүнзгийрүүлээд, дотор талыг нь тоосжилтоос 

бүрэн цэвэрлэсэн 

ГН 1.3.2 Зуурмагаар нүхийг гүйцэд чигжиж дүүргэсэн  

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг 

бэлтгэх 

ГН 1.4.1 Тэгшилгээ хийх гадаргуугийн төрөлд тохирсон 

хөрсжүүлэгчийг сонгосон 

ГН 1.4.2 Хөрсжүүлэгчийн зааврын дагуу шингэлсэн 

ГШҮ 1.5 Хөрсжүүлэгчийг 

гадаргууд түрхэх 

ГН 1.5.1 Бүх нөхөөсийг зүлгэсэн 

ГН 1.5.2 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхсэн 

ГН 1.5.3 Булангуудыг онцгой анхаарч түрхсэн 

ГШҮ 1.6 Хөрсжүүлэгчийг 

шалгах  

ГН 1.6.1 Хөрсжүүлэгч хэт түргэн шингэвэл дахин 1-2 үеийг 

түрхсэн 
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ГН 1.6.2 Эхний үеийг бүрэн хатасны дараа дараагийн үеийг 

түрхсэн  

ГШҮ 1.7 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Замаск 

зуурах 

ГШҮ 2.1 Замаск найруулах 

бэлтгэлийг хангах 

ГН 2.1.1 Замаскний зааварт заасан орцын дагуу 

найруулсан 

ГН 2.1.2 Замаскний найруулах хэмжээг түүнийг хэрэглээ, 

хатах хугацаатай уялдуулсан 

ГШҮ 2.2 Замаскийг зуурах  

ГН 2.2.1 Усанд замаскаа хэсэг хэсгээр нэмж зуурсан 

ГН 2.2.2 Савны хана ёроолын уулзварт хуурай хэсэг 

үлдээхгүй зуурсан 

ГН 2.2.3 Зуурсан замаска нь маш жигд, өтгөн зутан (цөцгий) 

хэлбэртэй зуурагдсан 

ГШҮ 2.3 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 2.3.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 2.3.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Хар 

замаскан 

тэгшилгээ хийх 

ГШҮ 3.1 Гадаргууд хар 

замаскийг түрхэж жигд 

татах 

ГН 3.1.1 Шавардсан гадаргуу бүрэн хатсан  

ГН 3.1.2 Гадаргууд 45° өнцгөөр татагч болон хусуурыг 

барьж ашигласан 

ГН 3.1.3 Тэгшилгээг өрөөний булангаас эхэлсэн 

ГН 3.1.4 Хар замаскний зузаан 1,5-3мм-ээс хэтрээгүй, ам 

зөрлөгийг 60-80мм гаргасан 

ГШҮ 3.2 Хар замаскан 

тэгшилгээг шалгах 

ГН 3.2.1 Гадаргуугийн тэгш байдлыг шугам модоор 

шалгасан 

ГН 3.2.2 Гадаргуугийн тэгш байдал нь босоод 5 мм, хэвтээд 

5мм, булан уулзваруудад давхарын өндөрт 5мм, нийт 

гадаргууд тэгшлэгдсэн 

ГН 3.2.3 Тэгшилгээний өөг хатаагүй байхад засварласан. 



  
 

75 
 

ГШҮ 3.3 Хар замаск зүлгэж 

өнгөлөх 

ГН 3.3.1 Хар замаскан гадаргууг хатаагүй байхад өнгөлсөн 

ГН 3.3.2 Гадаргуу жигд тэгш, шпателийн мөр зураасгүй 

болсон 

ГШҮ 3.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 3.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Цагаан 

замаск татах 

ГШҮ 4.1 Хар замаскадсан 

гадаргууг шалгах 

ГН 4.1.1 Гадаргууд 2-3мм хүртэл хотгор гүдгэр байхыг 

зөвшөөрсөн 

ГШҮ 4.2 Цагаан замасканы 

1-р үеийг татах 

ГН 4.2.1 1-р үеийн замаскийг хөндлөнгөөр 1,5-2мм 

зузаантай татсан 

ГН 4.2.2 Резинэн болон хуванцар хусуур ашиглаж өнцөг 

буланг тэгш, зөв, нямбай гаргасан 

ГН 4.2.3 Өрөөний 2-3 талд байрлуулсан гэрлийн тусгал нь 

замаск хийж байгаа ханан дээр туссан 

ГШҮ 4.3 Цагаан замасканы 

2-р үеийг татах 

ГН 4.3.1 1-р үеийн замаск бүрэн хатсан 

ГН 4.3.2 2-р үеийн замаскийг босоогоор 1-1.5 мм зузаантай 

ам дарж татсан 

ГН 4.3.3 Өрөөний 2-3 талд байрлуулсан гэрлийн тусгал нь 

замаск хийж байгаа ханан дээр туссан 

ГШҮ 4.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 4.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. 

Замаскадсан 

гадаргууг зүлгэх 

ГШҮ 5.1 Зүлгэх хэсэг рүү 

гэрэл тусгах 

ГН 5.1.1 Өрөөний 2-3 өнцгөөс зүлгэх хэсэг рүү гэрэл 

тусгасан 

ГШҮ 5.2 Цагаан замаскний 

1-р үеийг зүлгэх 

ГН 5.2.1 Цагаан замаскний 1-р үеийг 200 маркийн 

зүлгүүрээр зүлгэсэн 

ГН 5.2.2 Замасканы хэт овгор хэсгийг тойрог маягаар 

зүлгэсэн 

ГШҮ 5.3 Цагаан замаскний 

2-р үеийг зүлгэх 

ГН 5.3.1 Цагаан замаскний 2 -р үеийг 100 маркийн 

зүлгүүрээр зүлгэсэн 
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ГН 5.3.2 Замасканы хэт овгор хэсгийг тойрог маягаар 

зүлгэсэн 

ГШҮ 5.4 Гадаргууд гэрэл 

барьж жигд байдлыг 

шалгах 

ГН 5.4.1 Гадаргуу хотгор гүдгэргүй, жигд гөлгөр болсон 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 5.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-04-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Тус чадамжийн нэгжийг эзэмшсэнээрээ суралцагч нь гадаргууг бэлтгэх, зуурмагийг орц 

найрлагын дагуу зуурах, бетон шалны цутгалт, тэгшилгээ хийх, бетон шалыг резинэн 

будгаар будах мэдлэг, ур чадвартай эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 ЧН- 01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ Чадамжийн элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 270 

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. Шалны 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Шал цутгах хучилтын 

хавтангийн гадаргууг шалгах 

2 8 12 22 

ГШҮ 1.2 Бетон шал цутгах 

гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

ГШҮ 1.4 Ус чийгний хамгаалалт 

хийх 

ГШҮ 1.5 Дуу чимээ тусгаарлагч 

хийх 

 
ЧЭ 2. Шалны маяк 

тавих 

ГШҮ 2.1 Түвшин хэмжих багажийг 

байрлуулах 

2 8 12 22 

ГШҮ 2.2 Шал цутгах талбайд 

сантехникийн шугам хоолой 

байгаа эсэхийг нягтлах 

ГШҮ 2.3 Суурь түвшинг тогтоох 

ГШҮ 2.4 Маякны түвшинг гаргах 

ГШҮ 2.5 Маякны шнур утас татах 
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ГШҮ 2.6 Маякны зуурмаг зуурах 

ГШҮ 2.7 Шнур утасны дагуу маяк 

хийх 

ГШҮ 2.8 Хийсэн маякны тэгш 

байдлыг шалгах 

3 
ЧЭ 3. Шалны бетон 

зуурмаг бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Шалны бетон зуурмагийн 

орцыг бэлтгэх 

2 8 12 22 

ГШҮ 3.2 Шалны бетон зуурмаг 

зуурах 

4 
ЧЭ 4. Бетон шал 

цутгах 

ГШҮ 4.1 Шалны бетон зуурмагийг 

асгах 

2 18 18 38 ГШҮ 4.2 Шалны бетон зуурмагыг 

тэгшлэх 

ГШҮ 4.3 Бетон шалыг өнгөлөх 

5 

ЧЭ 5. Резинэн 

будгийн талбайг 

бэлтгэх 

ГШҮ 5.1 Резинэн будаг хийх 

бетон шал бүрэн хатсаныг 

шалгах 

2 18 12 32 

ГШҮ 5.2 Бетон шалны гадаргууг 

шалгах 

ГШҮ 5.3 Бетоны ан цав, хялгасан 

хагарлыг нөхөх 

ГШҮ 5.4 Шал тэгшлэгчээр 

өнгөлөх 

ГШҮ 5.5 Бетон гадаргууны тоос 

шороог цэвэрлэх 

6 
ЧЭ 6. Шалны 

хөрсжүүлэгч түрхэх 

ГШҮ 6.1 Резинэн будгийн 

хөрсжүүлэгчийг сонгох 

4 30 12 46 

ГШҮ 6.2 Хөрсжүүлэгчийн 

заавартай танилцаж холих 

харьцааг тогтоох 

ГШҮ 6.3 Хөрсжүүлэгчийн 

тогтоосон хэмжээгээр найруулах 

ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэгчийг 

гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 6. 5 Хөрсжүүлэгчийг бүрэн 

түрхэгдсэн эсэхийг шалгах 

ГШҮ 6.6 Хөрсжүүлэгчийг дутуу 

түрхсэн хэсэгт дахин давхарлаж 

түрхэх 

7 
ЧЭ 7. Шалны резинэн 

будаг хийх 

ГШҮ 7.1 Резинэн будгийн холих 

харьцааг тогтоох 

4 36 48 80 
ГШҮ 7.2 Резинэн будгийн 

хэрэглэх хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 7.3 Резинэн будгийг 

найруулах 
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ГШҮ 7.4 Резинэн будгийн түрхэх 

ГШҮ 7.5 Резинэн будгийн бүрэн 

түрхэгдсэн эсэхийг шалгах 

ГШҮ 7.6Ажлын талбайг цэвэрлэх 

 Онол, дадлагын харьцаа 18 126 118 270 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, 

журам 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан 

 Сургагч багш 

 Инженер техникчид 

 Мастер ээлжийн ахлагч нар 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл 
 Сургалтын танхим  

 ХААЭА-ын танхим  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Шаардлагагүй  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  Шалны гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 1.1 Шал цутгах хучилтын хавтангийн гадаргууг 

шалгах 

ГШҮ 1.2 Бетон шал цутгах гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

ГШҮ 1.4 Ус чийгний хамгаалалт хийх 

ГШҮ 1.5 Дуу чимээ тусгаарлагч хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Шал цутгах хучилтын хавтангийн гадаргуйн 

бэлтгэл 

 Хөрсжүүлэгч түрхэх тухай мэдэх  

 Шал цутгах хучилтын хавтангийн гадаргуйн 

хэмжилт 

 Мэдэгдэхүйц хотгор, гүдгэр хэсгийг зуурмагаар 

дүүргэх бэлтгэл  

 Ан цав, цууралтын дүүргэлт  

Ур чадвар: 

 Ажлын байрыг бэлтгэх  

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв зохистой бүрэн 

ашиглах  

 ХАБЭА-н шаардлага стандарт ажлын байранд 

бүрэн ашиглах 

 Зориулалтын дагуу багаж хэрэгслийг ашиглах  

 Хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

 Мэдэгдэхүйц хотгор,гүдгэр хэсгийг зуурмагаар 

тэгшлэх 

 Ховхорсон хэсгүүдийг авах 

 Ан цав, цууралтыг дүүргэх 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  
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 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх  

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран дээр  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, бичгийн цаас, 

өнгийн цаас, цавуу, скоч, ватум цаас 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Элс 24кг 

 Цемент 8кг 

 Хайрга 10 кг 

 Хөрсжүүлэгч 3кг 

 ус 5л  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, зуурмагны тэвш, тэгшилгээний нийвий, зүлгүүр, 

хүрз, шүүр  

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр: Шалны маяк тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Түвшин хэмжих багажийг байрлуулах 

ГШҮ 2.2 Шал цутгах талбайд сантехникийн шугам 

хоолой байгаа эсэхийг шалгах 

ГШҮ 2.3 Суурь түвшинг тогтоох 

ГШҮ 2.4 Маякны түвшинг гаргах 

ГШҮ 2.5 Маякны шнур утас татах 

ГШҮ 2.6 Маякны зуурмаг зуурах 

ГШҮ 2.7 Шнур утасны дагуу маяк хийх 

ГШҮ 2.8 Хийсэн маякны тэгш байдлыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Хэмжих шалгах багажны ашиглалт  

 Ажлын зураг унших мэдлэг  

 Зуурмагны орц найрлага  

 Барилгын норм дүрэм  
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Ур чадвар: 

 Хэмжих багаж, хэрэгсэлээр шалны түвшинг 

тогтоох 

 Тогтоосон түвшингийн дагуу тэмдэглэгээ хийж 

чиг татах  

 Барилгын норм дүрэм мөрдөх  

 Маякны зуурмаг зуурах ба тэгш байдлыг шалгах  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран дээр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Элс 24кг 

 Цемент 8кг 

 Хайрга 10 кг 

 Хөрсжүүлэгч 3кг 

 шрүп 10ш 

 чиг татах утас 1ш 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Түвшин шалгах багаж, тэгш ус, булан баригч, нийвий, 

мастер дрилль 

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр: Шалны бетон зуурмаг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  
ГШҮ 3.1 Шалны бетон зуурмагийн орцыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.2 Шалны бетон зуурмаг зуурах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

20 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Бетон зуурмагны орц найрлага 

 Барилгын норм дүрэм  

Ур чадвар: 

 Ажлын зургаас шалны бетон зуурмагийн маркийг 

зөв тодруулах 

 Бетон зуурмагийн орцыг маркийн дагуу бэлтгэж 

зуурах 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран дээр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Элс 24кг 

 Цемент 8кг 

 Хайрга 10 кг 

 Хөрсжүүлэгч 3кг 

 ус 5л  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, зуурмагны тэвш, тэгшилгээний нийвий, зүлгүүр, 

хүрз, шүүр 

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 
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3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Бетон шал цутгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Шалны бетон зуурмагийг асгах 

ГШҮ 4.2 Шалны бетон зуурмагийг тэгшлэх 

ГШҮ 4.3 Бетон шалыг өнгөлөх 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 26 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Бетон шалны бэлдсэн зуурмагийг гадаргууд 

асгах технологи 

 Бетон гадаргууг тэгшлэх технологи 

 Бетон шалыг өнгөлөх технологи  

Ур чадвар: 

 Шалны бетон зуурмагийг асгах 

 Шалны бетон зуурмагийг тэгшлэх  

 Бетон шалыг өнгөлөх 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Элс 24кг 

 Цемент 8кг 

 Хайрга 10 кг 

 Хөрсжүүлэгч 3кг 

 ус 5л 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, зуурмагны тэвш, тэгшилгээний нийвий, 

зүлгүүр, хүрз, шүүр, тэгшилгээний мод, доргиогч, 

тэргэнцэр  

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: Резинэн будгийн талбайг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  ГШҮ 5.1 Резинэн будаг хийх бетон шал бүрэн хатсаныг 

шалгах 

ГШҮ 5.2 Бетон шалны гадаргууг шалгах 

ГШҮ 5.3 Бетоны ан цав, хялгасан хагарлыг нөхөх 

ГШҮ 5.4 Шал тэгшлэгчээр өнгөлөх 

ГШҮ 5.5 Бетон гадаргууны тоос шороог цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 26 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Цутгасан бетон шалны хаталтын технологи  

 Хэмжих багаж, хэрэгсэл ашиглах технологи  

 Бетон шал тэгшилгээний технологи  

Ур чадвар: 

 Цутгасан бетон шалыг хатаах  

 Бетон шалны гадаргууг шалгах 

 Шал тэгшлэгчээр өнгөлөх 

Хандлага 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  
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 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран 

дээр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  Гялгар хулдаас 2м  

 Скоч 1ш 

 Шал тэгшлэгч1ш  

 Модны үртэс 2кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Прожектор, тэгш ус, шпатель, тоос сорогч  

Ашигласан материал: 1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 6-ын нэр: Шалны хөрсжүүлэгч түрхэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 6.1 Резинэн будгийн хөрсжүүлэгчийг сонгох 

ГШҮ 6.2 Хөрсжүүлэгчийн заавартай танилцаж холих, 

харьцааг тогтоох 

ГШҮ 6.3 Хөрсжүүлэгчийн тогтоосон хэмжээгээр 

найруулах 

ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 6.5 Хөрсжүүлэгчийг бүрэн түрхэгдсэн эсэхийг 

шалгах 

ГШҮ 6.6 Хөрсжүүлэгчийг дутуу түрхсэн хэсэгт дахин 

давхарлаж түрхэх 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 46 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Резинэн будгийн хөрсжүүлэгчийн сонгох 

найруулах технологи  

 Резинэн будгийн хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

технологи  

Ур чадвар:  
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 Резинэн будгийн хөрсжүүлэгчийн сонгох 

