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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

ХНХЯ   Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам  

ХХҮГ   Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар 

МББХГ   Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар 

ЧСС   Чадамжид суурилсан сургалт 

ЧН    Чадамжийн нэгж  

ЧЭ    Чадамжийн элемент  

ГШҮ    Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ҮШҮ   Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо) 

МЧХ    Мэдлэг, чадвар, хандлага 

ГЦХ    Гүйцэтгэлийн цар хүрээ  

ХАБЭА   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй  

ҮТ    Үнэлгээний төв  

БАЗТ    Бүсийн арга зүйн төв  

МБСС   Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт  

ҮАМАТ - 08  Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт  

ТҮ          Техникийн үйлчилгээ  

ХДА         Хүч дамжуулах анги  
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ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН 

ХӨТӨЛБӨР ДАРААХ ХЭСГЭЭС БҮРДЭНЭ  

  

I.  ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ          

II.  ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ  

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

байвал зохих чадамжийн нэгж  

2) Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт  

3) Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл  

4) Чадамжийн элементийн төлөвлөгөө (багш нар боловсруулна)  

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

1) Суралцагч  

2) Багш  

3) Сургалтын орчин  

IV. ҮНЭЛГЭЭ  

1) Үнэлгээний удирдамж  

2) Үнэлгээний төлөвлөгөө  
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ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

 

д/д Чадамжийн нэгжийн нэр 
Чадамжийн 

нэгжийн код 

1 ХАБЭА-г хангаж ажиллах 7123-14-01-401 

2 Ажлын байрыг бэлтгэх 7123-14-02-401 

3 Налуу дээвэр угсрах 7123-14-03-401 

4 Хавтгай дээвэр угсрах 7123-14-04-401 

5 Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 7123-14-05-401 

6 Шилэн фасад угсрах 7123-14-06-401 

7 Гадна ханын өнгөлгөө хийх 7123-14-07-401 

8 Гадна ханыг дулаалах 7123-14-08-401 

9 Тусгаарлах хана угсрах 7123-14-09-401 

10 Дүүжин тааз угсрах 7123-14-10-401 

11 Шалны хийц угсрах 7123-14-11-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг 

хангаж ажиллах  

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-01-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжаар суралцагчид хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн шаардлагыг өөрийн ажлын байрандаа мөрдөж 

ажиллах мэдлэг, ур чадвар Хандлага эзэмшинэ.                          

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: Шаардлагагүй 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 

 

Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 -15 

Чадамжийн нэгжид  

ноогдох цаг 36 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

о
гд

о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р

х
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 

д
э
э
р

х
 

1 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт 

ба хууль эрх 

зүйн орчин 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

4 4  8 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн 

бусад баримт бичигтэй танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

болон бусад шаардлагыг зөрчих, 

түүний үр дагавартай танилцах. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглэгээтэй танилцах 

2 

ЧЭ 2. Ажлын 

байрыг зөв 

зохион 

байгуулах  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал 

түймэр, онцгой байдлын үед сахих 

дүрэм журмыг байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, бодлогод уялдуулан дагаж 

мөрдөх. 

4 4  8 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах. 
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ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж хэрэгслийг 

зориулалтын дагуу ашиглах. 

3 

ЧЭ 3. Ажлын 

байрны аюулыг 

илрүүлэх болон 

эрсдэлийн 

үнэлгээнд 

оролцох 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох, тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

4 4  8 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

4 

ЧЭ 4. 

Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй 

байдал, эрүүл 

ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийгбайгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

ашиглах 

2 2  4 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах 

шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн 

хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой 

дасгал, сургуулилтын үед баримтлах 

дүрэм журмыг байгууллагын тогтсон 

заавар чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх  

5 

ЧЭ 5. 

Шаардлагатай 

нөхцөлд 

эмнэлгийн 

анхны тусламж 

үзүүлэх 

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь яаралтай 

тусламжийн үед туслалцаа 

үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон дэг журамд 

нийцүүлэн тодорхойлох 

4 4  8 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах.  

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулилтын явцад 

зөв аргаар цаг алдалгүй анхны 

тусламж үзүүлэх.  

Онол дадлагын харьцаа: 18 18  36 
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Хуурай хийц угсрагчийн хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Оношлогдсон багаж хэрэгслийн засах, солих 

эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам зэргийг 

дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
ХАБЭА-н үндсэн ойлголт ба хууль эрх зүйн орчин 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай танилцах 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичигтэй танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагавартай 

танилцах. 
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ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлтэй танилцах 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглэгээтэй танилцах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 

Суралцагчийн тоо: 10 - 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Ажлын байрны аюул осол 

 Ажлын байрны аюул ослын ангилал 

 Эрсдлийн зэрэглэл ба анхан шатны эрсдлийн 

үнэлгээ 

 Нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Ажлын байрны аюул ослыг тодорхойлох 

 Ажлын байрны аюул ослын ангилалыг мэдэх 

 Эрсдлийн зэрэглэл ба анхан шатны эрсдлийн 

үнэлгээ хийх 

 Нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх 

Хандлага  

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил үүрэг 

гүйцэтгэх, даалгаварыг мөрдөж ажиллах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Ажлын багийн гишүүд, хамт олонтой эелдэг 

боловсон харьцдаг байх 

 Мэдлэг мэргэжлийн хувьд өсөх, дэвших 

сонирхолтой байх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хариуцлагатай ханддаг 

байх 

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Багаар ажиллах 

 Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Онол ба дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 
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 Самбар      

 Шохой /3-н төрөл/ 

 Видео хичээл   

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичиг 

 Багаж       

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын бээлий, 

малгай, ажлын гутал, чихэвч, амны хаалт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, скайнер, хэвлэгч, DVD 

тоглуулагч 

Ашигласан материал: 

1. “Барилгын талбай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал ” гарын авлага УБ хот 2013 он  

2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

Ч.Авдай 2009  

3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль”2008.05.22 

4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтын модуль хөтөлбөр УБ 2006 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Ажлын байрыг зөв зохион байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, 

онцгой байдлын үед сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, бодлогод уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГШҮ 2.2. Ажлын байрны шаардлага стандарт 

хангаж ажиллах. 

ГШҮ 2.3. Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 

Суралцагчийн тоо: 10 - 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Ажлын байрыг эмх цэгц, зохион байгуулалт 

 Гар аргаар ачаа өргөх арга 

 Шат, тавцантай ажиллах заавар  

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  
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 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Ажлын байрыг эмх цэгцтэй зохион байгуулах  

 Гар аргаар ачаа өргөх  

 Өндөрт ажиллах 

 Шат, тавцантай ажиллах 

Хандлага  

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил үүрэг 

гүйцэтгэх, даалгаварыг мөрдөж ажиллах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Ажлын багийн гишүүд, хамт олонтой эелдэг 

боловсон харьцдаг байх 

 Мэдлэг мэргэжлийн хувьд өсөх, дэвших 

сонирхолтой байх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хариуцлагатай ханддаг 

байх 

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Багаар ажиллах 

 Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Онол ба дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-н төрөл/ 

 Видео хичээл   

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичиг 

 Багаж       

 9. Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын бээлий, 

малгай, ажлын гутал, чихэвч, амны хаалт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, скайнер, хэвлэгч, DVD 

тоглуулагч 

Ашигласан материал: 

1. “Барилгын талбай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал ” гарын авлага УБ хот 2013 он  

2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

Ч.Авдай 2009  

3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль”2008.05.22 
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4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтын модуль хөтөлбөр УБ 2006 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх болон эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох, 

тохиромжтой арга барил сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг 

тусламж, мэдээллээр хангах. 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 

Суралцагчийн тоо: 10 - 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Ажлын байрны аюул осол 

 Ажлын байрны аюул ослын ангилал 

 Эрсдлийн зэрэглэл ба анхан шатны эрсдлийн 

үнэлгээ 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Ажлын байрны аюул ослыг тодорхойлох 

 Ажлын байрны аюул ослын ангилалыг мэдэх 

 Эрсдлийн зэрэглэл ба анхан шатны эрсдлийн 

үнэлгээ хийх 

Хандлага  

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил үүрэг 

гүйцэтгэх, даалгаварыг мөрдөж ажиллах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Ажлын багийн гишүүд, хамт олонтой эелдэг 

боловсон харьцдаг байх 
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 Мэдлэг мэргэжлийн хувьд өсөх, дэвших 

сонирхолтой байх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хариуцлагатай ханддаг 

байх 

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Багаар ажиллах 

 Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Онол ба дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-н төрөл/ 

 Видео хичээл   

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичиг 

 Багаж       

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын бээлий, 

малгай, ажлын гутал, чихэвч, амны хаалт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, скайнер, хэвлэгч, DVD 

тоглуулагч 

Ашигласан материал: 

1. “Барилгын талбай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал ” гарын авлага УБ хот 2013 он  

2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

Ч.Авдай 2009  

3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль”2008.05.22 

4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтын модуль хөтөлбөр УБ 2006 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг 

байгууллагын заавар чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн ашиглах 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын 

дагуу хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм журамд 
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нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
4 

Суралцагчийн тоо: 10 - 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслэлийн 

зориулалт 

 ХАБ –ын дүрст тэмдэг, тэмдэглээ 

 Нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслэлийг 

зориулалтаар ашиглах 

 ХАБ –ын дүрст тэмдэг, тэмдэглээг унших 

ашиглах 

 Нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж 

Хандлага  

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил үүрэг 

гүйцэтгэх, даалгаварыг мөрдөж ажиллах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Ажлын багийн гишүүд, хамт олонтой эелдэг 

боловсон харьцдаг байх 

 Мэдлэг мэргэжлийн хувьд өсөх, дэвших 

сонирхолтой байх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хариуцлагатай ханддаг 

байх 

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Багаар ажиллах 

 Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Онол ба дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-н төрөл/ 

 Видео хичээл   

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичиг 
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 Багаж       

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын бээлий, 

малгай, ажлын гутал, чихэвч, амны хаалт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, скайнер, хэвлэгч, DVD 

тоглуулагч 

Ашигласан материал: 

1. “Барилгын талбай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал ” гарын авлага УБ хот 2013 он  

2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

Ч.Авдай 2009  

3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль”2008.05.22 

4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтын модуль хөтөлбөр УБ 2006 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Шаардлагатай нөхцөлд эмнэлгийн анхны тусламж 

үзүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь яаралтай тусламжийн 

үед туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон дэг журамд нийцүүлэн 

тодорхойлох 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны тусламж үзүүлэх 

арга барил, аргачлалыг судлах.  

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулилтын явцад зөв аргаар цаг 

алдалгүй анхны тусламж үзүүлэх.  

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 

Суралцагчийн тоо: 10 - 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй, 

эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг 

анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба 

тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар  

 Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх 



 

16 

 

Хандлага  

 Ажлын даалгаврын дагуу ажил үүрэг 

гүйцэтгэх, даалгаварыг мөрдөж ажиллах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Ажлын багийн гишүүд, хамт олонтой эелдэг 

боловсон харьцдаг байх 

 Мэдлэг мэргэжлийн хувьд өсөх, дэвших 

сонирхолтой байх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хариуцлагатай ханддаг 

байх 

 Асуудал шийдвэрлэх 

 Багаар ажиллах 

 Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Онол ба дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-н төрөл/ 

 Видео хичээл   

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичиг 

 Багаж       

 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, хамгаалалтын бээлий, 

малгай, ажлын гутал, чихэвч, амны хаалт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, скайнер, хэвлэгч, DVD 

тоглуулагч 

Ашигласан материал: 

1. “Барилгын талбай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал ” гарын авлага УБ хот 2013 он  

2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 

Ч.Авдай 2009  

3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль”2008.05.22 

4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

сургалтын модуль хөтөлбөр УБ 2006 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Хуурай хийц угсрагчийн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг 

хариуцлагатай байх шаардлагатай 

 Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах ажлын дүрэмт хувцас, хамгаалах 

хэрэгслийг бүрэн бэлтгэсэн байх 

 ХАБЭА-н шаардлага дагаж мөрддөг байх 

 Хариуцлага хүлээх чадвартай 
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 Мэргэжилдээ дур сонирхолтой байх 

 Бие даан суралцах чадвартай 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

Хуурай хийц угсрагчийн чадамжийн нэгжийг заах багш нь дараах үүрэг хариуцлагатай байх 

шаардлагатай. 

 Бакалавр буюу түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй 

 Багшлах эрхтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх 

 ХАБЭА-г хангаж ажилладаг 

 Шударга, хариуцлагатай 

 Онолын болон практик дадлага туршлага бүрэн эзэмшсэн 

 Өөрийгөө байнга хөгжүүлэх чадвартай 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

         маягт 1 

№ Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих нэгж Тоо 

ширхэг 

Техникийн 

үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 ХАБ-ын нэг бүрийн 

хамгаалах хэрэгслэлүүд 
Иж бүрдэл 2 

Олон улсын стандартын 

шаардлага хангасан 

2 ХАБ-ын хэмжих багажууд 
Иж бүрдэл 2 

Олон улсын стандартын 

шаардлага хангасан 

3 ХАБ-ын эмнэлгийн анхны 

тусламжийн хайрцаг 
Иж бүрдэл 1 

Олон улсын стандартын 

шаардлага хангасан 

 4 ХАБ-ын эмнэлгийн анхны 

тусламжийн макет, 

симулятор 

Иж бүрдэл 1 

Олон улсын стандартын 

шаардлага хангасан 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:     

маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 

Дараах хувь хүний зохих хамгаалах хэрэгслийг ашиглах: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

20 



 

18 

 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Ажлын бээлий 

 Ажлын гутал 

 Тод өнгийн хантааз 

 Хамгаалах хувцас (хослол ) 

2 

 “Хуурай хийц” анхан шатны мэдлэг олгох гарын авлага  

 “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа  

 Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч багшийн 

гарын авлага “Барилгын ажлын гүйцэтгэлд суурилсан 

сургалт” /2012 он/ 

20 

3 

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас  

 Сурах бичиг 

1 

 Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт:  

маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

1 Хамгаалалтын хувцас ш 1 30000 30000 

2 Хамгаалалтын малгай ш 1 15000 15000 

3 Ажлын гутал ш 1 50000 50000 

4 Хамгаалалтын бээлий ш 1 500 500 

5 Амьсгал хамгаалах хэрэгсэл ш 1 500 500 

6 Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл ш 1 500 500 

Дүн  6 96500 96500 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил:  Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код  7123-14-01-301 

Мэргэшлийн түвшин:  IV 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар: 
001 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах 

 

Чадамжийн 

элементийн нэр 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга, хэрэгсэл 

(Тохирсон 

арга, 

хэрэгслийг 

сонгоно) 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт ба 

хууль эрх зүйн 

орчин 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

1.1.1 Хөдөлмөрийн нөхцлийн сөрөг хүчин 

зүйлсийг бууруулсан 

1.1.2 Хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулсан 

1.1.3 Ажлын байрны аюулгүй байдлыг 

мөрдөж ажилласан 

Сургалтын 

онолын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

Ярилцлага 

Ажиглалт 

Биечлэн 

гүйцэтгэх 

аргаар 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

1.2.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд 

нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 

тодорхойлсон 

1.2.2 Түүнийг бууруулах, аюулгүй 

ажиллагааг хангасан 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

болон бусад шаардлагыг зөрчих, 

түүний үр дагавартай танилцах. 

1.3.1 Эрүүл мэндээ хамгаалсан 

1.3.2 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчөөс 

хамгаалах арга хэмжээг авсан  

ГШҮ 1.4. Хамгаалах техник, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

1.4.1 Ажлын тусгай хувцас хэрэглэсэн 

1.4.2 Ажлын тусгай гутал хэрэглэсэн 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

1.5.1 ХАБ –ын дүрст тэмдэг, тэмдэглээг 

уншсан 
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зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглэгээтэй танилцах 

ЧЭ 2. Ажлын 

байрыг зөв зохион 

байгуулах  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, 

гал түймэр, онцгой байдлын үед 

сахих дүрэм журмыг байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, бодлогод уялдуулан дагаж 

мөрдөх. 

2.1.1 Аюул ослын ангилал, осолд дөхсөн 

тохиолдлыг тодорхойлсон 

ГШҮ 2.2. Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах. 

2.2.1 Дүрс ба бичигт тэмдэглээг таньдаг 

байсан 

ГШҮ 2.3. Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж хэрэгслийг 

зориулалтын дагуу ашиглах. 

2.3.1 Багаж хэрэгсэлийг ашиглах, ажиллах 

аюулгүй ажиллагааг хангасан 

2.3.2 Багаж хэрэгсэлийг ашигласны дараа 

арчиж цэвэрлэн, эмх цэгцийг 

хангасан 

ЧЭ 3. Ажлын 

байрны аюулыг 

илрүүлэх болон 

эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох, тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

3.1.1 Аюул ослыг хүчин зүйлээр нь 

ангилсан 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

3.2.1 Ажлын байрны “Аюултай хэсэг”-тэй 

танилцсан 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох. 

3.3.1 Сургалтын талбарт эрсдлийн үнэлгээ 

хийсэн 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

3.4.1 Эрсдэлийг тогтоож, зохих арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн 

ЧЭ 4. 

Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийгбайгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

ашиглах 

4.1.1 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслэлийг 

зөв нормативт хугацаанд хэрэглэсэн 
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ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах 

шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн 

хэргийг бөглөх 

4.2.1 Ажлын байранд тэмдэг тэмдэглэгээг 

сонгон байрлуулсан Ажил гүйцэтгэх 

явцад санамж бичиг байрлуулсан 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай 

холбоотой дасгал, сургуулилтын үед 

баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, 

дүрэм журамд нийцүүлэн зүй 

зохистой дагаж мөрдөх  

4.3.1 Гал, гал түймрийн аюултай эсэхийг 

тогтоосон 

4.3.2 Гал унтраах арга хэмжээ авах 

нөхцлийг бүрдүүлсэн  

4.3.3 Галын аюулгүй ажиллагааг хангасан 

ЧЭ 5. 

Шаардлагатай 

нөхцөлд 

эмнэлгийн анхны 

тусламж үзүүлэх 

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь 

яаралтай тусламжийн үед туслалцаа 

үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон дэг журамд 

нийцүүлэн тодорхойлох 

5.1.1 Анхны тусламж үзүүлэх арга зүйг 

тайлбарласан 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах.  

5.2.1    Сэхээн амьдруулалт хийх дараалал 

зөв тодорхойлсон. Үүнд  

- аюултай байгаа эсэхийг шалгасан 

- хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсхийг 

шалгасан 

- тусламж дуудсан. /101, 102,103,105 

хөдөө орон нутагт +103 / 

- амьсгалын замыг нээсэн 

- амьсгалтай бол сэргээх байрлалд 

оруулсан. 

- амьсгалж буй эсхийг шалгасан 

- зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт 

хийсэн /30 цээжний даралт, 2 амьсгал 

- таны нэр хэн бэ? Намайг сонсож байна 

уу? гэх мэт асуулт асуусан 

- мөрөн дээр нь зөөлөн алгадсан.  

- технологийн дагуу боолтыг зөв боосон 

Дадлага 

хичээлийн 

байранд 
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 II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь ажлын даалгавар ба техникийн зураг 

төслийг үндэслэн ганцаар болон багаар гүйцэтгэх, ажлыг төлөвлөх, материал ба багаж 

тоног төхөөрөмжийг зөв байрлуулах, ажлын үе шатуудыг хуваарилах, зохион байгуулах 

хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангасан ажлын байр талбайг бэлдэх, орчныг 

хамгаалах, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг шалгах, хэмжээг тооцоолох, талбайг цэвэрлэн 

хүлээлгэж өгөх зэрэг ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 Барилгын ажлын үндсийг судлах 

 ХАБЭА  

 Зураг төслийн үндэс 

 Материал судлал 

 Цахилгаан техникийн үндэс 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 36 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 д

э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Ажлын байрны 

зааварчилгаа авах 

ГШҮ 1.1 Барилга угсралтын ажил 

гүйцэтгэх үеийн анхан шатны 

ХАБЭА-н зааварчилгаа авах 

 8  8 

ГШҮ 1.2 Ажлын онцлогт тохирсон 

зааварчилгааг авах 

ГШҮ 1.3 Давтан зааварчилгаа 

авах 

ГШҮ 1.4 ХАБЭА-н дүрэм журмыг 

мөрдөн ажиллах 

2 
ЧЭ 2. Ажлын 

зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.1 Барилгын суурийн ажлын 

зурагтай танилцах 

 8  8 

ГШҮ 2.2 Барилгын зоорийн 

давхарын зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.3 Барилгын нэгдүгээр 

давхар буюу давтагдах давхарын 

зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.4 Барилгын дээврийн 

ажлын зурагтай танилцах 

3 
ГШҮ 3.1 Тухайн барилгын ажлын 

зурагтай танилцах 
 8  8 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байрыг бэлтгэх 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-02-401 
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ЧЭ 3. Төлөвлөгөө 

гаргаж материалын 

тооцоо хийх 

ГШҮ 3.2 Ажлын байр зохион 

байгуулж төлөвлөх 

ГШҮ 3.3 Хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Ажлыг гүйцэтгэх 

дараалал төлөвлөх 

ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу материал 

бэлтгэх 

4 
ЧЭ 4. Шат вандан 

угсрах 

ГШҮ 4.1 Шат вандан угсрах 

ажлын зурагтай танилцах 

 12  12 

ГШҮ 4.2 Шат вандан угсрах 

талбайг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шат ванданг зургийн 

дагуу угсралт хийхдээ хэвтээ 

босоо чиглэлд тэгш ус ашиглан 

угсарах  

ГШҮ 4.4 Шат вандангийн 

бэхэлгээг шалгах 

Онол, дадлагын харьцаа 
0 36  36 

0 100  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 
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 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай/ каск /, нүдний 

шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол 

хэрэглэх юм. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Ажлын байрыг бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Ажлын байрны зааварчилгаа авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх үеийн 

анхан шатны ХАБЭА-н зааварчилгаа авах 

ГШҮ 1.2 Ажлын онцлогт тохирсон зааварчилгааг 

авах 

ГШҮ 1.3 Давтан зааварчилгаа авах 

ГШҮ 1.4 ХАБЭА-н дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 цаг 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Ажлын байрны ашиглалт зориулалт 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

 Ажлын байранд ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

тавигдах шаардлага 

 Ажлын байранд багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмжийг зөв зохистой байрлуулан 

хураах арга 

 Ажлын байрыг зөв зохистой ашиглах тухай  

Ур чадвар  

 Ажлын байрны ашиглалт зориулалтыг дагуу 

ашиглаж ажиллуулах ур чадвар . 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлагуудыг 

тухай ур чадвар. 

 Ажлын байранд ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах, 

тавигдах шаардлагын тухай ур чадвар.  

 Ажлын байранд багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмжийг зөв зохистой байрлуулан 

хураах  

 Ажлын байрны зай талбай орон зайг зөв 

зохистой ашиглах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 
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 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар:  Танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар       

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Туслах багаж хэрэгслүүд  

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

 Зааварчилгааны хуудас 

 Компьютер 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
шаардлагагүй 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
шаардлагагүй 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжилийг дэмжих хөтөлбөр, 

GIZ“Барилгын дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 

он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байрыг бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Ажлын зурагтай танилцах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Барилгын суурийн ажлын зурагтай 

танилцах 

ГШҮ 2.2 Барилгын зоорийн давхарын зурагтай 

танилцах 

ГШҮ 2.3 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах 

давхарын зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.4 Барилгын дээврийн ажлын зурагтай 

танилцах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 цаг 
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Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Барилгын суурийн ажлын зураг 

 Барилгын зоорийн давхарын зураг 

 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах 

давхарын зураг 

  Дээврийн хийцийн зурагийг унших , зурах 

мэдлэг 

Ур чадвар  

 Барилгын суурийн ажлын зургтай танилцах 

унших ур чадвар эзэмших 

 Барилгын зоорийн давхарын зураг унших  

 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах 

давхарын зураг унших  

  Барилгын дээврийн хийцийн зураг дээр 

ажиллах  

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор     

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Бичгийн цаас 

 Ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шугам /ком/, харандаа, гортиг, баллуур, 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2010 он/ 

3. Сургагч багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байрыг бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Төлөвлөгөө гаргаж материалын тооцоо хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Тухайн барилгын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 3.2 Ажлын байр зохион байгуулж төлөвлөх 

ГШҮ 3.3 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал төлөвлөх 

ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу материал бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
8 цаг  

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм 

 Төслийн барилгын ажлын зураг  

 Ажлын байр зохион байгуулалт 

  Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн бэлтгэл 

 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал  

 Зургийн дагуу материал бэлтгэл 

Ур чадвар  

 Төслийн барилгын ажлын зурагтай танилцах 

тайлбарлан ярих  

 Ажлын байр зохион байгуулж төлөвлөх  

  Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг бэлтгэх  

 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал төлөвлөх  

 Зургийн дагуу материал бэлтгэх  

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх Хувийн менежмент 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

 9. Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, 

өнгийн цаас, цавуу, скоч, ватум цаас  
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Бичгийн цаас 

 Ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шугам /ком /, харандаа, гортиг, баллуур, 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2010 он/ 

3. Сургагч багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт ба 

угсралтын технологи 

7. “Хуурай хийц” анхан шатны мэдлэг олгох гарын 

авлага 

8. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байрыг бэлтгэх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Шат вандан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Шат вандан угсрах ажлын зурагтай 

танилцах 

ГШҮ 4.2 Шат вандан угсрах талбайг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шат ванданг зургийн дагуу угсралт хийхдээ 

хэвтээ босоо чиглэлд тэгш ус ашиглан 

угсарах  

ГШҮ 4.4 Шат вандангийн бэхэлгээг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
12 цаг  

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Шат вандан угсрах ажлын зураг 

 Шат вандан угсрах талбайн бэлтгэл  

 Шат ванданг зургийн дагуу угсралт хийхдээ 

хэвтээ босоо чиглэлд тэгш ус ашиглах арга 

 Шат вандангийн бэхэлгээний хяналт  

Ур чадвар  

 Шат вандан угсрах ажлын зурагтай танилцах 

 Шат вандан угсрах талбайг бэлтгэх 

 Шат ванданг зургийн дагуу угсралт хийхдээ 

хэвтээ босоо чиглэлд тэгш ус ашиглан угсран 

ажилд бэлэн болгох  

 Шат вандангийн бэхэлгээг шалган ажилд 

бэлэн болгох 

Хандлага  
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 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

 Санаачлагатай, овсгоотой байх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 8. Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Цаас, банз 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
 Шат вандан, эвхдэг шат, угсардаг шат, тэгш ус г.м 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 
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Багшид: 

 

МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн 

нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа Хандлага, сургалтыг 

чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр 

тусгах.Тухайлбал: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн 

хэвшмэл үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт 

үнэлгээний аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 
Сургалтын тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

1 Шат вандан Ширхэг 8 
Стандартын шаардлага 

хангасан 

2 Хуурай хийц угсрах багаж 

хэрэгсэл 

Иж бүрдэл 5 Стандартын шаардлага 

хангасан 

3 Сургалтын /барилгын/ машин 

механизм 

Дүүжинт өргүүр 

Ширхэг 1 Техникийн аюулгүй 

байдлыг хангасан улсын 

үзлэг, оношлогоонд 

хамрагдсан 

4 Онолын сургалтын тоног 

төхөөрөмж 

 Компьютер 

 Экран 

 Проектор 

Ширхэг 1 

Стандартын шаардлага 

хангасан 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

Суралцагч бүрт олгох 
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 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

2  “Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэх” гарын 

авлага 

 Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Тус бүр 20 ширхэг 

3  Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага 

хангах тоо хэмжээтэй 

байна. 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт /1 хүнд ноогдох/ 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

1 Цагаан цаас ш 5 100 500 

2 Өнгийн цаас ш 2 100 200 

3 Самбарын үзэг ш 1 1500 1500 

4 Шохой ш 1 150 150 

5 Үзэг, харандаа ш 1 700 700 

6 Тодруулагч ш 1 1000 1000 

Дүн 4050 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийцийг угсрах Чадамжийн нэгжийн код CF7123-14-02-601 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Ажлын байрыг бэлтгэх 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин  

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Ажлын 

байрны 

зааварчилгаа 

ГШҮ 1.1 Барилга 

угсралтын ажил 

гүйцэтгэх үеийн анхан 

шатны ХАБЭА-н 

зааварчилгаа авах 

1.1.1 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан  

1.1.2 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх үеийн анхан 

шатны зааварчилгааг ХАБЭА хариуцсан 

ажилтнаас авсан 

- Онолын 

танхим 

- Дадлагын 

газар 

- Ярилцлагын 

арга, Ажлын 

байранд 

ажиглалт хийх 

ГШҮ 1.2 Ажлын 

онцлогт тохирсон 

зааварчилгааг авах 

1.2.1 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх үеийн ХАБЭА-

н сургалтанд хамрагдсан 

1.2.2 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч нь тухайн 

гүйцэтгэх ажлын онцлогт тохирсон зааварчилгааг 

ажлын нөхцөл өөрчлөгдөх тухай бүрт авсан 

ГШҮ 1.3 Давтан 

зааварчилгаа авах 

1.3.1 Давтан зааварчилгааг ажлын төрөл, онцлогт 

тохируулан авсан 

ГШҮ 1.4 ХАБЭА-н 

дүрэм журмыг мөрдөн 

ажиллах 

1.4.1 ХАБЭА-н дүрэм журам судалсан 

1.4.2 ХАБЭА-н дүрэм журам зааварчилгааг мөрдөж 

ажилласан 

ЧЭ 2. Ажлын 

зурагтай 

танилцах 

ГШҮ 2.1 Барилгын 

суурийн ажлын 

зурагтай танилцах 

2.1.1 Барилгын зай хэмжээ, барилгын бүтээцийн 

зурагтай танилцсан 

2.1.2 Барилгын суурийн суултын гүн, суурийн төрлийг 

ажлын зураг уншиж мэдсэн 

ГШҮ 2.2 Барилгын 

зоорийн давхарын 

зурагтай танилцах  

2.2.1 Барилгын бүтээцийн зураг судалсан 

2.2.2 Барилгын зоорийн давхарын бүтээцийг онцлог 

гүйцэтгэх аргачлалыг ажлын зураг уншиж мэдсэн  



 

35 

 

ГШҮ 2.3 Барилгын 

нэгдүгээр давхар буюу 

давтагдах давхарын 

зурагтай танилцах 

2.3.1 Барилгын иж бүрэн зураг төсөлтэй танилцсан 

2.3.2 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах 

давхар бүтээцлэл хэмжээ хэрэглэгдэх материал, 

давхрын өндөр, тухайн барилгын хэмжээ зэргийг 

зураг уншиж судалсан 

ГШҮ 2.4 Барилгын 

дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

2.4.1 Барилгын иж бүрэн зураг төсөлтэй танилцсан 

2.4.2 Барилгын дээврийн төрөл ангилал, хэрэглэгдэх 

материал, багаж хэрэгсэлийг ажлын зураг уншиж 

мэдсэн 

2.4.3 Барилгын дээврийн хэсэгчилсэн зурагтай 

танилцсан 

ЧЭ 3. 

