
  

 

     
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 
 

  

  

  

Салбарын нэр:   Хөдөө аж ахуй  

 

Мэргэжил:    Малын бага эмч    

 

Мэргэжлийн индекс:  AH 3240 - 17 

 

Мэргэшлийн түвшин:  VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар  

2019 он  

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН 

ХАМГААЛЛЫН ЯАМ 



  

2 

 

Хөтөлбөрийг боловсруулсан, нягталсан багийн гишүүд:  

 

1. Ч.Эрдэнэтуяа  Үндэсний сургагч багш  

2. М.Мөнхжаргал   Улаанбаатар Овоот гол ХХК, Малын эмч  

3. Д.Энхжаргал   Дорнод Политехник коллежийн “Малын бага эмч” мэргэжлийн  

    багш  

4. Ц.Сэрвэд    Ховд Политехник коллежийн “Малын бага эмч” мэргэжлийн 

    багш  

5. В.Оюунцэцэг   Төв аймаг Заамар МСҮТ-ийн “Малын бага эмч” мэргэжлийн 

    багш 

6. Ж.Бэрцэцэг   Увс Политехник коллежийн Малын бага эмч мэргэжлийн багш  

7. Д.Бямбасүрэн   Дорнод Политехник коллежийн “Малын бага эмч” мэргэжлийн  

    багш 

8. Г.Энх-амгалан   Ховд Политехник коллежийн “Мал зүйч” мэргэжлийн багш 

 

Зөвлөсөн: 

 

1. Д.Энхбаатар  ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Ахлах зөвлөх 

2. Г.Батчимэг  ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Зөвлөх 

3. Ц.Ганчимэг  ХЭУЧД төслийн ЧССҮ-ний мэргэжилтэн 

 

Хянасан: 

 

1. Д.Адилбиш  ХНХЯ-ны МБСБХЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн 

2. Ж.Цэцэгжаргал   Мэргэжлийн боловсрол болон мэргэжлийн сургалтын  

    стандарт, агуулга, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн 

 

 

 

Зохиогчийн эрх © 2019. Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам 

  



  

3 

 

 

 ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

  

ХНХЯ   Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам  

ХХҮГ   Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар 
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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 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

1) Суралцагч  

2) Багш  

3) Сургалтын орчин  

IV. ҮНЭЛГЭЭ  

1) Үнэлгээний удирдамж  

2) Үнэлгээний төлөвлөгөө  
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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ  

  

д/д  

МБС-ын 

мэргэшлийн 

түвшин 

Чадамжийн нэгжийн нэр  
Чадамжийн нэгжийн 

код  

Мэргэжлийн суурь  

1 

IY 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах 
AH 3240-17-01-401 

2 Ажлын байр бэлтгэх AH 3240-17-02-401 

3 Бичиг баримт боловсруулах AH 3240-17-03-401 

4 Халдварын голомтод ажиллах AH 3240-17-04-401 

Мэргэшүүлэх суурь 

5  

YI 

Мал амьтанд үзлэг хийх AH 3240-17-05-601 

6  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх AH 3240-17-06-601 

7  Мал амьтны өвчин эмгэгийг оношлох AH 3240-17-07-601 

8  Мал амьтанд жор барих AH 3240-17-08-601 

9  Мал амьтанд эмчилгээ хийх AH 3240-17-09-601 

10  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх AH 3240-17-10-601 

11  Өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх AH 3240-17-11-601 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг 

хангаж ажиллах  

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-01-401 

 

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 тодорхойлох, үнэлж дүГН эх болон аюул, 

эрсдлийг хянах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах, зөв ажиллах зан үйл 

хандлагыг төлөвшүүлэх чадамжуудыг эзэмшинэ.          

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

Мэдлэг 

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулүй байдлын дүрэм журам, практик хэрэглээ  

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийн төрлүүд, тэдгээрийн ашиглалт  

 Аюул ба эрсдэлийн талаар суурь мэдлэгтэй байх 

 Хязгаарлагдмал боломжийг тооцох  

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд  

 Байгууллагын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэг журам 

 Аюулгүй байдлыг хангах  

 Эрүүл ахуйг хангах  

Ур чадвар 

 Байгууллагын стандарт хэм хэмжээний дагуу эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, 

хариуцлага, асуудалд шуурхай хандах чадвар дадал эзэмшсэн байх  

 Заавар, чиглэлийг мөрдөн ажиллах чадвартай байх  

 Зүй зохистой зан байдлыг эрхэмлэх  

 Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах Ур чадвар  

 Бусадтай харилцах чадвар  

 Мэдээлэл харилцааны бусад чадвар 

 Энэхүү мэргэжлийг эзэмшихэд шаардлагатай түвшинд монгол хэлээр сонсох, 

унших, ярих, бичих чадвартай байх  

 Хувийн ариун цэврийг сахих 
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Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

 Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 48 

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 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

6  2 8 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

болон бусад шаардлагыг зөрчих, 

түүний үр дагавартай танилцах. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, 

Хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгсэлтэй танилцах 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

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 эрүүл 

ахуй, аюулгүй байдлын бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх 6  4 10 

ГШҮ 2.2. Ажлын байрны 

шаардлагуудыг хангаж ажиллах 

ГШҮ 2.3.Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг ашиглах. 

3 

ЧЭ 3. Ажлын 

байрны аюулыг 

илрүүлэх болон 

эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох 

6  6 12 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны 

эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход 

оролцох. 
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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 8 

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 
6  4 10 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтэлийн үед 

анхны тусламж үзүүлэх арга 

барил, аргачлалыг судлах.  

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулалтын 

явцад зөв аргаар цаг алдалгүй 

анхны тусламж үзүүлэх.  

 Онол, дадлагын харьцаа 30  18 48 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Мал эмнэлэгийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Мал амьтантай ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа  

 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа  

 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  
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 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Гар болон цахилгаан багаж хэрэгслийг 

зааварчилгааны дагуу ашиглах  

 Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу 

ашиглах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид 

 Сургагч багш 

 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер 

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 хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай танилцах 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичигтэй танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагавартай танилцах. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлтэй 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

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 
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 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 

 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 тэмдэглээгээг ялгах 

Хандлага 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн 

ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

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 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
 Хамгаалах техник 

Ашигласан материал: 

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

зааварчилгаанууд,  

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, 

онцгой байдлын үед сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл 

ахуй, бодлогод уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах. 

ГШҮ 2.3.Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
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 

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 
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байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод уялдуулах 

  Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтаар ашиглах.  

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ариг гамтай, 

зориулалтын дагуу хэрэг 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

Сургалт явагдах газар:   

Сургалтын 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. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

зааварчилгаанууд,  

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

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

үнэлгээнд оролцох. 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга барил сонгоход 

оролцох. 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг 

тусламж, мэдээллээр хангах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 

Суралцагчийн тоо: 15-20 
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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 

 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:   

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. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

зааварчилгаанууд,  

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн 

хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

аргууд 

 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 
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 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  

Ашигласан материал: 

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

зааварчилгаанууд, 

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

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 ноогдох 

цаг: 
4 
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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 

  Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад мэдээлэх 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай 

тусламжийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 

 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд 

учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх, 

боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах  

  Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг 

тогтоож, эмнэлгийн анхны тусламжийн 

хэрэгцээг тодорхойлох 

  Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад хандах  

Хандлага 

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн 

цаас, цавуу, скоч, Ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

зааварчилгаанууд,  

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, 

3. ХАБЭА,ТТАА-ны дүрэм  

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 

 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 хөдөлмөрлөх чадвартай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
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Багш нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах” 

чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.  

 Багш нь баклавар түүнээс дээш зэрэгтэй 

 Багшлах эрхтэй 

 Мэргэжлийн өндөр зэрэгтэй 

 Үйлдвэрлэлийн зохих мэдлэг, дадлага туршлагатай 

 Багшийн ёс зүйтэй 

 Харилцааны өндөр соёлтой 

 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 

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 1 ш 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 

манекан  
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  
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3 Галын хор  ш 5 
МFZ маркийн хор 1,5 л 

багтаамжтай  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Уян боолт 1,5 м м 15 2000 30000 

2 Бент  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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 



  

  

 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-01-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY  Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйг судлах 

 

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 ХАБ,ЭА-н хууль, техник ашиглалтын 

дүрэмийг уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

 

 

 

 

 

 

Онолын 

танхимд 

Дадлагын 

газар 

 

 

 

 

 

 

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. 

Мөн дасгал ажил ажилласан, зөв 

тайлбарласан. 

ГШҮ1.4 Хамгаалах техник, 

Хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгсэлтэй танилцах 

ГН 1.4.1 ХХХ-л бүрийн стандартыг судлан 

тэмдэглэл хөтөлсөн.  

ГН 1.4.2 Сургалтын үзүүлэнгийн материалаас 

ХХХ сонгон үүрэг зориулалт ач 

холбогдолыг тайлбарласан. 

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 

ГН 2.1.1 Гал түймэр болон гамшгийн бэлэн 

байдлын төлөвлөгөө боловсруулсан.  

ГН 2.1.2 ХАБ,ЭА-н бодлого, гамшгийн дүрэм 

журмыг мөрдсөн.  

ГН 2.1.3 Онцгой байдлын үеийн цагийн байдалд 

тохируулан бэлтгэл ажилыг хангасан. 

 

 

 

 



  

  

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

Онол болон 

дадлагын 

газар 

 

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. 

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 2.3.4 Багаж хэрэгслийг зааварчилгааны 

дагуу зөв ашигласан. 

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 мэдээлсэн. 

ГН 3.2.3 Аюул/ эрсдэлийнг арилгах арга хэмжээ 

авсан. 

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 3.3.3 Аюул / эрсдэлийг тогтмол хянасан. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ 

хийж байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

ГН 3.4.1 Эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн  



  

  

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 ХХХ-ийг гүйцэтгэх аижлд тохируулан 

сонгосон.  

ГН 4.1.2 ХХХ-ийг зориулалтын дагуу зөв 

зохистой хэрэглэсэн. 

Онолын 

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. 

ГН 4.2.2 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй 

байдлын хувийн хэргийг тогтмол 

хөтөлсөн. 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай 

холбоотой дасгал, сургуулилтын 

үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар 

чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн зүй зохистой дагаж 

мөрдөх 

ГН 4.3.1 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал 

сургуулалтын үед дүрэм журмыг дагаж 

мөрдсөн.  

ГН 4.3.2 Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл ажлын 

хангасан.  

ГН 4.3.3 Хүн нэг бүрийн үүргэвчийг бэлтгэсэн. 

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 

  

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед 

анхны тусламж үзүүлэх арга 

барил, аргачлалыг судлах. 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байр бэлтгэх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-02-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал эмнэлэгийн ажил, үйлчилгээ үзүүлэх үйл 

ажиллагааны явцад тухайн гүйцэтгэх ажлын чиглэл, цар хүрээг хамааруулан тухайн 

орчин, нөхцөлд тохирсон, аюул, эрсдэлгүй ажиллах ажлын байрыг бэлтгэх мэдлэг, 

чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Монгол хэлээр сонсох, унших, бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Тооцоолох 

 Интернет, компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй байх 

 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлж 

ажиллах 

 Гар багаж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

тухай 

 Ажлын зургийн тэмдэг, тэмдэглэгээний тухай 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 - 20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг - 60 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

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. Аюулгүй 

ажиллагааг мөрдөж 

ажиллах 

ГШҮ 1.1 Аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа авах 

6 6  12 

ГШҮ 1.2 Хөдөлмөр хамгааллын  

хувцас өмсөх 

ГШҮ 1.3 Аюулын байрны эрсдэл 

үнэлэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын байрны аюулгүй 

байдлыг бүрдүүлэх 

ГШҮ 1.5 Хэрэглэсэн 1 удаагийн 

материал, хэрэгслийг устгах, 

цэвэрлэх 

ГШҮ 1.6 Багаж тоног төхөөрөмжийн 

эрүүл аюулгүй байдлыг хангах 

ГШҮ 1.7 Онцгой байдлын үед 

аюулгүй ажиллах 
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2 

ЧЭ 2. Тоног 

төхөөрөмжийг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Тоног төхөөрөмжийн бэлэн 

байдлыг шалгах 

 12 6 6 24 

ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрөмжинд 

засвар, үйлчилгээ хийх 

ГШҮ 2.3 Тоног төхөөрөмжийг 

ариутгах, цэвэрлэх 

ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалтын гэрчилгээнд бичилт 

хийх 

ГШҮ 2.5 Тоног төхөөрөмжийг 

ажиллуулах 

ГШҮ 2.6 Тоног төхөөрөмжийг салгаж 

цэвэрлэж байрлуулах 

3 
ЧЭ 3. Ажлын байрыг 

цэвэрлэх  

ГШҮ 3.1 Тухайн ажлын байран дахь 

үйл ажиллагаа дууссаныг мэдэгдэх 

12 6 6 24 

ГШҮ 3.2 Ажлын байран дахь тоног 

төхөөрөмж багаж хэрэгслийг 

хурааж авах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байранд цэвэрлэгээ 

хийх 

ГШҮ 3.4 Ажлын байранд ариутгал, 

хийх 

ГШҮ 3.5 Ажлын байран дахь эд 

хогшлын бүртгэл хөтлөх 

ГШҮ 3.6 Ажлын байрыг дараагийн 

ажилд бэлэн болгож хүлээлгэж өгөх 

4 
ЧЭ4. Хог хаягдлыг 

устгах  

ГШҮ 4.1 Хог хаягдлын устгалын цэг 

байгуулах 

12 6 6 24 

ГШҮ 4.2 Хог хаягдлыг горимын 

дагуу устгах 

ГШҮ 4.3 Халдвараар өвчилсөн 

малыг горимын дагуу устгах 

ГШҮ 4.4 Үхсэн хорогдсон малд акт 

гаргах 

ГШҮ 4.5 Хог хаягдал устгалын 

цэгийг ариутгах 

4 Онол, дадлагын харьцаа 42 24 18 84 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийх заавар  

 Химийн бодистой харьцах заавар  

 Халдвартын голомтод ажиллах аюулгүй 

ажиллагааны заавар  

 Хөдөө хээрийн нөхцөлд ажиллах ХАБЭА-н 

журам  

 Лабораторийн дүрэм, журам  
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 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл ажиллуулах 

заавар  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Багшийн заавар  

 Мэргэжилтний заавар  

 Ажлын байрны ХАБЭА  

 Хувь хүний ХАБЭА  

 Ажлын төлөвлөлт  

 Багаж төхөөрөмж мөрдөх  

 Материал хэрэглэл бэлтгэх  

 Ажлыг дуусгах, мэдээлэх  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 ХАБЭА-ны ажилтан 

  Мэргэжлийн багш 

  Малын эмч  

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд  

  Лабораторийн мэргэжилтэн  

Орчин нөхцөл  Тоосжилт ихтэй, чийгшил ихтэй 

 Цаг агаарын халуун, хүйтэн орчинд 

 Гадна /малчин, мал бүхий иргэд/ 

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг  

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори  

 Дадлагын газар  

 Мал бүхий суурь  

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 юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байр бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авах 

ГШҮ 1.2 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас өмсөх 

ГШҮ 1.3 Ажлын байрны эрсдэл үнэлэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын байрны аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх 

ГШҮ 1.5 Хэрэглэсэн 1 удаагийн материал, 

хэрэгслийг устгах, цэвэрлэх 

ГШҮ 1.6 Багаж тоног төхөөрөмжийн эрүүл аюулгүй 

байдлыг хангах 

ГШҮ 1.7 Онцгой байдлын үед аюулгүй ажиллах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
12 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Мал амьтантай харьцах үеийн аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа  
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 Ажлын байрны аюлгүй ажиллагаа  

 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа  

 Тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, засвар  

Чадвар 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас бүрэн гүйцэд 

өмсөх  

 Ашигласан нэг удаагийн материал, 

хэрэгслийг технологийн дагуу устгал хийх  

 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрмжийн бүрэн 

бүтэн байдлыг хангаж ажиллах  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй 

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Хувийн зохион байгуулалттай  

 Харилцааны соёлтой байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын дадлагын газар  

 Онолын кабинет  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй  

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Цахим хичээл 

 Тестийн эмхэтгэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Технологийн карт  

 Эд хогшлын бүрэн бүтэн байдлын 

зааварчилгаа  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

  Хөдөлмөр хамгааллын хувцас  

 Амны хаалт  

 Нэг удаагийн бээлий  

 Малгай  

 Усны гутал  

 Хүрз  

 Ариутгалын бодисууд  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Принтер  

 Канон  

 Залгуур 
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 Задлангийн ком багаж  

 

Ашигласан материал: 
1. ХАБЭА-н зааварчилгаа  

2. Б. Энхжаргал ХАБЭА-г мөрдөх  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байр бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрмжинд засвар, үйлчилгээ хийх 

ГШҮ 2.3 Тоног төхөөрөмжийг ариутгах, цэвэрлэх 

ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

гэрчилгээнд бичилт хийх 

ГШҮ 2.5 Тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах 

ГШҮ 2.6 Тоног төхөөрөмжийг салгаж цэвэрлэж 

байрлуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
24 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Тоног төхөөрмжийн гэмтэл, засвар 

  Тоног төхөөрөмжийн техникийн бүртгэл, 

хөтлөлт  

 Тоног төхөөрөмжийн онцлогт тохирсон 

ариутгал  

Чадвар  

 Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах  

 Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг 

илрүүлэх 

 Тоног төхөөрөмжийн гэмтэлд засвар, 

үйлчилгээ хийх  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  
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 Фермерийн аж ахуй 

 Мал эмнэлэгийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Цахим хичээл 

 Дадлага ажлын хуудас 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ажлын хувцас  

 Халад  

 Бээлий  

 Амны хаалт  

 Техник ашиглалтын дэвтэр  

 Ариутгалын бодисууд  

 Залгуур  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

Ашигласан материал: 

1. Малын бага эмчийн товч лавлах  

2. Интернет, сайтууд  

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байр бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Ажлын байрыг цэвэрлэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Тухайн ажлын байран дахь үйл ажиллагаа 

дууссаныг мэдэгдэх 

ГШҮ 3.2 Ажлын байран дахь тоног төхөөрөмж багаж 

хэрэгслийг хурааж авах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байранд цэвэрлэгээ хийх 

ГШҮ 3.4 Ажлын байранд ариутгал, хийх 

ГШҮ 3.5 Ажлын байран дахь эд хогшлын бүртгэл 

хөтлөх 

ГШҮ 3.6 Ажлын байрыг дараагийн ажилд бэлэн 

болгож хүлээлгэж өгөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
24 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Ажлын байрны цэвэрлэгээ, ариутгал  

 Ариутгалын бодисын ач холбогдол  

 Ариутгалын бодисын сонголт, хэрэглэх арга  

Чадвар  
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 Багаж хэрэгсэлд хуурай нойтон цэвэрлэгээ 

хийх  

 Ариутгалын бодисыг сонгон авч, найруулан 

ариутгал хийх  

 Багаж, тоног төхөөрөмжинд ашиглалтын 

дэвтэр хөтлөх  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

 Мал эмнэлэгийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Дэлгэц 

 Видео 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ажлын хувцас  

 Амны хаалт  

 Ариутгалын бодисууд  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Проетор  

 Компьютер  

 Принтер  

 Залгуур  

 Мэс заслын багажууд  

Ашигласан материал:  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:   Ажлын байр бэлтгэх  

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:  Хог хаягдлыг устгах  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 4.1 Хог хаягдлын устгалын цэг байгуулах 

ГШҮ 4.2 Хог хаягдлыг горимын дагуу устгах 

ГШҮ 4.3 Халдвараар өвчилсөн малыг горимын дагуу 

устгах 

ГШҮ 4.4 Үхсэн хорогдсон малд акт гаргах 
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ГШҮ 4.5 Хог хаягдал устгалын цэгийг ариутгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
24 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Хог хаягдлуудын ангилал  

 Хог хаях, устгах цэгийн ялгаа  

 Мал амьтны сэг зэм булах арга  

 Халдваргүй сэг зэмийг устгаж ариутгал хийх  

Чадвар  

 Хог хаягдлуудыг ангилан ялгах  

 Хэрэглэсэн зүү тариур, эм тарилгын үлдэгдэл, 

шил савыг зааврын дагуу устгах  

 Хөвөн, даавуу хог хаягдлыг зааврын дагуу 

устгах  

 Мал амьтны сэг зэмийг булах усгах ажиллагааг 

зааврын дагуу хийж гүйцэтгэх  

 Үхсэн, хорогдсон малд тодорхойлолт, акт 

бичих  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Видео 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

 Микробиологийн лабораториудад ажиллах 

заавар журам  

 Мэдээний маягтууд  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ажлын хувцас  

 Амны хаалт  

 Усны гутал  

 Малгай  

 Хөвөн  
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 Бинт  

 Марла 

 Бинт  

 Иод  

 Спирт  

 Креолин  

 Хлорамин  

 Хлорын шохой  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Зүү, тариур  

 Хүрз  

 Хамуур  

 Гар шүршигч  

 Автомакс  

 Жин  

Ашигласан материал: Мал эмнэлэгийн халдваргүйтгэл  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах шаардлагыг хангасан байна .  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшил гэх мэт 

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд багшид дараах тавигдах шаардлага  

 Чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа 

хандлага, сургалтыг чиглүүлэх,  

 Зохион байгуулах заах арга зүйн Ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр 

тусгах.Тухайлбал: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн ...... зэрэгтэй байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 
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 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1  Зүү, тариур  ш 15   

2 Хүрз  ш 15   

3  Хамуур ш 15   

4 Гар шүршигч  ш 15   

5  Автомакс  ш 15  

6 Жин Ш 15  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг   20 

2 Биет үзүүлэн  20 

3 Өнгөт үзүүлэн  20 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 20 

5 
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж 

болно 
15 

 Дүн  

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

Маягт 3 

 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Марла ш 5   

2 Амны хаалт  ш 20   

3 Бинт  ш 15   

4 Хөвөн  ш 15   

5 Иод  ш 15   

6 Спирт  ш 15   

7 Креолин  ш 1   

8 Хлорамин  ш 5   

9 Хлорын шохой ш 5   
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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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-02-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

02 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 
Ажлын байр бэлтгэх  

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

  

ЧЭ 1. Аюулгүй 

ажиллагааг 

мөрдөж 

ажиллах 

ГШҮ 1.1 Аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилга авч, нэг бүрийн 

хамгаалах хэрэгсэл өмсөх 

ГН 1.1.1 АА-нй заавар авч гарын үсэг зурсан 

ГН 1.1.2 НБХХ-ийг зөв сонгон авсан, зааврын дагуу 

хэрэглэсэн,өмссөн 

 

 

 

 

 

Онолын 

танхим 

Ажлын байр 

Дадлагын 

газар 

Лаборатори 

 

 

 

 

 

 

Ажиглалт 

Шалгах 

хуудас дээр 

ажиллах 

Тест 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн  

ГШҮ 1.2 Ажлын байранд аюулын 

дүн шинжилгээ, эрсдлийн үнэлгээ 

хийх 

ГН 1.2.1 АБ-д тохиолдож болзошгүй аюулуудыг 

илрүүсэн 

ГН 1.2.2 Илрүүлсэн аюулуудыг зэрэглэн ялгаж 

үнэлсэн 

ГШҮ 1.3 Гүйцэтгэх ажлын онцлогт  

тохирсон аюулгүй ажлын байрыг 

бэлтгэх, багаж тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг 

хангаж ажиллах  

ГН 1.3.1 Эд, материал, хэрэгслүүдийг ашиглан хадах, 

холбож уях, барих, хаших байрлуулах 

ЧЭ 2. Тоног 

төхөөрөмжийг 

ажилд бэлтгэх  

ГШҮ 2.1 Тоног төхөөрөмжийн 

бэлэн байдлыг шалгаж, гэмтэл 

илрүүлэх  

ГН 2.1.1 Тоног төхөөрөмжийн техникийн паспорт, 

ашиглалтын бүртгэлтэй танилцаж 

тайлбарласан. 

ГН 2.1.2 Ажиллах багаж, төхөөрөмжийн эд анги, 

дагалдах хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, 

эвдрэл гэмтлийг илрүүлсэн 
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ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрөмжинд 

засвар, үйлчилгээ хийх 

ГН 2.2.1 Тоног төхөөрөмжинд ашиглалтын явцын 

үйлчилгээ хийсэн  

ГН 2.2.2 Тоног төхөөрөмжинд илэрсэн гэмтлийн 

засвар, үйлчилгээ хийсэн 

ГШҮ 2.3 Тоног төхөөрөмжийг 

цэвэрлэх,ариутгах 

ГН 2.3.1 Тоног төхөөрөмжинд механик цэвэрлэгээ 

хийсэн 

ГН 2.3.2 Тоног төхөөрөмжийн онцлогт тохирсон 

ариутгалыг хийсэн. 

ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг ашиглах 

ГН 2.4.1 Тоног төхөөрөмжийг тогонд залгах, угсрах, 

цэнэглэх, багаж хэрэгслийг задлаж, 

дарааллаар өрж тавьсан 

ГН 2.4.2 Тоног төхөөрөмжийг ашигласан, үйлчилгээ 

хийсэн тухай ашиглалтын гэрчилгээг бөглөж 

бичсэн.  

ЧЭ 3. Ажлын 

байрыг 

цэвэрлэх 

ГШҮ 3.1 Ажлын байран дахь тоног 

төхөөрөмж багаж хэрэгслийг 

хурааж авах 

ГН 3.1.1 Багаж хэрэгсэлд хуурай, нойтон цэвэрлэгээ 

хийсэн 

ГН 3.1.2 Ариутгалын бодис сонгон авч, найруулан 

ариутгал хийж, боосон багласан, савласан, 

хаягласан 

ГШҮ 3.2 Ажлын байранд 

цэвэрлэгээ, ариутгал хийх 

ГН 3.2.1 Ажлын байранд механик цэвэрлэгээ хийсэн 

ГН 3.2.2 Ариутгалын бодис сонгон авч, найруулан 

ариутгал хийсэн 

ГШҮ 3.3 Ажлын байран дахь эд 

материал, хэрэгслийн бүртгэл 

хөтлөх, хүлээлгэж өгөх 

ГН 3.3.1 Ажлын байран дахь эд материалын 

бүрдлийг шалгаж, ашиглалтын дэвтэр 

хөтлөсөн, хүлээлгэн өгч гарын үсэг зурсан 

ЧЭ 4. Хог 

хаягдлыг 

устгах 

ГШҮ 4.1 Ажлын байранд хог 

хаягдал, устгалын цэг ашиглах 

ГН 4.1.1 Хог хаях, устгах цэгийн ялгаа, байршлийг 

олж тогтоосон 

ГН 4.1.2 Хог хаях, устгах цэгийн ашиглах зааврыг 

мөрдсөн 

 

ГШҮ 4.2 Хог хаягдлыг хаях, устгах  ГН 4.2.1 Хог хаягдлуудыг ангилан ялгасан  

ГН 4.2.2 Хэрэглэсэн зүү, тариурыг Safety box-д хийж 

хаясан 
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ГН 4.2.3 Хэрэглэсэн эм тарилгын үлдэгдэл бүхий 

шил савыг зааврын дагуу устгасан  

ГН 4.2.4 Эмгэгт материал, бэлдмэлийг зааврын дагуу 

устгасан 

ГН 4.2.5 Хөвөн, даавуун хог, хаягдлыг устгасан  

ГШҮ 4.3 Мал, амьтны сэг, зэмийг 

горимын дагуу устгах  

ГН 4.3.1 Мал, амьтны сэг зэм булах устгах 

зориулалтын нүх \энгийн ба букерын\ 

бэлтгэсэн 

ГН 4.3.2 Халдваргүй сэг зэмийг устгасан, ариутгасан 

ГН 4.3.3 Халдвартай сэг зэмийг устгасан, ариутгасан, 

тэмдэг тавьсан 

ГШҮ 4.4 Үхсэн, хорогдсон малд 

тодорхойлолт гаргах  

ГН 4.4.1 Үхсэн, хорогдсон малд хүүр задлалтын 

протокол бичих 

ГН 4.4.2 Үхсэн, хорогдсон малд тодорхойлолт гаргах, 

акт бичих 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Бичиг баримт боловсруулах 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Мал амьтанд мал эмнэлэгийн ажил үйлчилгээ үзүүлэх, мал амьтныг өвчин эмгэгээс 

урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, эмчлэх үйл ажиллагааны бүртгэлийг зааврын дагуу 

хөтлөх, мэдээ тайлангуудыг стандартад нийцүүлэн гаргах мэдлэг, чадвар, хандлагын 

цогц чадамж эзэмшнэ.  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Малын халдварт өвчин 

 Малын хадваргүй өвчин 

 Мал амьтны эмгэг оношлох 

 Мал амьтанд жор барих 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 - 20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг - 64 

О
н

о
л

ы
н

 ц
а

г Дадлага 

д
а

д
л

а
гы

н
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
х
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л

э
л

 д
э
э

р
х
  

1 

ЧЭ 1. Мал 

эмнэлгийн 

мэдээ гаргах  

ГШҮ 1.1 Мал амьтны халдварт 

паразиттах өвчний арга хэмжээний 

журнал гаргах  

12 6 6 24 ГШҮ 1.2 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 

арга хэмжээний журнал гаргах  

ГШҮ 1.3 Тарилга туулгалт 

халдваргүйжүүлэлтийн акт хөтлөх  

2 

ЧЭ 2. Анхан 

шатны бүртгэл 

хөтлөх  

ГШҮ 2.1 Мал эмнэлэгийн гарал үүсэл 

ариун цэврийн гэрчилгээ хөтлөх  

20 10 10 40 ГШҮ 2.2 Өвчний түүх хөтлөх  

ГШҮ 2.3 Эмгэг анатомийн задлалтын 

протокол хөтлөх  

 Онол дадлагын харьцаа:50:50 32 16 16 64 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааг хангах 

болон багаж хэрэгслэлийн ашиглалтын дүрэм 

журам  

 Бичиг баримтын хадгалалт хамгаалтын журам 

Ажил гүйцэтгэх 

зааварчилгаа 

 Бичиг баримт боловсруулах стандартыг мөрдөх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Малын их эмч, мал бүхий иргэд, орон нутгийн 

мал аж ахуйн мэргэжилтэн, холбогдох төр 

захиргааны ажилтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим, ажлын байр, лаборатори 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Бичиг баримт боловсруулах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:  Мал эмнэлэгийн мэдээ гаргах  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 1.1 Мал амьтны халдварт паразиттах өвчний арга 

хэмжээний жургал гаргах  

ГШҮ 1.2 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга 

хэмжээний журнал гаргах 

ГШҮ 1.3 Тарилга туулгалт халдваргүйжүүлэлтийн акт 

хөтлөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
24 цаг 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг.  