найруулах 

 Резинэн будгийн хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран 

дээр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Хөрсжүүлэгч, бэхжүүлэгч 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Өнхрүүш, багс, шпатель 

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

Чадамжийн элемент 7-ын нэр: Шалны резинэн будаг хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 7.1 Резинэн будгийн холих харьцааг тогтоох 

ГШҮ 7.2 Резинэн будгийн хэрэглэх хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 7.3 Резинэн будгийг найруулах 

ГШҮ 7.4 Резинэн будгийн түрхэх 

ГШҮ 7.5 Резинэн будгийн бүрэн түрхэгдсэн эсэхийг 

шалгах 

ГШҮ 7.6 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 58 
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Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Резинэн будгийг найруулах технологи  

 Резинэн будгийг гадаргууд түрхэх технологи 

Ур чадвар: 

 Резинэн будгийг холих харьцаагаар найруулах  

 Резинэн будгийг шалны гадаргууд түрхэх 

 Ажлын байр,багаж хэрэгсэлийг цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Хичээлийн танхим, дадлагын газар, ажлын байран 

дээр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, технологийн 

карт  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Резинэн будаг 5кг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Багс, өнхрүүш, шпатель 

Ашигласан материал: 

1. Х.Намхай Бетоны хэмнэлт, Барилгын засал 

чимэглэл 

2. БГА, Барилгын ажлын суурь мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд тусламж 

3. БНбД 31-09-05 Шалны ажил, Барилгын зуурмаг, 

бетон төмөр бетон эдлэл түүний дүүргэгч 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 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 
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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 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Үзүүлэн суралцагчдын тоогоор 

2 Тараах материал суралцагчдын тоогоор 

3 Тестийн сан суралцагчдын тоогоор 

4 Пресентаци ЧЭ-д тохирсон 

5 Биет үзүүлэн Баг бүрт хүрэлцэхүйц 

6 Гарын авлага ЧН, ЧЭ-ээр 

7 CD хичээл 1 

8 Дүрс бичлэг 1 

9 Мэргэжлийн стандарт 1 

10 Норм үнэлгээ ЧН-н агуулгад тохирсон 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Рейк ш 12 2м урттай 

2 Өнхрүүлэг ш 12 30см урттай 

3 Багс ш 12 3/1 

4 Метр ш 12 2-5м 

5 Төмөр буюу резинэн хувин ш 12 8-10л багтаамжтай 

6  тэгш ус ш 6 2метрийн урттай  

7 Хүрз ш 12 Модон 

8 60см урттай тэгш ус ш 12 Гар ажиллагаатай 

9 Зуурмагны тэвш ш 12 резинэн 

10 Лазерын тэгш ус ш 4 Хөлтэй бага оврын 

11 А шат ш 6 Эвхдэг 

12 Алчуур ш 12 Зориулалтын  

13 Шпатель ш 12 Хуванцар, төмөр 

14 Зуурмаг зуурагч ш 2 0.25м3 багтаамжтай/220в/ 
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15 Гар ажиллагаатай 

тэргэнцэр 

ш 4 Бага оврын 

16 Чиг татах утас /мяту/ ш 4 Зориулалтын  

17 Прожектор  ш 2 500А 

18 Тэгшилгээний нийвий ш 12 Төмөр  

19 Нийвий  ш 12 Гурвалжин төмөр  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт: 

Маягт 3 

№ 
Материал, түүхий 

эдийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ/мян.төг/ 

Нийт үнэ 

/мян.төг/ 

1 Элс м3 5 6000 30000 

2 Цемент тн 1 135000 135000 

3 Хайрга м3 5 8000 40000 

4 Ус л 120 2 240 

5 Хөрсжүүлэгч л 16 165800 165800 

6 Резинэн будаг л 16 243800 243800 

7 Дуу чимээ тусгаарлагч  Боодол 2 15000 30000 

 Нийт дүн    644840 

 

 

  



  
 

93 
 

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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код СF 7123-20-04-401 

Мэргэжлийн түвшин IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар 04 

Чадамжийн нэгжийн нэр Бетон шалны ажил хийх 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Шалны 

гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Шал цутгах хучилтын 

хавтангийн гадаргууг шалгах 

ГН 1.1.1 Мэдэгдэхүйц хотгор хэсгийг зуурмагаар 

дүүргэсэн 

ГН 1.1.2 Мэдэгдэхүйц гүдгэр эсгийг тэгшилсэн 

ГН 1.1.3 Ховхорсон хэсгүүдийг авсан 

ГН 1.1.4 Ан цав, цууралтыг дүүргэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл 

Ярилцлага 

Ажиглалт  

Эцсийн 

бүтээгдэхүү

нээр үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Бетон шал цутгах гадаргууг 

цэвэрлэх 

ГН 1.2.1 Цутгалт хийх гадаргуугийн тоос, шороог хоггүй 

болтол цэвэрлэсэн 

ГН 1.2.2 Хог хаягдлыг гаргаж хогийн цэгт хаясан 

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг түрхэх 

ГН 1.3.1 Шалны доорх хучилтын төрөлд тохирсон 

хөрсжүүлэгчийг сонгосон 

ГН 1.3.2 Хөрсжүүлэгчийг жигд түрхсэн 

ГШҮ 1.4 Ус чийгний хамгаалалт 

хийх 

ГН 1.4.1 Ажлын зурагт тусгасан өрөөнд хийсэн  

ГН 1.4.2 Өрөөний зориулалтаас хамаарч ус чийгний 

тусгаарлагчийн төрлийг зөв сонгосон 

ГН 1.4.3 Ус тусгаарлагчийг нямбай хийсэн 

ГШҮ 1.5 Дуу чимээ тусгаарлагч 

хийх 

ГН 1.5.1 Ажлын зурагт тусгасан өрөөнд хийсэн  

ГН 1.5.2 Өрөөний онцлогт тохирсон дуу тусгарлагчийн 

төрлийг зөв сонгосон 

ГН 1.5.3 Дуу чимээ тусгаарлагчийг нямбай хийсэн 

ГШҮ 1.6 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

ГН 1.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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ЧЭ 2. Шалны 

маяк тавих 

ГШҮ 2.1 Түвшин хэмжих багажийг 

байрлуулах 

ГН 2.1.1 Түвшин хэмжих багажийг зөв байрлалд 

байрлуулсан 

ГШҮ 2.2 Шал цутгах талбайд 

сантехникийн шугам хоолой байгаа 

эсэхийг нягтлах  

ГН 2.2.1 Цутгах шалны талбайд шугам хоолой байгааг 

тодруулсан 

ГШҮ 2.3 Суурь түвшинг тогтоох 

ГН 2.3.1 Хэмжих багаж, хэрэгсэлээр шалны хамгийн 

өндөр цэгийг олсон 

ГН 2.3.2 Түвшнийг хана бүрт зурсан 

ГШҮ 2.4 Маякны түвшинг тогтоох 

ГН 2.4.1 Тэг түвшнээс дээш 3 см хэмжиж бүх хананд 

тэмдэглэсэн 

ГН 2.4.2 Бүх ханын тэмдгийг холбож маякны түвшинг 

гаргасан  

ГН 2.4.3 Маякны түвшин шугам хоолойн дээгүүр 

гарсан 

ГШҮ 2.5 Маякны шнур утас татах 

ГН 2.5.1 Хананд маякны түвшингийн дагуу 2м-ээс 

хэтрэхгүй зайд шрүп тогтоосон  

ГН 2.5.2 Шрүпэнд шнур утсаа бэхлэсэн 

ГН 2.5.3 Эсрэг ханын харалдаа шрүпэнд шнурын нөгөө 

үзүүрийг бэхлэсэн 

ГШҮ 2.6 Маякны зуурмаг зуурах 

ГН 2.6.1 Маяк хийх зуурмагийн материалыг бүрэн 

бэлтгэсэн 

ГН 2.6.2 Орцын дагуу зуурмагийг зуурсан 

ГШҮ 2.7 Шнур утасны дагуу маяк 

тавих 

ГН 2.7.1 Зуурмагаар 5 см-ийн өргөнтэй маяк цутгасан  

ГН 2.7.2 Маякны дээд түвшинг шнурын түвшинтэй 

тэнцүүлсэн 

2м тутам байрлах шнур утас бүрийн доор маяк хийсэн  

ГШҮ 2.8 Хийсэн маякны тэгш 

байдлыг шалгах 

ГН 2.8.1 Бүх маякны түвшин хананд зурсан түвшинтэй 

тохирсон 

ГН 2.8.2 Зэргэлдээ байрлах маяк нэг түвшинд байсныг 

тэгш усаар шалгасан  

ГШҮ 2.9 Ажлын талбайг цэвэрлэх 
ГН 2.9.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  
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ГН 2.9.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Шалны 

бетон зуурмаг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Шалны бетон зуурмагийн 

орцыг бэлтгэх 

ГН 3.1.1 Ажлын зургаас шалны бетон зуурмагийн 

маркийг зөв тодруулсан  

ГН 3.1.2 Бетон зуурмагийн орцыг маркийн дагуу 

бэлтгэсэн  

ГШҮ 3.2 Шалны бетон зуурмаг 

зуурах 

ГН 3.2.1 Бетоны хуурай орцуудыг сайтар хольсон 

ГН 3.2.2 Хуурай хэсэгт ус нэмж сайтар хутгасан  

ГН 3.2.3 Зуурмаг нэгэн жигд болсон 

ГН 3.2.4 Шалны тэгшилгээг тасралтгүй хийх хэмжээнд 

зуурмагийг хэсэгчлэн зуурсан 

ГШҮ 3.3 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

ГН 3.3.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.3.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Бетон 

шал цутгах 

ГШҮ 4.1 Шалны бетон зуурмагийг 

асгах 

ГН 4.1 1.Шалны бетон зуурмагийг өрөөний хамгийн 

цаад булангаас асгаж эхэлсэн  

ГН 4.1.2 Дараагийн зуурмагийг цувуулж асгасан. 

ГШҮ 4.2 Шалны бетон зуурмагыг 

тэгшлэх 

ГН 4.2.1 Асгасан зуурмагийг маяк хооронд тараагч 

модоор тасралтгүй, чичирхийлсэн хөдөлгөөнөөр 

тэгшилсэн 

ГН 4.2.2 Түвшингийн дагуу зуурмагийг тарааж 

тэгшилсэн 

ГН 4.2.3 Тэгшилгээнээс гарч буй илүүдэл зуурмагийг 

цутгалт хийх газар асгасан. 

ГН 4.2.4 Шугам хоолой бүрэн далдлагдсан эсэхийг 

шалгасан 

ГШҮ 4.3 Бетон шалыг өнгөлөх 

ГН 4.3.1 Тэгшилсэн бетон гадаргууг 4-5 цагийн дараа 

хөнгөн дарж өнгөлсөн 

ГН 4.3.2 Өнгөлсөн бетон гөлгөр болсон 

ГШҮ 4.4 Ажлын талбайг цэвэрлэх 
ГН 4.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  
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ГН 4.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. Резинэн 

будгийн 

талбайг 

бэлтгэх 

ГШҮ 5.1 Резинэн будаг хийх бетон 

шал бүрэн хатсаныг шалгах 

ГН 5.1.1 Бетон шалны нэг хэсэгт гялгар материалыг 

скочоор битүү нааж гаднаас нь халуун гэрлээр шарж 

чийгшилтэй эсэхийг шалгасан 

ГШҮ 5.2 Бетон шалны гадаргууг 

шалгах 

ГН 5.2.1 Цутгасан бетон шалны гадаргуу тэгш эсэхийг 

шалгасан  

ГН 5.2.2 Шалны овгор, гүдгэр хэсгийг точилдож 

тэгшилсэн 

ГШҮ 5.3 Бетоны ан цав, хялгасан 

хагарлыг нөхөх 

ГН 5.3.1 Бетон шалны гадаргуу дах ан цав, хагарлыг 

бетон зуурмагаар дүүргэсэн  

ГН 5.3.2 Гадаргууг шпателаар бүрэн тэгшилсэн 

ГШҮ 5.4 Шал тэгшлэгчээр өнгөлөх 

ГН 5.4.1 Шалны гадаргуу тэгш эсэхийг хэмжээд 3 см-

ээс илүү зөрүүтэй байвал шал тэгшлэгчийг ашигласан 

ГН 5.4.2 Шал тэгшлэгчийг жигд болтол найруулсан  

ГН 5.4.3 Найруулсан шал тэгшлэгчийг гадаргуу дээр 

асгаж тэгш гадаргуу үүсгэсэн 

ГШҮ 5.5 Бетон гадаргууны тоос 

шороог цэвэрлэх 

ГН 5.5.1 Гадаргууд модны нойтон үртэс асгаж хог, тоос 

шороог шүүрдсэн 

ГН 5.5.2 Гадаргууг тоос сорогсоор сайтар соруулсан  

ГШҮ 5.6 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

ГН 5.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 6. Шалны 

хөрсжүүлэгч 

түрхэх 

 

 

ГШҮ 6.1 Резинэн будгийн 

хөрсжүүлэгчийг сонгох 

ГН 6.1.1 Гадна дотор хэрэглэхээс хамаарч 

хөрсжүүлэгчийн төрлийг зөв сонгосон 

ГН 6.1.2 Гадаргуугийн төрөлд хөрсжүүлэгчийг 

тохируулан сонгосон 

ГШҮ 6.2 Хөрсжүүлэгчийн заавартай 

танилцаж холих харьцааг тогтоох 

ГН 6.2.1 Хөрсжүүлэгч (А), бэхжүүлэгч(Б)-ийн харьцааг 

зааврын дагуу зөв харьцаагаар тогтоосон 

ГШҮ 6.3 Хөрсжүүлэгчийг тогтоосон 

хэмжээгээр найруулах 
ГН 6.3.1 А, Б-г хольж миксерээр жигд найруулсан 
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ГН 6.3.2 Найруулах хөрсжүүлэгчийн хэмжээг 

зарцуулах хэмжээнд тохируулсан 

ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд 

түрхэх 

ГН 6.4.1 Хөрсжүүлэгчийг шалны гадаргууд 20 

минутанд жигд түрхсэн 

ГШҮ 6.5 Хөрсжүүлэгчийг бүрэн 

түрхэгдсэн эсэхийг шалгах 

ГН 6.5.1 12 цагийн дараа бүрэн бэхэжсэн, 

хөрсжүүлэгчийн гадаргуу жигд гялгар харагдсан  

ГШҮ 6.6 Хөрсжүүлэгч дутуу түрхсэн 

хэсэгт дахин давхарлаж түрхэх 

ГН 6.6.1 Хөрсжүүлэгч түрхсэн бүх гадаргуу жигд гялгар 

харагдсан 

ГН 6.6.2 Дутуу түрхсэн хэсэгт дахин давхарлаж 

түрхсэн  

ГШҮ 6.7 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

ГН 6.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 6.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 7. Шалны 

резинэн будаг 

хийх 

ГШҮ 7.1 Резинэн будгийн холих 

харьцааг тогтоох 

ГН 7.1.1 Будгийн заавартай танилцаж холих харьцааг 

зөв тогтоосон  

ГШҮ 7.2 Резинэн будгийн хэрэглэх 

хэмжээг тогтоох 

ГН 7.2.1 Резинэн будгийн нэг удаагийн будалтанд орох 

будгийн хэмжээг зөв тогтоосон 

ГШҮ 7.3 Резинэн будгийг найруулах 

ГН 7.3.1 Резинэн будгийн тогтоосон хэмжээгээр 

найруулсан 

ГН 7.3.2 Будгийн А,Б хэсэг бүрэн холилдсон  

ГН 7.3.3 Будгийн ёроолын өтгөн хэсэг уустал хольсон  

ГШҮ 7.4 Резинэн будгийг түрхэх 
ГН 7.4.1 Резинэн будгийг 20 минутанд багтаан 

зааврын дагуу жигд түрхсэн 

ГШҮ 7.5 Резинэн будгийн бүрэн 

түрхэгдсэн эсэхийг шалгах 

ГН 7.5.1 Будаснаас хойш 12 цагийн дараа шалгасан 

ГН 7.5.2 Будсан гадаргуу жигд гялгар харагдсан  

ГН 7.5.3 Резинэн будгийг дутуу түрхсэн хэсэгт дахин 

давхарлаж түрхэх 

ГШҮ 7.6 Ажлын талбайг цэвэрлэх 

ГН 7.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 7.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-05-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжаар суралцагчид гадаргууг будалтанд 

бэлтгэх, будгийн өнгө гаргаж найруулах, будгийн ажил хийх, ажил дууссаны дараа ажлын 

чанарыг шалган хүлээлгэн өгөх ажилд чиглэгдсэн шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 ЧН- 01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ- 3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 ЧН-4, ЧЭ-3, ЧЭ-4, ЧЭ-5 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 270 

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.Будгийн 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Будах гадаргууг цэвэрлэх 