Төлөвлөгөө 

гаргаж 

материалын 

тооцоо хийх 

ГШҮ 3.1 Тухайн 

барилгын ажлын 

зурагтай танилцах 

3.1.1 Тухайн барилгын иж бүрэн ажлын зураг төсөлтэй 

танилцсан 

3.1.2 Тухайн барилгын онцлог шийдлүүдийг зургаас 

үзэж танилцсан 

ГШҮ 3.2 Ажлын байр 

зохион байгуулж 

төлөвлөх 

3.2.1 Ажлын байрыг тухайн ажлын онцлогт тохируулан 

төлөвлөсөн 

3.2.2 Ажлын байрыг тухайн ажлын онцлогт тохируулан 

зөв зохион байгуулсан 

ГШҮ 3.3 Хэрэглэгдэх 

багаж хэрэгслийг 

бэлтгэх 

3.3.1 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг судалсан 

3.3.2 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг тухайн ажилд 

тохируулан бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.4 Ажлыг 

гүйцэтгэх дараалал 

төлөвлөх 

3.4.1 Гүйцэтгэх ажлын технологийг судалсан 

3.4.2 Ажлыг гүйцэтгэх дарааллыг төлөвлөсөн 

ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу 

материал бэлтгэх 

3.5.1 Зургийн дагуу хэрэглэгдэх материалыг судалсан 

3.5.1 Зургийн дагуу хэрэглэгдэх материалыг сонгосон 

3.5.1 Судлаж сонгосон материалыг хураах хадгалах 

горимын дагуу зөв хурааж бэлтгэсэн 

ЧЭ 4. Шат 

вандан 

угсрах 

ГШҮ 4.1 Шат вандан 

угсрах ажлын зурагтай 

танилцах 

4.1.1 Шат вандан угсрах ажлын талбайтай танилцаж 

бэлтгэсэн 
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4.1.2 Угсрах шат ванданг ажлын онцлогт тохируулан 

сонгосон  

4.1.1 Шат вандан угсрах ажлын зурагтай бүрэн 

танилцсан 

ГШҮ 4.2 Шат вандан 

угсрах талбайг бэлтгэх 

4.2.1 Шат вандан угсрах талбайг чөлөөлсөн 

4.2.2 Шат вандан угсрах талбайг нивлер ашиглан 

хэмжиж сайн тэгшилсэн 

ГШҮ 4.3 Шат ванданг 

зургийн дагуу угсралт 

хийхдээ хэвтээ босоо 

чиглэлд тэгш ус 

ашиглан угсарах  

4.3.1 Шат ванданг угсрахдаа эгц босоо чиглэлд тэгш ус 

ашиглаж угсарсан 

4.3.2 Шат ванданг угсрахдаа хэвтээ чиглэлд тэгш ус 

ашиглаж тэгшилсэн 

ГШҮ 4.4 Шат 

вандангийн бэхэлгээг 

шалгах 

4.4.1 Шат вандангийн түгжээ холболт угсралт бүрэн 

хийгдсэн эсэхийг шалгасан  

4.4.2 Шат вандангийн бэхэлгээг ХАБЭА-н ажилтан 

шалгаж ашиглах зөвшөөрөл олгосон  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь налуу дээврийн технологийн зураг 

төслийн дагуу бие даан угсарч гүйцэтгэх ур чадварыг эзэмших, ажлыг төлөвлөх, 

материал болон багаж тоног төхөөрөмжийг тооцоолох зэрэг чадамжуудыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Барилгын ажлын үндэс 

 Барилгын ханын хийц угсралт 

 ХАБЭА  

 Зураг төслийн үндэс 

 Материал судлал 

 Цахилгаан техникийн үндэс  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 144 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 д

э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р
 

1 

ЧЭ 1. Налуу 

дээврийн 

хэмжилтийн 

тэмдэглэгээ хийх 

ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай 

танилцах 

2 8 4 14 

ГШҮ 1.2 Налуу дээврийн бэлдэц 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн дагуу 

бэлдэц дээр тэмдэг, тэмдэглэгээ 

тавих 

2 

ЧЭ 2. Налуу 

дээврийн бэлдэц 

угсрах 

ГШҮ 2.1 Зургийн дагуу эсгэх 

/тайрах, зүсэх/ 

2 6 4 12 
ГШҮ 2.2 Модон бэлдцийг угсарч 

холбоход бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Шувуу нурууг угсрах 

/сараалж/ 

3 

ЧЭ 3. Налуу 

дээврийн сараалж 

бүтээц угсрах 

ГШҮ 3.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

3 14 8 25 

ГШҮ 3.2 Хийц, бүтээцүүдийг 

байршуулах талбайг стандартын 

дагуу бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Бүтээц, бэлдэц 

материалыг дээвэрт байршуулах 

ГШҮ 3.4 Сараалж угсрах 
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ГШҮ 3.5 Бэхэлгээ хийх 

ГШҮ 3.6 Угсарсан сараалжинд 

хэмжилт хийж шалгах 

ГШҮ 3.7 Багаж төхөөрөмжийг 

хурааж, ажлын байр цэвэрлэх 

4 

ЧЭ 4. Налуу 

дээврийн шалавч 

хийх 

ГШҮ 4.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

2 10 6 18 

ГШҮ 4.2 Шалавчны бэлдэц, 

хэрэглэгдэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шалавч угсрах 

ГШҮ 4.4 Шаардлаг?тай 

хийцүүдийг шалгах 

5 

ЧЭ 5. Налуу 

дээврийн хучлага 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

2 10 6 18 

ГШҮ 5.2 Дээрийн хучлагын 

материал сонгох 

ГШҮ 5.3 Дээврийн ажлын талбайд 

хэмжих 

ГШҮ 5.4 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрөмжийг сонгох 

ГШҮ 5.4 Бэлдэц материал бэлтгэх 

6 

ЧЭ 6. Налуу 

дээврийн уур, ус, 

дулаан тусгаарлагч 

хийх 

ГШҮ 6.1 Ажлын зурагтай 

танилцах 

2 10 6 18 

ГШҮ 6.2 Ус, чийг, дулаан, уур 

тусгаарлагч материалуудыг 

бэлтгэх 

ГШҮ 6.3 Ус, чийг тусгаарлагч 

/дотор/ материалыг угсрах 

ГШҮ 6.4 Дулаан тусгаарлагч 

материалыг угсрах 

ГШҮ 6.5 Уур ус тусгаарлагч 

/гадна/ материалыг угсрах 

7 

ЧЭ 7. Налуу 

дээврийн ус 

зайлуулагч угсрах 

ГШҮ 7.1 Ус зайлуулах системийн 

зурагтай танилцах 

3 12 8 23 

ГШҮ 7.2 Ус зайлуулах материалыг 

бэлтгэх 

ГШҮ 7.3 Шат вандан угсрах 

ГШҮ 7.4 Ховоо тогтоогч бэхэлгээг 

дээврийн нуруунд угсрах 

ГШҮ 7.5 Ховоог дээврийн ирмэгт 

угсрах 

ГШҮ 7.6 Усны юүлүүрийг угсрах 

ГШҮ 7.7 Ус буулгах хоолойг 

угсрах 

ГШҮ 7.8 Холбоос хоорондын зай 

завсрыг шалгах 
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ЧЭ 8. Дээврийн 

газардуулга хийх 

ГШҮ 8.1 Зурагт заасан 

газардуулга, аянга зайлуулагчийн 

схемтэй танилцах 

2 8 6 16 

ГШҮ 8.2 Газардуулга, аянганы 

хамгаалалтын хэрэгслийг угсрах 

ГШҮ 8.3 Дотор газардуулгыг 

угсрах 

ГШҮ 8.4 Гадаад газардуулга 

угсрах 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 78 48 144 

12,5 87,5  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл , тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

  Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Налуу дээврийн хэмжилтийн тэмдэглэгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Налуу дээврийн бэлдэц бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн багаж, хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн дагуу бэлдэц дээр тэмдэг, 

тэмдэглэгээ тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2 Сур дадлага 8 Үйлд дадлага 4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Дээврийн ажлын зураг 

 Налуу дээврийн бэлдэц бэлтгэх аргачлал 

 Хэмжилтийн багаж, хэрэгсэл бэлтгэх бэлтгэл 

ажил 

 Барилгын зургийн тэмдэг тэмдэглэгээ мэддэг 

байх. 

Ур чадвар: 

 Ажлын зураг унших 

 Налуу дээврийн бэлдэц бэлтгэх 

 Хэмжилтийн багаж хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх ашиглах 

 Ажлын зургийн дагуу бэлдэц дээр тэмдэг, 

тэмдэглэгээ тавих 

Хандлага   

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар:  Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 1.Ном сурах бичиг зөвлөмж, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Зурагт болон слайдан үзүүлэн 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

 5. Технологийн карт   

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, OSB, ДСтП, ДВП, 

профиль төмөр, фанер, холбогч, бэхлэгч, базальт, 

эрдэс хөвөн, акустик хавтан, шилэн хөвөн, 

амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, хөөсөнцөр хавтан 

дулаан тусгаарлагч, дуу чимээ тусгаарлагч, ус чийг 

тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, зүсмэл 

модон материал, хадаас шруп,хар цаас, гөлмөн 

төмөр 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, баллуур, гортиг, өнцөг хэмжигч 

хэмжих багаж, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн 

хутга, рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар хөрөө, гипсний 

харуул, батерейт дрилл, тавлагч, цахилгаан гар 

дрилл, үдээслэгч, хайч, бахь, шат, халив /отвертка/, 

лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр /отвесь/, 

цаасны хутга, түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Налуу дээврийн бэлдэц угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Зургийн дагуу эсгэх /тайрах, зүсэх/ 

ГШҮ 2.2 Модон бэлдцийг угсарч холбоход бэлтгэх 

ГШҮ 2.3 Шувуу нурууг угсрах /сараалж/ 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2 Сур дадлага 6 Үйлд дадлага 4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Зургийн дагуу эсгэх тайрах, зүсэж бэлтгэх 

ажил 

 Модон бэлдцийг угсарч холбоход бэлтгэх 

аргачлал 

 Шувуу нурууг угсрах сараалж зангидах 

технологи 

 Ур чадвар: 

 Зургийн дагуу эсгэх тайрах, зүсэх  

 Модон бэлдцийг угсарч холбох  

 Шувуу нурууг угсрах сараалж босгож зангидах 

 Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 
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 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Ном, сурах бичиг, гарын авлага. Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Утас, Шрүп, Мятууны бэх, зүсмэл модон материал, 

OSB хавтан, хар панер, хар цаас, дээврийн нимгэн 

төмөр, хуванцар шифр Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, 

фанер, холбогч, бэхлэгч, базальт, эрдэс хөвөн, 

шилэн хөвөн, амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, 

хөөсөнцөр хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, харандаа, мяту, отвес, тэгш ус, лазер тэгш ус 

Алх, хөрөө, харуул, цахилгаан гар хөрөө, цахилгаан 

гар харуул, өрөм, угсардаг шат, 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

   

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Налуу дээврийн сараалж бүтээц угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Дээврийн ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 3.2 Хийц, бүтээцүүдийг байршуулах талбайг 

стандартын дагуу бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Бүтээц, бэлдэц материалыг дээвэрт 

байршуулах 

ГШҮ 3.4 Сараалж угсрах 

ГШҮ 3.5 Бэхэлгээ хийх 

ГШҮ 3.6 Угсарсан сараалжинд хэмжилт хийж шалгах 

ГШҮ 3.7 Багаж төхөөрөмжийг хурааж, ажлын байр 

цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 3 Сур дадлага 14 Үйлд дадлага 8 
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Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Дээврийн ажлын зураг 

 Хийц, бүтээцүүдийг байршуулах талбайн 

стандарт 

 Бүтээц, бэлдэц материалыг дээвэрт 

байршуулах сараалж угсралт 

 Бэхэлгээний ажил 

 Угсарсан сараалжинд хэмжилт хийж шалгах 

 Багаж төхөөрөмжийг хурааж, ажлын байрны 

цэвэр орчин 

Ур чадвар  

 Дээврийн ажлын зураг унших 

 Хийц, бүтээцүүдийг байршуулах талбайг 

стандартын дагуу бэлтгэх 

 Бүтээц, бэлдэц материалыг дээвэрт 

байршуулах Сараалж угсрах 

 Бэхэлгээ хийх 

 Угсарсан сараалжинд хэмжилт хийж шалгах 

 Багаж төхөөрөмжийг хурааж, ажлын байр 

цэвэрлэх 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор, Дэлгэц, Самбар, Шохой /3-х төрөл/. 

Видео хичээл. Үзүүлэн тараах материал. 

Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд.Өндрийн бүс, 

хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

 Зөвлөмж, гарын авлага. Биет үзүүлэн /хуурай 

хийцийн/ 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Утас, Шрүп, Мятууны бэх, зүсмэл модон материал, 

OSB хавтан, хар панер, хар цаас, дээврийн нимгэн 

төмөр, хуванцар шифр, холбогч, бэхлэгч, базальт, 

эрдэс хөвөн, шилэн хөвөн, амьсгалдаг цаас, 

плёнкан цаас, хөөсөнцөр хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, тэгш ус, булан чий, рейк, гар хөрөө, 

цахилгаан гар хөрөө, цахилгаан гар өрөм батерейт 

дрилл, цохилтод дрилл, цахилгаан гар дрилл, хийн 

буу, компрессор, цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, 

халив /отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин 

эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга, түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  
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2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ “Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох гарын 

авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Налуу дээврийн шалавч хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Дээврийн ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 4.2 Шалавчны бэлдэц, хэрэглэгдэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шалавч угсрах 

ГШҮ 4.4 Шаардлагтай хийцүүдийг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2 Сур дадлага 10 Үйлд дадлага 6 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дээврийн ажлын зураг 

 Шалавчны бэлдэц, хэрэглэгдэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэл ажил 

 Шалавч угсралт 

 Шаардлагатай хийцүүдийг шалгах арга 

Ур чадвар  

 Дээврийн ажлын зураг унших 

 Шалавчны бэлдэц, хэрэглэгдэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх 

 Шалавч угсрах 

 Шаардлагтай хийцүүдийг шалгах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, самбар, шохой /3-х төрөл/, видео 

хичээл, үзүүлэн тараах материал, мэргэжлийн ном 

сурах бичигүүд, өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Дулаан тусгаарлагч, дуу чимээ тусгаарлагч, ус 

чийг тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, 

зүсмэл модон материал, хадаас шруп, хар цаас, 

гөлмөн төмөр,  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, баллуур, гортиг, өнцөг хэмжигч 

хэмжих багаж, 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч” /2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Налуу дээврийн хучлага угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Дээврийн ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 5.2 Дээрийн хучлагын материал сонгох 

ГШҮ 5.3 Дээврийн ажлын талбайд хэмжилт хийх 

ГШҮ 5.4 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

сонгох ХАБЭА н журмыг ханган ашиглах 

ГШҮ 5.4 Бэлдэц материал бэлтгэх 

ГШҮ 5.4 Налуу дээврийн хучлагыг ширхэгийн 

материалаар хучих 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2, Сур дадлага 10, Үйлд дадлага 6 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дээврийн ажлын зураг 

 Дээрийн хучлагын материал сонголт 

 Дээврийн ажлын талбайн хэмжилт 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

сонгох ХАБЭА-н мэдлэг 

 Бэлдэц материал бэлтгэл ажил 
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 Налуу дээврийн хучлагыг ширхэгийн 

материалаар хучих аргачлал 

Ур чадвар  

 Дээврийн ажлын зурагтай танилцах 

 Дээрийн хучлагын материал сонгох 

 Дээврийн ажлын талбайд хэмжих 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

сонгох ХАБЭА-н журмыг ханган ашиглах 

 Бэлдэц материал бэлтгэх 

 Налуу дээврийн хучлагыг ширхэгийн 

материалаар хучих 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, самбар, шохой /3-х төрөл/, видео 

хичээл, үзүүлэн тараах материал, мэргэжлийн ном 

сурах бичгүүд, өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Ус чийг тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, 

зүсмэл модон материал, хадаас шруп, хар цаас, 

гөлмөн төмөр, Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, OSB, 

ДСтП, ДВП, базальт, эрдэс хөвөн, акустик хавтан, 

шилэн хөвөн, амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, 

хөөсөнцөр хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, баллуур, гортиг, өнцөг хэмжигч 

 хэмжих багаж, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн 

хутга, рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар хөрөө, 

цахилгаан гар өрөм, гипсний харуул, батерейт 

дрилл, тавлагч, цохилтод дрилл, хийн буу, 

компрессор, үдээслэгч, хайч, цахилгаан гар тасдагч, 

бахь, шат, халив /отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, 

дүүжин эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга, түүний ир 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох гарын 

авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 
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Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Налуу дээврийн уур, ус, дулаан тусгаарлагч хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 6.2 Ус, чийг, дулаан, уур тусгаарлагч 

материалуудыг бэлтгэх 

ГШҮ 6.3 Ус, чийг тусгаарлагч /дотор/ материалыг 

угсрах 

ГШҮ 6.4 Дулаан тусгаарлагч материалыг угсрах 

ГШҮ 6.5 Уур ус тусгаарлагч /гадна/ материалыг 

угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2 Сур дадлага Үйлд дадлага 6 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Ажлын зураг 

 Ус, чийг, дулаан, уур тусгаарлагч 

материалуудын сонголт 

 Ус, чийг тусгаарлагч /дотор/ материалыг 

угсрах технологи 

 Дулаан тусгаарлагч материалыг угсрах 

технологи 

 Уур ус тусгаарлагч /гадна/ материалыг угсрах 

технологи 

Ур чадвар   

 Налуу дээвэр угсрах ажлын зураг унших 

 Ус, чийг, дулаан, уур тусгаарлагч 

материалуудыг бэлтгэх 

 Ус, чийг тусгаарлагч /дотор/ материалыг 

угсрах 

 Дулаан тусгаарлагч материалыг угсрах 

 Уур ус тусгаарлагч /гадна/ материалыг угсрах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 
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 4. Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

дулаан тусгаарлагч, дуу чимээ тусгаарлагч, ус 

чийг тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, 

зүсмэл модон материал, хадаас шруп,хар цаас, 

гөлмөн төмөр, дээврийн ус зайлуулах хуванцар 

хоолой  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, баллуур, гортиг, өнцөг хэмжигч 

 хэмжих багаж, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн 

хутга, рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар хөрөө, 

цахилгаан гар өрөм, батерейт дрилл, тавлагч, 

цохилтод дрилл, хийн буу, компрессор, үдээслэгч, 

хайч, цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, халив 

/отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр 

/отвесь/, цаасны хутга,түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Налуу дээврийн ус зайлуулагч угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 7.1 Ус зайлуулах системийн зурагтай танилцах 

ГШҮ 7.2 Ус зайлуулах материалыг бэлтгэх 

ГШҮ 7.3 Шат вандан угсрах 

ГШҮ 7.4 Ховоо тогтоогч бэхэлгээг дээврийн нуруунд 

угсрах 

ГШҮ 7.5 Ховоог дээврийн ирмэгт угсрах 

ГШҮ 7.6 Усны юүлүүрийг угсрах 

ГШҮ 7.7 Ус буулгах хоолойг угсрах 

ГШҮ 7.8 Холбоос хоорондын зай завсрыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 3 Сур дадлага 12 Үйлд дадлага 8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Ус зайлуулах системийн зураг 
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 Ус зайлуулах материалыг бэлтгэх аргачлал 

 Шат вандан угсралт 

 Ховоо тогтоогч бэхэлгээг дээврийн нуруунд 

угсрах технологи 

 Ховоог дээврийн ирмэгт угсрах технологи 

 Усны юүлүүрийг угсрах технологи 

 Ус буулгах хоолойг угсрах технологи 

 Холбоос хоорондын зай завсрыг шалгах 

аргачлал 

Ур чадвар  

 Ус зайлуулах системийн зураг унших 

 Ус зайлуулах материалыг бэлтгэх 

 Шат вандан угсрах 

 Ховоо тогтоогч бэхэлгээг дээврийн нуруунд 

угсрах 

 Ховоог дээврийн ирмэгт угсрах 

 Усны юүлүүрийг угсрах 

 Ус буулгах хоолойг угсрах 

 Холбоос хоорондын зай завсрыг шалгах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, самбар, шохой /3-х төрөл/, Видео 

хичээл  Үзүүлэн тараах материал, Мэргэжлийн ном 

сурах бичигүүд, Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

дулаан тусгаарлагч, дуу чимээ тусгаарлагч, ус 

чийг тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, 

зүсмэл модон материал, хадаас шруп, хар цаас, 

гөлмөн төмөр, дээврийн ус зайлуулах хуванцар 

хоолой 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, өнцөг хэмжигч, метр, тэгш ус, 

булан чий, гар хөрөө, цахилгаан гар хөрөө, 

цахилгаан гар өрөм, г батерейт дрилл, тавлагч, 

цохилтод дрилл, хийн буу, компрессор, үдээслэгч, 

цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, халив /отвертка/, 

лазер чиг утас, дүүжин эгцлүүр /отвесь/,  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 
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4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Налуу дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Дээврийн газардуулга хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 8.1 Зурагт заасан газардуулга, аянга 

зайлуулагчийн схемтэй танилцах 

ГШҮ 8.2 Газардуулга, аянганы хамгаалалтын 

хэрэгслийг угсрах 

ГШҮ 8.3 Дотор газардуулгыг угсрах 

ГШҮ 8.4 Гадна газардуулга угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Онол 2 Сур дадлага 8 Үйлд дадлага 6 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Зурагт заасан газардуулга, аянга 

зайлуулагчийн схем 

 Газардуулга, аянганы хамгаалалтын 

хэрэгслийн угсралт 

 Дотор газардуулгыг угсрах горим 

 Гадна газардуулга угсрах горим 

Ур чадвар: 

 Зурагт заасан газардуулга, аянга 

зайлуулагчийн схемийг унших 

 Газардуулга, аянганы хамгаалалтын 

хэрэгслийг угсрах 

 Дотор газардуулгыг угсрах 

 Гадна газардуулга угсрах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

1. Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

2. Электрон хичээл, видео бичлэг 
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3. Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

4. Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Ус чийг тусгаарлагч, галаас хамгаалах материал, 

зүсмэл модон материал, хадаас шруп, хар цаас, 

гөлмөн төмөр,  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шугам, харандаа, өнцөг хэмжигч, метр, тэгш ус, 

булан чий, цахилгаан гар өрөм, батерейт дрилл, 

тавлагч, цохилтод дрилл, цахилгаан гар тасдагч, 

бахь, шат, халив /отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, 

дүүжин эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

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

хэвшмэл үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт 

үнэлгээний аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  Дүүжинт өргүүр ш 1 
Техникийн аюулгүй байдлыг хангасан 

улсын үзлэг, оношлогоонд хамрагдсан 

2.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг хангасан 

улсын үзлэг, оношлогоонд хамрагдсан 

3.  Суурин хөрөө 
Иж 

бүрдэл 
1 

220 вольтоор ажиллах, эргэлт 1600-

2000 эрг/мин, чадал 2квт, хамгаалах, 

туслах хэрэгсэл хангагдсан. Үртэс 

соргчтой. Стандартын шаардлага 

хангасан 

4.  
Цахилгаан гар 

хөрөө 
ш 4 

230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Эргэлтийн хурд 2850 rpm 

Ирний диаметр 160 мм 

Хөрөөний ирний налах градус 0-45 

Хөрөөдөх гүн 55 мм хүртэл 

5.  
Цахилгаан гар 

харуул 
ш 4 

220 v-р ажилладаг.чадал 0,6 – 0,8 квт, 

туслах хэрэгсэлтэй 

6.  
Цахилгаан гар 

фрезер 
ш 4 

220 v-р ажилладаг 0,6 – 1 квт 

чадалтай, боловсруулах хутга туслах 

хэрэгслийн иж бүрдэлтэй 

7.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

8.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 

Кабелын урт 4 м 

9.  
Цахилгаан 

дрилль 
ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

10.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 л/мин. 

Bar(см2) /Normal,Max 42592, Баллон 

23л, 27кг, 2.0hp, 1.5 kw, 220 В/50hz 
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11.  
Ажлын тоос 

сорогч 
ш 1 

3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

12.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

13.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

14.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

15.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

16.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

17.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

18.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын буланг 

шалгах зориулалттай 

19.  Хөрөө уран ш 10 

Уян иртэй , хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. Материал 

гар,  

20.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 – 

0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

21.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

22.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

23.  Мяту ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

24.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 

25.  Нивелир ш 1 Гадаргуугийн түвшин тогтоож хэмжигч  
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26.  

Рейк 

ш 20 
2,5м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

27.  ш 20 
1м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

28.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

29.  Пароллон ш 20 
Замаск, хавтанцар, шалны ажилд 

тэгшилгээ өнгөлгөөнд хэрэглэх 

30.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

31.  ш 20 60 см урттай 

32.  ш 20 80 см урттай 

33.  ш 20 1 м урттай 

34.  ш 20 2 м урттай 

35.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

36.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

37.   Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудйг хооронд нь 

холбох, хөдөлгөөнгнй бэхлэхэд 

38.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа , хатуу балтай 

39.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

40.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  

41.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай . 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод буюу 

металлаар хийгдсэн. 

42.  Шүүр ш 5 Тоос шороо цэвэрлэх шүүр тосгуур  

43.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

44.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах.шулуун, баруун 

, зүүн гарын зориулалттай. Материал : 

хатуу гангаар хийгдсэн. 

45.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах , тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт , цохилтын 

хүч даах чадвартай.  3 – 8 кг жинтэй. 

Иш нь сугарахгүй байх. 

