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

байвал зохих чадамжийн нэгж  

2) Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт  

3) Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл  
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2) Үнэлгээний төлөвлөгөө  
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I. ЧАДАМЖИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

Д/д Чадамжийн нэгжийн нэр Чадамжийн код 

1 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 
IE 8152-36-01-301 

2 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх IE 8152-36-06-301 

3 Түүхий эдийг хүлээн авах IE 8152-36-01-401 

4 Ноосыг ангилан ялгах IE 8152-36-02-401 

5 Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах IE 8152-36-03-401 

6 Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах IE 8152-36-04-401 

7 Хялгас ялгах IE 8152-36-05-401 

8 Ноос, ноолуур, хөөврийг будах IE 8152-36-06-401 

9 Ноос, ноолуур, хөөврийг холих IE 8152-36-07-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

Чадамжийн нэгжийн код: IЕ8152-36-06-301 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Тус чадамжаар нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, хэрэглээ, нэхээсгүй нэхмэл 

болон эсгий эд, эдлэл үйлдвэрлэх мэдлэг, ур чадвар, дадал, хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах” 

 “Түүхий эдийг хүлээн авах”  

 “Ноосыг ангилан ялгах” 

  “Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах” 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 180 

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

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р

х
 

1 

ЧЭ 1. Түүхий 

эд, зулхай 

бэлтгэх  

ГШҮ 1.1 Нэхээсгүй эдлэлийн ангилал, 

нэр төрлийг судлах 

6   6 ГШҮ 1.2 Түүхий эдийн нэр төрөл, шинж 

чанарыг судалж, сонгох 

ГШҮ 1.3 Зулхай бэлтгэх 

2 

ЧЭ 2. Төрөл 

бүрийн 

аргаар 

нэхээсгүй 

эдлэл 

үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.1 Сүлжиж оёх аргаар нэхээсгүй 

эдлэл үйлдвэрлэх 

14   14 

ГШҮ 2.2 Физик химийн аргаар 

нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.3 Утас наах аргаар нэхээсгүй 

эдлэл үйлдвэрлэх  

ГШҮ 2.4 Өндөр хэмд шахаж нягтруулах 

аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх  

ГШҮ 2.5 Нойтон боловсруулалтын 

аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх  

ГШҮ 2.6 Шууд хэлбэршилтийн аргаар 

нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.7 Зүүгээр шивэх аргаар 

нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.8 Цахилгаан цэнэгийн аргаар 

нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.9 Тафтинг хивс үйлдвэрлэх 
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3 

ЧЭ 3. Төрөл 

бүрийн эсгий, 

эсгий эдлэл 

үйлдвэрлэх 

ГШҮ 3.1 Эсгий хийхэд хэрэглэгдэх 

багаж хэрэгслийн үүрэг зориулалтыг 

судлах 

16 144  160 

ГШҮ 3.2 Уламжлалт аргаар эсгий 

эдлэл үйлдвэрлэх 

ГШҮ 3.3 Эсгий эдлэлийн үлгэр бэлтгэх, 

төрөл бүрийн эсгий эдлэлийн хэв 

гаргах  

ГШҮ 3.4 Эсгий малгай хийх  

ГШҮ 3.5 Эсгий бойтог хийх  

ГШҮ 3.6 Эсгий тоглоом, наадгай хийх 

ГШҮ 3.7 Эсгий гутал хийх  

ГШҮ 3.8 Ноосон зулмал зураг бүтээх 

ГШҮ 3.9 Эсгийгээр төрөл бүрийн ном, 

цүнх, бэлэг дурсгалын зүйлс хийх 

Нийт цаг 36 144  180 

Онол, дадлагын харьцаа 25:75 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэхэд мөрдөх 

аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх технологийн 

горим, журам 

 Эсгий эд, эдлэл үйлдвэрлэхэд мөрдөх аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Эсгий эд, эдлэл үйлдвэрлэх технологийн 

горим, журам 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

зааварчилгаа 

 Машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа 

 Шивэх машины аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 
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тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Түүхий эд, зулхай бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Нэхээсгүй эдлэлийн ангилал, нэр төрлийг 

судлах 

ГШҮ 1.2 Түүхий эдийн нэр төрөл, шинж чанарыг 

судалж, сонгох 

ГШҮ 1.3 Зулхай бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
6 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Нэхээсгүй эдлэлийн үйлдвэрлэл 

 Нэхээсгүй эдлэлийн ангилал, нэр төрөл 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх түүхий эдийн 

төрөл, шинж чанар 

Ур чадвар  

 Механик аргаар зулхай бэлтгэх 

 Аэродинамикийн аргаар зулхай бэлтгэх 

 Гидродинамик аргаар зулхай бэлтгэх 

 Цахилгаан статик аргаар зулхай бэлтгэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Ашигласан материал: 

1. Б.Чимидцэрэн, Ч.Энхтуяа “Нэхээсгүй эдлэлийн 

технологи” 2011 он 

2. В.Е.Гусев, Б.В.Озеров “Оборудование поточных 

линий и технология производства нетканых 

материалов” 1978 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Төрөл бүрийн аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Сүлжиж оёх аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин тоног 

төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.2 Физик химийн аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин тоног 

төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.3 Утас наах аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин тоног 

төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.4 Өндөр хэмд шахаж нягтруулах аргаар 

үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж 

чанар, машин тоног төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.5 Нойтон боловсруулалтын аргаар 

үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж 

чанар, машин тоног төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.6 Шууд хэлбэршилтийн аргаар үйлдвэрлэсэн 

нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин 

тоног төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.7 Зүүгээр шивэх аргаар үйлдвэрлэсэн 

нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин 

тоног төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.8Цахилгаан цэнэгийн аргаар үйлдвэрлэсэн 

нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанар, машин 

тоног төхөөрөмжийн талаар судлах 

ГШҮ 2.9 Тафтинг хивс үйлдвэрлэх онцлог, машин 

тоног төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчмыг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
14 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх зүүгээр шивэх 

арга 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх дулааны 

боловсруулалтын арга 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх нойтон 

боловсруулалтын арга 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх дэвшилтэт аргууд 

Ур чадвар  

 Сүлжиж оёх аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Физик-химийн аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Утас наах аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэл үйлдвэрлэх 
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 Өндөр хэмд шахаж нягтруулах аргаар 

нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

 Нойтон боловсруулалтын аргаар нэхээсгүй 

эдлэл үйлдвэрлэх 

 Шууд хэлбэршилтийн аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Зүүгээр шивэх аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: Онолын танхим  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Ашигласан материал: 

1. Б.Чимидцэрэн, Ч.Энхтуяа “Нэхээсгүй эдлэлийн 

технологи” 2011 он 

2. В.Е.Гусев, Б.В.Озеров “Оборудование поточных 

линий и технология производства нетканых 

материалов” 1978 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Төрөл бүрийн эсгий, эсгий эдлэл үйлдвэрлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Эсгий хийхэд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн 

үүрэг зориулалтыг судлах 

ГШҮ 3.2 Эсгий эдлэл хийх уламжлалт аргын 

онцлогийг судлах 

ГШҮ 3.3 Эсгий эдлэлийн үлгэр бэлтгэх, төрөл бүрийн 

эсгий эдлэлийн хэв гаргах талаар судлах 

ГШҮ 3.4 Эсгий малгай хийх онцлогийг судлах 

ГШҮ 3.5 Эсгий бойтог хийх онцлогийг судлах 

ГШҮ 3.6 Эсгий тоглоом, наадгай хийх онцлогийг 

судлах 

ГШҮ 3.7 Эсгий гутал хийх онцлог, дарааллыг судлах 
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ГШҮ 3.8 Ноосон зулмал зураг бүтээх онцлогийг 

судлах 

ГШҮ 3.9 Эсгийгээр төрөл бүрийн ном, цүнх, бэлэг 

дурсгалын зүйлс хийх талаар судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
160 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Эсгий эдлэлийн нэр төрөл, ангилал, хэрэглээ 

 Эсгийрэлт, түүний мөн чанар 

 Уламжлалт аргаар эсгий хийх 

 Ширмэл ширдэг ширэх, ширмэлийн хээний 

тухай 

 Үйлдвэрлэлийн аргаар эсгий үйлдвэрлэх 

 Барилгын дулаалгын материал үйлдвэрлэх 

технологи 

 Эсгий хийхэд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл 

Ур чадвар  

 Эсгий эдлэлийн үлгэр хэв бэлтгэх 

 Эсгий малгай хийх 

 Эсгий бойтог хийх 

 Эсгий углааш хийх 

 Эсгий тоглоом, наадгай хийх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Материал, тззхий эдийг гамтай хэрэглэх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Ноосны лаборатори, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Шохой 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөвөн цаасан болон мяндсан утас 

 Амьтны болон хиймэл үс, савхин материал 

 Синтофон, хөвөн  

 Зангуу 

 Өнгө өнгийн, өргөн нарийн тууз, сатурка, гуурс, 

үдээс, уяанууд 
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Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Дардаг (кнопон) товч, дэгээ 

 Төрөл бүрийн товч 

 Хатгуур зүү, сүлбээр зүү 

 Халдаг цавуу 

Ашигласан материал: 

1. Б.Чимидцэрэн, Ч.Энхтуяа “Нэхээсгүй эдлэлийн 

технологи” 2011 он 

2. В.Е.Гусев, Б.В.Озеров “Оборудование поточных 

линий и технология производства нетканых 

материалов” 1978 

3. Б.Эрдэнэцэцэг “Эсгий эдлэл хийх арга технологи” 

2002 он 

4. Б.Эрдэнэцэцэг “Эсгий урлал” 2015 он 

5. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

III.  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

Нийтлэг шаардлага: 

 Харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

 Багаар ажиллах ур чадвартай байх 

 Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахидаг байх 

 Ачаалал даах чадвартай байх 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг байх 

 Мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг байх 

 Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг байх 

 Сурах бичиг, суралцагчийн гарын авлага боловсруулдаг байх 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Тусгай шаардлага: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 
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Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

 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 /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1 Сургалтанд 

6 Гар сам ш 3 Угаасан ноос самнах 

7 Шивүүрийн зүү ш 5 Төмөр 

Дүн  15ш  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

Материал 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүрмийг хангаж 

ажиллуулах, түүхий эдийг таниж хүлээн авах, нэхээсгүй болон эсгий эд, эдлэл 

үйлдвэрлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

 

№ 
Сургалтын тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 Гар сам ш 1 зориулалтын 

2 Шивүүрийн зүү ш 5 зориулалтын 

3 Халдаг цавуу, буу ш 1 зориулалтын 

 

  

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 

4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

Түүхий эд 

9 
Хөвөн цаасан болон мяндсан 

утас 
ш 1 5000 5000 

10 
Амьтны болон хиймэл үс, 

савхин материал 
ш 5 5000 25000 

11 Синтафон, хөвөн ш 5 3000 15000 

12 Зангуу м 2 1500 3000 

13 
Өнгө, өнгийн, өргөн нарийн 

тууз 
м 5 2000 10000 

14 Ноосон цувимал кг 5 15000 75000 

 Дүн    162300 
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

 

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 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Хонины угаасан ноос гр 200  10000 2000 

2 Метрийн эсгий материал м 2  5000 10000 

Дүн    12000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуур боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-06-301 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх  

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Түүхий 

эд, зулхай 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.1 Нэхээсгүй 

эдлэлийн ангилал, нэр 

төрлийг судлах 

 Нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрлийг нэрлэсэн 

 Нэхээсгүй эдлэлийн ангиллыг тоочиж тайлбарласан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 

Бичгээр 

Амаар 

ГШҮ 1.2 Түүхий эдийн 

нэр төрөл, шинж 

чанарыг судалж, сонгох 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх түүхий эдийн төрлүүдийг 

ялгаж тайлбарласан 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх түүхий эдийн шинж 

чанарыг тодорхойлж тайлбарласан 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх хаягдал 

түүхий эдийн онцлогийг ялгаж тоочсон 

 Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх хоёрдогч 

түүхий эдийн талаар тайлбарласан 

ГШҮ 1.3 Зулхай бэлтгэх 

 Зулхай бэлтгэх механик аргыг талаар тайлбарласан 

 Зулхай бэлтгэх аэродинамикийн аргын талаар 

тайлбарласан 

 Зулхай бэлтгэх гидродинамикийн аргын талаар 

тайлбарласан 

 Зулхай бэлтгэх цахилгаан статикийн аргын талаар 

тайлбарласан 

ЧЭ 2. Төрөл 

бүрийн 

аргаар 

нэхээсгүй 

ГШҮ 2.1 Сүлжиж оёх 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх  

 Сүлжиж оёх аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй эдлэлийн 

нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж тайлбарласан 

 Сүлжиж оёх аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг тайлбарласан 
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эдлэл 

үйлдвэрлэх ГШҮ 2.2 Физик химийн 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Физик химийн аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж 

тайлбарласан 

 Физик химийн аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг тайлбарласан 

ГШҮ 2.3 Утас наах 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Утас наах аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй эдлэлийн 

нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж тайлбарласан 

 Утас наах аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх машин 

тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг тайлбарласан 

ГШҮ 2.4 Өндөр хэмд 

шахаж нягтруулах 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Өндөр хэмд шахаж нягтруулах аргаар үйлдвэрлэсэн 

нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг 

тайлбарласан 

 Өндөр хэмд шахаж нягтруулах аргаар нэхээсгүй 

эдлэл үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн 

ажиллагааг тайлбарласан 

ГШҮ 2.5 Нойтон 

боловсруулалтын 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Нойтон боловсруулалтын аргаар үйлдвэрлэсэн 

нэхээсгүй эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг 

харьцуулж тайлбарласан 

 Нойтон боловсруулалтын аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг 

тайлбарласан 

ГШҮ 2.6 Шууд 

хэлбэршилтийн аргаар 

нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Шууд хэлбэршилтийн аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж 

тайлбарласан 

 Шууд хэлбэршилтийн аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг 

тайлбарласан 

ГШҮ 2.7 Зүүгээр шивэх 

аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Зүүгээр шивэх аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж 

тайлбарласан 

 Зүүгээр шивэх аргаар нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 

машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг тайлбарласан 
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ГШҮ 2.8 Цахилгаан 

цэнэгийн аргаар 

нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх 

 Цахилгаан цэнэгийн аргаар үйлдвэрлэсэн нэхээсгүй 

эдлэлийн нэр төрөл, шинж чанарыг харьцуулж 

тайлбарласан 

 Цахилгаан цэнэгийн аргаар нэхээсгүй эдлэл 

үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг 

тайлбарласан 

ГШҮ 2.9 Тафтинг хивс 

үйлдвэрлэх 

 Тафтинг хивсний нэр төрөл, шинж чанарыг 

тайлбарласан 

 Тафтинг хивс үйлдвэрлэх машин тоног төхөөрөмжийн 

ажиллагааг тайлбарласан 

ЧЭ 3. Төрөл 

бүрийн эсгий, 

эсгий эдлэл 

үйлдвэрлэх  

ГШҮ 3.1 Эсгий хийхэд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн үүрэг 

зориулаллтыг судлах 

 Эсгий эдлэлийн ангилал, нэр төрлийн ялгааг 

тайлбарласан 

 Эсгийрэлтийн мөн чанарыг тайлбарласан 

 Эсгий хийхэд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг нэрлэж, 

үүрэг зориулалтыг тус бүрд нь тайлбарласан 

ГШҮ 3.2 Уламжлалт 

аргаар эсгий эдлэл 

хийх  

 Эсгий хийх түүхий эдийн шинж чанарыг тайлбарласан 

 Эсгий дээвэр, туурга хийх аргыг тайлбарласан 

 Эсгий ширмэл хийх арга, ширмэлийн хээний талаар 

тайлбарласан 

ГШҮ 3.3 Эсгий 

эдлэлийн үлгэр 

бэлтгэх, эсгий эдлэлийн 

хэв гаргах 

 Гэрийн шаахайны үлгэр хэв гаргасан 

 Бээлийний үлгэр хэв гаргасан 

 Малгайны үлгэр хэв гаргасан 

ГШҮ 3.4. Төрөл бүрийн 

эсгий эдлэл хийх 

 Эсгий малгай хийсэн 

 Эсгий бойтог хийсэн 

 Эсгий шаахай хийсэн 

ГШҮ 3.5 Төрөлд бүрийн 

эсгий тоглоом, бэлэг 

дурсгалын зүйл хийх 

 Эсгий тоглоом, наадгай хийсэн 

 Эсгий цүнх, бэлэг дурсгалын зүйл хийсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-01-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Тус чадамжаар нэхмэлийн ширхэгт материалын төрөл, ангилал, тэдгээрийн онцлог 

шинж чанарыг лабораторийн багаж ашиглан тодорхойлох, түүхий эдийг технологийн 

дагуу хүлээн авахад шаардагдах мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах" чадамж 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 216 

О
н
о
л

 

Дадлага 
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Ү
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э
л

 

д
э
э
р
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1 

ЧЭ 1. Бэлтгэл 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

4 8  12 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн 

ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, 

хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор 

хөнөөлд өртсөн үед анхан шатны 

тусламж үзүүлэх 

2 

ЧЭ 2. Ямааны 

ноолуурыг таних, 

хүлээн авах 

ГШҮ 2.1 Ямааны ноолуурыг үүлдэр, 

омог, ноолуурын төрлөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 10 24  34 

ГШҮ 2.2 Ямааны ноолуурыг зэрэг, 

чанар, өнгөөр нь ялгаж хүлээн авах 

3 

ЧЭ 3. Хонины 

ноосыг таних, 

хүлээн авах 

ГШҮ 3.1 Хонины ноосыг үүлдэр, 

омог, ноосны төрлөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 10 24  34 

ГШҮ 3.2Хонины ноосыг зэрэг, чанар, 

өнгөөр нь ялгаж хүлээн авах 

4 

ЧЭ 4. Тэмээний 

ноосыг таних, хүлээн 

авах 

ГШҮ 4.1 Тэмээний ноосыг үүлдэр, 

омог, ноосны төрлөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 10 24  34 

ГШҮ 4.2 Тэмээний ноосыг зэрэг, 

чанар, өнгөөр нь ялгаж хүлээн авах 
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5 

ЧЭ 5. Сарлагийн 

хөөврийг таних, 

хүлээн авах 

ГШҮ 5.1 Сарлагийн хөөврийг үүлдэр, 

омог, хөөврийн төрлөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 10 16  26 

ГШҮ 5.2 Сарлагийн хөөврийг зэрэг, 

чанар, өнгөөр нь ялгаж хүлээн авах 

 

6 

ЧЭ 6. Ургамлын 

гаралтай ширхэгтийг 

таних 

ГШҮ 6.1 Хөвөн, олсон ширхэгтийг 

төрөл, сортоор нь ялгаж хүлээн авах 

10 16  26 ГШҮ 6.2 Хөвөн, олсон ширхэгтийг 

зэрэг, чанараар нь ялгаж хүлээн 

авах 

7 
ЧЭ 7.Онцлог 

ширхэгтийг таних 

ГШҮ 7.1 Ангор ямааны ноос, лама 

гөрөөс, туулайн ноолуурыг төрлөөр 

нь ялгаж хүлээн авах 
6 16  22 

ГШҮ 7.2 Ангор ямааны ноос, лама 

гөрөөс, туулайн ноолуурыг зэрэг, 

чанараар нь ялгаж хүлээн авах 

8 
ЧЭ 8. Химийн 

ширхэгтийг таних 

ГШҮ 8.1 Химийн гаралтай ширхэгт 

материалыг энгийн аргаар таних 
12 16  28 

ГШҮ 8.2 Химийн ширхэгт 

материалыг шатаах аргаар таних 

Нийт цаг 72 144  216 

Онол, дадлагын харьцаа 33:67 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Байгууллагын аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Эхний зааварчилгаа: 

 Бэлтгэлийн үеийн ХАБЭА-н дүрэм 

 Явцын зааварчилгаа: 

 Ямааны ноолуур ялгаж хүлээн авах зарчим  

 Хонины ноосыг ялгаж хүлээн авах онцлог 

 Тэмээний ноосыг ялгаж хүлээн авах зарчим 

 Сарлагийн хөөврийг ялгаж хүлээн авахад 

анхаарах зүйл 

 Хөвөн, олсон ширхэгтийг ялгаж хүлээн авахад 

анхаарах зүйл 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Лаборант 

 Хамтран ажиллагчид 
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Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Материал судлалын лаборатори 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Бэлтгэх үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Бэлтгэх үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед 

анхан шатны тусламж үзүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
12 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр 

төрөл, зориулалт, хэрэглээ, ач холбогдол 

 Бэлтгэх үеийн ХАБЭА-н шаардлага, дүрэм, 

журам 

 Байгууллагын дүрэм, журам 

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөл түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга зам 

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлд өртсөн үед 

үзүүлэх анхан шатны тусламж  

Ур чадвар  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

зориулалтын дагуу өмсөх 

 Шимэгч амьтны хор,хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх  

 Урьдчилсан сэргийлэх тарилгад хамрагдах 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 
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Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн түүхий эд хүлээн 

авах байр 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

   

 Ямааны ноолуур 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хөвөн, олсон ширхэгт 

 Химийн ширхэгт материалууд 

 Эмийн сан 

 Спирт 

 Хөвөн 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 
  

Ашигласан материал: 

1. А.Удвал, Д.Батцэнгэл, Э.Сугарсүрэн, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуй: ХАБЭА-н зарчмууд, 

2015 он, Улаанбаатар хот 

2. Ч.Авдай нар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, 2009 он, Улаанбаатар хот 

3. Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл, Бэлчээрийн 

монгол малд түгээмэл тохиолддог өвчин, 2005 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Ямааны ноолуурыг таних, хүлээн авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ямааны ноолуурыг үүлдэр, омог, ноолуурын 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

ГШҮ 2.2 Ямааны ноолуурыг зэрэг, чанар, өнгөөр нь 

ялгаж хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
34 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ямааны үүлдэр омог, тэдгээрийн тархалт 

 Ноолуурын бүтэц, онцлог 

 Ноолуурыг бусад ширхэгтээс таних аргачлал 

 Ноолуурын үйлдвэрлэл, хэрэглээ 
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Ур чадвар  

 Ямааны ноолуурыг дагалдах хуудасны дагуу 

хүлээн авах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн түүхий эд хүлээн 

авах байр  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

5. Д.Санданжамц, Б.Минжигдорж, Монгол Улсад 

үржүүлж буй үүлдэр, омгийн мал, 2016 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Хонины ноосыг таних, хүлээн авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Хонины ноосыг үүлдэр, омог, ноосны 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

ГШҮ 3.2 Хонины ноосыг зэрэг, чанар, өнгөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
34 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хонины үүлдэр омог, тэдгээрийн тархалт 

 Хонины ноосны дотоод бүтэц, онцлог 

 Ноосыг бусад ширхэгтээс таних аргачлал 

 Ноосны үйлдвэрлэл, хэрэглээ 

Ур чадвар 

 Хонины ноосыг хүлээн авах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн түүхий эд хүлээн 

авах байр 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

  

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 



25 

 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

5. Д.Санданжамц, Б.Минжигдорж, Монгол Улсад 

үржүүлж буй үүлдэр, омгийн мал, 2016 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Тэмээний ноосыг таних, хүлээн авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Тэмээний ноосыг үүлдэр, омог, ноосны 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

ГШҮ 4.2 Тэмээний ноосыг зэрэг, чанар, өнгөөр нь 

ялгаж хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
34 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Тэмээний үүлдэр омог, тэдгээрийн тархалт 

 Тэмээний ноосны дотоод бүтэц, онцлог 

 Тэмээний ноосыг бусад ширхэгтээс таних 

аргачлал 

 Тэмээний ноосны үйлдвэрлэл, хэрэглээ 

Ур чадвар  

 Тэмээний ноосыг хүлээн авах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн түүхий эд хүлээн 

авах байр 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Тэмээний ноос 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 
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 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

5. Д.Санданжамц, Б.Минжигдорж, Монгол Улсад 

үржүүлж буй үүлдэр, омгийн мал, 2016 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Сарлагийн хөөврийг таних, хүлээн авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Сарлагийн хөөврийг үүлдэр, омог, ноосны 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

ГШҮ 5.2 Сарлагийн хөөврийг зэрэг, чанар, өнгөөр нь 

ялгаж хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Сарлагийн үүлдэр омог, тэдгээрийн тархалт 

 Сарлагийн хөөврийн дотоод бүтэц, онцлог 

 Сарлагийн хөөврийг бусад ширхэгтээс таних 

аргачлал 

 Сарлагийн хөөврийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ 

Ур чадвар  

 Сарлагийн хөөврийг хүлээн авах 

Хандлага.  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  
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 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн түүхий эд хүлээн 

авах байр 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

5. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

6. Г.Надмид “Сарлагийн хөөврийн шинж чанар, 

боловсруулах технологийн онцлог” 2015 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Ургамлын гаралтай ширхэгтийг таних 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Хөвөн, олсон ширхэгтийг төрөл, сортоор нь 

ялгаж хүлээн авах 

ГШҮ 6.2 Хөвөн, олсон ширхэгтийг зэрэг, чанараар нь 

ялгаж хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ургамлын гаралтай ширхэгт материалын 

ангилал, нэр төрөл 
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 Хөвөн, олсон ширхэгтийн бүтэц, шинж чанар 

 Хөвөн, олсон ширхэгтийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ 

Ур чадвар  

 Хөвөн, олсон ширхэгтийн төрөл бүрийн аргаар 

таних 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Материал судлалын лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хөвөн ширхэгт 

 Олсон ширхэгт 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Аналитик жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4.  C.Wayne Smith, J.Tom Cothren “Cotton” 