6 18 16 40 

ГШҮ 1.2 Будах гадаргууг шалгах 

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Будах гадаргууд 

хөрсжүүлэлт хийх 

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

2 
ЧЭ 2.Будгийн өнгө 

гаргах 

ГШҮ 2.1 Өнгө оруулагчийн тоо ба 

өнгийг тодруулах 

6 18 16 40 

ГШҮ 2.2 Өнгө оруулагчийг шалгах  

ГШҮ 2.3 Өнгө оруулагчийн хэмжээг 

тогтоох 

ГШҮ 2.4 Будгийн өнгийг шалгах 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

3 

ЧЭ 3.Тосон болон 

усан будаг 

найруулах 

ГШҮ 3.1 Суурь будгийг шингэлэх 

6 18 16 40 ГШҮ 3.2 Шингэлсэн будгийг шалгах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 
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4 
ЧЭ 4.Гадаргууд 

будаг хийх 

ГШҮ 4.1 Хамгаалалтын цаас наах 

8 36 30 74 

ГШҮ 4.2 Тааз будах 

ГШҮ 4.3 Булан ирмэгийг будах 

ГШҮ 4.4 Хана будах 

ГШҮ 4.5 Зориулалтын цаасан 

наалтыг хуулах 

ГШҮ 4.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх     

5 
ЧЭ 5.Бэхжүүлэгч 

түрхлэг хийх 

ГШҮ 5.1 Бэхжүүлэгч түрхлэгийг 

бэлтгэх 

10 36 30 76 

ГШҮ 5.2 Булан ирмэгийг 

бэхжүүлэгчээр будах 

ГШҮ 5.3 Гадаргууд бэхжүүлэгч 

түрхлэг хийх 

ГШҮ 5.4 Зориулалтын цаасан 

наалтыг хуулах  

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

 Онол, дадлагын харьцаа 36 126 108 270 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 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  

 Будгийн ажил хийх үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах  

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  

 Будгийн ажлын ХАБЭА-г ханган ажиллах 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  
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 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан  

 Сургагч багш 

 Хамтран суралцагсад 

 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер 

Орчин нөхцөл 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

 Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Амны хаалт 

 Гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  Будгийн гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Будах гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.2 Будах гадаргууг шалгах 

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Будах гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх 

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Будах гадаргуу 

 Будах гадаргууг шалгах тухай 

 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх тухай 

 Будах гадаргууд хөрсжүүлэлтийн ажил хийх тухай 

 Ажлын байрыг зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Будах гадаргууны төрлийг тогтоох 

 Гадаргуугийн тоос, шороог бүрэн цэвэрлэх 

 Будаг гадаргуу тэгш эсэхийг шалгах 

 Гадаргуугийн тэгш биш хэсгийг зүлгэх 

 Хөрсжүүлэгчийн заавраас орцыг зөв тогтоох 

 Хөрсжүүлэгчийг орцын дагуу шингэлэх 

 Будах гадаргууд хөрсжүүлэлтийг жигд түрхэх 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаях 

Хандлага: 
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 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газарт 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Ном гарын авлага 

 Компьютер 

 Проектор 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөрсжүүлэгч 1.5 л  

 Цавуу 0.3кг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шпатель 

 Ган сойз 

 Багс 

 Шүүр 

 Отвес 

 Рейк 

 Метр 

 Тэгш ус 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал, Г.Дэлгэрсайхан, 

Ц.Нансалмаа Барилгын засал чимэглэлийн 

технологи, Шавар будгийн ажил 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр: Будгийн өнгө гаргах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Өнгө оруулагчийн тоо ба өнгийг тодруулах 

ГШҮ 2.2 Өнгө оруулагчийг шалгах  

ГШҮ 2.3 Өнгө оруулагчийн хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 2.4 Будгийн өнгийг шалгах 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Өнгө оруулагч 

 Өнгө оруулагчийг шалгах аргачлал 

 Өнгө оруулагчийн хэмжээг тооцох аргачлал 

 Будгийн өнгө 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт  

Ур чадвар: 

 Шаардлагатай өнгийг гаргахын тулд хэрэглэх 

өнгө оруулагчийн тоо болон өнгийг нарийвчлан 

гаргах 

 Өнгө холих туршилтын хавтгай шил бэлтгэх  

 Туршилтын шилэн дээр суурь будаг өнгө 

оруулагчийг холих 

 Өнгө оруулагчийн орц хэмжээг тогтоох 

 Будгын өнгө гаргах 

 Хананд будалт хийх 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай байх 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 
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Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Усан будаг 3л 

 Тосон будаг 1.5л 

 Шингэлэгч 0.2л 

 Ус 2л 

 Пигмент 1ш 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Багс 

 Өнхрүүш 

 Хувин 

 Шүүр 

 Литрын хэмжээтэй сав 

 Жин 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал, Г.Дэлгэрсайхан, 

Ц.Нансалмаа Барилгын засал чимэглэлийн 

технологи, Шавар будгийн ажил 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр: Тосон ба усан будаг найруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Суурь будгийг шингэлэх 

ГШҮ 3.2 Шингэлсэн будгийг шалгах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Суурь будгийг шингэлэх тухай 

 Шингэлсэн будгийг шалгах тухай 

 Ажлын байрыг цэвэрлэх тухай 

Ур чадвар: 

 Зориулалтын будаг шингэлэгчийг ашиглах 

 Цахилгаан холигчийг зөвхөн босоо чиглэлд дээш 

доош хөдөлгөх 
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 Будгийг хана, хавтгай гадаргуугийн хэсэгт будаж 

өнгийг шалгах 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай байх 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Усан будаг 3л 

 Тосон будаг 1.5л 

 Шингэлэгч 0.2л 

 Ус 2л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Багс 

 Өнхрүүш 

 Хувин 

 Шүүр 

 Тосгуур 

 Комьпрессор 

 Будаг шүрших хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гадаргууд будаг хийх 

 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Хамгаалалтын цаас наах 

ГШҮ 4.2 Тааз будах 

ГШҮ 4.3 Булан ирмэгийг будах 

ГШҮ 4.4 Хана будах 

ГШҮ 4.5 Зориулалтын цаасан наалтыг хуулах 

ГШҮ 4.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

54 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хамгаалалтын цаасны тухай 

 Хана, тааз будах технологийн тухай 

 Булан ирмэгийг будах тухай 

 Зориулалтын цаасан наалтыг хуулах тухай 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах  

Ур чадвар: 

 Хана таазны уулзвар, хаалга цонхны хүрээг 

тойруулж хамгаалалтын цаас наах 

 Хоёр өөр өнгийн будалтын уулзварт 

хамгаалалтын цаас наах  

 Таазыг хэсэгчилсэн зурвасаар ам даруулж будах 

 Будалтыг өнхрүүшээр 2 үеэр хийсэн ба эхний 

үеийг нэг чиглэлд будаад 2-р үеийг эсрэг чиглэлд 

будах 

 Булан, ирмэг, хаалга цонхны хажуугийн хэсэг, 

унтраалга, залгуурын орчинд 7-10 см өргөнтэй 

зурвасын будалтыг багсаар будах  

 Бэхжүүлэгч түрхлэг хийхгүй үед хамгаалалтын 

цаасыг анхаарал болгоомжтой нэг талаас нь 

хөөж хуулж авах 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах  

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэх 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 
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 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай байх 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Усан будаг 3кг 

 Тосон будаг 1.5л 

 Шингэлэгч 0.2л 

 Ус 2л 

 Хамгаалалтын цаас 1 боодол 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Багс 

 Өнхрүүш 

 Хувин 

 Шүүр 

 Тосгуур 

 Компрессор 

 Будаг шүрших хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Будгийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: Бэхжүүлэгч түрхлэг хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Бэхжүүлэгч түрхлэгийг бэлтгэх 

ГШҮ 5.2 Булан ирмэгийг бэхжүүлэгчээр будах 

ГШҮ 5.3 Гадаргууд бэхжүүлэгч түрхлэг хийх 

ГШҮ 5.4 Зориулалтын цаасан наалтыг хуулах 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 54 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зориулалтын цаасан наалт 

 Булан ирмэгийг бэхжүүлэгчээр будах тухай 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Бэхжүүлэгчийн заавартай танилцаж, шингэлэх  

 Булан, ирмэг, хаалга цонхны хажуугийн хэсэг, 

унтраалга, залгуурын орчинд 7-10 см өргөнтэй 

зурвасын будалтыг багсаар будах 

 Бэхжүүлэгч түрхлэгийг 1-2 үе өнхрүүшээр будах 

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах 

Хандлага: 

 Ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 

биелүүлэх 

 Багаар ажиллах 

 Цаг баримтлах 

 Байгууллагын болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Хувийн зохион байгуулалттай байх 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Мэргэжлийн онолын танхимд 

 Үйлдвэрлэлийн орчин 

 Сургалтын дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Ном гарын авлага 

 Компьютер 

 Проектор 
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 Самбар 

 Дэлгэц 

 Шохой 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Бэхжүүлэгч 1.2л 

 Хамгаалалтын цаас 1боодол 

 Лак 300гр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Багс 

 Өнхрүүш 

 Хувин 

 Шүүр 

 Тосгуур 

 Комьпрессор 

 Будаг шүрших хошуу 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

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 
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 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 

 “Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх “ чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Зурагт үзүүлэн  10 

2 Электрон хичээл 5 

3 Компьютер 1 

4 Проектор 1 

5 Скайнер 1 

6 Хэвлэгч 1 

7 Самбар 1 

8 Дэлгэц 1 

9 Маркер \өнгийн\ 2 

 Дүн  
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Ашиглагдах багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ Тоног төхөөрөмжийн нэр Х/н 
Тоо 

ширхэг 
Техникийн тодорхойлолт 

1 Өнхрүүш Ш 20 D30mm 

2 Багс Ш 20 10,15мм өргөн 

3 Компрессор Ш 20 220в  

4 Шүрших хошуу Ш 1 2л багтаамжтай 

5 Хувин Ш 1 10л төмөр хувин 

6 Шүүр Ш 1 Мяндсан 

7 Тосгуур Ш 1 30см төмөр тосгуур 

8 Уртасгагч Ш 1 10м урттай, 220в 

 

Түүхий эд, материалын жагсаалт: 

Маягт 3 

№ Материалын нэр Х/н Тоо ширхэг 
Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Усан будаг Л 18 1500 27000 

2 Тосон будаг Л 18 3200 57600 

3 Шингэлэгч Л 1 7000 7000 

4 Хамгаалалтын цаас Ш 2 2500 5000 

5 Ус Л 5 2 10 

6 Лак Л 18 5000 90000 

7 Бэхжүүлэгч Кг 18 3300 59400 

 Бүгд    746010 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-05-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын 

дугаар: 

05 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Будгийн ажил хийх 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Будах 

гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Будах гадаргууг цэвэрлэх 
ГН 1.1.1 Будах гадаргууны төрлийг тогтоосон 

ГН 1.1.2 Гадаргуугийн тоос, шороог бүрэн цэвэрлэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл 

Ярилцлага 

Ажиглалт  

Эцсийн 

бүтээгдэхүү

нээр үнэлэх  

ГШҮ 1.2 Будах гадаргууг шалгах 
ГН 1.2.1 Будаг гадаргуу тэгш эсэхийг шалгасан 

ГН 1.2.2 Гадаргуугийн тэгш биш хэсгийг зүлгэсэн  

ГШҮ 1.3 Хөрсжүүлэгчийг бэлтгэх 
ГН 1.3.1 Хөрсжүүлэгчийн заавраас орцыг зөв тогтоосон 

ГН 1.3.2 Хөрсжүүлэгчийг орцын дагуу шингэлсэн  

ГШҮ 1.4 Будах гадаргууд 

хөрсжүүлэлт хийх 

ГН 1.4.1 Будах гадаргууд хөрсжүүлэлтийг жигд түрхсэн 

 

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГН 1.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Будгийн 

өнгө гаргах 

ГШҮ 2.1 Өнгө оруулагчийн тоо ба 

өнгийг тодруулах 

ГН 2.1.1 Шаардлагатай өнгийг гаргахын тулд хэрэглэх 

өнгө оруулагчийн тоо болон өнгийг нарийвчлан 

тодруулсан 

ГШҮ 2.2 Өнгө оруулагчийг шалгах  

ГН 2.2.1 Өнгө холих туршилтын хэдэн хавтгай шилийг 

бэлтгэсэн  

ГН 2.2.2 Туршилтын шилэн дээр суурь будаг өнгө 

оруулагчийг хольсон  

ГШҮ 2.3 Өнгө оруулагчийн 

хэмжээг тогтоох 

ГН 2.3.1 Шаардлагатай өнгө гартал туршсан 

ГН 2.3.2 Өнгө оруулагчийн орц хэмжээг эцэслэн 

тогтоосон 
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ГШҮ 2.4 Будгийн өнгийг шалгах 

ГН 2.4.1 Тогтоосон орцын дагуух өнгө оруулагчийг 

будагтай сайтар хольсон 

ГН 2.4.2 Гаргасан өнгийн будгийг хананд туршилтын 

будалт хийж шалгасан 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГН 2.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 2.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Тосон 

болон усан 

будаг 

найруулах 

ГШҮ 3.1 Суурь будгийг шингэлэх 

ГН 3.1.1 Зориулалтын будаг шингэлэгчийг бэлтгэсэн 

ГН 3.1.2 Цахилгаан холигчийг зөвхөн босоо чиглэлд 

дээш доош хөдөлгөсөн 

ГН 3.1.3 Шингэлэгчийг орцын дагуу сайтар хутгаж 

хольсон 

ГШҮ 3.2 Шингэлсэн будгийг 

шалгах 

ГН 3.2.2 Будгийг хана, хавтгай гадаргуугийн хэсэгт 

 будаж өнгийг шалгасан 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГН 3.3.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.3.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Гадаргууд 

будаг хийх 

ГШҮ 4.1 Хамгаалалтын цаас наах 

ГН 4.1.1 Хана таазны уулзвар, хаалга цонхны хүрээг 

тойруулж хамгаалалтын цаас наасан 

ГН 4.1.2 Хоёр өөр өнгийн будалтын уулзварт 

хамгаалалтын цаас наасан  

ГШҮ 4.2 Тааз будах 

ГН 4.2.1 Таазыг хэсэгчилсэн зурвасаар ам даруулж 

будсан 

ГН 4.2.2 Будалтыг өнхрүүшээр 2 үеээр хийсэн ба эхний 

үеийг нэг чиглэлд будаад 2-р үеийг эсрэг чиглэлд 

будсан 

ГН 4.2.3 Будалт жигд болсон 

ГШҮ 4.3 Булан ирмэгийг будах 

ГН 4.3.1 Булан, ирмэг, хаалга цонхны хажуугийн хэсэг, 

унтраалга, залгуурын орчинд 7-10 см өргөнтэй 

зурвасын будалтыг багсаар нямбай хийсэн  
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ГШҮ 4.4 Хана будах 

ГН 4.4.1 Будалтыг өнхрүүшээр 2 үеээр хийсэн ба эхний 

үеийг нэг чиглэлд будаад 2-р үеийг эсрэг чиглэлд 

будсан 

ГН 4.4.2 Өнхрүүшийг сайтар дарж жигд будсан 

ГШҮ 4.5 Зориулалтын цаасан 

наалтыг хуулах 

ГН 4.5.1 Бэхжүүлэгч түрхлэг хийхгүй үед хамгаалалтын 

цаасыг анхаарал болгоомжтой нэг талаас нь хөөж 

хуулж авсан 

ГШҮ 4.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГН 4.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. 