46.  
Эвхэгддэг гар 

хөрөө 
ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. Ган 

төмөр иртэй, эвхэгддэг, шүдний алхам 

ойрхон 

47.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал : хатуу ган хайлш. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

48.  Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 
Суралцагч бүрт олгох 
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 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

49.   “Хуурай хийцийн ажил 

гүйцэтгэх” гарын авлага 

 Дээврийн ажил (анхан шатны 

мэдлэг олгох гарын авлага) 

 Дээврийн нимгэн төмөрчин 

Чадамжид суурилсан сургалтын 

модульчилсан хөтөлбөр 

Тус бүр 20 ширхэг 

50.   Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага хангах тоо 

хэмжээтэй байна. 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

51.  Шрүп Хайрцаг 2 6000 12000 

52.  Бууны шрүп Хайрцаг 2 6000 12000 

53.  Гипсэн хүрээ ш 10 2000 20000 

54.  Тортой булан м 20 6000    120000 

55.  Туузан тор ш 3 6000 18000 

56.  Замаска Шуудай 6 14000 84000 

57.  
Дуу тусгаарлагч 

материал 
Боодол 5 

30000    150000 

58.  Тастагчийн ир ш 6 2000 12000 

59.  Мятууны бэх ш 1 12000 12000 

60.  Гипсэн хавтан ш 10 17000 170000 

61.  
30*60 гипсэн 

хавтан 
Хайрцаг  

  

62.  
60*60 гипсэн 

хавтан 
Хайрцаг  

  

63.  Шрүп мастер ком 3 250000 750000 

64.  Цохилттой дрилль ком 1 150000 150000 

Дүн 1510000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  
001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 
Налуу дээвэр угсрах 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Налуу 

дээврийн 

хэмжилтийн 

тэмдэглэгээ 

хийх 

ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай 

танилцах 

1.1.1. Барилгын ерөнхий зурагтай танилцсан 

1.1.2. Дээврийн хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 
- Дадлагын 

танхим, 

- Ажлын 

байр 

/тоостой, 

өндөрт 

байж 

болно/ 

- Ажиглалтын, 

- Амаар, 

- Төслийн ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх, 

- Бичгээр 

ГШҮ 1.2 Налуу дээврийн 

бэлдэц бэлтгэх 

1.2.1. Зурагт заасан стандарт бэлдцүүдийг тоо 

хэмжээгээр сонгосон 

1.2.2. Үүрэг зориулалтаар нь ангилан ялгасан 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

1.3.1. Хэмжилт хийх багажыг оновчтой сонгосон 

1.3.2. Хэмжилтийн хэрэгслийг оновчтой сонгосон 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн дагуу 

бэлдэц дээр тэмдэг, 

тэмдэглэгээ тавих 

1.4.1. Дээврийн гадаргуугын тэгш байдлыг 

шалгасан 

1.4.2. Зургийн дагуу бэлдэцэнд тэмдэг, 

тэмдэглэгээ хийсэн 

ЧЭ 2. Налуу 

дээврийн 

бэлдэц 

угсрах 

ГШҮ 2.1 Зургийн дагуу эсгэх 

/тайрах, зүсэх/ 

2.1.1. Зургийн дагуу алдаагүй хэмжээ тавьсан 

2.1.2. Бүтээцүүдийг нэг бүрчлэн бэлтгэсэн  

2.1.3. Өгөгдсөн зургийн дагуу эсгэсэн 

- Дадлагын 

танхим, 

- Ажлын 

байр 

/тоостой, 

өндөрт 

байж 

болно/ 

- Ажиглалтын, 

- Амаар, 

- Төслийн ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх, 

- Бичгээр 

ГШҮ 2.2 Модон бэлдцийг 

угсарч холбоход бэлтгэх 

2.2.1. Углуурган холболтыг стандартын дагуу 

хийсэн 

2.2.2. Металл холбогчийг стандартын дагуу 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.3 Шувуу нурууг угсрах 

/сараалж/ 

2.3.1. Модон бэлдцийг ашиглан зургийн дагуу 

сараалж угсарсан 
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2.3.2.Бүтээцүүдийн хийцийн зөвшөөрөгдөх 

алдааг шалгасан 

ЧЭ 3. Налуу 

дээврийн 

сараалж 

бүтээц 

угсрах 

ГШҮ 3.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

3.1.1. Дээврийн ажлын зурагтай танилцсан 

3.1.2. Сараалж бүтээцийг нэг бүрчлэн тооцсон 

- Дадлагын 

танхим, 

- Ажлын 

байр 

/тоостой, 

өндөрт 

байж 

болно/ 

- Ажиглалтын, 

- Амаар, 

- Төслийн ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх, 

- Бичгээр 

ГШҮ 3.2 Хийц, бүтээцүүдийг 

байршуулах талбайг 

стандартын дагуу бэлтгэх 

3.2.1. Хийц бүтээц байршуулах талбайг 

шаардлагын хэмжээнд сонгосон 

3.2.2. Талбайг стандартын дагуу бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.3 Бүтээц, бэлдэц 

материалыг дээвэрт 

байршуулах 

3.3.1. Бүтээц, бэлдэц материалыг аюулгүй 

зөөвөрлөсөн 

3.3.2. Бүтээц, бэлдэц материалыг дээвэрт 

ажиллахад саад болохгүйгээр 

байршуулсан 

ГШҮ 3.4 Сараалж угсрах 
3.4.1. Сараалжийг зургийн дагуу угсарсан 

3.4.2. Сараалжийн угсралтыг шалгасан 

ГШҮ 3.5 Бэхэлгээ хийх 

3.5.1. Шаардлагатай бэхэлгээг зургийн дагуу 

хийсэн 

3.5.2. Хийсэн бэхэлгээг шалгасан 

ГШҮ 3.6 Угсарсан сараалжинд 

хэмжилт хийж шалгах 

3.6.1. Угсарсан сараалжинд хэмжилт хийж 

зурагтай харьцуулсан 

3.6.2. Хүлцэх хэмжээнд байгаа эхэсхийг 

магадалсан 

ГШҮ 3.7 Багаж төхөөрөмжийг 

хурааж, ажлын байр цэвэрлэх 

3.7.1. Хэрэглэсэн багаж, төхөөрөмжүүдийг зохих 

газарт хураасан 

3.7.2. Ажлын байрыг цэвэрлэсэн 

ЧЭ 4. Налуу 

дээврийн 

шалавч хийх  

ГШҮ 4.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 

4.1.1. Дээврийн ажлын зурагтай хэсэгчилэн 

танилцсан 

ГШҮ 4.2 Шалавчны бэлдэц, 

хэрэглэгдэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх 

4.2.1. Шалавчны бэлдэцийг стандартын дагуу 

бэлтгэсэн 

4.2.2. Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонгосон 

4.2.3. Ажлын байранд багаж төхөөрөжийг 

дүрмийн дагуу байршуулсан 



 

59 

 

ГШҮ 4.3 Шалавч угсрах 

4.3.1. Шалавчны материалыг уур усны урсгалын 

чиглэлийн дагуу байршуулсан 

4.3.2. Шалавчны материалуудын ирмэг 10см-с 

багагүй байхаар зөрүүлсэн 

4.3.3. Шалавчны материалыг технологийн дагуу 

угсарсан 

ГШҮ 4.4 Шаардлагтай 

хийцүүдийг шалгах 

4.4.1. Шалавчны материалыг уур, ус орохгүйгээр 

байршуулсан 

4.4.2. Зөрүүлгийг стандарт хэмжээнд 

тохируулсан 

ЧЭ 5. Налуу 

дээврийн 

хучлага 

угсрах  

ГШҮ 5.1 Дээврийн ажлын 

зурагтай танилцах 
4.2.1. Ажлын зурагтай хэсэгчлэн танилцсан 

ГШҮ 5.2 Дээврийн хучлагын 

материал сонгох 

5.2.1. Дээврийн хучлагын материалыг таньсан 

5.2.2. Стандартын дагуу сонгосон 

ГШҮ 5.3 Дээврийн ажлын 

талбайг хэмжих 

5.3.1. Хэмжилт хийх талбайг шалгасан 

5.3.2. Хэмжилт хийх багаж хэрэгслийг сонгосон 

5.3.3. Зургийн дагуу хэмжилт хийсэн 

ГШҮ 5.4 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгох 

5.4.1. Ажлын багажыг шаардлагын хүрээнд 

сонгосон 

5.4.2. Ажлын байранд дүрмийн дагуу 

байршуулсан  

ЧЭ 6. Налуу 

дээврийн 

уур, ус, 

дулаан 

тусгаарлагч 

хийх 

ГШҮ 6.1 Ажлын зурагтай 

танилцах 
6.1.1. Хэсэгчигсэн зурагтай танилцсан  

ГШҮ 6.2 . Уур, ус, чийг, 

дулаан, тусгаарлагч 

материалуудыг бэлтгэх 

6.2.1. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалуудыг 

таньсан 

6.2.2. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалуудыг 

стандартын дагуу бэлтгэсэн 

6.2.3. Дулаан тусгаарлагч материалыг таньсан 

6.2.4. Дулаан тусгаарлах материалыг шаарлагын 

дагуу бэлтгэсэн 
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ГШҮ 6.3 . Уур, ус, чийг 

тусгаарлагч /дотор/ 

материалыг угсрах 

6.3.1. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу байршуулсан 

6.3.2. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу угсарсан 

ГШҮ 6.4 Дулаан тусгаарлагч 

материалыг угсрах 

6.4.1. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу байршуулсан 

6.4.2. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу угсарсан 

6.4.3. Шаардалагатай стандартуудыг шалгасан  

ГШҮ 6.5 Уур ус тусгаарлагч 

/гадна/ материалыг угсрах 

6.5.1. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу байршуулсан 

6.5.2. Уур, ус, чийг тусгаарлах материалыг 

зургийн дагуу угсарсан 

6.5.3. Шаардалагатай стандартуудыг шалгасан 

ЧЭ 7. Налуу 

дээврийн ус 

зайлуулагч 

угсрах 

ГШҮ 7.1 Ус зайлуулах 

системийн зурагтай танилцах 

7.1.1. Хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

7.1.2. Системийн ажиллагааг бүрэн ойлгосон 

ГШҮ 7.2 Ус зайлуулах 

материалыг бэлтгэх 

7.2.1. Зургийн дагуу материалыг тооцоолсон 

7.2.2. Системийн материалыг мтандартын дагуу 

таньсан 

7.2.3. Ажлын талбар дээр аюулгүй зөөж авчирсан 

7.2.4. Материалыг шаардлагын хэмжээнд 

байрлуулсан 

ГШҮ 7.3 Шат вандан угсрах 

7.3.1. Шат вандан угсрах талбайг тэгшилсэн 

7.3.2. Шат ванданг угсралтын зургийн дагуу 

хэмжих багаж ашиглан угсарсан 

7.3.3. Шат ашиглах зөвшөөрөл авсан 

ГШҮ 7.4 Ховоо тогтоогч 

бэхэлгээг дээврийн нуруунд 

угсрах 

7.4.1. Бэхэлгээ хийх хэмжээг тооцооллын дагуу 

дээврийн нуруунд тэмдэглэсэн 

7.4.2. Технологийн дагуу бэхэлгээ хийсэн 

7.4.3. Зургийн дагуу шалгасан  

ГШҮ 7.5 Ховоог дээврийн 

ирмэгт угсрах 

7.5.1. Ховоог дээврийн ирмэгээс 5 см зайтай 

бэхэлсэн 
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7.5.2. Метр тутам юүлүүрийн зүгт 3 мм 

хазайлттай байршуулсан 

7.5.3. Залгааг технологийн дагуу угсарсан 

ГШҮ 7.6 Усны юүлүүрийг 

угсрах 

7.6.1. Ховоонд зургийн дагуу тэмдэглэгээ хийсэн 

7.6.2. Тэмдэглэгээ хийсэн газарт технологийн 

дагуу өрөмдөж нүхэлсэн 

7.6.3. Юүлүүрийг зургийн дагуу угсарсан 

7.6.4. Юүлүүрийг тооцооллын дагуу бэхэлсэн 

7.6.5. Угсралтыг шалгасан 

ЧЭ 8. 

Дээврийн 

газардуулга 

хийх 

ГШҮ 8.1 Зурагт заасан 

газардуулга, аянга 

зайлуулагчийн схемтэй 

танилцах 

8.1.1. Хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

8.1.2. Аянга, газардуулгын схемтэй танилцсан 

ГШҮ 8.2 Газардуулга, аянганы 

хамгаалалтын хэрэгслийг 

угсрах 

8.2.1. Газардуулга, аянганы хэрэгслийг бэлтгэсэн 

8.2.2. Дээвэрт аюулгүй зөөж байршуулсан 

8.2.3. Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн 

8.2.4. Схемийн дагуу угсарсан 

8.2.5. Зургийн дагуу шалгасан 

ГШҮ 8.3 Дотор газардуулгыг 

угсрах 

8.3.1. Газардуулгын схемтэй танилцсан 

8.3.2. Шаардлагатай материалыг бэлтгэсэн 

8.3.3. Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн 

8.3.4. Схемийн дагуу угсарсан 

8.3.5. Зургийн дагуу шалгасан 

ГШҮ 8.4 Гадаад газардуулга 

угсрах 

8.4.1. Газардуулгын схемтэй танилцсан 

8.4.2. Шаардлагатай материалыг бэлтгэсэн 

8.4.3. Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн 

8.4.4. Схемийн дагуу угсарсан 

8.4.5. Зургийн дагуу шалгасан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-04-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь хавтгай дээвэр угсрах чадамжийг 

эзэмшиснээр дээврийн хийц элемент ажлын дараалал, ашиглах багаж тоног төхөөрөмж, 

материалын орц ноормийг гаргах, угсралтын ажил ХАБЭА-н дүрэм журмыг сахиж 

ажиллах ур чадварыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

 Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

 Налуу дээвэр угсрах 

 ХАБЭА-н хангаж ажиллах 

 Харилцааны соёл  

 Багаар ажиллах чадвар  

 Ажлын зураг унших 

 Хэмжилт тоцоолол 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт : 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 120 

О
н
о
л

 
Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 д

э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р
 

1 

ЧЭ 1. Хавтгай 

дээврийн хэмжилт 

хийх 

ГШҮ 1.1 Дээврийн ажлын зурагтай 

танилцах 

2 8 6 16 

ГШҮ 1.2 Хавтгай дээврийн 

угсралтын бэлтгэл хийх 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн багаж, 

хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн дагуу 

дээвэр дээр тэмдэг, тэмдэглэгээ 

тавих 

2 
ЧЭ 2. Уур ус 

тусгаарлагч хийх 

ГШҮ 2.1 Уур, ус, дулаан 

тусгаарлах хэрэгслийн хийцийн 

зурагтай танилцах 

2 8 8 18 

ГШҮ 2.2 Хавтгай дээврийн 

гадаргууд хөрсжүүлэг түрхлэг 

түрхэх 

ГШҮ 2.3 Уур ус тусгаарлагч 

материалуудыг бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Уур ус тусгаарлагч 

материалыг дэвсэх 

ГШҮ 2.5 Угсралтыг шалгах 
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3 
ЧЭ 3. Дулаалгын 

материал угсрах 

ГШҮ 3.1 Хавтгай дээврийн 

дулаалгын хийцийн зурагтай 

танилцах 

4 10 8 22 

ГШҮ 3.2 Дээврийн налуу бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын хөөсөнцөр 

материалыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын хөөсөнцөр 

хавтанг угсрах 

ГШҮ 3.5 Угсралтыг шалгах 

4 

ЧЭ 4. Хавтгай 

дээврийн налуу 

гаргах 

ГШҮ 4.1 Дээврийн гадаргууг 

бэлтгэх 

4 10 8 22 

ГШҮ 4.2 Бэлдэц материал бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Дэр модон дээр ирмэгийг 

завсаргүй нийлүүлж хадах 

ГШҮ 4.4 Дээврийн налуу гаргах 

ГШҮ 4.5 Угсралтыг шалгах 

5 

ЧЭ 5. Дээвэр 

парапетны хавтан 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Гөлмөн төмрийн 

боловсруулалт хийж дээврийн 

бэлдэц хийх  

2 6 6 14 

ГШҮ 5.2 Бэлдэцийг ажлын 

байранд зөөвөрлөж дээвэрлэх, 

технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх, шалгах  

ГШҮ 5.3 Бэлдэцийг ажлын 

байранд зөөвөрлөж дээвэрлэх, 

технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх, шалгах 

ГШҮ 5.4 Парапетын малгай төмөр 

бэхлэх, шалгах 

6 
ЧЭ 6. Завсар зай 

чигжих 

ГШҮ 6.1 Гипсэн суурьтай заадал 

дүүргэгчээр хавтан хоорондын 

заадал, шрүпний толгойг дүүргэх  

2 6 6 14 
ГШҮ 6.2 Хавтан хоорондын 

заадлыг ам дарагч туузаар наах 

ГШҮ 6.3 Хөнгөн цагаан металл 

булангаар хавтангийн ирмэгийг 

хамгаалах 

7 
ЧЭ 7. Хуйлмал 

дээвэр наах 

ГШҮ 7.1 Гадаргуугийн тэгш болон 

цэвэр байдлыг шалгаж янзлах  

2 6 6 14 

ГШҮ 7.2 Тэгшилгээг бетон 

хольцоор хийх  

ГШҮ 7.3 Парапет болон бусад 

ханын босоо гадаргууг битум–

полимер наах түвшинд хүртэл 

бетондох 

ГШҮ 7.4 Хоёр үе чулуугүй болон 

нэг үе чулуутай хар цаас наах 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 54 48 120 

15 85  
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл , тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Хавтгай дээврийн хэмжилт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Дээврийн ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Хавтгай дээврийн угсралтын бэлтгэл 

хийх 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн багаж, хэрэгсэл бэлтгэх 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн дагуу дээвэр дээр 

тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургууль дээр дадлага 8, Үйлдвэрийн 

дадлага 6 
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Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Дээврийн ажлын зураг 

 Хавтгай дээврийн угсралтын бэлтгэл ажил 

 Хэмжилтийн багаж, хэрэгсэл 

 Ажлын зургийн дагуу дээвэр дээр тэмдэг, 

тэмдэглэгээ тавих аргачлал 

Ур чадвар: 

 Хавтгай дээврийн ажлын зураг унших 

 Хавтгай дээврийн угсралтын ажлын бэлтгэл 

хийх ур чадвар 

 Хэмжилтийн багаж, хэрэгсэлийг ажилд 

бэлтгэх ур чадвар  

 Ажлын зургийн дагуу дээвэр дээр тэмдэг, 

тэмдэглэгээ хийх ур чадвар  

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн 

хэрэглэдэг байх  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, Самбар, шохой /3-х төрөл/, видео 

хичээл, үзүүлэн тараах материал, мэргэжлийн ном 

сурах бичигүүд, өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, OSB, ДСтП, ДВП, 

профиль төмөр, фанер, холбогч, бэхлэгч, базальт, 

эрдэс хөвөн, акустик хавтан, шилэн хөвөн, 

амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, хөөсөнцөр хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, шугам, тэгш ус, булан чий, 

эсгүүрийн хутга, рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар 

хөрөө, цахилгаан гар өрөм, батерейт дрилл, 

тавлагч, цохилтод дрилл, хийн буу, компрессор, 

үдээслэгч, цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, халив 

/отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр 

/отвесь/, цаасны хутга, түүний ир, алх 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 
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3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Уур ус тусгаарлагч хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Уур, ус, дулаан тусгаарлах хэрэгслийн 

хийцийн зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.2 Хавтгай дээврийн гадаргууд хөрсжүүлэг 

түрхлэг түрхэх 

ГШҮ 2.3 Уур ус тусгаарлагч материалуудыг бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Уур ус тусгаарлагч материалыг дэвсэх 

ГШҮ 2.5 Угсралтыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургууль дээр дадлага 8, Үйлдвэрийн 

дадлага 8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Уур, ус, дулаан тусгаарлах хэрэгслийн 

хийцийн зураг 

 Хавтгай дээврийн гадаргууд хөрсжүүлэг 

түрхлэг түрхэх аргачлал 

 Уур ус тусгаарлагч материалын бэлтгэл 

 Уур ус тусгаарлагч материалыг дэвсэх 

технологи 

 Угсралтыг шалгах аргачлал 

Ур чадвар  

 Уур, ус, дулаан тусгаарлах хийцийн зураг 

унших 

 Хавтгай дээврийн гадаргууд хөрсжүүлэлт 

түрхэх 

 Уур ус тусгаарлагч материалуудыг ажилд 

бэлтгэх  

 Уур ус тусгаарлагч материалыг дэвсэх  

 Угсралтыг ажилыг шалгах  

Хандлага  

 Үнэнч шударга  
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 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, OSB, ДСтП, ДВП, 

профиль төмөр/C,U/, фанер, холбогч, бэхлэгч, 

базальт, эрдэс хөвөн, акустик хавтан, шилэн хөвөн, 

амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, хөөсөнцөр хавтан, 

гипсний тэлэгч, шрүп /10÷80 мм/, тэлэгч /Ø6-12мм/, 

хадаас /70-160 мм/, хийн бууны хадаас /30-50мм/, 

өрөмний хошуу /Ø3-10мм/, тавлагчийн хадаас/3-5 

мм/, үдээс/6-30мм/, ам дарах наадаг цаас, 

брүс/50*50, 50*70/ 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн хутга, 

рейк, гар хөрөө, гипсний харуул, батерейт дрилл, 

тавлагч, цохилтод дриллл, цахилгаан гар дрилл, 

хийн буу, компрессор, үдээслэгч, хайч, цахилгаан 

гар тасдагч, бахь, шат, халив /отвертка/, лазер тэгш 

ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга, 

түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

 Дулаалгын материал угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Хавтгай дээврийн дулаалгын хийцийн 

зурагтай танилцах 

ГШҮ 3.2 Дээврийн налуу бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын хөөсөнцөр материалыг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын хөөсөнцөр хавтанг угсрах 

ГШҮ 3.5 Угсралтыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 4, Сургууль дээр дадлага 10, Үйлдвэрийн 

дадлага 8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Хавтгай дээврийн дулаалгын хийцийн зураг 

 Дээврийн налуу бэлтгэл 

 Дулаалгын хөөсөнцөр материалыг бэлтгэл 

ажил 

 Дулаалгын хөөсөнцөр хавтанг угсралт 

 Угсралтыг шалгах арга 

Ур чадвар: 

 Хавтгай дээврийн дулаалгын хийцийн зураг 

унших 

 Дээврийн налуу бэлтгэх 

 Дулаалгын хөөсөнцөр материалыг бэлтгэх 

 Дулаалгын хөөсөнцөр хавтанг угсрах 

 Угсралтыг шалгах 

 Барилгны шугам зураг унших, тэмдэг, 

тэмдэглэгээг таних 

 Зүсмэл материал зүсэх тайрах арга 

ажиллагаа 

 Хөөсөнцөр материалын төрөл, шинж чанар, 

боловсруулах технологи ажиллабар 

 Уур ус тусгаарлагч материалын төрөл, 

онцлог, шинж чанар, боловсруулах 

технологийн горим 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, самбар, шохой /3-х төрөл/, видео 

хичээл, үзүүлэн тараах материал, мэргэжлийн ном 
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сурах бичигүүд, өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл  

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, профиль төмөр/C,U/, 

фанер, холбогч, амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, 

хөөсөнцөр хавтан, үдээс/6-30мм/, ам дарах наадаг 

цаас/гипс хавтан/, брүс/50*50, 50*70/, шахдаг шингэн 

хөөс 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн хутга, 

рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар өрөм, гипсний 

харуул, батерейт дрилл, тавлагч, цохилтод дрилл, 

цахилгаан гар дрилл, хийн буу, компрессор, 

үдээслэгч, хайч, цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, 

халив /отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас,шахдаг 

шингэн цаасны хутга түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

 Хавтгай дээврийн налуу гаргах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Дээврийн гадаргууг бэлтгэх 

ГШҮ 4.2 Бэлдэц материал бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Дэр модон дээр ирмэгийг завсаргүй 

нийлүүлж хадах 

ГШҮ 4.4 Дээврийн налуу гаргах 

ГШҮ 4.5 Угсралтыг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 4, Сургалтын дадлага 10, Үйлдвэрийн дадлага 

8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Дээврийн гадаргууг бэлтгэл ажил 

 Бэлдэц материал бэлтгэл 
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 Дэр модон дээр ирмэгийг завсаргүй нийлүүлж 

хадах аргачлал 

 Дээврийн налуу гаргах горим 

 Хавтангийн үүрэг, зориулалт, төрөл, 

технологийн шинж чанар 

 Угсралтыг шалгах  

Ур чадвар  

 Дээврийн гадаргууг ажилд бэлтгэх 

 Бэлдэц материал бэлтгэх 

 Дэр модон дээр ирмэгийг завсаргүй нийлүүлж 

хадах 

 Дээврийн налуу гаргах 

 Угсралтын ажлыг шалгах 

 Гадаргууг хэмжих, шалгах  

 Хадаасны диаметр, хадаас хоорондын зайг 

тооцох 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/, OSB, ДСтП, ДВП, 

профиль төмөр, фанер, базальт, эрдэс хөвөн, 

шилэн хөвөн, амьсгалдаг цаас, плёнкан цаас, 

хөөсөнцөр хавтан, хар лав, газ, 2-3см зүсмэл модон 

материал 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн хутга, 

рейк, гар хөрөө, цахилгаан гар хөрөө, гипсний 

харуул, батерейт дрилл, тавлагч, цохилтод дрилл, 

цахилгаан гар дрилл, хийн буу, компрессор, 

үдээслэгч, хайч, цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, 

халив /отвертка/, лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин 

эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга, түүний ир, шугам 

назын хошуу  

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 
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4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

 Дээвэр парапетны хавтан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Гөлмөн төмрийн боловсруулалт хийж 

дээврийн бэлдэц хийх  

ГШҮ 5.2 Бэлдэцийг ажлын байранд зөөвөрлөж 

дээвэрлэх, технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх, шалгах  

ГШҮ 5.3 Бэлдэцийг ажлын байранд зөөвөрлөж 

дээвэрлэх, технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх, шалгах 

ГШҮ 5.4 Парапетын малгай төмөр бэхлэх, шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургалтын дадлага 6, Үйлдвэрийн дадлага 

6 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гөлмөн төмрийн боловсруулалт хийх 

дараалал, дээврийн бэлдэц хийх горим 

 Бэлдэцийг технологийн дагуу дэвсэж 

байрлуулах мэдлэг  

 Парапетын малгай төмөр бэхлэх аргачлал 

 Архитектурын зураг төслийн мэдлэг 

 Стандарт каталоги дээрхи тэмдэг 

тэмдэглэгээний ойлголт 

 Багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллах 

зарчмийн мэдлэг 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм журам 

Ур чадвар  

 Гөлмөн төмрийн боловсруулалт хийж 

дээврийн бэлдэц бэлдэх 

 Бэлдэцийг ажлын байранд зөөвөрлөж 

тээвэрлэх, технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх  
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 Бэлдэцийг ажлын байранд зөөвөрлөж 

дээвэрлэх, технологийн дагуу байрлуулж 

дэвсэх 

 Парапетын малгай төмөр бэхлэх 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

OSB хавтан, профиль төмөр, фанер, холбогч, 

бэхлэгч, гөлмөн төмөр төмрийн шруп, нимгэн хар 

цаас плёнкан цаас, хөөсөнцөр хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, шугам, тэгш ус, булан чий, төмрийн 

хайч, рейк, батерейт дрилл, тавлагч, цохилтод 

дрилл, хийн буу, компрессор, үдээслэгч, цахилгаан 

гар тасдагч, бахь, шат, халив /отвертка/, лазер тэгш 

ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр /отвесь/, цаасны хутга, 

түүний ир, алх 

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Завсар зай чигжих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Гипсэн суурьтай заадал дүүргэгчээр хавтан 

хоорондын заадал, шрүпний толгойг дүүргэх  

ГШҮ 6.2 Хавтан хоорондын заадлыг ам дарагч 

туузаар наах 

ГШҮ 6.3 Хөнгөн цагаан металл булангаар 

хавтангийн ирмэгийг хамгаалах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2 Сургалтын дадлага 6 Үйлдвэрийн дадлага 6 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гипсэн суурьтай заадал дүүргэгчээр хавтан 

хоорондын заадал, шрүпний толгой дүүргэлт  

 Хавтан хоорондын заадлыг ам дарагч туузаар 

наах арга 

 Хөнгөн цагаан металл булангаар хавтангийн 

ирмэгийг хамгаалах аргачлал 

Ур чадвар: 

 Гипсэн суурьтай заадал дүүргэгчээр хавтан 

хоорондын заадал, шрүпний толгойг дүүргэх  

 Хавтан хоорондын заадлыг ам дарагч туузаар 

наах 

 Хөнгөн цагаан металл булангаар хавтангийн 

ирмэгийг хамгаалах 

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Проектор, дэлгэц, самбар, шохой /3-х төрөл/, видео 

хичээл, үзүүлэн тараах материал, мэргэжлийн ном 

сурах бичигүүд, өндрийн бүс, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Гипсэн хавтан /төрөл бүр/,профиль төмөр/C,U/, 

фанер, холбогч, бэхлэгч, шилэн хөвөн, амьсгалдаг 

цаас, плёнкан цаас, хөөсөнцөр, гипсний тэлэгч, 

шрүп, хадаас /70-160 мм/, үдээс/6-30мм/, ам дарах 

наадаг цаас/гипс хавтан/, брүс/50*50, 50*70/, шахдаг 

шингэн хөөс, хуурай цагаан замаск, тарган цавуу, 

хар замаск 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Харандаа, метр, тэгш ус, булан чий, эсгүүрийн хутга, 

рейк, гар хөрөө, гипсний харуул, батерейт дрилл, 
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тавлагч, хийн буу, компрессор, үдээслэгч, хайч, 

цахилгаан гар тасдагч, бахь, шат, халив /отвертка/, 

лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр /отвесь/, 

цаасны хутга,түүний ир, шугам шпатель, зүлгүүрийн 

гар  

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох 

гарын авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөр бетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Хавтгай дээвэр угсрах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

 Хуйлмал дээвэр наах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 7.1 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдлыг 

шалгаж янзлах  

ГШҮ 7.2 Тэгшилгээг бетон хольцоор хийх  

ГШҮ 7.3 Парапет болон бусад ханын босоо 

гадаргууг битум–полимер наах түвшинд 

хүртэл бетондох 

ГШҮ 7.4 Хоёр үе чулуугүй болон нэг үе чулуутай хар 

цаас наах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2 Сургалтын дадлага 6 Үйлдвэрийн дадлага 6  

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдал 

 Тэгшилгээг бетон хольцоор хийх арга 

 Парапет болон бусад ханын босоо гадаргууг 

битум–полимер наах түвшинд хүртэл 

бетондох технологи 

 Хоёр үе чулуугүй болон нэг үе чулуутай хар 

цаас наах горим 

Ур чадвар  

 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдлыг 

шалгах  
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 Тэгшилгээг бетон хольцоор хийх 

 Парапет болон бусад ханын босоо гадаргууг 

битум–полимер наах түвшинд хүртэл 

бетондох 

 Хоёр үе чулуугүй болон нэг үе чулуутай хар 

цаас наах  

Хандлага  

 Үнэнч шударга  

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Эелдэг найрсаг  

 Хамт олонч нөхөрсөг  

 Бусдыг хүндлэх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага 

 Электрон хичээл, видео бичлэг 

 Биет үзүүлэн /хуурай хийцийн/ 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Цемент, элс, ус, чулуутай болон чулуугүй хар цаас, 

газ 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шүүр, газын хошуу, хүрз, алх, нийвий, тэгш ус, 

Харандаа, метр, булан чий, эсгүүрийн хутга, рейк, 

батерейт дрилл, хайч, цахилгаан гар тасдагч, бахь, 

шат, лазер тэгш ус, чиг утас, дүүжин эгцлүүр 

/отвесь/, цаасны хутга, түүний ир, шугам  

Ашигласан материал: 1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Дээврийн ажил (анхан шатны мэдлэг олгох гарын 

авлага) 

7. Дээврийн нимгэн төмөрчин Чадамжид суурилсан 

сургалтын модульчилсан хөтөлбөр 

8. Цутгамал төмөрбетон дээвэр 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт  

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

Сургалтын орчинд:  

  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлийн жагсаалт: 

                                      маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийн 

нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  Дүүжинт өргүүр ш 1 
Техникийн аюулгүй байдлыг хангасан 

улсын үзлэг, оношлогоонд хамрагдсан 

2.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг хангасан 

улсын үзлэг, оношлогоонд хамрагдсан 

3.  Суурин хөрөө 
Иж 

бүрдэл 
1 

220 вольтоор ажиллах, эргэлт 1600-

2000 эрг/мин, чадал 2квт, хамгаалах, 

туслах хэрэгсэл хангагдсан. Үртэс 

сорогчтой. Стандартын шаардлага 

хангасан 

4.  
Цахилгаан гар 

хөрөө 
ш 4 

230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Эргэлтийн хурд 2850 rpm 

Ирний диаметр 160 мм 

Хөрөөний ирний налах градус 0-45 
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Хөрөөдөх гүн 55 мм хүртэл 

5.  
Цахилгаан гар 

харуул 
ш 4 

220 v-р ажилладаг.чадал 0,6 – 0,8 квт, 

туслах хэрэгсэлтэй 

6.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

7.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 

Кабелын урт 4 м 

8.  
Зуурагч зуурмаг 

зуурах 
ш 5 

220 V, 0.25 м3 багтаамжтай, бетон, 

шавар зуурах зориулалтын  

9.  
Цахилгаан 

дрилль 
ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

10.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 л/мин. 

Bar(см2) /Normal,Max 42592, Баллон 

23л, 27кг, 2.0hp, 1.5 kw, 220 В/50hz 

11.  
Ажлын тоос 

сорогч 
ш 1 

3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

12.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

13.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

14.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

15.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

16.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

17.  Лазер метр ш 15 
Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 
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Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

18.  Үдэгч холбогч ш 10 
Ган профиль төмрийг хооронд нь 

холбож үдэх зориулалттай, ган хийцтэй 

19.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын буланг 

шалгах зориулалттай 

20.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 – 

0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

21.  
Гипсэн суурьтай 

шаврын өнгөлөгч 
ш 15 

Поролонон ултай нийвий, шаврын 

ажил  

22.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

23.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

24.  Мяту ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

25.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 

26.  Нивелир ш 1 Гадаргуугийн түвшин тогтоож хэмжигч  

27.  Өнхрүүлгийн иш ш 20 
2 м сунадаг төмөр, хөрсжүүлэгч, будаг, 

замаскний ажил 

28.  