5. H.V.Sreenivasa Murthy “Introduction to Textile Fibers 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эдийг хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Онцлог ширхэгтийг таних 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Ангор ямааны ноос, лама гөрөөс, туулайн 

ноолуурыг энгийн аргаар таних  

ГШҮ 7.2 Ангор ямааны ноос, лама гөрөөс, туулайн 

ноолуурыг шатаах аргаар таних 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
22 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Онцлог ширхэгтийн төрлүүд, тэдгээрийн 

ангилал 

 Онцлог ширхэгтүүдийг таних аргууд 

 Онцлог ширхэгтүүдийн үйлдвэрлэл хэрэглээ 

Ур чадвар  

 Онцлог ширхэгтүүдийг төрөл бүрийн аргаар 

таних 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Материал судлалын лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ангор ямааны ноос 

 Туулайн ноолуур 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

  

 Аналитик жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 



30 

 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

5. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Түүхий эд, материалыг таниж, хүлээн авах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Химийн ширхэгтийг таних 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

1. Химийн гаралтай ширхэгт материалыг энгийн 

аргаар таних 

2. Химийн ширхэгт материалыг шатаах аргаар таних 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
28 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Химийн гаралтай ширхэгт материалын ангилал 

 Химийн гаралтай ширхэгт материалыг таних 

аргууд 

 Химийн гаралтай ширхэгт материалын 

үйлдвэрлэл, хэрэглээ  

Ур чадвар  

 Химийн ширхэгт материалыг шатаах аргаар 

таних 

 Химийн ширхэгт материалыг өндөр өсгөлттэй 

дурангаар харж таних 

 Химийн ширхэгт материалыг химийн уусмалд 

уусгаж таних 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Материал судлалын лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Төрөл бүрийн химийн ширхэгт 

 Эмийн сан 

 Спиртэн дэн 

 Лаа, шүдэнз 

 Хүчил 

 Шүлт 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

  

 Аналитик жин 

 Ланометр 

 Микроскоп 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

4. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

III.  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

Нийтлэг шаардлага: 

 Харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

 Багаар ажиллах ур чадвартай байх 

 Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахидаг байх 

 Ачаалал даах чадвартай байх 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг байх 

 Мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг байх 

 Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг байх 

 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг байх 

 Сурах бичиг, суралцагчийн гарын авлага боловсруулдаг байх 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 
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Тусгай шаардлага: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

 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 /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Техникийн жин ш 2 50 кг хүртэл даацтай 

5 Өндөр өсгөлттэй дуран ш 1 
2 нүдний дурантай, дээд 

өсгөлт 1000х 

6 Хямсаа ш 15 Энгийн 

7 Спиртэн дэн ш 5 150 мл-ийн 

8 Аналитик жин ш 1 
0.0001 гр-ын 

нарийвчлалтай 

Дүн  27  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн 5ш 

 Дүн 17ш 
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

 

 

IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Ноос, ноолуур боловсруулагчийн ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, 

тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын дүрмийг 

хангаж ажиллуулах, түүхий эдийг таниж хүлээн авахад шаардах мэдлэг, чадвар, 

хандлагыг эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Түүхий эдийг хүлээн авах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ 

 

3. Үнэлгээний орчин 

  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

Материал 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 

4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

Түүхий эд 

9 Ямааны ноолуур, утас кг 100 гр 250000 25000 

10 Тэмээний ноос, утас кг 100 гр 125000 12500 

11 Сарлагийн хөөвөр, утас кг 100 гр 180000 18000 

12 Торгон ширхэгт, торгон утас кг 100 гр 40000 4000 

13 Хөвөн ширхэгт, утас кг 100 гр 5000 500 

14 Полиестер ширхэгт, утас кг 100 гр  5000 500 

15 Капрон ширхэгт, утас кг 100 гр 5000 500 

16 Акрилан утас кг 100 гр 35000 3500 

17 Нэхмэл даавуу м 2 5000 10000 

18 Сүлжмэл даавуу м 2 5000 10000 

Дүн    120050 
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Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ 
Сургалтын тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 Суралцагчийн ширээ ш 9 2 хүний  

2 Суралцагчийн сандал ш 18  

3 Өндөр өсгөлттэй дуран ш 2  

4 Хар самбар ш 10  

5 Чимхүүр ш 10  

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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 

 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Ямааны ноолуур, утас кг 100 гр 250000 25000 

2 Тэмээний ноос, утас кг 100 гр 125000 12500 

3 Сарлагийн хөөвөр, утас кг 100 гр 180000 18000 

4 Торгон ширхэгт, торгон утас кг 100 гр 40000 4000 

5 Хөвөн ширхэгт, утас кг 100 гр 5000 500 

6 Полиэстер ширхэгт, утас кг 100 гр  5000 500 

7 Капрон ширхэгт, утас кг 100 гр 5000 500 

8 Акрилан утас кг 100 гр 35000 3500 

10 Нэхмэл даавуу м 2 5000 10000 

11 Сүлжмэл даавуу м 2 5000 10000 

Дүн    84500 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуур боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-06-301 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Түүхий эдийг хүлээн авах  

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, 

хэрэгсэл 

  

ЧЭ 1. Бэлтгэл 

үеийн 

ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, 

ажлын гутал/-ийг өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

хэрэглэсэн 

 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Лаборатори 

Дадлагын 

газар 

Бичгээр 

Амаар 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн 

ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

 Түүхий эд хүлээн авах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

тайлбарласан  

 Ноос, ноолуур ялгах ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдсөн 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, 

хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга замыг дурьдсан  

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан 

 Урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэсэн 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор 

хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед үзүүлэх 

тусламжийн талаар тайлбарласан  

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлсэн  
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ЧЭ 2. Ямааны 

ноолуурыг 

таних, хүлээн 

авах 

ГШҮ 2.1 Ямааны ноолуурыг 

үүлдэр, омог, ноолуурын 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

 Ямааны үүлдэр, омгууд, тэдгээрийн тархалтыг 

тоочсон 

 Ноолуурын бүтцийг зөв тодорхойлсон 

 Ноолуурын гистологи бүтцийг зөв тодорхойлж 

тоочсон 

 Ноолуурын үйлдвэрлэл, хэрэглээний талаар 

дурьдсан 

ГШҮ 2.2 Ямааны ноолуурыг 

зэрэг, чанар, өнгөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 

 Ямааны ноолуурын бэлтгэлийн стандартыг 

судалсан 

 Ноолуурыг тоон болон чанарын үнэлгээгээр нь 

хүлээн авсан 

 Хүлээн авсан ноолуурыг дагалдах хуудас бичиж 

агуулахад шилжүүлсэн 

ЧЭ 3. Хонины 

ноосыг таних, 

хүлээн авах 

ГШҮ 3.1 Хонины ноосыг 

үүлдэр, омог, ноосны төрлөөр 

нь ялгаж хүлээн авах 

 Хонины үүлдэр, тэдгээрийн тархалтыг тоочсон 

 Ноосны бүтцийг зөв тодорхойлсон 

 Ноосны гистологи бүтцийг зөв тодорхойлж тоочсон 

 Ноосны үйлдвэрлэл, хэрэглээний талаар дурьдсан 

ГШҮ 3.2Хонины ноосыг зэрэг, 

чанар, өнгөөр нь ялгаж хүлээн 

авах 

 Хонины ноосны бэлтгэлийн стандартыг судалсан 

 Ноосыг тоон болон чанарын үнэлгээгээр нь хүлээн 

авсан 

 Хүлээн авсан ноосыг дагалдах хуудас бичиж 

агуулахад шилжүүлсэн 

ЧЭ 4. 

Тэмээний 

ноосыг таних, 

хүлээн авах 

ГШҮ 4.1 Тэмээний ноосыг 

үүлдэр, омог, ноосны төрлөөр 

нь ялгаж хүлээн авах 

 Тэмээний үүлдэр, тэдгээрийн тархалтыг тоочсон 

 Тэмээний ноосны бүтцийг зөв тодорхойлсон 

 Тэмээний ноосны гистологи бүтцийг зөв тодорхойлж 

тоочсон 

 Тэмээний ноосны үйлдвэрлэл, хэрэглээний талаар 

дурьдсан 
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ГШҮ 4.2 Тэмээний ноосыг 

зэрэг, чанар, өнгөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 

 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн стандартыг судалсан 

 Тэмээний ноосыг тоон болон чанарын үнэлгээгээр 

нь хүлээн авсан 

 Хүлээн авсан ноосыг дагалдах хуудас бичиж 

агуулахад шилжүүлсэн 

ЧЭ 5. 

Сарлагийн 

хөөврийг 

таних, хүлээн 

авах 

ГШҮ 5.1 Сарлагийн хөөврийг 

үүлдэр, омог, хөөврийн 

төрлөөр нь ялгаж хүлээн авах 

 Сарлагийн үүлдэр, тэдгээрийн тархалтыг тоочсон 

 Сарлагийн хөөврийн бүтцийг зөв тодорхойлсон 

 Сарлагийн хөөврийн гистологи бүтцийг зөв 

тодорхойлж тоочсон 

 Сарлагийн хөөврийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний 

талаар дурьдсан 

ГШҮ 5.2 Сарлагийн хөөврийг 

зэрэг, чанар, өнгөөр нь ялгаж 

хүлээн авах 

 Сарлагийн хөөврийн бэлтгэлийн стандартыг 

судалсан 

 Сарлагийн хөөврийг тоон болон чанарын 

үнэлгээгээр нь хүлээн авсан 

 Хүлээн авсан хөөврийг дагалдах хуудас бичиж 

агуулахад шилжүүлсэн 

ЧЭ 6. 

Ургамлын 

гаралтай 

ширхэгтийг 

таних 

ГШҮ 6.1 Хөвөн, олсон 

ширхэгтийг төрөл, сортоор нь 

ялгаж хүлээн авах 

 Ургамлын гаралтай ширхэгт материалын ангиллыг 

дурьдсан 

 Ургамлын гаралтай ширхэгт материалын нэр 

төрлийг дурьдсан 

 Хөвөн, олсон ширхэгтийн бүтэц, шинж чанарыг 

тоочсон 

 Хөвөн, олсон ширхэгтийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний 

талаар тоочсон 

ГШҮ 6.2 Хөвөн, олсон 

ширхэгтийг зэрэг, чанараар нь 

ялгаж хүлээн авах 

 Хөвөн ширхэгтийг зэрэг, чанараар нь хүлээн авсан 

 Олсон ширхэгтийг зэрэг, чанараар нь хүлээн авсан 
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ЧЭ 7. Онцлог 

ширхэгтийг 

таних 

ГШҮ 7.1 Ангор ямааны ноос, 

лама гөрөөс, туулайн 

ноолуурыг энгийн аргаар 

таних 

 Онцлог ширхэгтүүдийн нэр төрөл, шинж чанарын 

талаар дурьдсан 

 Онцлог ширхэгтүүдийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний 

талаар дурьдсан  

 Онцлог ширхэгтүүдийг бүтцээр нь ялгаж таньсан 

ГШҮ 7.2 Ангор ямааны ноос, 

лама гөрөөс, туулайн 

ноолуурыг шатаах аргаар 

таних 

 Ангор ямаа, лама гөрөөс, туулай зэрэг онцлог 

ширхэгтүүдийг өндөр өсгөлттэй микроскопоор харж 

таньж, ялгасан 

 Ангор ямааны ноос, лама гөрөөс, туулайн ноолуурыг 

шатаах аргаар таньж ялгасан 

ЧЭ 8. Химийн 

ширхэгтийг 

таних 

ГШҮ 8.1 Химийн гаралтай 

ширхэгт материалыг энгийн 

аргаар таних 

 Хиймэл ширхэгтийг гараар барьж, ялгаж таньсан 

 Нийлэг ширхэгтийг гараар барьж, ялгаж таньсан 

ГШҮ 8.2 Химийн ширхэгт 

материалыг шатаах аргаар 

таних 

 Хиймэл, нийлэг ширхэгтийг шатааж үнэр, дөл, 

үнсээр нь ялгаж таньсан 

 Хиймэл, нийлэг ширхэгт материалыг өндөр 

өсгөлттэй микроскопоор харж таньсан 
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МЭРГЭШҮҮЛЭХ ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-02-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Ноос ялгагчийн ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааг мөрдөж, технологийн зааврын дагуу хонины ноос, тэмээний ноосыг 

стандартын шаардлагад нийцүүлэн ангилан ялгахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 

хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах” 

 “Материалыг сонгож ашиглах”  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 306 

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

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р

х
 

1 

ЧЭ 1. Ноос 

ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

2 8 8 18 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-

н дүрмийг мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, 

хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд 

өртсөн үед анхан шатны тусламж 

үзүүлэх 

2 

ЧЭ 2. Ноос 

ялгах ажлын 

байр, ялгах 

хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Ноос, ноолуур ялгах ажлын 

байрны стандартыг судалж мөрдөх  

4 16 16 36 

ГШҮ 2.2 Ноос, ноолуур ялгах ажлын 

байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 2.3 Ноос ялгах хэрэгслийн нэр 

төрөл, бүтэц онцлог, ашиглалтыг 

судлах 

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, 

ялгасан ноос хийх авдрыг зөв 

байрлуулах 

ГШҮ 2.5 Авдрыг ноосны зэрэг, 

чанараар нь хаягжуулж дугаарлах 
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ГШҮ 2.6Ажлын ширээний тоос, хогт 

хольцыг сорох сэнсийг ажиллуулах 

3 

ЧЭ 3. Ноосны 

түүхий эд 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах       

ГШҮ 3.1 Ноосны бэлтгэлийн “MNS 

Улсын стандарт”-ыг судлах 

2   2 
ГШҮ 3.2Ноосны бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-ыг судлах 

4 

ЧЭ 4. Ноосны 

шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.1 Ноосны ширхэгтийн гадаад 

бүтэц, хэлбэр зүйг тодорхойлох 

6 16 10 32 
ГШҮ 4.2 Хонины ноосны геометр 

шинж чанарыг тодорхойлох 

ГШҮ 4.3 Ноосны техникийн шинж 

чанарыг тодорхойлох 

5 

ЧЭ 5. Нарийн, 

нарийвтар ноос 

ялгах 

ГШҮ 5.1 Хонины нарийн ноосыг 

чанар, зэргээр нь ангилан ялгах 
2 24 24 50 

ГШҮ 5.2 Хонины нарийвтар ноосыг 

чанар, зэргээр нь ангилан ялгах 

6 

ЧЭ 6. Бүдүүн, 

бүдүүвтэр ноос 

ялгах 

ГШҮ 6.1 Хонины бүдүүн ноосыг өнгө, 

чанар, зэргээр нь ангилан ялгах 
2 24 24 50 

ГШҮ 6.2 Хонины бүдүүвтэр ноосыг 

өнгө, чанар, зэргээр нь ангилан ялгах 

7 

ЧЭ 7. Тэмээний 

ноосны 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах 

ГШҮ 7.1 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн 

“MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

2   2 
ГШҮ 7.2 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-ыг судлах 

8 

ЧЭ 8. Тэмээний 

ноосны шинж 

чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.1 Тэмээний ноосны ширхэгтийн 

гадаад бүтэц, хэлбэр зүйг 

тодорхойлох 

6 12 10 28 ГШҮ 8.2 Тэмээний ноосны геометр 

шинж чанарыг тодорхойлох 

ГШҮ 8.3 Тэмээний ноосны техникийн 

шинж чанарыг тодорхойлох 

9 
ЧЭ 9. Тэмээний 

ноос ялгах 

ГШҮ 9.1 Тэмээний ноосыг насны 

онцлогоор нь ялгах 

6 24 24 54 

ГШҮ 9.2 Тэмээний ноосны бүтэц, 

чанараар нь ангилан ялгах 

ГШҮ 9.3 Тэмээний ноосыг өнгөөр нь 

ангилан ялгах 

ГШҮ 9.4 Тэмээний ноосыг гадаад 

байдал, бохирдолтоор нь ялгах 

10 
ЧЭ 10. Ноосыг 

пресслэх   

ГШҮ 10.1 Пресслэх машины бүтэц, 

ажиллах зарчмыг судлах 

4 20 10 34 
ГШҮ 10.2 Пресслэх машиныг ажилд 

бэлтгэж ажлын эд ангиудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 10.3 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  
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ГШҮ 10.4 Пресслэх машиныг 

ажиллуулах  

ГШҮ 10.5 Пресслэсэн ноосыг жигнэж, 

хаягжуулах 

Нийт цаг 36 144 126 306 

Онол, дадлагын харьцаа 12:88 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Ангилан ялгах цехэд мөрдөх аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Ноос ялгах технологийн горим, журам 

 Ноос ялгахад хэрэглэх багаж хэрэгсэл ашиглах 

заавар 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Эхний зааварчилгаа: 

 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрэм 

 Явцын зааварчилгаа: 

 Ангилан ялгах үеийн багаж, хэрэгслийг зөв 

сонгох 

 Ажлын байрыг зөв зохион байгуулах 

 Байгууллагын бэлтгэлийн стандартыг мөрдөх 

 Хонины ноосыг ангилан ялгах үед гарч болох 

алдаа, засах арга 

 Тэмээний ноосыг ялгах зарчим 

 Ноос пресслэхэд анхаарах зүйл 

 Пресслэх машинд гарч болох гэмтлүүд, засах 

арга 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Ангилан ялгагч 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллаг 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Ноос ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед 

анхан шатны тусламж үзүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр 

төрөл, зориулалт, хэрэглээ, ач холбогдол 

 Ноос, ноолуур ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н 

шаардлага, дүрэм, журам 

 Ангилан ялгах цехийн дүрэм, журам 

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөл түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга зам 

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлд өртсөн үед 

үзүүлэх анхан шатны тусламж  

Ур чадвар  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

зориулалтын дагуу өмсөх 

 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх  

 Шимэгч амьтны хор,хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх  

 Урьдчилсан сэргийлэх тарилгад хамрагдах 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

Хандлага 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 
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 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины ноос  

 Тэмээний ноос 

 Эмийн сан 

 Спирт 

 Хөвөн 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 
 

Ашигласан материал: 

1. А.Удвал, Д.Батцэнгэл, Э.Сугарсүрэн, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуй: ХАБЭА-н зарчмууд, 

2015 он, Улаанбаатар хот 

2. Ч.Авдай нар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, 2009 он, Улаанбаатар хот 

3. Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл, Бэлчээрийн 

монгол малд түгээмэл тохиолддог өвчин, 2005 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Ноос ялгах ажлын байр, ялгах хэрэгслийг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ноос ялгах ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

ГШҮ 2.2 Ноос ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 2.3 Ноос ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалтыг судлах  

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, ялгасан ноос хийх 

хайрцаг, авдрыг зөв байрлуулах 

ГШҮ 2.5 Ялгасан ноос хийсэн хайрцаг, авдрыг ноосны 

зэрэг, чанараар нь хаягжуулж дугаарлах 

ГШҮ 2.6 Ажлын ширээний тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
38 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноос ялгах ажлын байрны орчин 

 Ноос ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалт 

 Ангилан ялгах ширээний бүтэц, стандарт, 

гэрэлтүүлэг, сорох сэнсний үүрэг зориулалт,  

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдар, түүний 

хаягжуулалт 

Ур чадвар  

 Ноос ялгах ажлын байрны дүрэм мөрдөх  
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 Ноос ялгах ажлын байрыг зохион байгуулах 

 Ноос ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслэл, тоног төхөөрөмжийг зааврыг дагуу 

байрлуулах 

 Ажлын багаж, хэрэгсэл, ялгасан ноос хийх 

хайрцаг, авдрыг байрлуулах 

 Ялгасан ноос хийсэн хайрцаг, авдрыг ноосны 

зэрэг, чанараар нь хаягжуулж дугаарлах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины нарийн, нарийвтар ноос  

 Хонины бүдүүн, бүдүүвтэр ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдар 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Пресслэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 2007 он 

3. Б.Жамбал “Ноосны ангилал, зэрэглэл” 1993 он 

4. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Ноосны түүхий эд бэлтгэлийн стандартыг судлах       

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Ноосны бэлтгэлийн “MNS Улсын стандарт”-ыг 

судлах 

ГШҮ 3.2 Ноосны бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт”-

ыг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
2 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноосны бэлтгэлийн Улсын стандарт MNS 

33:2007 

 Ноосны бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт” 

Ур чадвар  

 Ноосны бэлтгэлийн стандартыг мөрдөх  

Хандлага  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины нарийн ноос  

 Хонины нарийвтар ноос 

 Хонины бүдүүн ноос 

 Хонины бүдүүвтэр ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдар 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Пресслэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 

3. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

4. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 
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5. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Ноосны шинж чанарыг тодорхойлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Ноосны ширхэгтийн гадаад бүтэц, хэлбэр 

зүйг тодорхойлох 

ГШҮ 4.2 Хонины ноосны геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.3 Ноосны техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
32 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноосны үйлдвэрийн үүсэл хөгжил, хонин 

сүргийн тархалт 

 Ноосны төрөл, ангилал, шинж чанар, хэрэглээ 

 Малын арьсны бүтэц 

 Ноосны гадаад бүтэц, төрөл бүрийн үсний 

харьцаа 

 Ноосны геометр шинж чанар, тэдгээрийг 

тодорхойлох арга, аргачлал 

 Ноосны техникийн шинж чанар, 

тэдгээрийгтодорхойлох арга, аргачлал 

Ур чадвар 

 Ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох 

  Ноосны хаг, хогт хольц тодорхойлох 

 Ноосны уртыг тодорхойлох 

 Ноосны нарийн бүдүүнийг тодорхойлох 

 Ноосны атирааг тодорхойлох 

 Ноосны тослог тодорхойлох 

 Ноосны чийглэг тодорхойлох 

 Ноосны бөх батыг тодорхойлох 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Лаборатори 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех  
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц, проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины нарийн, нарийвтар ноос  

 Хонины бүдүүн, бүдүүвтэр ноос 

 Глицерин 

 Лакмусын цаас 

 Шүүлтүүрийн цаас 

 Гэрэлтдэг цаас 

 Эфир, этилийн спирт 

 Нэрмэл ус 

 Идэвхжүүлэх бодис 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хилэн самбар 

 Тавиур шил 

 Бүрхүүл шил 

  

 Хэрчигч 

 Шилэн савх 

 Хямсаа 

 Хатаах шүүгээ 

 Тос нэрэх төхөөрөмж 

 Хөргүүр багвар 

 Бюкс 

 Даац тодорхойлох төхөөрөмж 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 

3. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

4. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

5. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

6. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

7. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

8. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

9. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Нарийн, нарийвтар ноос ялгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Хонины нарийн ноосыг чанар, зэргээр нь 

ангилан ялгах 

ГШҮ 5.2 Хонины нарийвтар ноосыг чанар, зэргээр нь 

ангилан ялгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
50 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноос ялгах аргууд 

 Хонины нарийн нарийвтар ноосны шинж чанар 

 Ноосыг нарийнаар нь ангилах систем 

 Нарийн, нарийвтар ноосны гадаад байдал, 

бохирдолт 

Ур чадвар  

 Хонины нарийн, нарийвтар ноосыг чанараар нь 

ангилан ялгах 

 Хонины нарийн, нарийвтар ноосыг өнгөөр нь 

ангилан ялгах 

 Хонины нарийн, нарийвтар ноосыг зэргээр нь 

ангилан ялгах 

 Нарийн, нарийвтар ноосыг гадаад байдал, 

бохирдолтоор нь ангилах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины нарийн ноос  

 Хонины нарийвтар ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх авдар  
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 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 2007 он 

3. Б.Жамбал “Ноосны ангилал, зэрэглэл” 1993 он 

4. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Бүдүүн, бүдүүвтэр ноос ялгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Хонины бүдүүн ноосыг өнгө, чанар, зэргээр 

нь ангилан ялгах 

ГШҮ 6.2 Хонины бүдүүвтэр ноосыг өнгө, чанар, 

зэргээр нь ангилан ялгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
50 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хонины бүдүүн, бүдүүвтэр ноосны шинж чанар, 

онцлог, хэрэглээ 

 Ноосыг нарийнаар нь ангилах систем 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноосны гадаад байдал, 

бохирдолт 

Ур чадвар  

 Ноосыг хялгас агууламж, ширхэгтийн голч, 

уртын үзүүлэлтээр нь зэрэглэх 

 Ноосыг өнгөөр нь ангилан ялгах 

 Ноосыг доод зэрэг, даахь ноосыг ангилан ялгах 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноосны бүтцийг 

тодорхойлох 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноосыг чанараар нь ангилах 

 Доод зэргийн болон даахь ноосыг ангилан 

ялгах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  
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 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хонины бүдүүн ноос  

 Хонины бүдүүвтэр ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдар  

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Б.Жамбал “Ноосны ангилал, зэрэглэл” 1993 он 

3. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

4. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Тэмээний ноосны бэлтгэлийн стандартыг судлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 7.2 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
2 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн “MNS 36:2007 

Улсын стандарт”  

 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн “Байгууллагын 

стандарт” 

Ур чадвар  

 Тэмээний ноосны бэлтгэлийн стандартыг 

мөрдөх  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  
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 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх авдар 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Пресслэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 2007 он 

3. Б.Жатбал “Ноосны ангилал, зэрэглэл” 1993 он 

4. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Тэмээний ноосны шинж чанарыг тодорхойлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Тэмээний ноосны ширхэгтийн гадаад бүтэц, 

хэлбэр зүйг тодорхойлох 

ГШҮ 8.2 Тэмээний ноосны геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.3 Тэмээний ноосны техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
28 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

• Тэмээний ноосны гадаад бүтэц, төрөл бүрийн 

үсний харьцаа 

• Тэмээний ноосны геометр шинж чанар, 

тэдгээрийг тодорхойлох арга, аргачлал 

• Тэмээний ноосны техникийн шинж чанар, 

тэдгээрийг тодорхойлох арга, аргачлал 

Ур чадвар  

• Тэмээний ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны хаг, хогт хольц тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны уртыг тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны нарийн бүдүүнийг 

тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны атирааг тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны тослог тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны чийглэг тодорхойлох 

• Тэмээний ноосны бөх батыг тодорхойлох 

Хандлага  

• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

• Багаар ажиллах чадвартай байх 

• Цаг ашиглалт сайн байх 

• Нягт нямбай, хянуур байх 

• Мэргэжилдээ дуртай байх 

• Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Лаборатори 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Тэмээний ноос 

 Глицерин 

 Лакмусын цаас 

 Шүүлтүүрийн цаас 

 Гэрэлтдэг цаас 

 Эфир, этилийн спирт 

 Нэрмэл ус 

 Идэвхжүүлэх бодис 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хилэн самбар 

 Тавиур шил 

 Бүрхүүл шил 
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 Бичил дуран 

 Хэрчигч 

 Шилэн савх 

 Хямсаа 

 Хатаах шүүгээ 

 Тос нэрэх төхөөрөмж 

 Хөргүүр багвар 

 Бюкс 

 Даац тодорхойлох төхөөрөмж 

Ашигласан материал: 

1. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

2. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

5. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр: Тэмээний ноос ялгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 9.1 Тэмээний ноосыг насны онцлогоор нь ялгах 

ГШҮ 9.2 Тэмээний ноосны бүтэц, чанараар нь ангилан 

ялгах 

ГШҮ 9.3 Тэмээний ноосыг өнгөөр нь ангилан ялгах 

ГШҮ 9.4 Тэмээний ноосыг гадаад байдал, 

бохирдолтоор нь ялгах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
 54 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Тэмээний ноосны гарц, ноос бэлтгэл 

 Тэмээний ноосыг өнгө, чанар 

Ур чадвар  

 Тэмээний ноосыг насны онцлогоор нь ангилан 

ялгах 

 Тэмээний ноосыг бүтэц, чанараар нь ангилан 

ялгах 

 Тэмээний ноосыг өнгөөр нь ангилан ялгах 

 Тэмээний ноосыг гадаад байдал, бохирдолтоор 

нь ялгах 

Хандлага  
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 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Тэмээний ноос  

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх авдар  

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 2007 он 

3. Б.Жамбал “Ноосны ангилал, зэрэглэл” 1993 он 

4. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур”  

7. Д.Санданжамц, Б.Минжигдорж, Монгол Улсад 

үржүүлж буй үүлдэр, омгийн мал, 2016 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 10-ийн 

нэр: 
Ноосыг пресслэх   

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 10.1 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

судлах 

ГШҮ 10.2 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 10.3 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  

ГШҮ 10.4 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

ГШҮ 10.5 Пресслэсэн ноосыг жигнэж, хаягжуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
34 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг 

 Баглах ажиллагаа 

 Пресслэх үед ажиллах аюулгүй байдлын дүрэм, 

журам 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчим 

Ур чадвар 

 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  

 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

 Пресслэсэн ноосыг жигнэж, хаягжуулах  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ялгасан хонины ноос 

 Ялгасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Баглах машин 
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 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай ноос хаяглах материал 

Ашигласан материал: 

1. “Italian textile machinery” 

2. Д.Батбаяр “Хонины ноосны шинж чанар, 

боловсруулах технологи” 

3. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

4. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

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

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

                  маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 

Компьютер /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

6 Ангилан ялгах ширээ ш 5  

7 Ноос хийх хайрцаг, авдар  ш 25  

8 Хайч ш 5  

9 Бахь ш 5  

10 Төмөр утас таслагч ш 5  

11 Ган дэгээ ш 5  

12 Тэргэнцэр  ш 1  

13 Их даацын жинлүүр ш 1  

14 Баглах машин ш 1  

15 Төмөр утас ш 25  

16 Таар, шуудай ш 25  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

Материал 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 
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4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

Түүхий эд 

9 Хонины нарийн ноос кг 5 5000 25000 

10 Хонины нарийвтар ноос кг 5 5000 25000 

11 Хонины бүдүүвтэр ноос кг 5 5000 25000 

12 Хонины бүдүүн ноос кг 5 5000 25000 

13 Тэмээний ноос кг 5 5000 25000 

Дүн    154300 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Ноос ялгагчийн ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааг мөрдөж, технологийн зааврын дагуу хонины ноос, тэмээний ноосыг 

стандартын шаардлагад нийцүүлэн ангилан ялгахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 

хандлагыг эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Ноосыг ангилан ялгах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний төлөвлөгөөний 

дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Ангилан ялгах ширээ 10 

2 Хайрцаг, сагс 10 

3 Хайч 5 

4 Тэргэнцэр  1 

5 Их даацын жинлүүр 1 

6 Баглаатай ноос хаяглах материал 1 

7 Таар, шуудай 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Хонины нарийн ноос кг 1 5000 5000 

2 Хонины нарийвтар ноос кг 1 5000 5000 

3 Хонины бүдүүвтэр ноос кг 1 5000 5000 

4 Хонины бүдүүн ноос кг 1 5000 5000 

5 Тэмээний ноос кг 1 5000 5000 

Дүн    25000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуурын анхан шатны 

боловсруулалтын технологийн ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-02-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноосыг ангилан ялгах 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Ноос 

ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл 

/малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг 

өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу хэрэглэсэн 

Дадлагын 

газар 

Бичгээр 

Амаар 

Ажиглалт 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

 Түүхий эд хүлээн авах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

тайлбарласан  

 Ноос, ноолуур ялгах ажлын байрны стандартыг судалж 

мөрдсөн 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны 

хор, хөнөөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга замыг дурьдсан  

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авсан 

 Урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэсэн 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны 

хор хөнөөлд өртсөн үед 

анхан шатны тусламж 

үзүүлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед үзүүлэх 

тусламжийн талаар тайлбарласан  

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан шатны 

тусламж үзүүлсэн  

Дадлагын 

газар 
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ЧЭ 2. Ноос 

ялгах ажлын 

байр, ялгах 

хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Ноос, ноолуур 

ялгах ажлын байрны 

стандартыг судалж 

мөрдөх  

 Ангилах ялгах цехэд мөрдөх ХАБ, ЭА-н дүрмийг 

тоочсон 

 Ажлын ширээ, багаж хэрэгсэл, ноос ноолуур хийх 

авдарыг зөв байрлуулсан 

 байрыг зөв зохион байгуулсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 2.2 Ноос, ноолуур 

ялгах ажлын байрыг 

эмхэлж цэгцлэх 

 Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлгийг асаасан 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн 

 Ноос, ноолуур ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцэлсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 2.3 Ноос ялгах 

хэрэгслийн нэр төрөл, 

бүтэц онцлог, ашиглалтыг 

судлах  

 Ноос ялгахад хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн үүрэг, 

зориулалтыг тоочсон 

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг ашиглахад анхаарах 

зүйлийг дурдсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, 

хэрэгсэл, ялгасан ноос 

хийх авдрыг зөв 

байрлуулах 

 Ноос ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж хэрэгслийг 

байрлуулахад анхаарах зүйлийг дурдсан 

 Ноос ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж хэрэгслийг 

зөв байрлуулсан 

ГШҮ 2.5 Хайрцаг, авдрыг 

ноосны зэрэг, чанараар 

нь хаягжуулж дугаарлах 

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдрыг хаягжуулсан 

 Ялгасан ноос хийх хайрцаг, авдрыг байрлуулсан 

ГШҮ 2.6 Ажлын ширээний 

тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

 Ноос ялгах ширээний бохирдлогын зүйлсийг 

цэвэрлэсэн 

 Ноос ялгах ширээний бохирдлогын зүйлс болон 

шороог сорох сэнсийг ажиллуулсан 
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ЧЭ 3. Ноосны 

түүхий эд 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах       

ГШҮ 3.1 Ноосны 

бэлтгэлийн “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

 Нарийн, нарийвтар ноосонд тавигдах чанар, өнгө, 

зэргийн  шаардлагыг тайлбарласан 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноосонд тавигдах чанар, өнгө, 

зэргийн шаардлагыг тайлбарласан 

 Ноосонд байх хаг, хогт хольцийн хэмжээг дурдсан  

 Нарийн, нарийвтар, бүдүүн, бүдүүвтэр ноост хонины 

үүлдэр угсааг нэрлэсэн 

ГШҮ 3.2 Ноосны 

бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-

ыг судлах 

 Нарийн, нарийвтар ноосонд тавигдах чанар, өнгө, 

зэргийн  шаардлагыг тайлбарласан 

 Бүдүүн, бүдүүвтэр ноосонд тавигдах чанар, өнгө, 

зэргийн шаардлагыг тайлбарласан 

 Ноосонд байх хаг, хогт хольцийн хэмжээг дурдсан  

ЧЭ 4. Ноосны 

шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.1 Ноосны 

ширхэгтийн гадаад бүтэц, 

хэлбэр зүйг тодорхойлох 

 Малын тоо толгойг дурьдсан 

 Нарийн ноост хонины үүлдрийг тоочсон 

 Нарийвтар ноост хонины үүлдрүүдийг тоочсон 

 Бүдүүвтэр ноост хонины үүлдрүүдийг тоочсон 

 Бүдүүн ноост хонины үүлдрүүдийг тоочсон 

 Малын арьсны бүтцийг тайлбарласан 

 Үс хэрхэн ургах талаар тайлбарласан 

 Үсний бүтцийг тайлбарласан 

 Ноосонд агуулагдах үсний төрлүүдийг нэрлэсэн 

 Ноосонд агуулагдах ноолуур, завсрын үс, сор үс 

хялгасны харьцааг тоочсон 

 Ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 
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ГШҮ 4.2 Хонины ноосны 

геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Хонины ноосны төрөл, ангилал, хэрэглээ, шинж 

чанарыг тайлбарласан 

 Ноосны нарийн бүдүүнийг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

 Ноосны уртыг бүдүүнийг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

 Ноосны атирааг тодорхойлох аргачлалыг дурьдсан 

ГШҮ 4.3 Ноосны 

техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Ноосны хаг хогт хольц тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

 Ноосны хаг, хогт хольцыг тодорхойлсон 

 Ноосны бөх батыг тодорхойлох аргачлалыг дурьдсан 

ЧЭ 5. Нарийн, 

нарийвтар ноос 

ялгах 

ГШҮ 5.1 Хонины нарийн 

ноосыг чанар, зэргээр нь 

ангилан ялгах 

 Ноос ялгах аргуудыг дурьдсан 

 Түүхий эдийг дагалдах хуудасны дагуу хүлээн авсан 

 Малын зүс, ноосны өнгөний талаар дурьдсан 

 Ноосны өнгийг зөв таньж тодорхойлсон ба өнгөөр нь 

ангилан ялгасан 

 Брадфордын системийн талаар дурьдсан 

 Нарийн, нарийвтар ноосны ширхгийн нарийн, бүдүүн 

буюу голч, уртын үзүүлэлтийг зөв таньж ялгасан 

ГШҮ 5.2 Хонины 

нарийвтар ноосыг чанар, 

зэргээр нь ангилан ялгах 

 Хэвийн үргэлж ноосноос, доод зэрэг, лак, тосон 

будгийг салган авсан  

 Үргэлж ноосноос, даахь ноосыг салган авсан ба 

стандартын дагуу зэрэглэсэн 

ЧЭ 6. Бүдүүн, 

бүдүүвтэр ноос 

ялгах 

ГШҮ 6.1 Хонины бүдүүн 

ноосыг өнгө, чанар, 

зэргээр нь ангилан ялгах 

 Бүдүүн ноосыг чанараар нь ангилан зэрэглэсэн 

 Ноосны өнгийг зөв тодорхойлж ангилан ялгасан 

 Хэвийн үргэлж ноосноос, доод зэрэг болон лак, тосон 

будаг, стандартын бус зүйлсийг салгаж авсан 

 Үргэлж ноосноос даахь ноосыг салган авч, зэрэглэсэн 

 Доод зэргийн ноосыг ангилан ялгалт хийсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар 
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ГШҮ 6.2 Хонины 

бүдүүвтэр ноосыг өнгө, 

чанар, зэргээр нь ангилан 

ялгах 

 Бүдүүвтэр ноосны ширхгийн нарийн, бүдүүнийг зөв 

тодорхойлсон 

 Бүдүүвтэр ноосыг чанараар нь ангилан зэрэглэсэн 

 Ноосны өнгийг зөв тодорхойлж ангилан ялгасан 

 Хэвийн үргэлж ноосноос, доод зэрэг болон лак, тосон 

будаг, стандартын бус зүйлсийг салгаж авсан 

 Үргэлж ноосноос даахь ноосыг салган авч, зэрэглэсэн 

 Доод зэргийн ноосыг ангилан ялгалт хийсэн 

ЧЭ 7. Тэмээний 

ноосны 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах 

ГШҮ 7.1 Тэмээний ноосны 

бэлтгэлийн “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

 Тэмээний ноосонд тавигдах шаардлагыг тайлбарласан 

 Ноосонд байх хаг, хогт хольцийн хэмжээг дурьдсан  

 Тэмээн сүргийн тархалтыг тайлбарласан 

ГШҮ 7.2 Тэмээний ноосны 

бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-

ыг судлах 

 Тэмээний ноосонд тавигдах шаардлагыг тайлбарласан 

 Ноосонд байх хаг, хогт хольцийн хэмжээг дурдсан  

ЧЭ 8. Тэмээний 

ноосны шинж 

чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.1 Тэмээний ноосны 

ширхэгтийн гадаад бүтэц, 

хэлбэр зүйг тодорхойлох 

 Малын тоо толгойг дурьдсан 

 Тэмээний ноосонд агуулагдах үсний төрлүүдийг 

нэрлэсэн 

 Тэмээний ноосонд агуулагдах ноолуур, завсрын үс, сор 

үс хялгасны харьцааг тоочсон 

 Тэмээний ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

ГШҮ 8.2 Тэмээний ноосны 

геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Тэмээний ноосны төрөл, ангилал, хэрэглээ, шинж 

чанарыг тайлбарласан 

 Тэмээний ноосны нарийн бүдүүнийг тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Тэмээний ноосны уртыг бүдүүнийг тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Тэмээний ноосны атирааг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 
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ГШҮ 8.3 Тэмээний ноосны 

техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Тэмээний ноосны хаг хогт хольц тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Тэмээний ноосны хаг, хогт хольцыг тодорхойлсон 

 Тэмээний ноосны бөх батыг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

ЧЭ 9. Тэмээний 

ноос ялгах 

ГШҮ 9.1 Тэмээний ноосыг 

насны онцлогоор нь ялгах 

 Тэмээнийн тоо толгойг дурьдсан 

 Тэмээн сүргийн үүлдэр омгийг дурьдсан 

 Тэмээний ноосны шинж чанарыг тоочсон 

ГШҮ 9.2 Ноосны бүтэц, 

чанараар нь ангилан 

ялгах 

 Тэмээний ноосны гадаад бүтцийн талаар дурьдсан 

 Тэмээний ноосны дотоод бүтцийн талаар дурьдсан 

 Тэмээний ноосыг насны ялгаа, ноосны бүтэц буюу 

хялгас агууламжаар нь тодорхойлж ангилан 

зэрэглэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар  

ГШҮ 9.3 Тэмээний ноосыг 

өнгөөр нь ангилан ялгах 

 Тэмээний зүс, ноосны өнгийг дурьдсан 

 Тэмээний ноосны өнгийг зөв тодорхойлж ангилсан 

ГШҮ 9.4 Тэмээний ноосыг 

гадаад байдал, 

бохирдолтоор нь ялгах 

 Их биеийн ноосноос, лак, тосон будаг, стандартын бус 

зүйлсийг сайтар салган авсан 

 Ноосыг гадаад байдал, бохирдолтоор нь ангилан зөв 

тодорхойлж ангилсан 

ЧЭ 10. Ноосыг 

пресслэх 

ГШҮ 10.1 Пресслэх 

машины бүтэц, ажиллах 

зарчмыг судлах 

 Баглах ажиллагааны зорилгыг тайлбарласан 

 Баглах ажиллагааны үед аюулгүй ажиллах дүрэм, 

журмыг мөрдсөн 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан 

ГШҮ 10.2 Пресслэх 

машиныг ажилд бэлтгэж 

ажлын эд ангиудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

 Пресслэх машины ажлын эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Пресслэх машиныг ажиллуулахад бэлтгэсэн 

ГШҮ 10.3 Пресслэх 

ноосыг бэлтгэх  

 Пресслэх ноосыг хүлээн авсан  

 Пресслэх ноосыг бэлтгэсэн /савласан/ 
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ГШҮ 10.4 Пресслэх 

машиныг ажиллуулах  

 Пресслэх машиныг ажиллуулсан 

 Пресслэх машины техник ашиглалтыг дүрмийг 

мөрдсөн 

 Аюулгүй ажиллах дүрмийг мөрдсөн  

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашигласан 

ГШҮ 10.5Пресслэсэн 

ноосыг жигнэж, 

хаягжуулах 

 Ноос жигнэх жинг шалгасан, бэлтгэсэн 

 Пресслэх ноосыг жигнэсэн 

 Ноосыг өнгө, парт, зэрэг, чанараар нь хаягжуулсан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-03-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Ноолуур ялгагчийн ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааг мөрдөж, технологийн зааврын дагуу ямааны ноолуур, сарлагийн хөөврийг 

стандартын шаардлагад нийцүүлэн ангилан ялгахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 

хандлагыг эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах 

чадамж 

 “Түүхий эдийг таниж, хүлээн авах” чадамж 

 “Ноосыг ангилан ялгах” чадамж 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 306 
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Дадлага 
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1 

ЧЭ 1. Ноолуур, 

хөөвөр ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах  

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын 

гутал/-ийг өмсөх 

2 8 8 18 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн 

ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, 

хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор 

хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

2 

ЧЭ 2. Ноолуур ялгах 

ажлын байр, ялгах 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Ноолуур ялгах ажлын 

байрны стандартыг судалж 

мөрдөх  

2 16 16 34 

ГШҮ 2.2 Ноолуур ялгах ажлын 

байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 2.3 Ноолуур ялгах 

хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалтыг судлах 

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, 

ялгасан ноос хийх авдрыг зөв 

байрлуулах 
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ГШҮ 2.5 Сагсыг ноолуурын зэрэг, 

чанараар нь хаягжуулж 

дугаарлах 

ГШҮ 2.6Ажлын ширээний тоос, 

хогт хольцыг сорох сэнсийг 

ажиллуулах 

3 

ЧЭ 3. Ноолуурын 

түүхий эд бэлтгэлийн 

стандартыг судлах       

ГШҮ 3.1 Ноолуурын бэлтгэлийн 

“MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

2   2 ГШҮ 3.2Ноолуурын бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-ыг 

судлах 

4 
ЧЭ 4. Ноолуурын шинж 

чанарыг тодорхойлох 

ГШҮ 4.1 Ноолууран ширхэгтийн 

гадаад бүтэц, хэлбэр зүйг 

тодорхойлох 

6 16 16 38 
ГШҮ 4.2 Ямааны ноолуурын 

геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.3 Ноолуурын техникийн 

шинж чанарыг тодорхойлох 

5 
ЧЭ 5. Ноолуурыг 

ангилан ялгах 

ГШҮ 5.1 Ноолуурыг нарийн 

бүдүүнээр /голч/ нь зэрэглэх 

6 28 24 58 

ГШҮ 5.2 Ноолуурыг чанараар нь 

зэрэглэх  

ГШҮ 5.3 Ноолуурыг өнгөөр нь 

ангилан ялгах 

ГШҮ 5.4 Ноолуурыг гадаад 

байдал бохирдолтоор нь 

ангилах 

6 
ЧЭ 6. Хөөвөр ялгах 

ажлын байрыг бэлтгэх 

ГШҮ 6.1 Сарлагийн хөөвөр ялгах 

ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

4 16 16 36 

ГШҮ 6.2 Сарлагийн хөөвөр ялгах 

ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 6.3 Сарлагийн хөөвөр ялгах 

хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалтыг судлах 

ГШҮ 6.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, 

ялгасан хөөвөр хийх сагсыг зөв 

байрлуулах 

ГШҮ 6.5 Авдрыг ноосны зэрэг, 

чанараар нь хаягжуулж 

дугаарлах 

ГШҮ 6.6 Ажлын ширээний тоос, 

хогт хольцыг сорох сэнсийг 

ажиллуулах 

7 

ЧЭ 7. Хөөврийн түүхий 

эд бэлтгэлийн 

стандартыг судлах 

ГШҮ 7.1 Сарлагийн хөөврийн 

бэлтгэлийн “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

2   2 
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ГШҮ 7.2 Сарлагийн хөөврийн 

бэлтгэлийн “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

8 

ЧЭ 8. Сарлагийн 

хөөврийн шинж 

чанарыг тодорхойлох 

ГШҮ 8.1 Сарлагийн хөөврийн 

гадаад бүтэц, хэлбэр зүйг 

тодорхойлох 

4 16 16 36 

ГШҮ 8.2 Сарлагийн хөөврийн 

геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.3 Сарлагийн хөөврийн 

техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

9 
ЧЭ 9. Хөөврийг 

ангилан ялгах 

ГШҮ 9.1 Хөөврийг нарийн 

бүдүүнээр /голч/ нь зэрэглэх 

4 28 20 52 

ГШҮ 9.2 Хөөврийг чанараар нь 

ангилан ялгах 

ГШҮ 9.3 Хөөврийг өнгөөр нь 

ангилан ялгах 

ГШҮ 9.4 Хөөврийг гадаад 

байдал, бохирдолтоор нь ялгах 

10 
ЧЭ 10. Ноолуур, 

хөөврийг пресслэх 

ГШҮ 10.1 Пресслэх машины 

бүтэц, ажиллах зарчмыг судлах 

4 16 10 

 

30 

 

ГШҮ 10.2Пресслэх машиныг 

ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

ГШҮ 10.3 Пресслэх ноосыг 

бэлтгэх  

ГШҮ 10.4 Пресслэх машиныг 

ажиллуулах  

ГШҮ 10.5 Пресслэсэн ноосыг 

жигнэж, хаягжуулах 

Нийт цаг 36 144 126 306 

Онол, дадлагын харьцаа 12:88 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Ангилан ялгах цехэд мөрдөх аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Ноолуур, хөөвөр ялгах технологийн горим, 

журам 

 Ноолуур, хөөвөр ялгахад хэрэглэх багаж 

хэрэгсэл ашиглах заавар 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Эхний зааварчилгаа: 



70 

 

- Ноолуур ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н 

зааварчилгаа 

- Ажлын байр бэлтгэх зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа: 

- Стандартын дагуу ноолуур бэлтгэх ажлын 

байрыг хэрхэн бэлтгэх зааварчилгаа 

- Ноолуурын гадаад хэлбэр, геометрийн 

болон техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох үеийн зааварчилгаа 

- Ноолуурыг нарийн бүдүүн, чанар, өнгө, 

гадаад байдал, бохирдолтоор нь ангилах 

үеийн зааварчилгаа 

- Сарлагийн хөөврийн бүдүүн, чанар, өнгө, 

гадаад байдал, бохирдолтоор нь ангилах 

үеийн зааварчилгаа 

- Ноолуурыг зэрэглэх үеийн зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Ангилан ялгагч 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед 

анхан шатны тусламж үзүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

• Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр 

төрөл, зориулалт, хэрэглээ, ач холбогдол 

• Ноолуур ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н 

шаардлага, дүрэм, журам 

• Ангилан ялгах цехийн дүрэм, журам 

• Шимэгч амьтны хор, хөнөөл түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга зам 

• Шимэгч амьтны хор, хөнөөлд өртсөн үед 

үзүүлэх анхан шатны тусламж  

Ур чадвар  

• Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

зориулалтын дагуу өмсөх 

• Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх  

• Шимэгч амьтны хор,хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх  

• Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

Хандлага  

• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

• Багаар ажиллах чадвартай байх 

• Цаг ашиглалт сайн байх 

• Нягт нямбай, хянуур байх 

• Мэргэжилдээ сонирхолтой байх 

• Гярхай байх 

• Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

 Гарын авлага 

 Тестийн эмхэтгэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 
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Ашигласан материал: 

1. А.Удвал, Д.Батцэнгэл, Э.Сугарсүрэн, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуй: ХАБЭА-н зарчмууд, 

2015 он, Улаанбаатар хот 

2. Ч.Авдай нар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, 2009 он, Улаанбаатар хот 

3. Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл, Бэлчээрийн 

монгол малд түгээмэл тохиолддог өвчин, 2005 он, 

Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Ноолуур ялгах ажлын байр, ялгах хэрэгслийг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Ноолуур ялгах ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

ГШҮ 2.2 Ноолуур ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 2.3 Ноолуур ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалтыг судлах  

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, ялгасан ноолуур 

хийх сагсыг зөв байрлуулах 

ГШҮ 2.5 Авдрыг ноолуурын зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулж дугаарлах 

ГШҮ 2.6 Ажлын ширээний тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
34 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

• Ноолуур ялгах ажлын байрны стандарт 

• Ноолуур ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалт 

• Ангилан ялгах ширээний бүтэц, стандарт, 

гэрэлтүүлэг, сорох сэнсний үүрэг зориулалт 

• Ноолуур хийх сагс, түүний хаягжуулалт 

Ур чадвар  

• Ноолуур ялгах ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

• Ноолуур ялгах ажлын байрыг зохион 

байгуулах 

• Ноолуур ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслийг зааврыг дагуу байрлуулах 

• Сагсыг ноолуурын  зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулж дугаарлах 