Бэхжүүлэгч 

түрхлэг хийх 

ГШҮ 5.1 Бэхжүүлэгч түрхлэгийг 

бэлтгэх 

ГН 5.1.1 Бэхжүүлэгчийн заавартай танилцаж, шингэлэх 

эсэхийг шийдсэн  

ГШҮ 5.2 Булан ирмэгийг 

бэхжүүлэгчээр будах 

ГН 5.2.1 Булан, ирмэг, хаалга цонхны хажуугийн хэсэг, 

унтраалга, залгуурын орчинд 7-10 см өргөнтэй 

зурвасын будалтыг багсаар нямбай хийсэн  

ГШҮ 5.3 Гадаргууд бэхжүүлэгч 

түрхлэг хийх 

ГН 5.3.1 Бэхжүүлэгч түрхлэгийг 1-2 үе өнхрүүшээр 

будсан 

ГШҮ 5.4 Зориулалтын цаасан 

наалтыг хуулах 

ГН 5.4.1 Хамгаалалтын цаасыг анхаарал болгоомжтой 

нэг талаас нь хөөж хуулж авсан 

ГШҮ 5.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГН 5.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-06-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Тус чадамжийн нэгжийг эзэмшсэнээрээ суралцагч нь гадаргууг цаасан өнгөлгөөний ажилд 

бэлтгэн, цаасан өнгөлгөөний ажил хийж, ажил дууссаны дараа чанарыг шалган хүлээлгэн 

өгөх мэдлэг, ур чадвартай эзэмшинэ  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

 ЧН-01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 ЧН-4, ЧЭ-3, ЧЭ-4, ЧЭ-5 хүртэл  

 ЧН-5, ЧЭ-1-4 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ Чадамжийн элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 252 

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. Цаасан 

өнгөлгөөний ажилд 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Цаасан өнгөлгөө хийх 

гадаргууг бэлтгэх 2 12 12 26 

ГШҮ 1.2 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

2 
ЧЭ 2. Цаасан 

өнгөлгөөг зүсэх 

ГШҮ 2.1 Цаасан өнгөлгөө хийх 

гадаргууг хэмжих 

6 18 18 42 

ГШҮ 2.2 Цаасан өнгөлгөөний 

ирмэгийг шалгах 

ГШҮ 2.3 Цаасан өнгөлгөөг нугалж 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Цаасан өнгөлгөөг 

нугалсны дагуу зүсэх 

3 

ЧЭ 3. Цаасан 

өнгөлгөөний эхлэх 

тэгш хэмийг тогтоох 

ГШҮ 3.1 Цаасан өнгөлгөө наах 

эхний цэгийг тогтоох 
6 18 18 42 

ГШҮ 3.2 Эхлэх цэгт босоо 

шугамыг татах 
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ГШҮ 3.3 Цаасан өнгөлгөөний 

дээд ирмэгний хэмжээг тавих 

4 

ЧЭ 4. Цаасан 

өнгөлгөөний цавууг 

найруулах 

ГШҮ 4.1 Цаасан өнгөлгөөний 

цавууг сонгох 
6 18 18 42 

ГШҮ 4.2 Цавууг найруулах 

ГШҮ 4.3 Цавууг шалгах 

5 
ЧЭ 5. Цаасан 

өнгөлгөөг цавуудах 

ГШҮ 5.1 Цаасыг цавуудахад 

бэлтгэх 

6 18 18 42 
ГШҮ 5.2 Бэлтгэсэн цаасанд 

цавууг жигд түрхэх 

ГШҮ 5.3 Цавуудсан цаасан 

өнгөлгөөг нугалах 

6 
ЧЭ 6. Цаасан 

өнгөлгөөг наах 

ГШҮ 6.1 Цаасан өнгөлгөө наах 

гадаргууг цавуудах 

10 24 24 58 

ГШҮ 6.2 Цаасан өнгөлгөөг 

гадаргууд нааж эхлэх 

ГШҮ 6.3 Цаасан өнгөлгөөний 

наалтыг эцэслэх 

ГШҮ 6.4 Цаасны дээд ирмэгийг 

зүсэх 

ГШҮ 6.5 Цаасан өнгөлгөөний 

наалтыг шалгах 

ГШҮ 6.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

4 Онол, дадлагын харьцаа 36 108 108 252 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, 

журам 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан 

 Сургагч багш 
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 Инженер техникчид 

 Мастер ээлжийн ахлагч нар 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл 
 Сургалтын танхим  

 ХААЭА-ын танхим  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Шаардлагагүй  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр  Цаасан өнгөлгөөний ажилд гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  
ГШҮ 1.1 Цаасан өнгөлгөө хийх гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

30 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Цаасан өнгөлгөөний ажилд гадаргууг бэлтгэх 

ажлыг хангах  

Ур чадвар: 

 Гадаргуугийн хотгор гүдгэр, өө сэв, тоосжилтийг 

цэвэрлэх арга барил эзэмших 

 Гадаргуугийн тэгш байдлыг хэмжих багажаар 

шалгаж шаардлага хангах 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэйтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх  

Сургалт явагдах газар: Хичээлийн танхим 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, бичгийн цаас, 

өнгийн цаас, цавуу, скоч, ватум цаас 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Багс, шпатель, хувин, өнхрүүш, тэгш ус, 2м урттай шугам 

мод, шотка 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр:  Цаасан өнгөлгөөг зүсэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Цаасан өнгөлгөө хийх гадаргууг хэмжих 

ГШҮ 2.2 Цаасан өнгөлгөөний ирмэгийг шалгах 

ГШҮ 2.3 Цаасан өнгөлгөөг нугалж бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Цаасан өнгөлгөөг нугалсны дагуу зүсэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг:  

 Цаасан хуйлмалын хээ болон өнгийг тохируулан 

зүсэж тайрах технологи  

Ур чадвар: 

 Цаасан өнгөлгөө хийх гадаргууг хэмжих 

 Цаасан хуйлмалыг хэмжээний дагуу нугалж 

бэлтгэх  

 Цаасан хуйлмалыг нугалаасыг дагуу зүсэх, 

тайрах  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  
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 Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Хичээлийн танхим 

Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, Самбар, Дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Цаасан хуйлмал боодол 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Багс, Шпатель, өнхрүүш, хутга, цаас зүсэгч, хайч, метр, 

тэгш ус, шотка, 2м урттай шугам мод, шат вандан  

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр:  Цаасан өнгөлгөөний эхлэх тэгш хэмийг тогтоох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Цаасан өнгөлгөө наах эхний цэгийг тогтоох 

ГШҮ 3.2 Эхлэх цэгт босоо шугамыг татах 

ГШҮ 3.3 Цаасан өнгөлгөөний дээд ирмэгний хэмжээг 

тавих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Цаасан өнгөлгөө наах эхний цэгийг тогтооход 

лазар ашиглах тухай 

 Утасаар чиг татах, тэмдэглэгээ тавих тухай 

Ур чадвар:  

 Цаасан өнгөлгөө наах эхний цэгийг тогтоох 

 Эхлэх цэгт босоо шугамыг татах 

 Цаасан өнгөлгөөний дээд ирмэгний хэмжээг 

тавих 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  
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 Ажлын байрыг оновчтой зохион байүуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх  

Сургалт явагдах газар: 
 Хичээлийн танхим 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Цаасан хуйлмал 1боодол 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Багс, Шпатель, өнхрүүш, хутга, цаас зүсэгч, хайч, метр, 

тэгш ус, шотка, 2м урттай шугам мод, шат вандан, 

харандаа 

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил, Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Цаасан өнгөлгөөний цавууг найруулах  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Цаасан өнгөлгөөний цавууг сонгох 

ГШҮ 4.2 Цавууг найруулах 

ГШҮ 4.3 Цавууг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Цаасан өнгөлгөөний цавууны маркыг сонгох 

тухай 

 Цавууг найруулах технологи  

Ур чадвар: 

 Цаасан өнгөлгөөний цавууг сонгох 
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 Цавууг найруулах 

 Цавууг шалгах 

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Цавуу 0.2гр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Багс, Шпатель, өнхрүүш, шотка, хувин  

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи,  

2. Б.Батцагаан Барилгын материал, 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи, Шавар будгийн ажил 

4. Заслын ажил БНбД31-10-05 

5. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: Цаасан өнгөлгөөг цавуудах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Цаасыг цавуудахад бэлтгэх 

ГШҮ 5.2 Бэлтгэсэн цаасанд цавууг жигд түрхэх 

ГШҮ 5.3 Цавуудсан цаасан өнгөлгөөг нугалах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Бэлдсэн цаасыг цавуудах технологи  
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Ур чадвар: 

 Цаасыг цавуудахад бэлтгэх  

 Цаасыг технологийн дагуу цавуудах  

 Цавуудсан цаасыг зөв нугалах  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Эмх цэгцтэй байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Цаасан хуйлмал, цавуу, ус  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Багс, шпатель, өнхрүүш, хутга, цаас зүсэгч, хайч, метр, 

тэгш ус, шотка, шат вандан, харандаа, хувин  

Ашигласан материал: 

1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил,  

5. Заслын ажил БНбД31-10-05 

6. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм 

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 6-ын нэр: Цаасан өнгөлгөөг наах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Цаасан өнгөлгөө наах гадаргууг цавуудах 

ГШҮ 6.2 Цаасан өнгөлгөөг гадаргууд нааж эхлэх 

ГШҮ 6.3 Цаасан өнгөлгөөний наалтыг эцэслэх 

ГШҮ 6.4 Цаасны дээд ирмэгийг зүсэх 

ГШҮ 6.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

42 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Цаасан өнгөлгөө наах гадаргууг цавуудах 

технологи  

 Цаасыг гадаргууд наах технологи  

 Гадаргууд наасан цаасны ирмэгийг зүсэх 

технологи  

Ур чадвар:  

 Цаасан өнгөлгөө наах гадаргууг цавуудах 

 Цаасан өнгөлгөөг гадаргууд наах аргачилал  

 Цаасны дээд ирмэгийг зүсэх аргачилал  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах  

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шудрага байх  

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Хичээлийн танхим 

Дадлагын газар  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Цаасан хуйлмал 1 боодол  

цавуу 0.2гр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Багс, шпатель, өнхрүүш, хутга, цаас зүсэгч, хайч, метр, 

тэгш ус, шотка, 2м урттай шугам мод, шат вандан, 

харандаа,хувин 

Ашигласан материал: 
1. Г.Дашгүнд Будгийн ажлын технологи 

2. Б.Батцагаан Барилгын материал 
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3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. Шавар будгийн ажил,  

5. Заслын ажил БНбД31-10-05 

6. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

7. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Цахилгааны инженер, механикийн мэргэжилтэй, өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр 

мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  
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 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 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Үзүүлэн суралцагчдын тоогоор 

2 Тараах материал суралцагчдын тоогоор 

3 Тестийн сан суралцагчдын тоогоор 

4 Пресентаци ЧЭ-д тохирсон 

5 Биет үзүүлэн Баг бүрт хүрэлцэхүйц 

6 Гарын авлага ЧН, ЧЭ-ээр 

7 CD хичээл 1 

8 Дүрс бичлэг 1 

9 Мэргэжлийн стандарт 1 

10 Норм үнэлгээ ЧН-н агуулгад тохирсон 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Цаас зүсэгч ш 12 Гар зүсэгч 

2 Өнхрүүлэг ш 12 30см урттай 

3 Багс ш 12 3/1 

4 Метр ш 12 2-5метртэй 

5 Төмөр буюу резинэн хувин ш 12 8-10л багтаамжтай 

6 Тэгш ус ш 6 2метрийн урттай  

7 Хүрз ш 12 Модон 

8 60см урттай тэгш ус ш 12 Гар ажиллагаатай 
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9 Рейк ш 12 2 метр урттай 

10 Лазерынтэгш ус ш 4 Хөлтэй бага оврын 

11 А шат ш 6 Эвхдэг 

12 Алчуур ш 12 Зориулалтын  

13 Шпатель ш 12 Хуванцар, төмөр 

14 Зуурмаг зуурагч ш 2 0.25м3 багтаамжтай/220в/ 

15 Гар ажиллагаатай 

тэргэнцэр 

ш 4 Бага оврын 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт: 

Маягт 3 

№ Материал, түүхий 

эдийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Нэг бүрийн 

үнэ/мян.төг/ 

Нийт үнэ 

/мян.төг/ 

1 Цавуу кг 10 7000 70000 

2 Энгийн цаас боодол 44 5000 22000 

3 Сайн чанарын цаас боодол 44 7000 38000 

4 Эмжээр цаас боодол 22 4500 99000 

 Нийт дүн    571000 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-06-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар: 06 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх  

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Цаасан 

өнгөлгөөний 

ажилд гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Цаасан өнгөлгөө хийх 

гадаргууг цэвэрлэх 

ГН 1.1.1 Замаскадсан гадаргуу бүрэн хатсан 

ГН 1.1.2 Гараар шалгахад тоосжилгүй болсон  

ГН 1.1.3 Гадаргуугийн бага зэрэг алдааг зүлгэж 

цэвэрлэсэн 

ГН 1.1.4 Гадаргуугийн тэгш байдлыг хэмжих багажаар 

шалгаж шаардлага хангасан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын 

байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл  

Ажиглалт  

Тест  

Эцсийн 

бүтээгдэхүү

нээр үнэлэх  

ГШҮ 1.2 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.2.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.2.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Цаасан 

өнгөлгөөг зүсэх 

ГШҮ 2.1 Цаасан өнгөлгөө хийх 

гадаргууг хэмжих 

ГН 2.1.1 Ханын нийт өндрийг хэмжсэн 

ГН 2.1.2 Таазны уртыг хэмжсэн /хэрэв цаас наавал/ 

ГШҮ 2.2 Цаасан өнгөлгөөний 

ирмэгийг шалгах  

ГН 2.2.1 Цаасан өнгөлгөөний төрлөөс хамааруулан 

ирмэгийг бэлдсэн 

ГШҮ 2.3 Цаасан өнгөлгөөг 

нугалж бэлтгэх 

ГН 2.3.1 Хээтэй цаасан өнгөлгөөг хээнд тааруулан 

хорогдол бага гаргахаар хэмжиж бэлтгэсэн  

ГН 2.3.2 Зурагтай цаасан өнгөлгөөний дээд талын 

хэсгийн зураг адил байхаар тааруулсан 

ГН 2.3.3 Гадаргуун түвшний уналт, гадаргуу тэгш бус 

зэрэгт 5-10см нөөц байхаар тааруулсан 

ГН 2.3.4 Цаас зүссэнээс үлдсэн жижиг хэсгүүдийг 

хаалга, цонх мэт жижиг хэсгүүдэд хэрэглэхээр бэлдсэн 
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ГШҮ 2.4 Цаасан өнгөлгөөг 

нугалсны дагуу зүсэх 

ГН 2.4.1 Нугалагдсан цаасны ирмэгийг нь тааруулж, 

зүсэгчээ тэгш барьж, шугамын дагуу зүссэн 

ЧЭ 3. Цаасан 

өнгөлгөөний эхлэх 

тэгш хэмийг 

тогтоох 

ГШҮ 3.1 Цаасан өнгөлгөө наах 

эхний цэгийг тогтоох 

ГН 3.1.1 Цаасан өнгөлгөөний төрлөөс хамааруулан 

наалтын эхний цэгийг зөв тодорхойлсон 

ГШҮ 3.2 Эхлэх цэгт босоо 

шугамыг татах  

ГН 3.2.1 Ханын босоо чиглэлийн дагуу хэмжих шалгах 

багаж ашиглан, шугам татсан  

ГШҮ 3.3 Цаасан өнгөлгөөний 

дээд ирмэгний хэмжээг тавих 

ГН 3.3.1 Цаасан өнгөлгөөны дээд ирмэгээс тааз 

хүртэлх зайг зөв тодорхойлсон 

ГН 3.3.2 Таазнаас цаасан өнгөлгөөны дээд ирмэг 

байрлах хэмжээг ханан дээр хэмжиж, хэвтээ шугам 

татсан 

ЧЭ 4. Цаасан 

өнгөлгөөний 

цавууг найруулах 

ГШҮ 4.1 Цаасан өнгөлгөөний 

цавууг сонгох 

ГН 4.1.1 Цаасан өнгөлгөөний төрөлд тохирсон цавууг 

сонгосон 

ГШҮ 4.2 Цавууг найруулах 

ГН 4.2.1 Цавуу найруулах заавартай танилцсан 

ГН 4.2.2 Савтай усанд цавууны нунтгийг бага багаар 

нэмж нэгэн жигд хольц болтол хутгасан 

ГН 4.2.3 Найруулсан цавууг зааварт зааснаар тодорхой 

хугацаанд амраасан  

ГШҮ 4.3 Цавууг шалгах 
ГН 4.3.1 Цавууны өтгөн шингэнийг зааврын дагуу 

тохируулсан 

ЧЭ 5. Цаасан 

өнгөлгөөг 

цавуудах 

ГШҮ 5.1 Цаасыг цавуудахад 

бэлтгэх 

ГН 5.1.1 Бэлтгэж зүссэн (10 орчим) цаасыг шал эсвэл 

тусгай ширээн дээр нүүрэн талыг нь доош харуулж 

давхарлан тавьсан 

ГН 5.1.2 Цаасны давхар болгон 15-20мм зайтай ам 

зөрсөн 

ГШҮ 5.2 Бэлтгэсэн цаасанд 

цавууг жигд түрхэх 

ГН 5.2.1 Өнхрүүшээр цавууг жигд түрхсэн 

ГН 5.2.2 Цаасны гол хэсгээс зах руу чиглүүлж түрхсэн 

ГН 5.2.3 Цаасны нүүрэн тал цэвэрхэн байсан 

ГН 5.2.4 Цаасанд цавууг шингээх зорилгоор тодорхой 

хугацаагаар байлгасан (1-2 үетэй цаасан цаасан 

өнгөлгөө - 5-7 минут, бусад төрлийн цаасан өнгөлгөө 8-

10 минут гэх мэт)  
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ГН 5.2.4 Хананд наахын өмнө ирмэгүүдийг дахин 