 Мал эмнэлэгийн мэдээ тайланг төрийн 

байгууллагаас баталсан албан ёсны маягт 

зааврийн дагуу гаргаж тогтоосон хугацаанд 

мэдээллэнэ.  

Ур чадвар. 

 Мал эмнэлэгийн анхан шатны бүртгэлийг ийг 

хөтлөх  

 Мал эмнэлэгийн мэдээ гаргах  

 Мал эмнэлэгийн тайлан бичих  

 Акт бичих  

 Ариун цэврийн гэрчилгээ бичих  

 Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр хөтлөх  

 Өвчлөлийн түүх хөтлөх  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 
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 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 мал эмнэлэг,  

 лаборатори,  

 ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 проектор,  

 дэлгэц самбар, залгуур,  

 лекц, шохой, маркер,  

 Бичгийн цаас, бал, 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Бичгийн цаас,  

 Бал,  

 Анхан шатны маягт 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 Kомпьютер,  

 Проектор, дэлгэц самбар,  

 Залгуур  

 Тооны машин  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Бичиг баримт боловсруулах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:   Анхан шатны бүртгэл хөтлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 2.1 Мал эмнэлэгийн гарал үүсэл ариун цэврийн 

гэрчилгээ хөтлөх  

ГШҮ 2.2 Өвчний түүх хөтлөх  

ГШҮ 2.3 Эмгэг анатомийн задлалтын протокол хөтлөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  

40 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 
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 Мал эмнэлэгийн мэдээ тайланг төрийн 

байгууллагаас баталсан албан ёсны маягт 

зааврийн дагуу гаргаж тогтоосон хугацаанд 

мэдээллэнэ. 

 Мал эмнэлэгийн анхан шатны бүртгэлийг ийг 

хөтлөх  

Чадвар : 

 Мал эмнэлэгийн мэдээ гаргах  

 Мал эмнэлэгийн тайлан бичих  

 Акт бичих  

 Ариун цэврийн гэрчилгээ бичих  

 Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр хөтлөх  

 Өвчлөлийн түүх хөтлөх  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:   Анги танхим, 

 мал эмнэлэг,  

 лаборатори,  

 ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 Проектор,  

 Дэлгэц самбар, залгуур,  

 Лекц,  

 Бичгийн цаас, бал, 

 Бичиг хэрэг хөтлөлтийн стандарт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Бичгийн цаас,  

 бал  

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 Тооны машин,  

 компьютер, 

  проектор,  

 дэлгэц самбар  

Ашигласан материал: 1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 
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6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Бичиг баримт боловсруулах ” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид:  

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 
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 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, 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 орчинд:  

 

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

материал  

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

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

    маягт 1 

№ Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо ширхэг Техникийн үзүүлэлт.тодорхойлолт 

1 Компьютер Ш 15 Хүчин чадал сайн байх 

2 Хэвлэгч Ш 1  

3 Сканер Ш 1  

4 Тооны машин Ш 20  

5  дэлгэц самбар    

  Ш 1  

6 Шохой Ш 1  

7 Мархер Ш 1  

8 Бал Ш 20  

9 Мал эмнэлгийн 

анхан шатны 

маягт 

Ш   

 

 Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:     

маягт 2 

 Үзүүлэлт Тоо ширхнг 

1  Тооны машин 20 

2 Компьютер 5 

3 Проектор 1 

5 дэлгэц самбар 1 

6 Үзүүлэн тараах материал 20 

8 Мэргэжлийн самбар  10 
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Материал түүхий эдийн жагсаалт:  

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Бичгийн Цаас Боодол 1 11000 11000 

2 Бал Ширхэг 20 800 16000 

3 Тодруулагч Ширхэг 20 800 16000 

4 Анхан шатны маягт Ширхэг 40 500 200000 

5 Принтерийн хор Ширхэг 2 70000 140000 

6 Харандаа Ширхэг 10 600 6000 

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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  
03 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 
Бичиг баримт боловсруулах 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Мал 

эмнэлэгийн 

мэдээ гаргах  

ГШҮ 1.1 Мал амьтны халдварт 

паразиттах өвчний арга 

хэмжээний журнал гаргах  

ГН 1.1.1 Журнал хөтлөх заавартай танилцсан 

ГН 1.1.2 Журналыг зөв хөтлөсөн 

ГН 1.1.3 Нэмэлт асуултанд зөв хариулсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадлагын 

газар  

Анги 

танхим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажиглалтын 

арга  

Тестийн арга  

Бүтээлийн 

ажил 

 

 

 

ГШҮ 1.2 Ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн арга 

хэмжээний журнал гаргах  

ГН 1.2.1 Журнал хөтлөх заавартай танилцсан 

ГН 1.2.2 Журналыг зөв хөтлөсөн 

ГН 1.2.3 Нэмэлт асуултанд зөв хариулсан 

ГШҮ 1.3 Тарилга туулгалт 

халдваргүйжүүлэлтийн акт хөтлөх 

ЧЭ 2. Анхан 

шатны 

бүртгэл 

хөтлөх   

ГШҮ 2.1 Мал эмнэлэгийн гарал 

үүсэл ариун цэврийн гэрчилгээ 

хөтлөх 

ГН 2.1.1 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг зөв 

магадлан шинжилсэн 

ГН 2.1.2 Мал эмнэлэгийн гарал үүсэл ариун цэврийн 

гэрчилгээг шинжилгээний дагуу зөв хөтлөсөн 

ГН 2.1.3 Нэмэлт асуултад зөв хариулсан 

ГШҮ 2.2 Өвчний түүх хөтлөх  ГН 2.2.1 Өвчтэй мал, амьтанд үзлэг, оношлогоог зөв 

хийсэн 

ГН 2.2.2 Өвчний түүхийн асуултад оновчтой 

тодорхой хариулж бичсэн. 

ГН 2.2.3 Хариултыг зөв тайлбарласан 

ГШҮ 2.3 Эмгэг анатомийн 

задлалтын протокол хөтлөх 

ГН 2.3.1 Амьтдын хүүрийг зөв задлаж, хувирлтыг зөв 

тодорхойлсон 

ГН 2.3.2 Протоколын асуултанд оновчтой хариулж, 

протоколыг бүрэн хөтлөсөн  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Халдварын голомтонд ажиллах 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-04-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал, амьтны халдварт өвчин гарсан үед тухайн 

халдварын голомтонд ажиллах мэдлэг, чадвар, хандлагын цогц чадамж эзэмшинэ 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

- Халдварт өвчин 

- Ажлын байр бэлтгэх 

- Малд үзлэг хийх 

- Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 64  

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

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
  

д
э
э

р
х
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
х
  

1 

ЧЭ 1. Халдварт 

өвчний голомтын 

байршил тогтоох  

ГШҮ 1.1 Өвчний голомтыг таних, 

байршлыг тогтоох 

8 4 4 16 
ГШҮ 1.2 Өвчний голомтыг ангилан 

ялгах 

ГШҮ 1.3 Өвчний голомтын хамаарлыг 

гаргаж ирэх 

2 

ЧЭ 2. Халдварт 

өвчний голомтын 

хил, хязгаар 

тогтоож ажиллах  

ГШҮ 2.1 Өвчний голомтны хил 

хязгаарыг тогтоох 
4 2 2 8 

ГШҮ 2.2 Өвчний голомтны хил 

хязгаарын чиглэлийг тогтоох 

3 
ЧЭ 3. Хяналтын 

цэг байгуулах 

ГШҮ 3.1 Хяналтын цэг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах 
8 4 4 16 

ГШҮ 3.2 Хяналтын цэгийн байгуулах 

ГШҮ 3.3 Хяналтын цэгт ажиллах 

4 

ЧЭ 4. Устгалын 

цэгийг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Устгалын цэг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах 

8 4 4 16 ГШҮ 4.2 Устгалын цэгийг байрлуулах 

ГШҮ 4.3 Устгалын цэг 

халдваргүйжүүлэх 

5 
ЧЭ 5. Хорио 

цээрийг буулгах 

ГШҮ 5.1 Хорио цээр буулгах бэлтгэл 

ажлыг хангах 4 2 2 8 

ГШҮ 5.2 Хяналтын цэгийг буулгах 

 Онол дадлагын харьцаа 32 16 16 64 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Мал, амьтантай ажиллах үеийн ХАБЭА мөрдөх 

 Халдварын голомтонд ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа 

 Лабораторит ажиллах үеийн ХАБЭА сахих  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Ажлын байрны дүрмийг мөрдөх 

 Шинжилгээний арга зүйг мөрдөх 

 Хорио цээрийн үеийн дэглэмийг мөрдөх 

 Тухайн үеийг шаардлага, зааварчилгааг 

мөрдөх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Малчид, амьтан маллагч 

 Туслах ажилтан 

 Малын эмч 

 Онцгой байдлын албан хаагчид 

 Цагдаагийн албан хаагчид 

 Мэргэжлийн хяналтын ажилтнууд  

 Орон нутгийн болон төрийн захиргааны 

байгууллагын ажилтнууд 

Орчин нөхцөл  Тэнхимд 

 Гадаа малчдын хот 

 Фермерийн аж ахуй 

 Шинжилгээний лаборатори 

 Хээрийн нөхцөлд 

 Хорио цээрийн бүсэд 

 Хяналтын цэгүүд 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Нүдний шил 

 Гутал  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Халдварын голомтод ажиллах  

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:  Халдварт өвчний голомтын байршил тогтоох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 1.1 Өвчний голомтыг таних, байршлыг тогтоох 

ГШҮ 1.2 Өвчний голомтыг ангилан ялгах 

ГШҮ 1.3 Өвчний голомтын хамаарлыг гаргаж ирэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга, тархалтын онцлог 

 Өвчний голомт, дамжин тархах замууд 

 Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох журам 
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Ур чадвар 

 Өвчний тархалтын онцлогийг тодорхойлох 

 Өвчний голомтыг тодорхойлох 

 Голомтын зураглал гаргах 

 Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх 

 Үнэнч шударга байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлэх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Халдварын голомт, хяналтын цэг 

 Анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 Дэлгэц, үзэг, дэвтэр,  

 Шинжилгээний арга зүй,  

 Стандарт,  

 Самбар, шохой, маркер,  

 Бичгийн цаас, ватум цаас, пламастьр, гортиг, 

шугам 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх уусмал,  

 Шатахуун 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомакс,  

 Гидропульт,  

 Байршил тогтоох GPS 

Ашигласан материал: 

1. Халдварт, паразит өвчинтэй тэмцэх заавар,  

2. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох журам.  

3. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ 

өгөх журам 

4. Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч 

болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан 

мэдээллэх журам  

5. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

6. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

7. “Мал амьтны эмийн заавар” 

8. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

9. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

10. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

11. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  
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Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Халдварын голомтонд ажиллах 

Чадамжийн элемент 2-ын нэр:  
Халдварт өвчний голомтын хил хязгаар тогтоож 

ажиллах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 2.1 Өвчний голомтны хил хязгаарыг тогтоох 

ГШҮ 2.2 Өвчний голомтны хил хязгаарын чиглэлийг 

тогтоох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
8 цаг 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга, тархалтын онцлог 

 Өвчний голомт, дамжин тархах замууд 

 Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох журам 

Ур чадвар 

 Өвчний тархалтын онцлогийг тодорхойлох 

 Өвчний голомтын хязгаар тодорхойлох 

 Голомтын зураглал гаргах 

 Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 

чадвар эзэмших 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх 

 Үнэнч шударга байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлэх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Халдварын голомт, хяналтын цэг 

 Анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 дэлгэц, үзэг, дэвтэр,  

 шинжилгээний арга зүй,  

 стандарт,  

 самбар, шохой, маркер,  

 бичгийн цаас, ватум цаас, пламастыр, гортиг, 

шугам 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх уусмал 

 Шатахуун 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  
 Автомакс, гидропульт, байршил тогтоох GPS 



  

50 

 

Ашигласан материал: 

1. Халдварт, паразит өвчинтэй тэмцэх заавар,  

2. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох журам.  

3. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ 

өгөх журам 

4. Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч 

болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан 

мэдээллэх журам  

5. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

6. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

7. “Мал амьтны эмийн заавар” 

8. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

9. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

10. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

 Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Халдварын голомтонд ажиллах 

Чадамжийн элемент 3-ын нэр:  Хяналтын цэг байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 3.1 Хяналтын цэг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах 

ГШҮ 3.2 Хяналтын цэгийн байгуулах 

ГШҮ 3.3 Хяналтын цэгт ажиллах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга, тархалтын онцлог 

 Өвчний голомт, дамжин тархах замууд 

 Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох журам 

Ур чадвар 

 Хяналтын цэг байгуулахад шаардагдах тоног 

хэрэгсэл, материалын тооцоо гаргах 

 Хяналтын цэгийн байршил тогтоох 

 Хяналтын цэг байгуулахад мэр*+гэжлийн 

зөвлөгөө өгөх 

 Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 

чадвар эзэмших 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх 
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 Үнэнч шударга байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлэх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Халдварын голомт, хяналтын цэг 

 Анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 дэлгэц, үзэг, дэвтэр,  

 шинжилгээний арга зүй,  

 стандарт,  

 самбар, шохой, маркер,  

 бичгийн цаас, ватум цаас, пламастыр, гортиг, 

шугам 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх уусмал,  

 шатахуун,  

 саван, ус,  

 ариутгалын уусмал, 

 нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, 

 резинэн бээлий, 

 түлээ 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомакс,  

 гидропульт, 

 майхан,  

 эсгий,  

 хувин,  

 зуух,  

 тогоо 

Ашигласан материал: 

1. Халдварт, паразит өвчинтэй тэмцэх заавар,  

2. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох журам.  

3. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ 

өгөх журам 

4. Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч 

болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан 

мэдээллэх журам  

5. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

6. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

7. “Мал амьтны эмийн заавар” 

8. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

9. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 
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10. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

11. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Халдварын голомтонд ажиллах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:  Устгалын цэг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 4.1 Устгалын цэг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах 

ГШҮ 4.2 Устгалын цэгийг байрлуулах 

ГШҮ 4.3 Устгалын цэг халдваргүйжүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга, тархалтын онцлог 

 Өвчний голомт, дамжин тархах замууд 

 Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох журам 

 Халдвартай материалыг ариутгах, устгах 

Ур чадвар 

 Ариутгал хийхэд шаардагдах тоног хэрэгсэл, 

материалын тооцоо гаргах 

 Ариутгалын цэгийг булах 

 Ариутгалын цэгийг шатаах 

 Ариутгалын цэгийг химийн бодисоор ариутгах 

 Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 

чадваруудыг устгах эзэмших 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх 

 Үнэнч шударга байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлэх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Халдварын голомт, хяналтын цэг 

 Анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Лаборатори 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 дэлгэц, үзэг, дэвтэр,  

 шинжилгээний арга зүй,  

 стандарт,  

 самбар, шохой, маркер,  

 бичгийн цаас, ватум цаас, пламастыр, гортиг, 

шугам 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх уусмал,  

 шатахуун,  

 саван, ус,  

 ариутгалын уусмал, 

 нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, 

 резинэн бээлий, 

 түлээ 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомакс,  

 гидропульт, 

 майхан,  

 эсгий,  

 хувин,  

 зуух,  

 тогоо 

Ашигласан материал: 

1. Халдварт, паразит өвчинтэй тэмцэх заавар,  

2. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох журам.  

3. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ 

өгөх журам 

4. Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч 

болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан 

мэдээллэх журам  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Халдварын голомтонд ажиллах 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр:  Хорио цээрийг буулгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 5.1 Хорио цээр буулгах бэлтгэл ажлыг хангах 

ГШҮ 5.2 Хяналтын цэгийг буулгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
8 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга, тархалтын онцлог 

 Өвчний голомт, дамжин тархах замууд 

 Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох журам 

 Халдвартай материалыг ариутгах, устгах 

Ур чадвар 
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 Хорио цээрийг татан буулгах шийдвэртэй 

танилцаж бэлтгэл ажил хангах 

 Эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг хийх 

 Хорио цээрийг татан буулгах ажиллагаанд 

заавар зөвлөмжийн дагуу оролцох 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх 

 Үнэнч шударга байх 

 Эмх цэгцтэй байх 

 Өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлэх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Халдварын голомт, хяналтын цэг 

 Анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 дэлгэц, үзэг, дэвтэр,  

 шинжилгээний арга зүй,  

 стандарт,  

 самбар, шохой, маркер,  

 бичгийн цаас, ватум цаас, пламастыр, гортиг, 

шугам 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх уусмал,  

 шатахуун,  

 саван, ус,  

 ариутгалын уусмал,  

 нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл,  

 резинэн бээлий,  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомакс,  

 гидропульт,  

 майхан,  

 эсгий,  

 хувин,  

 зуух, 

 тогоо 

Ашигласан материал: 

1. Халдварт, паразит өвчинтэй тэмцэх заавар,  

2. Хязгаарлалт хорио цээр тогтоох журам.  

3. Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ 

өгөх журам 

4. Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч 

болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан 

мэдээллэх журам  

5. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 
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6. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

7. “Мал амьтны эмийн заавар” 

8. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

9. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

10. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

11. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Халдварын голомтонд ажиллах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, 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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Багшид:  

 

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх 

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын орчинд:  

 Тухайн аж ахуйн стандарын шаардлага хангасан 

 Сургалтын орчны шаардлага хангасан 

 Лабораторийн стандартын шаардлага хангасан 

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

түүхий эд материал  

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

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаал  

маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Автомакс Ш 3  

2 Гидропульт Ш 3  

3 GPS Ш 1  

4 Майхан Ш 1  

5 Эсгий М 5  

6 Зуух Ш 2  

7 Хувин Ш 5  

8 Тогоо Ш 2  

 Дүн    
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:     

          маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Дэвтэр 15-20 

3 Дэлгэц 1 

4 Үзэг, 15-20 

5  Самбар 1 

6 Шохой 1 

7 Маркер 1 

8 Бичгийн цаас 1 боодол 

9 Ватум цаас 4 

10 Пламастыр 4 ком 

11 Шугам 10 

12 Гортиг 10 

 Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:  

         Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг 

бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 Халдваргүйжүүлэх уусмал л 20   

2 Шатахуун л 20   

3 Саван Ш 5   

4 Ус Л 200   

5 Ариутгалын уусмал Л 30   

6 Нэг удаагийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Ш 15   

7 Реинэн бээдий Хос 15   

8 Түлээ Кг 50   

 Дүн     
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

 

 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-04-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  
04 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Халдварын голомтонд ажиллах  

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Халдварт 

өвчний голомтын 

байршил тогтоох  

ГШҮ 1.1 Өвчний 

голомтыг таних, 

байршлыг тогтоох 

ГН 1.1.1 Шүлхий, Цэцэг, Галзуу халдварт өвчнүүдийн шинж 

тэмдгүүдийг кейсээр зөв ажилласан 

ГН 1.1.2 Шүлхий, Цэцэг, Галзуу өвчнүүдээр эпизоотологийн 

судалгаа гаргасан 

ГН 1.1.3 Шүлхий, Цэцэг, Галзуу өвчнүүдийн голомтын 

байршлийг ялган ангилсан 

 

 

 

 

 

Онолын 

танхим 

Ажлын 

байр 

Дадлагын 

газар 

Лаборатори 

 

 

 

 

 

 

Ажиглалт 

Шалгах 

хуудас дээр 

ажиллах 

Тест 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн  

ГШҮ 1.2 Өвчний 

голомтыг ангилан 

ялгах 

ГН 1.2.1 Өвчний голомтын бүсийг ялган заагласан 

ГН 1.2.2 Өвчний сэжигтэй бүсийг ялган заагласан 

ГН 1.2.3 Өвчний хамгаалалтын бүсийг ялган заагласан 

ГН 1.2.4 Өвчний эрүүл бүсийг ялган заагласан 

ГШҮ 1.3 Өвчний 

голомтын хамаарлыг 

гаргаж ирэх 

ГН 1.3.1 Өвчний голомтыг “шинэхэн, дахин сэргэж байгаа, 

унтарч байгаа” голомт гэж ангилсан, ялгасан 

ГН 1.3.2 Өвчний голомтыг “мал, амьтны төрөл зүйл, биологийн 

онцлогтой” нь хамааруулан ангилсан, ялгасан 

ЧЭ 2. Халдварт 

өвчний голомтын 

хил, хязгаар 

тогтоож ажиллах 

ГШҮ 2.1 Өвчний 

голомтны хил 

хязгаарыг тогтоох 

ГН 2.1.1 Шүлхий, Цэцэг, Галзуу өвчний тархалтын байдалд 

дүн шинжилгээ хийсэн 

ГН 2.1.2 Боом, Цусан халдвар, Дуут хавдар өвчний гаралтын 

байдалд дүн шинжилгээ хийсэн 

ГН 2.1.3 Өгөгдсөн халдварт өвчнөөр газрын зураг дээр хил 

хязгаар тогтоож ажилласан 
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ГШҮ 2.2 Өвчний 

голомтын хил 

хязгаарын чиглэлийг 

тогтоох 

ГН 2.2.1 Шүлхий, Цэцэг, Галзуу өвчний голомтын чиглэлийг 

зураглан бүсчилэн гаргасан 

ГН 2.2.2 Боом, Цусан халдвар, Дуут хавдар өвчний голомтын 

чиглэлийг зураглан бүсчилэн гаргасан 

ЧЭ 3. Хяналтын 

цэг байгуулах  

ГШҮ 3.1 Хяналтын 

цэг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг 

хангах 

ГН 3.1.1 Хяналтын цэг байгуулах байршлийг тогтоосон 

ГН 3.1.2 Хяналтын цэг байгуулах төсөв зохиосон 

 

ГШҮ 3.2 Хяналтын 

цэгийн байгуулах 

ГН 3.2.1 Хяналтын цэг байгуулсан байршлуудыг зурагаар 

гаргаж ирсэн 

 

 

 ГШҮ 3.3 Хяналтын 

цэгт ажиллах 

ГН 3.3.1.Хяналтын цэгт ажиллах журмыг мөрдсөн. 

ГН 3.3.2. Хяналтын цэгт ажилласан  

ЧЭ 4. Устгалын 

цэгийг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Устгалын 

цэг байгуулах 

бэлтгэл ажлыг 

хангах 

ГН 4.1.1 Устгалын цэг байгуулах байршлийг тогтоосон 

ГН 4.1.2 Устгалын цэг байгуулах төсөв хийсэн 

ГШҮ 4.2 Устгалын 

цэгийг байрлуулах 

ГН 4.2.1. Устгалын цэг байгуулах журмыг танилцуулсан 

ГН 4.2.2 Устгалын цэг дээр ажилласан . 

ЧЭ 5. Хорио 

цээрийг буулгах 

ГШҮ 5.1 Хорио цээр 

буулгах бэлтгэл 

ажлыг хангах 

ГН 5.1.1 Хорио цээрийг буулгах тухай мэдээллийг зөв хүргэсэн 

ГН 5.1.2 Хорио цээрийг буулгахад шаардагдах төсөв зохиосон 

тухай 

ГН 5.1.3 Хорио цээрийг буулгахад оролцож ажилласан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-05 -601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал амьтны өвчин эмгэгийг оношлох эмчлэх 

зорилгоор ерөнхий болон тусгай арга технологийг ашиглан үзлэг шинжилгээ хийх мэдлэг, 

чадвар хандлага, төлөвшилийн цогц чадвар эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

 Халдаварт өвчин 

 Халдваргүй өвчин 

 Паразит өвчин 

 Ажлын байр бэлтгэх 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 160 

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. Мал 

амьтанд гадна 

үзлэг хийх  

ГШҮ 1.1 Мал, амьтны биеийн 

тодорхой хэсгүүдэд гадна үзлэгийг 

хийх 

16 8 8 32 

ГШҮ 1.2 Мал, амьтны биеийн бүх 

хэсгүүдэд гадна үзлэгийг хийх 

ГШҮ 1.3 Мал, амьтны зан авирыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 1.4 Мал, амьтны орон зай дахь 

биеийн байрлалыг тогтоох 

2 

ЧЭ 2. Мал 

амьтанд арьс, 

салст 

бүрхэвчийн үзлэг 

хийх  

ГШҮ 2.1 Мал, амьтанг сонгож авах, 

байрлуулах 

18 8 10 36 

ГШҮ 2.2 Мал амьтны арьс, салст 

бүрхэвч, тунгалагиййн зангилааг 

харах аргаар үзлэг хийх 

ГШҮ 2.3 Мал амьтны арьс, салст 

бүрхэвч, тунгалагийн зангилааг 

барилах аргаар үзлэг хийх 

ГШҮ 2.4 Мал амьтны арьс, салст 

бүрхэвч, тунгалагийн зангилаанаас 

сорьц авч бэлтгэх  
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3 

ЧЭ 3. Мал 

амьтны биеийн 

халууныг хэмжих       

ГШҮ 3.1 Мал, амьтаны хөдөлгөөнийг 

хязгаарлаж бэхлэх 

12 6 6 24 

ГШҮ 3.2 Хэрэглэгдэх багаж, 

материалыг сонгож авах 

ГШҮ 3.3 Мал амьтны биеийн халууныг 

шинжилж, халууны хуудас дээр 

тахирмаг гаргах 

4 

ЧЭ 4. Мал 

амьтанд чаГН ах 

үзлэг хийх      

ГШҮ 4.1 ЧаГН уурыг ашиглаж үзлэг 

хийх 

16 8 8 36 
ГШҮ 4.2 Мал амьтныг шууд чаГН ах 

аргаар шинжлэх 

ГШҮ 4.3 Мал амьтныг шууд бус чаГН 

ах аргаар шинжлэх 

5 

ЧЭ 5. Мал 

амьтанд барилах 

үзлэг хийх      

ГШҮ 5.1 Мал амьтныг шууд тогших 

аргаар үзлэг хийх  

24 12 12 48 

ГШҮ 5.2 Мал амьтныг тэмтрэх аргаар 

үзлэг хийх  

ГШҮ 5.3 Мал амьтныг гүн барилах 

аргаар үзлэг хийх  

ГШҮ 5.4 Мал амьтныг шулуун гэдсээр 

барилах аргаар үзлэг хийх  

6 

ЧЭ 6. Мал 

амьтны 

мэдрэхүйд үзлэг 

хийх  

ГШҮ 6.1 Мал амьтны хөдөлгөөний 

мэдрэхүйд үзлэг хийх  

36 16 20 72 

ГШҮ 6.2 Мал амьтны хүрэлцэх 

мэдрэхүйд үзлэг хийх  

ГШҮ 6.3 Мал амьтны сонсох 

мэдрэхүйд үзлэг хийх  

ГШҮ 6.4 Мал амьтны амтлах, үнэрлэх 

мэдрэхүйд үзлэг хийх  

ГШҮ 6.5 Мал амьтны харах мэдрэхүйд 

үзлэг хийх  

7 Онол, дадлагын харьцаа 122 58 64 244 

 

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 

 Хөдөө хээрийн нөхцөлд ажиллах ХАБЭА-н 

журам  

 Багаж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, зааварчилгаа 

 Мал амьтантай харьцах, үзлэг хийх журам 

зэргийг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  
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 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх 

 Байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах 

 Ажлыг дуусгах, мэдээллэх 

 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Малын их эмч  

 Хамтран суралцагсад 

 Дадлага удирдагч 

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

газар 

 Малын суурь 

 Фермүүд  

 Хувийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

 Гадаа, бэлчээр 

 Хашаа, саравч 

 Халуун, хүйтэн 

 Шороо тоос 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Маск  

 Нүдний шил 

 Хормогч  

 Улавч  

 Гутал  

 Халдвар хамгаалалын нэг удаагийн хувцас 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол 

хэрэглэх юм. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд гадна үзлэг хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Мал, амьтны биеийн тодорхой хэсгүүдэд 

гадна үзлэгийг хийх 

ГШҮ 1.2 Мал, амьтны биеийн бүх хэсгүүдэд гадна 

үзлэгийг хийх 

ГШҮ 1.3 Мал, амьтны зан авирыг тодорхойлох 
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ГШҮ 1.4 Мал, амьтны орон зай дахь биеийн 

байрлалыг тогтоох 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
32 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Үзлэг шинжилгээний арга 

 Үзлэг хийх дараалал 

 Мал амьтны анатоми 

 Мал амьтны зан авирын ангилал 

 Мал амьтны орон зайн байрлал 

Чадвар 

 Мал амьтны биеийн бүх хэсэгт дараалалын 

дагуу үзлэг хийх 

 Зан авирыг тодорхойлох 

 Орон зайн байрлалыг тодорхойлох 

 Мал амьтны өвчний шинж тэмдгүүдийг 

илрүүлэх 

 Мал амьтны эмгэг өөрчлөлтийг илрүүлэх 

 Шинж тэмдгүүдийг нэгтгэн Дүгнэлт гаргах 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Хувийн бэлтгэл хангасан 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Ариутгалын материал /гар ариутгагч/ 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал, амьтны зогсоол, хайс 

 Мал амьтны хашаа 
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 Үзлэгийн ор, ширээ 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер  

Ашигласан материал: 

4. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

5. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Мал амьтанд арьс, салст бүрхэвчийн үзлэг хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Мал, амьтанг сонгож авах, байрлуулах 

ГШҮ 2.2 Мал амьтны арьс, салст бүрхэвч, 

тунгалагийн зангилааг харах аргаар үзлэг хийх 

ГШҮ 2.3 Мал амьтны арьс, салст бүрхэвч, 

тунгалагийн зангилааг барилах аргаар үзлэг хийх 

ГШҮ 2.4 Мал амьтны арьс, салст бүрхэвч, 

тунгалагийн зангилаанаас сорьц авч бэлтгэх  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
36 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Мал амьтны арьс, салс бүрхэвчийн онцлог 

 Тунгалагийн зангилааны байрлал 

 Шинжилгээний арга барил 

 Арьс салс бүрхэвч, тунгалгийн зангилааны 

сорьц 

 Бүртгэл, маягт хөтлөлт 

Ур чадвар 

 Мал амьтныг үзлэгт бэлтгэн байршуулах  

 Мал амьтанд шаардлагатай бэхэлгээг хийх 

 Арьс салс бүрхэвчийг дараалалын дагуу 

үзлэг хийх 

 Тунгалагийн зангилааг барилах аргаар 

шинжлэх 

 Үзлэгээр илэрсэн өөрчлөлтийг Дүгнэн нэгтгэх 

 Арьс, салс бүрхүүлээс арчдас авах 

 Арьс салс бүрхүүлээс хусдас авах 

 Тунгалагийн зангилаанаас хатгалт хийж 

сорьц авах  

 Авсан сорьцыг хаяглах 

 Бүртгэл, маягт хөтлөх 

Хандлага  
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 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг байх 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Хувийн бэлтгэл бүрэн хангадаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Шилний үзэг 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