Рейк 

ш 20 
2,5м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

29.  ш 20 
1м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

30.  Нийвий ш 20 Арзгар шүдтэй нийвий  

31.  Нийвий ш 20 Зүсэгч 

32.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

33.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

34.  ш 20 60 см урттай 

35.  ш 20 80 см урттай 

36.  ш 20 1 м урттай 

37.  ш 20 2 м урттай 

38.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

39.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

40.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

41.   Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудыг хооронд нь 

холбох, хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд 

42.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа , хатуу балтай 

43.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

44.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  
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45.  Хувин ш 20 8-30 л, резинэн, бүх төрлийн ажил 

46.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай . материал нь: ган төмөр, 

модон бариултай. 

47.  Хусуур (шпатель) ш 20 30см хэмжээтэй хуванцар иштэй 

48.  Хүрз ш 15 3 кг багтаамжтай, шулуун иштэй 

49.  Шанага ш 15 0.7 л багтаамжтай 

50.  Шат ш 6 Эвхдэг А хэлбэртэй 

51.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн П 

хэлбэрийн угсармал шат  

52.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай. 80 – 95 см өндөр, 

материал нь хатуу мод буюу 

металлаар хийгдсэн. 

53.  Шүүр ш 5 Тоос шороо цэвэрлэх шүүр тосгуур  

54.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

55.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах шулуун, баруун, 

зүүн гарын зориулалттай. Материал: 

хатуу гангаар хийгдсэн. 

56.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах, тохируулах, нугалахад 

хэрэглэх. Нягт, цохилтын хүч даах 

чадвартай.  3 – 8 кг жинтэй. Иш нь 

сугарахгүй байх. 

57.  
Эвхэгддэг гар 

хөрөө 
ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. Ган 

төмөр иртэй, эвхэгддэг, шүдний алхам 

ойрхон 

58.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган хайлш. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

59.  Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

Суралцагч бүрт олгох 

60.   “Хуурай хийцийн ажил 

гүйцэтгэх” гарын авлага 

 Дээврийн ажил (анхан шатны 

мэдлэг олгох гарын авлага) 

Тус бүр 20 ширхэг 
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 Дээврийн нимгэн төмөрчин 

Чадамжид суурилсан сургалтын 

модульчилсан хөтөлбөр 

61.   Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага хангах тоо 

хэмжээтэй байна. 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

   

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Тоо 

ширхэг 

Нэг 

бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

62.  Базальт хөвөн боодол 4   

63.  Банз м3 3   

64.  Брус мод ш 20   

65.  Полиэтилен хальс Боодол 3   

66.  
Бэхэлгээний металл 

материалууд 
ком 100 

  

67.  Төмрийн шруп хайрцаг 5   

68.  
Цементэн хавтангийн 

чигжээс 
уут 10 

  

69.  Заадасны тор боодол 10   

70.  Тортой булан ш 15   

71.  

Тэлэгч 

уут 2   

72.  уут 2   

73.  уут 2   

74.  уут 2   

75.  Шавардлагын тор боодол 2   

76.  Ус тусгаарлагч материал м2 50   

77.  үдээс /30мм/ хайрцаг 2   

78.  Фанер ш 8   

79.  

Хийн бууны хадаас 

хайрцаг 3   

80.  хайрцаг 3   

81.  хайрцаг 3   

82.  
Хөөсөнцөр хавтангийн 

тэлэгч 
хайрцаг 3 

  

83.  Хөрсжүүлэгч грүнт кг 50   

84.  Шилэн хөвөн боодол 5   

85.  Шилэн хавтан М.кв 15   
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-04-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV 
Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  
 001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 
Хавтгай дээвэр угсрах 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. 

Хавтгай 

дээврийн 

хэмжилт 

хийх 

ГШҮ 1.1 Дээврийн 

ажлын зурагтай 

танилцах 

1.1.3. Барилгын ажлын ерөнхий зурагтай танилцсан 

1.1.4. Дээврийн зурагтай хэсэгчлэн танилцсан 

 

Дадлагын 

танхим, 

Ажлын байр 

/тоостой, 

өндөрт байж 

болно/ 

Ажиглалтын, 

Амаар, 

Төслийн 

ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх, 

Бичгээр 

ГШҮ 1.2 Хавтгай 

дээврийн угсралтын 

бэлтгэл хийх 

1.2.1. Угсралт хийх талбайг цэвэрлэсэн 

1.2.2. Угсралт хийх талбайг тэгш эсэхийг шалгасан 

1.2.3. Зурагт заасан стандарт бэлд цүүдийг тоо хэмжээгээр 

сонгосон 

1.2.4. Үүрэг зориулалтаар нь ангилан ялгасан 

ГШҮ 1.3 Хэмжилтийн 

багаж, хэрэгсэл 

бэлтгэх 

1.3.1. Шаардагдах багаж, хэрэгслүүдийг сонгосон 

1.3.2. Ажлын байрын зохион байгуулалтын шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг байршуулсан 

ГШҮ 1.4 Ажлын зургийн 

дагуу дээвэр дээр 

тэмдэг, тэмдэглэгээ 

тавих 

1.4.1. Гадаргууг стандартын дагуу бэлтгэсэн 

1.4.2. Хэмжилтийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн 

1.4.3. Шаардагдах тэмдэг, тэмдэглэгээг хийсэн 

1.4.4. Шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглэгээг шалгасан 

ЧЭ 2. Уур ус 

тусгаарлагч 

хийх 

ГШҮ 2.1 Уур, ус, дулаан 

тусгаарлах хийцийн 

зурагтай танилцах 

2.1.1. Хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

2.1.2. Уур ус, дулаан тусгаарлалтын хэсэгчилсэн зурагтай 

танилцсан 

ГШҮ 2.2 Хавтгай 

дээврийн гадаргууд 

2.2.1. Дээврийн гадаргууг цэвэрлэсэн 

2.2.2. Хөрсжүүлгийн тухайн гадаргууд тохируулж сонгосон 

2.2.3. Технологийн дагуу түрхсэн 
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хөрсжүүлэгч түрхлэг 

түрхэх 

2.2.4. Түрхлэгийг бүрэн хийснийг шалгасан  

ГШҮ 2.3 Уур ус 

тусгаарлагч 

материалуудыг бэлтгэх 

2.3.1. Уур, ус тусгаарлах материалуудыг стандартын дагуу 

сонгосон 

2.3.2. Уур, ус тусгаарлах материалуудыг стандартын дагуу 

сонгосон 

2.3.3. Тооцооллын дагуу бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.4 Уур ус 

тусгаарлагч 

материалыг дэвсэх 

2.4.1. Уур, ус тусгаарлах материалыг аюулгүй зөөж 

байрлуулсан 

2.4.2. Хэмжээний дагуу эсгэсэн 

2.4.3. Технологийн дагуу байршуулсан 

2.4.4. Зургийн дагуу нааж хадсан 

ГШҮ 2.5 Угсралтыг 

шалгах 

2.5.1. Ирмэгийг 10 см зөрүүлсэн 

2.5.2. Ирмэгүүдийг уур ус нэвчихгүйгээр наасан  

ЧЭ 3. 

Дулаалгын 

материал 

угсрах 

ГШҮ 3.1 Хавтгай 

дээврийн дулаалгын 

хийцийн зурагтай 

танилцах 

3.1.1 Барилгын ерөнхий зурагтай танилцсан 

3.1.2 Дээврийн ажлын хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

ГШҮ 3.2 Дээврийн 

налуу бэлтгэх 

3.2.1 Дээврийн гадаргуугийн тэгш эсэхийг зохих багажны 

тусламжтайгаар шалгасан 

3.2.2 Дээврийн гадаргууг цэвэрлэж бэлдсэн 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын 

хөөсөнцөр материалыг 

бэлтгэх 

3.3.1 Дээврийн дулаалга хийгдэхэд шаардлагатай 

материалын орцыг тооцож гаргасан 

3.3.2 Шаардлагатай материалыг ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөж хураасан 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын 

хөөсөнцөр хавтанг 

угсрах 

3.4.1 Дулаалгын хавтанг дээврийн нэг булангаас хөөн 

угсарсан 

3.4.2 Дулаалгын хавтанг угсрахдаа тухайн хавтангуудын 

уулзварыг зөрүүлэн угсарсан 

3.4.3 Дулаалгын хавтангийн хэлбэр хэмжээ, зузаан зэргээс 

хамааран шаардлагатай тэлэгчтэй бэхэлгээний 

элементийг сонгон ашигласан 
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ГШҮ 3.5 Угсралтыг 

шалгах 

3.5.1 Дээврийн нийт гадаргууд дулаан тусгаарлалт жигд, 

завсаргүй бүрэн хийгдсэн эсэхийг шалгасан 

3.5.2 Дулаалгын материалыг дээврийн гадаргууд бэхэлсэн 

бэхэлгээний элементүүд сайн барьж байгаа эсэхийг 

шалгасан 

ЧЭ 4. 

Хавтгай 

дээврийн 

налуу гаргах 

ГШҮ 4.1 Дээврийн 

гадаргууг бэлтгэх 

4.1.1. Дулаалга хийгдсэн дээврийн гадаргууг цэвэрлэж 

бэлдсэн 

ГШҮ 4.2 Бэлдэц 

материал бэлтгэх 

4.2.1. Стандартын дагуу материалыг сонгосон 

4.2.2. Материалыг аюулгүй зөөж байршуулсан 

4.2.3. Тооцооллын дагуу материалаа эсгэсэн 

ГШҮ 4.3 Дэр модон 

дээр хавтангийн 

ирмэгийг завсаргүй 

нийлүүлж хадах, 

шрупдэх 

4.3.1. Зургийн дагуу модон дэрийг өндрөөс нам руу дараалан 

байршуулсан 

4.3.2. Дэр модон дээр хавтанг зургийн дагуу бэхэлсэн 

4.3.3. Ирмэг хооронд зай завсаргүй байгааг шалгасан 

ГШҮ 4.4 Дээврийн 

налуу гаргах 

4.4.1. Усны хаялга гарах чигт дээврийн гадаргуу налуутай 

байгаа эсэхийг шалгасан 

4.4.2. Дээврийн налуу 1м тутамд 2см орчим байгаа эсэхийг 

нягталсан 

ГШҮ 4.5 Угсралтыг 

шалгах 

4.5.1 Дээврийн дулаалга, дэр мод, хучилтын хавтан зэрэг нь 

жигд, зай завсаргүй, бүрэн хийгдсэн эсэхийг шалгасан 

4.5.2 Хавтангуудын ирмэг, уулзвар тус газрууд нь 

түвшингийн зөрүүгүй байгаа эсэхийг нягталж шалгасан 

ЧЭ 5. 

Дээвэр 

парапетны 

хавтан 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Гөлмөн 

төмрийн 

боловсруулалт хийж 

дээврийн бэлдэц хийх  

5.1.1. Дээврийн парапет хийхэд шаардлагатай гөлмөн 

төмрийг парапетний өндөр, өргөн, нугаралт гаргах 

өргөн зэргээс хамааран өөрт хэрэгтэй хэмжээгээр 

тайрч бэлдсэн 

5.1.2. Тайрч бэлдсэн гөлмөн төмрийг зохих багажны 

тусламжтайгаар хэрэгцээт өнцөгөөр нугалсан 

ГШҮ 5.2 Бэлдэцийг 

ажлын байранд 

зөөвөрлөж дээвэрлэх, 

5.2.1. Урьдчилан бэлдсэн парапетний гөлмөн төмрийг ажлын 

байранд аюулгүй зөөвөрлөн бэлдсэн 
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технологийн дагуу 

байрлуулж дэвсэх, 

шалгах  

5.2.2. Дээврийн гадна ирмэгийн дагуу парапетний ажилд 

шаардагдах гөлмөн төмрийн бэлдцийг байрлуулсан 

ГШҮ 5.3 Парапетны 

ажилд шаардагдах 

материал, багаж, тоног 

төхөөрөмжийг ажлын 

талбай дээр зөөвөрлөж 

угсрах  

5.3.1. Парапет угсралтад шаардлагатай материал, багаж 

тоног төхөөрөмжийн түүврийг гаргасан 

5.3.2. Материалуудын орцыг зөв тооцоолж гаргасан 

5.3.3. Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмж, материалуудыг 

ажлын талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөж бэлдсэн 

5.3.4. Материал, багаж төхөөрөмжүүдийг хэрэглэгдэх хүрээ, 

дэс дараагаар нь хурааж бэлдсэн 

ГШҮ 5.4 Парапетын 

малгай төмөр бэхлэх, 

шалгах 

5.4.1 Дээврийн парапетний каркасыг зургийн дагуу зөв угсарч 

зангидсан 

5.4.2 Парапетний каркасыг ус чийгэнд тэсвэртэй хавтангаар 

бүрж боосон 

5.4.3 Парапетний дээд гадаргууд урьдчилан бэлдсэн гөлмөн 

төмрөн малгайг углан байршуулсан 

5.4.4 Парапетний 2 хажуугаар унжиж орсон гөлмөн төмрийн 

хэсгийг парапетний гадаргууд зохих шрупээр бэхэлсэн 

5.4.5 Гөлмөн төмрийг бэхэлсэн шруп бүрийн толгойд ус 

нэвчүүлэхгүй зориулалтын малгайг хийж өгсөн 

ЧЭ 6. 

Завсар зай 

чигжих 

ГШҮ 6.1 Гипсэн 

суурьтай заадал 

дүүргэгчээр хавтан 

хоорондын заадал, 

шрүпний толгойг 

дүүргэх  

6.1.1 Дээврийн гадаргуугийн хавтангийн уулзваруудыг зохих 

чигжээсний тусламжтайгаар чигжиж дүүргэсэн 

6.1.2 Шрупний толгойд зохих чигжээсийг түрхэж далдалсан 

ГШҮ 6.2 Хавтан 

хоорондын заадлыг ам 

дарагч туузаар наах 

6.2.1 Туузны бүтэц, түүхий эдийг үндэслэн зөв сонгосон 

6.2.2 Шаардлагатай тохиолдолд хавтангуудын уулзвар тус 

газруудад ам дарагч туузыг наасан  

ГШҮ 6.3 Хөнгөн цагаан 

металл булангаар 

6.3.1 Дээврийн гадаргууд гадар ирмэг гарсан, тэр нь 

хавтангаар бүрэгдсэн бол уг буланд хөнгөн цагаан 

буланг байрлуулж өгсөн 



 

86 

 

хавтангийн ирмэгийг 

хамгаалах 

6.3.2 Байршуулсан булан төмрийг зохих чигжээсийг түрхэж 

далдалсан 

ЧЭ 7. 

Хуйлмал 

дээвэр наах 

ГШҮ 7.1 Гадаргуугийн 

тэгш болон цэвэр 

байдлыг шалгаж 

янзлах  

7.1.1 Нийт дээврийн гадаргуугийн тэгш байдлыг нягталж 

шалгасан 

7.1.2 Хучилт хийгдсэн хавтангуудын ирмэг, уулзвар тус 

газрууд нь түвшингийн зөрүүгүй болохыг нягталж 

шалгасан 

ГШҮ 7.2 Тэгшилгээг 

бетон хольцоор хийх  

7.2.1 Дээврийн гадаргууг цэвэрлэж бэлдсэн 

7.2.2 Шаардлагатай бол гадаргууд хөрсжүүлэлт хийсэн 

7.2.3 Дээврийн гадаргуугийн ус зайлуулах налуугийн түвшинг 

алдагдуулалгүй бетон зуурмагаар хучилт хийж цутгасан 

ГШҮ 7.3 Парапет болон 

бусад ханын босоо 

гадаргууг битум–

полимер наах түвшинд 

хүртэл бетондох 

7.3.1 Гүйцэд хатсан бетон гадаргууд хөрсжүүлэлт хийсэн 

7.3.2 Дээврийн босоо гадаргуу болох техникийн давхар, 

парапет зэрэг газруудын булан тус газруудад ус 

тусгаарлах битум-полимер нэгдэл бүхий наалтыг наасан 

эсвэл түрхлэгийг түрхсэн 

ГШҮ 7.4 Хоёр үе 

чулуугүй болон нэг үе 

чулуутай хар цаас наах 

7.4.1 Дээвэрт ашиглагдах эцсийн хучилтын үе хийгдэх 

материал (жиш: хар цаас)-ын техник үзүүлэлт, шинж 

чанараас хамааран үйлдвэрлэгчийн заасан зөвлөмжийн 

дагуу шаардлагатай зузаан, үе, ам дарах зөрүүлэг 

зэргийг баримтлан зөв нааж угсарсан 

7.4.2 Дээврийн гадаргуугийн хучилт гүйцэд, зөв хийгдсэн 

эсэхийг нягталж шалгасан 

7.4.3 Шаардлагатай бол дээврийн хучилтын материалыг нар 

салхины нөлөөллөөс хамгаалах үүднээс хайрганы үеийг 

дэвссэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-05-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь модон каркасан барилгын гадна 

ханыг технологийн гормийн дагуу угасрах, ашиглагдах материалын түүвэр орц норм 

тогтоох, хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гаргах, дулаалга дуу чимээг 

тусгааралах материалыг сонгох байрлуулах хавтан болон бусад материалыг эсгэх 

суурьлуулах ажилбарыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

• Ажлын байрны зохион байгуулалт 

• ХАБЭА хангаж ажиллах 

• Харилцааны соёл  

• Ажлын зураг унших 

• Хэмжилт тоцоолол 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 72 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 д

э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Дүүргэлтийн 

ханын хэмжилт хийх 

ГШҮ 1.1 Дүүргэлтийн ханын 

ажлын зурагтай танилцах 

2 4 4 10 

ГШҮ 1.2 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрөмжийг сонгох 

ГШҮ 1.3 Дүүргэлтийн ханын 

металл каркасны байрших тэмдэг 

тэмдэглэгээг хийх 

2 

ЧЭ 2. Дүүргэлтийн 

ханын металл 

бэлдэц бэлтгэх 

ГШҮ 2.1 Материал тус бүрийн 

орцыг  зургийн дагуу тооцоолох 

4 6 4 14 

ГШҮ 2.2 Ажлын талбай дээр 

шаардлагатай материалыг 

зөөвөрлөж бэлдэх 

ГШҮ 2.3 Ханын өндөр, өргөн 

зэрэгт тааруулан зургийн дагуу 

металл профилийг тайрч бэлдэх 

3 

ЧЭ 3. Дүүргэлтийн 

ханын каркас 

зангидах 

ГШҮ 3.1 Гадна каркасны зам 

төмрийг зургийн дагуу байршуулж 

тэлэгч, бэхэлгээний элемент байх 

газруудад өрөмдөж бэхлэх 
4 6 6 16 

ГШҮ 3.2 Босоо С болон хөндлөн U 

төмрийг хооронд нь төмрийн 
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шруп эсвэл базагч багаж ашиглан 

бэхлэх 

ГШҮ 3.3 Дотор каркасны зам 

төмрийг зургийн дагуу тэлэгч, 

бэхэлгээний тусламжтайгаар 

бэхлэх 

ГШҮ 3.4 Дотор каркасны босоо 

профиль төмрийг бэхлэх 

4 
ЧЭ 4. Уур, ус, дулаан 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 4.1 Гадна каркасны дулаан 

тусгаарлагчийг бэлдэх 

4 6 4 14 

ГШҮ 4.2 Гадна каркасны дунд 

дулаан тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

ГШҮ 4.3 Гадна каркасны уур ус 

тусгаарлалтыг хийх 

ГШҮ 4.4 Дотор каркасны дунд 

дулаан тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

ГШҮ 4.5 Дотор каркасны ус чийг 

тусгаарлалтыг хийх 

5 
ЧЭ 5. Гадна дотор 

ханын хавтан угсрах 

ГШҮ 5.1 Дүүргэлтийн ханын гадна 

хавтанг бэлдэх 

4 8 6 18 

ГШҮ 5.2 Дүүргэлтийн ханын гадна 

хавтанг угсрах 

ГШҮ 5.3 Дотор каркасны нийт 

гадаргууд хүрэхүйц материалыг 

ажлын талбар дээр бэлдэж 

бэхлэх 

ГШҮ 5.4 Дүүргэлтийн ханын дотор 

хавтанг угсрах 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 30 24 72 

25 75  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл , тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  
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 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

  Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

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

зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Дүүргэлтийн ханын хэмжилт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Дүүргэлтийн ханын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

ГШҮ 1.3 Дүүргэлтийн ханын металл каркасны 

байрших тэмдэг тэмдэглэгээг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
10 цаг 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Дүүргэлтийн ханын ажлын зураг  

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонголт  

 Дүүргэлтийн ханын металл каркасны байрших 

тэмдэг тэмдэглэгээ 

Ур чадвар: 

 Архитектурын зураг төсөл унших 

 Багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим 

мэдэх 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм журам мэдэх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  
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 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг 

байх  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар       

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас ажилын зураг, харандаа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
 Метр, отвес, лазер тэгш ус, тэгш ус  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

7. Барилгын хуурай хольцийн технологи 

8. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт ба 

угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Дүүргэлтийн ханын металл бэлдэц бэлтгэх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Материал тус бүрийн орцыг зургийн дагуу 

тооцоолох 

ГШҮ 2.2 Ажлын талбай дээр шаардлагатай 

материалыг зөөвөрлөж бэлдэх 

ГШҮ 2.3 Ханын өндөр, өргөн зэрэгт тааруулан 

зургийн дагуу металл профилийг тайрч 

бэлдэх 
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Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
14 цаг 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Материал тус бүрийн орцын тооцоолол 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй  

ажиллагааны дүрэм журам 

 Шугам зураг, геометрийн мэдлэг  

Ур чадвар  

 Архитектурын зураг төсөл унших 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг байх 

 Ханын өндөр, өргөн зэрэгт тааруулан зургийн 

дагуу металл профилийг тайрч бэлдэх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар       

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас U,C профиль 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тасдагч, шрүп мастер, цохилттой дрилл, метр 

отвес, лазер тэгш ус  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

7. Барилгын хуурай хольцийн технологи 

8. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  
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Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Дүүргэлтийн ханын каркас зангидах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Гадна каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

байршуулж тэлэгч, бэхэлгээний элемент 

байх газруудад өрөмдөж бэхлэх 

ГШҮ 3.2 Босоо С болон хөндлөн U төмрийг хооронд 

нь төмрийн шруп эсвэл базагч багаж 

ашиглан бэхлэх 

ГШҮ 3.3 Дотор каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

тэлэгч, бэхэлгээний тусламжтайгаар бэхлэх 

ГШҮ 3.4 Дотор каркасны босоо профиль төмрийг 

бэхлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
16 цаг 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гадна каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

байршуулах технологи, дэс дараалал 

 Босоо С болон хөндлөн U төмрийг хооронд нь 

төмрийн шруп эсвэл базагч багаж ашиглан 

бэхэлгээ хийх ажилбар 

  Дотор каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

тэлэгч, бэхэлгээний тусламжтайгаар бэхлэх 

арга 

Ур чадвар: 

 Гадна каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

байршуулж тэлэгч, бэхэлгээний элемент байх 

газруудад өрөмдөж бэхлэх 

 Босоо С болон хөндлөн U төмрийг хооронд нь 

төмрийн шруп эсвэл базагч багаж ашиглах 

 Дотор каркасны зам төмрийг зургийн дагуу 

тэлэгч, бэхэлгээний тусламжтайгаар бэхлэх 

ур чадвар 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 
 Проектор      
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 Дэлгэц 

 Самбар       

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас U,C профель 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тасдагч, шрүп мастер, цохилттой дрилль, метр 

отвес, лазер тэгш ус  

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

7. Барилгын хуурай хольцийн технологи 

8. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Уур, ус, дулаан тусгаарлалт хийх  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Гадна каркасны дулаан тусгаарлагчийг 

бэлдэх 

ГШҮ 4.2 Гадна каркасны дунд дулаан 

тусгаарлагчийг байршуулан тогтоох 

ГШҮ 4.3 Гадна каркасны уур ус тусгаарлалтыг хийх 

ГШҮ 4.4 Дотор каркасны дунд дулаан 

тусгаарлагчийг байршуулан тогтоох 

ГШҮ 4.5 Дотор каркасны ус чийг тусгаарлалтыг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
14 цаг 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гадна каркасны дулаан тусгаарлагчийн 

ажлын технологи 

 Гадна каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг 

ажлын дараалалын дагуу тогтоох аргачлал 
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 Гадна каркасны уур ус тусгаарлалтыг хийх 

технологи 

 Дотор каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг 

хийх технологи 

 Дотор карказанд ус чийг тусгаарлалтыг 

ажлын дараалал 

Ур чадвар: 

 Гадна каркасны дулаан тусгаарлагчийг 

бэлдэх 

 Гадна каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

 Гадна каркасны уур ус тусгаарлалтыг хийх 

 Дотор каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

 Дотор каркасны ус чийг тусгаарлалтыг хийх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 Дэлгэц 

 Самбар      

 Шохой /3-х төрөл/ 

 Видео хичээл    

 Үзүүлэн тараах материал 

 Мэргэжлийн ном сурах бичгүүд 

 Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас дулаан тусгаарлах 

материал, уур ус тусгаарлах материал  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Цаасны хутга, хөрөө 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

7. Барилгын хуурай хольцийн технологи 

8. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 
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Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Гадна дотор ханын хавтан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг бэлдэх 

ГШҮ 5.2 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг угсрах 

ГШҮ 5.3 Дотор каркасны нийт гадаргууд хүрэхүйц 

материалыг ажлын талбар дээр бэлдэж 

бэхлэх 

ГШҮ 5.4 Дүүргэлтийн ханын дотор хавтанг угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
18 цаг 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг ажилд 

бэлтгэх ажил 

 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг угсрах 

аргачлал 

 Дотор каркасны нийт гадаргууд хүрэхүйц 

материалыг ажлын талбар дээр бэлдэж 

бэхлэх, байршуулах арга 

 Дүүргэлтийн ханын дотор хавтангуудыг 

угсрах арга 

Ур чадвар  

 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг бэлдэх 

 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг угсрах 

 Дотор каркасны нийт гадаргууд хүрэхүйц 

материалыг ажлын талбар дээр бэлдэж 

бэхлэх 

 Дүүргэлтийн ханын дотор хавтанг угсрах 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар:  Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Проектор      

 2.Дэлгэц 

 3.Самбар      

 4.Шохой /3-х төрөл/ 

 5.Видео хичээл    
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 6.Үзүүлэн тараах материал 

 7.Мэргэжлийн ном сурах бичигүүд 

 8.Өндрийн бүс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, Гипс хавтан, дулаалгын 

материал, дуу тусгаарлах материал шрүп 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шрүп мастер, цаасны хутга 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

7. Барилгын хуурай хольцийн технологи 

8. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана.  

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт  

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 
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Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

12.  Дүүжинт өргүүр ш 1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

13.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

14.  
Сургалтын /барилгын 

/ машин механизм 

Иж 

бүрдэл 
1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

15.  Зуурагч гар ш 4 

220 V, замаск зуурах 

зориулалтын (михер), хошуу 

солихгүй 

16.  
Зуурагч зуурмаг 

зуурах 
ш 5 

220 V, 0.25 м3 багтаамжтай, 

бетон, шавар зуурах 

зориулалтын  

17.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 

1.5 kw, 220 В/50hz 

18.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

8.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

9.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 
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Нийт жин 198 гр 

10.  Булан гаргагч ш 10 
Төмөр тахир иштэй, замаскний 

ажил 

11.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

12.  
Зүлгүүрийн гар 

хэрэгсэл 
ш 20 

15 х 20 хэмжээтэй, хуйлмал 

төрөл бүрийн маркийн зүлгүүрийг 

хавчиж хэрэглэх боломжтой. 

13.  
Зүлгүүрний иж 

бүрдэл 
ш 20 100 маркаас 300 марк хүртэл 

14.  
Гипсэн суурьтай 

шаврын өнгөлөгч 
ш 15 

Поролонон ултай нийвий, 

шаврын ажил  

15.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

16.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

17.  Мяту ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

18.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 

19.  Нивелир ш 1 
Гадаргуугийн түвшин тогтоож 

хэмжигч  

20.  

Рейк 

ш 20 
2,5м урт хөнгөн цагаан, бүх 

төрлийн ажил 

21.  ш 20 
1м урт хөнгөн цагаан, бүх 

төрлийн ажил 

22.  Нийвий ш 20 Арзгар шүдтэй нийвий  

23.  Нийвий ш 20 Зүсэгч 

24.  Өнхрүүш ш 20 

10 см өргөнтэй угаах боломжтой 

зөөлөн үстэй, гоёлын хийцийн 

ажил 

25.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

26.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

27.  ш 20 60 см урттай 

28.  ш 20 80 см урттай 

29.  ш 20 1 м урттай 

30.  ш 20 2 м урттай 

31.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

32.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

33.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

34.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа , хатуу балтай 

35.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

36.  Хувин ш 20 
8-30 л, резинэн, бүх төрлийн 

ажил 

37.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай . материал нь : ган 

төмөр, модон бариултай. 

38.  Хусуур (шпатель) ш 15 200 мм, шаврын ажил 
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39.  Хусуур (шпатель) ш 20 30см хэмжээтэй хуванцар иштэй 

40.  Хүрз ш 15 3 кг багтаамжтай , шулуун иштэй, 

41.  Шанага ш 15 0.7 л багтаамжтай 

42.  Шат ш 6 Эвхдэг А хэлбэртэй 

43.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой 

зөөврийн П хэлбэрийн угсармал 

шат  

44.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай . 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 

45.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

46.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

47.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах , тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт , 

цохилтын хүч даах чадвартай.  3 

– 8 кг жинтэй. Иш нь сугарахгүй 

байх. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

48.  Дараах хувь хүний зохих хамгаалах хэрэгслийг 

ашиглах: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Засварчны бээлий 

 Засварчны гутал 

 Тод өнгийн хантааз 

 

Нэг ээлжийн сургалтанд 

15 хүнээр тооцож 

хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг тус бүр 15 ш 

байхаар төсөвлөнө. 

49.   Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, 

GIZ“Барилгын дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 

он/ 

 Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

 “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

 “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

 “Барилгын хуурай хольц ба эдлэл” 

 Барилгын хуурай хольцийн технологи 

 Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Сурах бичиг, гарын 

авлага, зөвлөмж 

материалууд 7 – 15 ш 

байх 

50.   Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 
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 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

 

  

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Тоо 

ширхэг 
Нэг бүрийн үнэ 

Нийт 

үнэ 

51.  OSB хавтан ш 8   

52.  
EPS хөөсөнцөр 

хавтан 

ш 
10  

 

53.  
XPS хөөсөнцөр 

хавтан 

ш 
10  

 

54.  Уур ус тусгаарлагч м2 75   

55.  Базальт хөвөн боодол 4   

56.  