Хандлага  

• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

• Багаар ажиллах чадвартай байх 

• Нягт нямбай, хянуур байх 
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• Мэргэжилдээ сонирхолтой байх 

• Цаг баримталдаг байх  

• Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 

 Танхим 

 Дадлагын газар  

 Ажлын байр  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
 Ямааны ноолуур 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноолуур хийх сагс 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Баглах машин 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай хөөвөр хаяглах материал 

Ашигласан материал: 

1. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Ноолуурын түүхий эд бэлтгэлийн стандартыг судлах       

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 3.1 Ноолуур бэлтгэлийн “MNS Улсын стандарт”-

ыг судлах 
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ГШҮ 3.2 Ноолуур бэлтгэлийн “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
2 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноолуур бэлтгэлийн улсын стандарт “MNS 

38:2007” 

 Ноолуур бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт” 

Ур чадвар  

 Ноолуур бэлтгэлийн “MNS Улсын стандарт”-ыг 

мөрдөх  

 Ноолуур бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт”-

ыг мөрдөх  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 

 Танхим 

 Дадлагын газар  

 Ажлын байр  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноос хийх авдар 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Пресслэх машин 

Ашигласан материал: 

“Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол Улсын 

Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Ноолуурын шинж чанарыг тодорхойлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Ноолууран ширхэгтийн гадаад бүтэц, хэлбэр 

зүйг тодорхойлох 

ГШҮ 4.2 Ямааны гоолуурын геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.3 Ямааны ноолуурын техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
38 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

 Мэдлэг  

 Ноолууран ширхэгтийн гадаад бүтэц, хэлбэр 

зүй 

 Ямааны ноолуурын геометр шинж чанар 

 Ноолуурын техникийн шинж чанар 

 Ур чадвар  

 Ноолууран ширхэгтийн гадаад бүтэц, хэлбэр 

зүйг тодорхойлох 

 Ямааны ноолуурын геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Ноолуурын техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Хандлага  

 Нягт нямбай, цэвэрч байх 

 Идэвхи санаачлагатай байх 

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

 Цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөх 

 Багаар ажиллахад жендэрийн хэвшмэл 

ойлголтоор хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн 

хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн 

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Глицерин 

 Лакмусын цаас 

 Шүүлтүүрийн цаас 

 Гэрэлтдэг цаас 

 Эфир, этилийн спирт 

 Нэрмэл ус 

 Идэвхжүүлэх бодис 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хилэн самбар 

 Тавиур шил 

 Бүрхүүл шил 

  

 Хэрчигч 

 Шилэн савх 

 Хямсаа 

 Хатаах шүүгээ 

 Тос нэрэх төхөөрөмж 

 Хөргүүр багвар 

 Бюкс 

 Даац тодорхойлох төхөөрөмж 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

5. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Ноолуурыг ангилан ялгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Ноолуурыг нарийн бүдүүнээр /голч/ нь 

зэрэглэх 

ГШҮ 5.2 Ноолуурыг чанараар нь зэрэглэх  

ГШҮ 5.3 Ноолуурыг өнгөөр нь ангилан ялгах 

ГШҮ 5.4 Ноолуурыг гадаад байдал бохирдолтоор нь 

ангилах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
58 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноолуурын нарийн бүдүүн /голч/  

 Ноолуурын чанар 

 Ноолуурын өнгө 

 Ноолуурын гадаад байдал төрөл  

Ур чадвар  

 Ноолуурыг нарийн бүдүүнээр /голч/ нь зэрэглэх 

 Ноолуурыг чанараар нь зэрэглэх  

 Ноолуурыг өнгөөр нь ангилан ялгах 

 Ноолуурыг гадаад байдал төрлөөр нь ангилах 

Хандлага  

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
 Ямааны ноолуур 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан ноолуур хийх сагс  

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай хөөвөр хаяглах материал 

Ашигласан материал: 

1. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

  



78 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Хөөвөр ялгах ажлын байр, ялгах хэрэгслийг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Хөөвөр ялгах ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

ГШҮ 6.2 Хөөвөр ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэх 

ГШҮ 6.3 Хөөвөр ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалтыг судлах  

ГШҮ 6.4 Ажлын багаж, хэрэгсэл, ялгасан хөөвөр хийх 

авдрыг зөв байрлуулах 

ГШҮ 6.5 Авдрыг хөөврийн зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулж дугаарлах 

ГШҮ 6.6 Ажлын ширээний тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
36 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хөөвөр ялгах ажлын байрны стандарт 

 Хөөвөр ялгах хэрэгслийн нэр төрөл, бүтэц 

онцлог, ашиглалт 

 Ангилан ялгах ширээний бүтэц, стандарт, 

гэрэлтүүлэг, сорох сэнсний үүрэг зориулалт  

 Ялгасан хөөвөр хийх авдар, түүний 

хаягжуулалт 

Ур чадвар  

 Ялгагчийн ажлын байрыг зааврын дагуу зохион 

байгуулах 

 Хөөвөр ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслэл, тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу 

байрлуулах 

 Ажлын багаж, хэрэгсэл, ялгасан хөөвөр хийх 

авдрыг байрлуулах 

 Авдрыг хөөврийн зэрэг, чанараар нь хаягжуулж 

дугаарлах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 
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 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан хөөвөр хийх сагс 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Баглах машин 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай ноос хаяглах материал 

Ашигласан материал: 

1. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. Г.Надмид “Сарлагийн хөөврийн шинж чанар, 

боловсруулах технологийн онцлог” 2015 он 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Хөөврийн түүхий эд бэлтгэлийн стандартыг судлах       

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Хөөвөр бэлтгэлийн “MNS Улсын стандарт”-ыг 

судлах 

ГШҮ 72. Хөөвөр бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт”-

ыг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
2 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хөөвөр бэлтгэлийн улсын стандарт “MNS 

70:2007” 

 Хөөвөр бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт” 

Ур чадвар  

 Хөөвөр бэлтгэлийн “MNS Улсын стандарт”-ыг 

мөрдөх  

 Хөөвөр бэлтгэлийн “Байгууллагын стандарт”-ыг 

мөрдөх  

Хандлага  
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 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Ялгасан хөөвөр хийх сагс 

 Хямсаа 

 Хайч 

 Пресслэх машин 

Ашигласан материал: 

1. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. Г.Надмид “Сарлагийн хөөврийн шинж чанар, 

боловсруулах технологийн онцлог” 2015 он 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Хөөврийн шинж чанарыг тодорхойлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Сарлагийн хөөврийн гадаад бүтэц, хэлбэр 

зүйг тодорхойлох 

ГШҮ 8.2 Сарлагийн хөөврийн геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.3 Сарлагийн хөөврийн техникийн шинж 

чанарыг тодорхойлох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
36 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Сарлагийн хөөврийн гадаад бүтэц, хэлбэр зүй 

 Сарлагийн хөөврийн геометр шинж чанар 

 Сарлагийн хөөврийн техникийн шинж чанар 

Ур чадвар  

 Сарлагийн хөөврийн гадаад бүтэц, хэлбэр зүйг 

тодорхойлох 

 Сарлагийн хөөврийн геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Сарлагийн хөөврийн техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

Хандлага  

 Нягт нямбай, цэвэрч байх 

 Идэвхи санаачлагатай байх 

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Лаборатори 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Глицерин 

 Лакмусын цаас 

 Шүүлтүүрийн цаас 

 Гэрэлтдэг цаас 

 Эфир, этилийн спирт 

 Нэрмэл ус 

 Идэвхжүүлэх бодис 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хилэн самбар 

 Тавиур шил 

 Бүрхүүл шил 

  

 Хэрчигч 

 Шилэн савх 

 Хямсаа 

 Хатаах шүүгээ 

 Тос нэрэх төхөөрөмж 

 Хөргүүр багвар 
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 Бюкс 

 Даац тодорхойлох төхөөрөмж 

Ашигласан материал: 

1. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

2013 он 

2. Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл 2009 он 

3. Д.Батбаяр, Р.Бадмаанямбуу “Нэхмэлийн 

материал судлалын лабораторийн ажлын гарын 

авлага 2013 он 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 2012 он 

5. Г.Н.Кукин “Текстильное материаловедение 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр: Хөөврийг ангилан ялгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 9.1 Хөөврийг нарийн бүдүүнээр /голч/ нь зэрэглэх 

ГШҮ 9.2 Хөөврийг чанараар нь зэрэглэх  

ГШҮ 9.3 Хөөврийг өнгөөр нь ангилан ялгах 

ГШҮ 9.4 Хөөврийг гадаад байдал бохирдолтоор нь 

ангилах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
52 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хөөврийн нарийн бүдүүн /голч/  

 Хөөврийн чанар 

 Хөөврийн өнгө 

 Хөөврийн гадаад байдал төрөл 

Ур чадвар  

 Хөөврийг нарийн бүдүүнээр /голч/ нь зэрэглэх 

 Хөөврийг чанараар нь зэрэглэх  

 Хөөврийг өнгөөр нь ангилан ялгах 

 Хөөврийг гадаад байдал төрлөөр нь ангилах 

Хандлага  

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Хайч 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ангилан ялгах ширээ 

 Сарлагийн хөөвөр хийх авдар  

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай ноолуур хаяглах материал 

Ашигласан материал: 

1. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

2. Г.Надмид “Сарлагийн хөөврийн шинж чанар, 

боловсруулах технологийн онцлог” 2015 он 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноосыг ангилан ялгах 

Чадамжийн элемент 10-ийн 

нэр: 
Ноолуур, хөөврийг пресслэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 10.1 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

судлах 

ГШҮ 10.2 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 10.3 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  

ГШҮ 10.4 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

ГШҮ 10.5 Пресслэсэн ноосыг жигнэж, хаягжуулах  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
30 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Баглах ажиллагаа 

 Пресслэх үед ажиллах аюулгүй байдлын 

дүрэм, журам 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчим 
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 Пресслэх машиныг ажиллуулахад анхаарах 

зүйл 

Ур чадвар  

 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  

 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

 Пресслэсэн ноолуур, хөөврийг жигнэж, 

хаягжуулах  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн ангилан ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагын хөөвөр 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Бахь 

 Төмөр утас таслагч 

 Ган дэгээ 

 Тэргэнцэр  

 Их даацын жинлүүр 

 Баглах машин 

 Төмөр утас 

 Таар, шуудай 

 Баглаатай ноос хаяглах материал 

 Өргөх буулгах таль 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Italian textile machinery” 

3. Д.Лхагва “Ноос судлал” 

4. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

 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 /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

6 Ангилан ялгах ширээ ш 5  
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7 Ноос хийх хайрцаг, авдар  ш 25  

8 Хайч ш 5  

9 Бахь ш 5  

10 Төмөр утас таслагч ш 5  

11 Ган дэгээ ш 5  

12 Тэргэнцэр  ш 1  

13 Их даацын жинлүүр ш 1  

14 Баглах машин ш 1  

15 Төмөр утас ш 25  

16 Таар, шуудай ш 25  

17 
Баглаатай ноос хаяглах 

материал 

ш 
25  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж болно 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  

/нэг суралцагчид ноогдох/ 

маягт 3 

 

  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 

4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

9 Ямааны ноолуур кг 3 75000 225000 

10 Сарлагийн хөөвөр кг 5 5000 25000 

Дүн    279300 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Ноолуур ялгагчийн ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааг мөрдөж, технологийн зааврын дагуу ямааны ноолуур, сарлагийн 

хөөврийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн ангилан ялгахад шаардагдах мэдлэг, ур 

чадвар, хандлагыг эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Ангилан ялгах ширээ 10 

2 Сагс 10 

3 Хайч 5 

4 Тэргэнцэр  1 

5 Их даацын жинлүүр 1 

6 Баглаатай ноолуур, хөөвөр хаяглах материал 1 

7 Таар, шуудай 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Ямааны ноолуур кг 1 150000 150000 

2 Сарлагийн хөөвөр кг 1 15000 15000 

Дүн    165000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуур боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Ноолуур 

ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл 

/малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг 

өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

хэрэглэсэн 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

Ажиглалт 

ГШҮ 1.2 Ангилан ялгах 

үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

 Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

тайлбарласан  

 Ноолуур ялгах ажлын байрны стандартыг судалж 

мөрдсөн 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 1.3 Шимэгч амьтны 

хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга замыг дурьдсан  

 Шимэгч амьтны хор, хөнөөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан 

 Урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэсэн 

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 1.4 Шимэгч амьтны хор 

хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлэх 

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед үзүүлэх 

тусламжийн талаар тайлбарласан  

 Шимэгч амьтны хор хөнөөлд өртсөн үед анхан 

шатны тусламж үзүүлсэн  

Сургалтын 

онолын танхим 

ЧЭ 2. Ноолуур 

ялгах ажлын 

байр, ялгах 

ГШҮ 2.1 Ноолуур ялгах 

ажлын байрны стандартыг 

судалж мөрдөх  

 Ажлын ширээ, багаж хэрэгсэл, ноолуур хийх 

сагсыг зөв байрлуулсан 

 Ажлын байрыг зөв зохион байгуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 
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хэрэгслийг 

бэлтгэх 
ГШҮ 2.2 Ноолуур ялгах 

ажлын байрыг эмхэлж 

цэгцлэх 

 Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлэгийг асаасан 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн 

 Ноолуур ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцэлсэн 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 2.3 Ноолуур ялгах 

хэрэгслийн нэр төрөл, 

бүтэц онцлог, ашиглалтыг 

судлах  

 Ноолуур ялгахад хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн 

үүрэг, зориулалтыг тоочсон 

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг ашиглахад анхаарах 

зүйлийг дурьдсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  

ГШҮ 2.4 Ажлын багаж, 

хэрэгсэл, ялгасан ноолуур 

хийх авдрыг зөв 

байрлуулах 

 Ноолуур ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслийг байрлуулахад анхаарах зүйлийг 

дурдсан 

 Ноолуур ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслийг зөв байрлуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 2.5 Сагсыг ноолуурын 

зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулж дугаарлах 

 Ялгасан ноолуур хийх сагсыг хаягжуулсан 

 Ялгасан ноолуур хийх сагсыг байрлуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 2.6 Ажлын ширээний 

тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

 Ноолуур ялгах ширээний бохирдлогын зүйлсийг 

цэвэрлэсэн 

 Ноолуур ялгах ширээний бохирдлогын зүйлс 

болон шороог сорох сэнсийг ажиллуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ЧЭ 3. 

Ноолуурын 

түүхий эд 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах       

ГШҮ 3.1 Ноолуурын 

бэлтгэлийн “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

 Ноолууранд тавигдах чанар, өнгө, зэргийн  

шаардлагыг тайлбарласан 

 Ямааны ноолууранд байх хаг, хогт хольцийн 

хэмжээг дурдсан  

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 3.2 Ноосны бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-ыг 

судлах 

 Ямааны ноолууранд тавигдах чанар, өнгө, зэргийн  

шаардлагыг тайлбарласан 

 Ямааны ноолууранд байх хаг, хогт хольцийн 

хэмжээг дурьдсан  

Сургалтын 

онолын танхим 
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ЧЭ 4. 

Ноолуурын 

шинж чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.1 Ямааны ноолууран 

ширхэгтийн гадаад бүтэц, 

хэлбэр зүйг тодорхойлох 

 Малын арьсны бүтцийг тайлбарласан 

 Үс хэрхэн ургах талаар тайлбарласан 

 Үсний бүтцийг тайлбарласан 

 Ямааны ноолууранд агуулагдах ноолуур, завсрын 

үс, сор үс хялгасны харьцааг тоочсон 

 Ямааны ноолуурын бүрэлдэхүүн тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 4.2 Ямааны ноолуурын 

геометр шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Ноолуурын төрөл, ангилал, хэрэглээ, шинж 

чанарыг тайлбарласан 

 Ноолуурын нарийн бүдүүнийг тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Ноолуурын уртыг бүдүүнийг тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Ноолуурын атирааг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 4.3 Ямааны ноолуурын 

техникийн шинж чанарыг 

тодорхойлох 

 Ноолуурын хаг хогт хольц тодорхойлох 

аргачлалыг дурьдсан 

 Ноолуурын хаг, хогт хольцыг тодорхойлсон 

 Ноолуурын бөх батыг тодорхойлох аргачлалыг 

дурьдсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

ЧЭ 5. 

Ноолуурыг 

ангилан ялгах 

ГШҮ 5.1 Ноолуурыг нарийн 

бүдүүнээр /голч/ нь 

зэрэглэх 

 Ноолуур ялгах аргуудыг дурьдсан 

 Түүхий эдийг дагалдах хуудасны дагуу хүлээн 

авсан 

 Ямааны зүс, ноолуурын өнгөний талаар дурьдсан 

 Ноолуурын өнгийг зөв таниж тодорхойлсон ба 

өнгөөр нь ангилан ялгасан 

 Ноолууран ширхгийн нарийн, бүдүүн буюу голч, 

уртын үзүүлэлтийг зөв таньж ялгасан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 

ГШҮ 5.2 Ноолуурыг 

чанараар нь зэрэглэх 

 Ямааны ноолуурыг дээд зэргээр ангилсан 

 Ямааны ноолуурыг I зэргээр ангилсан 

 Ямааны ноолуурыг II зэргээр ангилсан 

 Ямааны ноолуурыг III зэргээр ангилсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  
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ГШҮ 5.3 Ноолуурыг өнгөөр 

нь ангилан ялгах 

 Ямааны ноолуурыг цагаан өнгөөр ялгасан 

 Ямааны ноолуурыг цагаан цайвар өнгөөр ялгасан 

 Ямааны ноолуурыг цайвар өнгөөр ялгасан 

 Ямааны ноолуурыг бараан өнгөөр ялгасан  

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  

ГШҮ 5.4 Ноолуурыг гадаад 

байдал бохирдолтоор нь 

ангилах 

 Ноолуураас лак, тосон будгийг салган авсан  

 Ноолуураас ургамлын хог, бусад гадны хольцийг 

цэвэрлэсэн  

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ЧЭ 6. Хөөвөр 

ялгах ажлын 

байр бэлтгэх  

ГШҮ 6.1 Сарлагийн хөөвөр 

ялгах ажлын байрны 

стандартыг судалж мөрдөх  

 Ангилах ялгах цехэд мөрдөх ХАБ, ЭА-н дүрмийг 

тоочсон 

 Ажлын ширээ, багаж хэрэгсэл, ноолуур хийх 

авдарыг зөв байрлуулсан 

 Ажлын байрыг зөв зохион байгуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 6.2 Хөөвөр ялгах 

ажлын байрыг эмхэлж 

цэгцлэх 

 Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлгийг асаасан 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн 

 Хөөвөр ялгах ажлын байрыг эмхэлж цэгцэлсэн 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 6.3 Хөөвөр ялгах 

хэрэгслийн нэр төрөл, 

бүтэц онцлог, ашиглалтыг 

судлах  

 Хөөвөр ялгахад хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн 

үүрэг, зориулалтыг тоочсон 

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг ашиглахад анхаарах 

зүйлийг дурдсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 6.4 Ажлын багаж, 

хэрэгсэл, ялгасан хөөвөр 

хийх сагсыг зөв байрлуулах 

 Хөөвөр ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслийг байрлуулахад анхаарах зүйлийг 

дурдсан 

 Хөөвөр ялгах ажиллагаанд ашиглагдах багаж 

хэрэгслийг зөв байрлуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 6.5 Сагсыг хөөврийн 

зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулж дугаарлах 

 Хөөвөр ялгах сагыг хаягжуулсан 

 Хөөвөр ялгах сагсыг байрлуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 6.6  Ажлын ширээний 

тоос, хогт хольцыг сорох 

сэнсийг ажиллуулах 

 Хөөвөр ялгах ширээний бохирдлогын зүйлсийг 

цэвэрлэсэн 

 Хөөвөр ялгах ширээний бохирдлогын зүйлс болон 

шороог сорох сэнсийг ажиллуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 
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ЧЭ 7. Хөөврийн 

түүхий эд 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах 

ГШҮ 7.1 Сарлагийн 

хөөврийн бэлтгэлийн “MNS 

Улсын стандарт”-ыг судлах 

 Сарлагийн хөөвөрт тавигдах нас,чанар, өнгө, 

зэргийн  шаардлагыг тайлбарласан 

 Хөөвөрт байх хаг, хогт хольцийн хэмжээг дурдсан  

 Монгол сарлагийн тархалтыг тайлбарласан 

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 7.2 Сарлагийн 

хөөврийн бэлтгэлийн 

“Байгууллагын стандарт”-ыг 

судлах 

 Сарлагийн хөөвөрт тавигдах чанар, өнгө, зэргийн  

шаардлагыг тайлбарласан 

 Сарлагийн хөөвөрт байх хаг, хогт хольцийн 

хэмжээг дурдсан  

Сургалтын 

онолын танхим 

ЧЭ 8. 

Сарлагийн 

хөөврийн шинж 

чанарыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 8.1 Сарлагийн 

хөөврийн гадаад бүтэц, 

хэлбэр зүйг тодорхойлох 

 Сарлагийн хөөврөнд агуулагдах ноолуур, завсрын 

үс, сор үс хялгасны харьцааг тоочсон 

 Сарлагийн хөөврийн бүрэлдэхүүн тодорхойлсон 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  

ГШҮ 8.2 Сарлагийн 

хөөврийн геометр шинж 

чанарыг тодорхойлох 

 Сарлагийн хөөврийн төрөл, ангилал, хэрэглээ, 

шинж чанарыг тайлбарласан 

 Сарлагийн хөөврийн нарийн бүдүүнийг 

тодорхойлсон 

 Сарлагийн хөөврийн уртыг бүдүүнийг 

тодорхойлсон 

 Сарлагийн хөөврийн атирааг тодорхойлсон 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 

ГШҮ 8.3 Сарлагийн 

хөөврийн техникийн шинж 

чанарыг тодорхойлох 

 Сарлагийн хөөврийн хаг хогт хольц тодорхойлсон 

 Сарлагийн хөөврийн хаг, хогт хольцыг 

тодорхойлсон 

 Сарлагийн хөөврийн бөх батыг тодорхойлсон 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  

ЧЭ 9. Хөөврийг 

ангилах ялгах 

ГШҮ 9.1 Хөөврийг нарийн 

бүдүүнээр /голч/ нь 

зэрэглэх 

 Сарлагийн тоо толгой, тархалтыг дурьдсан 

 Сарлагийн хөөврийн шинж чанарыг тоочсон 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар  

ГШҮ 9.2 Хөөврийг чанараар 

нь зэрэглэх 

 Сарлагийн хөөврийн гадаад бүтцийн талаар 

дурьдсан 

 Сарлагийн хөөврийг насны ялгаа, ноосны бүтэц 

буюу хялгас агууламжаар нь тодорхойлж ангилан 

зэрэглэсэн 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 
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ГШҮ 9.3 Хөөврийг өнгөөр нь 

ангилан ялгах 

 Сарлагийн зүс, хөөврийн өнгийг дурьдсан 

 Сарлагийн хөөврийн өнгийг зөв тодорхойлж 

ялгасан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 

ГШҮ 9.4 Хөөврийг гадаад 

байдал, бохирдолтоор нь 

ангилах 

 Хөөврөөс лак, тосон будаг, стандартын бус 

зүйлсийг сайтар салган авсан 

 Хөөврийг гадаад байдал, бохирдолтоор нь 

ангилан зөв тодорхойлж ангилсан 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын газар 

ЧЭ 10. 