 Өвчний түүх 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Наалтан цаас  

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Ариутгалын уусмал /гар ариутгагч, спирт, 

иод, 

 хөвөн/ 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Хатгалтын багаж  

 Хуруу шил 

 Түрхцийн шил, бүрхүүл 

 Хөвөнт бамбар 

 Модон хусуур, халбага 

  Микроскоп 

 Үзлэгийн ор, ширээ 

 Таглаатай дээжний сав 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

Ашигласан материал: 
1. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  
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2. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

3. “Мал эмнэлгийн лабораторид зориулан дээж 

авах, бэлтгэх, хадгалах, илгээх журам” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтны биеийн халууныг хэмжих       

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Мал, амьтаны хөдөлгөөнийг хязгаарлаж 

бэхлэх 

ГШҮ 3.2 Хэрэглэгдэх багаж, материалыг сонгож авах 

ГШҮ 3.3 Мал амьтны биеийн халууныг шинжилж, 

халууны хуудас дээр тахирмаг гаргах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
24 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Мал амьтанг бэхлэх арга 

 Мал амьтны биеийн халууны үзүүлэлт 

 Биеийн халуун хэмжих технологи 

 График үзүүлэлт 

Ур чадвар 

 Мал амьтныг орчин нөхцөлд тохируулан 

бэхлэх 

 Мал амьтны төрөлд тохируулан багаж 

хэрэгсэл болон хэмжих аргыг сонгох 

 Мал амьтны биеийн халууныг хэмжих 

 Халууны үзүүлэлт график гаргах 

 Хэвийн, хэвийн бус байдалд Дүгнэлт хийх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг байх 

 Бие даан ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал, амьтан 

 Дэвтэр, үзэг 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд чаГН ах үзлэг хийх      

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 ЧаГН уурыг ашиглаж үзлэг хийх 

ГШҮ 4.2 Мал амьтныг шууд чаГН ах аргаар шинжлэх 

ГШҮ 4.3 Мал амьтныг шууд бус чаГН ах аргаар 

шинжлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
 36 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 ЧаГН уурын төрөл 

 ЧаГН ах арга, технологи 

Ур чадвар 

 Мал амьтан, эрхтэн системд тохируулан 

чаГН уур, чаГН алтын аргыг сонгох 

 Амьсгалын эрхтэн, зүрхний цохилт, ходоод 

гэдэс зэргийг шууд ба шууд бус чаГН алтын 

аргаар шинжлэх 

 Хэвийн, хэвийн бус байдалд Дүгнэлт хийх 

 Цахим хичээл  

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

 Зурагт үзүүлэн тараах материал 

 Халуун хэмжилтийн график 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Хөвөн, марлин бөмбөлөг 

 Вазелин  

 Ариутгалын бодис 

 Аюулгүйн хайрцаг /safety box/ 

 Бичгийн цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Халууны шил /мөнгөн усны, электрон, 

зайнаас мэдрэгчтэй/ 

 Үзлэгийн ор, ширээ 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

Ашигласан материал: 

1. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

2. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал, амьтан 

 Дэвтэр, үзэг 

 Холбогдох зурагт үзүүлэн 

 Цахим хичээл 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

 Өвчний түүх 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Марль, хөвөн 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Ариутгалын бодис 

 Бичгийн цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Хатуу, зөөлөн чаГН уур 

 Үзлэгийн ширээ, ор 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

Ашигласан материал: 

1. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

2. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд барилах үзлэг хийх      

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Мал амьтныг шууд тогших аргаар үзлэг 

хийх  

ГШҮ 5.2 Мал амьтныг тэмтрэх аргаар үзлэг хийх  

ГШҮ 5.3 Мал амьтныг гүн барилах аргаар үзлэг хийх  

ГШҮ 5.4 Мал амьтныг шулуун гэдсээр барилах 

аргаар үзлэг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
 48 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Тогших арга 

 Тэмтрэх арга 

 Барилах арга 

Ур чадвар 

 Мал амьтны гүзээ, гавлийн хөндий, хамрын 

хөндий зэргийг тогшилтын аргаар шинжлэх 

 Тогшилтын багаж ашиглаж чадвартай болох 

 Мал амьтны тунгалагийн зангилаа, зүрхний 

түлхэлт, үс ноосон бүрхүүлийг гүн ба өнгөц 

барилтаар шинжлэх 

 Шулуун гэдсээр хээлийн байршил, давсаг 

зэргийг шинжлэх 

 Хэвийн, хэвийн бус байдалд Дүгнэлт хийх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал, амьтан 

 Дэвтэр, үзэг 

 Холбогдох зурагт үзүүлэн материал 

 Цахим хичээл 

 Өвчний түүх 
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 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Эх барихын бээлий 

 Вазелин  

 Ариутгалын бодис 

 Бичгийн цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Тогшилтын алх плессиметр 

 Үзлэгийн ширээ, ор 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

Ашигласан материал: 

1. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

2. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

3. “Мал амьтны эмгэг оношлогоо” Д.Энхжаргал  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд үзлэг хийх 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтны мэдрэхүйд үзлэг хийх      

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Мал амьтны хөдөлгөөний мэдрэхүйд үзлэг 

хийх  

ГШҮ 6.2 Мал амьтны хүрэлцэх мэдрэхүйд үзлэг хийх  

ГШҮ 6.3 Мал амьтны сонсох мэдрэхүйд үзлэг хийх  

ГШҮ 6.4 Мал амьтны амтлах, үнэрлэх мэдрэхүйд 

үзлэг хийх  

ГШҮ 6.5 Мал амьтны харах мэдрэхүйд үзлэг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
72 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Мал амьтны хөдөлгөөний мэдрэхүйн 

үзлэгийн арга 

 Хүрэлцэх мэдрэхүйн үзлэгийн арга 

 Сонсох мэдрэхүйн үзлэгийн арга 

 Амтлах, үнэрлэх мэдрэхүйн үзлэгийн арга 

 Харах мэдрэхүйн үзлэгийн арга 

Ур чадвар 

 Мал амьтны хөдөлгөөний мэдрэхүйн 

тэнцвэрийг тодорхойлох 



  

72 

 

 Хүрэлцэх, үнэрлэх, амтлах мэдрэхүйд үзлэг 

хийх 

 Сонсох, харах мэдрэхүйд үзлэг хийх 

 Мэдрэхүйн эрхтэнд үзлэг хийн эмгэгийг 

илрүүлэх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал, амьтан  

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Холбогдох зурагт үзүүлэн материал 

 Цахим хичээл 

 Өвчний түүх  

 Технологийн картууд 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Марль 

 Ариутгалын бодис 

 Бичгийн цаас  

 Хөвөн зөөлөн материал 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Үзлэгийн ширээ, ор 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Хашаа, саад, сандал 

 Хувин, сав 

 Шилэн аяга, халуун ус 

 Бэлтгэсэн төрөл бүрийн хоол, тэжээл 

 Нарийн зүү 
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 Банз 

 Гэрэл, чийдэн 

Ашигласан материал: 

1. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

2. “Малын эмнэл зүйн онош судлал” Б.Балдандаш  

3. “Мал амьтны эмгэг оношлогоо” Д.Энхжаргал  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Мал амьтанд үзлэг хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багшид:  

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 
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 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, 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 орчинд:  

“Мал амьтанд үзлэг хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийг ашиглана. 

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

түүхий эд материал  

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

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 1 

 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 
Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 Үзлэгийн ор ш 3 1900*500*(710-1020)мм 

2 

Гэрлийн микроскоп ш 10 

ажлын хавтан овор 

хэмжээ 

130х125мм,Шилжих 

зай:60Х30мм 

3 ЧаГН уур  ш 20  

4 Халууны шил ш 20  

5 Тогшилтын алх, 

пелисиметр 
ш 20  

6 Түшлэггүй сандал ш 20 50х25 

7 Ширээ  ш 20   

8 Компьютер  ш 1  

9 Проектор ш 1  

 Дүн    

 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:  

        Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1.  Сургалтын онол дадлагын газар 5 

2.  Муляж  10 

3.  Үзүүлэн  30 

4.  Тараах материал ЧН бүрд 20 
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5.  Бодит үзүүлэн 18 

6.  Гарын авлага 15 

7.  Сурах бичиг 10 

8.  Өнгөт атлас 15 

9.  Хөтөлбөр, стандарт ЧН бүрээр 1 

10.  Ээлжит хичээл төлөвлөлт ЧЭ бүрээр 1 

11.  Календарчилсан төлөвлөлт ЧН бүрээр 1 

12.  Үзүүлэнгийн самбар 2 

13.  Бичгийн хэрэгсэл Иж бүрдлээр 

 Дүн 129 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  

       Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

/ш 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1.  Хөвөн  Ш 30 1500 45000 

2.  Бинт  Ш 30 1800 54000 

3.  Иодын ханд 5%  Л 0,5 15000 7500 

4.  Спирт 750 Л 1,0 15,00 15000 

5.  Спирт 960 Л 1,0 35,00 35000 

6.  Эх барихын бээлий ш 20 1000 20000 

7.  Гар ариутгагч ш 20 2000 40000 

8.  Улавч  ш 20 500 10000 

9.  Мэс заслын бээлий  кор 2 10000 20000 

10.  Амны хаалт багц 2 6000 12000 

11.  ДҮН    258500 
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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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-05-601 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

05 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 
Мал амьтанд үзлэг хийх  

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин  

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Мал 

амьтанд гадна 

үзлэг хийх  

ГШҮ 1.1 Мал, амьтны 

биеийн хэсгүүдэд гадна 

үзлэг хийх 

ГН 1.1.1 Мал амьтны эзэн, малчнаас 

байцаалт буюу анамнез авч, өвчний 

түүх нээж хөтлөх 

ГН 1.1.2 Мал амьтны биеийг өгөгдсөн 

хэсгүүдэд дэс дарааллын дагуу 

ялган ангилсан  

ГН 1.1.3 Толгой хэсэгт, Сээр нурууны хэсэг, 

ууц хондлойн хэсэг, Урд хойд чац, 

хэвлий хэсгүүдэд харагдах эмгэг 

өөрчлөлтийг илрүүлсэн 

 

 

 

 

 

Онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар, 

Ажлын байр 

Дүрийн тоглолт 

 

 

 

 

 

Ярилцлагын арга 

Ажиглалтын арга 

Өөрийн үнэлгээний 

арга 

Тестийн арга 

 ГШҮ 1.2 Мал, амьтны зан 

авирыг тодорхойлох 

ГН 1.2.1 Өгөгдсөн мал амьтан дээр илрэх зан 

авирыг Хэт догшин, Догшин, Ноомой, 

Хэт ноомой гэсэн хэвшлийн дагуу 

тодорхойлсон  

ГШҮ 1.3 Мал, амьтны орон 

зай дахь биеийн 

байрлалыг тогтоох 

ГН 1.3.1 Үзлэг хийгдэж буй мал амьтан 

байгаа орчиндоо аргагүй эрхэнд 

хэвтсэн, зогссон, эргэлдсэн, 

тэмүүлсэн, оцойж суусан байрлалд 

байгааг тогтоосон 

ЧЭ 2. Мал 

амьтанд арьс, 

ГШҮ 2.1 Мал, амьтанг 

сонгож авах, байрлуулах 

ГН 2.1.1 Тухайн мал амьтанг сонгож аваад 

үзлэгийн ширээ, хашаа, боксонд 

оруулж, тохирсон аргаар бэхлэсэн  
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салст бүрхэвчийн 

үзлэг хийх  

  

ГШҮ 2.2 Мал амьтны арьс, 

салст бүрхэвч, 

тунгалагиййн зангилааг 

харах аргаар үзлэг хийх 

ГН 2.2.1 Мал амьтны үс ноосон бүрхүүл, 

арьс, нүдний, ам хамрын анусны, 

үтрээний салст бүрхүүлийн өнгө, 

түүний өөрчлөлт, шархлаа тууралт 

үүссэн эсэхийг тодорхойлсон  

ГН 2.2.2 Чихний арын, эрүүн доорхи, далны 

өмнөх, цавины тунгалагын 

зангилаануудын томорсон эсэхийг 

харах аргаар үзлэг хийсэн  

ГШҮ 2.3 Мал амьтны арьс, 

салст бүрхэвч, тунгалагийн 

зангилааг барилах аргаар 

үзлэг хийх 

ГН 2.3.1 Мал амьтны арьс, нүдний, ам 

хамрын анусны, үтрээний салст 

бүрхүүлийн халуун хүйтэн, чийглэг, 

тууралтууд эмзэглэл байгаа эсэхийг 

барилж шинжилсэн  

ГН 2.3.2 Чихний арын, эрүүн доорхи, далны 

өмнөх, цавины тунгалагын 

зангилаануудын томролт, хатуу 

зөөлөн, халуун хүйтэн, эмзэглэлтэй 

эсэхийг барилах аргаар үзлэг хийсэн  

ГШҮ 2.4 Мал амьтны арьс, 

салст бүрхэвч, тунгалагийн 

зангилаанаас сорьц авч 

бэлтгэх 

ГН 2.4.1 Мал амьтны өгөгдсөн арьс, салст 

бүрхэвчнээс дээж авч түрхэцийн 

шилэн дээр наалдац бэлдэж 

харуулсан 

ГН 2.4.2 Өгөгдсөн тунгалагийн зангилаанаас 

хатгалт хийж сорьц авч харуулсан 

ЧЭ 3. Мал 

амьтны биеийн 

халууныг хэмжих  

ГШҮ 3.1 Мал, амьтны 

хөдөлгөөнийг хязгаарлаж 

бэхлэх 

ГН 3.1.1 Тухайн мал амьтанд тохирсон 

бэхэлгээний 1-2 аргыг сонгож хийж 

үзүүлсэн  

 

ГШҮ 3.2 Хэрэглэгдэх багаж, 

материалыг сонгож авах 

ГН 3.2.1 Мал, амьтны биеийн халууныг 

хэмжихэд шаардлагатай багаж, 

материалаа зөв сонгож авч бэлдсэн  



  

79 

 

ГШҮ 3.3 Мал амьтны 

биеийн халууныг шинжилж, 

халууны хуудас дээр 

тахирмаг гаргах 

ГН 3.3.1 Мал, амьтны биеийн халууныг зөв 

арга технологоор гүйцэтгэсэн  

ГН 3.3.2 Илэрсэн биеийн халууны 

үзүүлэлтээр халууны хуудсан дээр 

тахирмаг байгуулж чадсан  

ЧЭ 4. Мал 

амьтанд чаГН ах 

үзлэг хийх 

ГШҮ 4.1 Мал амьтны зүрх 

судасны эрхтэнг шууд ба 

шууд бус чаГН ах аргаар 

шинжлэх 

ГН 4.1.1 Мал амьтны зүрхний түлхэлтийг 1 

минутанд тоолж гаргасан  

ГН 4.1.2 Мал амьтны зүрхний авиаг чаГН аж 

шинж байдлыг тодорхойлон хэлсэн 

ГШҮ 4.2 Мал амьтны 

амьсгалын эрхтэнг шууд ба 

шууд бус чаГН ах аргаар 

шинжлэх 

ГН 4.2.1 Мал амьтны мөгөөрсөн хоолойн 

авиа “Х” өөрчлөгдсөн эсэхийг чаГН 

аж илрүүлсэн  

ГН 4.2.2 Мал амьтны уушиГН ы цулцангын 

авиа “Ф”өөрчлөгдсөн эсэхийг чаГН 

аж илрүүлсэн  

ГН 4.2.3 Мал амьтны амьсгалын хэржиГН 

үүр, түүний шинж байдлыг 

тодорхойлон хэлсэн 

ГШҮ 4.3 Мал амьтны 

тэжээл боловсруулах 

эрхтэнг шууд ба шууд бус 

чаГН ах аргаар шинжлэх 

ГН 4.3.1 Мал амьтан дээр гүзээний 

хөдөлгөөн авиаг чаГН ан шинж 

байдлыг тодорхойлж хэлсэн ГН 4.3.2 

Мал амьтан дээр ходоод, гэдэсний 

авиаг чаГН аж илрүүлэн шинж 

байдлыг тайлбарлаж хэлнэ 

ЧЭ5: Мал 

амьтанд барилах 

үзлэг хийх  

ГШҮ 5.1 Мал амьтныг 

тогших аргаар үзлэг хийх  

ГН 5.1.1 Мал амьтныг хуруугаар тогшиж 

шинжлэх арга техникийг гүйцэтгэсэн 

ГН 5.1.2 Мал амьтныг тогшилтын алх, 

плессиметр ашиглан тогшиж 

шинжлэх арга техникийг гүйцэтгэсэн 

 

ГШҮ 5.2 Мал амьтныг 

тэмтрэх аргаар үзлэг хийх  

ГН 5.2.1 Мал амьтны судасны цохилт, 

гүзээний хөдөлгөөн, гэдэсний 
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дүүрэнгэ, хэвлийн ханын чангарал, 

сулрал зэргийг илрүүлж үзлэг хийсэн 

ГШҮ 5.3 Мал амьтныг гүн 

барилах аргаар үзлэг хийх  

ГН 5.3.1 Мал амьтны ходоод, элэг, дэлүү, 

гэдэсний агуулагдахуун, бөөр, 

давсаг, хээлийн байрлал, томролт 

зэргийг шинжилсэн 

ГШҮ 5.4 Мал амьтныг 

шулуун гэдсээр барилах 

аргаар үзлэг хийх  

ГН 5.4.1 Бод мал дээр сав, хээл, давсаг, 

гүзээ, хойд гэдэсний байршил хатуу 

зөөлөн, том жижиг, эмзэглэлийг 

илрүүлсэн  

ЧЭ 6. Мал 

амьтны 

мэдрэхүйд үзлэг 

хийх  

ГШҮ 6.1 Мал амьтны 

хөдөлгөөний мэдрэхүйд 

үзлэг хийх  

ГН 6.1.1 Мал амьтныг тодорхой орон зайд 

“Хатуу, зөөлөн, нарийн, өөдөө, 

уруугаа” явуулж үзэж илэрсэн 

өөрчлөлтийг тодорхойлсон  

ГШҮ 6.2 Мал амьтны 

хүрэлцэх мэдрэхүйд үзлэг 

хийх  

ГН 6.2.1 Тухайн мал амьтны халуун, хүйтний 

мэдэрхүйг хоншоор, цавь, суг, 

дэлэнгийн арьсанд хүргэж хэвийн 

эсэхийг шалгаж тогтоосон  

ГН 6.2.2 Мал амьтанд тойГН ы рефлекс буюу 

хойд хөлний өвдөГН ий үенд 

тогшилтын алхааг тогшиж шалгасан  

ГШҮ 6.3Мал амьтны харах, 

сонсох мэдрэхүйд үзлэг 

хийх  

ГН 6.3.1 Мал амьтныг “нүдний цөцгийн 

урвал”–ын аргаар шинжлэх 

ГН 6.3.2 Мал амьтны нүдний эмгэг 

өөрчлөлтийг илрүүлсэн 

ГН 6.3.3 Мал амьтанд тодорхой түвшинд 

чанга дуу чимээг өгч илрэх зан 

авирыг тогтоосон 

ГШҮ 6.4 Мал амьтны 

амтлах, үнэрлэх мэдрэхүйд 

үзлэг хийх  

ГН 6.4.1 Шинжилж буй мал амьтны төрөлд 

тохирсон хоол, тэжээлийг өгч түүний 

тэжээл идэж буй дуршлыг 

тодорхойлсон 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-06-601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал амьтны өвчнийг оношлох зорилгоор 

шинжилгээнд дээж авах, дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх, илгээх, шинжилгээний хариуг зөв 

унших мэдлэг Ур чадвар эзэмших 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

- Халдварт өвчин 

- Халдваргүй өвчин 

- Паразит өвчин 

- Ажлын байр бэлтгэх 

- Мал амьтанд үзлэг хийх 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20  

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 256 

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. Мал амьтны 

эдээс дээж авах   

ГШҮ 1.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

8 4 4 16 
ГШҮ 1.2 Шархнаас сорьц авах 

ГШҮ 1.3 Шулуун гэдэснээс арчдас 

авах 

ГШҮ 1.4 Эмгэгт эдээс дээж авах  

2 
ЧЭ 2. Мал амьтны 

цуснаас дээж авах 

ГШҮ 2.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

16 8 8 32 
ГШҮ 2.2 Цусыг авах 

ГШҮ 2.3 Цусыг хадгалах 

ГШҮ 2.4 Цусыг лабораторит 

хүргүүлэх 

3 

ЧЭ 3. Мал, амьтны 

ялгадсанд 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 3.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 
6 4 4 14 

ГШҮ 3.2 Баас шинжлэх 

ГШҮ 3.3 Шээс шинжлэх 

4 

ЧЭ 4. Мал, амьтны 

арьс, салстанд 

шинжилгээ хийх  

ГШҮ 4.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 18 8 8 34 

ГШҮ 4.2 Арьсанд шинжилгээ хийх 
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ГШҮ 4.3 Салст бүрхэвчинд 

шинжилгээ хийх 

5 
ЧЭ 5. Малын сүүнд 

шинжилгээ хийх        

ГШҮ 5.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

16 8 8 32 

ГШҮ 5.2 Сүүнд мэдрэхүйн эрхтэний 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 5.3 Сүүний хольцыг 

тодорхойлох  

ГШҮ 5.4 Сүүний PH, нягтрал 

тодорхойлох  

ГШҮ 5.5 Сүүнд бруцеллёзын 

цагирган урвалын шинжилгээ хийх 

ГШҮ 5.6 Дэлэнгийн үрэвсэл 

тодорхойлох 

6 
ЧЭ 6. Малын маханд 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 6.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах  

8 4 4 16 ГШҮ 6.2 Маханд мэдэрхүйн 

эрхтэний үзлэг хийх 

ГШҮ 6.3 Махны рН тодорхойлох 

7 

ЧЭ 7. Малын 

амьдрах орчноос 

дээж авах  

ГШҮ 7.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

16 8 8 32 ГШҮ 7.2 Уснаас дээж авах 

ГШҮ 7.3 Хөрснөөс дээж авах 

ГШҮ 7.4 Тэжээлээс дээж авах 

8 

ЧЭ 8. Мал, амьтдын 

түүхий эдэд 

шинжилгээ хийх   

ГШҮ 8.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах  

16 8 8 32 ГШҮ 8.2 Арьс, шир шинжлэх 

ГШҮ 8.3 Ноос, ноолуур шинжлэх 

ГШҮ 8.4 Өлөн гэдэс шинжлэх 

9 
ЧЭ 9. Зөгийн баланд 

шинжилгээ хийх      

ГШҮ 9.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

12 6 6 24 
 ГШҮ 9.2 Зөгийн балны чанарыг 

мэдрэхүйн эрхтнээр тод-лох  

ГШҮ 9.3 Зөгийн балны РН 

\хүчиллэг\ тодорхойлох 

10 
ЧЭ 10. Өндгөнд 

шинжилгээ хийх  

ГШҮ 10.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл 

сонгож авах 

12 6 6 24 
ГШҮ 10.2 Өндгөнд мэдрэхүйн 

эрхтний шинжилгээ хийх 

ГШҮ 10.3 Өндгийг овоскопоор 

шинжлэх 

 Онол, дадлагын харьцаа 128 64 64 256 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Мал, амьтантай ажиллах үеийн ХАБЭА мөрдөх 

 Лабораторит ажиллах үеийн ХАБЭА сахих  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Ажлын байрны дүрмийг мөрдөх 

 Шинжилгээний арга зүйг мөрдөх 

 Тухайн үеийг шаардлагыг биелүүлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Малчид, амьтан маллагч 

 Туслах ажилтан 

 Малын эмч 

 Худалдагч, үйлчилгээний ажилтнууд 

Орчин нөхцөл  Тэнхимд 

 Гадаа малчдын хот 

 Фермерийн аж ахуй 

 Шинжилгээний лаборатори 

 Хүнсний зах, дэлгүүр 

 Түүхий эд боловсруулах цех, тасаг 

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 юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:  Мал амьтны эдээс дээж авах       

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 1.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 1.2 Шархнаас сорьц авах 

ГШҮ 1.3 Шулуун гэдэснээс арчдас авах 

ГШҮ 1.4 Эмгэгт эдээс дээж авах  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Оношлогооны зорилго 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Шинжилгээнд тохируулан аргаа зөв сонгох 

 Дээжийг зааврын дагуу авах 

 Дээжийг бэхжүүлж, хадгалах 

 Дээжийг илгээх 

Хандлагa :  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 
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 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер, дэлгэц,  

 Үзэг, дэвтэр,  

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

 Самбар, шохой, маркер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ариутгалын уусмал,  

 Пергаментан цаас,  

 Парафин, хөвөн, бинт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Термос, 

 шилэн стакан,  

 хуруун шил,  

 хутга,  

 шилэн савх 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 2-ын нэр:  Цуснаас дээж авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 2.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 2.2 Цус авах 

ГШҮ 2.3 Цус хадгалааслах 

ГШҮ 2.4 Цусыг лабораторит хүргүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
32 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Шинжилгээнд тохируулан аргаа зөв сонгох 

 Дээжийг зааврын дагуу авах 

 Дээжийг бэхжүүлж, хадгалах 

 Дээжийг илгээх 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  
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 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер, дэлгэц, үзэг, дэвтэр, шинжилгээний 

арга зүй, стандарт, самбар, шохой, маркер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ариутгалын уусмал, пергаментан цаас, 

парафин, хөвөн, бинт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  
 Термос, хуруун шил, цус авах зүү 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 3-ын нэр:   Мал, амьтны ялгадсанд шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 3.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 3.2 Баас шинжлэх 

ГШҮ 3.3 Шээс шинжлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
14 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Шинжилгээнд тохируулан аргаа зөв сонгох 

 Дээжийг зааврын дагуу авах 

 Дээжийг бэхжүүлж, хадгалах 

 Дээжийг илгээх 

 Дээжинд шинжилгээ хийх 

 Шинжилгээний хариуг илгээх  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 
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 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер, дэлгэц,  

 үзэг, дэвтэр,  

 шинжилгээний арга зүй,  

 стандарт, самбар, шохой, маркер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ариутгалын уусмал,  

 пергаментан цаас,  

 парафин, хөвөн, бинт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Термос, 

 Шилэн стакан,  

 Хуруун шил,  

 Хутга, шилэн савх 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:  
Мал, амьтдын арьс, салст бүрхэвчинд шинжилгээ 

хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 4.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 4.2 Арьсанд шинжилгээ хийх 

ГШҮ 4.3 Салст бүрхэвчинд шинжилгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
36 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Шинжилгээнд тохируулан аргаа зөв сонгох 

 Дээжийг зааврын дагуу авах 

 Дээжийг бэхжүүлж, хадгалах 

 Дээжийг илгээх 

 Дээжинд шинжилгээ хийх 

 Шинжилгээний хариуг илгээх  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 
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 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер  

 Дэлгэц  

 Шинжилгээний арга зүй  

 Стандарт 

 Самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ариутгалын уусмал 

 Пергаментан цаас  

 Парафин 

 Хөвөн 

 Бинт 

 Нянгийн будаг 

 Бүрхүүл шил 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Термос 

 Шилэн стакан 

 Хуруун шил 

 хутга 

 Шилэн савх 

 Микроскопи 

 Бэлдмэлийн шил 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 5-ын нэр:  
Мал, амьтдын арьс, салст бүрхэвчинд шинжилгээ 

хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 5.1. Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 5.2. Сүүнд мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээ хийх 

ГШҮ 5.3. Сүүний хольцыг тодорхойлох 

ГШҮ 5.4. Сүүний PH, нягтрал тодорхойлох 

ГШҮ 5.5. Сүүнд бруцеллёзын цагирган урвалын 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 5.6. Дэлэнгийн үрэвсэл тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
32 цаг  
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Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Сүүнд мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээ хийх 

 Сүүний цэвэршилтийн бүлэг тодорхойлох 

 Сүүний нягт тодорхойлох 

 Сүүнд бруцеллёзын шинжилгээ хийх  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер,  

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт 

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Марль,  

 Шүүлтүүрийн цаас,  

 Иодын уусмал,  

 Сүүний шинжилгээний цомог,  

 Сүүний дээж 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Шилэн колбо 

 хувин 

 шилэн стакан 

 ареометр 

 юүлүүр 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 6-ын нэр:  Малын маханд шинжилгээ хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 6.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах  

ГШҮ 6.2 Маханд мэдэрхүйн эрхтэний үзлэг хийх 

ГШҮ 6.3 Махны рН тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Тухайн өвчнийг оншлох арга 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Маханд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ хийж, 

үнэлэлт өгөх 

 Махны ханд бэлтгэж, рН тодорхойлох 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт  

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Марль 

 шүүлтүүрийн цаас 

 нэрмэл ус 

 махны дээж 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Шилэн колбо,  

 шилэн стакан,  

 юүлүүр 

 рН-метр,  

 хуруун шил,  

 хутга,  

 ганбанз 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 
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Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 7-ын нэр:  Маын амьдрах орчноос дээж авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 7.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 7.2 Уснаас дээж авах 

ГШҮ 7.3 Хөрснөөс дээж авах 

ГШҮ 7.4 Тэжээлээс дээж авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
32 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Ариутгал халдаваргүйжүүлэлтийн тухай ойголт 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Уснаас шинжилгээнд дээж авч илгээх чадвар 

эзэмших 

 Хөрснөөс шинжилгээнд дээж авч илгээх 

чадвар эзэмших 

 Тэжээлээс шинжилгээнд дээж авч илгээх 

чадвар эзэмших 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт 

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Марль,  

 тэжээлийн орчин,  

 ариутгах уусмал,  

 хөвөн, бинт 
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Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Шилэн колбо,  

 шилэн стакан,  

 юүлүүр,  

 хуруун шил,  

 Петрийн аяга,  

 термос 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 8-ын нэр:  Малын түүхий эдэд шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 8.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах  

ГШҮ 8.2 Арьс, шир шинжлэх 

ГШҮ 8.3 Ноос, ноолуур шинжлэх 

ГШҮ 8.4 Өлөн гэдэс шинжлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
24 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Амьтны түүхий эдийн бичил биетний тухай 

ойлголт 

 Түүхий эдээр халдвар дамжих тухай 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Арьс шир шинжлэх чадвар эзэмших 

 Ноос, ноолуур шинжлэх чадвар эзэмших 

 Өлөн гэдэс шинжлэх чадвар эзэмших 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй 

 Мах түүхий эдийн зах 

 Өлөн гэдэсний цех 

 Лаборатори 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт 

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Марль,  

 тэжээлийн орчин, 

 ариутгах уусмал,  

 хөвөн, бинт,  

 физиологийн уусмал 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Шилэн колбо,  

 шилэн стакан,  

 юүлүүр,  

 хуруун шил,  

 Петрийн аяга,  

 термос,  

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр:  Зөгийн баланд шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 9.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 9.2 Зөгийн балны чанарыг мэдрэхүйн эрхтнээр тод-

лох 

ГШҮ 9.3 Зөгийн балны РН \хүчиллэг\ тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
24 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Зөгийн балны химийн найрлага, хүнсний ач 

холбогдол 

 Зөгийн балны чанар, бохирдох эх үүсвэр, 

хадгалтын горим 

 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Ур чадвар 

 Мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээгээр зөгийн 

балны чанар үнэлэх чадвар эзэмших 

 Зөгийн балны хүчиллэг тодорхойлох чадвар 

эзэмших 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  
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 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар:  

 Малчид, мал бүхий иргэдийн аж ахуй, хүнсний 

дэлгүүр, зах 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт 

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Марль,  

 тэжээлийн орчин,  

 ариутгах уусмал,  

 хөвөн, бинт, 

 зөгийн бал,  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Шилэн колбо,  

 шилэн стакан,  

 юүлүүр,  

 хуруун шил,  

 Петрийн аяга,  

 соруул,  

 микроскопи,  

 бэлдмэлийн шил 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх     

Чадамжийн элемент 10-ын нэр:  Өндгөнд шинжилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 10.1 Ашиглах багаж, хэрэгсэл сонгож авах 

ГШҮ 10.2 Өндгөнд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ хийх 

ГШҮ 10.3 Өндгийг овоскопоор шинжлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
24 цаг 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 ӨндөГН ий бүтэц, химийн найрлага, хүнсний 

ач холбогдол 
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 ӨндөГН ий бохирдох эх үүсвэр, хадгалалтын 

горим, чанарын стандарт 

 ӨндөГН ий муудалтын шинж тэмдэг. 