цавуудсан 

ГШҮ 5.3 Цавуудсан цаасан 

өнгөлгөөг нугалах 

ГН 5.3.1 Цаасны заавраас нугалах эсэхийг шалгасны 

дараа болгоомжтой нугалсан 

ЧЭ 6. Цаасан 

өнгөлгөөг наах 

ГШҮ 6.1 Цаасан өнгөлгөө наах 

гадаргууг цавуудах 

ГН 6.3.1 Цаасан өнгөлгөө наах гадаргууг жигд 

цавуудсан 

ГШҮ 6.2 Цаасан өнгөлгөөг 

гадаргууд нааж эхлэх 

ГН 6.2.1 Босоо, хэвтээ тэмдэглэгээний дагуу цаасан 

өнгөлгөөг гадаргууд тэгш нааж эхэлсэн 

ГШҮ 6.3 Цаасан өнгөлгөөний 

наалтыг эцэслэх 

ГН 6.3.1 Наасан цаасан өнгөлгөөг босоо, хэвтээ 

чиглэлийн дагуу багаж, хэрэгсэл ашиглан жигд 

даралтаар хананд шахаж наасан 

ГШҮ 6.4 Цаасны дээд ирмэгийг 

зүсэх 

ГН 6.4.1 Хэвтээ чиглэлийн дагуу тавигдсан хэмжээнээс 

илүү гарсан цаасыг тэгш зүссэн 

ГШҮ 6.5 Цаасан өнгөлгөөний 

наалтыг шалгах 

ГН 6.5.1 Цаасан өнгөлгөөний наалт хананаас 

хөндийрөөгүй, хэвтээ босоо чиглэлийн дагуу тэгш 

наагдсан 

ГШҮ 6.6 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 6.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 6.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гоёлын хийцийн ажил хийх  

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123–20-07-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжаар суралцагчид хана болон таазыг 

гоёлын хийцээр өнгөлөх, хэрэглэгдэх хийцийн төрөл, тоо хэмжээг гаргах, материалын 

сонголт ажил дууссаны дараа чанарыг шалган хүлээлгэн өгөх мэдлэг, ур чадвар эзэмшинэ.  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

 ЧН- 01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 ЧН-04, ЧЭ-3, ЧЭ-4, ЧЭ-5 хүртэл  

 ЧН-05, ЧЭ-1- 4 хүртэл  

 ЧН-06, ЧЭ-1–6 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг - 270 

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. Гоёлын хийц 

тогтоох 

технологийг сонгох 

ГШҮ 1.1 Гоёлын хийцийн төрлийг 

тодорхойлох 

8 18 18 44 

ГШҮ 1.2 Гоёлын хийцийн байршлыг 

тогтоох 

ГШҮ 1.3 Бэхлэх гадаргууг 

тодорхойлох 

ГШҮ 1.4 Гоёлын хийцийг тогтоох 

бэхэлгээг сонгох 

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

2 
ЧЭ 2. Хэмжилтийн 

тэмдэглэгээ тавих 

ГШҮ 2.1 Гоёлын хийцийн байршлын 

тэмдэглэгээг тавих 

8 18 18 44 
ГШҮ 2.2 Гоёлын хийцийн тоо, 

хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний ажлын эхлэх 

цэгийг тэмдэглэх 
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ГШҮ 2.4 Материал хоорондын 

залгаас хийгдэх хэсэгт тэмдэглэгээ 

хийх 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

3 
ЧЭ 3. Гоёлын 

хийцийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Гоёлын хийцийн хэмжээг 

тохируулах 

4 24 18 46 ГШҮ 3.2 Гоёлын хийцийн ирмэг 

уулзварыг хэсгийг шалгах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

4 

ЧЭ 4. Бэлтгэсэн 

хийцийг гадаргууд 

тогтоох 

ГШҮ 4.1 Хийцийг тогтоох ажилд 

бэлтгэх 

6 24 18 48 
ГШҮ 4.2 Гоёлын хийцийг тогтоох 

ГШҮ 4.3 Гоёлын хийцийн байршлыг 

шалгах 

ГШҮ 4.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

5 

ЧЭ 5. Тогтоосон 

хийцэд чигжээс 

хийх 

ГШҮ 5.1 Гоёлын хийцийн тогтоосныг 

шалгах 

4 24 18 46 
ГШҮ 5.2 Гоёлын хийцийн уулзварыг 

чигжих 

ГШҮ 5.3 Илүүдэл чигжээсийг хусах 

ГШҮ 5.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

6 
ЧЭ 6. Гоёлын 

хийцийг өнгөлөх 

ГШҮ 6.1 Гадаргууг будгийн ажилд 

бэлтгэх 

6 18 18 42 ГШҮ 6.2 Хийцийг будах 

ГШҮ 6.3 Бэхжүүлэгч түрхлэг хийх 

ГШҮ 6.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

7 Онол, дадлагын харьцаа 36 126 108 270 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 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  
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 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 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 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 

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. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гоёлын хийц тогтоох технологийг сонгох 

 

ГШҮ 1.1 Гоёлын хийцийн төрлийг тодорхойлох 

ГШҮ 1.2 Гоёлын хийцийн байршлыг тогтоох 

ГШҮ 1.3 Бэхлэх гадаргууг тодорхойлох 

ГШҮ 1.4 Гоёлын хийцийг тогтоох бэхэлгээг сонгох 

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

32 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Материалын ашиглалт, төрөл, технологи  

 Тооцоолон бодох аргууд 

 Багаж хэрэгсэл ашиглалт  

Ур чадвар: 

 Гоёлын хийцийн төрлийг тодорхойлох, бэхлэх 

болон өнгөлөх аргыг эзэмших  
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 Гоёлын хийцийн байрлах хэсгийг тогтоох, 

хэмжилт хийх  

 Гадаргуугийн барьцалдах, бат бөх чанарыг 

тодорхойлох  

Хандлага: 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Ном гарын авлага 

 Компьютер 

 Проектор 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Зүлгүүр 0.5мм, гипс, кнауф, силикон, шрупп 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель /төмөр болон резинэн/, алх, дрилл 

Ашигласан материал: 

1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр  Хэмжилтийн тэмдэглэгээ тавих  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Гоёлын хийцийн байршлын тэмдэглэгээг тавих 

ГШҮ 2.2 Гоёлын хийцийн тоо, хэмжээг тогтоох  

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний ажлын эхлэх цэгийг тэмдэглэх 

ГШҮ 2.4 Материал хоорондын залгаас хийгдэх хэсэгт 

тэмдэглэгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 44 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Ажлын зургийн дагуу гоёлын хийцийн байршлыг 

тогтоох, хийцийн тоо хэмжээг гаргах тухай 

Ур чадвар: 

 Ажлын зургийн дагуу гоёлын хийцийн байршлыг 

тэмдэглэх, гоёлын хийцийн тоо хэмжээг гаргах  

 Хийцийн онцлог, байршлаас хамааруулан эхлэх 

цэгийг тогтоох 

 Гоёлын хийцийн залгаас хэсэгт тэмдэглэгээ хийх  

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх  

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, дадлагын байр, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, тэгш ус, шугам, харандаа, бал, шпатель 

Ашигласан материал: 1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  
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2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр  Гоёлын хийцийг бэлтгэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ГШҮ 3.1 Гоёлын хийцийн хэмжээг тохируулах 

ГШҮ 3.2 Гоёлын хийцийн ирмэг уулзварыг хэсгийг 

шалгах  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

34 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гоёлын хийцийг бэлтгэх, хэмжээсийн дагуу тайрч 

ирмэгийг зүлгэх мэдлэг эзэмшинэ 

Ур чадвар: 

 Гоёлын хийцийн хэмжээ тавих ширээг бэлтгэх 

 Бэлдэцийг ширээн дээр хөдөлгөөнгүй байрлуулах 

 Материалыг хэмжээсийн дагуу тайрах 

 Ирмэг уулзварын залгаасыг жигд, тэгш хэмтэй 

тааруулах  

 Ирмэгүүдийн арзгар хэсгийг цэвэрлэж үрсэн 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, дадлагын байр, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, Электрон хичээл, Ном гарын авлага, 

Компьютер, Проектор, Самбар, Дэлгэц,Тестийн сан 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Зүлгүүр 20см 

 Гипс 0.2гр 

 Кнауф 0.2гр 

 Силикон 1ш 

 Шуруп 1 хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель, метр, тэгш ус, лазер тэгш ус, рейк, хавчаар, 

ажлын ширээ, чий, шугам, гар хөрөө, цахилгаан хөрөө, 

цаасны хутга, 

Ашигласан материал: 

1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр  Бэлтгэсэн хийцийг гадаргууд тогтоох  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ГШҮ 4.1 Хийцийг тогтоох ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 4.2 Гоёлын хийцийг тогтоох 

ГШҮ 4.3 Гоёлын хийцийн байршлыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

42 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Гоёлын хийцийг гадаргууд тогтоох технологи 

ажиллагааг мэднэ  

Ур чадвар: 

 Бэлтгэсэн хийцийг тогтоох  

 Бэхлэх зуурмаг, цавуу, шруп зэргийг бэлтгэсэн 

 Хийцийг жигд цавуудсан  

 Урьдчилан тэмдэглэсэн хэмжээнд тохируулан 

наасан 

 Тогтоосон гоёлын хийцийн тэгш хэмийг шалгах  

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

Хандлага:  

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  
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 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шударга байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, дадлагын байр, ажлын байр  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, Электрон хичээл, Ном гарын авлага, 

Компьютер, Проектор, Самбар, Дэлгэц,Тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Зүлгүүр 20см 

 Гипс 0.2гр 

 Кнауф 0.2гр 

 Силикон 1ш 

 Шуруп 1 хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель, хавчаар, чий, тэгш ус, лазер тэгш ус, ажлын 

ширээ, шугам гар хөрөө, цахилгаан хөрөө, цахилгаан 

дрилл, цаасны хутга  

Ашигласан материал: 

1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр  Тогтоосон хийцэд чигжээс хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Гоёлын хийцийн тогтоосныг шалгах 

ГШҮ 5.2 Гоёлын хийцийн уулзварыг чигжих 

ГШҮ 5.3 Илүүдэл чигжээсийг хусах 

ГШҮ 5.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

34 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг:  

 Гоёлын хийцийн уулзвар залгаасыг чигжих, 

илүүдэл хэсгийг цэвэрлэх, зүлгэх мэдлэг 

Ур чадвар: 
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 Гоёлын хийцийг гадаргууд тэгш хэмтэй, 

хөндийрэлэлгүй, хөдөлгөөнгүй, бат бэх тогтоох 

 Тогтоосон гоёлын хийцийг хэмжих шалгах багаж 

ашиглан шалгах 

 Гоёлын хийцийн чигжээсийг зааврын дагуу зуурах 

 Завсар болон хонхор гүдгэрийг сайтар дүүргэж 

чигжих 

 Чигжээсний илүүдлийг хусагч багаж ашиглан 

хусах 

 Гадаргууд тохирох зүлгүүрийг сонгож нягт нямбай 

зүлгэх 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, дадлагын байр, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, Электрон хичээл, Ном гарын авлага, 

Компьютер, Проектор, Самбар, Дэлгэц,Тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Зүлгүүр 20см 

 Гипс 0.2гр 

 Кнауф 0.2гр 

 Силикон 1ш 

 Шуруп 1 хайрцаг 

 Шингэн хадаас 1ш 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель, метр, тэгш ус, лазер тэгш ус, хавчаар, ажлын 

ширээ,чий, шугам гар хөрөө, цахилгаан хөрөө, цаасны 

хутга, булан хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Гоёлын хийцийн ажил хийх 

Чадамжийн элемент 6-гийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гоёлын хийцийг өнгөлөх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Гадаргууг будгийн ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 6.2 Хийцийг будах 

ГШҮ 6.3 Бэхжүүлэгч түрхлэг хийх 

ГШҮ 6.4 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг:  

 Гоёлын хийцийг технологийн дагуу 1-2 үеэр 

будах арга ажиллагааг мэдэх  

Ур чадвар: 

 Гадаргууд тохирсон будах технологийг сонгох  

 Будах талбайг хэмжиж будгийн хэмжээг тооцох 

 Хамгаалалтын цаасан хуулга наах 

 Гадаргууг 1-2 үеэр будах  

 Бэхжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхэх  

 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураах 

 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэгрүү хаях 

Хандлага:  

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах  

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах  

 Үнэнч шударга байх  

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн 

гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, дадлагын байр, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, тестийн сан 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Зүлгүүр 20см 

 Гипс 0.2гр 

 Кнауф 0.2гр 

 Силикон 1ш 
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 Шуруп 1 хайрцаг 

 Шингэн хадаас 1ш 

 Будаг, бэхжүүлэгч 1л 

 Ус тусгаарлагч 1 боодол 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель, метр, тэгш ус, лазер тэгш ус, хавчаар, ажлын 

ширээ,чий, шугам, гар хөрөө, цахилгаан хөрөө, цаасны 

хутга, булан хэмжигч, өнхрүүш, багс 

Ашигласан материал: 

1. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

2. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

3. Заслын ажил БНбД31-10-05 

4. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

5. Барилгын мэргэжлийн чадавхийн төв Хуурай хийц 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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  
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 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй 

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

харгалзах 

Багш нь 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 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Үзүүлэн суралцагчдын тоогоор 

2 Тараах материал суралцагчдын тоогоор 

3 Тестийн сан суралцагчдын тоогоор 

4 Преpентаци ЧЭ-д тохирсон 

5 Биет үзүүлэн Баг бүрт хүрэлцэхүйц 

6 Гарын авлага ЧН, ЧЭ-ээр 

7 CD хичээл 1 

8 Дүрс бичлэг 1 

9 Мэргэжлийн стандарт 1 

10 Норм үнэлгээ ЧН-н агуулгад тохирсон 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 Гар хөрөө  ш 3  

2 Цахилгаан хөрөө  ш 3 220в  

3 Гар дрилл ш 3  

4 зүсэгч цахилгаан  ш 3 Хавтанцар зүсэгч (230в) 

5 Шпатель ш 15 Өргөн 200мм,250мм,300мм 

6 Өнгөлгөөний алчуур ш 15 Элгэн алчуур  

7 
Төмөр буюу резинэн 

хувин 

ш 8 8-10л багтаамжтай 

8 Тэгш ус ш 15 50см, 1м, 2м урттай 

9 Рейк ш 15 2м урт хөнгөн цагаан 

10 Лазерын тэгш ус ш 5 Бага оврын хөлтэй 

11 Эгцлүүр ш 15 150гр жинтэй 

12 Метр  ш 15 50м 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Зүлгүүр /100,200,300/ м 15 1000 15000 

2 Гипс  кг 10 300 3000 

3 Кнауф кг 10 3000 30000 

4 Силикон ш 5 7000 35000 

5 Шрупп хайрцаг 5 5500 27500 

6 Шингэн хадаас  ш 5 10000 50000 

7 Чигжээс  уут 5 7500 37500 

8 Будаг  л 5 5500 27500 

 Бүгд үнэ    225500 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123–20-07-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар: 07 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гоёлын хийцийн ажил хийх  

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Гоёлын хийц 

тогтоох 

технологийг сонгох 

ГШҮ 1.1 Гоёлын хийцийн 

төрлийг тодорхойлох 

ГН 1.1.1 Гоёлын хийцийн төрлийг тодорхойлсноор 

бэхлэх болон өнгөлөх аргыг тодруулсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл 

Ярилцлага 

Ажиглалт  

Эцсийн 

бүтээгдэхүү

нээр үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Гоёлын хийцийн 

байршлыг тогтоох 

ГН 1.2.1 Ажлын зургаас гоёлын хийцийн байрлах 

хэсгийг тогтоосон  

ГШҮ 1.3 Бэхлэх гадаргууг 

тодорхойлох 

ГН 1.3.1 Гадаргуугийн барьцалдах, бат бөх чанарыг 

тодорхойлсон  

ГШҮ 1.4 Гоёлын хийцийг 

тогтоох бэхэлгээг сонгох 
ГН 1.4.1 Тогтоох бэхэлгээг зөв сонгосон  

ГШҮ 1.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Хэмжилтийн 

тэмдэглэгээ тавих 

ГШҮ 2.1 Гоёлын хийцийн 

байршлын тэмдэглэгээг тавих 

ГН 2.1.1 Ажлын зургийн дагуу гоёлын хийцийн 

байршлыг тэмдэглэсэн 

ГШҮ 2.2 Гоёлын хийцийн тоо, 

хэмжээг тогтоох  

ГН 2.2.1 Ажлын зургийн дагуу талбайн хэмжээг 

гаргаж байршлын дагуу ажилбарт шаардагдах 

гоёлын хийцийн тоог гаргасан 

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний ажлын 

эхлэх цэгийг тэмдэглэх 

ГН 2.3.1 Хийцийн онцлог, байршлаас хамааруулан 

эхлэх цэгийг тодорхой зурсан 

ГШҮ 2.4 Материал хоорондын 

залгаас хийгдэх хэсэгт 

тэмдэглэгээ хийх 

ГН 2.4.1 Гоёлын хийцийн материалыг залгах хэсэгт 

тэмдэглэгээ хийсэн  

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 2.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  