Бэхэлгээний 

металл 

материалууд 

ком 100  

 

57.  
Цементэн 

хавтангийн чигжээс 
уут 10  

 

58.  
Ус тусгаарлагч 

материал 
м2 50  

 

59.  
Хөөсөнцөр 

хавтангийн тэлэгч 
хайрцаг 3  

 

60.  Хөрсжүүлэгч грүнт кг 50   

61.  Шилэн хөвөн боодол 5   

62.  Шилэн хавтан М.кв 15   

63.  Хийт блок М.кв 15   
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-05-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний 

төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 

001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин  

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Дүүргэлтийн 

ханын хэмжилт хийх 

ГШҮ 1.1 Дүүргэлтийн 

ханын ажлын зурагтай 

танилцах 

1.1.1 Барилгын ерөнхий зурагтай 

танилцсан 

1.1.2 Дүүргэлтийн ханын зурагтай 

танилцсан 

- Онолын 

танхим 

- Дадлагын 

газар 

- Үйлдвэрийн 

ажлын 

байранд 

- Үйлчилгээний 

газар 

- Симуляци 

орчин 

- Ажиглалтын 

арга 

- Тайлбарлаж 

үзүүлэх 

 

ГШҮ 1.2 Ажил гүйцэтгэх 

багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

1.2.1 Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай багаж тоног 

төхөөрөмжийг ажлын талбай дээр 

бэлдсэн 

1.2.2 Шаардлагатай бол шат ванданг зохих 

журмын дагуу угсарч бэлдсэн 

ГШҮ 1.3 Дүүргэлтийн 

ханын металл каркасны 

байрших тэмдэг 

тэмдэглэгээг хийх 

1.3.1 Ажлын талбай дээр дүүргэлтийн 

ханын металл каркасны байрших 

тэмдэг тэмдэглэгээг зохих 

хэмжилтийн багажыг ашиглан тавьсан 

ЧЭ 2. Дүүргэлтийн 

ханын металл 

бэлдэц бэлдэх 

ГШҮ 2.1 Материал тус 

бүрийн орцыг зургийн 

дагуу тооцоолох 

2.1.1 Зургийн дагуу, хийж гүйцэтгэх ажилд 

шаардлагатай материалын орц 

нормыг тооцоолсон 

ГШҮ 2.2 Ажлын талбай 

дээр шаардлагатай 

материалыг зөөвөрлөж 

бэлдэх 

2.2.1 Шаардлагатай материалыг ажлын 

талбар дээр аюудгүй зөөвөрлөн 

авчирсан 

2.2.2 Материалыг хэрэглэгдэх дарааллын 

дагуу болон тухайн материалын 
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хадгалах нөхцөлийг харгалзан хурааж 

бэлдсэн 

ГШҮ 2.3 Ханын өндөр, 

өргөн зэрэгт тааруулан 

зургийн дагуу металл 

профилийг тайрч бэлдэх 

2.3.1 Угсрах ханын өндөр, өргөн, урт зэрэгт 

тохируулан материалын хорогдол аль 

болох бага байхаар тооцож зохих 

багажны тусламжтайгаар тайрч 

бэлдсэн 

ЧЭ 3. Дүүргэлтийн 

ханын каркас 

зангидах 

ГШҮ 3.1 Гадна каркасны 

зам төмрийг зургийн 

дагуу байршуулж тэлэгч, 

бэхэлгээний элемент 

байх газруудад өрөмдөж 

бэхлэх 

3.1.1 Дүүргэлтийн ханын гадна каркасны 

зам төмрийг зургийн дагуу 

байршуулсан 

3.1.2 Тэлэгч, бэхэлгээний элемент 

хоорондын зайг 1м-с ихгүй, богино 

хэмжээтэй төмрийн хувьд 2ш-с илүү 

орохоор тооцон өрөмдөж нүхэлсэн 

3.1.3 Тэлэгч, бэхэлгээний элементүүдийг 

өрөмдөж нүхэлсэн газруудад хийж 

боосон 

ГШҮ 3.2 Босоо С болон 

хөндлөн U төмрийг 

хооронд нь төмрийн шруп 

эсвэл базагч багаж 

ашиглан бэхлэх  

3.2.1 Гадна каркасны босоо С төмрийг 

зургийн дагуу өөр хоорондын зайг 

баримтлан хөндлөн U төмрийн 

ховилд углаж байршуулсан 

3.2.2 Гадна каркасны босоо С болон 

хөндлөн U төмрүүдийг хооронд нь 

зохих төмрийн шруп эсвэл базагч 

багаж ашиглсан бэхэлсэн 

ГШҮ 3.3 Дотор каркасны 

зам төмрийг зургийн 

дагуу тэлэгч, бэхэлгээний 

тусламжтайгаар бэхлэх 

3.3.1 Дүүргэлтийн ханын дотор каркасны 

зам төмрийг зургийн дагуу 

байршуулсан 

3.3.2 Тэлэгч, бэхэлгээний элемент 

хоорондын зайг 1м-с ихгүй, богино 

хэмжээтэй төмрийн хувьд 2ш-с илүү 

орохоор тооцон өрөмдөж нүхэлсэн 



 

104 

 

3.3.3 Тэлэгч, бэхэлгээний элементүүдийг 

өрөмдөж нүхэлсэн газруудад хийж 

боосон 

ГШҮ 3.4 Дотор каркасны 

босоо профиль төмрийг 

бэхлэх 

3.4.1 Дотор каркасны босоо С төмрийг 

зургийн дагуу өөр хоорондын зайг 

баримтлан хөндлөн U төмрийн 

ховилд углаж байршуулсан 

3.4.2 Дотор каркасны босоо С болон 

хөндлөн U төмрүүдийг хооронд нь 

зохих төмрийн шруп эсвэл базагч 

багаж ашиглсан бэхэлсэн 

ЧЭ 4. Уур, ус, дулаан 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 4.1 Гадна каркасны 

дулаан тусгаарлагчийг 

бэлдэх 

4.1.1 Гадна каркасны дулаан 

тусгаарлалтанд шаардлагатай 

материалын орцыг тооцон гаргасан 

4.1.2 Дулаан тусгаарлалтын материалыг 

ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөн авчирсан 

4.1.3 Дүүргэлтийн ханын гадна каркасны 

профиль хоорондын нүдний зайд 

тааруулан шаардлагатай хэмжээнээс 

аль аль тал руугаа 1см илүү байхаар 

тооцон зүсч тайрсан 

ГШҮ 4.2 Гадна каркасны 

дунд дулаан 

тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

4.2.1 Дүүргэлтийн ханын гадна каркасны 

нүд хооронд дулаан тусгаарлагч 

материалыг байрлуулж тогтоосон 

4.2.2 Каркасны нүднүүд дулаан 

тусгаарлагч материалаар гүйцэд 

дүүрсэн эсэхийг шалгасан 

ГШҮ 4.3 Гадна каркасны 

уур ус тусгаарлалтыг хийх 

4.3.1 Гадна каркасны нийт гадаргууд 

шаардлагатай уур ус тусгаарлалтын 

материалын орцыг тооцож гаргасан 
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4.3.2 Шаардлагатай материалыг ажлын 

талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөж 

авчирсан 

4.3.3 Гадна каркасны уур ус тусгаарлалтыг 

барилгыг ороох маягаар хөндлөн 

чиглэлд доороос нь дээш хөөх 

хэлбэрээр өөр хоорондын зөрүүлгийг 

10см-с багагүй байхаар зөрүүлж 

гадна каркасны металл каркасанд 

шрупний тусламжтайгаар бэхлэж 

хийсэн 

4.3.4 барилгын нийт гадаргууд уур ус 

тусгаарлагчийг зай завсаргүй гүйцэд 

хийсэн эсэхийг шалгасан 

ГШҮ 4.4 Дотор каркасны 

дунд дулаан 

тусгаарлагчийг 

байршуулан тогтоох 

4.4.1 Дотор каркасны дулаан 

тусгаарлалтанд шаардлагатай 

материалын орцыг тооцон гаргасан 

4.4.2 Дулаан тусгаарлалтын материалыг 

ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөн авчирсан 

4.4.3 Дүүргэлтийн ханын дотор каркасны 

профиль хоорондын нүдний зайд 

тааруулан шаардлагатай хэмжээнээс 

аль аль тал руугаа 1см илүү байхаар 

тооцон зүсч тайрсан 

4.4.4 Дүүргэлтийн ханын дотор каркасны 

нүд хооронд дулаан тусгаарлагч 

материалыг байрлуулж тогтоосон 

4.4.5 Каркасны нүднүүд дулаан 

тусгаарлагч материалаар гүйцэд 

дүүрсэн эсэхийг шалгасан 
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ГШҮ 4.5 Дотор каркасны 

ус чийг тусгаарлалтыг 

хийх 

4.5.1 Дотор каркасны нийт гадаргууд 

шаардлагатай уур ус тусгаарлалтын 

материалын орцыг тооцож гаргасан 

4.5.2 Шаардлагатай материалыг ажлын 

талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөж 

авчирсан 

4.5.3 Дотор каркасны ус чийг 

тусгаарлалтыг хөндлөн чиглэлд 

дээрээс нь доош хөөх хэлбэрээр өөр 

хоорондын зөрүүлгийг 10см-с багагүй 

байхаар зөрүүлж дотор каркасны 

металл каркасанд шрупний 

тусламжтайгаар бэхлэж хийсэн 

4.5.4 Дотор ханын нийт гадаргууд ус чийг 

тусгаарлагчийг зай завсаргүй гүйцэд 

хийсэн эсэхийг шалгасан 

ЧЭ 5. Гадна дотор 

ханын хавтан угсрах 

ГШҮ 5.1 Дүүргэлтийн 

ханын гадна хавтанг 

бэлдэх 

5.1.1 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтангийн 

орц нормыг зургийн дагуу тооцоолж 

гаргасан 

5.1.2 Шаардлагатай материалыг ажлын 

талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөж 

авчирсан 

ГШҮ 5.2 Дүүргэлтийн 

ханын гадна хавтанг 

угсрах 

5.2.1 Дүүргэлтийн ханын гадна хавтанг 

хөндлөн чиглэлд зориулалтын 

бэхэлгээний шруп (цайрын агууламж 

өндөртэй, зэвэрдэггүй) ашиглан 

хавтангийн хэлбэр хэмжээ, жин 

зэргээс хамааран шруп хоорондын 

алхамыг 20см-с ихгүй байхаар тооцон 

боож бэхэлсэн 

5.2.2 Хавтан хооронд 2-4мм-ийн завсар 

гаргаж боосон 
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5.2.3 Хавтангуудын уулзвар тус газруудад 

4 замын уулзвар гаргалгүй, 

хавтангуудын босоо уулзварууд 

багадаа 30см-ийн зөрүүлгэтэй 

байхаар зөрүүлж угсарсан 

ГШҮ 5.3 Дотор каркасны 

нийт гадаргууд хүрэхүйц 

материалыг ажлын 

талбар дээр бэлдэж 

бэхлэх 

5.3.1 Дотор ханын нийт гадаргууд 

шаардагдах материалын орцыг 

тооцоолж гаргасан 

5.3.2 Шаардлагатай материалыг 

хэрэглэгдэх дэс дараа, хадгалах 

нөхцөлийг харгалзан ажлын талбай 

дээр аюулгүй зөөвөрлөж хураасан 

ГШҮ 5.4 Дүүргэлтийн 

ханын дотор хавтанг 

угсрах 

5.4.1 Дүүргэлтийн ханын дотор хавтанг 

босоо чиглэлд зориулалтын 

бэхэлгээний шруп ашиглан 

хавтангийн хэлбэр хэмжээ, жин 

зэргээс хамааран шруп хоорондын 

алхамыг 25см-с ихгүй байхаар тооцон 

боож бэхэлсэн 

5.4.2 Хавтангуудын уулзвар тус газруудад 

4 замын уулзвар гаргалгүй, 

хавтангуудын хөндлөн уулзварууд 

багадаа 30см-ийн зөрүүлгэтэй 

байхаар зөрүүлж угсарсан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-06-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Барилгын гадна фасадны хэмжилт хийх, төмөр 

раман хийцийг угсрах ажлыг гүйцэтгэх, шилэн хийцийг хэмжээний дагуу боловсруулж 

угсрах, хадгалах, хураах, зөөвөрлөх тэдгээрийн бэхэлгээ, хавчих хэрэгслийг зориулалтын 

дагуу хэрэглэж, дулаан тусгаарлагч материалуудыг ашиглах, өндөрт аюулгүй ажиллах 

шаардлага дүрэм, журмыг мөрдөх чадамжийг эзэмшинэ.  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

• Ажлын байрны зохион байгуулалт 

• ХАБЭА хангаж ажиллах 

• Харилцааны соёл  

• Ажлын зураг унших 

• Хэмжилт тооцоолол 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 132 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р

л
э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Гадаргуугын 

хэмжилт хийх 

ГШҮ 1.1 Ажлын зураг дээрх 

шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

2 6 4 12 

ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх болон 

холбох каркас тогтоох 

угсралтын механизм 

сонгох 

ГШҮ 1.3 Шилэн фасадын шилэн 

багцын талбай, холбох 

каркасын хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 1.4 Шилэн фасадын шилэн 

багцын хэмжээ, холбох 

каркасын хэмжээ, 

бэхэлгээний тоог гаргах 

ГШҮ 1.5 Шилэн фасад бэхлэх 

босоо болон хэвтээ 

профилийн байршилын 

тэмдэглэгээ хийх 

2 
ЧЭ 2. Холбох каркас 

босгох 

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг дээрх 

шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

4 12 16 32 
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ГШҮ 2.2 Угсралтын механизм 

суурилуулах 

ГШҮ 2.3 Тэмдэглээгний дагуу 

каркас суурилуулах 

бэхэлгээ төмрийг угсарах 

ГШҮ 2.4 Бэхэлгээ төмөрт босоо 

болон хэвтээ профилийг 

суурилуулах 

ГШҮ 2.5 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

ГШҮ 2.6 Шилэн багцыг 

суурилуулах каркас 

угсрах 

3 
ЧЭ 3. Дулаан 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 3.1 Шилэн фасадын 

дулаалгын үеийн 

зурагтай танилцах 

4 12 8 24 

ГШҮ 3.2 Дулаалгын ширхэгийн 

материалыг суурилуулах 

вандан шатыг сонгох 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын үеийн талбай 

ба зузааныг хэмжих 

ГШҮ 3.4 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгох 

ГШҮ 3.5 Дулаалгын материал 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.6 Дулаалгын ширхэгийн 

материалыг хананд 

угсрах 

4 

ЧЭ 4. Шилэн хавтан 

ба салхивчийн хийц 

угсрах 

ГШҮ 4.1 Шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

4 12 16 32 

ГШҮ 4.2 Угсралтын механизмыг 

суурилуулах 

ГШҮ 4.3 Шилэн фасадын талбайг 

хэмжиж салхивчийг тоо 

байршлыг тогтоох 

ГШҮ 4.4 Шилэн фасадын шилэн 

багц ба салхивчийг 

сонгох ба бэлтгэх 

ГШҮ 4.5 Шилэн фасадын шилэн 

багц ба салхивчийг 

суурилагдсан каркаст 

зургийн дагуу угсрах 

5 

ЧЭ 5. Шилэн 

хавтангийн заадас 

дулаалах 

ГШҮ 5.1 Шилэн фасадын заадсын 

талбай ба зузааныг 

хэмжих 
2 6 8 16 

ГШҮ 5.2 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгох 

ГШҮ 5.3 Шилэн фасадын заадсын 
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дулаан болон ус 

тусгаарлалтын тооцоог 

зургын дагуу хийх ба 

материалыг сонгох 

ГШҮ 5.4 Шилэн фасадын заадсын 

дулаан тусгаарлалтын 

үеийн материалыг 

суурилуулах 

6 
ЧЭ 6. Заадасны уур 

ус тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 6.1 Заадал дүүргэгчээр 

хавтан хоорондын 

заадал, шрүпний толгойг 

дүүргэх  

2 6 8 16 ГШҮ 6.2 Хавтан хоорондын 

заадлыг ам дарагч 

туузаар наах 

ГШҮ 6.3 Ус чийгний хамгаалалтай 

силиконоор бүрэх 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 54 60 132 

14 86  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл , тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Үйлдвэрлэлийн ажлын байр 
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 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Гадаргуугын хэмжилт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Ажлын зураг дээрх шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх болон холбох каркас тогтоох 

угсралтын механизм сонгох 

ГШҮ 1.3 Шилэн фасадын шилэн багцын талбай, 

холбох каркасын хэмжээг тогтоох 

ГШҮ 1.4 Шилэн фасадын шилэн багцын хэмжээ, 

холбох каркасын хэмжээ, бэхэлгээний тоог 

гаргах 

ГШҮ 1.5 Шилэн фасад бэхлэх босоо болон хэвтээ 

профилийн байршилын тэмдэглэгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургалтын дадлага 6, Үйлдвэрийн дадлага 

4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг                                                                  

 Архитектурын зураг төсөл 

 Барилгын зураг зүйн мэдлэг 

 Стандарт каталоги дээрхи тэмдэг 

тэмдэглэгээний мэдлэг 

 Багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчмийн 

мэдлэг 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм журам 

Ур чадвар: 

 Архитектурын зураг унших 

 Өндөрт ажиллах шат ванданг угсрах 

 Ажлын гадаргууг хэмжих 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

ашиглах 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 
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 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын фламастр / өнгийн / 

 Бичгийн цаас 

 Өнгийн цаас 

 Харандаа  

 Шугам 

 Цавуу 

 Скоч 

 Ватум цаас  

 Компьютер 

 Проектор 

 Шугам зургийн хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, шугам зургийн хэрэгсэл, 

хуйлдаг метр, фламастр, харандаа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Шахуургат хавчаар 

 Өрөмдөх хэрэгсэл 

 Шил зүсэгч 

 Метр 

 Фламастр 

 Зөөлөвчтэй хөшүүрэг 

 Шат вандан 

 Лазер хэмжигч 

 Тэгш ус 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Холбох каркас босгох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг дээрх шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

ГШҮ 2.2 Угсралтын механизм суурилуулах 

ГШҮ 2.3 Тэмдэглээгний дагуу каркас суурилуулах 

бэхэлгээ төмрийг угсарах 

ГШҮ 2.4 Бэхэлгээ төмөрт босоо болон хэвтээ 

профилийг суурилуулах 

ГШҮ 2.5 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

ГШҮ 2.6 Шилэн багцыг суурилуулах каркас угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 4, Сургалтын дадлага 12, Үйлдвэрийн дадлага 

16 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг                                                                  

 Архитектурын зураг төсөл 

 Барилгын зураг зүйн мэдлэг 

 Стандарт каталоги дээрхи тэмдэг 

тэмдэглэгээний мэдлэг 

 Багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчмийн 

мэдлэг 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм журам 

Ур чадвар  

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

ашиглах 

 Өндөрт ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй 

ажиллагааг хангаж ажиллах 

 Гар болон цахилгаан багаж тоног 

төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагааг хангаж ажиллах 

 Тэгш тогтвортой байршуулах, жин даацыг 

тооцоолох 

 Барилгын дээвэр болон өндөрт ажиллах 

ХАБЭА 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 
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 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын фламастр / өнгийн / 

 Бичгийн цаас 

 Өнгийн цаас 

 Харандаа  

 Шугам 

 Цавуу 

 Скоч 

 Ватум цаас  

 Компьютер 

 Проектор 

  Шугам зургийн хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Компьютер, проектор, шугам зургийн хэрэгсэл, 

хуйлдаг метр, фламастр, харандаа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Шахуургат хавчаар 

 Өрөмдөх хэрэгсэл 

 Шил зүсэгч 

 Метр 

 Фламастр 

 Зөөлөвчтэй хөшүүрэг 

 Шат вандан 

 Лазер хэмжигч 

 Тэгш ус 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Дулаан тусгаарлалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Шилэн фасадын дулаалгын үеийн зурагтай 

танилцах 

ГШҮ 3.2 Дулаалгын ширхэгийн материалыг 

суурилуулах вандан шатыг сонгох 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын үеийн талбай ба зузааныг 

хэмжих, тооцоолох 

ГШҮ 3.4 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

сонгох 

ГШҮ 3.5 Дулаалгын материал бэлтгэх 

ГШҮ 3.6 Дулаалгын ширхэгийн материалыг хананд 

угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 4, Сургалтын дадлага 12, Үйлдвэрийн дадлага 

8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг                                                                  

 Шилэн фасадын дулаалгын үеийн зураг 

 Дулаалгын ширхэгийн материалыг 

суурилуулах вандан шатыг сонголт 

 Дулаалгын үеийн талбай ба зузааныг хэмжих 

арга 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг  

 Дулаалгын материал  

 Дулаалга ширхэгийн материалыг хананд 

тогтоох аргачлал 

Ур чадвар: 

 Шилэн фасадын дулаалгын үеийн зураг 

унших 

 Дулаалгын ширхэгийн материалыг 

суурилуулах вандан шатыг угсрах 

 Дулаалгын үеийн талбай ба зузааныг хэмжих 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

ашиглах 

 Дулаалгын материал бэлтгэх 

 Дулаалгын ширхэгийн материалыг хананд 

угсрах 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 
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 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: 
Анги танхим, дадлагын газар, барилгын талбай, 

үйлчилгээний талбар 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын фламастр / өнгийн / 

 Бичгийн цаас 

 Өнгийн цаас 

 Харандаа  

 Шугам 

 Цавуу 

 Скоч 

 Ватум цаас  

 Компьютер 

 Проектор 

 Шугам зургийн хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Төрөл бүрийн дулаан тусгаарлагч 

материалууд 

 Бэхэлгээний металл хийцүүд 

 Холбох бэхлэх материал /дабль/ 

 Тэлэгчтэй шрупп 

 Ам дарагч туузан материалууд  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Бетоны өрөмдөгч хэрэгсэл хошууны хамт 

 Хайч 

 Метр 

 Өндрийн шат 

 Огтлогч хутга 

 Тэгш ус 

 Лазер хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Шилэн хавтан ба салхивчийн хийц угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Шилэн фасадын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 4.2 Угсралтын механизмыг суурилуулах 

ГШҮ 4.3 Шилэн фасадын талбайг хэмжиж 

салхивчийг тоо байршлыг тогтоох 

ГШҮ 4.4 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивчийг 

сонгох ба бэлтгэх 

ГШҮ 4.5 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивчийг 

суурилагдсан каркаст зургийн дагуу угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 4, Сургалтын дадлага 12, Үйлдвэрийн дадлага 

16 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Шилэн фасадын ажлын зургийн тухай ойлголт 

 Угсралтын механизмын ажиллагаа 

 Шилэн фасадын талбай, салхивчийн тоо, 

хэмжээ байршлын мэдлэг 

 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивч 

сонголт хийх тухай 

 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивчийг 

угсрагдсан каркаст зургийн дагуу суулгах 

тухай мэдэх                                                         

Ур чадвар  

 Шилэн фасадын ажлын зураг унших 

 Угсралтын механизмыг суурилуулах 

 Шилэн фасадын талбайг хэмжиж салхивчийн 

тоо байршлыг тогтоох 

 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивчийг 

сонгох ба бэлтгэх 

 Шилэн фасадын шилэн багц ба салхивчийг 

угсрагдсан каркаст зургийн дагуу суулгах 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: 
 Анги танхим, мастерын газар, барилгын 

талбай 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын фламастр / өнгийн / 

 Бичгийн цаас  

 Өнгийн цаас 

 Цавуу  

 Скоч 

 Харандаа шугам 

 Ватум цаас 

 Компьютер 

 Проектор  

 Шугам зургийн хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Шилэн хавтан 

 Металл профиль 

 Төмрийн шрупп 

 Бэхэлгээний металл материалууд 

 Силикон 

 Тавт хадаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Шахуургат хавчаар 

 Өрөмдөх хэрэгсэл 

 Шил зүсэгч 

 Метр 

 Фламастр 

 Зөөлөвчтэй хөшүүрэг 

 Металлын өрөм 

 Нэмэх хошуу 

 Тавлагч хэрэгсэл 

 Өндрийн шат 

 Тоос сорогч 

 Тэгш ус 

 Лазер хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Шилэн хавтангийн заадас дулаалах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Шилэн фасадын заадсын талбай ба 

зузааныг хэмжих 

ГШҮ 5.2 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

сонгох 

ГШҮ 5.3 Шилэн фасадын заадсын дулаан болон ус 

тусгаарлалтын тооцоог зургын дагуу хийх 

ба материалыг сонгох 

ГШҮ 5.4 Шилэн фасадын заадсын дулаан 

тусгаарлалтын үеийн материалыг 

суурилуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургалтын дадлага 6, Үйлдвэрийн дадлага 

8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шилэн фасадын заадсын талбай ба зузааны 

хэмжилт 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийн 

ажиллагаа 

 Шилэн фасадын заадсын дулаан болон ус 

тусгаарлалтын тооцоо  

 Шилэн фасадын заадсын дулаан 

тусгаарлалтын үеийн материалыг сонголт 

Ур чадвар  

 Шилэн фасадын заадсын талбай ба зузааныг 

хэмжиж тооцох 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрмжийг 

ашиглах 

 Шилэн фасадын заадсын дулаан болон ус 

тусгаарлалтын тооцоог зургын дагуу хийх ба 

материалыг суурилуулах 

 Шилэн фасадын заадсын дулаан 

тусгаарлалтын үеийн материалыг 

суурилуулах 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 
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Сургалт явагдах газар: 
 Анги танхим, мастерын газар, барилгын 

талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын үзэг өнгийн  

 Бичгийн цаас  

 Өнгийн цаас 

 Цавуу  

 Скоч 

 Ватум цаас 

 Компьютер 

 Проектор  

 Шугам зургийн хэрэгсэл 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Металл дэгээ бэхэлгээнүүд 

 Резин зөөлөвч 

 Тусгаарлагч материалууд 

 Төмрийн шрупп 

 Бэхэлгээний холбогч материалууд 

 Силикон 

 Шахдаг хөөс 

 Тавт хадаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Шахуургат хавчаар 

 Өрөмдөх хэрэгсэл 

 Шил зүсэгч 

 Метр 

 Зөөлөвчтэй хөшүүрэг 

 Металлын өрөм 

 Нэмэх хошуу 

 Тавлагч хэрэгсэл 

 Өндрийн шат 

 Тэгш ус 

 Лазер хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  
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Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шилэн фасад угсрах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Заадасны уур ус тусгаарлалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Заадал дүүргэгчээр хавтан хоорондын 

заадал, шрүпний толгойг дүүргэх  

ГШҮ 6.2 Хавтан хоорондын заадлыг ам дарагч 

туузаар наах 

ГШҮ 6.3 Ус чийгний хамгаалалтай силиконоор бүрэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Онол 2, Сургалтын дадлага 6, Үйлдвэрийн дадлага 

8 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Хавтан хоорондын заадлын хэмжээ 

 Хавтан хоорондын заадлын ам дарагч туузны 

технологи ажиллагаа 

 Ус чийгний хамгаалалтай силикон сонголт                                                            

Ур чадвар   

 Гипсэн суурьтай заадал дүүргэгчээр хавтан 

хоорондын заадал, шрүпний толгойг дүүргэх 

 Хавтан хоорондын заадлыг ам дарагч туузаар 

наах 

 Ус чийгний хамгаалалтай силиконоор бүрэх 

Хандлага  

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: 
 Анги танхим, мастерын газар, барилгын 

талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын фламастр / өнгийн / 

 Бичгийн цаас  

 Өнгийн цаас 

 Харандаа шугам 

 Цавуу  

 Скоч 

 Ватум цаас 

 Компьютер 

 Проектор  

 Шугам зургийн хэрэгсэл 
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Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

 Металл дэгээ бэхэлгээнүүд 

 Резин зөөлөвч 

 Тусгаарлагч материалууд 

 Шахдаг хөөс 

 Төмрийн шрупп 

 Бэхэлгээний холбогч материалууд 

 Силикон 

 Туузан наалт  

 Тавт хадаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өргөгч механизм 

 Шахуургат хавчаар 

 Өрөмдөх хэрэгсэл 

 Шил зүсэгч 

 Метр 

 Зөөлөвчтэй хөшүүрэг 

 Өндрийн шат 

 Тэгш ус 

 Лазер хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

9. “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

10. “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ зөвлөмж 

11. Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  Дүүжинт өргүүр ш 1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

2.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

3.  
Сургалтын /барилгын 

/ машин механизм 

Иж 

бүрдэл 
1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

4.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Шилэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай гар багаж 

5.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Шилэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай дугуйтай 
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6.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

3м хүртэл өндөрт шилэн хавтанг 

өргөх зориулалттай 

7.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 

Кабелын урт 4 м 

8.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

9.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 1.5 

kw, 220 В/50hz 

10.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

11.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

12.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

13.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

14.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

15.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 
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16.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

17.  Тэргэнцэр ш 15 

Шилэн хавтанг босоо байрлалаар 

зөөх, угсрахад 

хэрэглэнэ.материал : ган. 

Бага оврын гар ажиллагаатай 

18.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 

– 0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

19.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

20.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

21.  Мяту ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

22.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 

23.  Нивелир ш 1 
Гадаргуугийн түвшин тогтоож 

хэмжигч  

24.  Өнхрүүлгийн иш ш 20 
2 м сунадаг төмөр, хөрсжүүлэгч, 

будаг, замаскний ажил 

25.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

26.  
 

ш 20 80 см урттай 

27.  ш 20 1 м урттай 

28.  ш 20 2 м урттай 

29.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

30.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

31.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

32.   Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудйг хооронд 

нь холбох, хөдөлгөөнгнй бэхлэхэд 

33.  Харандаа ш 20 0.5 харандаа , хатуу балтай 

34.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  

35.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн 

П хэлбэрийн угсармал шат  

36.  Ширээ ажлын ш 10 

1.5м х 3м тавцантай . 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 

37.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

38.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

39.  Төмрийн хайч ш 15 

0.3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах.шулуун, 

баруун, зүүн гарын зориулалттай. 

Материал: хатуу гангаар хийгдсэн. 

40.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах, тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт, 

цохилтын хүч даах чадвартай.  3 – 
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8 кг жинтэй. Иш нь сугарахгүй 

байх. 

41.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган 

хайлш. 