Ноолуур, 

хөөврийг 

пресслэх 

ГШҮ 10.1 Пресслэх машины 

бүтэц, ажиллах зарчмыг 

судлах 

 Баглах ажиллагааны зорилгыг тайлбарласан 

 Баглах ажиллагааны үед аюулгүй ажиллах дүрэм, 

журмыг мөрдсөн 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан 

Сургалтын 

онолын танхим 

ГШҮ 10.2 Пресслэх 

машиныг ажилд бэлтгэж 

ажлын эд ангиудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

 Пресслэх машины ажлын эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Пресслэх машиныг ажиллуулахад бэлтгэсэн 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 10.3 Пресслэх ноосыг 

бэлтгэх  

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг хүлээн авсан  

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг бэлтгэсэн /савласан/ 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 10.4 Пресслэх 

машиныг ажиллуулах  

 Пресслэх машиныг ажиллуулсан 

 Пресслэх машины техник ашиглалтыг дүрмийг 

мөрдсөн 

 Аюулгүй ажиллах дүрмийг мөрдсөн  

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашигласан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 

ГШҮ 10.5 Пресслэсэн 

ноосыг жигнэж, хаягжуулах 

 Ноолуур, хөөвөр жигнэх жинг шалгасан, бэлтгэсэн 

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг жигнэсэн 

 Ноолуур, хөөврийг өнгө, парт, зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулсан 

Дадлагын газар  

Ажлын байр 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-04-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан ялгасан ноос, ноолуур, хөөврийг угаах, хатаах, 

амраахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах 

чадамж 

 “Түүхий эд материалыг таниж, ашиглах” чадамж 

 “Ноосыг ангилан ялгах” чадамж 

  “Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах” чадамж 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 306 
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1 

ЧЭ 1. Угаах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 2 4 4 10 

ГШҮ 1.2 Угаах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

2 

ЧЭ 2. Угаах 

машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Угаах агрегатийн машинуудын 

эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

4 16 8 26 

ГШҮ 2.2 Угаах агрегатын машинуудын 

эд ангийн тохиргоо хийх  

ГШҮ 2.3 Нүүрсжүүлэх тоног 

төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Угаах усыг зөөлрүүлж, бэлтгэх 

3 

ЧЭ 3. Түүхий 

эдийг угаах 

ажиллагаанд 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Угаах түүхий эдийг хүлээн 

авах  

4 16 8 26 

ГШҮ 3.2 Сэгсрэх машины эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 3.3 Сэгсрэх машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Түүхий эдийн бохирдлогыг 

сэгсрэх 

ГШҮ 3.5 Авто тэжээгчийн эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 
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ГШҮ 3.6 Авто тэжээгчийг түүхий эдээр 

жигд тэжээх 

ГШҮ 3.7 Авто тэжээгчийг ажиллуулах 

4 

ЧЭ 4. Ноос, 

ноолуурыг 

дэвтээх 

ГШҮ 4.1 Угаах I онгоцны усны 

температурыг хянах, тохируулах 

4 16 16 26 

ГШҮ 4.2 Угаах уусмалыг найруулж, 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Ноос, ноолуурыг онгоцонд 

хийж дэвтээх 

ГШҮ 4.4 Шахах голын даралтыг 

шалгаж тохируулах 

ГШҮ 4.5 Дэвтээсэн ноос, ноолуурын 

усыг шахах 

ГШҮ 4.6 Угаах онгоцны хэвийн 

ажиллагааг хянах 

5 
ЧЭ 5. Ноос, 

ноолуурыг угаах 

ГШҮ 5.1 Угаах II, III онгоцны усны 

температурыг хянах, тохируулах 

4 16 16 20 

ГШҮ 5.2 Угаах онгоцыг ажиллуулах 

ГШҮ 5.3 Шахах голын даралтыг 

шалгаж тохируулах 

ГШҮ 5.4 Угаасан ноос, ноолуурын усыг 

шахах 

ГШҮ 5.5 Угаах ажиллагааны явцад 

хяналт тавих 

ГШҮ 5.6 Угаах онгоцны хэвийн 

ажиллагааг хянах 

6 

ЧЭ 6. Угаасан 

ноос, ноолуурыг 

зайлах 

ГШҮ 6.1 Зайлах IV, V онгоцны усны 

температурыг хянах, тохируулах 

2 8 16 18 

ГШҮ 6.2 Шахах голын даралтыг 

шалгаж тохируулах 

ГШҮ 6.3 Угаасан ноос, ноолуурыг 

зайлж усыг шахах 

ГШҮ 6.4 Угаах онгоцны хэвийн 

ажиллагааг хянах 

7 

ЧЭ 7. Угаасан 

ноос, ноолуурыг 

хатаах 

ГШҮ 7.1 Дамжуулах решотканы 

ажиллагааг хянах 

4 16 16 36 

ГШҮ 7.2 Хатаах машины эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 7.3 Хатаах машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 7.4 Хатаах машины температурыг 

хянах  

ГШҮ 7.5 Хатаах машиныг ажиллуулах 

ГШҮ 7.6 Хатаах машины хэвийн 

ажиллагаанд хяналт тавих 

8 
ГШҮ 8.1 Сэгсрэх машины эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 
2 16 16 18 
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ЧЭ 8. Угаасан 

ноос, ноолуурыг 

сэгсрэх  

ГШҮ 8.2 Сэгсрэх машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 8.3 Сэгсрэх машиныг ажиллуулж, 

хатаасан ноосыг сэгсрэх 

9 

ЧЭ 9. Угаасан 

ноос 

ноолууранд 

чанарын хяналт 

тавих  

ГШҮ 9.1 Угаасан ноос, ноолуурын 

“MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

6 16 10 28 

ГШҮ 9.2 Угаасан ноос, ноолуурын 

“Байгууллагын стандарт”-ыг судлах  

ГШҮ 9.3 Хатаасан ноосны чийг, 

тослогийг хянах 

ГШҮ 9.4 Угаасан ноосны хаг, хогт 

хольцыг хянах 

ГШҮ 9.5 Хатаасан ноосны чийгийг 

жигдрүүлэх 

10 

ЧЭ 10. Угаасан 

ноос, ноолуурыг 

амраах 

ГШҮ 10.1 Конвейрийн хэвийн 

ажиллагааг хянах 

2 12 8 18 ГШҮ 10.2 Лабазны чийг, температурыг 

хянах, тохируулах  

ГШҮ 10.3 Ноос, ноолуурыг амраах 

11 

ЧЭ 11. Угаасан 

ноос, ноолуурыг 

амраах 

ГШҮ 11.1 Пресслэх машиныг ажилд 

бэлтгэж ажлын эд ангиудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

2 8 8 18 

ГШҮ 11.2 Пресслэх угаасан ноос, 

ноолуурыг бэлтгэх  

ГШҮ 11.3 Пресслэх машиныг 

ажиллуулах  

ГШҮ 11.4 Пресслэсэн ноос, ноолуурыг 

жигнэж, хаягжуулах 

Нийт цаг 36 144 126 306 

Онол, дадлагын харьцаа 12:88 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Угаах цехэд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм 

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаах технологийн горим, 

журам 

 Техник ашиглалтын дүрэм  

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаахад хэрэглэх багаж 

хэрэгсэл ашиглах заавар 

 Угаалгын заавар  

 Угаалгын бодистой харьцах заавар 

 Ион гэрэлд ажиллах заавар 

Ажил гүйцэтгэх 

зааварчилгаа 
 Эхний зааварчилгаа: 
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- Угаах агрегатын машинуудын эд ангийн 

тохиргоог хэрхэн хийх  

- Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажилд 

бэлтгэх 

- Угаах усыг хэрхэн зөөлрүүлж, бэлтгэх 

- Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэхэд анхаарах 

зүйл 

 Явцын зааварчилгаа: 

- Авто тэжээгчийг түүхий эдээр жигд тэжээхэд 

анхаарах зүйл 

- Угаах үеийн температурыг хэрхэн хянах 

- Ноос, ноолуурыг онгоцонд хийж дэвтээх, угаах 

үед анхаарах зүйл 

- Угаасан ноос, ноолуурын усыг шахах үед 

шахах голын даралтыг хэрхэн тохируулах 

- Хатаалгын горим машины температурыг 

хэрхэн хянах  

- Сэгсрэх машиныг ажиллуулж, хатаасан 

ноосыг сэгсрэхэд анхаарах зүйл 

- Угааж хатаасан ноосны хаг, хогт хольц, чийг, 

тослогийг хэрхэн хянах 

- Лабазны чийг, температурыг яаж хянаж 

тохируулах  

- Пресслэх явцад анхаарах зүйл 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Угаах машин баригч  

 Засварчин 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

 Сургагч багш 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

 Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөл 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Угаах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
10 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр 

төрөл, зориулалт, хэрэглээ, ач холбогдол 

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаах үеийн ХАБЭА-н 

шаардлага, дүрэм, журам 

 Угаах цехийн дүрэм, журам  

Ур чадвар 

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

зориулалтын дагуу өмсөх 

 Угаах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Угаагч бодис 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь  
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Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он 

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

4. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

5. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

6. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

7. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Угаах машиныг ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Угаах агрегатийн машинуудын эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 2.2 Угаах агрегатын машинуудын эд ангийн 

тохиргоо хийх  

ГШҮ 2.3 Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Угаах усыг зөөлрүүлж, бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Угаах агрегатийн бүтэц, ажиллах зарчим 

 Угаах агрегатын машинуудын эд ангийн 

тохиргоо (шахах гол, термометр) 

 Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажилд 

бэлтгэх ажиллагаа  

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаах уусмал 

 Угаах усыг зөөлрүүлж, бэлтгэх ажиллагаа  

Ур чадвар  

 Угаах агрегатийн машинуудын эд ангийн бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

 Угаах агрегатын машинуудын эд ангийн 

тохиргоо хийх (шахах гол, термометр..) 

 Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажилд 

бэлтгэх 

 Угаах усыг зөөлрүүлж, бэлтгэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 
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 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь 

   

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Түүхий эдийг угаах ажиллагаанд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Угаах түүхий эдийг хүлээн авах  

ГШҮ 3.2 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 3.3 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Түүхий эдийн бохирдлогыг сэгсрэх 

ГШҮ 3.5 Авто тэжээгчийн эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 3.6 Авто тэжээгчийг түүхий эдээр жигд тэжээх 

ГШҮ 3.7 Авто тэжээгчийг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Угаах түүхий эдийг хүлээн авах ажиллагаа  

 Сэгсрэх машины бүтэц, ажиллах зарчим  

 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх ажиллагаа  

 Түүхий эдийн бохирдлогыг сэгсрэх ажиллагаа  

 Авто тэжээгчийн бүтэц, ажиллах зарчим  

 Авто тэжээгчийг түүхий эдээр жигд тэжээх 

ажиллагаа  

 Авто тэжээгчийг ажиллуулах зарчим  

Ур чадвар  

 Угаах түүхий эдийг хүлээн авах  

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх 

 Түүхий эдийн бохирдлогыг сэгсрэх 

 Авто тэжээгчийн эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

 Авто тэжээгчийг түүхий эдээр жигд тэжээх 

 Авто тэжээгчийг ажиллуулах 

Хандлага. 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 
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 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь  

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Ноос, ноолуурыг дэвтээх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Угаах I онгоцны усны температурыг хянах, 

тохируулах 

ГШҮ 4.2 Угаах уусмалыг найруулж, бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Ноос, ноолуурыг онгоцонд хийж дэвтээх 

ГШҮ 4.4 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

ГШҮ 4.5 Дэвтээсэн ноос, ноолуурын усыг шахах 

ГШҮ 4.6 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Угаах I онгоцны усны температурын хяналт, 

бичил орчин  
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 Угаах уусмалыг найруулж, бэлтгэх ажиллагаа  

 Ноос, ноолуурыг онгоцонд хийж дэвтээх 

ажиллагаа  

 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

ажиллагаа  

 Дэвтээсэн ноос, ноолуурын усыг шахах 

ажиллагаа  

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааны хяналт 

Ур чадвар  

 Угаах I онгоцны усны температурыг хянах, 

тохируулах 

 Угаах уусмалыг найруулж, бэлтгэх 

 Ноос, ноолуурыг онгоцонд хийж дэвтээх 

 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

 Дэвтээсэн ноос, ноолуурын усыг шахах 

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

Хандлага  

 Нягт нямбай, цэвэрч байх 

 Идэвхи санаачлагатай байх 

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь 
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Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Ноос, ноолуурыг угаах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Угаах II, III онгоцны усны температурыг 

хянах, тохируулах 

ГШҮ 5.2 Угаах онгоцыг ажиллуулах 

ГШҮ 5.3 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

ГШҮ 5.4 Угаасан ноос, ноолуурын усыг шахах 

ГШҮ 5.5 Угаах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

ГШҮ 5.6 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Угаах II, III онгоцны усны температурыг хяналт, 

тохируулах ажиллагаа  

 Угаах онгоцыг ажиллуулах зарчим  

 Шахах голын даралтыг шалгаж 

тохируулахажиллагаа  

 Угаасан ноос, ноолуурын усыг шахах 

ажиллагаа  

 Угаах ажиллагааны явцад хяналт, шинжилгээ  

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааны хяналт  

Ур чадвар  

 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

 Угаасан ноос, ноолуурын усыг шахах 

 Угаах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

Хандлага. 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 
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 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь 

   

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Угаасан ноос, ноолуурыг зайлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Зайлах IV, V онгоцны усны температурыг 

хянах, тохируулах 

ГШҮ 6.2 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

ГШҮ 6.3 Угаасан ноос, ноолуурыг зайлж усыг шахах 

ГШҮ 6.4 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Зайлах IV, V онгоцны усны температурыг 

хяналт, тохируулах ажиллагаа  

 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

ажиллагаа  

 Угаасан ноос, ноолуурыг зайлж усыг шахах 

ажиллагаа  

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

ажиллагаа  

 Дамжуулах решотканы ажиллагааг хянах 

ажиллагаа 

Ур чадвар  

 Зайлах IV, V онгоцны усны температурыг 

хянах, тохируулах 

 Шахах голын даралтыг шалгаж тохируулах 

 Угаасан ноос, ноолуурыг зайлж усыг шахах 

 Угаах онгоцны хэвийн ажиллагааг хянах 

 Дамжуулах решотканы ажиллагааг хянах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 
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 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь  

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Угаасан ноос, ноолуурыг хатаах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Дамжуулах решотканы ажиллагааг хянах 

ГШҮ 7.2 Хатаах машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 7.3 Хатаах машиныг ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 7.4 Хатаах машины темпатурыг хянах  

ГШҮ 7.5 Хатаах машиныг ажиллуулах 

ГШҮ 7.6 Хатаах машины хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавих  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
36 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хатаах машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдал, 

бүтэц, ажиллах зарчим 

 Хатаах машиныг ажилд бэлтгэх ажиллагаа  

 Хатаах машины темпатурын хяналт, бичил 

орчин  

 Хатаах машиныг ажиллуулах зарчим  
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 Хатаах машины хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавих ажиллагаа  

Ур чадвар  

 Хатаах машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Хатаах машиныг ажилд бэлтгэх 

 Хатаах машины темпатурыг хянах  

 Хатаах машиныг ажиллуулах 

 Хатаах машины хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавих 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх 

 Бүтээлч байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь  

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 
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6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Угаасан ноос, ноолуурыг сэгсрэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

ГШҮ 8.2 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 8.3 Сэгсрэх машиныг ажиллуулж, хатаасан 

ноосыг сэгсрэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдал, бүтэц, ажиллах зарчим 

 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх ажиллагаа  

 Сэгсрэх машиныг ажиллуулж, хатаасан ноосыг 

сэгсрэх ажиллагаа  

Ур чадвар 

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

 Сэгсрэх машиныг ажилд бэлтгэх 

 Сэгсрэх машиныг ажиллуулж, хатаасан ноосыг 

сэгсрэх 

Хандлага  

 Нягт нямбай, цэвэрч байх 

 Идэвхи санаачлагатай байх 

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 
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 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Угаах агрегат 

 Туслах онгоц 

 Машины цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслэл 

 Даралттай ус, алчуур, шүүр, хувин, саван 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Бахь  

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 

5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр: Угаасан ноос ноолууранд чанарын хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 9.1 Угаасан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 9.2 Угаасан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах  

ГШҮ 9.3 Хатаасан ноосны чийг, тослогийг хянах 

ГШҮ 9.4 Угаасан ноосны хаг, хогт хольцыг хянах 

ГШҮ 9.5 Хатаасан ноосны чийгийг жигдрүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
28 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Угаасан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт” 

 Угаасан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт” 

 Хатаасан ноосны чийг, тослогийг хяналт, 

шинжилгээ  

 Угаасан ноосны хаг, хогт хольцыг хяналт, 

шинжилгээ  

Ур чадвар  

 Хатаасан ноосны чийг, тослогийг хянах 

 Угаасан ноосны хаг, хогт хольцыг хянах 

Хандлага. 

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 0.0001 граммын нарийвчлалтай жин 

 Угаасан ноосны тослог тодорхойлох багаж 

 Хатаах төхөөрөмж 

 Хөргүүр багвар 

 Бюкс 

 Татах шүүгээ 

 100 мл хэмжээтэй мензурка 

 Эфир,этилийн спирт 

 Хямсаа 

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 2012 он 
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5. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

6. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

7. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

8. Е.Жамсран нар “Ноос боловсруулах технологи, 

тоног төхөөрөмж 1974 он 

9. Д.Чойжил “Ноос судлал” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 10-ийн 

нэр: 
Угаасан ноос, ноолуурыг амраах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 10.1Конверийн хэвийн ажиллагааг хянах 

ГШҮ 10.2 Лабазны чийг, температурыг хянах, 

тохируулах 

ГШҮ 10.3 Ноос, ноолуурыг амраах  

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хатаасан ноосны чийгийг жигдрүүлэх 

ажиллагаа  

 Конверийн хэвийн ажиллагааны хяналт 

 Лабазны чийг, температурын хяналт, бичил 

орчин 

 Ноос, ноолуурыг амраах ажиллагаа  

Ур чадвар  

 Хатаасан ноосны чийгийг жигдрүүлэх 

 Конверийн хэвийн ажиллагааг хянах 

 Лабазны чийг, температурыг хянах, тохируулах 

 Ноос, ноолуурыг амраах 

Хандлага  

 Хариуцлагатай байх 

 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 

 Материал хэмнэлттэй зарцуулах 

 Бусдад туслах эрмэлзэлтэй байх 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  
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 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 
Лабаз 

Ашигласан материал: 

1. В.Е.Гусев “Сырье для шерстяных и нетканых 

изделий и первичная обработка шерсти” 

2. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

3. М.Мөнхбат “Ноос боловсруулах технологи, тоног 

төхөөрөмж 2005 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

Чадамжийн элемент 11-ийн 

нэр: 
Угаасан ноос, ноолуурыг пресслэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 11.1 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 11.2 Пресслэх угаасан ноос, ноолуурыг бэлтгэх  

ГШҮ 11.3 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

ГШҮ 11.4 Пресслэсэн ноос, ноолуурыг жигнэж, 

хаягжуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Баглах ажиллагаа 

 Пресслэх үед ажиллах аюулгүй байдлын 

дүрэм, журам 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчим 

 Пресслэх машиныг ажиллуулахад анхаарах 

зүйл  

Ур чадвар  

 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

 Пресслэх ноосыг бэлтгэх  
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 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

 Пресслэсэн ноолуур, хөөврийг жигнэж, 

хаягжуулах  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар  

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн угаах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Уут 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Баглах машин 

 Техникийн жин 

Ашигласан материал: 

1. Ч.Авдай “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй” 2006он  

2. B.W.Wergen “Wool handbook” 

3. “Italian textile machinery” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

 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 /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

6 
Ноос, ноолуур, хөөвөр 

угаах машин 
ш 1 Зориулалтын 
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7 
Угаасан ноос, ноолуур, 

хөөвөр сэгсрэх машин  
ш 1 Зориулалтын 

8 
Угаасан ноос, ноолуур, 

хөөвөр хатаах машин  
ш 1 Зориулалтын 

12 Тэргэнцэр  ш 1 Зориулалтын 

13 Их даацын жинлүүр ш 1 Зориулалтын 

14 Баглах машин ш 1 Зориулалтын 

15 Төмөр утас ш 25 Зориулалтын 

16 Таар, шуудай ш 25 Зориулалтын 

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

 

  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

2 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

3 Хонины ноос кг 3 5000 15000 

4 Ямааны ноолуур кг 3 130000 390000 

5 Тэмээний ноос кг 3 5000 15000 

6 Сарлагийн хөөвөр кг 3 5000 15000 

7 Индикаторын цаас ш 2 13000 26000 

8 Сода кг 2 1500 3000 

9 ГИБ гр 500 20000 10000 

Дүн    493000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан ялгасан ноос, ноолуур, хөөврийг угаах, 

хатаах, амраахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагагыг эзэмшсэн эсэхийг 

нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Угаах машин 1 

2 Сэгсрэх машин 1 

3 Хатаах машин 5 

4 Тэргэнцэр  1 

5 Их даацын жинлүүр 1 

6 Баглах машин 1 

7 Таар, шуудай 10 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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 

 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Ямааны ноолуур кг 1 150000 150000 

2 Сарлагийн хөөвөр кг 1 15000 15000 

3 Тэмээний ноос кг 1 15000 15000 

4 Хонины ноос кг 1 15000 15000 

Дүн    195000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуур боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-04-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Угаах 

үеийн ХАБЭА-

г хангах  

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл 

/малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-

ийг өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу хэрэглэсэн 

Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын 

газар 

Амаар 

Ажиглалт 

ГШҮ 1.2 Угаах үеийн 

ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

 Угаах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг тайлбарласан  

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаах стандартыг судалж 

мөрдсөн 

 Угаах агрегатын техник ашиглалтын дүрмийг мөрдсөн 
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ЧЭ 2. Угаах 

машиныг 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Угаах 

агрегатийн машинуудын 

эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

  Угаах агрегатын эд ангиудын үүрэг зориулалтыг 

дурьдсан 

 Автотэжээгчийн эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан 

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан 

 Шахах голын бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан 

 Угаах онгоцнуудын /1-5 онгоц/ эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Хатаах машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан 

 Туслах онгоцны эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

ГШҮ 2.2 Угаах 

агрегатын машинуудын 

эд ангийн тохиргоо хийх  

 Автотэжээгчийн самовесийн хаялтыг тохируулсан 

 Шахах голын тохиргоог шалгасан, тохируулсан 

 Угаах онгоцны самнууруудын хурдыг тохируулсан 

 Хатаах машины температурыг тохируулсан 

ГШҮ 2.3 Нүүрсжүүлэх 

тоног төхөөрөмжийг 

ажилд бэлтгэх 

 Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг түүхий эдээс 

хамааран цэвэрлэсэн  

 Нүүрсжүүлэх тоног төхөөрөмжийг түүхий эдээр 

тэжээсэн 

ГШҮ 2.4 Угаах усыг 

зөөлрүүлж, бэлтгэх  

 Ноос, ноолуур угаах саван буюу ГИБ-ын нэр төрлийг 

тоочсон 

 Уусмал найруулах технологийн горимыг дурьдсан 

 Горимын дагуу уусмалыг найруулсан 

 Ноос, ноолуур, хөөвөр угаах усыг түүхий эдээс 

хамааруулан зөөлрүүлсэн  

 Угаах онгоцонд зөөлрүүлсэн усыг хийх  

ЧЭ 3. Түүхий 

эдийг угаах 

ГШҮ 3.1 Угаах түүхий 

эдийг хүлээн авах  

 Угаах түүхий эдийг дагалдах хуудасны дугуу жигнэж 

хүлээн авсан  

 Угаах түүхий эдэд тавигдах шаардлагыг дурдсан  
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ажиллагаанд 

бэлтгэх     

ГШҮ 3.2 Сэгсрэх 

машины эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Сэгсрэх машины эд ангийн үүрэг, зориулалтыг 

дурдсан  

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан  

ГШҮ 3.3 Сэгсрэх 

машиныг ажилд бэлтгэх 

 Тэжээгдэх түүхий эдээс хамааран сэгсрэх машиныг 

цэвэрлэсэн 

 Сэгсрэх машиныг ноосоор тэжээсэн 

ГШҮ 3.4 Түүхий эдийн 

бохирдлогыг сэгсрэх 

  Сэгсрэх машинд тэжээгдэж буй ноос, ноолуурын 

хэмжээг хянасан 

 Хүрдний үйл ажиллагаанд хяналт тавьсан 

 Сэгсрэх ажиллагааны үед хяналт тавьсан 

ГШҮ 3.5 Авто 

тэжээгчийн эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Авто тэжээгчийн эд ангийн үүрэг, зориулалтыг дурдсан  

 Автотэжээгчийг эд ангийн хэвийн ажиллагааг 

шалгасан 

ГШҮ 3.6 Авто тэжээгчийг 

түүхий эдээр жигд 

тэжээх 

 Автотэжээгчийг түүхий эдээр жигд тэжээсэн  

 Өөрөө хэмжигчийн хаялтын хэмжээг хянасан  

ГШҮ 3.7 Авто тэжээгчийг 

ажиллуулах 

 Автотэжээгчийг ажиллуулахад анхаарах зүйлийг 

дурдсан  

 Автотэжээгчийн хэвийн ажиллагааг хянасан  

ЧЭ 4. Ноос, 

ноолуурыг 

дэвтээх 

ГШҮ 4.1 Угаах I онгоцны 

усны температурыг 

хянах, тохируулах 

 Угаах түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос хамааран 

усны температурыг тохируулсан, хянасан 

 Угаах онгоцны усны түвшинг заагдсан горимын дагуу 

хянасан 

ГШҮ 4.2 Угаах уусмалыг 

найруулж, бэлтгэх 

 Ноос, ноолуур угаах саван буюу ГИБ-ын нэр төрлийн 

тоочсон 

 Уусмал найруулах технологийн горимыг дурьдсан 

 Горимын дагуу уусмалыг найруулсан 
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ГШҮ 4.3 Ноос, 

ноолуурыг онгоцонд 

хийж дэвтээх 

 Дэвтээх түүхий эдийн төрлөөс хамааран угаах 

онгоцны самнуурын хурдыг шалгасан 

 Түүхий эдийг төрөл, бохирдолтоос хамааруулан 

технологийн зааврын дагуу дэвтээсэн  

ГШҮ 4.4 Шахах голын 

даралтыг шалгаж 

тохируулах 

 Түүхий эдийн төрөл, бохирдолтын хэмжээнээс 

хамааруулан шахах голын даралтыг тохируулсан 

 Шахагч гол ноос унагаагч хоёрын зайг бага зайтай 

байхаар тохируулсан 

ГШҮ 4.5 Дэвтээсэн ноос, 

ноолуурын усыг шахах 

 Шахах голын даратыг хянасан 

 Дэвтээсэн түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос 

хамааруулан усыг шахсан  

 Шахах дээд доод голыг шалгасан, хянасан 

ГШҮ 4.6 Угаах онгоцны 

хэвийн ажиллагааг 

хянах 

 Угаах онгоцны усны температур болон усны түвшинг 

заагдсан горимын дагуу барьж ажилласан 

 Хийн шахуургуудын даралтыг хянасан  

 Дэвтээх онгоцны самнуурын хурдыг хянасан 

 Шахах голын даралтыг хянасан 

ЧЭ 5. Ноос, 

ноолуурыг 

угаах 

ГШҮ 5.1 Угаах II, III 

онгоцны усны 

температурыг хянах, 

тохируулах 

 Угаах түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос хамааран 

усны температурыг тохируулсан, хянасан 

 Угаах онгоцны усны түвшинг заагдсан горимын дагуу 

хянасан 

ГШҮ 5.2 Угаах онгоцыг 

ажиллуулах 

 Угаах түүхий эдийн төрлөөс хамааран угаах онгоцны 

самнуурын хурдыг шалгасан 

 Түүхий эдийг төрөл, бохирдолтоос хамааруулан 

технологийн зааврын дагуу угаасан 

 Угаах онгоцны самнуурын хурдыг тохируулсан  

 Ноос, ноолуур, хөөврийг угаасан  

ГШҮ 5.3 Шахах голын 

даралтыг шалгаж 

тохируулах 

 Түүхий эдийн төрөл, бохирдолтын хэмжээнээс 

хамааруулан шахах голын даралтыг тохируулсан 

 Шахагч гол ноос унагаагч хоёрын зайг бага зайтай 

байхаар тохируулсан 
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ГШҮ 5.4 Угаасан ноос, 