  

150 
 

ГН 2.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Гоёлын 

хийцийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Гоёлын хийцийн 

хэмжээг тохируулах 

ГН 3.1.1 Гоёлын хийцийн хэмжээ тавих ширээг 

бэлтгэсэн  

ГН 3.1.2 Бэлдэцийг ширээн дээр хөдөлгөөнгүй 

байрлуулсан 

ГН 3.1.3 Материалыг хэмжээсийн дагуу тайрсан 

ГШҮ 3.2 Гоёлын хийцийн ирмэг 

уулзварыг хэсгийг шалгах 

ГН 3.2.1 Ирмэг уулзварын залгаасыг жигд, тэгш 

хэмтэй тааруулсан  

ГН 3.2.2 Ирмэгүүдийн арзгар хэсгийг цэвэрлэж үрсэн  

ГШҮ 3.3 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 3.3.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.3.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Бэлтгэсэн 

хийцийг гадаргууд 

тогтоох 

ГШҮ 4.1 Хийцийг тогтоох 

ажилд бэлтгэх 

ГН 4.1.1 Бэлтгэсэн хийцийг тогтоох гадаргуу дээр 

байрлуулж тэмдэглэгээтэй таарч байгаа эсэхийг 

нягталсан 

ГН 4.1.2 Бэхлэх зуурмаг, цавуу, шуруп зэргийг 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 4.2 Гоёлын хийцийг 

тогтоох 

ГН 4.2.1 Хийцийг жигд цавуудсан  

ГН 4.2.2 Урьдчилан тэмдэглэсэн хэмжээнд 

тохируулан наасан (эсвэл шурупдсан, хадсан)  

ГШҮ 4.3 Гоёлын хийцийн 

байршлыг шалгах 

ГН 4.3.1 Тогтоосон гоёлын хийцийн байршил тэгш 

хэмтэй тогтоогдож, тэмдэглээтэй таарсан 

ГШҮ 4.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 4.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. Тогтоосон 

хийцэд чигжээс 

хийх 

ГШҮ 5.1 Гоёлын хийц 

тогтоосныг шалгах 

ГН 5.1.1 Гоёлын хийцийг гадаргууд тэгш хэмтэй, 

хөндийрэлэлгүй, хөдөлгөөнгүй, бат бэх тогтоосон 

ГН 5.1.2 Тогтоосон гоёлын хийцийг хэмжих шалгах 

багаж ашиглан шалгасан 
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ГШҮ 5.2 Гоёлын хийцийн 

уулзварыг чигжих 

ГН 5.2.1 Гоёлын хийцийн чигжээсийг зааюрын дагуу 

зуурсан 

ГН 5.2.2 Завсар болон хонхор гүдгэрийг сайтар 

дүүргэж чигжсэн 

ГШҮ 5.3 Илүүдэл чигжээсийг 

хусах 

ГН 5.3.1 Чигжээсний илүүдлийг хусагч багаж ашиглан 

хуссан 

ГН 5.3.2 Гадаргууд тохирох зүлгүүрийг сонгож нягт 

нямбай зүлгэсэн 

ГШҮ 5.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 5.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 6.Гоёлын 

хийцийг өнгөлөх 

ГШҮ 6.1 Гадаргууг будгийн 

ажилд бэлтгэх 

ГН 6.1.1 Гадаргууд тохирсон будах технологийг 

сонгосон  

ГН 6.1.2 Будах талбайг хэмжиж будгийн хэмжээг 

тооцсон  

ГН 6.1.3 Будагны өнгийг ажлын зургаас тодруулсан  

ГН 6.1.4 Орцын дагуу будгийг найруулсан 

ГН 6.1.5 Хамгаалалтын цаасан хуулга наасан 

ГШҮ 6.2 Хийцийг будах  

ГН 6.2.1 Шаардлагатай үед тохирох хөрсжүүлэгчийг 

тавьсан 

ГН 6.2.2 Гадаргууг 1-2 үеийн давтамжтай будсан  

ГШҮ 6.3 Бэхжүүлэгч түрхлэг 

хийх  

ГН 6.3.1 Бэхжүүлэгчийг зааврын дагуу найруулсан 

ГН 6.3.2 Бэхжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхсэн 

ГШҮ 6.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 6.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 6.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-300 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401 

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123–20-08-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжаар суралцагчид хавтанцар наах 

гадаргууг бэлтгэх, хавтанцрыг ангилах, материал түүхий эд бэлтгэх, хавтанцрыг наасны 

дараа чанарыг шалган хүлээлгэн өгөх мэдлэг ур чадвар эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

 ЧН- 01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ-3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 ЧН-04, ЧЭ-3, ЧЭ-4, ЧЭ-5 хүртэл  

 ЧН-05, ЧЭ--4 хүртэл  

 ЧН-06, ЧЭ-1–6 хүртэл  

 ЧН-07 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 288 

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. Хавтанцрын 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Хавтанцар наах гадаргууг 

цэвэрлэх 

16 8 6 32 

ГШҮ 1.2 Гадаргуугийн тэгш байдлыг 

шалгах 

ГШҮ 1.3 Гадаргууд хөрсжүүлэгч 

түрхэх 

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг шалгах 

ГШҮ 1.5 Хавтанцар наах гадаргууд 

хэмжээ тавих 

ГШҮ 1.6 Хэвтээ тэнхлэгийг тэмдэглэх 

2 
ЧЭ 2. Гадаргууд ус 

тусгаарлагч түрхэх 

ГШҮ 2.1 Ус тусгаарлагчийг бэлтгэх 

12 8 16 35 ГШҮ 2.2 Хананд ус тусгаарлагч 

түрхэх 
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ГШҮ 2.3 Шаланд ус тусгаарлагч 

түрхэх 

ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч түрхэснийг 

шалгах 

3 

ЧЭ 3. Хавтанцрын 

цавууны ажлыг 

хийх 

ГШҮ 3.1 Цавууг бэлтгэх 

8 30 20 58 

ГШҮ 3.2 Цавууг шалгах 

ГШҮ 3.3 Цавуудах зуурмагний эхний 

үеийг татах 

ГШҮ 3.4 Цавуудах зуурмагний 2-р 

үеийг татах 

4 
ЧЭ 4. Гадаргууд 

хавтанцар наах 

ГШҮ 4.1 Хавтанцрыг ангилах 

8 50 40 98 

ГШҮ 4.2 Хавтанцар наах эхний цэгийг 

тогтоох 

ГШҮ 4.3 Хавтанцрыг эхний цэгээс 

наах 

ГШҮ 4.4 Хавтанцар наасан 

гаадаргуугийн тэгш эсэхийг шалгах 

5 

ЧЭ 5. Хавтанцрын 

чигжээсний ажил 

хийх 

ГШҮ 5.1 Хавтанцар, түүний хорондын 

заадсыг цэвэрлэх 

10 30 26 65 

ГШҮ 5.2 Өнгө оруулагчийг нэмэх 

ГШҮ 5.3 Чигжээс найруулах 

ГШҮ 5.4 Чигжээсийг хавтанцрын 

завсар дүүргэх 

ГШҮ 5.5 Чигжээсний гадаргууг засах 

ГШҮ 5.6 Хавтанцрын гадаргууг 

цэвэрлэх 

 Онол, дадлагын харьцаа 54 126 108 288 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 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  
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 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 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан  

 Сургагч багш 

 Хамтран суралцагсад 

 Ахлах ажилтан, инженер 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч сувилагч, аврагч нар 

Орчин нөхцөл 
 Сургалтын онолын танхим 

 Үйлдвэрлэлийн дадлагын газар цех 

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. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Хавтанцрын гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Хавтанцар наах гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.2 Гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах 

ГШҮ 1.3 Гадаргууд хөрсжүүлэгч түрхэх 

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг шалгах 

ГШҮ 1.5 Хавтанцар наах гадаргууд хэмжээ тавих 

ГШҮ 1.6 Хэвтээ тэнхлэгийг тэмдэглэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

32 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хавтанцар наах гадаргууг бэлтгэх технологи 

ажиллагаанд суралцах 

 Хавтанцар наах гадаргуу тэгшхэн, бат бөх, 

хагралтгүй, цэвэрхэн барьцалдах чанарыг 

багасгах тоосноос ангижирсан байх 

 Хавтанцрын ажил хийх үеийн ХААЭА шаардлага 

Ур чадвар:  
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 Барилгын норм ба дүрмийг судлах 

 Хөрсжүүлэгчийн орц найрлагыг мэдэх 

 Багаж, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах ур 

чадвартай эзэмших 

 Хавтанцрын ажлын үеийн болон дараах 

цэвэрлэгээг хийх 

 Хавтанцрын ажилд шаардлагатай материалыг 

сонгож ашиглах 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/, Уртасгагч,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, 2м урттай шугам мод, утас, хадаас, отвес, 

харандаа шугам гортиг, ус, хувин, алчуур, шүүр, багс, 

өнхрүүш, нийвий, шотка, утас, хадаас, шуруп, отвес, 

шохой 

Ашигласан материал: 

1. Б.Батцагаан Барилгын материал 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

5. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

6. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

7. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гадаргууд ус тусгаарлагч түрхэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Ус тусгаарлагчийг бэлтгэх 

ГШҮ 2.2 Хананд ус тусгаарлагч түрхэх  

ГШҮ 2.3 Шаланд ус тусгаарлагч түрхэх 

ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч түрхэснийг шалгах  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 35 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Ус тусгаарлагчын орц найрлагыг мэдэж авах 

 Ус тусгаарлагчын төрлийг мэдэж авах 

 Барилгын норм ба дүрмийн тухай 

 Ажлын зураг унших 

 Тооцоолон бодох 

 Багаж хэрэгсэлийг ашиглах 

Ур чадвар: 

 Хэвтээ ба босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг 

зориулалтын багаж хэрэгслийг ашиглан жигд 

түрхэх арга технологи эзэмших  

 Зааврын дагуу ус тусгаарлагчыг найруулж сурах 

 Ус тусгаарлагчыг жигд түрхэх 

 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах 

 Төлөвлөх 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/, Уртасгагч,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Ус тусгаарлагч 1.4л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

шпатель, багс, өнхрүүш 
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Ашигласан материал: 

1. Б.Батцагаан Барилгын материал 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

5. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

6. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

7. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм 

8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Хавтанцрын цавууны ажлыг хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Цавууг бэлтгэх 

ГШҮ 3.2 Цавууг шалгах 

ГШҮ 3.3 Цавуудах зуурмагний эхний үеийг татах 

ГШҮ 3.4 Цавуудах зуурмагний 2-р үеийг татах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

58 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Цавууны маркийг зөв сонгож хэрэглэх 

 Цавууны орц найрлагыг мэдэх 

 Барилгын норм дүрэм 

 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  

 Гадаргууг тодорхойлох 

Ур чадвар: 

 Цавууг найруулж хутгах 

 Цавууг босоо, хэвтээ гадаргууд түрхэх  

 Цавууг гадаргууд жигд түрхсэн 

 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах  

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 
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 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр, Сургуулийн 

орчин 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/, Уртасгагч, 

компьютер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хавтанцар 10ш /30х30/  

 Хавтанцарын цавуу 2кг 

 Цемент 3кг 

 Элс 8кг 

 Шохой 2кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шпатель, резинэн алх, метр, тэгш ус, рейк  

Ашигласан материал: 

1. Б.Батцагаан Барилгын материал 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

5. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

6. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

7. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гадаргууд хавтанцар наах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Хавтанцрыг ангилах 

ГШҮ 4.2 Хавтанцар наах эхний цэгийг тогтоох  

ГШҮ 4.3 Хавтанцрыг эхний цэгээс наах 

ГШҮ 4.4 Хавтанцар наасан гадаргуугийн тэгш эсэхийг 

шалгах 
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Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

98 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хавтанцарын төрлүүдийг мэдэх 

 Марк, маяк байгуулах технологи ажиллагааг 

мэдэх 

 Ажлын зураг унших 

 Хавтанцарын ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр 

хамгааллын мэдлэг эзэмших 

 Тооцоолон бодох 

Ур чадвар: 

 Цавууны дүүргэлт, хийх технологи ажиллагааг 

эзэмших 

 Хавтанцрыг тууш, диогналь, сөөлжүү хэлбэрээр 

наах техникт суралцах  

 Хана, багана хаяавчинд цавуугаар наах техник 

эзэмших 

 Хавтанцар наах орчин үеийн арга техникт 

суралцах  

 Хавтанцрыг тууш,диогналь,сөөлжүү хэлбэрээр 

наах технологи эзэмших 

 Хавтанцар наасан гадаргуугын тэгш эсэхийг 

зориулалтын багаж ашиглан шалгах арга барилд 

суралцах 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгавын бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/, Уртасгагч, 

компьютер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хавтанцарын цавуу 2кг 

 Цемент 3кг 

 Элс 8кг 

 Шохой 2кг 



  

161 
 

 Ус 5л 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Цахилгаан плита зүсэгч, нивий /шүдтэй /, тэгш ус, 

резинэн алх, хавтанцар зүсэгч /гар /, хаздаг бахь, заадас 

гаргагч, резинэн татагч, силикон шахагч, зуурмагийн 

тэвш, булан хэмжигч, рейк шугам, эгцлүүр, метр, 

Ашигласан материал: 

1. Б.Батцагаан Барилгын материал 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

5. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

6. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

7. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Хавтанцарын чигжээс хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Хавтанцар, түүний хорондын заадсыг цэвэрлэх 

ГШҮ 5.2 Өнгө оруулагчийг нэмэх 

ГШҮ 5.3 Чигжээс найруулах 

ГШҮ 5.4 Чигжээсийг хавтанцарын завсар дүүргэх 

ГШҮ 5.5 Чигжээсний гадаргууг засах 

ГШҮ 5.6 Хавтанцрын гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 5.7 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

 65 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Өнгө ялгадаг байх 

 Өнгөний уялдааг мэддэг байх 

 Ажлын зураг уншдаг байх 

 Чигжээсний найрлага, найруулах технологи 

 Чигжээсний орц найрлагыг тааруулсан 

 Барилгын норм дүрэм 
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 Заадсын чигжээсний төрөл, зориулалт цэвэрлэгээ 

арчилгааны материалыг сонгох, шал ханын 

өнгөлгөөг арчлах арга 

Ур чадвар: 

 Чигжээсийг орц найрлагын дагуу зуурах 

 Багаж ашиглаж чигжээсийг хийх 

 Ажлын зурагт өгөгдсөний дагуу өнгө оруулагчыг 

гаргах 

 Хавтанцарын ирмэгээс шалтгаалан чигжээсний 

гадаргууг заадас гаргагчаар (тэгш, гүдгэр, хонхор 

болгон) засах 

 Өнгөлгөөний тэгш байдал, өнцөг булангын 

хазайлт, эгнээний хазайлтыг шалгаж заадсыг 

бүрэн чигжих 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр, Сургуулийн 

орчин 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/, уртасгагч, 

компьютер  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Чигжээс 0.3кг  

 Ус 0.2л 

 Силикон 1ш 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Цахилгаан плита зүсэгч, нивий /шүдтэй /, тэгш ус, 

резинэн алх, хавтанцар зүсэгч /гар /, хаздаг бахь, заадас 

гаргагч, резинэн татагч, силикон шахагч, зуурмагийн 

тэвш, булан хэмжигч, рейк шугам, эгцлүүр, метр 

Ашигласан материал: 

1. Б.Батцагаан Барилгын материал 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. Г.Дэлгэрсайхан, Ц.Нансалмаа Барилгын засал 

чимэглэлийн технологи 

4. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

5. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 
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6. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

7. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм БНбД12-04-06 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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 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  
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 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 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:   

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Үзүүлэн суралцагчдын тоогоор 

2 Тараах материал суралцагчдын тоогоор 

3 Тестийн сан суралцагчдын тоогоор 

4 Пресентаци ЧЭ-д тохирсон 

5 Биет үзүүлэн Баг бүрт хүрэлцэхүйц 

6 Гарын авлага ЧН, ЧЭ-ээр 

7 CD хичээл 1 

8 Дүрс бичлэг 1 

9 Мэргэжлийн стандарт 1 

10 Норм үнэлгээ ЧН-н агуулгад тохирсон 

  

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Шүдтэй шпатель ш 15 240х80мм, зэвэрдэггүй ган, 

модон бариултай  

2 Резинэн алх  ш 15 300гр жинтэй 

3 Зүсэгч суурин ш 1 220в, суурин ажиллагаатай, 

ир сольдог, 15-90см урттай 

хавтанцар, чулууг зүсэх 

зориулалтын 

4 Хавтанцар зүсэгч суурин  ш 1 Ажлын тавцангийн урт 

1200мм, хөрөөдөлт хийх 

зузаан 40мм, хөдөлгүүрийн 

эргэлт 5500эрг/мин, 
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хөдөлгүүрийн чадал 2.3квт, 