Ур чадвар 

 Мэдрэхүйн эрхтэний шинжилгээгээр өндөГН ий 

чанар үнэлэх чадвар эзэмших 

 Өндгөнд овоскопийн шинжилгээ хийх чадвар 

эзэмших 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар:  
 Шувууны аж ахуй, хүнсний дэлгүүр, зах 

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Дэлгэц 

 шинжилгээний арга зүй 

 стандарт 

 самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Өндөг,  

 резинэн бээлийн  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Цахилгаан жин,  

 Петрийн аяга,  

 овоскопи 

Ашигласан материал: Шинжилгээний арга зүй, стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Мал амьтанд лабораторийн шинжилгээ хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд 

дараах үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 

Багшид:  

 

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

 

1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, хариуцлагатай, идэвх санаачлагатай байх 
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Сургалтын орчинд: 

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

түүхий эд материал  

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

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

   маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Цахилгаан жинлүүр Ш 2  

2 Петрийн аяга Ш 4  

3 Овоскопи Ш 2  

 Дүн    

  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:     

          маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Компьютер 1 

2 Дэвтэр 15-20 

3 Дэлгэц 1 

4 Үзэг, 15-20 

5 Шинжилгээний арга зүй, стандарт 10 

6  Самбар 1 

7 Шохой 1 

8 Маркер 1 

 Дүн  

  

Материал түүхий эдийн жагсаалт:  

          Маягт 3 

№ 
Материалын 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Өндөг ш 15-20   

2 Резинэн бээли ш 15-20   

 Дүн     
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-06-601 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

06 

 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Мал, амьтанд лабораторын 

шинжилгээ хийх 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

 

ЧЭ 1. Мал, 

амьтны эдээс 

дээж авах  

ГШҮ 1.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 1.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан 

 

 

 

 

 

 

Дадлагын 

газар,  

Онолын 

танхим 

Ажлын байр 

 

 

 

 

 

 

 

Ажиглалт 

Ярилцлага 

Өөрийн 

үнэлгээний 

Төсөлт ажил 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн  

ГШҮ 1.2 Шархнаас 

сорьц авах 

ГН 1.2.1 Шархнаас нойтон, хуурай сорьц авч бэлтгэсэн, 

микроскопт харж тайлбарласан 

ГШҮ 1.3 Шулуун 

гэдэснээс арчдас авах 

ГН 1.3.1 Шулуун гэдэснээс арчдас авч бэлтгэсэн 

микроскопт харж тайлбарласан 

ГШҮ 1.4 Эмгэгт эдээс 

дээж авах 

ГН 1.4.1 Цуллаг эд,эрхнэнээс дээж авч бэлтгэсэн 

ГН 1.4.2 Агуулагдахуун бүхий эд, эрхнэнээс дээж авч 

бэлтгэсэн 

ЧЭ 2. Мал амьтны 

цуснаас дээж 

авах 

ГШҮ 2.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 2.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан  

ГШҮ 2.2 Цус авах ГН 2.2.1 Судсыг олж хатган 5гр цус авч харуулсан  

ГШҮ 2.3 Цусыг 

хадгалах 

ГН 2.3.1 Цусны ийлдэсийг ялгаж аргаар хадгалсан 

ГН 2.3.2 Цусны ийлдэсийг ялгахгүйгээр хадгалсан 

ГШҮ 2.4 Цусыг 

лабораторид 

хүргүүлэх 

ГН 2.4.1 Цусыг дугаарласан, дагавар бичиг бичсэн, 

дээжийг бүртгэлийн хамт хүргүүлсэн 
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ЧЭ 3. Мал амьтны 

ялгадасанд 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 3.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 3.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан  

ГШҮ 3.2 Баас 

шинжлэх 

ГН 3.2.1 Баасанд физик шинжилгээ хийсэн 

ГН 3.2.2 Баасанд паразитийн өндөг авгалдайг илрүүлэх 

шинжилгээ хийсэн 

ГШҮ 3.3 Шээс 

шинжлэх 

ГН 3.3.1 Шээсэнд физик шинжилгээ хийсэн 

ГН 3.3.2 Шээсэнд шээсний тунадас илрүүлэх шинжилгээ 

хийсэн 

ГН 3.3.3 Шээсийг анализатороор шинжилж өгөдлийг 

уншиж тайлбарласан 

ЧЭ 4. Мал, 

амьтны арьс 

салстанд 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 4.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 4.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан  

ГШҮ 4.2 Арьсанд 

шинжилгээ хийх 

ГН 4.2.1 Арьснаас дээж авч, хачиг ширх илрүүлсэн  

ГН 4.2.2 Арьсны үрэвссэн хэсгээс дээж авч, дээжний 

шинж байдлыг тодорхойлон хэлсэн 

ГШҮ 4.3 Салст 

бүрхэвчинд 

шинжилгээ хийх 

ГН 4.3.1 Нүдний салст бүрхэвчний гоождосноос арчдас 

авч, микроскопт харсан 

ГН 4.3.2 Үтрээний салст бүрхэвчнээс арчдас авч, 

гоождосны шинж байдлыг тодорхойлсон 

ЧЭ 5. Малын 

сүүнд шинжилгээ 

хийх 

ГШҮ 5.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 5.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан  

ГШҮ 5.2 Сүүнд 

мэдрэхүйн эрхтэний 

шинжилгээ хийх 

ГН 5.2.1 Сүүний, өнгө, үнэр, биелэг байдал, амт хэмжээ 

зэрэг шинж чанарыг тодорхойлсон 

ГШҮ 5.3. Сүүний 

хольцыг тодорхойлох 

ГН 5.3.1 200 мл сүү авч 1 цилиндрт хийж 2-3 давхар 

фильтрийн цаасан шүүлтүүр бүхий 2-р цилиндрт 

юүлнэ 

ГН 5.3.2 Шүүлтүүрт бий болсон хольцийг харж түүний 

бохирдолын зэргийг тодорхойлж хэлсэн  
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ГН 5.3.3 Сүүнд усны хольц тодорхойлсон 

  2 мл сүүн дээр 2 дусал хром хүчлийн калийн 

10% уусмал, 2 мл азот мөнгөний хүчлийн 0,5% 

уусмал нэмж холино) 

 Усны хольцгүй сүү- нимбэГН ий шар 

 Ус нэмсэн сүү- тоосгон улаан өнгө үүссэн 

ГН 5.3.4 Гурилын хольц тодорхойлсон( 5 мл сүүн дээр 

иодын уусмалаас 2-3 дусал нэмж холино) 

 Гурил хольсон байвал хөх өнгө 

 Гурилгүй бол өнгө хувирахгүй  

ГН 5.3.5 Сүүнд содны хольц тодорхойлсон (5мл сүүн 

дээр бромтимолын 0,04 % -н уусмалаас 7-8 

дусал холино) 

 сүүний дээл талд шар өнгийн цагираг үүсвэл 

содгүй 

 Тод буюу бүдэг ногоон өнгө үүсвэл содтой 

ГШҮ 5.4. Сүүний Ph 

тодорхойлох 

ГН 5.4.1 РН метрээр тодоройлох Шинжлэх сүүнээс 20 

мл авч хуруу шилэнд хийж РНметрийн үзүүрийг 

талд ортол дүрж багажны заалт тогтворжтол 

байлгана. Багажны заалт ямар орчинг зааж 

байгааг тайлбарласан.  

 PH 0-5 бол хүчиллэг 

 PH 6 - 7 саармаг 

 PH 8 дээш шүлтлэг 

ГН 5.4.2 Индикатораар тодорхойлох Шинжлэх сүүнээс 5 

мл хуруу шилэнд хийж лакмусын цаас дүрж 20 

секунт байлгаж үүсэн өнгөний хувиралтыг 

стандарт өнгөтэй харьцуулж харж тайлбарласан 

Сүү шүлтлэг бол ногооноос цэнхэр,саармаг бол 

цайвар саарал,хүчиллэг бол тод шараас улаан 

мөнгө үүссэн гэж тайлбарласан. 
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ГН 5.4.3 Шинжлэх сүүнээс 250 мл хувиартай цилиндрт 

хийнэ сүүнд аэрометр дүрж багажны заалтыг 

тогтсон тоон үзүүлэлтыг 1026-1032 харж 

тэмдэглэн харуулсан 

 ГШҮ 5.5 Сүүнд 

бруцеллёзын цагирган 

урвалын шинжилгээ 

хийх.  

ГН 5.5.1 Хуруу шилэнд 1 мл сүү хийгээд “бруцеллёзын 

цагирган урвалын эсрэгтөрөгч “урвалжаас 

автомат соруулаар 30ul соруулж авна.Авсан 

урвалжаа сүүн дээр нэмж эргүүлэн хөдөлгөж 

сайтар холиод термостат, усан баннд 37°-39º-т 1 

цаг тавьж урвалыг уншсан 

 Урвалын үр дүн  

 Эерэг урвал-(+) шинжлэгдэхүүний дээд 

давхрагад хөхягаан өнгийн цагираг үүсвэл 

өвчтэй 

 Сөрөг (-)шинжлэгдэхүүн жигд ягаан өнгө 

үүсвэл эрүүл 

ГШҮ 5.6 Дэлэнгийн 

үрэвсэл тодохойлох.  

ГН 5.6.1 Заагуур цаасны сорил: Заагуур цаасны дөрвөн 

шар толбо бүр дээр үнээний зохих тус бүрээс 1-3 

дусал сүү дусаана.  

 Дэлэнгийн үрэвсэлтэй бол толбоны өнгө 

шаргалдуу, ногоовтор буюу хөх болсон, эрүүл 

бол өнгө хувираагүй гэж шинжилсэн  

ЧЭ 6. Малын 

маханд 

шинжилгээ хийх        

 

 

ГШҮ 6.1 Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 6.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан 

ГШҮ 6.2.Маханд 

мэдэрхүйн эрхтэний 

үзлэг хийх 

ГН 6.2.1 Тухайн махны дээжин дээр шинэлэг байдал, 

өнгө, үнэр,биелэг байдлыг, мэдэрхүйн эрхтэнээр 

шинжлэж тогтоосон  

ГШҮ 6.3 Махны рН 

тодорхойлох 

ГН 6.3.1 Махны хандыг 1:10 харцаатай бэлтгэн 2-3 

зайлж шүүнэ. Шүүсдэс ханднаас хуруу шилэнд 

хийж РН багаж,индикаторын цаас дүрж жишиц 

үзүүлэлтэй харьцуулж үр дүнг уншсан  
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 Шинэ махны рн -5,7-6,2 

 Хуучивтар махны рн -6,3-6,5 

Хуучин гэмтэж муудсан махны рн-6,6 дээш байна 

гэж шинжилсэн 

ЧЭ 7. Малын 

амьдрах орчноос 

дээж авах        

 

 

 

ГШҮ 7.1. Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 7.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан 

ГШҮ 7.2. Уснаас дээж 

авах 

ГН 7.2.1 Ариутгасан саванд гол, худаг, нуур цөөрмийн 

уснаас 2-3 газраас 500 мл ус авч савлан 

хаягжуулж дагавар бичиг наасан байна Хаяг, 

газрын нэр, усны гарал үүсэл дээж авсан 

аргачлал, илгээх хаяг, эмчийн нэр он сар өдөр 

тэмдэглэсэн. 

ГШҮ 7.3. Хөрснөөс 

дээж авах 

ГН 7.3.1 Ариутгасан саванд тухайн хөрс билчээрийн 5 

хэсэг газраас 1 кгдээж авч савлан хаягжуулж 

дагавар бичиг наасан байна Хаяг, газрын нэр, 

усны гарал үүсэл дээж авсан аргачлал, илгээх 

хаяг, эмчийн нэр он сар өдөр тэмдэглэсэн. 

- ГШҮ 7.4. Тэжээлээс 

дээж авах 

ГН 7.4.1 Ариутгасан саванд тэжээлээс 0,2 кг дээж авч 

савлан хаягжуулж дагавар бичиг наасан байна 

Хаяг, газрын нэр, тэжээлийн гарал үүсэл, дээж 

авсан аргачлал, илгээсэн хаяг, эмчийн нэр сар 

өдөр тэмдэглэсэн.  

ЧЭ 8. Мал, 

амьтдын түүхий 

эдэд шинжилгээ 

хийх         

 

 

 

- ГШҮ 8.1. Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 8.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан 

- ГШҮ 8.2. Арьс, шир 

шинжлэх  

ГН 8.2.1 Хонины арьс, үхрийн ширэнд үүссэн гэмтэл 

түүний гарал үүсэл шинж чанарыг тавигдах 

стандартай харцуулан тодорхойлон 

тайлбарласан 

- ГШҮ 8.3.Ноос, 

ноолуур шинжлэх 

ГН 8.3.1 Хонины ноос, ямааны ноолууранд үүссэн 

гэмтэл түүний гарал үүсэл шинж чанарыг 
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тавигдах стандартай харцуулан тодорхойлон 

тайлбарласан 

- ГШҮ 8.4. Өлөн гэдэс 

шинжлэх 

ГН 8.4.1 Өлөн гэдэсний үүссэн гэмтэл түүний гарал 

үүсэл шинж чанарыг тавигдах стандартай 

харцуулан тодорхойлон тайлбарласан  

ЧЭ 9. Зөгийн 

баланд 

шинжилгээ хийх  

 

 

- ГШҮ 9.1. Ашиглах 

багаж, хэрэгсэлээ 

сонгох  

ГН 9.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч тэдгээрийн 

зориулалт, нэр томьёог нэрлэж тайлбарсан, 

ашигласан  

-  ГШҮ 9.2. Зөгийн 

балны чанарыг 

мэдэрхүй эрхтэнээр 

тодорхойлох  

ГН 9.2.1 Зөгийн балны дээжинд исэлт, өнгө, үнэр, амт, 

биелэг байдал, тундасжилт, гадны хольц зэргийг 

мэдэрхүй эрхтэнээр шинжилж тайлбарлан 

хэлсэн  

- ГШҮ 9.3. Зөгийн 

балны РН (хүчиллэг) 

тодорхойлох  

ГН 9.3.1 Зөгийн бал 10 гр хэмжиж авна 90 ил нэрмэл ус 

авч халаана. Халсан нэрмэл усан дээр зөгийн 

балаа нэмж сайтар хутган уусмал бэлдэнэ. 

Бэлдсэн уусмалаа индикатор ашиглан РН 

үзүүлэлтийг гаргасан 

ЧЭ 10. Өндгөнд 

шинжилгээ хийх  

 

 

ГШҮ 10.1. Ашиглах 

багаж,  

Хэрэгсэлээ сонгох 

ГН 10.1.1 Багаж, хэрэгслүүдийг зөв сонгон авч 

тэдгээрийн зориулалт, нэр томьёог нэрлэж 

тайлбарсан, ашигласан 

- ГШҮ 10.2. Өндгөнд 

мэдрэхүйн эрхтэний 

шинжилгээ хийх  

ГН 10.2.1 Гарал үүсэл, хадгалсан, тээвэрлэсэн нөхцөл, 

цэвэр байдал, гэмтэл,жин, бохирдол, савлалт 

зэргийг тодорхойлон гаргасан.  

 ГН 10.2.2 1-3 хоногтой шинэ өндөг усанд 

живсэн 

 7 хоногтой өндөг бүдүүн хэсгээрээ хөвсөн  

 2-3 долоо хоногтой өндөг босоо хөвсөн  

 5-6 долоо хоногтой өндөг усны дээр хөвсөн  

- ГШҮ 10.3 Өндгийг 

овоскопоор шинжлэх 

ГН 10.3.1 Овоскопын тавиурт шинжлэх өндгөө тавьж, 

залгуурт залгаж гэрлийг асааж өндөГН ий дотоод 

байдал, хийн зайн хэмжээ, бусад гэмтэл үүссэн 

толбо түүний өнгө хэмжээг харж шинжилсэн  
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II.ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтны өвчин эмгэгийг оношлох 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-07-601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал амьтны өвчин эмгэгийг оношлох зорилгоор 

шинжилгээнд бэлтгэх, зарим халдварт, халдваргүй өвчин эмгэгт шинж тэмдгийн болон 

ялгах онош тавих, хурдавчилсан сорилын аргаар оношлох мэдлэг, чадвар, хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

- Халдаварт өвчин 

- Халдваргүй өвчин 

- Паразит өвчин 

- Ажлын байр бэлтгэх 

- Мал амьтанд үзлэг хийх 

  

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№ 
Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

Анги дүүргэлт 15– 20 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг 156 

О
н

о
л

 

 дадлага 

Ч
Э

 –
д

 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
х
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э

л
 д

э
э

р
х
 

 1 

ЧЭ 1. Тусгай 

шинжилгээнд 

мал, амьтанг 

бэлтгэх        

ГШҮ 1.1 Мал, амьтанг ЭХО шинжилгээнд 

бэлтгэх 
8 4 4 16 

ГШҮ 1.2 Мал, амьтанг РЕНТГЕН 

шинилгээнд бэлтгэх 

2 

ЧЭ2. Малын 

өвчнийг шинж 

тэмдгээр 

оношлох 

ГШҮ 2.1 Зүрх судасны өвчин эмгэгийг 

оношлох 

24 12 12 48 

ГШҮ 2.2 Амьсгалын замын өвчин эмгэгийг 

оношлох 

ГШҮ 2.3 Тэжээл боловсруулах замын 

өвчин эмгэгийг оношлох 

ГШҮ 2.4 Бодисын солилцооны өвчин 

эмгэгийг оношлох 

ГШҮ 2.5 Шээс, үржлийн замын өвчин 

эмгэгийг оношлох 

ГШҮ 2.6 Мэдрэлийн өвчин эмгэгийг 

оношлох 

3 

ЧЭ 3. Малын 

паразитыг 

оношлох 

ГШҮ 3.1 Хачгаар үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 
10 5 5 20 

ГШҮ 3.2 Нематодоор үүсдэг паразит 

өвчнийг оношлох 
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ГШҮ 3.3 Цестодоор үүсдэг паразит 

өвчнийг оношлох 

ГШҮ 3.4 Трематодоор үүсдэг паразит 

өвчнийг оношлох 

ГШҮ 3.5 Эгэл биетнээр үүсдэг паразит 

өвчнийг оношлох 

4 

ЧЭ 4. Малын 

халдварт 

өвчнийг 

хурдавчилсан 

оношлуураар 

оношлох 

ГШҮ 4.1 Боомыг хурдавчилсан урвалаар 

оношлох 

24 12 12 48 

ГШҮ 4.2 Галзуу өвчнийг хурдавчилсан 

урвалаар оношлох 

ГШҮ 4.3 Ям өвчнийг сорил тавьж оношлох 

ГШҮ 4.4 Сүрьеэ өвчнийг сорил тавьж 

оношлох 

5 

ЧЭ 5. Мал 

амьтанд 

задлан 

шинжилгээ 

хийх       

ГШҮ 5.1 Хүүрэнд гадны үзлэг хийх 

12 6 6 24 

ГШҮ 5.2 Хүүрийг “бүрэн задалгааны арга”-

аар задлах 

ГШҮ 5.3 Хүүрийг “бүрэн бус задалгааны 

арга”-аар задлах 

ГШҮ 5.4 Хүүр задлалтын тэмдэглэл 

хөтлөх 
   БҮГД  78 39 39 156 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм,журам 

 Хөдөө хээрийн нөхцөлд ажиллах ХАБЭА-н 

журам  

 Хувь хүний ХХАА, сахилга хариуцлагын 

дүрэм 

 Халдварын голомтонд ажиллах ААЗ  

 Лабораторын дүрэм, журам  

 Мал,амьтантай харьцах аюулгүй ажиллах 

заавар 

 Химийн бодис, урвалжтай харьцах заавар 

 Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх заавар 

 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ажиллуулах 

заавар 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Багшийн заавар 

 Мэргэжилтний заавар 

 Хүлээн авч бүртгэх 

 Мал амьтанг бэхлэх номхруулах 

 Ерөнхий үзлэг шинжилгээнд хамруулах 

 Тусгай үзлэг шинжилгээнд хамруулах 

 Шээсний дээж авах 

 Баасны дээж авах 

 Цус авах 

 Оношлох бэлдмэл бэлтгэх 

 Микроскопоор харах 

 Урвал сорил тавих зааврын дагуу гүйцэтгэх 
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 Үхсэн мал амьтанг задлан шинжлэх 

 Дүгнэлт хийх онош тавих 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Багш 

 Лаборант 

 АО-ийн төлөөлөл 

 Сургуулийн захирал 

 Сургалтын алба 

 Салбарын эрхлэгч 

 Сургуулийн ажилчид 

 Дадлага удирдагч 

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд 

Орчин нөхцөл  Хөдөө,малын суурь дээр 

 Гадаа, бэлчээрт  

 Хашаа,саравчинд 

 Сургуулийн дадлагын газарт 

 Сургуулийн туслах аж ахуйд 

 Сургуулийн лабораторид 

 МЭ-ийн лабораторид 

 Хүйтэн, халуун 

 Мал, амьтнаас бэртэх, гэмтэх эрсдэл  

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 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал, амьтны өвчин эмгэг оношлох 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр Тусгай шинжилгээнд мал, амьтанг бэлтгэх        

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 1.1 Мал, амьтанг ЭХО шинжилгээнд бэлтгэх 

ГШҮ 1.2 Мал, амьтанг РЕНТГЕН шинжилгээнд 

бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
16 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг 

 Мал, амьтанг ЭХО шинжилгээнд бэлтгэх 

 Мал, амьтанг РЕНТГЕН шинжилгээнд бэлтгэх  

Чадвар  

 Мал, амьтанг цэвэрлэх,  

 Угаах эрүүл ахуйн үйлчилгээ хийх,  

 Үсийг нь хусах,  

 Зааврын дагуу тусгаарлан сойх,  

 ЭХО,  

 Рентгений орон дээр бэхлэх 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 
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 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол 

 Дадлагын газар,  

 ЭХО,  

 Рентгений өрөө,  

 Малчны суурь 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Хүлээн авах бүртгэл 

 Цахим хичээл,  

 Самбар,  

 Маркер,  

 Тараах материал,  

 Үзүүлэн /өвч/түүх загвар/  

 Проектор,  

 Нөөтбүүк 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Шинжилгээний гель,  

 Бэхэлгээ,  

 Уяа,  

 Олс,  

 Мал,  

 Амьтны угаалгын бодис,  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 ЭХО аппарат  

 Рентген аппарат,  

 Үзлэгийн ор,  

 ЧаГН уур,  

 Халууны шил,  

 10л,20л түмпэн,  

 Сойз,  

 Алчуур 

Ашигласан материал 

1. “Малын эрүүл ахуй” Л.Дашгүнсэн 

2. Мал, амьтанд ЭХО үзлэг хийх журам 

3. Мал, амьтанд рентген шинжилгээ хийх журам 

4. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он хуудас : 

5. “Мал, амьтны эмгэг оношлох” Д.Энхжаргал 2014 

он хуудас 5-10 2016 он 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал, амьтны эмгэг оношлох 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр ЧЭ2. Малын өвчнийг шинж тэмдгээр оношлох  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 2.1 Зүрх судасны өвчин эмгэгийг оношлох 

ГШҮ 2.2 Амьсгалын замын өвчин эмгэгийг оношлох 

ГШҮ 2.3 Тэжээл боловсруулах замын өвчин эмгэгийг 

оношлох 

ГШҮ 2.4 Бодисын солилцооны өвчин эмгэгийг 

оношлох 

ГШҮ 2.5 Шээс, үржлийн замын өвчин эмгэгийг 

оношлох 

ГШҮ 2.6 Мэдрэлийн өвчин эмгэгийг оношлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
48 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг  

 Зүрх судасны өвчин эмгэгийг оношлох 

 Амьсгалын замын өвчин эмгэгийг оношлох 

 Тэжээл боловсруулах замын өвчин эмгэгийг 

оношлох 

 Бодисын солилцооны өвчин эмгэгийг 

оношлох 

 Шээс, үржлийн замын өвчин эмгэгийг 

оношлох 

 Мэдрэлийн өвчин эмгэгийг оношлох 

Чадвар  

 Мал амьтанд голчлон тохиолддог эрхтэн 

системийн өвчнүүдийг оношлох, ялган 

оношлох 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол,  

 Дадлагын газар, лаборатори,  

 Байгууллагын туслах а/а, 

 Малчны суурь,  

 Орон нутаг дахь мал эмнэлгийн компани,  

 Хувийн мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Өвчлөлийн судалгаа,  

 Зураглал,  

 Цахим хичээл,  
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 Маркер,  

 Тараах материал,  

 Муляж,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Бод бог мал 1 сурагчид 2-3,  

 Хашаа,  

 Олс,  

 Шатахуун  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Микроскоп,  

 Залгуур,  

 Проектор,  

 Нөөтбүүк,  

 Дад/өрөөний хайс,  

 Үзлэгийн ширээ,  

 ЧаГН уур,  

 Халууны шил,  

 Тог/алх 1 сурагчид 1ш 

Ашигласан материал 

1. Дотрын халдваргүй өвчин 

2. Халдварт өвчин 

3. Паразит өвчин 

4. Эмгэг бие бүтэц зүй 

5. Онош судлал  

6. Мал, амьтны эмгэг оношлох 

7. Интернет онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал, амьтны өвчин эмгэг оношлох 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр Малын паразитыг оношлох 

 

 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 3.1. Хачгаар үүсдэг паразит өвчнийг оношлох 

ГШҮ 3.2. Нематодоор үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 

ГШҮ 3.3. Цестодоор үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 

ГШҮ 3.4. Трематодоор үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 

ГШҮ 3.5. Эгэл биетнээр үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
20 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг  

 Хачгаар үүсдэг паразит өвчнийг оношлох 

 Нематодоор үүсдэг паразит өвчнийг оношлох 

 Цестодоор үүсдэг паразит өвчнийг оношлох 

 Трематодоор үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 

 Эгэл биетнээр үүсдэг паразит өвчнийг 

оношлох 
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Чадвар 

 Амьд малаас шинжилгээнд дээж авах,  

 Баасанд шинжилгээ хийх,  

 хүүр задлан үхсэн малаас шинжилгээнд дээж 

авах,  

 шимэгч хорхойн өндөг авгалдайг илрүүлж 

оношлох  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол,  

 Дадлагын газар,  

 Даборатори,  

 Туслах а/а малын суурь 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Хөтөлбөр,  

 Конспект,  

 Цахим хичээл,  

 Самбар,  

 Маркер,  

 Тараах материал,  

 Шимэгчдийн бэлдмэл үзүүлэн,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Баасны дээж,  

 Нядалсан малын дотор эрхтэн 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Микроскоп 

 Түрхцийн шил 

 Хусуурын халбага 

 Хуруу шил 

 Бүрхүүл шил 

 Цилиндрүүд 

 Шилэн сав 

Ашигласан материал 

1. Малын шимэгчээр үүсдэг өвчнүүд гарын авлага 

2. Мал, амьтны паразит өвчин 

3. Эмгэг бие бүтэц зүй 

4. Онош судлал  

5. Мал, амьтны эмгэг оношлох 

6. Интернет онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  
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 ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал, амьтны өвчин эмгэг оношлох 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 
 Малын халдварт өвчнийг хурдавчилсан 

оношлуураар оношлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 4.1 Боомыг хурдавчилсан урвалаар оношлох 

ГШҮ 4.2 Галзуу өвчнийг хурдавчилсан урвалаар 

оношлох 

ГШҮ 4.3 Ям өвчнийг сорил тавьж оношлох 

ГШҮ 4.4 Сүрьеэ өвчнийг сорил тавьж оношлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
48 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг 

 Мал, амьтны халдварт өвчнийг орчин үеийн 

хурдавчилсан оношлуур ашиглан оношлох 

арга  

 Сорил тавьж оношлох арга зүй  

 Ялган оношлох  

Чадвар  

 Мал, амьтны халдварт өвчнийг орчин үеийн 

хурдавчилсан оношлуур ашиглан онош 

тавих,  

 Ялган оношлох  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол,  

 Дадлагын газар,  

 Лаборатори,  

 Туслах а/а малын суурь,  

 Аймаг сумын бактериологийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Хөтөлбөр 

 Конспект 

 Цахим хичээл 

 Самбар 

 Маркер 

 Тараах материал 

 Нянгийн бэлдмэл үзүүлэн 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Баасны дээж,  

 Нядалсан малын дотор эрхтэн,  



  

112 

 