ноолуурын усыг шахах 

 Шахах голын даратыг хянасан 

 Угаасан түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос 

хамааруулан усыг шахсан  

 Шахах дээд доод голыг шалгасан, хянасан 

ГШҮ 5.5 Угаах 

ажиллагааны явцад 

хяналт тавих 

 Угааж байгаа ноос, ноолуур, хөөврийн бохирдолтыг 

хянасан 

 Угаалгын явцад усны түвшин, температурыг тогтмол 

байлгасан 

 Бүх туслах онгоцыг хянасан  

ГШҮ 5.6Угаах онгоцны 

хэвийн ажиллагааг 

хянах 

 Угаах онгоцны усны температур болон усны түвшинг 

заагдсан горимын дагуу барьж ажилласан 

 Хийн шахуургуудын даралтыг хянасан  

 Угаах онгоцны самнуурын хурдыг хянасан 

 Шахах голын даралтыг хянасан 

ЧЭ 6. Угаасан 

ноос, 

ноолуурыг 

зайлах 

ГШҮ 6.1 Зайлах IV, V 

онгоцны усны 

температурыг хянах, 

тохируулах 

 Зайлах түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос хамааран 

усны температурыг тохируулсан, хянасан 

 Зайлах IY, Y онгоцны усны түвшинг заагдсан горимын 

дагуу хянасан 

ГШҮ 6.2 Шахах голын 

даралтыг шалгаж 

тохируулах 

 Түүхий эдийн төрөл, бохирдолтын хэмжээнээс 

хамааруулан шахах голын даралтыг тохируулсан 

 Шахагч гол ноос унагаагч хоёрын зайг бага зайтай 

байхаар тохируулсан 

ГШҮ 6.3 Угаасан ноос, 

ноолуурыг зайлж усыг 

шахах 

 Шахах голын даратыг хянасан 

 Зайлсан түүхий эдийн төрөл, бохирдолтоос 

хамааруулан усыг шахсан  

 Шахах дээд доод голыг шалгасан, хянасан 
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ГШҮ 6.4 Угаах онгоцны 

хэвийн ажиллагааг 

хянах  

 Зайлж байгаа ноос, ноолуур, хөөврийн бохирдолтыг 

хянасан 

 Угаалгын явцад усны түвшин, температурыг тогтмол 

байлгасан 

 Бүх туслах онгоцыг хянасан  

 Зайлах онгоцны усны температур болон усны түвшинг 

заагдсан горимын дагуу барьж ажилласан 

 Хийн шахуургуудын даралтыг хянасан  

 Зайлах онгоцны самнуурын хурдыг хянасан 

 Шахах голын даралтыг хянасан 

ЧЭ 7. Угаасан 

ноос, 

ноолуурыг 

хатаах 

ГШҮ 7.1 Дамжуулах 

решотканы ажиллагааг 

хянах 

 Дамжуулах решотокны хурдыг хянасан  

 Дамжуулах решотканы хэвийн ажиллагааг хянасан  

ГШҮ 7.2 Хатаах машины 

эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

 Хатаах машины төрөл, эд ангиудын үүрэг зориулалтыг 

дурьдсан 

 Хатаах машины эд ангийн бүрэн  

ГШҮ 7.3 Хатаах 

машиныг ажилд бэлтгэх 
 Ноос, ноолуур, хөөвөр хатаах машиныг цэвэрлэсэн 

ГШҮ 7.4 Хатаах машины 

температурыг хянах  
 Ноос, ноолуур, хөөвөр хатаах температурыг шалгах  

ГШҮ 7.5 Хатаах 

машиныг ажиллуулах 

 Хатаах машины дарааллын дагуу ажиллуулсан  

 Угаасан ноос, ноолуур хөөврийг хатаасан  

ГШҮ 7.6 Хатаах машины 

хэвийн ажиллагаанд 

хяналт тавих 

 Хатаасан ноос, ноолуур, хөөвөр хатаах мшины хэвийн 

ажиллагааг шалгасан 

 Хатаасан ноос, ноолуур, хөөврийн чийгийг шалгасан  

ЧЭ 8. Угаасан 

ноос, 

ноолуурыг 

сэгсрэх 

ГШҮ 8.1 Сэгсрэх 

машины эд ангийн 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Сэгсрэх машины эд ангийн үүрэг, зориулалтыг 

дурдсан  

 Сэгсрэх машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгасан 
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ГШҮ 8.2 Сэгсрэх 

машиныг ажилд бэлтгэх 

 Тэжээгдэх түүхий эдээс хамааран сэгсрэх машиныг 

цэвэрлэсэн 

 Сэгсрэх машиныг ноосоор тэжээсэн 

ГШҮ 8.3 Сэгсрэх 

машиныг ажиллуулж, 

хатаасан ноосыг сэгсрэх 

  Сэгсрэх машинд тэжээгдэж буй ноос, ноолуурын 

хэмжээг хянасан 

 Хүрдний үйл ажиллагаанд хяналт тавьсан 

 Сэгсрэх ажиллагааны үед хяналт тавьсан 

ЧЭ 9. Угаасан 

ноос 

ноолууранд 

чанарын 

хяналт тавих 

ГШҮ 9.1 Угаасан ноос, 

ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

 Угаасан хонины ноос ноос “MNS 780:2007 Улсын 

стандарт”- судласан 

 Угаасан ямааны ноолуур “MNS 3683:2007 Улсын 

стандарт”- судласан 

 Угаасан тэмээний ноос “MNS 4950:2007 Улсын 

стандарт”- судласан 

 Угаасан сарлагийн хөөвөр “MNS 5248:2007 Улсын 

стандарт”- судлах 

ГШҮ 9.2 Угаасан ноос, 

ноолуурын 

“Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах  

 Угаасан хонины ноос, тэмээний ноос, ямааны ноолуур, 

сарлагийн хөөврийн “Байгууллагын стандарт”-ыг 

судалсан 

ГШҮ 9.3 Хатаасан 

ноосны чийг, тослогийг 

хянах 

 Угаасан ноосны чийг, тослогийн хэмжээг хянасан  

 Угаасан ноолуурын чийг, тослогийн хэмжээг хянасан  

 Угаасан хөөврийн чийг, тослогийн хэмжээг хянасан 

ГШҮ 9.4 Угаасан ноосны 

хаг, хогт хольцыг хянах 

 Угаасан ноосны хогт хольцын хэмжээг хянасан  

 Угаасан ноолуурын хогт хольцын хэмжээг хянасан  

 Угаасан хөөврийн хогт хольцын хэмжээг хянасан  
Сургалтын 

онолын танхим 

Дадлагын 

газар 

ГШҮ 9.5 Хатаасан 

ноосны чийгийг 

жигдрүүлэх 

 Хатаасан ноосыг амраасан, чийгийг жигдрүүлсэн  

 Хатаасан ноолуурыг амраасан, чийгийг жигдрүүлсэн  

 Хатаасан хөөврийг амраасан, чийгийг жигдрүүлсэн  

ЧЭ 10. 

Угаасан ноос, 

ГШҮ 10.1  Конверийн 

хэвийн ажиллагааг 

хянах 

 Агаарын конвейрийн сорох сэнсний хурдыг хянасан 

 Конвейрийн ажиллагааг хянасан 
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ноолуурыг 

амраах 

ГШҮ 10.2 Лабазны чийг, 

температурыг хянах, 

тохируулах 

 Лабазны үүрэг, зориулалтыг тайлбарласан 

 Лабазны чийг, температурыг тохируулсан, хянасан  

ГШҮ 10.3 Ноос, 

ноолуурыг амраах 
 Ноос, ноолуур, хөөврийг горимын дагуу амраасан  

ЧЭ 11. 

Угаасан ноос, 

ноолуурыг 

пресслэх 

ГШҮ 11.1 Пресслэх 

машиныг ажилд бэлтгэж 

ажлын эд ангиудын 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Баглах ажиллагааны зорилгыг тайлбарласан 

 Баглах ажиллагааны үед аюулгүй ажиллах дүрэм, 

журмыг мөрдсөн 

 Пресслэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

тайлбарласан 

 Пресслэх машины ажлын эд ангийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Пресслэх машиныг ажиллуулахад бэлтгэсэн 

ГШҮ 11.2 Пресслэх 

угаасан ноос, ноолуурыг 

бэлтгэх  

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг хүлээн авсан  

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг бэлтгэсэн /савласан/ 

ГШҮ 11.3 Пресслэх 

машиныг ажиллуулах  

 Пресслэх машиныг ажиллуулсан 

 Пресслэх машины техник ашиглалтыг дүрмийг 

мөрдсөн 

 Аюулгүй ажиллах дүрмийг мөрдсөн  

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашигласан 

ГШҮ 11.4 Пресслэсэн 

ноос, ноолуурыг жигнэж, 

хаягжуулах 

 Ноос жигнэх жинг шалгасан, бэлтгэсэн 

 Пресслэх ноолуур, хөөврийг жигнэсэн 

 Ноолуур, хөөврийг өнгө, парт, зэрэг, чанараар нь 

хаягжуулсан 



126 

 

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хялгас ялгах 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-05-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан угаасан ноос, ноолуурын хялгасыг ялгахад 

шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах  

 “Түүхий эд хүлээн авах”  

 “Ноосыг ангилан ялгах”  

 “Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах”  

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах”  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 306 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
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гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р
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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. Хялгас 

ялгах үеийн 

ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 2 8 8 18 

ГШҮ 1.2 Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-н 

дүрмийг мөрдөх 

2 

ЧЭ 2. Хялгас 

ялгах ажлын 

байрыг 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Хялгас ялгах цехийн бичил 

орчныг хянах 

4 24 16 44 

ГШҮ 2.2 Хялгас ялгах агрегатын 

машинуудын бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

ГШҮ 2.3 Хялгас ялгах агрегатын 

машинуудын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 

тосолгоо, тохиргоо хийх 

3 

ЧЭ 3. 

Машины 

тохиргоог 

ноос, 

ноолуурын 

төрөлд 

тохируулах 

ГШҮ 3.1 Түүхий эдийн төрлөөс 

хамааруулан хялгас ялгах агрегатын 

машинуудын хурд, эд анги болон 

голуудын хоорондын зайг зохистой 

хэмжээнд тохируулах 

4 24 24 52 

ГШҮ 3.2Хялгас ялгах агрегатыг тэжээх 

холионы орц нормыг тохируулах 
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4 

ЧЭ 4. Хялгас 

ялгах 

машиныг 

ажиллуулах 

ГШҮ 4.1 Хялгас ялгах агрегатын төрөл, 

бүтэц, ажиллах зарчмыг судлах  

8 32 24 64 ГШҮ 4.2 Угаасан ноос, ноолуурыг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Хялгас ялгах агрегатыг 

ажиллуулах  

5 

ЧЭ 5. Хялгас 

ялгах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 5.1 Хялгас ялгах орчинд буюу 

цехийн чийглэг, температурт хяналт 

тавих 

6 24 24 54 

ГШҮ 5.2 Ажлын явцад ажлын байр, 

талбайг тогтмол цэвэрлэх  

ГШҮ 5.3 Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт 

тавих 

ГШҮ 5.4 Хялгас ялгах агрегатын хэвийн 

ажиллагааг хянах 

ГШҮ 5.5 Хялгас ялгах ажиллагааны явцад 

гарч болох гэмтэл согогийг илрүүлэх 

6 

ЧЭ 6. 

Самнасан 

ноолууранд 

чанарын 

хяналт тавих 

ГШҮ 6.1 Самнасан ноос, ноолуурын “MNS 

Улсын стандарт”-ыг судлах 

6 16 16 38 

ГШҮ 6.2 Самнасан ноос, ноолуурын 

“Байгууллагын стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 6.3 Самнасан ноос, ноолуурын чийг, 

тослогийг хянах 

ГШҮ 6.4 Самнасан ноос, ноолуурын хаг, 

хогт хольцыг хянах 

ГШҮ 6.5 Самнасан ноос, ноолуурын урт, 

голчийг хянах 

7 

ЧЭ 7. Ноос, 

ноолуурын 

орц, гарцыг 

тооцох 

ГШҮ 7.1 Самнах ноос, ноолуурын оролт, 

гаралтын хувийг тооцох  
4 8 8 20 

ГШҮ 7.2 Сэв хялгасыг тооцох 

8 

ЧЭ 8. 

Самнасан 

ноос, 

ноолуурыг 

пресслэх 

ГШҮ 8.1 Пресслэх машиныг ажилд 

бэлтгэж ажлын эд ангиудын бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 

2 8 6 16 
ГШҮ 8.2 Пресслэх самнасан ноос, 

ноолуурыг бэлтгэх  

ГШҮ 8.3 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

ГШҮ 8.4 Пресслэсэн ноос, ноолуурыг 

жигнэж, хаягжуулах 

Нийт цаг 36 144 126 306 

Онол, дадлагын харьцаа 12:88 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Хялгас ялгах цехэд мөрдөх аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Хялгас ялгах технологийн горим, журам 

 Хялгас ялгахад хэрэглэх машин тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглах заавар 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа 

 Эхний зааварчилгаа: 

- Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-н зааварчилгаа 

- Хялгас ялгах цехийн бичил орчин болон 

хялгас ялгах агрегатын машинуудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах зааварчилгаа 

- Хялгас ялгах агрегатын машинуудын 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тосолгоо, тохиргоог 

хийх зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа: 

- Хялгас ялгах агрегатыг тэжээх холионы орц 

нормыг тохируулах зааварчилгаа 

- Хялгас ялгах агрегатыг ажиллуулах 

зааварчилгаа 

- Бүтээгдэхүүний чанарт хэрхэн хяналт тавих 

зааварчилгаа 

- Хялгас ялгах ажиллагааны явцад гарч 

болох гэмтэл согогийг илрүүлэх 

зааварчилгаа 

- Самнасан ноос, ноолуурын чийг, тослог, хаг, 

хогт хольц, урт, голчийг хянах зааварчилгаа 

- Самнах ноос, ноолуурын оролт, гаралтын 

хувийг тооцох зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Хялгас ялгах машин баригч 

 Засварчин 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

Орчин нөхцөл 

 Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, хормогч, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр 

төрөл, зориулалт, хэрэглээ, ач холбогдол 

 Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-н шаардлага, 

дүрэм, журам 

 Хялгас ялгах цехийн дүрэм, журам  

Ур чадвар  

 Ажлын хувцас бүрэн өмсөх 

 ХАБЭА-н дүрэм мөрдөж аюулгүй ажиллах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц, проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Хялгас ялгах машиныг ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 2.1 Хялгас ялгах цехийн бичил орчныг хянах 

ГШҮ 2.2 Хялгас ялгах агрегатын машинуудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 2.3 Хялгас ялгах агрегатын машинуудын 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тосолгоо, тохиргоо хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
44 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хялгас ялгах ажлын байрны стандарт 

 Тоос шороо сорох төхөөрөмжийн үүрэг 

зориулалт, ажиллах зарчим, төхөөрөмжийг 

ажиллуулах 

 Хялгас ялгах машины эд ангиудын үүрэг, 

зориулалт  

Ур чадвар  

 Хялгас ялгах машинд хийгдэх тосолгоо 

үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, тохиргоо хийх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагын хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 
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Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: 
Машины тохиргоог ноос, ноолуурын төрөлд 

тохируулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Түүхий эдийн төрлөөс хамааруулан хялгас 

ялгах агрегатын машинуудын хурд, эд анги болон 

голуудын хоорондын зайг зохистой хэмжээнд 

тохируулах 

ГШҮ 3.2 Хялгас ялгах агрегатыг тэжээх холионы орц 

нормыг тохируулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
52 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хялгас ялгах машины эд ангиудын хурдны 

харьцаа, чиглэл  

Ур чадвар  

 Хялгас ялгах машины эд ангиудын гадаргын 

төрөл, хоорондын зайг тохируулах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагын хөөвөр 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 
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Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Хялгас ялгах машиныг ажиллуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Хялгас ялгах агрегатын төрөл, бүтэц, ажиллах 

зарчмыг судлах  

ГШҮ 4.2 Угаасан ноос, ноолуурыг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Хялгас ялгах агрегатыг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
64 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хялгас ялгах машины төрөл, тэдгээрийн 

онцлог 

 Хялгас ялгах ажиллагаа 

 Ур чадвар  

 Хялгас ялгах машиныг ажиллуулах  

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угаасан ноолуур 

 Угаасан сарлагийн хөөвөр 

 Угаасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 
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 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Хялгас ялгах ажиллагаанд хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 5.1 Хялгас ялгах орчинд буюу цехийн чийглэг, 

температурт хяналт тавих 

ГШҮ 5.2 Ажлын явцад ажлын байр, талбайг тогтмол 

цэвэрлэх  

ГШҮ 5.3 Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих 

ГШҮ 5.4 Хялгас ялгах агрегатын хэвийн ажиллагааг 

хянах 

ГШҮ 5.5 Хялгас ялгах ажиллагааны явцад гарч болох 

гэмтэл согогийг илрүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
54 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хялгас ялгах ажиллагаанд тавих хяналт 

 Ноолууран дахь хялгас агууламж иодорхойлох 

аргачлал  

Ур чадвар  

 Хялгас ялгах цехийн орчин, чийглэг 

температурыг тохируулах 

 Чийг цацах төхөөрөмжийг ажиллуулах 

 Ноолууран дахь хялгас агууламжийг 

тодорхойлох 

 Ноолууран дахь хаг, хогт хольцын хэмжээг 

тодорхойлох 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх  

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 
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 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угаасан ноолуур 

 Угаасан сарлагийн хөөвөр 

 Угаасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, 

эсгий бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” 

Монгол Улсын Стандарт 2009 он” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Самнасан ноолууранд чанарын хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Самнасан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 6.2 Самнасан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 6.3 Самнасан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хянах 

ГШҮ 6.4 Самнасан ноос, ноолуурын хаг, хогт хольцыг 

хянах 

ГШҮ 6.5 Самнасан ноос, ноолуурын урт, голчийг 

хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
38 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Боловсруулсан ноос, ноолуурын чийглэг, 

тослогийг тодорхойлох аргачлал 

 Боловсруулсан ноос, ноолуурын хаг, хогт 

хольцыг тодорхойлох аргачлал 

 Боловсруулсан ноос, ноолуурын урт, голчийг 

тодорхойлох аргачлал   

 Боловсруулсан ноос, ноолуурын чийглэг, 

тослогийг тодорхойлох  
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 Боловсруулсан ноос, ноолуурын хаг, хогт 

хольцыг тодорхойлох  

 Боловсруулсан ноос, ноолуурын урт, голчийг 

тодорхойлох  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх   

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угаасан ноолуур 

 Угаасан сарлагийн хөөвөр 

 Угаасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Ноос, ноолуурын орц, гарцыг тооцох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Самнах ноос, ноолуурын оролт, гаралтын 

хувийг тооцох  

ГШҮ 7.2 Сэв хялгасыг тооцох 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 цаг 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хялгас ялгах ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин 

зүйлс 

 Ноос, ноолуурын орцыг тооцох аргачлал 

 Хялгасыг нь ялгасан ноос, ноолуурын гарцыг 

тооцох аргачлал 

 Сэв хялгасыг тооцох аргачлал  

Ур чадвар  

 Ноос, ноолуурын орц гарцыг тооцох 

 Сэв хялгасыг тооцох 

Хандлага. 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Танхим 

 Дадлагын газар  

 Ажлын байр  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угаасан ноолуур 

 Угаасан сарлагийн хөөвөр 

 Угаасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Хялгас ялгах машин 

 Шуудай 

 Удирдлагын самбар 

 Төрөл бүрийн түлхүүр /ком/ 

 Цахилгааны хамгаалалттай бахь 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Хялгас ялгах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Самнасан ноос, ноолуурыг пресслэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Пресслэх машиныг ажилд бэлтгэж ажлын эд 

ангиудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 8.2 Пресслэх самнасан ноос, ноолуурыг бэлтгэх  

ГШҮ 8.3 Пресслэх машиныг ажиллуулах  

ГШҮ 8.4 Пресслэсэн ноос, ноолуурыг жигнэж, 

хаягжуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
16 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг. 

 Пресслэх машины бүтэц, эд ангиудын үүрэг, 

зориулалт 

 Пресслэх машины ажиллах зарчим  

Ур чадвар  

 Хялгасыг нь ялгасан ноос, ноолуур, хөөврийг 

баглах 

Хандлага. 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хялгас ялгах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Хялгасыг нь ялгасан ноолуур 

 Хялгасыг нь ялгасан сарлагийн хөөвөр 

 Хялгасыг нь ялгасан тэмээний ноос 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Техникийн жин 

 Пресслэх машин 

 Шуудай 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Italian textile machinery” 

3. Д.Энхтуяа “Монгол ноолуур” 

4. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандартын эмхэтгэл” Монгол 

Улсын Стандарт 2009 он” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

 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 /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

6 Хялгас ялгах машин ком 5  

7 Тэргэнцэр  ш 1  
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8 Их даацын жинлүүр ш 1  

9 Баглах машин ш 1  

10 Төмөр утас ш 25  

11 Таар, шуудай ш 25  

12 
Баглаатай ноос, ноолуур 

хаяглах материал 
ш 25  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж болно 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

 

  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Угаасан ноос кг 5 5000 25000 

2 Угаасан ноолуур кг 5 10000 180000 

3 Угаасан сарлагийн хөөвөр кг 5 5000 25000 

4 Угаасан тэмээний ноос кг 5 5000 25000 

Дүн    255000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан угаасан ноос, ноолуураас хялгасыг нь 

ялгахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Хялгас ялгах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний төлөвлөгөөний дагуу 

явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Хялгас ялгах машин 1 

2 Сэв ялгах машин 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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 

 

 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Ямааны ноолуур кг 1 150000 150000 

2 Сарлагийн хөөвөр кг 1 15000 15000 

3 Тэмээний ноос кг 1 15000 15000 

4 Хонины ноос кг 1 15000 15000 

Дүн    195000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуур боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-05-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хялгас ялгах 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

 

ЧЭ 1. Хялгас 

ялгах үеийн 

ХАБЭА-г хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл 

/малгай, маск, ханцуйвч, 

хормогч, ажлын гутал/-

ийг өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

хэрэглэсэн 

Сургалтын 

танхим 

Дадлагын 

газар  

 

Бичгийн арга  

Ажиглалт 
ГШҮ 1.2 Хялгас ялгах 

үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

мөрдөх 

 Хялгас ялгах машины аюулгүй ажиллах 

зааварчилгааг мөрдөж ажилласан 

 Хялгас ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг 

тайлбарласан  

 Хялгас ялгах цехэд ХАБЭА-н дүрэм мөрдөж 

ажилласан 

 Хялгас ялгах ажлын байрны стандартыг судалж 

мөрдсөн 

ЧЭ 2. Хялгас 

ялгах машиныг 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Хялгас ялгах 

цехийн бичил орчныг 

хянах 

 Цехийн чийглэгийг тохируулж, хяналт тавьсан 

 Цехийн температурыг тохируулж хяналт тавьсан 
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ГШҮ 2.2 Хялгас ялгах 

агрегатын машинуудын 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Хялгас ялгах ажиллагааны зорилго, мөн чанарыг 

дурьдсан 

 Хялгас ялгах машины бүтэц, эд ангиудын үүрэг 

зориулалтыг дурьдсан 

 Тоос, шороо сорох төхөөрөмжийн зорилго, мөн 

чанарыг дурьдсан 

 Тоос, шороо сорох төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

ГШҮ 2.3 Хялгас ялгах 

машинд цэвэрлэгээ 

үйлчилгээ, тосолгоо, 

тохиргоо хийх 

 Хялгас ялгах машинд цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 

хийсэн 

 Цахилгааны аюулгүй байдлыг шалгаж, тоос 

шороо сорох төхөөрөмжийг ажиллуулсан 

ЧЭ 3. Машины 

тохиргоог ноос, 

ноолуурын 

төрөлд 

тохируулах 

ГШҮ 3.1 Түүхий эдийн 

төрлөөс хамааруулан 

хялгас ялгах агрегатын 

машинуудын хурд, эд 

анги болон голуудын 

хоорондын зайг 

зохистой хэмжээнд 

тохируулах 

 Ноолуурыг ялгахад зориулан машины голуудын 

хоорондох зайг зөв тохируулсан 

 Хөөврийг ялгахад зориулан машины голуудын 

хоорондох зайг зөв тохируулсан эсэхэд хяналт 

тавьсан 

 Тэмээний ноосыг ялгахад зориулан машины 

голуудын хоорондох зайг зөв тохируулсан эсэхэд 

хяналт тавьсан 

 Түүхий эдэд тохируулан машины хурдыг 

тохируулсан 

ГШҮ 3.2 Хялгас ялгах 

агрегатыг тэжээх 

холионы орц нормыг 

тохируулах 

 Хялгас агууламжаас хамааруулан ноолуурын 

холионы бүтцийг зөв тооцоолсон 

 Хялгас агууламжааас хамааруулан хөөврийн 

холионы бүтцийг зөв тооцоолсон 

ЧЭ 4. Хялгас 

ялгах машиныг 

ажиллуулах 

ГШҮ 4.1 Хялгас ялгах 

агрегатын төрөл, бүтэц, 

ажиллах зарчмыг 

судлах 

 Ямааны ноолуураас хялгас ялгах технологи 

ажиллагааны зорилго, мөн чанарыг 

дурьдсан 

 Ноолуур болон хялгасны шинж чанарын 

үзүүлэлтүүд, ялгагдах боломжийг дурьдсан 
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 Ноолуураас хялгас ялгах механик аргыг 