42.  Шил зүсэгч хутга ш 15 

1,5- 10мм зузаантай шил зүсэхэд 

хэрэглэнэ. Хатуу чулуун иртэй. 

Бага цохилтын хүч тэсвэрлэх 

чадвартай. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

45.  Дараах хувь хүний зохих хамгаалах хэрэгслийг 

ашиглах: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Ажлын хувцас  

 Засварчны бээлий 

 Засварчны гутал 

 Тод өнгийн хантааз 

 Өндрийн бүс 

Суралцагчдын тоогоор 

байна. 

46.   Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, 

GIZ“Барилгын дотор хуурай хийц 

угсрагч”/2011 он/ 

  “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

 “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

 “Шилэн фасад хийх “гарын авлага 

 “Өндөрт аюулгүй ажиллах “ гарын авлага 

 “Өндрийн шат угсрах, сууриллуулах “ 

зөвлөмж 

 Дүүжинт өргүүрийн операторын гарын 

авлага 

 Канадын модон каркасан орон сууцны 

барилга 

 “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

тус 3 – 5 ширхэг 

47.   Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын фламастр 

1-3 

1 – с доошгүй 

1 ш 

1 ш 

1 ш  

1 ш 

1 ш 

1 ш 

3-с доошгүй 
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 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

1 - 2 ш 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

1.  
Төрөл бүрийн дулаалгын 

материалууд 
боодол 2 90000 180000 

2.  
Бэхэлгээний металл 

материалууд 
ш 90 1500 135000 

3.  
Холбох бэхлэх материал 

/дабль/ 
ш 75 600 45000 

4.  Тэлэгчтэй шрупп сав 5 5000 25000 

5.  
Ам дарагч туузан 

материалууд 
ш 4 9000 36000 

6.  
Төрөл бүрийн дулаан 

тусгаарлагч материалууд 
боодол 2 65000 130000 

7.  Шахдаг хөөс ш 5 4500 22500 

8.  Шилэн хавтан м.кв 15 12000 180000 

9.  Металл профилиуд ш 40 3500 140000 

10.  Төмрийн шрупп сав 5 3500 17500 

11.  Силикон ш 3 8000 24000 

12.  Тавлагч хадаас сав 2 15000 30000 

13.  Резин зөөлөвч м 60 650 39000 

Дүн 1004000 

 

Материалын орцыг 15 суралцагчаар тооцож гаргав. 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-06-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Шилэн фасад угсрах 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. 

Гадаргуугын 

хэмжилт 

хийх 

ГШҮ 1.1 Ажлын зураг дээрх 

шилэн фасадын ажлын зурагтай 

танилцах 

1.1.1 Барилга угсралтын ерөнхий зурагтай 

танилцсан 

1.1.2 Шилэн фасадны хэсэгчилсэн зураг уншиж 

хийцийн хэмжээ угсрах аргачлал, 

материалыг судалсан 
- Онолын 

танхим 

- Дадлагын 

газар 

- Үйлдвэрийн 

ажлын 

байранд 

 Үйлчилгээний 

газар 

- Симуляци 

орчин 

Ажиглалтын арга 

Тайлбарлаж 

үзүүлэх 

Төслийн ажил 

Дүрд тоглох 

Илтгэл 

Бүтээлийн сан 

Бичгийн шалгалт 

Кейсийн арга 

Бүтээгдэхүүний 

үнэлгээ 

Ярилцлагын арга 

 

ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх болон 

холбох каркас тогтоох угсралтын 

механизм сонгох 

1.2.1 Барилгын өндөр, урт, өргөнийг ажлын 

зургаас судласан 

1.2.2 Механизмын сумны өнгийлт даацын 

үзүүлэлтийг үндэслэн угсралтын тоног 

төхөөрөмж, механизмыг сонгосон 

ГШҮ 1.3 Шилэн фасадын шилэн 

багцын талбай, холбох каркасын 

хэмжээг тогтоох 

1.3.1 Шилэн фасадны шилэн багцын талбайг 

зургийн дагуу бэлтгэсэн 

1.3.2 Шилэн фасадны холбох каркасны хэмжээг 

зурагт заасны дагуу хэмжилт хийж 

тэмдэглэсэн 

ГШҮ 1.4 Шилэн фасадын шилэн 

багцын хэмжээ, холбох каркасын 

хэмжээ, бэхэлгээний тоог гаргах 

1.4.1 Шилэн фасадны шилэн багцын хэмжээ, 

холбох каркасын хэмжээг ажлын зургийг 

үндэслэн гаргасан 

1.4.2 Шилэн фасадны бэхэлгээний тоог зургийн 

дагуу тооцож гаргасан 
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ГШҮ 1.5 Шилэн фасад бэхлэх 

босоо болон хэвтээ профилийн 

байршилын тэмдэглэгээ хийх 

1.5.1 Шилэн фасад бэхлэх босоо пропилыг 

байрлуулах тэмдэглэгээг хэмжилтийн 

теодолит, электрон метр,маркер, туузан 

метр,тэмдэглэгээний бэх ашиглан хийсэн 

1.5.2 Шилэн фасад бэхлэх хэвтээ пропилыг 

байрлуулах тэмдэглэгээг хэмжилтийн 

лазерь тэгш ус, электрон метр, туузан метр 

маркер,тэмдэглэгээний бэх ашиглан хийсэн 

1.5.2 Шилэн фасад бэхлэх босоо болон хэвтээ 

профилийн байрлуулах тэмдэглэгээг ажлын 

зургийн дагуу хийсэн эсэхийг дахин хэмжилт 

хийж шалгасан  

ЧЭ 2. 

Холбох 

каркас 

босгох 

ГШҮ 2.1 Ажлын зураг дээрх 

шилэн фасадын ажлын зурагтай 

танилцах 

2.1.1 Барилга угсралтын ерөнхий зурагтай 

танилцсан 

2.1.2 Шилэн фасадны хэсэгчилсэн зураг уншиж 

хийцийн угсралтын технологийг судалсан 

ГШҮ 2.2 Угсралтын механизм 

суурилуулах 

2.2.1 Угсралтын механизмыг суурилуулах 

талбайг чөлөөлж, тэгшилж бэлтгэсэн 

2.2.2 Угсралтын механизмыг БНбаД-г үндэслэн 

суурилуулсан 

ГШҮ 2.3 Тэмдэглэгээний дагуу 

каркас суурилуулах бэхэлгээ 

төмрийг угсрах 

2.3.1 Тэмдэглэгээний дагуу каркас суурилуулах 

бэхэлгээ төмрийг зориулалтын гар болон 

цахилгаан багаж хэрэгсэл ашиглан 

угсарсан 

2.3.2 Каркас суурилуулах бэхэлгээ төмрийг 

тэмдэг тэмдэглэгээний дагуу хийсэн 

эсэхийг ажлын зурагт заасан хэмжээтэй 

тохирч байгааг харицуулан хэмжилт хийж 

шалгасан 
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ГШҮ 2.4 Бэхэлгээ төмөрт босоо 

болон хэвтээ профилийг 

суурилуулах 

 2.4.1 Бэхэлгээ төмөрт босоо болон хэвтээ 

профилийг тухайн металыг гагнах 

зориулалтын электродийг ашиглан гагнаж 

угсралт хийсэн 

 2.4.2 Бэхэлгээ төмөрт угсарсан босоо болон 

хэвтээ профилийг хэмжилтийн багаж 

ашиглан хэмжин шалгаж үзхэд ажлын 

зургаас өөрчлөлтгүй угсарсан байна. 

ГШҮ 2.5 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрөмжийг сонгох 

2.5.1 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

материалын шинж чанар, угсрах 

технологоос хамааруулан сонгосон 

2.5.2 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

ХАБЭА-н ажилтанд шалгуулж ашиглах 

зөвшөөрөл авсан 

ГШҮ 2.6 Шилэн багцыг 

суурилуулах каркас угсрах 

2.6.1 Шилэн багцыг суурилуулах каркасыг 

зурагт заасны дагуу угсарсан 

2.6.2 Шилэн багцын каркасыг технологийн дагуу 

зөв угсарсан 

ЧЭ 3. 

Дулаан 

тусгаарлалт 

хийх 

ГШҮ 3.1 Шилэн фасадын 

дулаалгын үеийн зурагтай 

танилцах 

3.1.1 Шилэн фасадны дулаалгын үеийн зургийг 

хэсэгчилсэн зургаас судалсан 

3.1.1 Шилэн фасадны дулаалгын үеийн 

материалын үзүүлэлтийг зурагт бүрэн 

тусгасан 

ГШҮ 3.2 Дулаалгын ширхэгийн 

материалыг суурилуулах вандан 

шатыг сонгох 

3.2.1 Дулаалгын ширхэгийн материалыг угсрах 

вандан шатыг барилгын онцлог, угсралт 

хийх орчин, ХАБЭА-н шаардлагад нийцсэн 

шат ванданг сонгосон 

3.2.1 Дулаалгын ширхэгийн материалыг 

суурилуулах шат ванданг сонгосон 

ГШҮ 3.3 Дулаалгын үеийн 

талбай ба зузааныг хэмжих 

3.3.1 Дулаалга хийх үеийн талбайн хэмжилт ийг 

зориулалтын хэмжилтын багаж ашиглан 

хэмжсэн  
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3.3.2 Дулаалгын материалын зузааныг ажлын 

зурагт заасан хэмжээний дагуу байгаа 

эсэхийг шалгасан  

ГШҮ 3.4 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгох 

3.4.1 Ажил гүйцэтгэх гар болон цахилгаан багаж 

багаж тоног төхөөрмжийг сонгосон 

3.4.2 Ажил гүйцэтгэх гар болон цахилгаан багаж 

багаж тоног төхөөрмжийг хянаж 

баталгаажуулсан 

ГШҮ 3.5 Дулаалгын материал 

бэлтгэх 

3.5.1 Дулаалгын материалыг ажлын зургаас 

үзэж сонгосон 

3.5.1 Дулаалгын материалыг төслийн талбайд 

хурааж бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.6 Дулаалгын ширхэгийн 

материалыг хананд угсрах 

3.6.1 Дулаалгын ширхэгийн материалыг 

технологийн дагуу зориулалтын 

бэхэлгээний багаж хэрэгсэл ашиглан 

ханаанд угсарсан 

3.6.2 Дулаалгын ширхэгийн материалыг хананд 

угсрахдаа хооронд нь завсар зай гаргалгүй 

сайн угсарсан 

ЧЭ 4. Шилэн 

хавтан ба 

салхивчийн 

хийц угсрах 

ГШҮ 4.1 Шилэн фасадын ажлын 

зурагтай танилцах 

4.1.1 Барилга угсралтын ерөнхий зурагтай 

танилцсан 

4.1.2 Шилэн фасадны рамын зургийг уншсан 

4.1.3 Шилэн фасадны хэсэгчилсэн зургийг 

уншиж хийцийн материалын шинж чанар, 

угсрах аргыг судалсан 

ГШҮ 4.2 Угсралтын механизмыг 

суурилуулах 

4.2.1 Угсралтын механизмыг суурилуулах 

талбайг бэлтгэсэн 

4.2.2 Угсралтын механизмыг БНбаД-г үндэслэн 

суурилуулсан 

ГШҮ 4.3 Шилэн фасадын 

талбайг хэмжиж салхивчийг тоо 

байршлыг тогтоох 

4.3.1 Шилэн фасадны талбайг хэмжсэн 

4.3.2 Шилэн фасадны салхивчийн тоо 

байршлыг тогтоосон 
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ГШҮ 4.4 Шилэн фасадын шилэн 

багц ба салхивчийг сонгох ба 

бэлтгэх 

4.4.1 Шилэн фасадны шилэн багцийг 

угсралтанд бэлтгэсэн 

4.4.2 Шилэн фасадны салхивчийг сонгож 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 4.5 Шилэн фасадын шилэн 

багц ба салхивчийг 

суурилагдсан каркаст зургийн 

дагуу угсрах 

4.5.1 Шилэн фасадны шилэн багцийг 

суурилагдсан каркаст зургийн дагуу 

угсарсан 

4.5.2 Шилэн фасадын салхивчийг шилэн багц 

суурилагдсаны дараа каркаст зургийн 

дагуу угсарсан 

ЧЭ 5. Шилэн 

хавтангийн 

заадас 

дулаалах 

ГШҮ 5.1 Шилэн фасадын 

заадсын талбай ба зузааныг 

хэмжих 

5.1.1 Шилэн фасадны заадасын талбайг 

хэмжилтийн багаж ашиглан хэмжсэн 

5.1.2 Шилэн фасадны заадасны зузааныг 

зурагтай харицуулан хэмжсэн 

ГШҮ 5.2 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгох 

5.2.1 Ажил гүйцэтгэх гар ба цахилган багаж 

тоног төхөөрмжийг сонгосон 

5.2.2 Ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэгдэх тохирсон 

багаж тоног төхөөрмжийг сонгосон                           

ГШҮ 5.3 Шилэн фасадын 

заадсын дулаан болон ус 

тусгаарлалтын тооцоог зургын 

дагуу хийх ба материалыг сонгох 

5.3.1 Шилэн фасадны заадсын дулаан 

тусгаарлалтын материалыг сонгож 

бэлтгэсэн 

5.3.2 Шилэн фасадны заадсын ус 

тусгаарлалтын зориулалтын материалыг 

сонгосон 

ГШҮ 5.4 Шилэн фасадын 

заадсын дулаан тусгаарлалтын 

үеийн материалыг суурилуулах  

5.4.1 Шилэн фасадны заадсын дулаан 

тусгаарлалтын үеийг зурагт заагдсан 

материалаар сайн хийсэн 

ЧЭ 6. 

Заадасны 

уур ус 

ГШҮ 6.1 Заадал дүүргэгчээр 

хавтан хоорондын заадал, 

шрүпний толгойг дүүргэх  

6.1.1 Угсарагдсан хийцийг шалгаж завсар, 

заадсыг тогтоох 

6.1.2 3авсар заадсыг дүүргэгчээр дүүргэх 
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тусгаарлалт 

хийх ГШҮ 6.2 Шилэн фасадын шилэн 

багц ба салхивчийг угсарсан 

хэсэгт ус чийгний тусгаарлалт 

хийхэд бэлтгэх 

6.2.1 Шилэн фасадны шилэн багц ба салхивчийг 

угсарсан хэсгийн дулаан тусгаарлалт бүрэн 

хийгдсэн эсэхийг шалгасан 

6.2.2 Шилэн фасадны шилэн багц ба салхивчийг 

угсарч дулаалга хийсэн хэсэгт хуурай буюу 

чийгтэй цэвэрлэгээг бүрэн хийсэн 

ГШҮ 6.3 Ус чийгний 

хамгаалалтай силиконоор бүрэх 

6.3.1 Ус чийгний хамгаалалт хийх бэлтгэл ажлыг 

бүрэн хийсэн 

6.3.2 Ус чийгний хамгаалалтыг сонгосон 

материалаар технологийн дагуу хийсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-07-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү чадамжийн хүрээнд барилгын 

гадна ханын хэмжилт хийх, төрөл бүрийн гадна ханын өнгөлгөөг судлах, өнгөлгөөний 

бэхэлгээний каркас угсрах гадна дулаалга хийх, ус чийг тусгаарлагчийг тогтоох, 

өнгөлгөөний хавтан угсрах, заадлын чигжээс хийх угсралтын ажлын ХАБЭА дүрэм 

журмыг хангаж гүйцэтгэх мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

• Ажлын байрны зохион байгуулалт 

• ХАБЭА хангаж ажиллах 

• Харилцааны соёл  

• Ажлын зураг унших 

• Хэмжилт тоцоолол 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 120 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Гадна ханын 

хэмжилт хийх 

ГШҮ 1.1 Гадна ханын ажлын 

зурагтай танилцах 

4 18 2 24 

ГШҮ 1.2 Шаардлагатай хэмжин 

шалгах багаж хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат 

ванданг угсарах 

ГШҮ 1.4 Ажилбар явагдах ажлын 

байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

2 

ЧЭ 2. Гадна ханын 

бэхэлгээний каркас 

угсрах 

ГШҮ 2.1 Бэхэлгээний каркас 

угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг 

тооцох 

4 30 2 36 
ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний бэлдэц 

бэлтгэх 
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ГШҮ 2.4 Гадаргууд бэхэлгээний 

каркасыг угсрах 

3 
ЧЭ 3. Өнгөлгөөний 

хана дулаалах 

ГШҮ 3.1 Гадна дулаалга хийх 

шаардлагатай орцыг 

гаргах 

2 12 2 16 
ГШҮ 3.2 Гадна дулаалга хийхэд 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

ГШҮ 3.3 Гадна дулаалга хийх 

4 
ЧЭ 4. Ус чийг 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 4.1 Ус чийг тусгаарлах 

материалын орцыг гаргах 2 8 2 12 

ГШҮ 4.2 Ус чийг тусгаарлалт хийх 

5 
ЧЭ 5. Өнгөлгөөний 

хавтан угсрах 

ГШҮ 5.1 Гадна ханын өнгөлгөөнд 

шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

4 18 2 24 
ГШҮ 5.2 Гадна өнгөлгөө хийхэд 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 5.3 Өнгөлгөөний хавтан 

угсрах 

6 
ЧЭ 6. Заадасны 

чигжээс хийх 

ГШҮ 6.1 Заадасны чигжээсэнд 

шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 
2 4 2 8 

ГШҮ 6.2 Заадасны зориулалтын 

зөөлөвчийг хийх 

ГШҮ 6.3 Заадасны чигжээс хийх 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 90 12 120 

15 85  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  
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 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

  Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Гадна ханын хэмжилт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Гадна ханын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Шаардлагатай хэмжин шалгах багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат ванданг угсарах 

ГШҮ 1.4 Ажилбар явагдах ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 18, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Барилгын байгуулалтын зураг зүй 

 Хэмжин шалгах багажны ажиллагаа, 

ашиглалтын зарчим 

 Шат ванданг угсрах арга 

 Хананы урт өргөн, өндрийн шаардлагтай 

хэмжилт хийх, өндөржилтийн түвшнийг 

тодорхойлох арга 

 Хананд зам төмөр, бэхэлгээний төмрийн 

байрлал тодорхойлох аргачлал 

Ур чадвар  

 Барилгын огтлолын зурагтай танилцах 

 Хэмжин шалгах багаж бэлтгэх, ашиглах 

 Ажлын талбай, өндөрт тохирсон шат ванданг 

угсрах 
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 Хананы урт өндрийг хэмжиж, зам байрлуулах 

тэмдэглэгээ хийх 

 Шаардлагатай өндөржилтийн түвшинг 

тодорхойлж ханын гадаргууд тэмдэглэх 

 Бэхэлгээний төмрийн байрлалыг 

тодорхойлох, тэмдэглэгээ хийх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-н шаарлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, ажлын зураг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Хэмжих, шалгах тэмдэг тэмдэглэгээ хийх багажнууд 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Гадна ханын бэхэлгээний каркас угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Гадна ханын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Шаардлагатай хэмжин шалгах багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат ванданг угсарах 
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ГШҮ 1.4 Ажилбар явагдах ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 30, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шаардлагатай материалын орцын тооцоо 

 Каркас угсрахад ашиглах багаж хэрэгслийн 

ажиллагаа, хэрэглэх арга 

 Хэмжилт, тэмдэглэгээний дагуу төлөвлөлт 

хийх аргачлал 

 Хананд бэхлэх металл зам, бэхэлгээний 

төмрийг бэхлэх технологи 

 Гадна хананд каркасыг угсрах арга технологи 

Ур чадвар: 

 Каркас угсрахад шаардлагатай материалын 

орцыг тооцох 

 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн ашиглах 

 Гадна ханын өнгөлгөөг угсрах төлөвлөлтийг 

хийх 

 Металл зам, бэхэлгээний төмрийг бэхлэх 

 Гадна ханын өнгөлгөөний каркасыг угсрах 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Өнгөлгөөний хавтан, Шрүп, Профиль төмрүүд, 

булан төмөр, Анкер, холбоос төмөр, Боолт, Гайка, 

Тастагчийн ир, Цохилттой дрилль, сликон 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Мяту, Суурин 

таслагч, Гар таслагч, Комьпрессор, Хийн буу, Шрүп 

мастер, Мастерын хошуунууд, Цохилттой дрилль 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 
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4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Өнгөлгөөний хана дулаалах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Гадна дулаалга хийх шаардлагатай орцыг 

гаргах 

ГШҮ 3.2 Гадна дулаалга хийхэд шаардлагатай 

багаж хэрэгслийн жагсаалтыг гаргах 

ГШҮ 3.3 Гадна дулаалга хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 12, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дулаалга хийх материалуудын онцлог, шинж 

чанар, орцын тооцоо 

 Дулаан тусгаарлах материалыг хэрэгцээт 

хэмжээнд тааруулан бэлтгэх аргууд 

 Гадна хананд дулаан тусгаарлалтын ажил 

гүйцэтгэх технологи ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Дулаан тусгаарлалт хийх материалыг сонгох, 

шаардлагатай орц хэмжээг тодорхойлох 

 Угсарсан каркасын нүдэнд тааруулж зүсэж 

бэлтгэх, хананд бэхлэх 

 Сонгож бэлтгэсэн материалаар дулаалга, 

шавардлага, гадна фасадны ажил гүйцэтгэх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-н шаарлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Бүх төрлийн дулаан тусгаарлах материалууд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Гар таслагч, Шрүп мастер, Хайч, 

цаасны хутга, металь шугам, механик бэхэлгээ, 

шавар, тор, үдээсний буу, үдээсний запас 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Ус чийг тусгаарлалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Ус чийг тусгаарлах материалын орцыг 

гаргах 

ГШҮ 4.2 Ус чийг тусгаарлалт хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 8, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Ус тусгаарлах материалуудын онцлог, шинж 

чанар, орцын тооцоо 

 Ус чийг тусгаарлах материалыг хэрэгцээт 

хэмжээнд тааруулан бэлтгэх аргууд 

 Гадна хананд ус, чийг тусгаарлалтын ажил 

гүйцэтгэх технологи ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Ус, чийг тусгаарлалт хийх материалыг 

сонгох, шаардлагатай орц хэмжээг 

тодорхойлох 

 Сонгож бэлтгэсэн материалаар ус 

тусгаарлалтын түрхлэг, хуйлмал 

материалаар бүрэх 
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Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-н шаарлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Бүх төрлийн дулаан ус чийг материалууд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Гар таслагч, Шрүп мастер, Хайч, 

цаасны хутга, металь шугам багс, хувин үдээсний 

буу, үдээсний запас 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Өнгөлгөөний хавтан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Гадна ханын өнгөлгөөнд шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

ГШҮ 5.2 Гадна өнгөлгөө хийхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 5.3 Өнгөлгөөний хавтан угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 18, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   
Мэдлэг 
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 Гадна хананд ажилд шаардагдах хавтангийн 

орцын тооцоо бодох аргачлал 

 Хананы хавтан угсрах ажилд шаардагдах 

багаж хэрэгслүүд, тэдгээрийн ажлын зарчим 

 Хананы хавтан угсрах, ирмэгийн чигжээс, 

горив гаргах, ан заадлыг дарах технологи 

ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Хананд өнгөлгөөний хавтан угсрах ажилд 

шаардлагатай хавтангийн тоо хэмжээ 

тодорхойлох 

 Гадна хананд хавтан угсрах багаж хэрэгслийг 

аюулгүй ашиглах 

 Хавтангийн дээд болон доод ирмэгт чигжээс 

хийх налуу ирмэгийг /горив/ харуулдаж гаргах 

 Гадна хананд хавтанг угсрах 

 Ан заадлыг дарах 

Хандлага   

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шрүп, Замаска, Гипс, Туузан тор, Төмөр булан, 

Тортой булан, Металл хавтан, 30*60 металл хавтан, 

60*60 металл хавтан, металь хавтан, хуванцар 

хавтан, бүх төрлийн сайдинг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Комьпрессор, 

Хийн буу, Шрүп мастер, Шрүпний буу, Харуул, 

Татагч, Шпатель, Зуурмагийн хувин, Цаасны хутга 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 
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7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Заадасны чигжээс хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Заадасны чигжээсэнд шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

ГШҮ 6.2 Заадасны зориулалтын зөөлөвчийг хийх 

ГШҮ 6.3 Заадасны чигжээс хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 4, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Туслах материалын орцын тооцоо бодох 

аргачлал 

 Чигчээсний шаардагдах багаж хэрэгслүүд, 

тэдгээрийн ажлын зарчим 

Ур чадвар: 

 Чигчээсний ажилд шаардлагатай хавтангийн 

тоо хэмжээ тодорхойлох 

 Чигчээсний ажилд ашиглах багаж хэрэгслийг 

аюулгүй ашиглах 

Хандлага   

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Төрөл бүрийн чигчээс, сликон, зуурмаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Метр, Шат вандан, Спатель 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 
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3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Үүнд:  

 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын 

болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн 

хэвшмэл үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт 

үнэлгээний аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

86.  Дүүжинт өргүүр ш 1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

87.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

88.  

Сургалтын 

/барилгын / машин 

механизм 

Иж 

бүрдэл 
1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

89.  Суурин хөрөө 
Иж 

бүрдэл 
1 

220 вольтоор ажиллах, эргэлт 

1600-2000 эрг/мин, чадал 2квт, 

хамгаалах, туслах хэрэгсэл 

хангагдсан. Үртэс соргчтой. 

Стандартын шаардлага хангасан 

90.  Цахилгаан гар хөрөө ш 4 

230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Эргэлтийн хурд 2850 rpm 

Ирний диаметр 160 мм 

Хөрөөний ирний налах градус 0-45 

Хөрөөдөх гүн 55 мм хүртэл 

91.  
Цахилгаан гар 

харуул 
ш 4 

220 v-р ажилладаг.чадал 0,6 – 0,8 

квт, туслах хэрэгсэлтэй 

92.  
Цахилгаан гар 

фрезер 
ш 4 

220 v-р ажилладаг 0,6 – 1 квт 

чадалтай, боловсруулах хутга 

туслах хэрэгслийн иж бүрдэлтэй 

93.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гадна өнгөлгөөний хавтанг 

зөөвөрлөх зориулалттай гар багаж 

94.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гадна өнгөлгөөний хавтанг 

зөөвөрлөх зориулалттай дугуйтай 

95.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

3м хүртэл өндөрт гадна 

өнгөлгөөний хавтанг өргөх 

зориулалттай 

96.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

97.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 

Кабелын урт 4 м 

98.  
Замаска зүлгүүрийн 

машин 
ш 5 220V, өөр дээрээ тоос сорогчтой 
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99.  Зуурагч гар ш 4 
220 V, замаск зуурах зориулалтын 

(михер), хошуу солихгүй 

100.  
Зуурагч зуурмаг 

зуурах 
ш 5 

220 V, 0.25 м3 багтаамжтай, 

бетон, шавар зуурах зориулалтын  

101.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

102.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 1.5 

kw, 220 В/50hz 

103.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

65.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

66.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

67.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

68.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

69.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

70.  

Гадна өнгөлгөөний 

хавтангийн 

булангийн харуул 

ш 15 
Ирийг нь сольж болдог, 45° налуу 

гаргах зориулалттай 

71.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

72.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  
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Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

73.  

Хутга  

ш 20 

Өнгөлгөөний хавтан зүсэх 

зориулалттай хутганы ир нь ган, 

модон иштэй 

74.  ш 20 

Гадна өнгөлөгөөний хавтан зүсэх 

зориулалттай, эвхэгддэг 

Хутганы ир нь солигддог ган байх 

75.  ш 20 

Цементэн хавтан зүсэх 

зориулалттай 

Хутганы ир нь ган, модон иштэй 

76.  Үдэгч холбогч ш 10 

Ган профиль төмрийг хооронд нь 

холбож үдэх зориулалттай, ган 

хийцтэй 

77.  Булан гаргагч ш 10 
Төмөр тахир иштэй, замаскний 

ажил 

78.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

79.  Хөрөө уран ш 10 

Уян иртэй , хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. 

Материал гар,  

80.  Тэргэнцэр ш 15 

Гадна өнгөлгөөний хавтанг босоо 

байрлалаар зөөх, угсрахад 

хэрэглэнэ.материал : ган. 

Бага оврын гар ажиллагаатай 

81.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 

– 0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

82.  
Зүлгүүрийн гар 

хэрэгсэл 
ш 20 

15 х 20 хэмжээтэй, хуйлмал төрөл 

бүрийн маркийн зүлгүүрийг 

хавчиж хэрэглэх боломжтой. 

83.  
Зүлгүүрний иж 

бүрдэл 
ш 20 100 маркаас 300 марк хүртэл 

84.  Багс ш 10 Дөрвөлжин, замаскны ажил 

85.  
Гипсэн суурьтай 

шаврын өнгөлөгч 
ш 15 

Поролонон ултай нийвий, шаврын 

ажил  

86.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

87.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

88.  Миату ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

89.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 

90.  Нивелир ш 1 
Гадаргуугийн түвшин тогтоож 

хэмжигч  
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91.  Өнхрүүлгийн иш ш 20 
2 м сунадаг төмөр, хөрсжүүлэгч, 

будаг, замаскний ажил 

92.  

Рейк 

ш 20 
2,5м урт хөнгөн цагаан, бүх 

төрлийн ажил 

93.  ш 20 
1м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

94.  Нийвий ш 20 Арзгар шүдтэй нийвий  

95.  Нийвий ш 20 Зүсэгч 

96.  Өнхрүүш ш 20 

10 см өргөнтэй угаах боломжтой 

зөөлөн үстэй, гоёлын хийцийн 

ажил 

97.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

98.  Пароллон ш 20 
Замаск, хавтанцар, шалны ажилд 

тэгшилгээ өнгөлгөөнд хэрэглэх 

99.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

100.  ш 20 60 см урттай 

101.  ш 20 80 см урттай 

102.  ш 20 1 м урттай 

103.  ш 20 2 м урттай 

104.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

105.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

106.   Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудийг хооронд 

нь холбох, хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд 

107.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа, хатуу балтай 

108.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

109.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  

110.  Хувин ш 20 8-30 л, резинэн, бүх төрлийн ажил 

111.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай. материал нь: ган 

төмөр, модон бариултай. 

112.  Хусуур (шпатель) ш 15 200 мм, шаврын ажил 

113.  Хусуур (шпатель) ш 20 30см хэмжээтэй хуванцар иштэй 

114.  
Хусуур (шпатель) 

хуруу 
ш 20 

10 мм өргөнтэй, жижиг, бүх 

төрлийн хэмжилтийн ажил 

115.  Хүрз ш 15 3 кг багтаамжтай , шулуун иштэй, 

116.  Шанага ш 15 0.7 л багтаамжтай 

117.  Шат ш 6 Эвхдэг А хэлбэртэй 

118.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн 

П хэлбэрийн угсармал шат  

119.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай . 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 

120.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  
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121.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

122.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах.шулуун, 

баруун , зүүн гарын зориулалттай. 