 Боом 

 галзуу 

 Ям 

 Сүрьеэгийн урвалж оношлуур,  

 Малаас авсан цус,  

 Ийлдэс 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Микроскоп,  

 Түрхцийн шил,  

 Зүү,  

 Тариур,  

 Вакум,  

 Хуруу шил,  

 Бүрхүүл шил,  

 Соруур,  

 Түргэн оношлуурын иж бүрдлүүд 

Ашигласан материал 

1. Мал, амьтны халдварт өвчнүүд гарын авлага 

2. Мал, амьтны халдварт өвчин сурах бичиг 

3. Нян судлалын шинжилгээ гарын авлага 

4. Эмгэг бие бүтэц зүй 

5. Онош судлал  

6. Мал, амьтны эмгэг оношлох 

7. Интернет онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

 

 ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал, амьтны өвчин эмгэг оношлох 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр Мал амьтанд задлан шинжилгээ хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 5.1 Хүүрэнд гадны үзлэг хийх 

ГШҮ 5.2 Хүүрийг “бүрэн задалгааны арга”-аар 

задлах 

ГШҮ 5.3 Хүүрийг “бүрэн бус задалгааны арга”-аар 

задлах 

ГШҮ 5.4 Хүүр задлалтын тэмдэглэл хөтлөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
24 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг  

 Мал амьтны бие бүтэцийг 

судлах  

 Мал амьтанд задлан шинжилгээ хийх 

 Үхсэн амьтны эд, эрхтэн 

системд илэрсэн эмгэг 

өөрчлөлтүүдэд үндэслэн онош 

тавих 

Чадвар  

 Үхсэн мал, амьтанд задлан 

шинжилгээ хийж, 
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 түүний эд, эрхтэн системд илэрсэн эмгэг 

өөрчлөлтүүдэд үндэслэн онош тавих, ялган 

оношлох  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол,  

 дадлагын газар,  

 лаборатори,  

 задлан шинжилгээний өрөө,  

 туслах а/а малын суурь,  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Хөтөлбөр,  

 Конспект,  

 Цахим хичээл,  

 Самбар, 

 Маркер,  

 Тараах материал,  

 Тусгаарласан эд, эрхтний бэлдмэл үзүүлэн,  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Нядлах мал,  

 үхсэн амьтан,  

 резинэн бээлий,  

 хормогч, 

 халдваргүйтгэлийн бодис,  

 хулдаас 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Хүүр задлалтын багажны иж бүрдэл,  

 микроскоп,  

 түрхцийн шил,  

 зүү,  

 тариур,  

 хуруу шил,  

 бүрхүүл шил,  

 5,10л хувин түмпэн,  

 автомакс 

Ашигласан материал 

1. Мал, амьтны эмгэг бие бүтэц зүй сурах бичиг 

2. Дотрын халдваргүй өвчин 

3. Паразит өвчин 

4. Эмгэг бие бүтэц зүй 

5. Онош судлал  
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6. Мал, амьтны эмгэг оношлох 

7. Интернет онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч: тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг хариуцлагатай 

байна. Үүнд:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх. Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас 

 Ажлын хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Өмнө нь бүрэн дунд сургуулийг төгссөн, байгаль, амьтан ургамлын биологийн 

зохих мэдлэг эзэмшсэн байх 

 Харилцаа, хамтран ажиллах хандлага төлөвшлийг олсон 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид:  

МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан байхаас 

гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:  

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх 

 ЧСС-ын заах арга зүй, үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн байх 

 Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил үйлдвэрлэл дээр ажилласан 

 Мэргэжлийн буюу ажиллах Ур чадварын шалгалт өгч тэнцсэн 

 Мэргэшлийн зэрэг, Ур чадварыг сүүлийн 3 жилд ахиулсан 

 Мэргэжлээрээ сургалтын бичиг баримт боловсруулах 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: /тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн/ 

 

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

түүхий эд материал  

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

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

         Маягт 1 

Д/д Нэр Зориулалт Тоо/ш Тех/к 

үзүүлэлт  

1.  Микроскоп  Бичил махбодийг өсгөх 15  

2.  Шээсний анализатор Шээсний найрлага шинжлэх 5  

3.  ЭХО аппарат оношилгоо 2  

4.  Рентген аппарат оношилгоо 1  

5.  УВЧ аппарат Физик эмчилгээ 1  
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6.  Улаан туяа шарлагын 

гэрэл 

Физик эмчилгээ 3  

7.  Хуруу шил Цус авах 20  

8.  Бүрхүүл шил Лаб\шинжилгээнд 100  

9.  Түрхцийн шил Лаб\шинжилгээнд 100  

10.  Оношлуурууд Лаб\шинжилгээнд 4-5   

11.  Тогшилтын алх Мал, амьтан шинжлэх 10  

12.  Хэмжүүртэй шилэн 

колбо, минзурк 

Шинжилгээнд 

 

10 

 

  

13.  Хаймсуур Шинжилгээнд, оношилгоонд 5  

14.  ЧаГН уур  Шинжлэх  15   

15.  Халууны шил шинжилгээнд 15  

16.  Хэмжүүртэй шилэн 

колбо, минзурк 

Хэмжиж авч шинжлэх 10   

17.   Петрийн аяга Тэжээлт орчин бэлтгэх 15   

18.  Соруур шилэн Дээж таслаж авах 12  

19.  Тагтай сав Шээсний дээж авах 15   

20.   Задалгааны багажууд 

 

Хүүр задлах 

Эрхтэн огтлох 

2 Иж 

бүрдэл 

  

21.  Тагтай хуванцар савнууд Ялгадасны дээж авах 15  

22.  Тагтай хуванцар савнууд   Сорьц авах 10   

23.  Даралтын аппарат Артери вений цусны даралт 

хэмжих 

3   

24.  штангенциркуль Арьсны зузаан, нимгэн, 

туурайн өндөр хэмжих 

1   

25.  Хэмжигч гортиг АарцаГН ы өргөн, духны 

өргөн хэмжих 

2  

26.  Хэмжигч таяг 

Туузан метр 

Малын биеэс хэмжээ авах 2   

27.  Центрфуг, автомат 

соруур 

Тунаах эргүүлэх  

АА-тай соруур, дусаах  

3  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:  

        Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Хөтөлбөр, конспект, цахим хичээл, самбар, маркер, 5 

2 Муляж  10 

3 Үзүүлэн  30 

4 тусгаарласан эд, эрхтний бэлдмэл үзүүлэн ЧН бүрд 20 

5 Шимэгчдийн бэлдмэл үзүүлэн  15 

6 Бодит үзүүлэн 18 

7 Гарын авлага 15 

8 Сурах бичиг 10 

9 Өнгөт атлас 15 

10 Хөтөлбөр, стандарт ЧН бүрээр 1 

11 Өвчлөлийн судалгаа, зураглал, ЧЭ бүрээр 1 

12 Календарчилсан төлөвлөлт ЧН бүрээр 1 

13 Үзүүлэнгийн самбар 2 
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14 Бичгийн хэрэгсэл Иж бүрдлээр 

15 Нөөтбүүк 1 

16 Проектор 1 

 Дүн 146 

   

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  

       Маягт 3 

№  

Материалын нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

/ш 

Нэг 

бүрийн  

үнэ 

Нийт үнэ 

1 Хашаа, бокс тасалгаа ш 5 25000 125000 

2 Тараах материал, үзүүлэн  ш 20 1000 20000 

3 Олс, уяа бэхэлгээ ш 5 2500 12500 

4 Шинжилгээний гель ш 4 18000 72000 

5 Мал, амьтны угаалгын бодис ш 3 8500 25500 

6 Цаас А4 боодол ш 2 10000 20000 

7 Өвч/түүх- загвар ш 20 3500 70000 

8 Эм урвалжууд 20,0 нэр төрлөөр ш 5 50000 250000 

9 Бод, бог мал  тол 5 Туслах аж ахуйн 

10 Шатахуун л 30 1700 51000 

11 Хөвөн   ш 20 1500 30000 

12.  Бинт  ш 30 1800 54,000 

13.  Иодын ханд 5%  л 0,5 15000 7500 

14.  Спирт 750 Л 1,0 15,00 15,000 

15.  Спирт 960 Л 1,0 35,00 35,000 

16.  Сод Кг 0,5 4500 2750 

17.  Перекись водород 33% Гр  0,5 20000 10000 

18.  Саван /бактерийн эсрэг/ Ш 3 1200 3600 

19.  Пластырь ш 3 1000 3000 

20.  Бритваны татуурга ш 10 2000 20000 

21.  Бритва ш 10 1000 10000 

22.  М/з бээлий  кор 2 10000 20000 

23.  Амны хаалт багц 2 6000 12000 

24.  Тариур 1,0 ш 20 250,0 5000 

25.  Тариур 5,0 ш 20 350,0 7000 

26.  Тариур 20,0 ш 20 500,0 10000 

27.  Дуслын систем ш 10 1500 15000 

28.  Бог малын задлалтын багаж ком 5 35,000 175,000 

29.  Бод малын задлалтын багаж ком 5 55,000 275,000 

30.  Хулдаасан хормогч ш 15 3500 52,500 

31.  Формалин л 2,0 10000 20000 

32.  Хадаас /жижиг/ кг 0,5 1500 750 

33.  Цавуу /наалдан пад/ ш 10 800 8000 

34.  ДҮН    1,437,100 
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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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
 Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Тусгай 

шинжилгээнд мал, 

амьтанг бэлтгэх        

ГШҮ 1.1 Мал амьтанг ЭХО 

шинжилгээнд бэлтгэх  

ГН 1.1.1 Үзлэг хийж зүрх, амьсгалийг чаГН аж 1 

минутанд тоолж гаргана( мал амьтны 

төрөлөөр) 

ГН 1.1.2 Шинжилгээний орон дээр мал амьтнаа 

бэхлэжхэсэг газрын үсийг нь хусаж 

бэлдсэн 

 

 

 

 

 

 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн  

Ярилцлагын 

арга 

Ажиглалтын 

арга  

Өөрийн 

үнэлгээний 

арга  

Тестийн арга  

Бүтэээлийн 

ажил 

ГШҮ 1.2 Мал амьтанг рентген 

шинжилгээнд бэлтгэх 

ГН 1.2.1 Үзлэг хийж зүрх, амьсгалийг чаГН аж 1 

минутанд тоолж гаргасан, малын халууныг 

үзэж тэмдэглэсэн ( мал амьтны төрөлөөс 

хамаарана) 

ГН 1.2.2 Шинжилгээний орон дээр мал амьтнаа 

бэхлэж байрлуулна.(босоо, хэвтээ, 

хажуугаар бэхлэж бэлдсэн) 

ЧЭ 2. Малын 

өвчнийг шинж 

тэмдгээр оношлох 

ГШҮ 2.1 Зүрх судасны өвчин  

эмгэгийг оношлох 

ГН 2.1.1 Миокардит, перикардит, артериоскелероз 

өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг анатомийн 

өөрчлөлтийг өнгөт зурагт карт,кейс 

ашиглаж оношилсон зөв хариулттай 

хариуцуулан тусгаж дүГН эсэн 

ГШҮ 2.2 Амьсгалын замын өвчин 

эмгэгийг оношлох  

ГН 2.2.1 Бронхит, катаралны пневмони, пневмони, 

плеврит өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг 

анатомийн өөрчлөлтийг өнгөт зурагт 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-07-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  
07 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Мал амьтны өвчин эмгэгийг 

оношлох 
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карт,кейс ашиглаж оношилсон зөв 

хариулттай хариуцуулан тулгаж дүГН эсэн 

ГШҮ 2.3 Тэжээл боловсруулах  

замын эмгэгийг оношлох  

ГН 2.3.1 Гүзээ дүүрэх, гипотони, гастроэнтерит 

тэжээлийн хордлого, өвчнүүдийн шинж 

тэмдэг, эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг 

өнгөт зурагт карт,кейс ашиглаж 

оношилсон зөв хариулттай хариуцуулан 

тулгаж дүГН эсэн  

ГШҮ 2.4 Бодис солилцооны 

өвчин эмгэгийг оношлох 

ГН 2.4.1 Иодын дутагдал, селен, яс сөнөрөх 

өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг анатомийн 

өөрчлөлтийг өнгөт зурагт карт ,кейс 

ашиглаж оношилсон зөв хариулттай 

хариуцуулан тулгаж дүГН эсэн 

ГШҮ 2.5 Шээс, үржлийн замын 

эмгэгийг оношлох  

ГН 2.5.1 Пиелонефрит, цистит, давсаГН ы чулуу 

өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг анатомийн 

өөрчлөлтийг өнгөт зурагт карт,кейс 

ашиглаж оношилсон зөв хариулттай 

хариуцуулан тусгаж дүГН эсэн  

ГН 2.5.2 Мастит, вагинит, өвчнүүдийн шинж 

тэмдэг, эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг 

өнгөт зурагт карт,кейс ашиглаж 

оношилсон зөв хариулттай хариуцуулан 

тусгаж дүГН эсэн  
  

ГШҮ 2.6 Мэдрэлийн өвчин 

эмгэгийг оношлох 

ГН 2.6.1 Төрлөсний дараах саажилт, сколиоз, 

лордоз, кифоз ,нимтгам эмгэг анатомийн 

өөрчлөлтийг өнгөт зурагт карт,кейс 

ашиглаж оношилсон зөв хариулттай 

хариуцуулан туслгаж дүГН эсэн  

ЧЭ 3. Малын 

паразитыг оношлох 

ГШҮ 3.1 Хачиг шавжаар үүсдэг 

паразит өвчний оношлох 

ГН 3.1.1 Хамуу, хамар, ходоод, арьсны гуурын 

эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг өнгөт зурагт 

карт,кейс ашиглаж оношилсон зөв 

хариулттай хариуцуулан тусгаж дүГН эсэн 
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ГШҮ 3.2 Нематод үүсдэг паразит 

өвчний оношлох  

ГН 3.2.1 аскаридоз, эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг 

өнгөт зурагт карт,кейс ашиглаж 

оношилсон зөв хариулттай хариуцуулан 

тусгаж дүГН эсэн 

ГШҮ 3.3 Цестодоор үүсдэг 

хорхойгоор паразит өвчний 

оношлох  

ГН 3.3.1 Эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг өнгөт 

зурагт карт,кейс ашиглаж оношилсон зөв 

хариулттай хариуцуулан тусгаж дүГН эсэн 

ГШҮ 3.4 Терматодоор үүсдэг 

паразит өвчний оношлох 

ГН 3.4.1 Фасцелиоз, эмгэг анатомийн өөрчлөлтийг 

өнгөт зурагт карт,кейс ашиглаж 

оношилсон зөв хариулттай хариуцуулан 

тусгаж дүГН эсэн 

   

ГШҮ 3.5 Эгэл биетнээр үүсдэг 

паразит өвчний оношлох 

ГН 3.5.1 Прималазмоз, трихоманоз эмгэг 

анатомийн өөрчлөлтийг өнгөт зурагт 

карт,кейс ашиглаж оношилсон зөв 

хариулттай хариуцуулан тусгаж дүГН эсэн 

ЧЭ 4. Малын 

халдаврт өвчнийг 

хурдавчилсан 

оношлуураар 

оношлох 

ГШҮ 4.1 Боомыг хурдавчилсан 

урвалаар оношлох  

ГН 4.1.1 Оношлуурыг уутнаас гаргаж ширээн дээр 

тавьна Цус, буюу ийлдэснээс 10ul –ийг 

соруулаар бараан зураас хүтэл соруулж 

авна 

 Оношлуурийн үүрэнд дусааж хийнэ 

Дээрээс нь шингэлэгч уусмалаас 1-2 дусал 

хийнэ 

 10 минутын дараа үр дүн уншиж үр дүн 

тайлбарлаж хэлсэн  

 Сөрөг-/-/ ягаан 1 зураас гарна 

 Эерэг --/+/ ягаан 2 зураас гарна 
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ГШҮ 4.2 Галзуу хурдавчилсан 

урвалаар оношлох 

ГН 4.2.1 Оношлуурыг уутнаас гаргаж ширээн дээр 

тавьна Шинжлэх шүлс, 10% тархины 

эдийн дээжнээс 10ul –ийг соруулаар 

бараан зураас хүтэл соруулж авна 

 Оношлуурийн үүрэнд дусааж хийнэ 

Дээрээс нь шингэлэгч уусмалаас 1-2 дусал 

хийнэ 

 10 минутын дараа үр дүн уншиж үр дүн 

тайлбарлаж хэлсэн  

 Сөрөг-/-/ ягаан 1 зураас гарна 

 Эерэг --/+/ ягаан 2 зураас гарна 

ГШҮ 4.3 Ям өвчнийг сорил 

тавьж оношлох 

ГН 4.3.1 Нүдний сорилыг дусааж, арьсны, арьсан 

доорхи сорилыг тарьж гэсэн аль нэг аргыг 

хэрэглэнэ. Үр дүн: Сөрөг/ -/ овойж 

хавдахгүй 

Эерэг/+/ овойж хавдана хавдарыг хэмжиж хэлсэн  

ГШҮ 4.4 Сүрьеэ өвчнийг 

хурдавчилсан урвалаар 

оношлох  

ГН 4.4.1 Арьсан дотор сорилыг тарьж хэрэглэнэ. 

Үр дүн: 24 ,48,72 цагт тутамд уншиж 

тэмдэглэсэн Сөрөг/ -/ овойж хавдахгүй 

Эерэг/+/ овойж хавдана хавдарыг хэмжиж хэлсэн 

ЧЭ 5. Мал амьтанд 

задлан шинжилгээ 

хийх       

ГШҮ 5.1 Хүүрэнд гадна үзлэг 

хийх  

ГН 5.1.1 Мал, амьтны хүүрийн байрлал, арьс, үс 

ноосны өнгө, гарсан гоождос, хөшилт, 

хөөлт, нүд амны байрлал зэргийг харж 

мэргэжлийн нэршлээр нэрлэж 

тайлбарласан  

   

ГШҮ 5.2 Хүүрийг” бүрэн 

 задалгааны арга”-аар задлах 

ГН 5.2.1 Хүүрэнд амны, гавлын, нугламын, 

цээжний, хэвлийн, аарцаГН ы, хөндий 

эрхтэнүүдийн бүрэн гаргаж, харж, барьж, 

зүсэж үүссэн өөрчлөлтүүдийг мэргэжлийн 

нэр нэршлээр нэрлэн хэлж шинжилсэн  

ГШҮ 5.3 Хүүрийг ”бүрэн бус 

задалгааны арга”-аар задлах 

ГН 5.3.1 Хүүрэнд амны, гавлын, нугламын, 

цээжний хэвлийн, аарцаГН ы, хөндий 
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эрхтэнүүдийн аль нэгийг бүрэн гаргаж, 

харж, барьж, зүсэж үүссэн өөрчлөлтүүдийг 

мэргэжлийн нэр нэршлээр нэрлэн хэлж 

шинжилсэн 

ГШҮ 5.4 Хүүр задлалтын  

тэмдэглэл хөтлөх 

ГН 5.4.1 Шинжилгээний үед илэрсэн эмгэг бие 

бүтцийн хувиралтуудыг тусгасан загвар 

болох “ Хүүр задлалтын протоколд” д 

бөглөж бичиж харуулсан  



  

123 

 

II.ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд жор барих  

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-08-601 

 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

 Мал, амьтны өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэхэд хэрэглэгдэх эм, 

бэлдмэлийг зааврын дагуу бэлтгэх, малын их эмчийн заасан жорын дагуу эм, бэлдмэл 

олгох, тэдгээрийн стандарт нөхцлийг хангаж ажиллах мэдлэг, чадвар, хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж 

 Халдаварт өвчин 

 Халдваргүй өвчин 

 Паразит өвчин 

 Ажлын байр бэлтгэх 

 Мал амьтанд үзлэг хийх 

  

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20 

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
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г 
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у

р
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у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э

л
 д

э
э

р
 

 1 

ЧЭ 1. Эм тариаг 

зориулалтын 

дагуу бэлтгэх  

ГШҮ 1.1 Нунтаг эм бэлтгэх  

12 6 6 24 ГШҮ 1.2 Зөөлөн эм бэлтгэх  

ГШҮ 1.3 Шингэн эм бэлтгэх 

2 

ЧЭ 2. Эм 

тарианы нөөц 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 2.1 Эмийн судалгаа хийх, 

захиалах 

8 4 4 16 

ГШҮ 2.2 Антибиотик, 

сульфаниламидын эмийн нөөц 

бүрдүүлэх  

ГШҮ 2.3 Паразитын эсрэг эм, 

бэлдмэлийн нөөц бүрдүүлэх  

ГШҮ 2.4 Ийлдэс, вакцины нөөц 

бүрдүүлэх  

3 

ЧЭ 3. Эм тариаг 

хадгалах 

тээвэрлэх  

ГШҮ 3.1 Эмийн сан байгуулах  

8 4 4 16 

ГШҮ 3.2 Эм, био бэлдмэлтэй 

аюулгүй харьцах 

ГШҮ 3.3 Эм био бэлдмэлийг журмын 

дагуу хадгалах, тээвэрлэх 
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4 
ЧЭ 4. Эмийн 

бүртгэл хөтлөх 

ГШҮ 4.1 Эмийн агуулахын бүртгэл 

хөтлөх  

8 4 
4 

 
16 

ГШҮ 4.2 Эмийн орлого, зарлагын 

бүртгэл хөтлөх 

ГШҮ 4.3 Эмийн хяналтын самбар 

хийж ашиглах 
   БҮГД  36 18 18 72 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм,журам 

 Химийн бодистой харьцах АА-

ны заавар 

 Эмийн лабораторын дүрэм, 

журам  

 Мал,амьтантай харьцах аюулгүй 

ажиллах заавар 

 МЭ-ийн эмийн санд тавигдах 

стандарт 

 Эмийн бэлдмэлийг худалдаалах 

АА-ны заавар 

 Эм, биобэлдмэлийг хадгалах, 

тээвэрлэх журам 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хувь хүний ХХ хэрэгсэл өмсөх 

 Ажлын байрны аюулгүй 

нөхцлийг хангасан байх 

 Шаардлагатай багаж, 

төхөөрөмж сав суулгыг эд 

материалыг бэлтгэх 

 Эм бэлдмэлийг бэлтгэх, 

ангилах, хадгалах заавар авсан 

байх 

 Ариутгалын тоног төхөөрөмж 

зааврын дагуу ажиллуулах 

 МЭ-ийн эмийн сан лабораторт 

аюулгүй ажиллах 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Багш 

 Лаборант 

 АО-ийн төлөөлөл 

 Сургуулийн захирал 

 Сургалтын алба 

 Салбарын эрхлэгч 

 Сургуулийн ажилчид 

 Дадлага удирдагч 

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд 

Орчин нөхцөл  Эмийн санд  

 Сургуулийн лабораторид 

 Сургуулийн дадлагын газарт 
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 Сургуулийн туслах аж ахуйд 

 МЭ-ийн лабораторид 

 Хүйтэн, халуун 

 Мал, амьтнаас бэртэх, гэмтэх 

эрсдэл  

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 юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд жор барих  

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр Эм тариаг зориулалтын дагуу бэлтгэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 1.1 Нунтаг эм бэлтгэх  

ГШҮ 1.2 Зөөлөн эм бэлтгэх  

ГШҮ 1.3 Шингэн эм бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
12 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг  

 Ургамал, амьтан, химийн гаралтай эмчлэх,  

 Урьдчилан сэргийлэх, ариутгах, 

Чадвар 

 Ургамал, амьтан, химийн гаралтай эмчлэх,  

 урьдчилан сэргийлэх, ариутгах,  

 халдваргүйтгэх үйлчилгээтэй бодисуудыг 

зохих зааврын дагуу тохирох жор 

харьцаагаар найруулан нунтаг, зөөлөн, 

шингэн хэлбэрт оруулан бэлтгэх  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 
 МЭ-ийн эмийн сан,  

 сургуулийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Цахим хичээл,  

 Самбар, маркер,  

 Тараах материал,  

 Үзүүлэн өгөгдөл бүхий кейс,  

 Технологийн картууд 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Антибиотик,  

 Сульфаниламидын эмийн бодисууд,  

 Нэрмэл ус,  

 Вазелин,  

 Загасан тос,  

 Эмийн ургамлын бэлдмэл,  

 Амьтны гаралтай зарим бэлдмэлүүд,  

 Пергаментан цаас, А4 цаас,  

 Утас, цавуу, тагтай шилнүүд 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Усан банн,  

 Автоклав,  

 Сущенный шкаф,  

 Термостат, дэнс,  

 Нухуур, нүдүүр,  

 Хайч, хутга,плитка,  

 Колбо, хэмжүүртэй цилиндр,  

 Эмийн санд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, 

эд, материал,  

 Микроскоп, залгуур, проектор, нөөтбүүк 

Ашигласан материал 

1. Малд идэвхжүүлэх эмчилгээ хийх аргууд 

2. Малын эмийн лавлах  

3. Латин хэл  

4. МЭ-ийн фармокологи 

5. МЭ-ийн халдваргүйжүүлэлт 

6. Эм биобэлдмэлийн өнгөт хэвлэл 

7. Эрүүл ахуй сурах бичиг 

8. МЭАЦМШ сурах бичиг 

9. ХАА-н хууль тогтоомжийн эмхтгэл 

10. Хөтөлбөр, стандарт 

11. Багшийн цахим конспект 

12. Дүрс бичлэг DVD 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд жор барих 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр Эм тарианы нөөц бүрдүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 2.1 Эмийн судалгаа хийх, захиалах 

ГШҮ 2.2 Антибиотик, сульфаниламидын эмийн нөөц 

бүрдүүлэх  

ГШҮ 2.3 Паразитын эсрэг эм, бэлдмэлийн нөөц 

бүрдүүлэх  

ГШҮ 2.4 Ийлдэс, вакцины нөөц бүрдүүлэх  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
8 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг 

 Эмийг ангилан ялгах  
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 Биобэлдмэл, тэдгээрийн ангилал,  

 Үйлчлэх механизм, эрэлт хэрэгцээнд 

нийцүүлэн зах зээлийн судалгаа хийх 

Чадвар  

 Эм бэлдмэлийг нөөцөд хяналт тавих, Эм 

бэлдмэлийн төлөвлөх,  

 Эм бэлдмэлийг захиалга хийх, онлайн 

захиалга хийх, 

 Эм бэлдмэлийн бүртгэл хөтлөх, эм 

бэлдмэлийг зааврын дагуу хадгалах 

тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, 

оролцох  

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

 Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол,  

 Дадлагын газар,  

 Лаборатори,  

 Байгууллагын туслах а/а, М 

 Малчны суурь, орон нутаг дахь мал 

эмнэлгийн компани, хувийн мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Өвчлөлийн судалгаа 

 Зураглал 

 Цахим хичээл 

 МУ-д бүртгэлтэй эм бэлдмэлийн жагсаалт 

 Ажлын төлөвлөгөө 

 Эм бэлдмэлийн биет үзүүлэн 

 Үйлчлэх хүрээ бүхий ба ашиглах заавар 

Маркер,  

 Тараах материал 

 Муляж 

 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Цаас А4,  

 Үзэг харандаа,  

 Шугам  

 Антибиотик,  

 Сульфаниламид,  

 Ариутгалын бодис  

 Халдваргүйтгэл, туулгалтын бодис  

 Халдварт өвчний ийлдэс вакцин  
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 Бодит үзүүлэн 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Эмийн санд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, 

 Эд, материал,  

 Микроскоп,  

 Залгуур,  

 Проектор,  

 Нөөтбүүк 

 

Ашигласан материал 

1. Малд идэвхжүүлэх эмчилгээ хийх аргууд 

2. Малын эмийн лавлах  

3. МЭ-ийн фармокологи 

4. МЭ-ийн халдваргүйжүүлэлт гарын авлага 

5. Эм биобэлдмэлийн өнгөт хэвлэл 

6. Эм бэлдмэлийн хууль тогтоомжийн эмхтгэл 

7. Хөтөлбөр, стандарт 

8. Багшийн цахим конспект 

9. Дүрс бичлэг DVD 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд жор барих 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр Эм тариаг хадгалах тээвэрлэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 3.1 Эмийн сан байгуулах  

ГШҮ 3.2 Эм, био бэлдмэлтэй аюулгүй харьцах 

ГШҮ 3.3 Эм био бэлдмэлийг журмын дагуу хадгалах, 

тээвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
8 цаг  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг 

 МЭ-ийн эмийн сан, түүний зохион 

байгуулалт, 

  Эмийн хадгалалт  

Чадвар  

 Биобэлдмэлийг ангилан ялгах, 

 Зориулалтын дагуу хадгалах,  

 Мал, амьтанд жорын дагуу олгох худалдан 

борлуулах үйл ажиллагааг хөтлөх 

Хандлага : 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 
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 Энэрэнгүй байх 

 Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол, дадлагын газар,  

 Лаборатори,  

 Орон нутаг дахь ма байгууллагын туслах а/а, 

малчны суурь,  

 Мал эмнэлгийн компани, хувийн мал эмнэлэг, 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Цахим хичээл,  

 МУ-д бүртгэлтэй эм бэлдмэлийн жагсаалт, 

түүнийг хадгалах тээвэрлэх, борлуулах 

журам, тушаал,  

 МЭ-ийн эмийн сан байгуулах стандарт, 

шаардлага бүхий тараах материал,  

 Ажлын төлөвлөгөө,  

 Эмийн сангийн үзүүлэн,  

 Маркер, тараах материал,  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Антибиотик,  

 Хувийн МЭ-ийн эм бэлдмэлийн захиалгын 

хуулбар,  

 Сульфаниламид,  

 Ариутгал, халдваргүйтгэл, туулгалтын бодис,  

 Зарим халдварт өвчний ийлдэс вакцинаар 

хийсэн захиалгын загвар 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Эмийн санд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, эд, 

материал,  

 Микроскоп,  

 Проектор, нөөтбүүк,  

Ашигласан материал 

1. Малд идэвхжүүлэх эмчилгээ хийх аргууд 

2. Малын эмийн лавлах  

3. МЭ-ийн фармокологи 

4. МЭ-ийн халдваргүйжүүлэлт гарын авлага 

5. Эм био-бэлдмэлийн өнгөт хэвлэл 

6. Эм бэлдмэлийн хууль тогтоомжийн эмхтгэл 

7. Хөтөлбөр, стандарт 

8. Багшийн цахим конспект 

9. Дүрс бичлэг DVD 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж 
 

 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд жор барих 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр ЧЭ 4. Эмийн бүртгэл хөтлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

ГШҮ 4.1 Эмийн агуулахын бүртгэл хөтлөх  

ГШҮ 4.2 Эмийн орлого, зарлагын бүртгэл хөтлөх 

ГШҮ 4.3 Эмийн хяналтын самбар хийж ашиглах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг 
8 цаг  
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг,Ур 

чадвар,хандлага 

Мэдлэг :  