Хөрөөний ир 180мм 

6 Хадаас тавлагч ш 1  

7 Шпатель ш 15 Өргөн 200мм, 250мм, 

300мм 

8 Заадас гаргагч ш 1  

9 Өнгөлгөөний алчуур ш 15 Илгэн алчуур  

11 Хаздаг бахь ш 5 Урт нь 160мм диаметр 2мм, 

зөөлөвчтэй бариултай 

12 Төмөр буюу резинэн хувин ш 8 8-10л багтаамжтай 

13 Тэвш ш 8 100л багтаамжтай 

14 Хүрз ш 8 3кг-н багтаамжтай 

17 Тэгш ус ш 15 50см, 1м, 2м урттай 

18 Рейк ш 15 2м урт хөнгөн цагаан 

19 Лазерын тэгш ус ш 2 Бага оврын хөлтэй 

20 Эгцлүүр ш 12 150гр жинтэй 

21 Зуурмаг зуурагч ш 1 0.25м3 багтаамжтай /220в/ 

22 Гар ажиллагаатай 

тэргэнцэр 

ш 4 Бага оврын 

23 Алмааз  ш 10  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ 
Материал, түүхий 

эдийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ /мян.төг/ 

Нийт үнэ 

/мян.төг/ 

1 Шар шавар тн 2 5000 10000 

2 Нунтаг шохой кг 400 400 16000 

3 Нарийн элс тн 5 8000 40000 

4 Плита  ш 270 800 216000 

5 Шалны плита ш 50 3000 150000 

6 Чигжээс  Уут 3 10000 30000 

7 Силикон ш 3 8000 24000 

 дүн    432000 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-08-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар: 08 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтанцрын өнгөлгөөний ажил хийх  

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Хавтанцрын 

гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Хавтанцар наах 

гадаргууг цэвэрлэх 

ГН 1.1.1 Гадаргууд наалдсан тоос шороог сойздох, 

үрэх, шахсан агаараар үлээлгэж бүрэн цэвэрлэсэн 

ГН 1.1.2 Тоосгон ханын шавардлага сайн бэхжиж 

хатсан, гадаргуу нь үүрч бутрахгүй цэвэрхэн болсон  

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл  

Ажиглалт  

Тест  

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн

ээр үнэлэх  

ГШҮ 1.2 Гадаргуугийн тэгш 

байдлыг шалгах 

ГН 1.2.1 Тэгш ус, шугам модыг ашиглаж гадаргуугийн 

тэгш байдлыг шалгасан 

ГН 1.2.2 Ан цав, хотгор хэсэгт цементэн зуурмагаар 

дүүргэлт хийсэн 

ГН 1.2.3 Гүдгэр хэсгийг тэгшилсэн  

ГШҮ 1.3 Гадаргууд 

хөрсжүүлэгч түрхэх 

ГН 1.3.1 Хөрсжүүлэгчийн заавартай танилцсан 

Хөрсжүүлэгчийг зааварт заасан харьцаатай усаар 

шингэлсэн 

ГН 1.3.2 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхсэн 

ГШҮ 1.4 Хөрсжүүлэгчийг 

шалгах 

ГН 1.4.1 Гадаргууд нийтэд нь жигд түрхсэн 

ГН 1.4.2 Гадаргууг гараар үрж үзэхэд бохир мөр 

үлдэж байвал хөрсжүүлэгчийг дахин нэг үе тавьсан  

ГШҮ 1.5 Хавтанцар наах 

гадаргууд хэмжээ тавих 

ГН 1.5.1 Хэвтээ босоо тэнхлэгт хэмжээсийг зөв 

тавьсан 

ГН 1.5.2 Босоо тэнхлэг нь хавтанцар наах 

гадаргуугийн голд байрласан 

ГШҮ 1.6 Хэвтээ тэнхлэгийг 

тэмдэглэх 

ГН 1.6.1 Эхний (доод) үеийн хавтанцрыг гулсахаас 

сэргийлж хэмжээсийн дагуу чиг бэхэлгээг хананд 

хадсан  



   

168 
 

ГШҮ 1.7 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Гадаргууд ус 

тусгаарлагч түрхэх 

ГШҮ 2.1 Ус тусгаарлагчийг 

бэлтгэх 

ГН 2.1.1 Ус тусгаарлагчийн төрлийг сонгосон 

ГН 2.1.2 Ус тусгаарлагчийн заавартай дэлгэрэнгүй 

танилцсан 

ГН 2.1.3 Зааврын дагуу найруулсан 

ГШҮ 2.2 Хананд ус 

тусгаарлагч түрхэх  

ГН 2.2.1 Булан хана шалны уулзварт ус 

тусгаарлагчийг 10-12см өргөнтэйгээр түрхсэн 

ГН 2.2.2 Ажлын зурагт тусгайлан заасан гадаргууд ус 

тусгаарлагчийг жигд түрхсэн 

ГШҮ 2.3 Шаланд ус 

тусгаарлагч түрхэх 
ГН 2.3.1 Шаланд ус тусгаарлагчийн жигд түрхсэн 

ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч 

түрхэснийг шалгах 
ГН 2.4.1 Ус тусгаарлагчийг жигд түрхсэн 

ГШҮ 2.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 2.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 2.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Хавтанцрын 

цавууны ажлыг 

хийх  

ГШҮ 3.1 Цавууг бэлтгэх 

ГН 3.1.1 Цавууны заавартай танилцсан 

Зааврын дагуу цавууг жигд болтол хутгаж 

найруулсан 

ГШҮ 3.2 Цавууг шалгах 
ГН 3.2.1 Найруулсан цавууг хананд түрхэхэд 

урсахгүй, тасалдахгүй, хэлбэрээ алдахгүй байсан 

ГШҮ 3.3 Цавуудах зуурмагний 

эхний үеийг татах 

ГН 3.3.1 Гадаргууд зуурмагийг нийвийний тэгш 

талаар сайн дарж жигд нэг үе татсан 

Гадаргууд зуурмагаа татаж бэлдэхдээ 1,5м2 - с 

дээшгүй талбайд татсан  

ГШҮ 3.4 Цавуудах зуурмагний 

2-р үеийг татах 

ГН 3.4.1 Нийвийний шүдтэй талаар 2-р үеийг жигд 

татсан 

ГН 3.4.2 1.5м2-с дээшгүй талбайд татсан  
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ГШҮ 3.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 3.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Гадаргууд 

хавтанцар наах 

ГШҮ 4.1 Хавтанцарыг ангилах 

ГН 4.1.1 Хавтанцрын өнгөн тал ирмэг буландаа 

сэтрэлтгүй сэнсэрсэн эсэхийг ялгаж ангилсан 

ГН 4.1.2 Сэтрэлттэй хавтанцрыг ялгаж зүсвэрт 

оруулсан  

ГН 4.1.3 Хавтанцрын зүсвэртэй хэсгийг буланд 

оруулсан 

ГШҮ 4.2 Хавтанцрын наах 

эхний цэгийг тогтоох 

ГН 4.2.1 Хавтанцрыг зургийн дагуу өнгө хээг зөв 

тааруулж нааж эхэлсэн 

ГН 4.2.2 Хавтанцрыг хананд доороос дээш, голоос 

булан руу наасан  

ГШҮ 4.3 Хавтанцрыг эхний 

цэгээс наах 

ГН 4.3.1 Хавтанцрын завсар хоородын зай жигд 

болгохын тулд заадас гаргагчийг байрлуулсан 

ГН 4.3.2 Хавтанцрын цавууны дүүргэлт 80-90% 

байсан 

ГН 4.3.3 Цавуутай хавтанцрыг хананд бүх 

талбайгаар дарж хөндийрөлтгүй наасан  

ГШҮ 4.4 Хавтанцар наасан 

гаадаргуугийн тэгш эсэхийг 

шалгах 

ГН 4.4.1 Хэмжих багажаар гадаргуугийн тэгш 

байдлыг шалгасан 

ГН 4.4.2 Хавтанцрын наалт босоо хэвтээ тэнхлэгээс 

алдаагүйг шалгасан 

ГШҮ 4.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 4.5.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.5.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. Хавтанцрын 

чигжээсний ажил 

хийх 

ГШҮ 5.1 Хавтанцар, түүний 

хорондын заадсыг цэвэрлэх 

ГН 5.1.1 Хавтанцар хоорондын хатсан цавууг сайтар 

цэвэрлэсэн 

ГН 5.1.2 Хавтанцрын гадаргууг тоосгүй болтол 

цэвэрлэсэн 
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ГШҮ 5.2 Өнгө оруулагчийг 

нэмэх 

ГН 5.2.1 Ажлын зурагт өнгөтэй чигжээсийг тусгасан 

нөхцөлд өнгө оруулагчийн тоо ширхэг, өнгийг 

тодорхойлсон  

ГН 5.2.2 Усанд өнгө оруулагчийг нэмж уусгасан 

ГШҮ 5.3 Чигжээс найруулах 

ГН 5.3.1 Чигжээсийг усандаа бага багаар цацсан 

ГН 5.3.2 Чигжээсийг зааврын дагуу уусгаж өтгөн 

зутан (элгэн тараг) шиг болгосон 

ГШҮ 5.4 Чигжээсийг 

хавтанцрын завсар дүүргэх 

ГН 5.4.1 Хавтанцрын завсарт чигжээсийг жигд, зай 

завсаргүй дүүргэсэн 

ГН 5.4.2 Илүүдэл чигжээсийг хатхаас өмнө хуссан 

ГШҮ 5.5 Чигжээсний гадаргууг 

засах 

ГН 5.5.1 Хавтанцрын ирмэгээс шалтгаалан 

чигжээсний гадаргууг заадас гаргагчаар (тэгш, 

гүдгэр, хонхор болгон) зассан 

ГШҮ 5.6 Хавтанцрын 

гадаргууг цэвэрлэх 

ГН 5.6.1 Чигжээсний үлдэгдлийг цэвэрлэсэн 

ГН 5.6.2 Бүх гадаргууг угаасан 

ГШҮ 5.7 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 5.7.1 Ажлын багаж хэрэгслийг гүйцэд цэвэрлэж 

дараагийн ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.7.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

№  Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн нэгжийн 

код 

1 
М

э
р

гэ
ж

л
и
й
н
 с

у
у
р

ь
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах CF 7123-20 

2 Заслын ажилд бэлтгэх CF 7123-20-01-401 

3 Шавардлагын ажил хийх CF 7123-20-02-401 

4 Гадаргууд тэгшилгээ хийх CF 7123-20-03-401  

5 Бетон шалны ажил хийх CF 7123-20-04-401  

6 Будгийн ажил хийх CF 7123-20-05-401  

7 Цаасан өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-06-401  

8 Гоёлын хийцийн ажил хийх CF 7123-20-07-401  

9 

М
э
р

гэ
ш

ү
ү
л

э
х
 

Хавтанцар өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-08-401  

10 Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх CF 7123-20-09-401  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-09-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд суралцагч нь чулуун өнгөлгөөний ажил гүйцэтгэх, 

өнгөлгөөний материалуудын төрөл, өнгөлгөө хийх технологи ажиллагааны талаар мэдлэг, 

ур чадваруудыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Материал сонгох ашиглах  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

 ЧН- 01, ЧЭ-1, ЧЭ-2, ЧЭ- 3 хүртэл  

 ЧН-02, ЧЭ-5, ЧЭ-6, ЧЭ-7 хүртэл  

 ЧН-04, ЧЭ-3, ЧЭ-4, ЧЭ-5 хүртэл  

 ЧН-05, ЧЭ-1-4 хүртэл  

 ЧН-06, ЧЭ-1–6 хүртэл  

 ЧН-07 

 ЧН-08, ЧЭ-1-5 хүртэл  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 -20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг- 260 
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. Чулуун 

өнгөлгөөний гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

2 12 12 26 

ГШҮ 1.2 Хөрсжүүлэгч тавих 

ГШҮ 1.3 Ус тусгаарлагч тавих 

ГШҮ 1.4 Чулуун өнгөлгөөний 

байршлын зураглал гаргах 

ГШҮ 1.5 Чулуун өнгөлгөөний 

түвшин тавих 

2 
ЧЭ 2. Багсрмалыг 

гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 2.1 Багсармалыг бэлтгэх 

2 18 18 38 ГШҮ 2.2 Багсармалыг жигд түрхэх 

ГШҮ 2.3 Багсармалыг тэгшлэх 

3 ГШҮ 3.1 Чулуун өнгөлгөөг бэлтгэх 2 24 20 46 
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ЧЭ 3. Чулуун хавтанг 

багсармал дээр тавих 

ГШҮ 3.2 Багсармалын булан 

хэсгээр нь суллах 

ГШҮ 3.3 Чулуун хавтанг багсармал 

дээр байрлуулах 

4 

ЧЭ 4. Чулуун 

хавтангийн түвшинг 

тааруулах 

ГШҮ 4.1 Хавтанцарын бүтэн 

гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах 

4 32 26 62 

ГШҮ 4.2 Хавтанцарын нийт 

гадаргууг маякны түвшинд 

тохируулах 

ГШҮ 4.3 Түвшинд тааруулсан 

чулуун хавтанцарыг авах 

ГШҮ 4.4 Хавтанцарын доорх 

дэвсэгдсэн багсармалын жигд 

нягтарсныг шалгах 

ГШҮ 4.5 Чулуун хавтанцарыг 

буцаан байрлуулах 

ГШҮ 4.6 Тухайн чулуун 

хавтанцарын гадаргуугийн тэгш 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 4.7 Чулуу хооронд заадас 

гаргагчийг байрлуулах 

ГШҮ 4.8 Гадаргуугийн түвшинг 

хэсэгчилж шалгах 

5 

ЧЭ 5. Цементэн 

сүүтэй багсармал 

дээр чулууг наах 

ГШҮ 5.1 Цементэн сүүг бэлтгэх 

ГШҮ  

8 40 40 88 

ГШҮ 5.2 Цементэн сүүг тараах 

ГШҮ 5.3 Хавтанцарыг сүүтэй 

багсармал дээр тавих 

ГШҮ 5.4 Чулуун хавтанцарын 

гадаргуугийн түвшинг шалгах 

ГШҮ 5.5 Хавтанцарын завсрыг 

багсармалаар дүүргэх 

6 Онол, дадлагын харьцаа 18 126 116 260 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, 

журам 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох 

дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  
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 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургуулийн захирал  

 Сургаллтын арга зүйч 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч  

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын оюутан 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл 

 Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын талбай 

 Аж ахуй нэгж байгууллага 

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 хэрэглэх  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Чулуун өнгөлгөөний гадаргууг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 1.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 1.2 Хөрсжүүлэгч тавих 

ГШҮ 1.3 Ус тусгаарлагч тавих 

ГШҮ 1.4 Чулуун өнгөлгөөний байршлын зураглал гаргах 

ГШҮ 1.5 Чулуун өнгөлгөөний түвшин тавих 

ГШҮ 1.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

26 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Хөрсжүүлэгчийн технологи ажиллагаа 

 Байршлын зураг зүй 

 Марк маяк байгуулах  

 Ус тусгаарлагч материалын шинж чанар 

 Чулуу өнгөлгөөний ажил хийхийн өмнөх гадаргууд 

тавигдах шаардлага 

 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн ажиллах, 

ашиглах зарчим 

 Хэмжилт 

 Тооцоолон бодох 

Ур чадвар: 

 Чулуун өнгөлгөөг наахын өмнө гадаргууг бэлтгэх 
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 Хөрсжүүлэгчийг орцын дагуу шингэлэх 

 Гадаргуугын тэгш байдлыг шалгах 

 Хөрсжүүлэгчийг гадаргууд жигд түрхэх 

 Ус тусгаарлагчыг хэвтээ босоо чиглэлийн дагуу 

жигд түрхэх 

 Түвшин гаргах 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Дадлагын газар болон онолын танхим, аж ахуй нэгж 

байгууллага 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Үзүүлэн тараах материал, цахим хичээл, маркер 

/шохой/, самбар, компьютер, проектор 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, шүдтэй шпатель, резинэн алх, метр, татагч, 

рейк, тэргэнцэр, зуурмагийн машин, хувин, алчуур, 

чулуу зүсэгч  

Ашигласан материал: 

1. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

5. БНбД 31-09-05 Шалны ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Чулуун өнгөлгөөний ажил 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Багсармалыг гадаргууд түрхэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Багсармалыг бэлтгэх 

ГШҮ 2.2 Багсармалыг жигд түрхэх  

ГШҮ 2.3 Багсармалыг тэгшлэх 
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Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

38 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зуурмагын орц найрлага 

 Марк маяк байгуулах 

 Тооцоолон бодох 

 Барилгын норм дүрэм 

 Зуурмагын машин ажилуулах 

 Талбайн зохион байгуулалт 

Ур чадвар: 