дурьдсан 

ГШҮ 4.2 Угаасан ноос, 

ноолуурыг бэлтгэх 

 Ноолуурыг дагалдах бичгийн хамт хүлээн авсан 

 Хөөврийг дагалдах бичгийн хамт хүлээн авсан 

 Тэмээний ноосыг дагалдах бичгийн хамт хүлээн 

авсан 

ГШҮ 4.3 Хялгас ялгах 

машиныг ажиллуулах 

 Тоос, шороо сорох төхөөрөмжийг ажиллуулсан 

 Ноолуураас хялгас ялгах машиныг дарааллын 

дагуу ажилуулсан 

 Сэв хялгас ялгах машиныг дарааллын дагуу 

ажиллуулсан 

ЧЭ 5. Хялгас 

ялгах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 5.1 Хялгас ялгах 

орчинд буюу цехийн 

чийглэг, температурт 

хяналт тавих 

 Цехийн чийглэг температурыг тоочсон 

 Орчинд хяналт тавьсан 

ГШҮ 5.2 Ажлын явцад 

ажлын байр, талбайг 

тогтмол цэвэрлэх  

 Ажил эхлэхийн өмнө ажлын байранд цэвэрлэгээ 

хийсэн 

 Ажил дууссаны дараа ажлын байранд цэвэрлэгээ 

хийсэн 

ГШҮ 5.3 Бүтээгдэхүүний 

чанарт хяналт тавих 

 Ноолуурын хялгас агууламжийн хэмжээнд хяналт 

тавьсан 

 Ноолуурын хаг, хогт хольцны хэмжээнд хяналт 

тавьсан 

 Ноолуурын шаариглалтанд хяналт тавьсан 

 Самнасан ноолуурын гарцанд хяналт тавьсан 

ГШҮ 5.4 Хялгас ялгах 

агрегатын хэвийн 

ажиллагааг хянах 

 Автотэжээгчийн хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавих 

 Урьдчилан болон үндсэн самнах хэсгийн хэвийн 

ажиллагаанд хяналт тавих 

 Гаргах хэсгийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих 
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ГШҮ 5.5 Хялгас ялгах 

ажиллагааны явцад гарч 

болох гэмтэл согогийг 

илрүүлэх 

 Гологдол үүсэх шалтгааныг тодорхойлсон 

 Гарсан гэмтэл согог, гологдлыг арилгасан 

 Чанарын шаардлага хангаагүй нөхцөлд 

холбогдох хүмүүст мэдэгдэж шуурхай арга 

хэмжээ авсан 

ЧЭ 6. Самнасан 

ноолууранд 

чанарын хяналт 

тавих 

ГШҮ 6.1 Самнасан ноос, 

ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

 Самнасан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судалсан 

 Олон улсын стандартыг судалсан 

ГШҮ 6.2 Самнасан ноос, 

ноолуурын 

“Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн стандартыг 

харьцуулсан 

ГШҮ 6.3 Самнасан ноос, 

ноолуурын чийг, 

тослогийг хянах 

 Боловсруулсан ноос, ноолуур, хөөврийн 

тослогийг тодорхойлж, хянасан 

 Боловсруулсан ноос, ноолуур, хөөврийн чийгийг 

тодорхойлж, хянасан 

ГШҮ 6.4 Самнасан ноос, 

ноолуурын хаг, хогт 

хольцыг хянах 

 Боловсруулсан ноос, ноолуур, хөөврийн хаг, хогт 

хольцыг тодорхойлж, хянасан 

ГШҮ 6.5 Самнасан ноос, 

ноолуурын урт, голчийг 

хянах 

 Боловсруулсан ноос, ноолуур, хөөврийн уртыг 

тодорхойлж, хянасан 

 Боловсруулсан ноос, ноолуур, хөөврийн голчийг 

тодорхойлж, хянасан 

ЧЭ 7. Ноос, 

ноолуурын орц, 

гарцыг тооцох 

ГШҮ 7.1 Самнах ноос, 

ноолуурын оролт, 

гаралтын хувийг тооцох  

 Самнах ноос, ноолуур, хөөврийн орцыг зөв 

тооцоолсон 

 Самнасан ноос, ноолуур, хөөврийн гарцыг зөв 

тооцоолсон 

ГШҮ 7.2 Сэв хялгасыг 

тооцох 

 Самнасан ноос, ноолуур, хөөврийн хялгас 

агууламжийг зөв тооцоолсон 

 Самнасан ноос, ноолуур, хөөврийн сэв очёсыг 

зөв тооцоолсон 
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ЧЭ 8. Самнасан 

ноос, ноолуурыг 

пресслэх 

ГШҮ 8.1 Пресслэх 

машиныг ажилд бэлтгэж 

ажлын эд ангиудын 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Пресслэх машины ажлын эд ангиудын бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгасан 

 Шингэн дамжуулах хоолойны бүрэн байдлыг 

шалгасан 

 Шахуургын хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг 

шалгасан 

ГШҮ 8.2 Пресслэх 

самнасан ноос, 

ноолуурыг бэлтгэх  

 Пресслэх ноос, ноолуур, хөөврийг дагалдах 

бичгийн хамт шалгаж хүлээн авсан  

ГШҮ 8.3 Пресслэх 

машиныг ажиллуулах  

 Пресслэх машины техник ашиглалтыг дүрмийг 

мөрдсөн 

 Аюулгүй ажиллах дүрмийг мөрдсөн  

 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашигласан  

 Пресслэх машиныг ажиллуулсан 

ГШҮ 8.4 Пресслэсэн 

ноос, ноолуурыг жигнэж, 

хаягжуулах 

 Пресслэх ноосыг жигнэсэн 

 Ноос, ноолуур, хөөврийн жинг шалгаж савласан 

 Ноос, ноолуур, хөөврийг өнгө, парт, зэрэг, 

чанараар нь хаягжуулсан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн нэгжийн код:IE 8152-36-06-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан угаасан ноос, ноолуур, хөөврийг будах, хатаах, 

амраахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага эзэмшинэ. 

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах”  

 “Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх”  

 “Түүхий эд, материалыг таниж, хүлээн авах”  

 “Ноосыг ангилан ялгах”  

 “Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах”  

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах” 

 “Хялгас ялгах”  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 306 

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

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 

д
э
э
р

х
 

1 
ЧЭ 1.Будах үеийн 

ХАБЭА-г хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

халад, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

өмсөх  2 8 8 18 

ГШҮ 1.2 Будах цехийн зохион 

байгуулалт, ХАБ, ЭА-н дүрмийг 

судлах 

2 

ЧЭ 2.Будах 

машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Будах машины  бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 
4 8 8 20 

ГШҮ 2.2 Будах машинд цэвэрлэгээ 

үйлчилгээ хийх 

3 

ЧЭ 3. Будах 

ажиллагаанд 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Будгийн уусмал найруулах 

4 8 8 20 
ГШҮ 3.2Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Будгийн уусмалыг найрлага, 

хэмжээг хянах 

4 

ЧЭ 4. Ноос, 

ноолууран 

ширхэгтийг будах 

ГШҮ 4.1 Будах машины төрөл, бүтэц, 

ажиллах зарчмыг судлах 

10 24 16 40 ГШҮ 4.2 Будах машиныг ажиллуулах 

ГШҮ 4.3 Ноос, ноолууран ширхэгтийг 

будах 
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5 
ЧЭ 5. Ээрмэлийг 

гогцоолдон будах 

ГШҮ 5.1 Будах машиныг ажиллуулах 
4 16 8 26 

ГШҮ 5.2 Ээрмэлийг гогцоолдон будах 

6 

ЧЭ 6. Будсан 

ноос, ноолуурыг 

хатаах 

ГШҮ 6.1 Будсан ноос, ноолуурыг 

хүлээн авч, сэгсрэх 

6 24 16 44 

ГШҮ 6.2 Сэгсэрсэн ноос, ноолуурыг 

хүлээн авч хатаах машиныг тэжээх  

ГШҮ 6.3 Хатаах ажиллагааны явцад 

хяналт тавих 

ГШҮ 6.4 Хатаагдан гарсан ноос, 

ноолуурыг зориулалтын даавуун 

шуудайнд савлан, жинлээд дараагийн 

дамжлагад шилжүүлэх 

7 

ЧЭ 7. Будах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 7.1 Будах ажиллагааны явцыг 

хянах 
4 16 8 18 

ГШҮ 7.2 Будах ажиллагаанд гарах 

гологдол гэмтлийг засах 

8 

ЧЭ 8. Будсан 

ноос, ноолууранд 

чанарын хяналт 

тавих 

ГШҮ 8.1 Будсан ноос, ноолуурын 

“MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

6 8 8 20 
ГШҮ 8.2 Будсан ноос, ноолуурын 

“Байгууллагын стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 8.3 Будсан ноос, ноолуурын чийг, 

тослогийг хянах 

9 

ЧЭ 9. Ноос, 

ноолуурыг 

цайруулах 

ГШҮ 9.1 Түүхий эд бэлтгэх 

4 16 12 40 

ГШҮ 9.2 Уусмалыг орц, нормын дагуу 

найруулах 

ГШҮ 9.3 Цайруулах ажиллагааг 

зааврын дагуу хийх 

10 

ЧЭ 10. 

Цайруулах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 10.1 Цайруулах ажиллагааны 

явцад хяналт тавих 
4 8 8 18 

ГШҮ 10.2 Цайруулах ажиллагаанд 

гарах гологдол гэмтлийг засах 

11 

ЧЭ 11. 

Цайруулсан ноос, 

ноолууранд 

чанарын хяналт 

тавих 

ГШҮ 11.1 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын “MNS Улсын стандарт”-ыг 

мөрдөх 

6 8 8 18 
ГШҮ 11.2 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын “Байгууллагын стандарт”-

ыг мөрдөх 

ГШҮ 11.3 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын чийг, тослогийг хянах 

Нийт цаг 54 144 108 306 

Онол, дадлагын харьцаа 18:82 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Будах цехэд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Эхний зааварчилгаа: 

- Будах үеийн ХАБЭА-н зааварчилгаа 

- Будах машиныг шалгах, цэвэрлэгээ 

үйлчилгээг хийх зааварчилгаа 

- Будгийн уусмалыг найруулах зааварчилгаа 

- Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэх зааварчилгаа 

- Будгийн уусмалыг найрлага, хэмжээг 

тохируулах зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа: 

- Ноос, ноолууран ширхэгтийг будах 

зааварчилгаа 

- Будсан ноос, ноолуурыг хүлээн авч, сэгсрэх 

зааварчилгаа 

- Хатаах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

зааварчилгаа 

- Будах ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах зааварчилгаа 

- Будсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хянах зааварчилгаа 

- Цайруулах уусмалын орц, нормыг 

тохируулах зааварчилгаа 

- Цайруулах ажиллагааны явцыг хяналт тавих 

зааварчилгаа 

- Цайруулах ажиллагаанд гарах гологдол 

гэмтлийг засах зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 

 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Будах машин баригч  

 Засварчин 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Будах үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, халад, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

өмсөх  

ГШҮ 1.2 Будах цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, халад, хормогч, ажлын гутал/ 

 Будах цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийн хэрэгжилт  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, ханцуйвч, халад, хормогч, ажлын гутал/-

ийн ач холбогдол  

Ур чадвар  

 Будах цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийг судлах 

 Будах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөх  

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угааж, хялгасыг нь ялгасан ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

 Эмийн сан 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будаг найруулах машин, тоног төхөөрөмж 

 Хувин /ган/ 

 Элетрон жин 

 Хэмжүүртэй сав 

 Хутгуур /ган/ 
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 Том, жижиг хэлбэр, хэмжээтэй хутгуур 

/халбага/ 

Ашигласан материал: 

1. А.Удвал, Д.Батцэнгэл, Э.Сугарсүрэн, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуй: ХАБЭА-н зарчмууд, 

2015 он, Улаанбаатар хот 

2. Ч.Авдай нар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, 2009 он, Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Будах машиныг ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 2.1 Будах машины  бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

ГШҮ 2.2 Будах машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Будах машины бүтэц, ажиллах зарчим  

 Будах машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ  

Ур чадвар  

 Будах машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угааж, хялгасыг нь ялгасан ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будаг найруулах машин, тоног төхөөрөмж 

 Хувин /ган/ 

 Элетрон жин 

 Хэмжүүртэй сав 
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 Хутгуур /ган/ 

 Том, жижиг хэлбэр, хэмжээтэй хутгуур /халбага/ 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Юү Жү Хэ “Хувцасны дизайны өнгөний зохицол” 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

5. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Будах ажиллагаанд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Будгийн уусмал найруулах 

ГШҮ 3.2 Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Будгийн уусмалыг найрлага, хэмжээг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
20 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Будгийн уусмал найруулах жор  

 Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэх ажиллагааны 

тухай  

 Будгийн уусмалыг найрлага, хэмжээ, хяналт  

Ур чадвар  

 Будгийн уусмал найруулах 

 Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угааж, хялгасыг нь ялгасан ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 
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 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будаг найруулах машин, тоног төхөөрөмж 

 Хувин /ган/ 

 Элетрон жин 

 Хэмжүүртэй сав 

 Хутгуур /ган/ 

 Том, жижиг хэлбэр, хэмжээтэй хутгуур /халбага/ 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Юү Жү Хэ “Хувцасны дизайны өнгөний зохицол” 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

5. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент4-ийн нэр: Ноос, ноолууран ширхэгтийг будах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Будах машины төрөл, бүтэц, ажиллах 

зарчмыг судлах 

ГШҮ 4.2 Будах машиныг ажиллуулах 

ГШҮ 4.3 Ноос, ноолууран ширхэгтийг будах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
40 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ноос, ноолууран ширхэгтийг будах ажиллагаа  

 Ширхгээр будах ажиллагааны онцлог, будах 

горим  

Ур чадвар  

 Ноос, ноолууран ширхэгтийг будах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

  Багаар ажиллах чадвартай байх 

  Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 
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 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угааж, хялгасыг нь ялгасан ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будаг найруулах машин, тоног төхөөрөмж 

 Хувин /ган/ 

 Элетрон жин 

 Хэмжүүртэй сав 

 Хутгуур /ган/ 

 Том, жижиг хэлбэр, хэмжээтэй хутгуур 

/халбага/ 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Юү Жү Хэ “Хувцасны дизайны өнгөний зохицол” 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

5. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Ээрмэлийг гогцоолдон будах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 5.1 Будах машиныг ажиллуулах 

ГШҮ 5.2 Ээрмэлийг гогцоолдон будах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
26 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Гогцоолдон будах ажиллагааны онцлог 

 Ээрмэлийг гогцоолдон будах ажиллагаа  

Ур чадвар  

 Будах машиныг ажиллуулах 

 Ээрмэлийг гогцоолдон будах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Угааж, хялгасыг нь ялгасан ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будаг найруулах машин, тоног төхөөрөмж 

 Хувин /ган/ 

 Элетрон жин 

 Хэмжүүртэй сав 

 Хутгуур /ган/ 

 Том, жижиг хэлбэр, хэмжээтэй хутгуур 

/халбага/ 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 2009 он 

3. Юү Жү Хэ “Хувцасны дизайны өнгөний зохицол” 

4. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

5. Р.Мядагмаа, Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Будсан ноос, ноолуурыг хатаах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Будсан ноос, ноолуурыг хүлээн авч, сэгсрэх 

ГШҮ 6.2 Сэгсэрсэн ноос, ноолуурыг хүлээн авч хатаах 

машиныг тэжээх 

ГШҮ 6.3 Хатаах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

ГШҮ 6.4 Хатаагдан гарсан ноос, ноолуурыг 

зориулалтын даавуун шуудайнд савлан, жинлээд 

дараагийн дамжлагад шилжүүлэх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
44 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Хатаах машины төрөл, онцлог 

 Хатаах машины ажиллагаа  

Ур чадвар  

 Сэгсэрсэн ноос, ноолуурыг хүлээн авч хатаах 

машиныг тэжээх  
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 Хатаах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Будсан ямааны ноолуур  

 Будсан хонины ноос 

 Будсан тэмээний ноос 

 Будсан сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Сэгсрэх машин 

 Хатаах машин 

 Тэргэнцэр 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Будах ажиллагаанд хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Будах ажиллагааны явцыг хянах 

ГШҮ 7.2 Будах ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Будах ажиллагааны хяналт шинжилгээ 

 Будах ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах арга зам  

Ур чадвар  

 Будах ажиллагааны явцыг хянах 
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 Будах ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Будсан ямааны ноолуур  

 Будсан хонины ноос 

 Будсан тэмээний ноос 

 Будсан сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будах машин 

 Хатаах машин 

 Сэгсрэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Будсан ноос, ноолууранд чанарын хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Будсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 8.2 Будсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 8.3 Будсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
 20 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  
Мэдлэг  
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 Будсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт” 

 Будсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт” 

 Будсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хяналт, шинжилгээ  

Ур чадвар  

 Будсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Будсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Будсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг хянах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Будсан ямааны ноолуур  

 Будсан хонины ноос 

 Будсан тэмээний ноос 

 Будсан сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будах машин 

 Хатаах машин 

 Сэгсрэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт: w 

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр: Ноос, ноолуурыг цайруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 9.1 Түүхий эд бэлтгэх 

ГШҮ 9.2 Уусмалыг орц, нормын дагуу найруулах 

ГШҮ 9.3 Цайруулах ажиллагааг зааврын дагуу хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
40 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Уусмалыг орц, нормын дагуу найруулах жор  

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт, 

шинжилгээ  

Ур чадвар  

 Түүхий эд бэлтгэх 

 Уусмалыг орц, нормын дагуу найруулах 

 Цайруулах ажиллагааг зааврын дагуу хийх 

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц, проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будах машин 

 Хатаах машин 

 Сэгсрэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 10-ийн 

нэр: 
Цайруулах ажиллагаанд хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 10.1 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт 

тавих 

ГШҮ 10.2 Цайруулах ажиллагаанд гарах гологдол 

гэмтлийг засах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт, 

шинжилгээ  

 Цайруулах ажиллагаанд гарах гологдол 

гэмтлийн илрүүлэлт  

Ур чадвар  

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт тавих 

 Цайруулах ажиллагаанд гарах гологдол 

гэмтлийг засах 

Хандлага 

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Будах машин 

 Хатаах машин 

 Сэгсрэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2.  “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 
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Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

Чадамжийн элемент 11-ийн 

нэр: 
Цайруулсан ноос, ноолууранд чанарын хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 11.1 Цайруулсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

ГШҮ 11.2 Цайруулсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

ГШҮ 11.3 Цайруулсан ноос, ноолуурын чийг, 

тослогийг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Цайруулсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт” 

 Цайруулсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт” 

 Цайруулсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хяналт, шинжилгээ  

Ур чадвар  

 Цайруулсан ноос, ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Цайруулсан ноос, ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Цайруулсан ноос, ноолуурын чийг, тослогийг 

хянах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн будах цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 
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 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

Будах машин 

Хатаах машин 

Сэгсрэх машин 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

3. Г.Надмид “Нэхмэлийн ширхэгт материалын хими 

технологи” 

4. Р.Мядагмаа Ц.Ганболд “Нэхмэлийн хими 

технологийн лабораторийн ажлын гарын авлага” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

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

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

                  маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 

Компьютер /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж болно 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

  

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 

4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 

9 Төрөл бүрийн будаг /20/ кг 0.2*20 50000 200000 

10 Ямааны ноолуур кг 20 75000 1500000 

11 Хонины ноос кг 20 1000 20000 

12 Тэмээний ноос кг 20 15000 300000 

13 Сарлагийн хөөвөр кг 20 1000 20000 

Дүн    2069300 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан хялгасыг нь ялгасан ноос, ноолуур, 

хөөврийг ширхэгээр, утсаар болон гогцоогоор будаж, хатаахад шаардагдах мэдлэг, 

ур чадвар, хандлага эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг будах” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ.  

 Ур чадварын үнэлгээг үйлдвэр аж ахуйн нэгж дээр ажиглалтын аргаар хийнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Будах машин 1 

2 Хатаах машин 1 

3 Центрифуг 1 

4 Тэргэнцэр  1 

5 Их даацын жинлүүр 1 

6 Баглаатай ноос, ноолуур хаяглах материал 1 

7 Таар, шуудай 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

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 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Төрөл бүрийн будаг /20/ гр 0.2*20 50000 20000 

2 Ямааны ноолуур гр 20 75000 15000 

3 Хонины ноос гр 20 1000 20000 

4 Тэмээний ноос гр 20 15000 30000 

5 Сарлагийн хөөвөр гр 20 1000 20000 

Дүн    105000 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: 
Ноос, ноолуурын анхан шатны 

боловсруулалтын технологийн ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-06-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
3 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг будах 

 

Чадамжийн 

элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Будах 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, ханцуйвч, 

халад, хормогч, ажлын гутал/-ийг 

өмсөх  

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

хэрэглэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар  

Бичгийн арга 

Ажиглалт 

ГШҮ 1.2 Будах цехийн зохион 

байгуулалт, ХАБ, ЭА-н дүрмийг 

судлах 

 Будах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг тайлбарласан  

 Будах ажлын байрны стандартыг судалж 

мөрдсөн 

ЧЭ 2. Будах 

машиныг 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Будах машины  бүрэн 

бүтэн байдлыг шалгах 

 Будах машины нэр төрөл, тэдгээрийн 

онцлогийг дурьдсан 

 Будах машины эд ангиудын үүрэг, зориулалт, 

ажиллах зарчмыг дурьдсан 

 Будах машины хаалт, эд ангиудын бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Ноос, ноолуур чихэх машин /корзин/-ы бүтэц, 

ажиллах зарчмын талаар дурьдсан 

 Будах машинд тосолгоо, цэвэрлэгээ хийсэн 

ГШҮ 2.2 Будах машинд 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

 Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлэгийг асаасан 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн 

 Будах ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэсэн 
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ЧЭ 3. Будах 

ажиллагаанд 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Будгийн уусмал 

найруулах 

 Будах бодисын орц, найрлага жорыг зөв 

уншсан 

 Жорын дагуу бодисыг зөв жинлэсэн 

 Жорын дагуу будгийн уусмалыг найруулсан 

ГШҮ 3.2 Будах ноос, ноолуурыг 

бэлтгэх 

 Будах машины бүтэц, ажиллах зарчим  

 Будах ноос, ноолуурыг бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.3 Будгийн уусмалыг 

найрлага, хэмжээг хянах 

 Будгийн уусмалын найрлага, хэмжээг дурдсан 

 Будгийн уусмалын хэмжээг зөв найруулсан 

ЧЭ 4. Ноос, 

ноолууран 

ширхэгтийг 

будах 

ГШҮ 4.1 Будах машины төрөл, 

бүтэц, ажиллах зарчмыг судлах 

 Будах машины төрлийг нэрлэсэн 

 Будах машины бүтцийг дурдсан 

 Будах машины ажиллах зарчмыг тайлбарласан  

ГШҮ 4.2 Будах машиныг 

ажиллуулах 

 Будах програмын өгөгдлийг дурьдсан 

 Будалтын програмыг ажиллуулсан 

 Сэлгэлтийн товчлуур, уурын даралтын 

товчлуур, насосыг ажиллуулсан 

 Будах машиныг ноос, ноолуураар тэжээх 

ГШҮ 4.3 Ноос, ноолууран 

ширхэгтийг будах 

 Ширхгээр будах ажиллагааны онцлогийг 

дурьдсан 

 Ноос, ноолуурыг угаасан 

 Зайлалт хийсэн 

 Будалт хийсэн 

 Хөргөлт хийсэн 

ЧЭ 5. 