 МЭ-ийн, эм, биобэлдмэлийг ангилан ялгах, 

зориулалтын дагуу хадгалах агуулах,  

Чадвар  

 Нөөцийн байр бэлтгэх,  

 Эм бэлдмэлийн нөөцөд хяналт тавих 

бүртгэлжүүлэх,  

 Шинэ эм биобэлдмэлүүдийг сурталчлан 

таниулах  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

 Энэрэнгүй байх 

Сургалт явагдах газар 

 Сургууль дээрх онол  

 Дадлагын газар 

 Лаборатори  

 Орон нутаг дахь мал эмнэлгийн  

 Компани, хувийн мал эмнэлэг 

 МЭ-ийн эм, бэлдмэл борлуулах  

 Түгээх цэг 

 Эмийн сан 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт 

 Цахим хичээл,  

 МУ-д бүртгэлтэй эм бэлдмэлийн жагсаалт, 

Бүртгэлүүд, загвар маягтууд,  

 МЭ-ийн эм, тарилга,  

 Биобэлдмэл хадгалалтын үзүүлэн,  

 Тараах материал, зураг, схем маркер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт 

 Цаас А4,  

 Үзэг харандаа, шугам,  

 Антибиотик,  

 Хувийн МЭ-ийн эм бэлдмэлийн захиалгын 

хуулбар,  

 Сульфаниламид,  

 Ариутгал, халдваргүйтгэл, 

 Туулгалтын бодис,  

 Зарим халдварт өвчний ийлдэс вакцинаар 

хийсэн захиалгын загвар 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт 

 Микроскоп 

 Залгуур 

 Проектор 
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 Нөөтбүүк 

Ашигласан материал 

1. Малын эмийн лавлах  

2. МЭ-ийн фармокологи 

3. МЭ-ийн халдваргүйжүүлэлт гарын авлага 

4. Эм био-бэлдмэлийн өнгөт хэвлэл 

5. Эм бэлдмэлийн хууль тогтоомжийн эмхтгэл 

6. Хөтөлбөр, стандарт 

7. Багшийн цахим конспект 

8. Дүрс бичлэг DVD 

Дүгнэлт,   

Санал, зөвлөмж  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Мал амьтанд жор барих ” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид:  

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 
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1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, 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 орчинд: /тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн/ 

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

эд материал  

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

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:   

         Маягт 1 

Д/д Нэр Зориулалт Тоо/ш Тех/к үзүүлэлт  

1.  Усан банн  Ханд, идээшмэл 

бэлтгэх 

2  

2.  Автоклав  ариутгал 1  

3.  сущенный шкаф, ариутгал 1  

4.  термостат, Халах 

өсгөвөрлөх 

1 

 

  

5.  Дэнс  хэмжих 5   

6.  Хэмжүүртэй шилэн колбо, 

минзурк 

хэмжих  10   

7.  Тагтай сав Савлах дээжлэх   

8.   Петрийн аяга Шинжилгээ авах 20   

9.  Соруур шилэн Дээж таслаж 

авах 

12  

10.  Тагтай сав Хадгалах  15   

11.  Нухуур, нүдүүр, Нунтаглах 5   

12.  хайч, хутга, Тасдах  5  

13.  плитка,  буцалгах 5   

14.  хэмжүүртэй цилиндр , хэмжих 10   

15.  залгуур  

 

Цахим 

төхөөрөмж 

залгах 

5   

16.  проектор сургалт 1  
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17.  нөөтбүүк сургалт 1   

18.  Центрфуг  Тунаах эргүүлэх  5  

19.  Автомат соруур Эм найруулах 10  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:  

         Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1.  Сургалтын онол дадлагын газар 5 

2.  Муляж  10 

3.  Үзүүлэн  30 

4.  Тараах материал ЧН бүрд 20 

5.  Бодит үзүүлэн \ эм бэлдмэлийн\ 18 

6.  Гарын авлага 15 

7.  Сурах бичиг 10 

8.  Өнгөт атлас 15 

9.  Хөтөлбөр, стандарт ЧН бүрээр 1 

10.  Ээлжит хичээл төлөвлөлт ЧЭ бүрээр 1 

11.  Календарчилсан төлөвлөлт ЧН бүрээр 1 

12.  Үзүүлэнгийн самбар 2 

13.  Бичгийн хэрэгсэл Иж бүрдлээр 

14.  Нөөтбүүк 1 

15.  Проектор 1 

 Дүн 131 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

         Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

/ш 

Нэг 

бүрийн  

үнэ 

Нийт үнэ 

1.  Хөвөн  Ш 30 1500 45,000 

2.  Бинт  Ш 30 1800 54,000 

3.  Иодын ханд 5%  Л 0,5 15000 7500 

4.  Спирт 750 Л 1,0 15,00 15,000 

5.  Спирт 960 Л 1,0 35,00 35,000 

6.  Сод Кг 0,5 4500 2750 

7.  Перекись водород 33% Гр  0,5 20000 10000 

8.  Саван /бактерийн эсрэг/ Ш 3 1200 3600 

9.  Ус  ш 3 1000 3000 

10.  Вазелин  ш 10 2000 20000 

11.  Загасан тос ш 10 1000 10000 

12.  Антибиотик эмийн бодисууд \төрөл\ ш\кг 10 25.000 250.000 

13.  Сульфаниламидын эмийн бодисууд 

\төрөл\ 

ш\кг 10 15.000 150.000 

14.  Амьтны гаралтай зарим 

бэлдмэлүүд \төрөл\ 

кг 5 5000 25000 

15.  М/з бээлий  кор 2 10000 20000 

16.  Амны хаалт багц 2 6000 12000 
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17.  Тариур 1,0 ш 20 250,0 5000 

18.  Хулдаасан хормогч ш 15 3500 52,500 

19.  Формалин л 2,0 10000 20000 

20.  Хадаас /жижиг/ кг 0,5 1500 750 

21.  Цавуу /наалдан пад/ ш 10 800 8000 

 ДҮН     

 

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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-08-601 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

  

  06 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Мал амьтанд жор барих 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Эм тариаг 

зориулалтын дагуу 

бэлтгэх  

 

ГШҮ 1.1 Нунтаг эм бэлтгэх  ГН 1.1.1 Өгөгдсөн нунтаг эмийг өгөгдсөн тунгаар 

тунлаж хэсэглэж боосон  

ГН 1.1.2 Өгөгдсөн эмийг ургамлыг нунтаглаж 

өгөгдсөн тунгаар тунлаж хэсэглэж боосон  

 

 

 

 

 

Онолын 

танхим 

Ажлын 

байр 

Дадлагын 

газар 

Лаборатори 

  

 

 

 

 

 

Ажиглалт 

Шалгах 

хуудас дээр 

ажиллах 

Тест 

Эцсийн 

бүтээгдэхүүн  

ГШҮ 1.2 Зөөлөн эм бэлтгэх  ГН 1.2.1 Бэмбий, лаа хэлбэрийн эм бэлтгэсэн  

ГН 1.2.2 Өтгөн, шингэн түрхлэг эм бэлтгэсэн  

ГШҮ 1.3 Шингэн эм бэлтгэх ГН 1.3.1 Ханд бэлтгэсэн  

ГН 1.3.2 Уусмал бэлтгэсэн  

ЧЭ 2. Эм тарианы нөөц 

бүрдүүлэх 

 

 

ГШҮ 2.1 Эмийн судалгаа 

хийх, захиалах 

ГН 2.1.1 Сүүлийн үеийн эм, бэлдмэлийг судлан 

зурагт карт авчирсан  

ГН 2.1.2 Эмийн захиалгын хуудас бөглөсөн 

ГШҮ 2.2 Антибиотик, 

сульфаниамид эмийн нөөц 

бүрдүүлэх  

ГН 2.2.1 Дадлагад ашиглаж буй шаардлагатай 

Антибиотик, сульфаниамид эм тарианы 

нөөцийн судалгаа хийж гаргасан 

ГШҮ 2.3 Паразитын эсрэг 

эм, бэлдмэлийн нөөц 

бүрдүүлэх  

ГН 2.3.1 Сургалт дадлагад ашиглаж буй 

шаардлагатай паразитын эсрэг эм, 

тарианы нөөцийн судалгаа хийж гаргасан 

ГШҮ 2.4 Ийлдэс, 

биобэлдмэлмйн эмийн 

бодис бүрдүүлэх  

ГН 2.4.1 Эпизоотологийн судалгааг сүүлийн 3-5 

жилээр хийсэн  

ГН 2.4.2 Сургалт дадлагад ашиглаж буй 

шаардлагатай паразитын эсрэг эм, 

тарианы нөөцийн судалгаа хийж гаргасан 
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 ГШҮ 2.5 Ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтын 

эмийн бодис бүрдүүлэх 

ГН 2.5.1 Паразит өвчний судалгааг сүүлийн 3-5 

жилээр хийсэн  

ГН 2.5.2 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтын эмийн 

судалгаа хийж авчирсан  

 

  

 

ЧЭ 3. Эм тариаг 

хадгалах тээвэрлэх  

 

 

ГШҮ 3.1 Эмийн сан 

байгуулах  

ГН 3.1.1 Бүс нутгийн малын эмийн сангийн 

үйлчилгээ, хүртээмжийн судалгааг хийж 

авчирсан  

ГН 3.1.2 Эмийн сангийн бүтэц, эмийн санд тавигдах 

шаардлагыг харуулсан схем хийж авчирсан  

ГШҮ 3.2 Эм, 

биобэлдмэлтэй аюулгүй 

ажиллах 

ГН 3.2.1 Эм, тариалгын ашиглах заавар, хүчинтэй 

хугацааг тайлбарлаж хэлсэн ,тэдгээрийн 

үлдэгдэл, сав, баглаа боодлыг устгаж 

харуулсан 

ГН 3.2.2 Вакцин, ийлдэс, ашигласан тэжээлийн 

орчин, микробиологийн багаж хэрэгсэл, 

тэдгээрийн үлдэгдэл, сав баглаа боодлыг 

устгаж харуулсан  

ГШҮ 3.3 Эм, биобэлдмэл 

хадгалах журмын дагуу 

хадаглах, тээвэрлэх  

ГН 3.3.1 Эм, тариалгын ашиглах заавар, хүчинтэй 

хугацааг тайлбарлаж хэлсэн ,тэдгээрийн 

үлдэгдэл, сав, баглаа боодлыг устгаж 

харуулсан 

ГН 3.3.2 Эм, тариалгын ашиглах заавар, хүчинтэй 

хугацааг тайлбарлаж хэлсэн ,тэдгээрийн 

үлдэгдэл, сав, баглаа боодлыг устгаж 

харуулсан харуулсан  

ЧЭ 4. Эмийн бүртгэл 

хөтлөх  

 

ГШҮ 4.1 Эмийн агуулахын 

бүртгэл хөтлөх  

ГН 4.1.1 Нөөц эм,биобэлдмэлийг агуулахын 

бүртгэлийн маягт ашиглан хөтөлсөн  

ГШҮ 4.2 Эмийн орлого 

зарлагын бүртгэл хөтлөж, 

тайлан гаргах 

ГН 4.2.1 Бүртгэлийн маягт хөтлөж эмийн орлого, 

зарцуулалт, эцсийн үлдэгдэлийг тооцож 

гаргаж харуулсан  

ГШҮ 4.3 Эмийн хяналтын 

самбар хийж ашиглах  

ГН 4.3.1 Эмийн хяналтын загвар самбар хийж 

үзүүлсэн / шинэ эм, хугацаа дууссаж буй 

эм / 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-09-601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

 Мал амьтны өвчин эмгэгийг эмийн ба эмийн бус эмчилгээний арга технологоор эмчлэн 

эдгэрүүлэх мэдлэг, чадвар, хандлага, төлөвшилийн цогц чадамж эзэмшинэ.  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Мал амьтны бие бүтэц үйл ажиллагааг судлах  

 Халдваргүй өвчин 

 Халдварт өвчин 

 Паразитологи 

 Төл эх барих 

 Эмгэг бие бүтэц үйл ажиллагаа  

 Мал амьтанд жор барих 

 Ажлын байр бэлтгэх 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 140 
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. Мал амьтанд 

эм олгох  

ГШҮ 1.1 Эмийн бодисыг төрөл 

бүрийн замаар олгох  
8 4 4 16 

ГШҮ 1.2 Мал амьтанд эмийн 

бодисыг зааврын дагуу олгох 

2 

ЧЭ 2. Мал амьтанд 

сувилалын эмчилгээ 

хийх  

ГШҮ 2.1 Сувилалын нэмэлт 

тэжээл, бэлдмэл бэлтгэх  
4 2 2 8 

ГШҮ 2.2 Мал, амьтанд сувилалын 

эмчилгээ хийх  

3 

ЧЭ 3. Мал амьтанд 

шинж тэмдгийн 

эмчилгээ хийх  

ГШҮ 3.1 Амьсгалын замын 

өвчнийг эмчлэх 

10 5 5 20 

ГШҮ 3.2 Тэжээл боловсруулах 

эрхтний өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.3 Шээс үржлийн эрхтний 

өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.4 Бодисын солилцооны 

өвчнийг эмчлэх 
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ГШҮ 3.5 Зүрх судас, мэдрэлийн 

өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.6 Мэс заслын өвчнийг 

эмчлэх 

4 
ЧЭ 4. Мал амьтанд 

физик эмчилгээ хийх 

ГШҮ 4.1 Гэрлийн эмчилгээ хийх 

6 3 3 12 ГШҮ 4.2 Механик эмчилгээ хийх 

ГШҮ 4.3 Усан эмчилгээ хийх 

5 

ЧЭ 5. Мал амьтанг 

мэс ажилбарт 

бэлтгэх 

ГШҮ 5.1 Мал, амьтанг хяналтанд 

авах, оношлох 

8 4 4 16 

ГШҮ 5.2 Мэс ажилбарын 

төлөвлөгөө гаргах 

ГШҮ 5.3 Мал, амьтанд эрүүл 

ахуйн үйлчилгээ хийх 

ГШҮ 5.4 Тайвшруулах эмжүүлэлт 

хийх  

ГШҮ 5.5 Унтуулах эмжүүлэлт хийх  

6 

ЧЭ 6. Мал амьтанд 

эх барих эмчилгээ 

хийх 

ГШҮ 6.1Хээлтэй малын эмгэгийг 

эмчлэх 

12 6 6 24 

ГШҮ 6.2 Төллөх үеийн эмгэгийг 

эмчлэх 

ГШҮ 6.3 Төллөсний дараах үеийн 

эмгэгийг эмчлэх 

ГШҮ 6.4 Төлийн өвчин эмгэгийг 

эмчлэх  

7 

ЧЭ 7. Мал амьтанд 

хаймсуур \Зонд\ 

тавьж эмчилгээ хийх 

ГШҮ 7.1 Төрөл бүрийн мал, 

амьтанд зонд тавих арга техник 

эзэмших 

12 6 6 24 ГШҮ 7.2 Зондоор эм, бэлдмэл 

олгох 

ГШҮ 7.3 Зондыг оношлох 

зорилгоор ашиглах 

8 
ЧЭ 8. Уламжлалт 

аргаар эмчлэх 

ГШҮ 8.1 Малд хануур хийх  
4 2 2 8 

ГШҮ 8.2 Малд төөнүүр хийх  

9 
ЧЭ 9. Малд шингэн 

нөхөх эмчилгээ хийх 

ГШҮ 9.1 Шингэн олгох 

төхөөрөмжийг угсрах, 

залгах 

6 3 3 12 ГШҮ 9.2 Шингэнийг судсаар, 

арьсаар, хэвлийн хөндийгөөр 

олгох 

ГШҮ 9.3 Шингэнийг дотуур олгох 

10 Онол, дадлагын харьцаа 70 35 35 140 
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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 

 Хөдөө хээрийн нөхцөлд ажиллах ХАБЭА-н 

журам  

 Багаж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, зааварчилгаа 

 Хог хаягдлыг устгах журам 

 Мал амьтан эмчлэх үеийн ХАБЭА-н журам 

зэргийг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Багаж тоног төхөөрөмжийг технологийн дагуу 

ажиллуулах 

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх 

 Байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах 

 Ажлыг дуусгах, мэдээллэх 

 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Малын их эмч  

 Хамтран суралцагсад 

 Дадлага удирдагч 

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

газар 

 Малын суурь 

 Фермүүд  

 Хувийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

 Гадаа, бэлчээр 

 Хашаа, саравч 

 Халуун, хүйтэн 

 Шороо тоос 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Маск  

 Нүдний шил 
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 Хормогч  

 Улавч  

 Гутал  

 Халдвар хамгаалалын нэг удаагийн хувцас 

  зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд эм олгох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Эмийн бодисыг төрөл бүрийн замаар олгох  

ГШҮ 1.2 Мал амьтанд эмийн бодисыг зааврын дагуу 

олгох 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Эмийн бодисын төрөл  

 Эмийн бодис олгох арга замууд 

 Төрөл бүрийн эмийн бодисын заавар 

Чадвар 

 Эмийн бодисыг хэлбэрээр нь ялгах 

 Эмийн бодисыг судсаар тарих 

 Эмийн бодисыг гадуур олгох 

 Эмийн бодисыг дотуур олгох 

 Төрөл бүрийн эмийн бодисыг амьсгалын 

замаар олгох  

 Төрөл бүрийн эмийн бодисыг зааврын дагуу 

олгох 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Энэрэнгүй байх 

 Хариуцлагатай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Хувийн бэлтгэл хангасан 

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Ариутгалын материал /гар ариутгагч/ 

 Төрөл бүрийн эмийн бодисууд 

 Ариутгалын бодис 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал, амьтны зогсоол, хайс 

 Мал амьтны хашаа 

 Үзлэгийн ор, ширээ 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер  

 Зүү  

 Тариур  

 Лонх 

 Хаймсуур  

 Эм олгогч  

 Дуслын систем 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс 

засал”2014 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр: Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд сувилалын эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Сувилалын нэмэлт тэжээл, бэлдмэл бэлтгэх  

ГШҮ 2.2 Мал, амьтанд сувилалын эмчилгээ хийх  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
20 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Тэжээлийн төрөл 

 Сувилалын тэжээлийн жор 

 Сувилалын эмчилгээний арга 
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Ур чадвар 

 Сувилалын тэжээлийн жор бичих 

 Сувилалын тэжээлийн бэлдмэл жорын дагуу 

бэлтгэх 

 Мал амьтны төрөлд тохируулан сувилалын 

тэжээлээр эмчилгээ хийх  

 Үр дүнг тооцох 

Хандлага  

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг байх 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Хувийн бэлтгэл бүрэн хангадаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Төрөл бүрийн тэжээл 

 Эмийн бодис 

 Сүү, тараг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Тэжээлийн онгоц 

 Цахилгаан жин 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” Э.Дорждэрэм  
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3. “Малын тэжээллэгийн норм жорууд”  

4. “Малын асаргаа суралцагчийн гарын авлага” 

Д.Энхжаргал ...нар 2013 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Амьсгалын замын өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.2 Тэжээл боловсруулах эрхтний өвчнийг 

эмчлэх 

ГШҮ 3.3 Шээс үржлийн эрхтний өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.4 Бодисын солилцооны өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.5 Зүрх судас, мэдрэлийн өвчнийг эмчлэх 

ГШҮ 3.6 Мэс заслын өвчнийг эмчлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
20 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Амьсгалын замын өвчнийг эмчлэх арга 

 Тэжээл боловсруулах эрхтний өвчнийг эмчлэх 

арга технологи 

 Шээс үржлийн эрхтний өвчнийг эмчлэх арга 

 Бодисын солилцооны өвчнийг эмчлэх арга 

технологи 

 Зүрх судас, мэдрэлийн өвчнийг эмчлэх арга 

технологи 

 Мэс заслын өвчнийг эмчлэх арга технологи 

Ур чадвар 

 Амьсгалын замын өвчнүүдийг эмчлэх 

 Тэжээл боловсруулах эрхтний өвчнүүдийг 

эмчлэх 

 Шээс үржлийн эрхтний өвчнийг эмчлэх  

 Бодисын солилцооны өвчнийг эмчлэх  

 Зүрх судас, мэдрэлийн өвчнүүдийг эмчлэх  

 Мэс заслын өвчнүүдийг эмчлэх  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Энэрэнгүй байх 

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Ажлын цаг баримталдаг байх 
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 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах  

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Төрөл бүрийн эм 

 Тариа  

 Ариутгалын уусмал 

 Хөвөн бинт 

 Мэс заслын утас зүү 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Зүү  

 Тариур  

 ЧаГН уур  

 Халууны шил  

 Цахилгаан жин 

 Дуслын систем 

 Мэс заслын багажны ком 

 Зонд, хаймсуур 

 Эм олгогч 

 Бургуй 

 Катетор 

 Нойрсуулагч аппарат 

 Мэс заслын ор 

Ашигласан материал: 
1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 
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2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

4. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Мал амьтанд физик эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Гэрлийн эмчилгээ хийх 

ГШҮ 4.2 Механик эмчилгээ хийх 

ГШҮ 4.3 Усан эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
12 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Гэрлийн эмчилгээний төрөл 

 Механик эмчилгээний арга 

 Усан эмчилгээний арга 

Ур чадвар 

 Мал амьтны эмгэгт тохируулан гэрлийн 

эмчилгээ хийх 

 Механик эмчилгээ хийх 

 Мал амьтанд усан эмчилгээ хийх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Энэрэнгүй байх 

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 
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 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Ариутгалын бодис 

 Хөвөн бинт 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

 Ус 

 Тос  

 Алчуур 

 Сальфетка  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Зүү  

 Тариур  

 Шарлагын аппарат 

 Нил ягаан туяаны аппарат 

 Хайч  

 Ванн, хувин 

 Үзлэгийн ор 

Ашигласан материал: 

1. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

2. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанг мэс ажилбарт бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Мал, амьтанг хяналтанд авах, оношлох 

ГШҮ 5.2 Мэс ажилбарын төлөвлөгөө гаргах 

ГШҮ 5.3 Мал, амьтанд эрүүл ахуйн үйлчилгээ хийх 

ГШҮ 5.4 Тайвшруулах эмжүүлэлт хийх  

ГШҮ 5.5 Унтуулах эмжүүлэлт хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Мал амьтны хяналт, бүртгэл 

 Мэс ажилбарын төлөвлөгөө 

 Мэс заслын өмнөх эрүүл ахуйн үйлчилгээ 

 Эмжүүлэлт нойрсуулалтын арга технологи 

Ур чадвар 

 Мал амьтанг хяналтанд авах 

 Мэс ажилбарын төлөвлөн зохион байгуулах 

 Мэс заслын үр дүнг тооцох 

 Мал амьтанд эрүүл ахуйн үйлчилгээ хийх 

 Мал амьтны төрөл тохируулан тайвшруулах 

эмжүүлэлтийг хийх 

 Мал амьтны төрөлд тохируулан унтуулах 

эмжүүлэлтийг хийх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Энэрэнгүй байх 

 Эдийн засагч байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

 Бүртгэлийн журнал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Тайвшруулах эмийн бодис 

 Унтуулах эмийн бодис 

 Зүрхний үйл ажиллагааг дэмжих эмийн бодис 

 Ариутгалын уусмал 
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 Марль 

 Хөвөн бинтийн бөмбөлөг 

 Мэс заслын утас зүү 

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Зүү  

 Тариур  

 ЧаГН уур  

 Халууны шил  

 Цахилгаан жин 

 Дуслын систем 

 Мэс заслын багажны ком 

 Бургуй 

 Катетор 

 Нойрсуулагч аппарат 

 Мэс заслын ор 

 Гэрэл  

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

4. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд эх барих эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Хээлтэй малын эмгэгийг эмчлэх 

ГШҮ 6.2 Төллөх үеийн эмгэгийг эмчлэх 

ГШҮ 6.3 Төллөсний дараах үеийн эмгэгийг эмчлэх 

ГШҮ 6.4 Төлийн өвчин эмгэгийг эмчлэх  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
32 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Хээлтэй малд тохиолдох эмгэгийг эмчлэх арга 

 Төллөх үеийн эмгэгийг эмчлэх арга 

 Төллөсний дараах үеийн эмгэгийг эмчлэх арга 

 Төлийн өвчин эмгэгийг эмчлэх арга технологи 
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Ур чадвар 

 Хээлтэй малд тохиолдох эмгэгийг эмчлэх  

 Төллөх үеийн эмгэгийг эмчлэх  

 Төллөсний дараах үеийн эмгэгийг эмчлэх  

 Төлийн өвчин эмгэгийг эмчлэх  

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Энэрэнгүй байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Төрөл бүрийн эм 

 Тариа  

 Ариутгалын уусмал 

 Хөвөн бинт 

 Мэс заслын утас, зүү 

 Эх барихын бээлий 

 Вазелин  

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

 Оосор уяа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 
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 Проектор  

 Принтер 

 Зүү  

 Тариур  

 ЧаГН уур  

 Халууны шил  

 Цахилгаан жин 

 Дуслын систем 

 Эх барихын багажны ком 

 Зонд, хаймсуур 

 Эм олгогч 

 Бургуй 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

4. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

5. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

6. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал амьтанд хаймсуур \Зонд\ тавьж эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 7.1 Төрөл бүрийн мал, амьтанд зонд тавих арга 

техник эзэмших 

ГШҮ 7.2 Зондоор эм, бэлдмэл олгох 

ГШҮ 7.3 Зондыг оношлох зорилгоор ашиглах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
24 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг 

 Төрөл бүрийн мал, амьтанд зонд тавих арга 

техник 

 Зондоор эм бэлдмэл олгох арга 

 Зондыг ашиглах хэлбэр 

Ур чадвар 

 Төрөл бүрийн мал, амьтанд тохируулан зонд 

тавих  

 Зондоор эм бэлдмэл олгох  

 Зондыг оношлогоонд ашиглах 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 
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 Энэрэнгүй байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар, дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Төрөл бүрийн эм 

 Тариа  

 Ариутгалын уусмал 

 Марль  

 Вазелин  

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Зонд, хаймсуур 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

4. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 
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5. С. Доржпүрэв М. Балдандаш “Малын эмнэл зүй 

онош судлал” 1969 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Уламжлалт аргаар эмчлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 8.1 Малд хануур хийх  

ГШҮ 8.2 Малд төөнүүр хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Хануурын арга техник 

 Төөнүүрийн арга техник 

Ур чадвар 

 Төрөл бүрийн мал амьтанд хануур хийх 

 Төрөл бүрийн мал амьтанд төөнүүр хийх 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Энэрэнгүй байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Ариутгалын уусмал 

 Марль  

 Тусгаарлагч даавуу 

 Аюулгүйн хайрцаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Хануурын багаж 

 Төөнүүрийн багаж 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 

3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

4. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Малд шингэн нөхөх эмчилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 9.1 Шингэн олгох төхөөрөмжийг угсрах, залгах 

ГШҮ 9.2 Шингэнийг судсаар, арьсаар, хэвлийн 

хөндийгөөр олгох 

ГШҮ 9.3 Шингэнийг дотуур олгох 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
12 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага  

Мэдлэг  

 Шингэн олгох төхөөрөмж, хэрэгсэл 

 Шингэн олгох замууд 

 Олгох шингэний тооцоолол 

Ур чадвар 

 Шингэн олгох төхөөрөмж, хэсэгсэлийг угсрах, 

залгах 

 Шингэнийг судсаар, арьсаар, хэвлийн хөндий, 

дотуур олгох  

 Олгох шингэнийг тооцоолон бодох 

Хандлага 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 
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 Энэрэнгүй байх 

 Нягт, нямбай байх  

 Эдийн засгийн тооцоотой байх 

 Хариуцлагатай, шударга байх 

 Хурдан шаламгай байх 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Бие даан ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Өөртөө итгэлтэй байх 

 Цаг баримтладаг байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 Дадлагын газар 

 Малын суурь  

 Фермерүүд  

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг 

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Туршилт, дадлагын мал, амьтан 

 Муляж загварууд 

 Дэвтэр, үзэг 

 Технологийн картууд 

 Холбогдох зураг, тараах материалууд 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Маркер /шохой/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Бэхэлгээний материал 

 Бичгийн цаас 

 Физиологийн уусмал 

 Төрөл бүрийн эм тариа 

 Нөхөх шингэнүүд 

 Ариутгалын уусмал 

 Хөвөн бинт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Мал амьтны зогсоол, хайс, хашаа 

 Компьютер  

 Залгуур 

 Проектор  

 Принтер 

 Цахилгаан жин 

 Дуслын систем 

 Зонд, хаймсуур 

 Эм олгогч 

 Бургуй 

 Дуслын тарианы хөл 

Ашигласан материал: 

1. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

2. “Мал амьтны эмийн заавар” 
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3. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

4. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

5. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

6. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Мал амьтанд эмчилгээ хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага. 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багшид:  

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 
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1. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

2. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, 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 орчинд:  

“Мал амьтанд эмчилгээ хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийг ашиглана. 