 Багсармалын орцийг зөв тодорхойлж зуурах 

 Багсармалыг зуурахын өмнөх материалын 

бэлтгэл ажлыг хангах 

 Багсармалыг гадаргууд маякны дагуу жигд тарааж 

тэгшлэх 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, 

ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Дадлагын газар болон онолын танхим, аж ахуй нэгж 

байгууллага 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Үзүүлэн тараах материал, цахим хичээл, маркер 

/шохой/, самбар, компьютер, проектор  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Чулуун хавтан 6ш 

 Цемент 8кг 

 Элс 24кг 

 Хайрга 10кг  

 Ус 5л 

 Шохой 2кг 

 Цавуу 5кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, шүдтэй шпатель, резинэн алх, метр, татагч, 

рейк, тэргэнцэр, зуурмагийн машин, хувин, алчуур, 

чулуу зүсэгч  

Ашигласан материал: 1. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 
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2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

5. БНбД 31-09-05 Шалны ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр Чулуун өнгөлгөөний ажил 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Чулуун хавтанг багсармал дээр тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Чулуун өнгөлгөөг бэлтгэх 

ГШҮ 3.2 Багсармалын булан хэсгээр нь суллах 

ГШҮ 3.3 Чулуун хавтанг багсармал дээр байрлуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

46 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага: 

Мэдлэг: 

 Ажлын зураг 

 Чулуун хавтангын материалын шинж чанар 

 Чулуун хавтангийн хэмжээ, төрлүүд 

 Ажлын багаж хэрэгслийг ажиллуулах 

Ур чадвар: 

 Чулуун өнгөлгөөг зүсэх 

 Багсармал дээр чулуун өнгөлгөөг жигд суулгах 

 Босоо хэвтээ заадсыг тэгш гаргах 

 Хэмжих шалгах багаж ашиглах 

 Багсармалыг түвшинд тааруулан жигд тараах  

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, 

ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Дадлагын газар болон онолын танхим, аж ахуй, нэгж 

байгууллага 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Үзүүлэн тараах материал 

 Цахим хичээл 

 Маркер/шохой/ 

 Самбар 

 Компьютер  

 Проектор  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Чулуун хавтан 6ш 

 Цемент 8кг 

 Элс 24кг 

 Хайрга 10кг  

 Ус 5л 

 Шохой 2кг 

 Цавуу 5кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, шүдтэй шпатель, резинэн алх, метр, татагч, 

рейк, тэргэнцэр, зуурмагийн машин, хувин, алчуур, 

чулуу зүсэгч  

Ашигласан материал: 

1. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

5. БНбД 31-09-05 Шалны ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Чулуун өнгөлгөөний ажил 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Чулуун хавтангийн түвшинг тааруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Хавтанцарын бүтэн гадаргуугийн тэгш байдлыг 

шалгах 

ГШҮ 4.2 Хавтанцарын нийт гадаргууг маякны түвшинд 

тохируулах 

ГШҮ 4.3 Түвшинд тааруулсан чулуун хавтанцарыг авах  

ГШҮ 4.4 Хавтанцарын доорх дэвсэгдсэн багсармалын 

жигд нягтарсныг шалгах 

ГШҮ 4.5 Чулуун хавтанцарыг буцаан байрлуулах 

ГШҮ 4.6 Тухайн чулуун хавтанцарын гадаргуугийн тэгш 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 4.7 Чулуу хооронд заадас гаргагчийг байрлуулах 

ГШҮ 4.8 Гадаргуугийн түвшинг хэсэгчилж шалгах 
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Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

62 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Ажлын зураг  

 Барилгын норм дүрэм 

 Марк, маяк байгуулах 

 Гар багажыг хэрэглэх зарчим 

 Хэмжих шалгах багажыг ашиглах 

 Тооцоолон бодох  

Ур чадвар: 

 Гадаргуугын тэгш байдлыг тэгш усаар шалгах 

 Чулуу хоорондын заадсыг тэгш хэмтэй гаргах 

 Нийт гадаргууд маяк байгуулах 

 Багсармал нэгэн жигд тархсан байх 

 Чулуун хавтанцарыг резинэн алх ашиглан 

гадаргууд жигд тэгш хэмтэйгээр байрлуулах 

 Гар багажтай ажиллах  

 Хэмжих, шалгах багажтай ажиллах 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, 

ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Дадлагын газар болон онолын танхим, аж ахуй, нэгж 

байгууллага 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Үзүүлэн тараах материал, цахим хичээл, маркер 

/шохой/, самбар, компьютер, проектор  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Чулуун хавтан 6ш 

 Цемент 8кг 

 Элс 24кг 

 Хайрга 10кг  

 Ус 5л 

 Шохой 2кг 

 Цавуу 5кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, шүдтэй шпатель, резинэн алх, метр, татагч, 

рейк, тэргэнцэр, зуурмагийн машин, хувин, алчуур, 

чулуу зүсэгч  
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Ашигласан материал: 

1. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

5. БНбД 31-09-05 Шалны ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр Чулуун өнгөлгөөний ажил 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Цементэн сүүтэй багсармал дээр чулууг наах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Цементэн сүүг бэлтгэх 

ГШҮ 5.2 Цементэн сүүг тараах 

ГШҮ 5.3 Хавтанцарыг сүүтэй багсармал дээр тавих  

ГШҮ 5.4 Чулуун хавтанцарын гадаргуугийн түвшинг 

шалгах 

ГШҮ 5.5 Хавтанцарын завсрыг багсармалаар дүүргэх 

ГШҮ 5.6 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 

80 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг: 

 Зуурмагын орц найрлага 

 Барилгын норм дүрэм 

 Цементийн төрөл/марк/ 

 Хэмжих шалгах багаж 

Ур чадвар: 

 Нягтарсан багсармалын гадаргууд цементэн сүүг 

жигд тараан асгах 

 Резинэн алх ашиглан чулуун хавтанцарыг 

суулгах 

 Заадсыг жигд тэгш хэмтэйгээр гаргах 

 Хавтанцарын завсрыг багсармалаар дүүргэх 

 Чулуу хавтанцарыг байрлуулсны дараа тэгш 

усаар шалгах 

 Чулуун өнгөлгөөний ажил дууссаны дараах 

цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 

Хандлага: 

 Цаг баримтлах  

 Багаар ажиллах 
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 Ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, 

ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг 

мөрдөж ажиллах 

 Байгуулага болон өөрийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэх 

Сургалт явагдах газар: 
Дадлагын газар болон онолын танхим, аж ахуй нэгж 

байгууллага 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Үзүүлэн тараах материал 

 Цахим хичээл 

 Маркер /шохой/ 

 Самбар 

 компьютер 

 проектор 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Чулуун хавтан 6ш 

 Цемент 8кг 

 Элс 24кг 

 Хайрга 10кг  

 Ус 5л 

 Шохой 2кг 

 Цавуу 5кг  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тэгш ус, шүдтэй шпатель, резинэн алх, метр, татагч, 

рейк, тэргэнцэр, зуурмагийн машин, хувин, алчуур, 

чулуу зүсэгч,  

Ашигласан материал: 

1. А.М Шепелев Шавардлагын ажил 

2. У.Дархижав Барилгын засал, хавтанцар болон уран 

гоёлолт хиймэл чулуун нүүрлэгээ хийх ажлын 

аргачлал гарын авлага 

3. А.В Александровский Шаварчин хавтан суулгагч 

шигтгээ хийгчдийн материал судлал 

4. БНбД 31 -10-05 Заслын ажил 

5. БНбД 31-09-05 Шалны ажил 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч нь 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  
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 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 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 хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Багшийн гарын авлага 1 ш 1 

2 Суралцагчийн гарын авлага 20 

3 Суралцах үйл ажиллагаа 20 

4 Зурагт үзүүлэн 20 

5 Сурагч ширээ стандарт зураг зүйн 

хэмжилттэй ширээ  
20 

6 Самбар  1 

7 Макер  5 

8 Хэвлэгч 1 

9 Алчуур 15 

 

Mатериал түүхий эдийн жагсаалт жагсаалт: 

Маягт 2 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Цемент кг 3000 9000 180000 

2 Элс М3 5м3 6000 30000 

3 Хайрга М3 5 м3 8000 40000 

4 Чулуун хавтан 60*60мм Ш 50ш   

5 Ус Л 500л 2 1000 

6 Цавуу Ш 15ш   

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийн жагсаалт: 

Маягт 3 

№ 
Материал түүхий 

эдийн нэр 
Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт 

1 Чулуу зүсэгч ш 15  

2 Харандаа ш 20  

3 Тэгш ус ш 15  

4 Метр ш 15  

5 Татагч ш 20  

6 Шүдтэй татагч ш 20  

7 Тэргэнцэр ш 15  

8 Рейк ш 15  

9 Хусуур(шпатель) ш 15  

10 Хувин ш 15  

11 Зуурмагын машин ш 2 220в 
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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 засал чимэглэлчин Чадамжийн нэгжийн код: СF 7123-20-09-401 

Мэргэжлийн түвшин: IY түвшин Үнэлгээний хувилбарын дугаар:  09 

Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Чулуун өнгөлгөөний ажил хийх  

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
ГШҮ Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээни

й арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Чулуун 

өнгөлгөөний гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Гадаргууг 

цэвэрлэх 

ГН 1.1.1 Гадаргуугийн тоос шороог бүрэн гүйцэд 

цэвэрлэсэн  

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Ажлын байр  

Ажлын 

орчин 

нөхцөл 

Ажиглалт  

Тест  

Эцсийн 

бүтээгдэхү

үнээр 

үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Хөрсжүүлэгч 

тавих 

ГН 1.2.1 Хөрсжүүлэгчийг Зааврын дагуу найруулсан 

Хөрсжүүлэгчийг жигд түрхсэн 

ГШҮ 1.3 Ус тусгаарлагч 

тавих 

ГН 1.3.1 Тухайн ажлын талбайн зориулалтаас 

хамааран ус тусгаарлагчийг түрхэж тавьсан  

ГШҮ 1.4 Чулуун 

өнгөлгөөний байршлын 

зураглал гаргах 

ГН 1.4.1 Хана хоорондын зайг нарийвчлан хэмжиж 

чулуун өнгөлгөөний байршлын зургийг гаргасан  

ГН 1.4.2 Зурагт үзүүлсэн хавтан тавих маякийг шалан 

дээр байрлуулсан 

ГН 1.4.3 Эхний хавтан наах цэгийг тодорхойлсон 

ГШҮ 1.5 Чулуун 

өнгөлгөөний түвшин тавих 

ГН 1.5.1 Шатны гишгүүрийн чулуун өнгөлгөөний 

түвшинг БА хэсгийн шатны зурагт заасан түвшингээр 

авсан 

ГН 1.5.2 Чулуун өнгөлгөөтэй шалны түвшинг бетон 

шалны тэгшилсэн гадаргуу дээр шууд тавьсан  

ГШҮ 1.6 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 1.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 1.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 2. Багсрмалыг 

гадаргууд түрхэх 

ГШҮ 2.1 Багсармалыг 

бэлтгэх 

ГН 2.1.1 Багсармал материалыг чулуу наах гадаргууд 

ойртуулж бэлтгэсэн 
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ГН 2.1.1 Багсармалын орцыг зөв тодорхойлж зуурсан  

ГН 2.1.2 Нийт багсармал нь жигд чийг авсан, хуурай 

хэсэггүй болтол зуурсан 

ГШҮ 2.2 Багсармалыг жигд 

түрхэх  

ГН 2.2.1 Багсармалыг маякын дагуу түрхсэн  

ГН 2.2.2 Нийтдээ 2-3 чулууны талбайгаас хэтрүүлэхгүй 

түрхсэн  

ГШҮ 2.3 Багсармалыг 

тэгшлэх 

ГН 2.3.1 Багсармалыг нэг чулуу тавих хэмжээгээр 

тэгшилсэн 

ГН 2.3.2 Тэгшилсэн хэсгийн түвшин маяктой таарсан 

ГШҮ 2.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 2.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 2.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 3. Чулуун хавтанг 

багсармал дээр тавих 

ГШҮ 3.1 Чулуун өнгөлгөөг 

бэлтгэх 

ГН 3.1.1 Чулуун өнгөлгөөг ажлын зургийн дагуу зүсэж 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.2 Багсармалын 

булан хэсгээр нь суллах 

ГН 3.2.1 Булан хэсгийн багсармалыг жигд хэмжээтэй 

сулласан  

ГШҮ 3.3 Чулуун хавтанг 

багсармал дээр 

байрлуулах  

ГН 3.3.1 Чулуун хавтангийн ирмэгийг маякны дагуу 

байрлуулсан  

ГШҮ 3.4 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 3.4.1 Ажлын багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 3.4.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 4. Чулуун 

хавтангийн түвшинг 

тааруулах  

ГШҮ 4.1 Хавтанцарын нийт 

гадаргуугийн тэгш байдлыг 

шалгах  

ГН 4.1.1 Тэгш усаар нийт хавтанцарын гадаргуйн тэгш 

байдлыг шалгасан  

ГШҮ 4.2 Хавтанцарын нийт 

гадаргууг маякны түвшинд 

тохируулах 

ГН 4.2.1 Резинэн алх ашиглан төв хэсгээр цохисон 

ГН 4.2.2 Хавтанцарын нийт гадаргуу нь маякны 

түвшинтэй тохирсон 
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ГШҮ 4.3 Түвшинд 

тааруулсан чулуун 

хавтанцарыг авах  

ГН 4.3.1 Чулуун хавтанцарыг болгоомжтой авсан  

ГШҮ 4.4 Хавтанцарын 

доор дэвсэгдсэн 

багсармалын жигд 

нягтарсныг шалгах 

ГН 4.4.1 Багсармал нэгэн жигд зайгүй нягтарсан 

Хонхор хэсэгт багсармалаар дүүргэлт хийсэн 

ГШҮ 4.5 Чулуун 

хавтанцарыг буцаан 

байрлуулах 

ГН 4.5.1 Чулуун хавтанцарыг болгоомжтой буцаан 

байрлуулсан  

ГШҮ 4.6 Тухайн чулуун 

хавтанцарын гадаргуугийн 

тэгш байдлыг шалгах 

ГН 4.6.1 Нэг чулуун хавтангийн гадаргуу нь өмнө 

хэмжсэн түвшиндээ тэгш хэмтэй байрласан 

ГШҮ 4.7 Чулуу хооронд 

заадас гаргагчийг 

байрлуулах 

ГН 4.7.1 Чулуу хоорондын заадсыг жигд хэмжээтэй 

болгосон  

ГН 4.7.2 Чулуу хооронд жигд хэмжээтэй болсон  

ГШҮ 4.8 Гадаргуугийн 

түвшинг хэсэгчилж шалгах 

ГН 4.8.1 Чулуун хавтангийн гадаргуугийн түвшинг 

хөндлөн, босоо ташуу, диагоналиар шалгасан 

ГН 4.8.2 Гадаргууд хавтанг нэгэн жигд түвшинд 

байрлуулсан  

ГШҮ 4.9 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 4.9.1 Ажлын багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 4.9.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

ЧЭ 5. Чулуун хавтанг 

наах 

ГШҮ 5.1 Цементэн сүүг 

бэлтгэх 

ГН 5.1.1 Цементэн сүүний орцыг тааруулж бэлтгэсэн 

ГН 5.1.2 Орцын дагуу найруулсан 

ГН 5.1.3 Жигд холилдсон 

ГШҮ 5.2 Цементэн сүүг 

тараах 

ГН 5.2.1 Түвшин тааруулсан хавтанг эргүүлэн 

болгоомжтой авах 

ГН 5.2.2 Нягтруулсан багсармал дээр цементэн сүүг 

жигд тарааж асгасан 
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ГШҮ 5.3 Хавтанцарыг 

сүүтэй багсармал дээр 

тавих  

ГН 5.3.1 Чулуун хавтанг сүүтэй багсармал дээр 

эргүүлэн болгоомжтой тохируулан тавьсан 

ГН 5.3.2 Хавтангийн гадаргууг резинэн алхаар жигд 

цохиж тэгш суулгасан  

ГШҮ 5.4 Чулуун 

хавтанцарын гадаргуугийн 

түвшинг шалгах 

ГН 5.4. Чулуун хавтанцарын нийт гадаргуу тэгш 

хэмтэй, жигд суусан эсэхийг хэмжих шалгах багажаар 

шалгасан 

ГШҮ 5.5 Хавтанцарын 

завсрыг багсармалаар 

дүүргэх 

ГН 5.5.1 Багсармалаар хавтанцар хоорондын зайг 

жигд дүүргэж чигжсэн 

ГШҮ 5.6 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

ГН 5.6.1 Ажлын багаж хэрэгслийг цэвэрлэж дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хураасан  

ГН 5.6.2 Ажлын талбайг тоос, шороо, хоггүй болтол 

цэвэрлэж хог хаягдлыг хогийн цэг рүү хаясан 

 