Ээрмэлийг 

гогцоолдон 

будах 

ГШҮ 5.1 Будах машиныг 

ажиллуулах 

 Будах програмын өгөгдлийг дурьдсан 

 Будалтын програмыг ажиллуулсан 

 Сэлгэлтийн товчлуур, уурын даралтын 

товчлуур, насосыг ажиллуулсан 

 Будах машиныг ноос, ноолуураар тэжээх 

ГШҮ 5.2 Ээрмэлийг гогцоолдон 

будах 

 Ээрмэлийг гогцоолдон будах ажиллагааны 

тухай тайлбарласан 

 Гогоцоолдон будах ажиллагааны онцлогийг 

тайлбайрласан 
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ЧЭ 6. Будсан 

ноос, 

ноолуурыг 

хатаах 

ГШҮ 6.1 Будсан ноос, ноолуурыг 

хүлээн авч, сэгсрэх 

 Сэгсрэх машины бүтэц, ажиллах зарчмыг 

дурьдсан 

 Сэгсрэх машиныг ажиллуулсан 

ГШҮ 6.2 Сэгсэрсэн ноос, 

ноолуурыг хүлээн авч хатаах 

машиныг тэжээх 

 Сэгсэрсэн ноос ноолуурыг машинаас гарган, 

зориулалтын цэвэрхэн тэргэнцэрт ачааллаж 

хатаах дамжлаганд хүлээлгэн өгсөн 

 Хатаах машиныг ажиллуулсан  

ГШҮ 6.3 Хатаах ажиллагааны 

явцад хяналт тавих 

 Хатаалтын горимд хяналт тавьсан 

 Ноос, ноолуурын чийглэгт хяналт тавьсан 

ГШҮ 6.4 Хатаагдан гарсан ноос, 

ноолуурыг зориулалтын даавуун 

шуудайнд савлан, жинлээд 

дараагийн дамжлагад шилжүүлэх 

 Хатаагдан гарсан ноос, ноолуурыг 

зориулалтын даавуун шуудайнд шуудайлан 

хүлээлгэн өгсөн  

 Дараагийн дамжлагад хүлээлгэн өгсөн  

ЧЭ 7. Тэмээний 

ноосны 

бэлтгэлийн 

стандартыг 

судлах 

ГШҮ 7.1 Будах ажиллагааны 

явцыг хянах 

 Будалтын горимд хяналт тавьсан 

 Ноос, ноолуурын будагт хяналт тавьсан 

ГШҮ 7.2 Будах ажиллагаанд гарах 

гологдол гэмтлийг засах 

 Будах ажиллагааны явцад гологдлыг 

илрүүлсэн 

 Гарсан гологдлыг зассан 

ЧЭ 8. Будсан 

ноос, 

ноолууранд 

чанарын 

хяналт тавих 

ГШҮ 8.1 Будсан ноос, ноолуурын 

“MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

 Будах ажиллагааны тухай тайлбарласан 

 Будах ажиллагааны явцад хяналт тавьсан 

 Будсан ноос ноолуурын шаардлагыг 

тайлбарласан 

ГШҮ 8.2 Будсан ноос, ноолуурын 

“Байгууллагын стандарт”-ыг 

судлах 

 Будах ажиллагааны тухай тайлбарласан 

 Будах ажиллагааны явцад хяналт тавьсан 

 Будсан ноос ноолуурын шаардлагыг 

тайлбарласан 

ГШҮ 8.3 Будсан ноос, ноолуурын 

чийг, тослогийг хянах 

 Будсан ноос ноолуурын чийг тодорхойлсон  

 Будсан ноос ноолуурын тослогийг 

тодорхойлсон  

ГШҮ 9.1 Түүхий эд бэлтгэх 
 Ноос ноолуурыг цайруулах түүхий эдийг 

дурдсан 
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ЧЭ 9. Ноос, 

ноолуурыг 

цайруулах 

 Ноос ноолуурыг цайруулах ажиллагааг 

тайлбарласан 

ГШҮ 9.2 Уусмалыг орц, нормын 

дагуу найруулах 

 Уусмалын орц нормыг дурьдсан  

 Будгийн уусмал найруулсан  

ГШҮ 9.3 Цайруулах ажиллагааг 

зааврын дагуу хийх 

 Цайруулах ажиллагааны зорилго, мөн чанарыг 

дурьдсан 

 Цайруулах түүхий эдийг нэр төрөл, тоо 

хэмжээг шалгаж хүлээн авсан 

ЧЭ 10. 

Цайруулах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 10.1 Цайруулах 

ажиллагааны явцад хяналт тавих 

 Цайруулах аргуудыг дурьдсан 

 Ноос, ноолууранд цайруулалт хийсэн 

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт тавьсан 

ГШҮ 10.2 Цайруулах ажиллагаанд 

гарах гологдол гэмтлийг засах 

 Цайруулах ажиллагааны явцад гологдлыг 

ирүүлсэн 

 Цайруулах ажиллагааны явцад гологдол 

гэмтлийг илрүүлсэн 

ЧЭ 11. 

Цайруулах 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 11.1 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын “MNS Улсын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Цайруулах ажиллагааны тухай тайлбарласан 

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт тавьсан 

 Цайруулсан ноос ноолуурын шаардлагыг 

тайлбарласан  

ГШҮ 11.2 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын “Байгууллагын 

стандарт”-ыг мөрдөх 

 Цайруулах ажиллагааны тухай тайлбарласан 

 Цайруулах ажиллагааны явцад хяналт тавьсан 

 Цайруулсан ноос ноолуурын шаардлагыг 

тайлбарласан 

ГШҮ 11.3 Цайруулсан ноос, 

ноолуурын чийг, тослогийг хянах 

 Цайруулсан ноос ноолуурын чийг 

тодорхойлсон  

 Цайруулсан ноос ноолуурын тослог 

тодорхойлсон  
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II. МЭРГЭШҮҮЛЭХ ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-07-401 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: 

Тус чадамжаар хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөж, технологийн зааврын дагуу 

түүхий эд материалыг цийдэмдэх, холих ажиллагаанд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага эзэмшинэ.  

Өмнө эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах”  

 “Нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх”  

 “Түүхий эдийг хүлээн авах”  

 “Ноосыг ангилан ялгах”  

 “Ноолуур, хөөвөр ангилан ялгах”  

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг угаах”  

 “Хялгас ялгах”  

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг будах”  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт: 15 

Чадамжийн нэгжид 

ноогдох цаг: 282 

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

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э

л
 д

э
э
р

х
 

1 

ЧЭ 1. Холио 

хийх үеийн 

ХАБЭА-г хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэл /малгай, маск, халад, ажлын 

гутал/-ийг өмсөх 2 8 8 18 

ГШҮ 1.2 Холих цехийн зохион 

байгуулалт, ХАБ, ЭА-н дүрмийг судлах 

2 

ЧЭ 2. Холих 

машиныг 

ажилд бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Холих машины бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгах 
4 16 10 30 

ГШҮ 2.2 Холих машинд цэвэрлэгээ 

үйлчилгээ хийх 

3 

ЧЭ 3. Холионы 

бүрэлдэхүүнийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1Холих цехийн технологич 

инженерийн бичсэн жорын дагуу ноос, 

ноолуурыг хүлээн авах 4 16 8 28 

ГШҮ 3.2Жорын дагуу цийдэмд 

хэрэглэгдэх тос, усыг хэмжих 

4 
ЧЭ 4. Холиог 

цийдэмжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Жорын дагуу цийдмийг 

найруулж бэлтгэх 
4 16 16 36 

ГШҮ 4.2 Холих ажиллагаа явагдах 

бичил орчинг бүрдүүлэх 
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ГШҮ 4.3 Цийдэмжүүлэх аппаратыг 

ажиллуулах 

5 
ЧЭ 5. Холио 

хийх 

ГШҮ 5.1 Дан холио хийх  
6 32 32 70 

ГШҮ 5.2 Давхар холио хийх 

6 

ЧЭ 6. Холих 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 6.1 Холих ажиллагааны явцыг 

хянах 
6 24 16 46 

ГШҮ 6.2 Холих ажиллагаанд гарах 

гологдол гэмтлийг засах 

7 
ЧЭ 7. Холионы 

чанарыг хянах 

ГШҮ 7.1 Холионы “MNS Улсын 

стандарт”-ыг судлах 

6 16 8 30 
ГШҮ 7.2 Холионы  “Байгууллагын 

стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 7.3 3 Холионы чийг, тослогийг 

хянах 

8 
ЧЭ 8.Холиог 

амраах 

ГШҮ 8.1 Конвейрийн хэвийн 

ажиллагааг хянах 

4 16 10 30 ГШҮ 8.2 Лабазны чийг, температурыг 

хянах, тохируулах 

ГШҮ 8.3 Холиог амраах 

Нийт цаг 36 144 108 288 

Онол, дадлагын харьцаа 13:85 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

журам 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль, тогтоомж 

 Холих цехэд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Эхний зааварчилгаа: 

 Холио хийх үеийн ХАБЭА-н зааварчилгаа 

 Холих машины бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа: 

 Жорын дагуу цийдмийг хэрхэн найруулж 

бэлтгэх зааварчилгаа 

 Дан, давхар холиог хийх зааварчилгаа 

 Холих ажиллагааны явцыг хянаж, гарсан 

гологдол гэмтлийг засах зааварчилгаа 

 Холионы чийг, тослогийг хянах зааварчилгаа 

 Конвейрийн хэвийн ажиллагааг хянах 

зааварчилгаа 

 Лабазны чийг, температурыг хянах, тохируулах 

зааварчилгаа 

 Холиог амраах зааварчилгаа 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

хариуцсан инженер 
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 Мастер 

 Чанар шалгагч 

 Холих машин баригч  

 Засварчин 

 Тооцоо гаргагч 

 Хамтран ажиллагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгж 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал 

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж 

хэвших. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр: Холио хийх үеийн ХАБЭА-г хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, халад, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

ГШҮ 1.2 Холих цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийг судлах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
18 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, халад, ажлын гутал/ 

 Холих цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийн хэрэгжилт  

Ур чадвар  

 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл /малгай, 

маск, халад, ажлын гутал/-ийг өмсөх 

 Холих цехийн зохион байгуулалт, ХАБ, ЭА-н 

дүрмийг мөрдөж ажиллах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 
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 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цийдэм найруулах машин, холих тоног 

төхөөрөмж 

 Хэмжүүртэй хувин  

 Электрон жин 

 Юүлүүр  

Ашигласан материал: 

1. А.Удвал, Д.Батцэнгэл, Э.Сугарсүрэн, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуй: ХАБЭА-н зарчмууд, 

2015 он, Улаанбаатар хот 

2. Ч.Авдай нар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, 2009 он, Улаанбаатар хот 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр: Холих машиныг ажилд бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 2.1 Холих машины бүрэн бүтэн байдлыг шалгах  

ГШҮ 2.2 Холих машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
30 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Холих машины бүтэц ажиллагаа, ажиллах 

зарчим  

 Холих машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ  

Ур чадвар  

 Холих машины бүрэн бүтэн байдлыг шалгах  

 Холих машинд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 



172 

 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цийдэм найруулах машин, холих тоног 

төхөөрөмж 

 Хэмжүүртэй хувин  

 Электрон жин 

 Юүлүүр  

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Б.Болормаа “Нэхмэлийн үйлдвэрийн технологи” 

5. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр: Холионы бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 3.1 Холих цехийн технологич инженерийн бичсэн 

жорын дагуу ноос, ноолуурыг хүлээн авах 

ГШҮ 3.2 Жорын дагуу цийдэмд хэрэглэгдэх тос, усыг 

хэмжих 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
28 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Холих цехийн технологич инженерийн бичсэн 

жорын дагуу ноос, ноолуурыг хүлээн авалт  

 Жорын дагуу цийдэмд хэрэглэгдэх тос, усны 

хэмжээ тохируулалт  

Ур чадвар  

 Холих цехийн технологич инженерийн бичсэн 

жорын дагуу ноос, ноолуурыг хүлээн авах 

 Жорын дагуу цийдэмд хэрэглэгдэх тос, усыг 

хэмжих 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар:  Онолын танхим 
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 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цийдэм найруулах машин, холих тоног 

төхөөрөмж 

 Хэмжүүртэй хувин  

 Электрон жин 

 Юүлүүр  

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр: Холиог цийдэмжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт: 

ГШҮ 4.1 Жорын дагуу цийдмийг найруулж бэлтгэх 

ГШҮ 4.2 Холих ажиллагаа явагдах бичил орчинг 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 4.3 Цийдэмжүүлэх аппаратыг ажиллуулах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
36 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Жорын дагуу цийдмийг найруулж 

бэлтгэхажиллагаа  

 Холих ажиллагаа явагдах бичил орчины 

бүрдүүлэлт  

 Цийдэмжүүлэх аппаратыг ажиллах зарчим  

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 
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тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Жорын дагуу цийдмийг найруулж бэлтгэх 

 Холих ажиллагаа явагдах бичил орчинг 

бүрдүүлэх 

 Цийдэмжүүлэх аппаратыг ажиллуулах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

 Цийдэм найруулах машин, холих тоног 

төхөөрөмж 

 Хэмжүүртэй хувин  

 Электрон жин 

 Юүлүүр  

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр: Холио хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 
ГШҮ 5.1 Дан холио хийх  

ГШҮ 5.2 Давхар холио хийх 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
70 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Дан холио хийх ажиллагаа  

 Давхар холио хийх ажиллагаа  

 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  

 Дан холио хийх  

 Давхар холио хийх 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Сэмлэх машин 

 Холих тоног төхөөрөмж  

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 
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Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр: Холих ажиллагаанд хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 6.1 Холих ажиллагааны явцыг хянах 

ГШҮ 6.2 Холих ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
46 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Холих ажиллагааны явцад хяналт, шинжилгээ  

 Холих ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийн 

илрүүлэлт  

 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  

 Холих ажиллагааны явцыг хянах 

 Холих ажиллагаанд гарах гологдол гэмтлийг 

засах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх  

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Сэмлэх машин 

 Холих тоног төхөөрөмж  
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Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр: Холионы чанарыг хянах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 7.1 Холионы “MNS Улсын стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 7.2 Холионы  “Байгууллагын стандарт”-ыг судлах 

ГШҮ 7.3 Холионы чийг, тослогийг хянах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
30 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Холионы “MNS Улсын стандарт” 

 Холионы  “Байгууллагын стандарт” 

 Холионы чийг, тослогийг хяналт, шинжилгээ  

Ур чадвар  

 Холионы “MNS Улсын стандарт”-ыг мөрдөх 

 Холионы  “Байгууллагын стандарт”-ыг мөрдөх 

 Холионы чийг, тослогийг хянах 

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

 Тооцоолон бодох чадвартай байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 

 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 
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Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

Сэмлэх машин 

Холих тоног төхөөрөмж  

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр: Холиог амраах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт: 

ГШҮ 8.1 Конверийн хэвийн ажиллагааг хянах 

ГШҮ 8.2 Лабазны чийг, температурыг хянах, 

тохируулах 

ГШҮ 8.3 Холиог амраах 

Чадамжийн элементэд ногдох 

цаг: 
30 цаг 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Конвейрийн хэвийн ажиллагааг хяналт, 

шинжилгээ  

 Лабазны чийг, температурыг хяналт, 

тохируулга 

Ур чадвар  

 Лабазны чийг, температурыг хянах, 

тохируулах 

 Холиог амраах   

Хандлага  

 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах  

 Багаар ажиллах чадвартай байх 

 Цаг ашиглалт сайн байх 

 Нягт нямбай, хянуур байх 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн холих цех 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн: 

 Дэлгэц 

 Проектор 

 Самбар 

 Компьютер 

 Электрон хичээл 

 Үзүүлэн тараах материал 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ямааны ноолуур  

 Хонины ноос 
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 Тэмээний ноос 

 Сарлагийн хөөвөр 

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн жагсаалт: 

 Сэмлэх машин 

 Холих тоног төхөөрөмж  

 Лабаз 

Ашигласан материал: 

1. B.W.Wergen “Wool handbook” 

2. Д.Энхтуяа “Ээрмэлийн үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, үнэлгээ” 

3. “Ноос, ноолуур, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, эсгий 

бүтээгдэхүүний стандарт” 

4. Д.Энхтуяа Р.Борхүү “Ноолууран ээрмэл 

үйлдвэрлэх технологи” 

Дүгнэлт:  

Санал зөвлөмж:  

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суралцагч нь суурь боловсролтой, хараа, сонсгол, тулах эрхтний болон амьсгалын 

замын архаг өвчлөлгүй, мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмшсэн байх  

 ХАБЭА-н шаардлагыг дагаж мөрдөх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, 

мэргэшлийн өндөр ур чадвартай /зэрэгтэй/, багшлах эрхтэй байх 

 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрддөг байх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх/ 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын орчинд тавих стандартын шаардлага 

хангасан:  

 Онолын сургалтын танхим  

 Сургалтын лабораторийн газар 

 Номын сан, сурах бичиг 

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

түүхий эд материал  

 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

                  маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 

Компьютер /CD, DVD, 

бусад зөөврийн санамж 

бүхий хэрэгслүүд уншдаг/ 

ш 1 
HDMI, USB 2,3 оролт, 

гаралттай 

2 Принтер ш 1 энгийн 

3 Хувилагч ш 1 
Нэг дор олон тооны 

цаас татах боломжтой 

4 Самбар ш 
3-аас 

доошгүй 

1,5:2,5 метрээс багагүй 

хэмжээтэй, эсвэл 

цаасан самбарын суурь  

5 
Ухаалаг самбар байж 

болно 
ш 1  

8 Сэмлэх машин ш 1  

9 Холих машин ш 1  

10 Цийдэмдэх төхөөрөмж ш 1  

11 Их даацын жинлүүр ш 1  

12 Баглах машин ш 1  

13 Төмөр утас ш 25  

14 Таар, шуудай ш 25  

Дүн    

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Сурах бичиг  5ш 

2 Биет үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

3 Өнгөт үзүүлэн 1 иж бүрдлээс багагүй 

4 CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд 5 

5 Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж болно 5ш 

 Дүн 17ш 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Цагаан цаас ш 1 30 300 

2 Өнгийн цаас ш 1 200 2000 

3 Самбарын үзэг ш 1 2000 2000 

4 Шохой ш 1 2500 2500 

5 Үзэг, харандаа ш 1 2000 2000 

6 Тодруулагч ш 1 1500 1500 

7 Үзүүлэн  ш 1 10000 10000 

8 Тараах материалууд ш 1 3000 9000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан ажлын байрыг зохион байгуулж, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглан технологийн зааврын дагуу түүхий эд 

материалыг цийдэмдэх, холих ажиллагаанд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага 

эзэмшсэн эсэхийг нотлох 

 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

 “Ноос, ноолуур, хөөврийг холих” чадамжийн нэгжийн үнэлгээ нь үнэлгээний 

төлөвлөгөөний дагуу явагдана. 

 Явцын үнэлгээг тестээр үнэлнэ.  

 Ур чадварын үнэлгээг үйлдвэр аж ахуйн нэгж дээр ажиглалтын аргаар хийнэ. 

 

3. Үнэлгээний орчин 

 

Үнэлгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:  

№ Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр Тоо хэмжээ 

1 Будах машин 1 

2 Хатаах машин 1 

3 Центрифуг 1 

4 Тэргэнцэр  1 

5 Их даацын жинлүүр 1 

6 Баглаатай ноос, ноолуур хаяглах материал 1 

7 Таар, шуудай 1 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 

  

9 Ямааны ноолуур  кг 5 75000 375000 

10 Хонины ноос кг 5 1000 5000 

11 Тэмээний ноос кг 5 15000 75000 

12 Сарлагийн хөөвөр  кг 5 1000 5000 

Дүн    489300 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

 үнэ 
Нийт үнэ 

1 Төрөл бүрийн будаг /20/ гр 0.2*20 50000 20000 

2 Ямааны ноолуур гр 20 75000 15000 

3 Хонины ноос гр 20 1000 20000 

4 Тэмээний ноос гр 20 15000 30000 

5 Сарлагийн хөөвөр гр 20 1000 20000 

Дүн    105000 
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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: 
Ноос, ноолуурын боловсруулалтын технологийн 

ажилтан 
Чадамжийн нэгжийн код: IE 8152-36-07-401 

Мэргэшлийн түвшин: YI Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ноос, ноолуур, хөөврийг холих 

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

  

ЧЭ 1. Холио хийх 

үеийн ХАБЭА-г 

хангах 

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл 

/малгай, маск, халад, 

ажлын гутал/-ийг өмсөх 

 Ажлын хувцасны үүрэг, зориулалт, ашиглалтыг 

тайлбарласан  

 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн 

 Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

хэрэглэсэн 

Дадлагын 

газар  

Ажлын байр  

Амаар  

Ажиглалт 

ГШҮ 1.2 Холих цехийн 

зохион байгуулалт, ХАБ, 

ЭА-н дүрмийг судлах 

 Холих үеийн ХАБЭА-н дүрмийг тайлбарласан  

 Холих ажлын байрны стандартыг судалж 

мөрдсөн 

ЧЭ 2. Холих 

машиныг ажилд 

бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Холих машины 

бүрэн бүтэн байдлыг 

шалгах 

 Холих машины нэр төрөл, эд ангиудын үүрэг, 

зориулалт, ажиллах зарчмыг дурьдсан 

 Холих машины хаалт, эд ангиудын бүрэн бүтэн 

байдлыг шалгасан 

 Холих машинд тосолгоо, цэвэрлэгээ хийсэн 
Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар   

ГШҮ 2.2 Холих машинд 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 

 Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлэгийг асаасан 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн 

 Холих ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэсэн 

ЧЭ 3. Холионы 

бүрэлдэхүүнийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.1 Холих цехийн 

технологич инженерийн 

бичсэн жорын дагуу ноос, 

ноолуурыг хүлээн авах 

 Холионд хэрэглэгдэх ноос, ноолуурын шинж 

чанарыг дурьдсан 

 Холионд хэрэглэгдэх химийн ширхэгтийн шинж 

чанарыг дурьдсан 
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ГШҮ 3.2 Жорын дагуу 

цийдэмд хэрэглэгдэх тос, 

усыг хэмжих 

 Цийдэмд хэрэглэгдэх бодисын нэр төрлийг 

дурьдсан 

 Жорыг зөв уншсан 

ЧЭ 4. Холиог 

цийдэмжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Жорын дагуу 

цийдмийг найруулж 

бэлтгэх 

 Цийдмийн найрлагын талаар дурьдсан 

 Цийдмийг зөв найруулсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар  

ГШҮ 4.2 Холих ажиллагаа 

явагдах бичил орчинг 

бүрдүүлэх 

 Холих цехийн орчны онцлогийн талаар 

дурьдсан 

 Холих цехийн температур, чийглэгийг 

тохируулсан 

ГШҮ 4.3 Цийдэмжүүлэх 

аппаратыг ажиллуулах 

 Сэнсийг ажиллуулсан 

 Хийн тээврийн системийг ажиллуулсан 

 Цийдэмжүүлэх машин тоног төхөөрөмжийг 

ажиллуулсан 

 Хэвтээ, босоо дамжуулагчийг ажиллуулсан 

ЧЭ 5. Холио хийх ГШҮ 5.1 Дан холио хийх  

 Холио хийх аргуудыг дурьдсан 

 Дан холио хийх технологийн талаар дурьдсан 

 Холио хийхийн өмнө машин, лабаз, шал, 

талбайг сайтар цэвэрлэсэн 

 Ноос, ноолуурын чийглэгийг технологийн 

горимд заасны дагуу тохируулж байгаа 

байдалд 

 Жинлэж авсан ноос, ноолуурыг шал талбай 

дээр жигд зулсан 

 Задлан холих машины хэвтээ дамжуулагчийг 

холионы бүрэлдэхүүнээр бага хэмжээтэйгээр 

жигд тэжээсэн 

 Ноос, ноолууран холиог жигд цийдэмжүүлсэн 

 Холиог хийн тээврийн хоолойгоор лабаз руу 

зааврын дагуу шилжүүлсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар  
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ГШҮ 5.2 Давхар холио 

хийх 

 Жинлэж авсан ноос, ноолуурыг шал талбай 

дээр жигд зулсан  

 Холионы бүрэлдэхүүнийг тус бүрээр нь дэс 

дараалалтайгаар ноос ноолуурыг жигд 

давхарлан зулах маягаар үе давхарга үүсгэн 

зулсан 

 Задлан холих машины хэвтээ дамжуулагч дээр 

ноосыг жигд зулсан 

 Ноос, ноолуур задлагдах явцад цийдэмжүүлэлт 

ийг зааврын дагуу хийсэн 

 Цийдэмжүүлэгдсэн холиог 24 цаг амраасны 

дараа холиог дараагийн дамжлаганд 

шилжүүлсэн 

 Лабаз, талбай, машиныг бүрэн сайтар 

цэвэрлэсэн 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар  

ЧЭ 6. Холих 

ажиллагаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 6.1 Холих 

ажиллагааны явцыг хянах 

 Холих ажиллагааны программд хяналт тавьсан 

 Холионы задаргаанд хяналт тавьсан 

 Холионы цийдэмжүүлэлтэнд хяналт тавьсан 

 Холих машины хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавьсан 

 Технологийн горимд хяналт тавьсан 

 Холих ажиллагаа явагдах хугацаа, орчны 

температур, чийглэг, дулаанд хяналт тавьсан 

Сургалтын 

онолын 

танхим 

Дадлагын 

газар   

ГШҮ 6.2 Холих 

ажиллагаанд гарах 

гологдол гэмтлийг засах 

 Холих машины хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавьсан 

 Холих ажиллагааны явцад гологдлыг 

илрүүлсэн 

 Гарсан гологдлыг зассан 



186 

 

ЧЭ 7. Холионы 

чанарыг хянах 

ГШҮ 7.1 Холионы “MNS 

Улсын стандарт”-ыг судлах 

 Холионы “MNS Улсын стандарт”-ыг судласан 

 Холих ажиллагаа явагдах хугацаа, орчны 

температур, чийглэг, дулааны тухай стандартыг 

дурдсан 

ГШҮ 7.2 Холионы  

“Байгууллагын стандарт”-

ыг судлах 

 Холионы  “Байгууллагын стандарт”-ыг судласан 

 Холих ажиллагааны технологийн горимыг 

дурдсан 

ГШҮ 7.3 Холионы чийг, 

тослогийг хянах 

 Технологийн горимд хяналт тавьсан 

 Холих ажиллагаа явагдах хугацаа, орчны 

температур, чийглэг, дулаанд хяналт тавьсан 

ЧЭ 8. Холиог 

амраах 

ГШҮ 8.1 Конверийн 

хэвийн ажиллагааг 

хянах 

 Конвейрийн хэвийн ажиллагааг хянасан 

 Сэнсийг ажиллуулсан 

 Хийн тээврийн системийг ажиллуулсан 

ГШҮ 8.2 Лабазны чийг, 

температурыг хянах, 

тохируулах 

 Технологийн горимд хяналт тавьсан 

 Лабазны орчны температур, чийглэг, дулаанд 

хяналт  

 Лабазны чийг, температурыг хянах, 

тохируулсан 

 Лабаз, талбай, машиныг бүрэн сайтар 

цэвэрлэсэн тавьсан 

ГШҮ 8.3 Холиог амраах 

 Холиог хийн тээврийн хоолойгоор лабаз руу 

зааврын дагуу шилжүүлсэн 

 Цийдэмжүүлэгдсэн холиог 24 цаг амраасны 

дараа холиог дараагийн дамжлаганд 

шилжүүлсэн 

 

 