Материал : хатуу гангаар 

хийгдсэн. 

123.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах , тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт , 

цохилтын хүч даах чадвартай.  3 – 

8 кг жинтэй. Иш нь сугарахгүй 

байх. 

124.  Эвхэгддэг гар хөрөө ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. 

Ган төмөр иртэй, эвхэгддэг, 

шүдний алхам ойрхон 

125.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал : хатуу ган 

хайлш. 

126.  Шил зүсэгч хутга ш 15 

1,5- 10мм зузаантай шил зүсэхэд 

хэрэглэнэ. Хатуу чулуун иртэй. 

Бага цохилтын хүч тэсвэрлэх 

чадвартай. 

 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

Суралцагч бүрт олгох 

2  “Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэх” гарын 

авлага 

 “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

 Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын 

төлөвлөлт ба угсралтын технологи 

Тус бүр 20 ширхэг 

3  Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

Сургалтын шаардлага 

хангах тоо хэмжээтэй 

байна. 
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 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг Нэг бүрийн үнэ 

Нийт 

үнэ 

1 Шрүп Хайрцаг 2 6000 12000 

2 Бууны шрүп Хайрцаг 2 6000 12000 

3 Гипсэн хүрээ ш 10 2000 20000 

4 Тортой булан м 20 6000  120000 

5 Туузан тор ш 3 6000 18000 

7 Замаска Шуудай 6 14000 84000 

9 
Ус тусгаарлагч 

материал 
Боодол 5 

30000 150000 

10 XPS хөөсөнцөр хавтан Ш 10   

11 EPS хөөсөнцөр хавтан Ш 20   

12 
Хонины ноосон 

дулаалга 
Боодол 10 

  

13 Тастагчийн ир ш 6 2000 12000 

14 Мятууны бэх ш 1 12000 12000 

15 Гипсэн хавтан ш 10 17000 170000 

16 30*60 металл хавтан Хайрцаг    

17 60*60 металл хавтан Хайрцаг    

18 Шрүп мастер ком 3 250000 750000 

19 Цохилттой дрилль ком 1 150000 150000 

20 Сликон ш 8   

Дүн  
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 

 

 



   

 

153 

 

Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-07-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин 

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Гадна 

ханын 

хэмжилт 

хийх 

ГШҮ 1.1 Гадна ханын ажлын 

зурагтай танилцах 

1.1.1 Барилгын иж бүрэн зургийг уншсан 

1.1.2 Гадна ханын ажлын хэсэгчилсэн зурагтай 

танилцсан 

- Дадлагын 

танхим, 

- Ажлын байр 

/тоостой, 

өндөрт байж 

болно/нолын 

танхим, 

Дадлагын 

газар, 

- Ажлын байр  

- Ажиглалтын, 

- Амаар,  

- Төслийн ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх,  

- Бичгээр 

ГШҮ 1.2 Шаардлагатай 

хэмжин шалгах багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

1.2.1 Шаардлагатай хэмжин шалгах багаж 

хэрэгслийг ажлын тоо хэмжээ, ажиллах хүч, 

ажил гүйцэтгэх орчин зэргийг харгалзан үзэж 

сонгосон 

1.2.2 Шаардлагатай хэмжин шалгах багаж 

хэрэгслийг бэлтгэсэн 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат 

ванданг угсарах 

1.3.1 Шат ванданг угсрах талбайг бэлтгэсэн 

1.3.2 Ажлын талбайд шат ванданг БНбаД 

стандартын шаардлагын дагуу бүрэн 

угсарсан 

1.3.3 Шат ванданг ажлын талбайд угсарч шат 

вандан ашиглах зөвшөөрлийг ХАБЭА-н 

ажилтнаас авсан  

ГШҮ 1.4 Ажилбар явагдах 

ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

1.4.1 Угсралт хийх ажлын байранд хэмжилтийг 

зориулалтын багаж хэрэгсэл ашиглан хийсэн 

1.4.2 Хэмжилтийн тэмдэг тэмдэглэгээг алдаагүй 

зөв хийсэн 
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ЧЭ 2. Гадна 

ханын 

бэхэлгээний 

каркас 

угсрах 

ГШҮ 2.1 Бэхэлгээний каркас 

угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг тооцох 

 2.1.1 Бэхэлгээний каркас угсрах материалын 

орцыг ажлын зургийг уншиж тооцсон 

 2.1.2 Бэхэлгээний каркас угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг гадна ханан дээр 

хэмжилт хийж тэмдэг тэмдэглэгээ тавьсаныг 

үндэслэн бүрэн тооцож гаргасан 

ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

2.2.1 Каркас угсрахад шаардлагатай гар болон 

цахилгаан багаж хэрэгслийн жагсаалтыг 

ажлын онцлог, хэмжээ, ажиллах хүчний 

тооноос хамааруулан тооцож гаргасан 

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний бэлдэц 

бэлтгэх 

2.3.1 Бэхэлгээний бэлдэцийг зургийн дагуу 

бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.4 Гадаргууд 

бэхэлгээний каркасыг угсрах 

 2.4.1 Гадаргууд бэхэлгээний каркас угсрахдаа 

тэмдэг тэмдэглээний дагуу угсарсан 

 2.4.2 Гадаргууд бэхэлгээний каркас угсрахдаа 

БНба Д-г баримтлан угсарсан 

ЧЭ 3 

Өнгөлгөөний 

хана 

дулаалах 

ГШҮ 3.1 Гадна дулаалга 

хийх шаардлагатай орцыг 

гаргах 

3.1.1 Гадна дулаалга хийх шаардлагатай 

материалын орцыг тухайн ажлын зургийн 

дагуу сонгосон 

3.1.1 Гадна дулаалга хийх шаардлагатай 

материалын орцыг ажлын зургийн дагуу 

бүрэн тооцож гаргасан 

ГШҮ 3.2 Гадна дулаалга 

хийхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

3.2.1Гадна дулаалга хийхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг ажлын онцлог, ажиллах орчинд 

тохируулан сонгосон 

3.2.1 Гадна дулаалга хийхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг ажлын онцлог, 

ажиллах хүч, ажлын хэмжээг харгалзан үзэж 

бүрэн тооцоолж гаргасан 

ГШҮ 3.3 Гадна дулаалга 

хийх 

3.3.1 Гадна дулаалгын ажлыг технологийн 

горимын дагуу угсарсан 
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3.3.2 Гадна ханын дулаалгыг хийхдээ зориулалтын 

тогтоогч ашиглаж, зай завсарт нь дулаалгын 

хөөсөнцөр шахаж, хоорондын уулзвар хэсийг 

сайн тулгаж зай завсаргүй угсарсан 

ЧЭ 4. Ус 

чийг 

тусгаарлалт 

хийх 

ГШҮ 4.1 Ус чийг тусгаарлах 

материалын орцыг гаргах 

4.1.1 Ус чийг тусгаарлалт хийхдээ нийт ханын 

гадаргууг хэмжин орцыг тооцож гаргасан 

4.1.2 Ус чийг тусгаарлалт хийхдээ тухайн барилга 

угсралтын ажлын зургийг уншиж бодит 

байдалтай харицуулан гаргасан 

ГШҮ 4.2 Ус чийг тусгаарлалт 

хийх 

4.2.1 Уур ус чийг тусгаарлалт хийхдээ нийт ханын 

гадаргууг доороос нь дээш хөндлөн чиглэлд 

100мм –н хэмжээтэй ам даруулан тогтоож 

өгсөн 

 4.2.2 Уур ус чийг тусгаарлалт хийхдээ өрөө 

тасалгааны дотор чийгийг гадагшлуулж гадна 

орчноос чийг нэвтрүүлэхгүй байх 

зориулалтаар тодорхой хэмжээний агаарын 

үетэй хийсэн 

ЧЭ 5. 

Өнгөлгөөний 

хавтан 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Гадна ханын 

өнгөлгөөнд шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

5.1.1 Гадна ханын өнгөлгөөнд шаардлагатай 

материалын тооцоог гаргахдаа ажлын зургийг 

уншиж тооцсон 

5.1.2 Гадна ханын өнгөлгөөнд шаардлагатай 

материалыг тооцохдоо стандартийг 

шаардлагад нийцсэн материалыг сонгосон  

ГШҮ 5.2 Гадна өнгөлгөө 

хийхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

5.2.1 Гадна ханын өнгөлгөө хийхэд шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг тухайн сонгосон материал, 

ажиллах орчин нөхцөл, ажиллах хүч, ажлын 

тоо хэмжээг харгалзан үзэж бэлтгэсэн 

5.2.2 Гадна ханын өнгөлгөө хийхэд шаардлагатай 

гар болон цахилгаан багаж хэрэгсэлийг 

ХАБЭА хариуцсан ажилтан шалгаж ашиглах 

зөвшөөрөл олгосон 
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ГШҮ 5.3 Өнгөлгөөний хавтан 

угсрах 

5.3.1 Гадна ханын өнгөлгөө хавтан угсрах ажлын 

зураг уншиж сонгосон хавтанг зөв угсарсан 

5.3.1 Гадна ханын өнгөлгөө хавтанг угсрахдаа 

технологийн дагуу угсарсан 

ЧЭ 6. 

Заадасны 

чигжээс 

хийх 

ГШҮ 6.1 Заадасны 

чигжээсэнд шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

6.1.1 Барилга угсралтын ажлын гадна фасадны 

зураг уншсан 

6.1.2 Заадасны чигжээсэнд шаардлагатай 

материалын орцыг ажлын зургийн дагуу 

тооцож гаргасан 

ГШҮ 6.2 Заадасны 

зориулалтын зөөлөвчийг 

хийх 

6.2.1 Заадасны зориулалтын дуу, дулаан 

тусгаарлалтын зөөлөвчийг зай завсаргүй зөв 

угсарсан 

6.2.1 Заадасны зориулалтын дуу, дулаан 

тусгаарлалтын зөөлөвчийг хийхдээ ажлын 

зургийн дагуу хийсэн 

ГШҮ 6.3 Заадасны чигжээс 

хийх 

6.3.1 Заадасны чигжээсийг сонгосон материалаар 

хийсэн 

6.3.1 Заадасны чигжээс хийхдээ гадаргууд хуурай 

болон чийгтэй цэвэрлэгээг бүрэн хийсний 

дараа сайн чанартай хийсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-08-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү чадамжийн хүрээнд барилгын 

гадна хананд хэмжилт хийж дулаалгын материалыг сонгох, тоцоо гаргах, гадаргуугийн 

тэгшилгээ хийх, дулаалгын хавтан материалыг тогтоож бэхлэх, тор тавиж шавардлага 

өнгөлгөө хийх болон барилгын гадна ханын дулаалгыг технологи дарааллын дагуу хийж 

гүйцэтгэх онолын мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Ажлын байрны зохион байгуулалт 

 Гадна дүүргэлтийн хана угасрах 

 Налуу дээвэр угсрах 

 Гадна ханын өнгөлгөө хийх 

 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах 

 Гадна ханны өнгөлгөө хийх  

 Хавтгай дээвэр угасрах  

 Ажлын зураг унших 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 84 
О

н
о
л

 
Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 

д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Дулаалах 

гадаргууг хэмжих 

ГШҮ 1.1 Ханын ажлын зурагтай 

танилцах 

2 8 2 12 

ГШҮ 1.2 Ажил гүйцэтгэх багаж 

тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

ГШҮ 1.3 Өргөх машин механизмыг 

угсарч байршуулах 

ГШҮ 1.4 Ханын тэгш эсэхийг 

зориулалтын багаж 

хэрэгсэл ашиглан шалгах 

ГШҮ 1.5 Дулаалах ханын хэмжилт, 

тэмдэг тэмдэглэгээг хийх 

2 
ЧЭ 2. Гадаргуугын 

тэгшилгээ хийх 

ГШҮ 2.1 Материалын орцыг 

тооцоолох 

4 12 2 18 ГШҮ 2.2 Шаардлагатй материалыг 

ажлын талбар дээр 

бэлдэх 
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ГШҮ 2.3 Дулаалах ханын нийт 

гадаргууд, ханын төрлөөс 

хамааран зориулалтын 

хөрсжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.4 Тэгшилгээ хийх 

зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 2.5 Ханын тэгшилгээг хийх 

3 
ЧЭ 3. Дулаалгын 

хавтан бэхлэх 

ГШҮ 3.1 Ханын дулаалгад 

шаардлагатай 

материалыг бэлдэх 

6 14 4 24 

ГШҮ 3.2 Чулуун хөвөнгөөр галын 

хамгаалалтын 

бүслүүрүүдийг бэлдэх 

ГШҮ 3.3 Ханын дулаалгын хавтанг 

угсрах 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын хавтанг тэлэгч 

хадаасаар бэхлэх 

4 
ЧЭ 4. Тортой 

шавардлага хийх 

ГШҮ 4.1 Тортой шавардлагын 

материалын орцыг 

тооцоолон гаргах 

4 12 2 18 

ГШҮ 4.2 Суурь шавардлагын 

зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 4.3 Ханын гадаргууд суурь 

шавардлага хийх 

ГШҮ 4.4 Ханын гадаргууд 

арматурчлалын торыг 

суурилуулах 

ГШҮ 4.5 Хамгаалах шавардлагын 

үеийг хийх 

5 
ЧЭ 5. Тэгшилгээ өнгө 

шавардлага хийх 

ГШҮ 5.1 Суурь гадаргууг бэлдэх 

2 8 2 12 

ГШҮ 5.2 Өнгө шавардлагын 

зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 5.3 Татагч багаж ашиглан 

өнгө шавардлагыг ханын 

гадаргууд зохих зузааны 

дагуу түрхэх 

ГШҮ 5.4 Хэрэглээ, зориулалтаас 

хамааран өнгөлөгч багаж 

ашиглан гадаргууг 

тэгшилэх 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 54 12 84 

22 78  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  
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 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журмыг дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

  Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Дулаалах гадаргууг хэмжих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Ханын ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

ГШҮ 1.3 Өргөх машин механизмыг угсарч 

байршуулах 

ГШҮ 1.4 Ханын тэгш эсэхийг зориулалтын багаж 

хэрэгсэл ашиглан шалгах 

ГШҮ 1.5 Дулаалах ханын хэмжилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 8, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Ханын ажлын зураг  

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмж 

 Өргөх машин механизм  

 Ханын тэгш эсэхийг зориулалтын багаж 

хэрэгсэл ашиглан шалгах арга 

 Дулаалах ханын хэмжилт, тэмдэг тэмдэглэгээ 

Ур чадвар  

 Ханын ажлын зураг зурж унших 

 Ажил гүйцэтгэх багаж тоног төхөөрөмжийг 

ашиглаж ажлуулах 

 Өргөх машин механизмыг угсарч байршуулан 

ажлуулах 

 Ханын тэгш эсэхийг зориулалтын багаж 

хэрэгсэл ашиглан шалгах 

 Дулаалах ханын хэмжилт, тэмдэг 

тэмдэглэгээг хийх 

Хандлага   

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага  

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Утас, Шрүп, Мятууны бэх 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Мяту, Шат вандан 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

8. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 
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Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гадаргуугын тэгшилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Материалын орцыг тооцоолох 

ГШҮ 2.2 Шаардлагатй материалыг ажлын талбар 

дээр бэлдэх 

ГШҮ 2.3 Дулаалах ханын нийт гадаргууд, ханын 

төрлөөс хамааран зориулалтын 

хөрсжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.4 Тэгшилгээ хийх зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 2.5 Ханын тэгшилгээг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 12, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Материалын орцыг тооцоолол 

 Материал судлал 

 Дулаалах ханын нийт гадаргууд, ханын 

төрлөөс хамааран зориулалтын хөрсжүүлэлт 

сонгох арга 

 Тэгшилгээ хийх зуурмаг 

 Ханын тэгшилгээ 

Ур чадвар: 

 Материалын орцыг тооцоолох 

 Шаардлагатй материалыг ажлын талбар дээр 

бэлдэх 

 Дулаалах ханын нийт гадаргууд, ханын 

төрлөөс хамааран зориулалтын хөрсжүүлэлт 

хийж түрхэх 

 Тэгшилгээ хийх зуурмагийг найруулан хольж 

бэлдэх  

 Ханын тэгшилгээг гаргах 

Хандлага   

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын авлага, 

компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Зуурмаг, цемент, грунт, бусад хөрсжүүлэлт 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шат вандан, Метр, Лазерь тэгш ус, Татагч, зуурагч, 

хувин, өнхрүүш, багс 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

8. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Дулаалгын хавтан бэхлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Ханын дулаалгад шаардлагатай 

материалыг бэлдэх 

ГШҮ 3.2 Чулуун хөвөнгөөр галын хамгаалалтын 

бүслүүрүүдийг бэлдэх 

ГШҮ 3.3 Ханын дулаалгын хавтанг угсрах 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын хавтанг тэлэгч хадаасаар 

бэхлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 6, дадлага 14, үйлдвэрлэлийн дадлага 4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Ханын дулаалгыг материал 

 Чулуун хөвөн галд тэсвэртэй чанарыг судлах 

нь 

 Ханын дулаалгын хавтан 

 Дулаалгын хавтанг тогтоох тэлэгч сэнстэй 

хадаасыг тогтоох аргачлал 

Ур чадвар: 

 Ханын дулаалгад шаардлагатай материалыг 

бэлдэх 
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 Чулуун хөвөнгөөр галын хамгаалалтын 

бүслүүрүүдийг хааж бүрэх 

 Ханын дулаалгын хавтанг угсрах 

 Дулаалгын хавтанг тэлэгч хадаасаар бэхлэх 

Хандлага   

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар, 

биет үзүүлэн 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

EPS, XPS хөөсөнцөр хавтан, зуурмаг, цемент, элс, 

механик бэхэлгээ,  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шат вандан, хувин, резинэн алх, дрилль, цохилттой 

өрөм, цохилттой өрмийн хошуу, зуурагч хошуу, 

хөрөө, метр 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

8. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Тортой шавардлага хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Тортой шавардлагын материалын орцыг 

тооцоолон гаргах 

ГШҮ 4.2 Суурь шавардлагын зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 4.3 Ханын гадаргууд суурь шавардлага хийх 
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ГШҮ 4.4 Ханын гадаргууд арматурчлалын торыг 

суурилуулах 

ГШҮ 4.5 Хамгаалах шавардлагын үеийг хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 12, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Тортой шавардлагын материалыг сонгох орц 

 Суурь шавардлагын зуурмаг 

 Ханын гадаргууд суурь шавардлага  

 Ханын гадаргууд арматурчлалын торны 

сонголт 

 Хамгаалах шавардлага 

Ур чадвар  

 Тортой шавардлагын материалын орцыг 

тооцоолон гаргах 

 Суурь шавардлагын зуурмагийг зуурч бэлдэх 

 Ханын гадаргууд суурь шавардлага хийх 

 Ханын гадаргууд арматурчлалын торыг 

суурилуулах 

 Хамгаалах шавардлагын үеийг хийх 

Хандлага   

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Бэлэн зуурмаг, цемент, элс, тор, булан тор 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шат вандан, хувин, дрилль, зуурагч хошуу, хайч, 

цаасны хутга, татагч, эр эм булан татагч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 
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6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

8. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гадна ханыг дулаалах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Тэгшилгээ өнгө шавардлага хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Суурь гадаргууг бэлдэх 

ГШҮ 5.2 Өнгө шавардлагын зуурмагийг бэлдэх 

ГШҮ 5.3 Татагч багаж ашиглан өнгө шавардлагыг 

ханын гадаргууд зохих зузааны дагуу түрхэх 

ГШҮ 5.4 Хэрэглээ, зориулалтаас хамааран өнгөлөгч 

багаж ашиглан гадаргууг тэгшилэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 8, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Суурь гадаргуу 

 Өнгө шавардлагын зуурмаг 

 Татагч багаж ашиглан өнгө шавардлагыг 

ханын гадаргууд зохих зузаан наах горим 

 Хэрэглээ, зориулалтаас хамааран өнгөлөгч 

багаж ашиглан гадаргууг тэгшилгээ 

Ур чадвар: 

 Суурь гадаргууг бэлдэх 

 Өнгө шавардлагын зуурмагийг бэлдэх 

 Татагч багаж ашиглан өнгө шавардлагыг 

ханын гадаргууд зохих зузааны дагуу түрхэх 

 Хэрэглээ, зориулалтаас хамааран өнгөлөгч 

багаж ашиглан гадаргууг тэгшилэх 

Хандлага   

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажлын байр зөв зохион байгуулах 

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 Байгууллага болон өөрийн хариуцсан өмч 

хөрөнгө хамгаалах 

 Үнэнч шудрага 

 Эмх цэгцтэй 

 Өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн гүйцэтгэдэг 

Сургалт явагдах газар: Анги танхим, мастерын газар, барилгын талбай 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Бэлэн зуурмаг, цемент, элс, тор, булан тор,  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Шат вандан, хувин, дрилль, зуурагч хошуу, татагч, 

эр эм булан татагч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

7. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын төлөвлөлт 

ба угсралтын технологи 

8. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 
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Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  Дүүжинт өргүүр ш 1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

2.  Барилгын шат 
Иж 

бүрдэл 
2 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

3.  

Сургалтын 

/барилгын / машин 

механизм 

Иж 

бүрдэл 
1 

Техникийн аюулгүй байдлыг 

хангасан улсын үзлэг, 

оношлогоонд хамрагдсан 

4.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Дулаалгатай хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай гар багаж 

5.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Дулаалгатай хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай дугуйтай 

6.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

3м хүртэл өндөрт дулаалгын 

хавтанг өргөх зориулалттай 

7.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

8.  
Зуурагч зуурмаг 

зуурах 
ш 5 

220 V, 0.25 м3 багтаамжтай, 

бетон, шавар зуурах зориулалтын  

9.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

10.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 

1.5 kw, 220 В/50hz 

11.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

12.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

13.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

14.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 
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Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

15.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

16.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

17.  

Дулаалгын 

хавтангийн 

булангийн харуул 

ш 15 
Ирийг нь сольж болдог, 45° налуу 

гаргах зориулалттай 

18.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

19.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

20.  Хутга  ш 20 

Дулаалгатай хавтан зүсэх 

зориулалттай Хутганы ир нь ган, 

модон иштэй 

21.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

22.  Хөрөө уран ш 10 
Уян иртэй, хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. 

23.  Тэргэнцэр ш 15 

Дулаалгатай хавтанг босоо 

байрлалаар зөөх, угсрахад 

хэрэглэнэ.  

Бага оврын гар ажиллагаатай 

24.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 

– 0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

25.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

26.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

27.  Миату ш 15 
12 м урттай, будаг, замаск, бетон 

шалны ажил 

28.  Нивелир ш 2 
Рейк төмөртэй /рейк төмөр нь 

эвхэгддэг/ 
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29.  Нивелир ш 1 
Гадаргуугийн түвшин тогтоож 

хэмжигч  

30.  Нийвий ш 20 Арзгар шүдтэй нийвий  

31.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

32.  
Тэгш ус 

ш 20 1 м урттай 

33.  ш 20 2 м урттай 

34.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

35.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

36.   Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудийг хооронд 

нь холбох, хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд 

37.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа, хатуу балтай 

38.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

39.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн 

П хэлбэрийн угсармал шат  

40.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай. 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 

41.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

42.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

43.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах. шулуун, 

баруун, зүүн гарын зориулалттай. 

Материал : хатуу гангаар 

хийгдсэн. 

44.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах, тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт, 

цохилтын хүч даах чадвартай.   

 3 – 8 кг жинтэй. Иш нь сугарахгүй 

байх. 

45.  Эвхэгддэг гар хөрөө ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. 

Ган төмөр иртэй, эвхэгддэг, 

шүдний алхам ойрхон 

46.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган 

хайлш. 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

47.  Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

Суралцагч бүрт олгох 

48.   “Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэх” гарын 

авлага 
Тус бүр 20 ширхэг 

49.   Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага 

хангах тоо хэмжээтэй 

байна. 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

50.  DC металл профиль ш 50   

51.  DU металл профиль ш 20   

52.  OSB хавтан ш 8   

53.  EPS хөөсөнцөр хавтан ш 10   

54.  XPS хөөсөнцөр хавтан ш 10   

55.  Уур ус тусгаарлагч м2 75   

56.  Базальт хөвөн боодол 4   

57.  Банз м3 3   

58.  Брус мод ш 20   

59.  Брус мод ш 20   

60.  Полиэтилен хальс Боодол 3   

61.  
Бэхэлгээний металл 

материалууд 
ком 100  

 

62.  Ватум цаас ш 6   

63.  Төмрийн шруп хайрцаг 5   

64.  Хавтангийн чигжээс уут 10   

65.  
Цементэн хавтангийн 

чигжээс 
уут 10  

 

66.  Заадасны тор боодол 10   
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67.  Самбарын үзэг ш 4   

68.  Силикон ш 11   

69.  Булан төмөр ш 15   

70.  Тортой булан ш 15   

71.  
Ус тусгаарлагч 

материал 
м2 50  

 

72.  Үдээс /30мм/ хайрцаг 2   

73.  Фанер ш 8   

74.  

Хийн бууны хадаас 

хайрцаг 3   

75.  хайрцаг 3   

76.  хайрцаг 3   

77.  
Хөөсөнцөр хавтангийн 

тэлэгч 
хайрцаг 3  

 

78.  Хөрсжүүлэгч грүнт кг 50   

79.  Шилэн хөвөн боодол 5   

80.  Шилэн хавтан М.кв 15   
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-08-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Гадна ханыг дулаалах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл 

  

ЧЭ 1. Дулаалах 

гадаргууг 

хэмжих 

ГШҮ 1.1 Ханын ажлын 

зурагтай танилцах 

1.1.1 Барилгын ерөнхий бүтээцийн зурагтай танилцсан 

1.1.2 Ханын дулаалгын хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

- Онолын 

танхим, 

Дадлагын 

газар, 

- Ажлын 

байр 

- Ажиглалт 

- Биечлэн 

гүйцэтгэх 

аргаар 

ГШҮ 1.2 Ажил 

гүйцэтгэх багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох 

1.2.1 Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын багаж 

тоног төхөөрөмжийг сонгосон 

1.2.2 Шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг ажлын 

талбай дээр зөөвөрлөн авчирсан 

1.2.3 Багаж тоног төхөөрөмжийг хэрэглэгдэх хүрээ, дэс 

дарааллын дагуу ажлын талбай дээр байшршуулсан 

ГШҮ 1.3 Өргөх машин 

механизмыг угсарч 

байршуулах 

1.3.1 Ажлын байрны онцлог, барилгын өндөр зэргээс 

хамааран тохирох өргөх машин механизмыг барилгын 

инженер, ХАБЭА-ын инженер, барилгын машин 

механизмын оператор зэрэг холбогдох албан 

тушаалтнуудын хамтаар сонгон ажлын талбар дээр 

бэлдүүлсэн 

1.3.2 Барилгын гадна фасадны шат ванданг барилгын 

инженер, ХАБЭА-ын инженер зэрэг холбогдох 

мэргэжлийн хүмүүсийн удирдлага дор зөв угсарч 

байрлуулсан 

ГШҮ 1.4 Ханын тэгш 

эсэхийг зориулалтын 

багаж хэрэгсэл 

ашиглан шалгах 

1.4.1 Гадна ханын тэгш эсэхийг шалгах багаж хэрэгслийг 

барилгын онцлог, өндөр зэргээс хамааран сонгосон 

1.4.2 Барилгын нийт өндөрийн дагуу хэмжилтийн багаж 

теодолитийг ашиглан хэмжилт хийсэн 
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ГШҮ 1.5 Дулаалах 

ханын хэмжилт, 

тэмдэг тэмдэглэгээг 

хийх 

1.5.1 Дулаалах ханын алдааг Теодолитийн багаж ашиглан 

хийсэн хэмжилтийн дагуу тэгш хэмийн тэмдэг 

тэмдэглэгээг хийсэн 

1.5.2 Нийт дулаалга хийгдэх гадаргуугийн талбайг тооцож 

гаргасан 

ЧЭ 2. 

Гадаргуугын 

тэгшилгээ хийх 

ГШҮ 2.1 Материалын 

орцыг тооцоолох  

2.1.1 Дулаалга хийгдэх гадаргуугийн нийт гадаргууд эсвэл 

хэсэгчилсэн гадаргууд шаардлагатай материалын 

орцыг тооцоолон гаргасан 

2.1.2 Материалын орцын тооцоог гаргахдаа цонх хаалганы 

нээлхий, галын хамгаалалтын бүслүүр зэргийн орцыг 

харгалзан тооцсон 

ГШҮ 2.2 

Шаардлагатай 

материалыг ажлын 

талбар дээр бэлдэх 

2.2.1 Гадна ханын дулаалгад шаардлагатай материалыг 

ажлын талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөн авчирсан 

2.2.2 Дулаалгын материал, дагалдах хэрэгсэл зэргийг 

хэрэглэгдэх хүрээ, дэс дараалал, хадгалах нөхцөл 

зэргийг харгалзан хураасан 

2.2.3 Галын хамгаалалтын бүслүүр, цонх хаалганы нээлхий 

тус газар орох булангийн хамгаалалтын тор зэрэг 

материалыг шаардлагатай хэмжээгээр зохих багажны 

тусламжтайгаар тайрч бэлдсэн 

ГШҮ 2.3 Дулаалах 

ханын нийт гадаргууд, 

ханын төрлөөс 

хамааран 

зориулалтын 

хөрсжүүлэлт хийх  

2.3.1 Дулаалах ханын гадаргууд таарах зориулалтын 

хөрсжүүлэгчийг сонгосон 

2.3.2 Хөрсжүүлэгчийн төрлөөс хамааран түүнийг түрхэх 

багажыг сонгосон 

2.3.3 Зохих багажны тусламжтайгаар ханын гадаргууд 

хөрсжүүлэгчийг түрхсэн 

ГШҮ 2.4 Тэгшилгээ 

хийх зуурмагийг 

бэлдэх 

2.4.1 Ханын алдаа, тэгшилгээний материалын орцын 

нормыг үндэслэн хэрэгцээтэй хэмжээгээр ажлын 

талбай дээр бэлдсэн 

2.4.2 Тэгшилгээний зуурмагийг бэлдэхэд шаардлагатай 

багаж сав, ус болон цахилгааны эх үүсвэрийг 

хангасан 
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2.4.2 Тэгшилгээний зуурмагийг үйлдвэрлэгчийн заасан 

зөвлөмжийн дагуу зуурч бэлдсэн 

ГШҮ 2.5 Ханын 

тэгшилгээг хийх 

2.5.1 Дулаалга хийгдэх ханын гадаргууг тэгшилгээний 

зуурмагаар зохих багажны тусламжтай тэгшилж 

шавардах 

2.5.2 Ханын гадаргууг тэгш ус, чиг мод ашиглан тэгшилгээ 

алдаагүй хийгдсэн эсэхийг шалгасан 

2.5.3 Тэгшилгээ хийгдсэн гадаргууг шаардлагатай бол 

шаврын хусуур ашиглан хусаж тэгшилсэн  

ЧЭ 3. 