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 1 

 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 
Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 Үзлэгийн ор ш 3 1900*500*(710-1020)мм 

2 

Гэрлийн микроскоп ш 10 

ажлын хавтан овор 

хэмжээ 

130х125мм,Шилжих 

зай:60Х30мм 

3 ЧаГН уур  ш 20  

4 Халууны шил ш 20  

5 Тогшилтын алх, 

пелисиметр 
ш 20  

6 Түшлэггүй сандал ш 20   

50х25 

7 Ширээ  ш 20   

8 Компьютер  ш 1  

9 Проектор ш 1  

10 Даралтын аппарат ш 4 1800*800*2300мм 

11 УВЧ шарах аппарат ш 1 425х230х260мм 
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12 Мал эмнэлгийн 

нойрсуулах аппарат  
ш 1 хэмжээ 26х18х26 см; 9кг 

13 Улаан туяаны 

шарлагын ламп /мини/ 
ш 1 50-100см 

14 Нян устгагч гэрэл  ш 2 80см 

15 Мэс заслын багаж, 

том, жижиг  
ш 6 иж бүрдэл 

16 
Эм, тарилгын шүүгээ ш 6 

900х400х1850 

(LxWxH)мм 

17 Дуслын тарианы хөл ш 4  200х30 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:  

        Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сургалтын онол дадлагын газар 5 

2 Муляж  10 

3 Үзүүлэн  30 

4 Тараах материал ЧН бүрд 20 

5 Бодит үзүүлэн 18 

6 Гарын авлага 15 

7 Сурах бичиг 10 

8 Өнгөт атлас 15 

9 Хөтөлбөр, стандарт ЧН бүрээр 1 

10 Ээлжит хичээл төлөвлөлт ЧЭ бүрээр 1 

11 Календарчилсан төлөвлөлт ЧН бүрээр 1 

12 Үзүүлэнгийн самбар 2 

13 Бичгийн хэрэгсэл Иж бүрдлээр 

 Дүн 129 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  

       Маягт 3 

№ 

 

Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

/ш 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт үнэ 

1 Хөвөн  Ш 30 1500 45000 

2 Бинт  Ш 30 1800 54000 

3 Иодын ханд 5%  Л 0,5 15000 7500 

4 Спирт 750 Л 1,0 15,00 15000 

5 Спирт 960 Л 1,0 35,00 35000 

6 Эх барихын бээлий ш 20 1000 20000 

7 Гар ариутгагч ш 20 2000 40000 

8 Улавч  ш 20 500 10000 

9 Мэс заслын бээлий  кор 2 15000 30000 

10 Амны хаалт багц 2 6000 12000 

11 Сод Кг 0,5 6000 2500 

12 Перекись водород 33% Гр  0,5 20000 10000 

13 Саван /бактерийн эсрэг/ Ш 3 1200 3600 

14 Бритваны татуурга Ш 10 2000 20000 

15 Бритва Ш 10 1000 10000 
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16 Тариур 1,0 Ш 20 250,0 5000 

17 Тариур 5,0 Ш 20 350,0 7000 

18 Тариур 20,0 Ш 20 500,0 10000 

19 Дуслын систем Ш 20 1500 30000 

20 Нийт дүн    366600 

 

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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-09-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

09 

Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Мал амьтанд эмчилгээ хийх 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Мал 

амьтанд эм олгох  

ГШҮ 1.1 Мал амьтанд эмийн 

бодисыг төрөл бүрийн замаар 

олгох  

ГН 1.1.1 Мал амьтанд эмийн бодисыг самшуу болон 

самшуу бус замаар олгох аргуудыг 

тайлбарласан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Ажлын 

байр 

Дадлагын 

газар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярилцлагын 

арга 

Ажиглалтын 

арга  

Өөрийн 

үнэлгээний 

арга  

Тестийн 

арга  

ГШҮ 1.2 Мал амьтанд эмийн 

бодисыг зааврийн дагуу олгох  

ГН 2.1.1 Өгөгдсөн эмийн бодисын заавартай 

танилцаж хэрэглэх аргыг тайлбарласан  

ГШҮ 1.3 Ашигласан багаж 

хэрэгсэл, зүү тариурыг 

ариутгах, устгах 

ГН 1.3.1 Багаж хэрэгсэл, зүү тариаурыг зориулалтын 

дагуу усгаж ариутгасан 

ЧЭ 2. Мал 

амьтанд 

сувилалын 

эмчилгээ хийх  

ГШҮ 2.1 Сувилалын нэмэлт 

тэжээл, бэлдмэл бэлтгэх 

ГН 2.1.1 Сувилалын нэмэлт тэжээл нь өвчтэй малын 

биеийн эсэргүүцэлийг дээшлүүлэх, шимт 

чанар сайтай хялбар боловсрох, ватамин 

ихтэй, эрдэс бодисоор баялаг эзлэхүүн 

багатай тэжээлээр тэжээж бодсын 

солилцооны хямралыг хэвийн байдалтай 

болгож түргэн эдгэрэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

тэжээл бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.2 Мал амьтанд 

сувилалын эмчилгээ хийх 

ГН 2.2.1 Сувиллын тэжээллэгийг хагас, бүрэн өлсгөх, 

гамнах буюу шимт чанар сайтай хялбар 

боловсрох тэжээлээр тэжээх аргыг 

тайлбарласан  
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ЧЭ 3. Мал 

амьтанд шинж 

тэмдэгийн 

эмчилгээ хийх 

ГШҮ 3.1 Амьсгалын замын өвчнийг 

эмчлэх  

ГН 3.1.1 Бронхит, катаралны пневмони, пневмони, 

плеврит өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг 

анатомийн өөрчлөлтийг эмийн болон, 

антиботикоор эмчлэх аргыг тайлбарласан  

  

  

ГШҮ 3.2 Тэжээл боловсруулах 

замын өвчнийг эмчлэх  

ГН 3.2.1 Гүзээ дүүрэх, гипотони, гастроэнтерит 

тэжээлийн хордлого, өвчнүүдийн шинж 

тэмдэгийг эмчлэх эмийн бодисоо сонгон авч 

эмчлэх арга технологийг тайлбарласан  

ГШҮ 3.3 Шээс, үржлийн замын 

өвчнийг эмчлэх  

ГН 3.3.1 Пиелонефрит, цистит, давсаГН ы чулуу 

өвчнүүдийн шинж тэмдэг эмгэг өөрчлөлтыг 

эмчлэх эмийн болон антиботикийн 

эмчилгээний аргыг тайлбарласан  

ГН 3.3.2 Мастит, вагинит өвчнүүдийн шинж тэмдэг, 

эмгэг өөрчлөлтыг эмчлэх эмийн болон, 

антиботикийн эмчилгээний аргыг 

тайлбарласан  

ГШҮ 3.4 Бодис солилцооны 

өвчин өвчнийг эмчлэх  

ГН 3.4.1 Иодын дутагдал, селен, яс сөнөрөх 

өвчнүүдийн шинж тэмдэг, эмгэг анатомийн 

өөрчлөлтийг эмийн бодисоо сонгон авч 

эмчлэх арга технологийг тайлбарласан  

ГШҮ 3.5 Зүрх судас, мэдрэлийн 

өвчнийг эмчлэх  

ГН 3.5.1 Миокардит, перикардит, артериоскелероз, 

төрлөсний дараах саажилт өвчнүүдийн шинж 

тэмдэг, эмгэг өөрчлөлтыг эмчлэх эмийн 

бодисоо сонгон авч эмчлэх арга технологийг 

тайлбарласан  

ГШҮ 3.6 Мэс заслын өвчнийг 

эмчлэх  

ГН 3.6.1 Шарх цэвэрлэх, малын эргүү авах, оёдол 

тавих, хугарсан ясанд боолт гипс тавих 

зэргийг тайлбарлаж үзүүлсэн  

ЧЭ 4. Мал 

амьтанд физик 

эмчилгээ хийх 

ГШҮ 4.1 Гэрлийн эмчилгээ хийх  ГН 4.1.1 Өвчтэй мал, амьтныг эмчлэх, урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор хийдэг байгалын болон 

зохиомол гэрлийн эмчилгээг тайлбарласан 

  



  

161 

 

ГШҮ 4.1 Механик эмчилгээ хийх  ГН 4.1.2 Гар болон цахилгаан багаж ашиглан массаж 

хийж эдийн бодисын солилцоог сайжруулах 

эмчилгээний аргыг тайлбарласан  

ГШҮ 4.3 Усан эмчилгээ хийх ГН 4.3.1 Усан эмчилгээ нь мал амьтны цусны 

эргэлтийг сайжруулж, мэдрэл булчингийн үйл 

ажиллагааг идэвхжүүлдэг Мал амьтанг усанд 

оруулах, шүрших, ходоод, гүзээ угаах, бургуй 

тавих зэрэг эмчилгээний аргыг тайлбарласан 

ЧЭ 5. Мал 

амьтанг мэс 

ажилбарт бэлтгэх 

ГШҮ 5.1 Мал амьтанг хяналтанд 

авах, оношлох  

ГН 5.1.1 Мал амьтанд үзлэг хийж оношлосон  

ГН 5.1.2 Мэс ажилбар хийхийн өмнө сойж бэлдэсэн 

ГШҮ 5.2 Мэс ажилбарын 

төлөвлөгөө гаргах  

ГН 5.2.1 Мал амьтны төрөл, мэс ажилбар хийх 

эрхтний байрлал, үйл ажиллагаа, мэс 

ажилбараас шалтгаалж бэхлэх арга, мэдээ 

алдуулалтын арга, эрхтнээс эмгэгийг 

зайлуулах арга ,хадах,бэхлэх оёх, түүнд 

хэрэглэх утсыг хүртэл сонгон төлөвлөж бичиж 

харуулсан 

ГШҮ 5.3 Мал амьтанд эрүүл 

ахуйн үйлчилгээ хийх  

ГН 5.3.1 Мэс ажилбарт хэрэглэгдэх ороох боох 

материал багаж, бусад материалыг 

хэрэглэгдэх дэс дараалалын дагуу зөөврийн 

тавиурт бэлдэж тавьсан 

ГН 5.3.2 Мэс ажилбарын талбай бэлдэсэн 

 Үсэн бүрхүүлийг хусах 

 Угаах 

 Халдваргүйжүүлэлт хийх 

 Биеийн үндсэн хэсгээс тусгаарлах 

дарааллаар хийж гүйцэтгэсэн  

ГШҮ 5.4 Мэдээ алдуулалт хийх 

арга эзэмших 

ГН 5.4.1 Эмийн бодис сонгон авч хэсэг газрын мэдээ 

алдуулалтыг хийж үзүүлсэн  

 Өнгөц мэдээ алдуулалт хийсэн / түрхэх, 

арчих, уусмалыг цацах, тарих аргаар / 
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 Нэвчүүлэх мэдээ алдуулалт хийсэн / Арьсанд 

нарийн урт зүүг хатгаж түүний доогуур 

явуулан 2-3 мл уусмалыг жижиг гүвдрүү 

үүсгэх байдлаар эдийг давхарга бүрийн 

доогуур үелүүлэн тарьсан / 

 Ууцны /сүүлний / нам мэдээ алдуулалт 

хийсэн 

ГШҮ 5.5 Тайвшруулах, унтуулах 

эмжүүлэлт хийх  

ГН 5.5.1 Зайлазинаар эмжүүлсний дараа 4-8 

минутын дараа кетаминыг судсанд тарьж 

хэрэглэсэн  

ЧЭ 6. Мал 

амьтанд эх барих 

эмчилгээ хийх 

ГШҮ 6.1 Хээлтэй малын 

эмгэгийг эмчлэх 

ГН 6.1.1 Хээлтэй мал, амьтанд тохиолддог өвчнийг 

нэрлэж үүнийг эмчлэх аргыг тайлбарласан  

ГШҮ 6.2 Төллөх үеийн эмгэгийг 

эмчлэх  

ГН 6.2.1 Төллөх үед тохиолддог өвчнийг нэрлэж 

үүнийг эмчлэх аргыг тайлбарласан  

ГШҮ 6.3 Төллөлтийн дараах 

эмгэгийг эмчлэх  

ГН 6.3.1 Төллөлтийн дараах үед тохиолддог өвчнийг 

нэрлэж үүнийг эмчлэх аргыг тайлбарласан  

ЧЭ 7. Мал 

амьтанд 

хаймсуур  

\Зонд\ тавьж 

эмчилгээ хийх 

ГШҮ 7.1 Төрөл бүрийн мал, 

амьтанд зонд тавих арга техник 

эзэмших 

ГН 7.1.1 Төрөл бүрийн мал, амьтанд зонд тавих арга 

техник эзэмшсэн  

/хамар хоолойн зонд, амаар зонд тавих/ 

ГШҮ 7.2 Зондоор эм, бэлдмэл 

олгох 

 

ГН 7.2.1 Зондоор эм, бэлдмэл олгосон / гүзээ, 

ходоод угаах эм бэлдмэл олгох/ 

ГШҮ 7.3 Зондыг оношлох 

зорилгоор ашиглах  

ГН 7.3.1 Мал амьтанд зонд тавьж тэжээлийн 

агуулагдахуунаас дээж авч оношлогоонд 

ашигласан  

 Соронзон зонд тавьж малын гэдсэнд орсон 

металлыг / хадаас, төмөр /авч эмчилсэн  

ЧЭ 8. Мал 

амьтанд 

ГШҮ 8.1 Малд хануур хийх  ГН 8.1.1 Хануур хийх аргыг эзэмшсэн  

 Хануурийн хутганы ирийг судас дагуулж нэг 

удаа хатган цус гаргасан 
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уламжлалт 

аргаар эмчлэх  

 Малын тарга хүч, өвчний байдлаас хамаарч 

цусний хэмжээг тогтоосон 

 Цусыг тогтоосон /аяндаа зогсох, дарж 

тогтооно/ 

ГШҮ 8.2 Малд төөнүүр хийх  ГН 8.2.1 Малд төөнүүр хийх аргыг эзэмшсэн 

ЧЭ 9. Мал 

амьтанд шингэн 

нөхөх эмчилгээ 

хийх 

ГШҮ 9.1 Шингэн олгох 

төхөөрөмжийг угсарах, залгах  

ГН 9.1.1 Мал амьтанд шингэн болон судсаар тарих 

эм бэлдмэлийг сонгон авч дуслын системд 

угсарч бэлэн болгож үзүүлсэн 

ГШҮ 9.2 Шингэнийг судсаар, 

арьсаар, хэвлийн хөндийгөөр 

олгох  

ГН 9.2.1 Малд гүрээний, нохойд бугалганы ба 

борвины судсанд хатгалт хийж шингэн олгож 

харуулсан  

ГН 9.2.2 Мал амьтны хэвлийн хөндийд шингэн 

олгохдоо баруун талын ташаан толгойноос 

сүүлчийн хавирга хүртэл татсан шугамын 

дунд хэсэгт харцаГН ы хөндлөн сэртэнгээс 6-

8 см доор ариутган хатгалт хийсэн 

ГН 9.2.3 Хэвлийн хөндийд зүү зөв орсон бол шингэн 

ямарч эсэргүйцэлгүй хэвлийн хөндийд урсан 

орж байгааг харуулсан  

ГШҮ 9.3 Шингэнийг дотуур олгох ГН 9.3.1 Мал амьтанд тэжээл боловсруулах замаар 

шингэнийг олгосон  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-10-601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ба зориудын ариутгал, халдваргүйтгэл хийх 

мэдлэг, чадвар, хандлагын цогц чадамж эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 ХААЭАБ 

 Малын халдварт өвчин 

 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

 Ажлын байр бэлтгэх 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 

 

Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг 84  

  
О

н
о

л
ы

н
 ц

а
г 

 
Дадлага   

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
 

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 

1 

ЧЭ 1. Малын 

байрыг 

халдваргүйжүүлэх    

ГШҮ 1.1 Мал амьтны байрыг 

халдваргүйжүүлэхэд бэлтгэх,  
4 2 2 8 

ГШҮ 1.2 Халдваргүйжүүлэх 

бодисуудыг бэлтгэх  

2 

ЧЭ 2. Багаж тоног 

төхөөрөмжийг 

ариутгах   

ГШҮ 2.1 Багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох  

6 3 3 12 
ГШҮ 2.2 Тохирсон ариутгалд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Багаж тоног 

төхөөрөмжийг ариутгах 

3 

ЧЭ 3. Малын 

тоноглолыг 

халдваргүйжүүлэх  

ГШҮ 3.1 Тоноглол хэрэгсэлд 

урьдчилсан цэвэрлэгээ хийх 

8 4 4 16 
ГШҮ 3.2 Халдваргүйжүүлэлтийн 

бодис бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Тоног хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх  



  

165 

 

4 

ЧЭ 4. Тээврийн 

хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх   

ГШҮ 4.1 Тээврийн хэрэгсэлээ 

халдваргүйжүүлэлтэнд бэлтгэх, 

угаах  8 4 4 16 

ГШҮ 4.2 Тээврийн хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх 

5 

ЧЭ 5. Малын уст 

цэгийг 

халдваргүйжүүлэх   

ГШҮ 5.1 Халдваргүйжүүлэхэд 

бэлтгэх 

8 4 4 16 
ГШҮ 5.2 Халдваргүйжүүлэх 

бэлдмэлээ бэлтгэх  

ГШҮ 5.3 Уст цэгийг 

халдваргүйжүүлэх  

6 

ЧЭ 6. Ариутгах 

эмийн бодис 

бэлтгэх    

ГШҮ 6.1 70% Спирт бэлтгэх 

ашиглах 

8 4  4 16 
ГШҮ 6.2 96% спирт бэлтгэх 

ашиглах  

ГШҮ 6.3 Иод түүнээс 5, 10% ханд 

бэлтгэх  

 Онол дадлагын харьцаа 50:50 42 21 21 84 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааг хангах 

болон багаж хэрэгслэлийн ашиглалтын дүрэм 

журам  

 Халдварт өвчний үед хорио цээр тогтоох журам 

Ажил гүйцэтгэх 

зааварчилгаа 

  Ариутгалын бодис хэрэглэх зааврыг мөрдөх 

 Халдварт өвчний хорио цээр тогтоох журам 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Малын их эмч, мал бүхий иргэд, орон нутгийн 

мал аж ахуйн мэргэжилтэн, холбогдох төр 

захиргааны ажилтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим, ажлын байр, лаборатори, 

маын хашаа саравч, фермийн байр, олон 

нийтийн үйлчилгээний газар \малын зах\  

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 юм 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх  

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:   Малын байрыг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 1.1 Мал амьтаны байрыг халдваргүйжүүлэхэд 

бэлтгэх,  

ГШҮ 1.2 Халдваргүйжүүлэх бодисуудыг бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
8 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Мал амьтны хашаа хороо, саравчинд 

цэвэрлэгээ хийх аргууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм 

Ур чадвар  

 Малын хашаа хороог ариутгах  

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Малын тоноглол хэрэслийг ариутгах  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох 

Хандлага 

 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан 

Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 Мал эмнэлэг, 

  Лаборатори,  

 Ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 проектор,  

 дэлгэц самбар, залгуур, лекц, шохой, макер,  

 Бичгийн цаас, бал  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, заавар 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\ 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Автомакс, угаалгын суурин болон зөөврийн 

ванн,тээврийн хэрэгсэл, малын байр,  

 Нунтаг цацагч: гар цацагч ПР-3, үүргэвчтэй 

цацагч ОРМ-М, салхивчтай гар цацагч ОРВ, 

моторт үлээгч Серна-2  

 Мананцар үүсгэгч цахилгаан тоосруулан цацагч 

ЭП-030, машин шүршигч, АРС-12  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:   Багаж тоног төхөөрөмжийг ариутгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 2.1 Багаж тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх 

ГШҮ 2.2 Тохирсон ариутгалд бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Багаж тоног төхөөрөмжийг ариутгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
12 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм 

Ур чадвар  

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох  

 Багаж тоног хэрэгслийг ариутгах арга зүй, 

ажлын дараалал  

Хандлага 
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 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан байх 

Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 Мал эмнэлэг,  

 Лаборатори,  

 Ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 проектор,  

 дэлгэц самбар, залгуур, лекц, шохой, макер,  

 Бичгийн цаас, бал  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, заавар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\, ус 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомакс,  

 Угаалгын суурин болон зөөврийн ванн,  

 Тээврийн хэрэгсэл  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

     

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:   Малын тоноглолыг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 3.1 Тоноглол хэрэгсэлд урьдчилсан цэвэрлэгээ 

хийх  

ГШҮ 3.2 Халдваргүйжүүлэлтийн бодис бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Тоног хэрэгсэлийг халдваргүйжүүлэх  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм 

Ур чадвар  

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Малын тоноглол хэрэслийг ариутгах  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох  

Хандлага 

 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан  

Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 Мал эмнэлэг,  

 Лаборатори,  

 Ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 Проектор,  

 Дэлгэц самбар, залгуур, лекц, шохой, макер,  

 Бичгийн цаас, бал  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, заавар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\ формальдегид 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Автомакс,  

 Угаалгын ванн,  

 Тээврийн хэрэгсэл, 

 Малын бэхэлгээ,  

 Уналга,  

 Хөлөлгөөний тоног хэрэгсэл\ эмээлийн гөлөм 

дэвс, хом бамбай, хазаар, ногт, чөдөр, сур 

бугуйл\ нэмнээ, элгэвч 

Ашигласан материал: 
1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх  

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:  Тээврийн хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 4.1 Тээврийн хэрэгсэлээ халдваргүйжүүлэлтэнд 

бэлтгэх, угаах  

ГШҮ 4.2 Тээврийн хэрэгсэлийг халдваргүйжүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм  

Ур чадвар 

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох  

 Тээврийн хэрэгсэлээ халдваргүйжүүлэх  

Хандлага 

 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан 

Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 Мал эмнэлэг,  

 Лаборатори,  

 Ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 проектор,  

 дэлгэц самбар, залгуур, лекц, шохой, макер,  

 Бичгийн цаас, бал  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, заавар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\ ус 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Автомакс,  

 Угаалгын ванн,  

 Тээврийн хэрэгсэл  
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Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх  

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:  Малын уст цэгийг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 5.1 Халдваргүйжүүлэхэд бэлтгэх 

ГШҮ 5.2 Халдваргүйжүүлэх бэлдмэлээ бэлтгэх  

ГШҮ 5.3 Уст цэгийг халдваргүйжүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм 

 Уст цэгийг ариутгах арга 

Ур чадвар  

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох  

 Уст цэгийг халдваргүйжүүлэх  

Хандлага 

 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан  
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Сургалт явагдах газар:  

 Анги танхим, 

 Мал эмнэлэг,  

 Лаборатори,  

 Ферм,  

 Уст цэг 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 Проектор,  

 Дэлгэц самбар, залгуур, лекц, шохой, макер,  

 Бичгийн цаас, бал,  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, жор,заавар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\,  

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Автомакс,  

 Угаалгын ванн,  

 Уст цэг  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх  

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:  Ариутгах эмийн бодис бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 6.1 70% Спирт бэлтгэх ашиглах 

ГШҮ 6.2 96% спирт бэлтгэх ашиглах 

ГШҮ 6.3 Иод түүнээс 5, 10% ханд бэлтгэх  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг:  
16 цаг  

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж, тоног төхөөрөмжүүд 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийхэд ашиглагддаг 

бодисууд  

 Ариутгал халдваргүйтгэлийн стандарт норм 

дүрэм  

Ур чадвар 

 Ариутгалын багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах  
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 Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлын уусмалыг 

бэлтгэх  

 Ариутгах халдваргүйтгэлийн эмийн бодисыг 

сонгох  

Хандлага 

 Сахилга бат, хариуцлагатай байх 

 Үнэнч, шударга 

 Ажлын цаг баримталдаг 

 Багаар ажиллах 

 Бие даан ажиллах 

 Мал, амьтантай зөв харьцах 

 Нягт, нямбай байх  

 Хувийн бэлтгэл хангасан 

Сургалт явагдах газар:  

 Анги  

 Мал эмнэлэг,  

 Лаборатори,  

 Ферм 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Kомпьютер,  

 Проектор, дэлгэц  

 Самбар,  

 Залгуур,  

 Лекц,  

 Шохой,  

 Макер,  

 Бичгийн цаас, бал,  

 Халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисын 

хэрэглэх норм, заавар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Халдваргүйжүүлэх бодис \цифрин, 

хлорамин,давсны уусмал\, спирт, иодын 

уусмал, нэрмэл ус,  

 Тарианы зүү /бүх төрлийн /,  

 Лабораториийн шил сав, резинэн бээлий, хөвөн 

бинт 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Автомакс,  

 Автоклав,, 

 Хатаах шүүгээ, 

 Дээж зөөх сав  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

Суралцагч нь “Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд дараах 

үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Үүнд :  

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах. 

 Уншиж бичих, ойлгох чадвартай байх 

 Өөрийгөө илэрхийлж таниулах чадвартай байх 

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах 

 Хариуцлага, сахилга баттай байх 

 Үнэнч шударга байх 

 Нягт нямбай байх 

 Тооцлон бодох чадвартай байх 

 Бие, бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг илрэлгүй  

 

2. Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас нь шаардлага хангасан байх 

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах 

 Цагийг зөв ашиглах 

 Бие даан өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг технологийн дагуу гүйцэтгэх 

 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож, зөв ашиглах 

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж цэгцлэх 

 

3. Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага 

 Харилцааны соёлтой байх 

 Хариуцлагатай, анхаарал болгоомжтой байх 

 Идэвх, санаачлагатай байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багшид:  

Багш нь МБС-ын тухай хууль, МБС-ын стандартад тавигдсан шаардлагуудыг хангасан 

байхаас гадна дараах онцлог шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

 

4. Сургалтын заах арга зүйг эзэмшсэн байна. 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх 

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх 

 

5. Тухайн чадамжийн хүрээнд дараах чадамжтай байна. 

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадвартай байх 

 Аюул эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах 
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 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг байх 

 Харилцааны өндөр соёлтой, нягт нямбай, 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 орчинд:  

 

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

эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

    маягт 1 

Багаж хэрэгслүүдийн жагсаалт 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Үнэ 

1 Ус нэрэгч аппарат  Ш 1  

2 Усан ванн Ш 2  

3 Шилэн баллон Ш 5  

4 Эмийн шүүгээ  Ш 1  

5 Эмийн тавиур  Ш 1  

6 Шилэн лонх 0.2, 0.5, 0.1  Ш 15  

7 Лабораторийн ширээ Ш 1  

8 Микроскоп Ш 5  

 Миниавтоклав Ш   

9   2  

10 Хөргөгч  Ш 1  

11 Дээж зөөх сав  Ш 5  

1- Автомакс Ш 15  

13 Хатаах шүүгээ Ш 1  

14 Малын байр Ш 5  

15 Уст цэг Ш 5  

16 Автомашин Ш 3  

17 
 

Нунтаг цацагч: гар цацагч ПР-3 
Ш 1  

18 Үүргэвчтэй цацагч ОРМ-М Ш 1  

19 Салхивчтай гар цацагч ОРВ Ш 5  

20 Моторт үлээгч Серна-2 Ш 1  

21 
Мананцар үүсгэгч цахилгаан 

тоосруулан цацагч ЭП-030 
Ш 1  

22 Мэс заслын багаж хэрэгсэл  Ш 1  

23 Лабораторын шил сав Ш 1  

24 
 Машин шүршигч, АРС-12  

 
Ш 1  

 

 



  

176 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:     

маягт 2 

№ Үзүүлэлт Тоо ширхнг 

1 Самбарын үзэг (өнгө өнгийн) 1 

2 Хэвлэгч 1 

3 Хувилагч  1 

5 Проектор 1 

6 Дэлгэц 1 

8 Самбар 1 

9 Скайнер 1 

 10 Тараах материал  40 

11 Цахим материал  20 

12 Фото үзүүлэнгүүд  20 

13 Зурагт үзүүлэнгүүд  20 

14 Зөвлөмжүүд  10 

15 Боршуур  15 

16 Тестийн эмхтгэл 1 

17 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн эмийн бодисыг хэрэглэх заавар 15 

   

Материал түүхий эдийн жагсаалт:  

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Бичгийн цаас боодол 1 11000 11000 

2 Бал Ш 1 1000 1000 

3 \цифрин Гр 100 400 4000 

4 Хлорамин Гр 500 500 2500 

5 Давс Кг 2 300 600 

6 спирт, Л 1 7000 7000 

10 Иод Гр 15 800 800 

11 нэрмэл ус Л 3 1500 4500 

12 Лабораториийн шил 

сав 

Ш 25 5000 12500 

13 Тариур, зүү /бүх 

төрлийн 

Ш 20 100 2000 

14 резинэн бээлий Ш 15 1000 15000 

15 хөвөн  Ш 5 1200 6000 

16 Бинт Ш 5 1500 7500 

17 Формальдегид Гр 100 300 3000 
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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  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код АН 3240-17-10-601 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

10 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Малын 

байрыг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 1.1 Мал амьтны 

байрыг 

халдваргүйжүүлэхэд 

бэлтгэх  

ГН 1.1.1 Байр, хашаа, саравчны зураг, загварыг гаргасан 

ГН 1.1.2 Урьдчилсан цэвэрлэгээ хийсэн  

ГН 1.1.3 Байрыг халдваргүйжүүлсэн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадлагын 

газар Мэс 

заслын 

өрөө 

Ажлын байр 

Хашаа 

саравч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажиглалтын 

арга  

Тестийн 

арга  

Бүтээлийн 

ажил 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГШҮ 1.2 Халдваргүйжүүлэх 

бодисуудыг бэлтгэх \цэвэр, 

бохир нөхцөлд\ 

ГН 1.2.1 Гипохлорит кальци (70 %-ийн идэвхт хлортой) 

1.4 г/л, 7.0 г/л бэлтгэсэн 

ГН 1.2.2 Хлорамин (25 %-ийн идэвхт хлортой) 20 г/л, 20 

г/л 

ГН 1.2.3 Формальдегидыг (формалины 5 %-ийн уусмал) 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 1.3 

Халдваргүйжүүлэлт хийх 

арга эзэмших 

ГН 1.3.1 Шингэн шүршигч: автомакс,дезинфаль, 

гидропультыг сонгож халдаргүйтгэсэн 

ГН 1.3.2 Нунтаг цацагч: гар цацагч ПР-3, үүргэвчтэй 

цацагч ОРМ-М, салхивчтай гар цацагч ОРВ, 

моторт үлээгч Серна-2 сонгож халдваргүйтгэсэн 

ГН 1.3.3 Мананцар үүсгэгч: цахилгаан тоосруулан цацагч 

ЭП-030, машинан шүршигч, АРС-12 сонгож 

халдваргүйтгэсэн 

ГШҮ 1.4 Халдваргүйжүүлэх 

бодисын зааварыг мөрдөж 

ажиллах 

ГН 1.4.1 Бодисын найруулгын концентарцыг тохируулсан 

ГН 1.4.2 Аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдсөн 

ГН 1.4.3 Бодисуудын заавруудыг бэлтгэж тавьж 

хэрэглэсэн 
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ЧЭ 2. Багаж тоног 

төхөөрөмжийг 

ариутгах 

ГШҮ 2.1 Багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох 

ГН 2.1.1 Өндөр даралтат халуун уураар ариутгах 

төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэсэн 

ГН 2.1.2 Хуурай халуун агаараар ариутгах төхөөрөмжийг 

ажилд бэлтгэсэн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГШҮ 2.2 Тохирсон 

ариутгалд \сонгож\ бэлтгэх  

ГН 2.2.1 Цэвэрлэгээ хийсэн 

ГН 2.2.2 Туяагаар ариутгасан 

ГН 2.2.3 Өндөр давтамжит дуу авиагаар ариутгасан 

ГН 2.2.4 Температурын өөрчлөлтөөр ариутгасан 

ГН 2.2.5 Пастеризацаар ариутгасан 

ГН 2.2.6 Тиндализаци ариутгасан 

ГН 2.2.7 Буцалган ариутгасан  

ГН 2.2.8 Халуун хуурай агаар ашиглан ариутгасан 

ГН 2.2.9 Чийгтэй халуун агаар ашиглан ариутгасан 

ГШҮ 2.3 Багаж тоног 

төхөөрөмжийг ариутгах 

ГН 2.3.1 Мэс заслын багаж хэрэгсэл ариутгасан 

ГН 2.3.2 Лабораторын шил сав ариутгасан 

ЧЭ 3. Малын 

тоноглолыг 

халдваргүйжүүлэх 

 

ГШҮ 3.1 Тоноглол 

хэрэгсэлд урьдчилсан 

цэвэрлэгээ хийх 

ГН 3.1.1 Төмөр металл эдлэлд цэвэрлэгээ хийсэн  

ГН 3.1.2 Суран зөөлөн эдлэлд цэвэрлэгээ хийсэн 

ГН 3.1.3 даавуун зөөлөн эдлэлд цэвэрлэгээ хийсэн 

ГШҮ 3.2 

Халдваргүйжүүлэлтийн 

бодис бэлтгэх 

ГН 3.2.1 Буцалсан ус ба ил гал бэлтгэсэн 

ГН 3.2.2 5%-ийн идэвхт хлор ба формалины 2–4%-ийн 

уусмал бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.3 Тоног хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх  

ГН 3.3.1 Төмөр тоног хэрэгсэл, ажлын багажийг гал юм 

уу галын дөлөнд халааж эсвэл буцалсан усанд 

30–аас доошгүй минутын хугацаагаар дотор нь 

дүрж халдваргүйжүүлсэн. 

ГН 3.3.2 Модон эдлэлийн бохирдсон хэсгийг цэвэрлээд 

дараа нь 5%-ийн идэвхт хлор бүхий хлорт 

бэлдмэлүүд юм уу формалины 2–4%-ийн 

уусмалаар шүршиж халдваргүйжүүлсэн. 

ГН 3.3.3 Эмээлийн гөлөм дэвс, хом бамбай, хазаар, 

ногт, чөдөр, сур бугуйл зэргийг халдваргүйжүүлэх 

уусмалаар арчсан. 
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ГН 3.3.4 Нэмнээ, элгэвч зэрэг хөвөн, даавуу эдлэлийн 

формальдегидын уусмалаар шүрших юм уу 

уураар утаж халдваргүйжүүлсэн. 

ЧЭ 4. Тээврийн 

хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Тээврийн 

хэрэгсэлээ 

халдваргүйжүүлэлтэнд 

бэлтгэх, угаах  

ГН 4.1.1 Автомашиныг бэлтгэсэн 

ГН 4.1.2 Нисэх онгоцыг бэлтгэсэн  

ГН 4.1.3 Вагон чингэлэгийг бэлтгэсэн 

ГШҮ 4.2 Тээврийн 

хэрэгсэлийг 

халдваргүйжүүлэх 

ГН 4.2.1 Автомашиныг утаж халдваргүйжүүлсэн 

ГН 4.2.2 Нисэх онгоцыг утаж халдваргүйжүүлсэн 

ГН 4.2.3 Вагон чингэлэгийг утаж халдваргүйжүүлсэн. 

ЧЭ 5. Малын уст 

цэгийг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 5.1 

Халдваргүйжүүлэхэд 

бэлтгэх 

ГН 5.1.1 Уст цэгийн байршил, хийц загвар, 

хамгаалалтын зураглал гаргасан 

ГН 5.1.2 Урьдчилсан мэдээлэл хүргэсэн  

ГН 5.1.3 Уст цэгийн усанд шинжилгээ хийсэн 

ГШҮ 5.2 Халдваргүйжүүлэх 

бэлдмэлээ бэлтгэх  

ГН 5.2.1 Хлор агуулсан бэлдмэл сонгож авсан 

ГН 5.2.2 Зохих аргаар, найруулгаар бэлтгэсэн 

ГН 5.2.3 Шаардагдах бусад материалыг бэлтгэсэн 

ГШҮ 5.3 Уст цэгийг 

халдваргүйжүүлэх  

ГН 5.3.1 Худаг, усан сан халдваргүйжүүлсэн 

ГН 5.3.2 Ундны усыг шүүж шинжилсэн 

ЧЭ 6. Ариутгах 

эмийн бодис 

бэлтгэх 

ГШҮ 6.1 70% Спирт бэлтгэх 

ашиглах 

ГН 6.1.1 100 г/л формальдегид агуулсан 70 %-ийн спирт, 

2 г/л идэвхт хлор агуулсан спирт бэлдмэл 

бэлтгэсэн 

ГН 6.1.2 70% спиртийг ашиглаж үзүүлсэн 

ГШҮ 6.2 96% спирт бэлтгэх 

ашиглах  

ГН 6.2.1 100 г/л агуулсан 96 %-ийн спиртийг таньж 

сонгож авсан 

ГН 6.2.2 96% спиртийг ашиглаж үзүүлсэн 

ГШҮ 6.3 Иод түүнээс 5, 10% 

ханд бэлтгэх 

ГН 6.3.1 Иод спирт ашиглан 5%, 10% иодын ханд 

бэлтгэсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  

Чадамжийн нэгжийн код: AH 3240-17-11-601 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал амьтныг өвчин эмгэгээс урьдчилан 

сэргийлэх тандалт, зураглал хийх, төлөвлөгөө боловсруулах, халдварт, паразит 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, хандлага 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Мал амьтны өвчнийг оношлох  

 Халдварт өвчин  

 Халдварт бус өвчин 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 

 

Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт:15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг: 112  

О
н
о
л

  

 

Дадлага  

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

м
е

н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 

д
э
э
р

х
 

1 

 

ЧЭ 1. Өвчнөөс 

урьдчилан 

сэргийлэхэд 

зөвлөн туслах    

ГШҮ 1.1 Судалгаа хийж ажлын төлөвлөгөө  

гаргах 

8 4 4 16 ГШҮ 1.2 Малчдын хэрэгцээ шаардлагад 

нийцсэн сургалтын материалаа бэлтгэх  

ГШҮ 1.3 Үр дүнг нь тооцож анализ хийх 

2 

ЧЭ 2. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх 

боловсруулалт 

хийх  

ГШҮ 2.1 Өвчлөлийн зураглал гаргах 

8 4 4 16 

ГШҮ 2.2 Эмийн бодис сонгох захиалах 

ГШҮ 2.3 Малд ивомек тарих  

ГШҮ 2.4 Малд гуурын боловсруулалт хийх 

3 

ЧЭ 3. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх 

тандалт хийх 

ГШҮ 3.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулах 

8 4 4 16 

ГШҮ 3.2 Тандалт хийх обьектыг сонгож 

авах  

ГШҮ 3.3 Болзошгүй өвчнүүдийн судалгаа 

гаргаж арга хэмжээ авах  

ГШҮ 3.4 Тандалт судалгааг үндэслэн 

урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион 

байгуулах  
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4 

ЧЭ 4. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх 

тарилга хийх 

ГШҮ 4.1 Тарилгад хамрагдах мал 

амьтнаа бэлдэх  

8 4 4 16 
ГШҮ 4.2 Мал амьтанд төрөл бүрийн 

вакцин тарих арга эзэмших 

ГШҮ 4.3 Хэрэглэсэн багаж хэрэгсэлийг 

ариутгах, ажлын байрыг цэвэрлэх 

5 

ЧЭ 5. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх 

туулгалт хийх 

ГШҮ 5.1 Туулгалт хийх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө гаргах  

8 4 4 16 
ГШҮ 5.2 Мал амьтан, байр бэлтгэх 

ГШҮ 5.3 Туулгалтын бодисыг тун 

хэмжээг тохируулах 

ГШҮ 5.4 Малд амьтанд туулгалт хийх 

6 

ЧЭ 6. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх 

угаалга хийх 

ГШҮ 6.1 Угаалгад шаардагдах  

Уусмалын хэмжээг тооцох  

16 8 8 32 

ГШҮ 6.2 Угаалгын ванн, байрыг  

бэлтгэх  

ГШҮ 6.3 Угаалгын уусмалыг найруулах 

ГШҮ 6.4 Малыг бэлтгэсэн хашааруу 

 тууж оруулах 

ГШҮ 6.5 Малыг уусмалтай ваннд  

хөвүүлэн угаах 

ГШҮ 6.6 Угаалгаас малыг тууж гаргах 

ГШҮ 6.7 Ашигласан уусмалыг журмын 

 дагуу зайлуулах 

ГШҮ 6.8 Бохирдсон ванн, байрыг  

цэвэрлэх 

 Онол дадлагын харьцаа: 56 28 28 112 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Ариутгал халдваргүйтгэл хийх заавар  

 Химийн бодистой харьцах заавар  

 Халдвартын голомтод ажиллах аюулгүй 

ажиллагааны заавар  

 Хөдөө хээрийн нөхцөлд ажиллах ХАБЭА-н 

журам  

 Лабораторийн дүрэм, журам  

 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл ажиллуулах 

заавар 

Ажил гүйцэтгэх 

зааварчилгаа 

 Сургалт явуулах байр бэлтгэх  

 Малчид, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд судалгаа 

явуулна. 

 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах 

 Төлөвлөгөөг мэдээлэх, хүргүүлэх  

 Сургалт явуулахад шаардлагатай үйл 

ажиллагааны дэгийг баримтална. 

 Багш, малын эмч, мэргэжилтний заавраар 

ажиллана. 
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 Тоног төхөөрөмжөө зөв байрлуулна. 

 Тоног төхөөрөмжийг зөв ажиллуулна.  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 ХАБЭА-ны ажилтан 

 Мэргэжлийн багш 

 Малын эмч  

 Малчин  

 Мал бүхий иргэд  

Орчин нөхцөл  Тоосжилт ихтэй, чийгшил ихтэй 

 Цаг агаарын халуун, хүйтэнорчинд 

 Гадна /малчин, мал бүхий иргэд/ 

 Хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг  

 Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори  

 Дадлагын газар  

 Мал бүхий суурь  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл  Ажлын хувцас 

 Бээлий 

 Малгай 

 Нүдний шил 

 Гутал  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх  

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд зөвлөн туслах    

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 1.1 Судалгаа хийж ажлын төлөвлөгөө гаргах 

ГШҮ 1.2 Малчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 

сургалтын материалаа бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Үр дүнг нь тооцож анализ хийх  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Боршур, гарын авлагын эх бэлтгэл  

 Судалгаа хийх арга  

 Ажлын төлөвлөгөө түүний ангилал  

 Харилцааны Ур чадвар 

 Мэргэжлийн ёс зүй  

Чадвар  

 Малчид, мал бүхий иргэдэд зөвлөх, туслах  

 Сургалт, судалгаа зохион байгуулах  

 Сургалтын материал боловсруулах  

 Ажил төлөвлөх /7хоног, сараар, улирлаар, 

жилээр/ 

 Судалгаанд мониторнг хийх  

 Бичиг баримт боловсруулах 

Хандлага  

 Нягт нямбай 
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 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй 

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Хувийн зохион байгуулалттай  

 Харилцааны соёлтой байх  

Сургалт явагдах газар:  Сургалтын дадлагын газар  

 Онолын кабинет  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Кейсүүд  

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Цахим хичээл 

 Тестийн эмхэтгэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Халдварын судалгаа түүний зураглал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Бичгийн цаас  

 Принтерийн хор  

 Үзэг  

 Маркер  

 Харандаа  

 Өнгийн цаас  

 Цавуу  

 Баллуур  

 Шугам  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Принтер  

 Канон  

 Залгуур  

Ашигласан материал: 

1. Дотрын халдваргүй өвчин  

2. Мал амьтны халдварт өвчин 

3. Мал амьтны паразит өвчин  

4. Халдварт, паразит өвчний судалгаа  

5. Эндемик өвчний судалгаа  

6. Гоц халдварт ба халдварт өвчинтэй тэмцэх 

заавар  

7. Интернет сайтууд  

8. Онлайн сургалтын материал  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:  Малд урьдчилан сэргийлэх боловсруулалт хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 2.1 Өвчлөлийн зураглал гаргах 

ГШҮ 2.2 Эмийн бодис сонгох захиалах 

ГШҮ 2.3 Малд ивомек тарих  

ГШҮ 2.4 Малд гуурын боловсруулалт хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг 

 Орон нутгийн өвчлөлийн тандалтын судалгааг 

үндэслэн эмийн захиалга хийх, татан авах  

 Боловсруулалт хийх эм бэлдмэлийн нэр төрөл, 

хэрэглэх заавар, олгох тун, хугацаа  

Чадвар  

 Орон нутагт өвчин гарсан байршлийг зөв 

тогтоох  

 Гуурын боловсруулалтын үед бэлдмэлийг 

зааврын дагуу хийх  

 Ивомек тарилгыг малын амьдын жинд 

тохируулан тарих  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажлын ачаалал даах чадвартай  

Сургалт явагдах газар:  Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Цахим хичээл 

 Дадлага ажлын хуудас 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ажлын хувцас  

 Халад  

 Бээлий  

 Амны хаалт  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 
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 Автомат шприц  

 Зүү, тариур  

 Автомакс  

 Антибиотикууд  

Ашигласан материал: 1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн 

халдваргүйжилтийн гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи”Интернет сайтууд  

8. Онлайн сургалтын материал 

9. Малын бага эмчийн товч лавлах  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:  Малд урьдчилан сэргийлэх тандалт хийх         

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 3.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 3.2 Тандалт хийх обьектыг сонгож авах 

ГШҮ 3.3 Болзошгүй өвчнүүдийн судалгаа гаргаж арга 

хэмжээ авах 

ГШҮ 3.4 Тандалт судалгааг үндэслэн урьдчилан 

сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Вакцинжуулах үйл ажиллагааны график, 

төлөвлөгөө  

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн төлөвлөгөө 

боловсруулах  

 Гоц халдварт ба халдварт, паразит өвчнийг 

эрүүлжүүлэх арга  

 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 

Чадвар  

 Вакцинжуулах, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах  

 Төлөвлөгөөний дагуу малд урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг авах  

 Бичиг баримт боловсруулах 

Хандлага  

 Нягт нямбай 
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 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажилдаа хариуцлагатай  

Сургалт явагдах газар:  Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ажлын хувцас  

 Бичгийн цаас  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Компьютер  

 Проектер  

 Принтер  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн 

халдваргүйжилтийн гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи”Гоц халдварт ба 

халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар  

8. Интернет сайтууд 

9. Онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:   Малд урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх         

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 4.1 Тарилгад хамрагдах мал амьтнаа бэлдэх  

ГШҮ 4.2 Мал амьтанд төрөл бүрийн вакцин тарих арга 

эзэмших 

ГШҮ 4.3 Хэрэглэсэн багаж хэрэгсэлийг ариутгах, 

ажлын байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Тарилгад хамрагдах мал амьтны тоог гаргах 

 Мал амьтны вакциний найрлага  

 Мал амьтны вакцины тун хэмжээ  

 Мал амьтны вакцины үйлчлэл  

 Багаж хэрэгслийг ариутгах, халдваргүйжүүлэх  

Чадвар  

 Багаж хэрэгслээ зөв сонгох  

 Мал амьтны вакциныг зааврын дагуу хийх  

 Хэрэглэсэн багаж хэрэгслээ ариутгаж, 

халдваргүйжүүлэх  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

Сургалт явагдах газар:  Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Видео 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ажлын хувцас  

 Амны хаалт  

 Халат  

 Хөвөн, бинт  

 Марла  
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 Ариутгалын бодисууд  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 Автомат шприц  

 Зүү  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн 

халдваргүйжилтийн гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи”Интернет сайтууд 

8. Онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:   Малд урьдчилан сэргийлэх туулгалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 5.1 Туулгалт хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

гаргах 

ГШҮ 5.2 Мал амьтан, байр бэлтгэх 

ГШҮ 5.3 Туулгалтын бодисыг тун хэмжээг тохируулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
 16 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Туулгалтын бэлдмэлүүдийг сонгох  

 Туулгалтын бэлдмэлүүдийн олгох заавар, тун 

хэмжээ  

 Туулгалтын бэлдмэлүүдийг олгох багаж 

хэрэгслийг ашиглах  

Чадвар  

 Малтай харьцах  

 Малд туулгалт хийх ажлыг зохион байгуулах  

 Туулгалтын бэлдмэл хэрэглэх заавар, тун 

хэмжээний дагуу олгох  

 Бэлдмэлийг олгосны дараа хянах тавих  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

Сургалт явагдах газар:  Онолын кабинет  
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 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Видео 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Ажлын хувцас  

 Хамгаалах хувцас 

 Ажлын бээлий  

 Амны хаалт  

 Нүдний шил  

 Усны гутал  

 Креалин  

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 Проектор  

 Компьютер  

 Усан банн 

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи” 

8. Гоц халдварт ба халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар  

9. Интернет сайтууд 

10. Онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт хийх 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:  Малд урьдчилан сэргийлэх угаалга хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрс: 

ГШҮ 6.1 Угаалгад шаардагдах уусмалын хэмжээг 

тооцох 
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ГШҮ 6.2 Угаалгын ванн, байрыг бэлтгэх 

ГШҮ 6.3 Угаалгын уусмалыг найруулах 

ГШҮ 6.4 Малыг бэлтгэсэн хашааруу тууж оруулах 

ГШҮ 6.5 Малыг уусмалтай ваннд хөвүүлэн угаах 

ГШҮ 6.6 Угаалгаас малыг тууж гаргах 

ГШҮ 6.7 Ашигласан уусмалыг журмын дагуу 

зайлуулах 

ГШҮ 6.8 Бохирдсон ванн, байрыг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
32 цаг  

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага 

Мэдлэг  

 Мал угаалгын ач холбогдол  

 Угаалгын бодисын хэрэглэх заавар тун хэмжээ  

Чадвар  

 Мал амьтны угаалгын тун хэмжээг тохируулах  

 Мал амьтны туулгалтыг зааврын дагуу хийж 

гүйцэтгэх  

Хандлага  

 Нягт нямбай 

 Өөртөө итгэлтэй 

 Мэдрэмжтэй  

 Хариуцлагатай  

 Багаар ажиллах чадвартай 

Сургалт явагдах газар:  Онолын кабинет  

 Сургалтын дадлагын газар  

 Малчин, мал бүхий иргэд  

 Малын суурь  

 Фермерийн аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг 

 Самбар  

 Видео 

 Үзүүлэн,таниулах материал 

 Багшийн конспект 

 ХАБЭА-н зааварчилгаа, санамж 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт:  

 Компьютер 

 Проектор 

 Дэлгэц 

 Зурагт 

 Ажлын хувцас 

 Амны хаалт  

 Малгай  

 Усны гутал  

 Нүдний шил  

 Амны хошуувч  

 Хашаа  

 Креалин  
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 Ус  

 Брезент  

 Усны сав  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт:  

 

 Угаалгын ванн  

 Температур хэмжигч  

 Шланк  

Ашигласан материал: 

1. Дамдинсүрэн. Мал эмнэлэгийн халдваргүйжилтийн 

гарын авлага, заавар, журам 

2. “Мал эмнэлэгт хэрэглэгдэж буй эм бэлдмэл” 

С.Ганбат 

3. “Мал амьтны эмийн заавар” 

4. Д.Алимаа ”Мал эмнэлгийн ажилбар мэс засал” 

2014 

5. Ц.Мөнхтуул “Доторын халдваргүй өвчин” 

6. А.Магаш, М.Цэнд-Аюуш, Х.Гүржав, С.Ганбат “ 

Малын нөхөн үржихүй, эмгэг судлал” 2006 он 

7. Х.Гүржав “Эх барих гинекологи”Гоц халдварт ба 

халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар  

8. Интернет сайтууд 

9. Онлайн сургалтын материал 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагч: 

“Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага 

хүлээнэ. Үүнд: 

1. Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах  

 Уншиж, бичих, ойлгох чадвартай  

 Өөрийгээ илэрхийлж таниулах чадвартай  

 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах  

 Хариуцлагатай, сахилга баттай  

 Үнэнч шударга байх  

 Нягт нямбай байх  

 Тооцоолон бодох чадвартай  

 Бие бялдар, эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөгүй байх  

2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ.  

 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах  

 Бие даан өгсөн даалгаврыг технологийн дагуу гүйцэтгэх  

 Ажил гүйцэтгэх багаж хэрэгсэл, материалыг зааврын дагуу зөв сонгож ашиглах  

 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх 

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

 Харилцааны соёлтой байх  

 ХАБЭА-н тухай ойлголт 

 Хариуцлага, анхаарал болгоомжтой ажиллах  
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 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 “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг 

хариуцлага хүлээнэ.  

1. Сургалтын заах аргазүйг эзэмшсэн байна. Үүнд:  

 Өөрийн эзэмшүүлэх мэргэжлээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх  

 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх  

 Сургах зүйн чадамж эзэмшсэн байх  

 ЧСС-ын заах аргазүй, үнэлгээний аргазүйг эзэмшсэн байх  

2. Сургалтын аргыг хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан зөв сонгон хэрэглэдэг байх  

 Мэргэжлийн хүрээнд ажиллах чадамжтай байна.  

 Аюул, эрсдлийг арилгах зохих арга хэмжээг авах  

 ХАБЭА-н хууль, стандартыг хэрэгжүүлдэг 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: “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд 

дараах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 

ашиглана.  

 

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

эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

        маягт 1 

№ 
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 
Хэмжих нэгж Тоо ширхэг 

1 Компьютер Ш 1 

2 Проектор Ш 1 

3 Дэлгэц Ш 1 

4 Зурагт Ш 1 

5 Принтер  Ш 1 

6 Канон  Ш 1 

7 Залгуур Ш 1 

8 Автомат шприц  ш 20 

9 Зүү  Ш 20 

10 Автомакс Ш 3 

11 Угаалгын ванн  Ш 1 

12 Температур хэмжигч  Ш 5 

13 Шланк М  1 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

         маягт 2 

№ 
Сургалтын 

хэрэглэгдэхүүний нэр 
Тоо ширхэг 

1 Ном, сурах бичиг 20 

2 Компьютер  1 

3 Проектор  1 

4 Дэлгэц  1 

5 Зурагт  1 

6 Үзүүлэн, таниулах 

материал 
20 

7 Дадлага ажлын удирдамж 20 

8 Цахим хичээл гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр 

9 Тестийн эмхэтгэл гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр 

10 ХАБЭА-н зааварчилгаа, 

санамж 
20 

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт: 

         Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Бичгийн цаас  Боодол  - - - 

2 Принтерийн хор  Ш - - - 

3 Үзэг  Ш - - - 

4 Маркер  Ш - - - 

5 Харандаа  Ш - - - 

6 Өнгийн цаас  Ш - - - 

7 Цавуу  Ш - - - 

8 Баллуур  М - - - 

9 Ажлын хувцас  Ш - - - 

10 Халад  Ш - - - 

11 Бээлий  Ш - - - 

12 Амны хаалт Кг  - - - 

13 Хөвөн, бинт Ш - - - 

14 Марла Ш - - - 

15 Ариутгалын 

бодисууд  

Кг  - - - 

16 Усны гутал  Ш  - - - 

17 Креолин  Кг  - - - 

18 Амны хошуувч  ш - - - 

19 Хашаа  Ш - - - 

20 Брезент  М  - - - 

21 Усны сав  Ш  - - - 

 Дүн     
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Малын бага эмч  Чадамжийн нэгжийн код AH 3240-17-11-601 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

   

  11 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэлт 

хийх 

  

Чадамжийн 

элементүүд  

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Өвчнөөс 

урьдчилан 

сэргийлэхэд зөвлөн 

туслах    

ГШҮ 1.1 Судалгаа хийж 

ажлын төлөвлөгөө гаргах 

ГН 1.1.1 Өөрийн хариуцаж буй орон нутгийнхаа гоц 

халдварт, халдварт, паразиттах өвчний 

судалгааг сүүлийн 5 жилээр гаргаж үзүүлсэн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Ажлын 

байр 

Дадлагын 

газар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярилцлагын 

арга 

Өөрийн 

үнэлгээний 

арга  

Тестийн 

арга  

  

ГШҮ 1.2 Малчдын хэрэгцээ 

шаардлагад нийцсэн 

 материал бэлтгэх 

ГН 1.2.1 Гоц халдварт өвчний сэрэмжлүүлэг бэлдэж 

харуулсан / өвчин гарч байгаа голомт, өвчний 

шинж тэмдэг, тархах зам, холбоо барих утас/ 

ГН 1.2.2 Зооноз,паразиттах өвчнөөс сэргийлэх тухай 

зөвлөмж бэлдэж харуулсан. /Боом, бруцеллёз, 

сүрьеэ, галзуу, хачиг, хамуу гэх мэт/  

ЧЭ 2 :Малд  

урьдчилан  

сэргийлэх 

боловсруулалт  

хийх  

ГШҮ 2.1 Малд гуурын 

боловсруулалт хийх 

төлөвлөгөө гаргах  

ГН 2.1.1 Гуурын боловсруулалт хийх малын тоог 

баталуулж төлөвлөгөө гаргасан  

ГШҮ 2.2 Эмийн бодис сонгох  

захиалах 

ГН 2.2.1 Боловсруулалт хийх эмийн бодис сонгож 

захиалга хийсэн  

 Ивомек  

 Экотрас плас пур-он  

ГШҮ 2.3 Малд боловсруулалт  

 хийх  

ГН 2.3.1 Малд гуурын боловсруулалтыг жилд 2 удаа 

ивомекээр тарьж боловсруулалт хийсэн  

ГН 2.3.2 Нурууны 2 талаар эмийн бодисоо дусааж 

боловсруулалт хийсэн  
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ЧЭ 3. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх тандалт 

хийх         

ГШҮ 3.1 Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулах 

ГН 3.1.1 Төлөвлөгөөнд халдварт болон гоц халдварт 

өвчний гаралт, тархалт, вакцинжуулалтын 

байдал, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, дархлааны 

үргэлжлэх хугацаа цаашид авах арга хэмжээний 

талаар тусгаж харуулсан  

ГШҮ 3.2 Тандалт хийх обьектыг 

сонгож авах  

ГН 3.2.1 Төлөвлөгөөны дагуу мал амьтныг сонгож 

хамрах хүрээг гаргаж үзүүлсэн 

ГШҮ 3.3 Болзошгүй өвчнүүдийн 

судалгаа гаргаж арга хэмжээ 

авах 

ГН 3.3.3 Болзошгүй өвчнүүдийн тандалт судалгааны үр 

дүнг судлаж цаашид авах арга хэмжээгээ 

төлөвлөн гаргасан  

ГШҮ 3.4 Тандалт судалгааг 

үндэслэн урьдчилан сэргийлэх 

ажлуудыг зохион байгуулах 

ГН 3.4.1 Тандалт судалгааг үндэслэн урьдчилан 

сэргийлэх вакцинжуулалт, үзлэг, цусны 

шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулсан 

ЧЭ 4. Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх тарилга 

хийх  

ГШҮ 4.1 Тарилгад хамрагдах 

мал амьтнаа төлөвлөн 

захиалга хийх  

ГН 4.1.1 Эпизоотологийн судалгааг үндэслэн 

урьдчилан сэргийлэх тарилга хийгдэх мал, 

амьтны тоог маягтын дагуу гаргаж баталуулсан  

ГШҮ 4.2 Мал амьтанд вакцин 

тарих  

ГН 4.2.1 Мал амьтанд урьдчилан сэргийлэх вакциныг 

тухайн вакцины зааврыг баримтлан хийж 

гүйцэтгэсэн. / вакцин тус бүрийн зааварыг 

баримтлах/ 

ГШҮ 4.3 Хэрэглэсэн багаж 

хэрэгсэлийг ариутгах, ажлын 

байрыг цэвэрлэх 

ГН 4.3.1 Мал амьтны урьдчилан сэргийлэх вакцины үед 

хэрэглэсэн багаж, зүү, тариур, бээлий, нэг 

удаагын хамгаалах хувцас зэргийг зааврын 

дагуу устгаж ажлын байрыг цэвэрлэсэн .  

ЧЭ 5. Малд 

урьдчилан сэргийлэх 

туулгалт хийх  

ГШҮ 5.1 Туулгалт хийх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

гаргах  

ГН 5.1.1 Эпизоотологийн судалгааг үндэслэн 

урьдчилан сэргийлэх туулгалт хийгдэх мал, 

амьтны тоог маягтын дагуу гаргаж баталуулсан  

ГН 5.1.2 Туулгалтыг бод, бог малд жилд 2 удаа, нохойд 

улиралд 1 удаа хийж гүйцэтгэсэн 
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ГШҮ 5.2 Туулгалтын бодисыг 

тун хэмжээг тохируулах 

ГН 5.2.1 Мал амьтанд туулгалтыг тухайн туулгалтын 

бодисын зааврыг баримтлан хийж гүйцэтгэсэн. / 

Нэг туулгалтын бодис сонгон авч хийж 

гүйцэтгэсэн /   

ГШҮ 5.3 Малд амьтанд 

туулгалт хийх 

ГН 5.3.1 Мал амьтанд туулгалтыг эмийн бодисын 

зааврыг баримтлан хийж гүйцэтгэсэн.  

 Туулгалтыг бод, бог малд жилд 2 удаа, нохойд 

улиралд 1 удаа хийж гүйцэтгэсэн 

ЧЭ 6 .Малд 

урьдчилан 

сэргийлэх угаалга 

хийх  

ГШҮ 6.1 Угаалгын ванн, байрыг 

бэлтгэж, угаалгад шаардагдах 

уусмалын хэмжээг тооцох  

ГН 6.1.1 Угаалгын суурин ванн өргөн 80-90 см, гүн 1,5 

м, урт 12-15 м хэмжээтэй орох тал эгц гарах тал 

налуу шаттай бэлдэж цэвэрлэсэн, угаалганд 

орох малыг хаших хашааг барьж бэлтгэсэн  

ГН 6.1.2 Нэг удаагийн угаалганд орох малын тоог 

тохируулан уусмалыг тооцож орох эмийн 

бодисын хэмжээг тооцож гаргасан 

ГШҮ 6.2 Угаалгын уусмалыг  

Найруулах 

ГН 6.2.1 Угаалгын уусмалыг эмийн бодисын зааврын 

дагуу найруулсан  

 /Креолин –Х 5% ажлын уусмал бэлтгэх 1 тонн 

усанд 2 литр эмийн бодис орсон/ 

ГШҮ 6.3 Малыг бэлтгэсэн 

хашааруу тууж оруулах 

уусмалтай ваннд хөвүүлэн 

угааж тууж гаргах 

ГН 6.3.1 Хонийг угаахын өмнө 10 цаг сойж, 2 цагын 

өмнө усалсан байна. Малыг бэлтгэсэн хашааруу 

тууж оруулан уусмалтай ваннд шумбуулсан  

ГН 6.3.2 Креолины уусмалд 2 минутаас хэтрүүлэхгүй 

хөвүүлэн тууж гаргасан 

ГШҮ 6.4 Ашигласан уусмалыг 

журмын дагуу зайлуулах 

ГН 6.4.1 Ашигласан уусмалыг зааврын дагуу 

саармагжуулан зайлуулсан 

   

ГШҮ 6.5 Бохирдсон ванн, 

байрыг цэвэрлэх 

ГН 6.5.1 Мал амьтныг угааж дууссаны дараа зааврын 

дагуу ариутгаж хашаа байрыг цэвэрлэсэн  

 