Дулаалгын 

хавтан бэхлэх 

ГШҮ 3.1 Ханын 

дулаалгад 

шаардлагатай 

материалыг бэлдэх 

3.1.1 Гадна ханын дулаалгад шаардлагатай материалын 

орцыг тооцоолж гаргасан 

3.1.2 Шаардлагатай материалуудыг ажлын талбай дээр 

аюулгүй зөөвөрлөн авчирсан 

3.1.3 Дулаалгын ажилд шаардлагатай материалуудыг 

хэрэглэгдэх хүрээ, дэс дараалал, хадгалах нөхцөлийг 

харгалзан ажлын талбай дээр хураасан 

ГШҮ 3.2 Чулуун 

хөвөнгөөр галын 

хамгаалалтын 

бүслүүрүүдийг бэлдэх 

3.2.1 Чулуун хөвөнгийн хавтангуудыг 30см-с багагүй 

өргөнтэйгээр галын хамгаалалтын бүслүүр болгон 

шаардлагатай хэмжээгээр зүсч бэлдсэн 

3.2.2 Чулуун хөвөнгийн зүсвэрүүдийн ар хэсэг буюу 

ханатай харьцах хэсэгт зориулалтын цавууг нимгэн 

түрхэж хатаасан 

ГШҮ 3.3 Ханын 

дулаалгын хавтанг 

угсрах 

3.3.1 Барилгын гадна ханын цонх хаалганы нээлхийг 

тойруулан чулуун хөвөнгийн зүсвэрүүдийг 

зориулалтын цавуугаар нааж тогтоосон 

3.3.2 Барилгын давхар хоорондын хучилтын хавтангуудын 

ирмэг тус газар барилгыг тойруулан бүслэх маягаар 

нааж тогтоосон 

3.3.3 Барилгын гадна хананд хөөсөнцөр эсвэл чулуун 

хөвөнгийн хавтангуудыг зориулалтын цавууг ашиглан 

нааж тогтоосон 
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3.3.4 Хавтангуудыг нааж тогтоохдоо хавтангуудын ирмэг, 

уулзвар тус газруудыг багадаа 30см-ийн зөрүүлэгтэй 

байхаар тооцон наасан 

ГШҮ 3.4 Дулаалгын 

хавтанг тэлэгч 

хадаасаар бэхлэх 

3.4.1 Дулаалгын хавтангуудын зузаанаас хамааран суурь 

гадаргуу болох ханын зузаанд багадаа 10см гүн 

орохоор тооцон бэхэлгээний тэлэгч хадаасыг 

сонгосон (жиш: дулаалгын материалын зузаан 10см 

байхад тэлэгч хадаасны ханын гүнд орох ёстой 10см-

ийг нэмэн багадаа 20см-ийн урттай байхаар тооцно) 

3.4.2 Тэлэгч хадаас нь хүйтэн дамжуулах гүүр болох ёсгүй 

тул түүнийг хийсэн түүхий эдийг нягталж шалгасан 

3.4.3 Дулаалгын хавтангуудын хэлбэр хэмжээнээс 

хамааран хавтан бүрийн булан тус газрууд болон 

голын хэсэгт тэлэгч хийгдсэн байхаар тооцон 

бэхэлгээ хийсэн 

ЧЭ 4. Тортой 

шавардлага 

хийх 

ГШҮ 4.1 Тортой 

шавардлагын 

материалын орцыг 

тооцоолон гаргах 

4.1.1 Барилгын гадна ханын нийт гадаргууд шаардагдах 

тор болон хамгаалалтын шавардлагын материалын 

орцыг тооцолон гаргасан 

4.1.2 Шавардлагын материалын орцыг тооцохдоо тухайн 

материалын үйлдвэрлэгчийн заасан орцын нормыг 

баримталсан 

4.1.3 Арматурчлалын торны орцыг тооцохдоо тор нь өөр 

хоорондоо 10см-с дээш өргөнтэй зөрүүлэгтэй байх 

ёстой тул хуйлмал материалын өргөнөөс хамааран 

тооцож гаргасан (жиш: арматурчлалын тор нь 1м-ийн 

өргөнтэй бол, 1м тутамд 10см-ийн зөрүүлэг гарахаар 

1м2 гадаргууд 1,1м2 тор орно гэсэн үг) 

ГШҮ 4.2 Суурь 

шавардлагын 

зуурмагийг бэлдэх 

4.2.1 Суурь шавардлагын зуурмагийг бэлдэхэд 

шаардлагатай багаж сав, ус болон цахилгааны эх 

үүсвэрийг хангасан 

4.2.2 Шавардлагын зуурмагийг үйлдвэрлэгчийн заасан 

зөвлөмжийн дагуу зуурч бэлдсэн 
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ГШҮ 4.3 Ханын 

гадаргууд суурь 

шавардлага хийх 

4.3.1 Ханын гадаргууд суурь шавардлагын үеийг зохих 

багажны тусламжтайгаар түрхсэн 

4.3.2 Түрхэгдсэн шавардлагын зуурмагийг нойтон байхад 

нь шүдтэй татагч багажны тусламжтай хусаж нарийн 

гуу үүсгэж самнасан 

4.3.3 Суурь шавардлагын үеийг 2-4мм-ийн зузаантай 

хийсэн 

ГШҮ 4.4 Ханын 

гадаргууд 

арматурчлалын торыг 

суурилуулах 

4.4.1 Гуу гаргаж самнасан шавардлагын зуурмагийг нойтон 

байх үед нь арматурчлалын торыг шигтгэж 

байрлуулсан 

4.4.2 Шигтгэж суурилуулсан торыг нийт гадаргуугаар нь 

шавардлагын зуурмагтай барьцалдсан эсэхийг 

шалгасан 

ГШҮ 4.5 Хамгаалах 

шавардлагын үеийг 

хийх 

4.5.1 Тор шигтгэн суурилуулсан шавардлагыг хатсан 

эсэхийг шалгасан 

4.5.2 Ханын гадаргууд хамгаалалтын шавардлагын үеийг 

хийсэн, ингэхдээ арматурчлалын торыг далд орохоор 

хийсэн 

4.5.3 Хамгаалах шавардлагын үеийг 3-4мм-ийн зузаантай 

хийсэн 

4.5.4 Ханын нийт гадаргуугийн тэгш эсэхийг шалгасан 

ЧЭ 5. 

Тэгшилгээ өнгө 

шавардлага 

хийх 

ГШҮ 5.1 Суурь 

гадаргууг бэлдэх 

5.1.1 Арматурчлалын тортой шавардлага хийгдсэн 

гадаргууг бүрэн хатсан эсэхийг шалгасан 

5.1.2 Гадаргууд тохирсон хөрсжүүлэгчийг сонгосон 

5.1.3 Хөрсжүүлэгчийг зохих багажны тусламжтайгаар нийт 

гадаргууд түрхсэн 

ГШҮ 5.2 Өнгө 

шавардлагын 

зуурмагийг бэлдэх 

5.2.1 Зуурмагийг бэлдэх ажлын талбай дээр ус, цахилгааны 

эх үүсвэрийг хангасан 

5.2.2 Зуурмагийг бэлдэхэд шаардлагатай зохих багаж, 

савыг бэлдсэн 
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5.2.3 Өнгө шавардлага хийх зуурмагийн шинж чанараас 

хамааран үйлдвэрлэгчийн заасан зөвөлгөөний дагуу 

зуурч бэлдсэн 

ГШҮ 5.3 Татагч багаж 

ашиглан өнгө 

шавардлагыг ханын 

гадаргууд зохих 

зузааны дагуу түрхэх 

5.3.1 Өнгө шавардлага хийх зохих багаж савыг ажлын 

талбай дээр бэлдсэн 

5.3.2 Өнгө шавардлагын техник үзүүлэлтээс хамааран 

зохих зузааны дагуу ханын гадаргууд татагч багаж 

ашиглан түрхсэн 

ГШҮ 5.4 Хэрэглээ, 

зориулалтаас 

хамааран өнгөлөгч 

багаж ашиглан 

гадаргууг тэгшилэх 

5.4.1 Өнгө шаврын үзүүлэлтээс хамааран зохих өнгөлөгч 

багаж сонгосон 

5.4.2 Өнгөлөгч багажны тусламжтайгаар өнгө шавардлагын 

үед шаардлагатай хээг гаргасан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тусгаарлах хана угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-09-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү чадамжийн хүрээнд барилгын 

дотор орон зайг хэсэглэн хувааж хэмжилт тооцоо, зураг искиз гаргах, хамар ханын 

карказанд шаардагдах материалыг сонгон угсарж зангидах, хаалга болон бусад 

зориулалтын нээлхийг ажлын зургийн дагуу гарган хананд хавтан исгэж тогтоох, дуу 

чимээ тусгаарлагч, дулаалга, уур ус тусгаарлагчийг хийх зэрэг ур чадвар онолын мэдлэг 

эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

• Гадна дүүргэлтийн хана угсрах 

• Налуу дээвэр угсрах 

• ХАБЭА хангаж ажиллах 

• Гадна ханын өнгөлгөө хийх  

• Хавтгай дээвэр угсрах  

• Ажлын зураг унших 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

 

№ 
Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 60 

О
н
о
л

 
Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Ханын хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

ГШҮ 1.1 Байгуулалтын зурагтай 

танилцах 

 6 2 8 

ГШҮ 1.2 Хэмжин шалгах багаж 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажилбар явагдах ажлын 

байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

ГШҮ 1.4 Ханын хөндлөн 

профилийн байрлалыг 

хэмжиж тэмдэглэх 

2 
ЧЭ 2. Хамар ханын 

каркас зангидах 

ГШҮ 2.1 Каркас угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тооцох 

 12 4 16 ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

ГШҮ 2.3 Шат вандан угсрах 
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ГШҮ 2.4 Хөндлөн буюу U профиль 

төмрийг өгөгдсөн 

хэмжээний дагуу бэхлэх 

ГШҮ 2.5 Босоо буюу С профиль 

төмрийг өгөгдсөн 

хэмжээний дагуу бэхлэх 

3 
ЧЭ 3. Хамар ханын 

хавтан угсрах 

ГШҮ 3.1 Хамар ханын хавтан 

угсрахад шаардлагатай 

хавтангийн орцыг гаргах 

 20 4 24 

ГШҮ 3.2 Хамар ханын хавтан 

угсрахад шаардлагатай 

багаж хэрэгслийн 

жагсаалтыг гаргах 

ГШҮ 3.3 Дуу чимээ, дулаан 

тусгаарлалтыг хийх 

ГШҮ 3.4 Хамар ханын хавтан 

угсрах 

ГШҮ 3.5 Хавтангийн ан заадлыг 

дарах 

4 
ЧЭ 4. Ус тусгаарлагч 

хийх 

ГШҮ 4.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

 10 2 12 

ГШҮ 4.2 Хавтангаар бүрсэн 

гадаргууд хөрсжүүлэлт 

хийх 

ГШҮ 4.3 Гадаргууд ус тусгаарлагч 

хийх 

Онол, дадлагын харьцаа 
 48 12 60 

 100  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

 Шат ванданг угасрах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Гар болон цахилгаан багажны ажиллагааг 

шалгаж бэлтгэх  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  
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 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Тусгаарлах хана угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Ханын хэмжилт тэмдэглэгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Байгуулалтын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Хэмжин шалгах багаж бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажилбар явагдах ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

ГШҮ 1.4 Ханын хөндлөн профилийн байрлалыг 

хэмжиж тэмдэглэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 0, дадлага 6, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Байгуулалтын зураг 

 Хэмжин шалгах багаж бэлтгэл 

 Ажилбар явагдах ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх аргачлал 

 Ханын хөндлөн профилийн байрлалын 

хэмжилт 

Ур чадвар: 

 Архитектурын зураг төсөлийг унших 

 Хэмжин шалгах багажыг ашиглах  

 Ажилбар явагдах ажлын байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийж шалгах  

 Ханын хөндлөн профилийн байрлалыг 

хэмжиж ажилд бэлтгэх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  
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 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 
Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 
компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 
цавуу, скоч, ватум цаас, шрүп, U,C профиль, хөл 
төмөр, холбогч төмрүүд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Тасдагч, метр, шрүп мастер, тасдагчийн ир, уран 
хөрөө, цохилттой дрилль 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Тусгаарлах хана угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Хамар ханын каркас зангидах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Каркас угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг тооцох 

ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг гаргах 

ГШҮ 2.3 Шат вандан угсрах 

ГШҮ 2.4 Хөндлөн буюу U профиль төмрийг өгөгдсөн 

хэмжээний дагуу бэхлэх 

ГШҮ 2.5 Босоо буюу С профиль төмрийг өгөгдсөн 

хэмжээний дагуу бэхлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 0, дадлага 12, үйлдвэрлэлийн дадлага 4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Каркас угсрахад шаардлагатай материалын 

тооцоолол 

 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгсэл 

 Шат вандан угсралт 

 U, С профилийн шинж чанар , өгөгдсөн 

хэмжээний дагуу бэлтгэн бэхлэх технологи 

Ур чадвар: 

 Каркас угсрахад шаардагдах материалын 

тооцоо гаргах 

 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг гаргаж ажилд бэлтгэх 

  Гадаргууг бэлтгэж шат вандан угсрах 

  U, профиль төмрийг өгөгдсөн хэмжээний 

дагуу зүсэж хананд бэхлэн карказ зангидах 

 С профиль төмрийг өгөгдсөн хэмжээний дагуу 

бэхлэн карказ зангидах  

Хандлага   

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, шрүп, U,C профиль, хөл 

төмөр, холбогч төмрүүд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тасдагч, метр, шрүп мастер, тасдагчийн ир, уран 

хөрөө, цохилттой дрилль 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Тусгаарлах хана угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Хамар ханын хавтан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Хамар ханын хавтан угсрахад 

шаардлагатай хавтангийн орцыг гаргах 

ГШҮ 3.2 Хамар ханын хавтан угсрахад 

шаардлагатай багаж хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

ГШҮ 3.3 Дуу чимээ, дулаан тусгаарлалтыг хийх 

ГШҮ 3.4 Хамар ханын хавтан угсрах 

ГШҮ 3.5 Хавтангийн ан заадлыг дарах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 0, дадлага 20, үйлдвэрлэлийн дадлага 4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг : 

 Хамар ханын хавтангаар угсрахад 

шаардлагатай материалын тооцоо  

 Хамар ханын хавтан угсрахад шаардлагатай 

багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны 

зарчим 

 Дуу чимээ, дулаан тусгаарлалтыг технологи 

 Хамар ханын хавтан угсрах технологи 

 Хавтангийн ан заадлыг дарах аргачлал 

Ур чадвар  

 Хамар ханын хавтан угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

 Хамар ханын хавтан угсрахад шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг бэлтгэж ашиглах  

 Дуу чимээ, дулаан тусгаарлалтыг хийх 

 Хамар ханын хавтан угсраж хавтангийн ан 

заадлыг дарах 

Хандлага  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас  

Шрүп, гипс хавтан туузан тор, төмөр булан тор, 

замаск/ гипс /, зүлгүүр  
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Тасдагч, метр, шрүп мастер, тасдагчийн ир, уран 

хөрөө, цохилттой дрилль, зүлгүүрийн гар, булан 

татагч 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Тусгаарлах хана угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Ус тусгаарлагч хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Гадаргууг цэвэрлэх 

ГШҮ 4.2 Хавтангаар бүрсэн гадаргууд хөрсжүүлэлт 

хийх 

ГШҮ 4.3 Гадаргууд ус тусгаарлагч хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 0, дадлага 10, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Гадаргууг цэвэрлэх арга 

 Гипс хавтангаар бүрсэн гадаргууд 

хөрсжүүлэлт, ус уур тусгаарлагч хийх 

аргачлал  

Ур чадвар: 

 Гадаргууг цэвэрлэх 

 Хавтангаар бүрсэн гадаргууд хөрсжүүлэлт 

хийх 

 Гадаргууд ус тусгаарлагч хийх 

Хандлага  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл  

 ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас  

Хөрсжүүлэлт/грүнт /, уур ус тусгаарлагч, 

Полиэтилен хальс 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, цахилгаан дрилль, шат вандан, өргөх машин 

механизм, отвертка, цаасны хутга, хутга, хайч, багс 

өнхрүүш 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

  



 

187 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гипсэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай гар багаж 

2.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гипсэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай дугуйтай 

3.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

3м хүртэл өндөрт гипсэн хавтанг 

өргөх зориулалттай 

4.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

5.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 

Кабелын урт 4 м 

6.  
Замаска зүлгүүрийн 

машин 
ш 5 220V, өөр дээрээ тоос сорогчтой 

7.  Зуурагч гар ш 4 
220 V, замаск зуурах зориулалтын 

(михер), хошуу солихгүй 

8.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

9.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 

1.5 kw, 220 В/50hz 

10.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

11.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

12.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

13.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 
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Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

14.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

15.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

16.  
Гипсэн хавтангийн 

булангийн харуул 
ш 15 

Ирийг нь сольж болдог, 45° налуу 

гаргах зориулалттай 

17.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

18.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

19.  

Хутга  

ш 20 
Гипсэн хавтан зүсэх зориулалттай 

Хутганы ир нь ган, модон иштэй 

20.  ш 20 

Гипсэн сэмэрлэг хавтан зүсэх 

зориулалттай, эвхэгддэг 

Хутганы ир нь солигддог ган байх 

21.  ш 20 

Цементэн хавтан зүсэх 

зориулалттай 

Хутганы ир нь ган, модон иштэй 

22.  
Розетканы нүх гаргах 

дриллийн хошуу 
ш 10 

Гипс, гипсэн сэмэрлэг, цементэн 

хавтанд төрөл бүрийн диаметртэй 

нүх гаргах зориулалттай аяган 

хэлбэртэй, олон шүдэт иртэй 

23.  Үдэгч холбогч ш 10 

Ган профиль төмрийг хооронд нь 

холбож үдэх зориулалттай, ган 

хийцтэй 

24.  Булан гаргагч ш 10 
Төмөр тахир иштэй, замаскний 

ажил 

25.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

26.  Хөрөө уран ш 10 
Уян иртэй , хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. 
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27.  Тэргэнцэр ш 15 

Гипсэн хавтанг босоо байрлалаар 

зөөх, угсрахад хэрэглэнэ.  

Бага оврын гар ажиллагаатай 

28.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 

– 0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

29.  
Зүлгүүрийн гар 

хэрэгсэл 
ш 20 

15 х 20 хэмжээтэй, хуйлмал төрөл 

бүрийн маркийн зүлгүүрийг 

хавчиж хэрэглэх боломжтой. 

30.  
Зүлгүүрний иж 

бүрдэл 
ш 20 100 маркаас 300 марк хүртэл 

31.  Багс ш 10 Дөрвөлжин, замаскны ажил 

32.  
Гипсэн суурьтай 

шаврын өнгөлөгч 
ш 15 

Пролонон ултай нийвий, шаврын 

ажил  

33.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

34.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

35.  Өнхрүүлгийн иш ш 20 
2 м сунадаг төмөр, хөрсжүүлэгч, 

будаг, замаскний ажил 

36.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

37.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

38.  ш 20 60 см урттай 

39.  ш 20 80 см урттай 

40.  ш 20 1 м урттай 

41.  ш 20 2 м урттай 

42.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

43.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

44.  Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудийг хооронд 

нь холбох, хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд 

45.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа, хатуу балтай 

46.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

47.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  

48.  Хувин ш 20 
8 – 30л, резинэн, бүх төрлийн 

ажил 

49.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай.  

Материал нь: ган төмөр, модон 

бариултай. 

50.  Хусуур (шпатель) ш 15 200 мм, шаврын ажил 

51.  Хусуур (шпатель) ш 20 30см хэмжээтэй хуванцар иштэй 

52.  
Хусуур (шпатель) 

хуруу 
ш 20 

10 мм өргөнтэй, жижиг, бүх 

төрлийн хэмжилтийн ажил 

53.  Шат ш 6 Эвхдэг А хэлбэртэй 

54.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн 

П хэлбэрийн угсармал шат  

55.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай. 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 
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56.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

57.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

58.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах. шулуун, 

баруун, зүүн гарын зориулалттай. 

Материал: хатуу гангаар хийгдсэн. 

59.  Эвхэгддэг гар хөрөө ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. 

Ган төмөр иртэй, эвхэгддэг, 

шүдний алхам ойрхон 

60.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган 

хайлш. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

61.  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

Суралцагч бүрт олгох 

62.  

 “Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэх” гарын 

авлага 

 “Барилгын засал чимэглэлийн мэргэжлийн 

технологи” ном 

 Канадын модон каркасан орон сууцны 

барилга 

 “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Тус бүр 20 ширхэг 

63.  

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага хангах 

тоо хэмжээтэй байна. 

Дүн  
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Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг 

бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

64.  Гипсэн хавтан ш 100   

65.  QC металл пропиль ш 50   

66.  QU металл пропиль ш 20   

67.  DC металл профиль ш 50   

68.  DU металл профиль ш 20   

69.  OSB хавтан ш 8   

70.  Акустик хавтан ш 10   

71.  Ам дарагч цаас/гипс хавтан/ боодол 5   

72.  
Ам дарагч туузан 

материалууд 
боодол 5  

 

73.  Уур ус тусгаарлагч м2 75   

74.  Базальт хөвөн боодол 4   

75.  Бичгийн цаас боодол 16   

76.  Гипсний шруп хайрцаг 10   

77.  Гипсэн хавтангийн цавуу шуудай 10   

78.  
Гипсэн таазны бэхэлгээний 

элементүүд 
ком 100м2  

 

79.  
Бэхэлгээний металл 

материалууд 
ком 100  

 

80.  Ватум цаас ш 6   

81.  Гипсний тэлэгч уут 3   

82.  Төмрийн шруп хайрцаг 5   

83.  Гипсэн хавтангийн чигжээс уут 10   

84.  
Цементэн хавтангийн 

чигжээс 
уут 10  

 

85.  Заадасны тор боодол 10   

86.  Самбарын үзэг ш 4   

87.  Силикон ш 11   

88.  Резин зөөлөвч м 60   

89.  Скоч ш 1   

90.  Хадаас кг 3   

91.  Булан төмөр ш 15   

92.  Тортой булан ш 15   

93.  

Тэлэгч 

уут 2   

94.  уут 2   

95.  уут 2   

96.  уут 2   

97.  Ус тусгаарлагч материал м2 50   

98.  үдээс /30мм/ хайрцаг 2   

99.  

Хийн бууны хадаас 

хайрцаг 3   

100.  хайрцаг 3   

101.  хайрцаг 3   

102.  Хөрсжүүлэгч грүнт кг 50   
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 

 

 

  

103.  Шилэн хөвөн боодол 5   

104.  Шилэн хавтан М.кв 15   
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-09-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Тусгаарлах хана угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Ханын 

хэмжилт 

тэмдэглэгээ 

хийх 

ГШҮ 1.1 Байгуулалтын 

зурагтай танилцах 

1.1.1 Барилгын ерөнхий архитекторын зурагтай танилцсан 

1.1.2 Тусгаарлах ханын хэсэгчилсэн ажлын зурагтай 

танилцсан 

- Онолын 

танхим, 

Дадлагын 

газар, 

- Ажлын 

байр 

- Ажиглалтын, 

- Амаар,  

- Төслийн 

ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх,  

- Бичгээр 

- Ярилцлага 

- Ажиглалт 

- Биечлэн 

гүйцэтгэх 

аргаар 

 

ГШҮ 1.2 Хэмжин 

шалгах багаж бэлтгэх 

1.2.1 Шаардлагатай ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалтыг гаргасан 

1.2.2 Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг ажлын талбай дээр бэлдсэн 

ГШҮ 1.3 Ажилбар 

явагдах ажлын 

байранд хэмжилт 

тэмдэглэгээ хийх 

1.3.1 Ажлын талбай дээр зургийн дагуу хэмжилт хийсэн  

1.3.2 Хийсэн хэмжилтийн дагуу шаардлагатай тэмдэг 

тэмдэглэгээ хийсэн 

ГШҮ 1.4 Ханын 

хөндлөн профилийн 

байрлалыг хэмжиж 

тэмдэглэх 

1.4.1 Тусгаарлах хана угсрагдах хэсэгт шал болон таазанд 

хийгдэх ёстой хөндлөн U төмөр буюу зам төмрийн 

байрлах хэсэгт хэмжилт хийсэн 

1.4.2 Хэмжилт хийгдсэн газар тэмдэглэгээ тавигдсан 

ЧЭ 2. Хамар 

ханын каркас 

зангидах 

ГШҮ 2.1 Каркас 

угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тооцох 

2.1.1 Хамар ханын каркас угсралтанд шаардлагатай 

материалын түүврийг гаргасан 

2.1.2 Хийгдэх гэж буй ханын өндөр, ашиглагдах профиль 

төмрийн өргөн зэргээс хамааран босоо U төмрийн 

хоорондын алхамыг зөв тодорхойлсон 

2.1.3 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал тус бүрийн 

орцыг тооцож гаргасан 
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ГШҮ 2.2 Каркас 

угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

2.2.1 Хамар ханын каркас зангидахад шаардлагатай багаж 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг сонгосон 

2.2.2 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж тоног 

төхөөрөмжүүдийг ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөн авчирсан 

ГШҮ 2.3 Шат вандан 

угсрах 

2.3.1 Хамар ханын өндрөөс шалтгаалан, шаардлагатай шат 

ванданг сонгосон 

2.3.2 Шат ванданг ажлын талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөн 

авчирсан 

2.3.3 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай шат ванданг зохих 

журмыг баримтлан угсарсан 

2.3.4 Угсарсан шат вандангийн аюулгүй, тогтвортой эсэхийг 

шалгасан 

ГШҮ 2.4 Хөндлөн буюу 

U профиль төмрийг 

өгөгдсөн хэмжээний 

дагуу бэхлэх 

2.4.1 Хөндлөн U төмөр буюу зам төмрийг шаардлагатай 

хэмжээгээр тайрч бэлдсэн 

2.4.2 Хөндлөн U төмрийн шал, таазтай харьцах хэсэгт буюу 

ул хэсэгт нь зориулалтын зөөлөвч наалтыг наасан 

2.4.3 Шал, тааз тус газарт урьдчилан тавьсан тэмдэглэгээний 

дагуу суурилуулж тавьсан 

2.4.4 Тэлэгч, бэхэлгээний элемент хоорондын зайг 1м-с ихгүй, 

богино хэмжээтэй төмрийн хувьд 2ш-с илүү орохоор 

тооцон өрөмдөж нүхэлсэн 

2.4.5 Тэлэгч, бэхэлгээний элементүүдийг өрөмдөж нүхэлсэн 

газруудад хийж боосон 

ГШҮ 2.5 Босоо буюу С 

профиль төмрийг 

өгөгдсөн хэмжээний 

дагуу бэхлэх 

2.5.1 Хамар ханын каркасны босоо С төмрийг зургийн дагуу 

өөр хоорондын зайг баримтлан хөндлөн U төмрийн 

ховилд углаж байршуулсан 

2.5.2 Хамар ханын каркасны босоо С болон хөндлөн U 

төмрүүдийг хооронд нь зохих төмрийн шруп эсвэл 

базагч багаж ашиглсан бэхэлсэн 

ГШҮ 3.1 Хамар ханын 

хавтан угсрахад 

3.1.1 Хамар ханын хийцэд шаардлагатай хавтангийн орц 

нормыг зургийн дагуу тооцоолж гаргасан 
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ЧЭ 3. Хамар 

ханын хавтан 

угсрах 

шаардлагатай 

хавтангийн орцыг 

гаргах 

3.1.2 Шаардлагатай материалыг ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөж авчирсан 

ГШҮ 3.2 Хамар ханын 

хавтан угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

3.2.1 Хамар ханын хавтангийн угсралтад шаардлагатай 

багаж, тоног төхөөрөмжийг сонгосон 

3.2.2 Шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг ажлын талбай 

дээр аюулгүй зөөвөрлөн авчирсан 

ГШҮ 3.3 Дуу чимээ, 

дулаан тусгаарлалтыг 

хийх 

3.3.1 Хамар ханын талбай, зузаан зэргийг харгалзан үзэж 

шаардлагатай дуу чимээ, дулаан тусгаарлах 

дүүргэлтийн материалын орцыг тооцолон гаргасан 

3.3.2 Дүүргэлтийн материалыг ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөн авчирсан 

3.3.3 Хамар ханын каркасны профиль хоорондын нүдний 

зайд тааруулан шаардлагатай хэмжээнээс аль аль тал 

руугаа 1см илүү байхаар тооцон дүүргэлтийн 

материалыг зүсч тайрсан 

3.3.4 Каркасны нүд хооронд дуу, дулаан тусгаарлагч 

материалыг байрлуулж тогтоосон 

3.3.5 Каркасны нүднүүд дуу, дулаан тусгаарлагч материалаар 

гүйцэд дүүрсэн эсэхийг шалгасан 

ГШҮ 3.4 Хамар ханын 

хавтан угсрах 

3.4.1 Хамар ханын хоёр талаас хавтанг босоо чиглэлд 

зориулалтын бэхэлгээний шруп ашиглан хавтангийн 

хэлбэр хэмжээ, жин зэргээс хамааран шруп хоорондын 

алхамыг 25см-с ихгүй байхаар тооцон боож бэхэлсэн 

3.4.2 Хавтангуудын уулзвар тус газруудад 4 замын уулзвар 

гаргалгүй, хавтангуудын хөндлөн уулзварууд багадаа 

30см-ийн зөрүүлгэтэй байхаар зөрүүлж угсарсан 

3.4.3 Хэрэв хавтангууд 1-с илүү үеэр хийгдэх бол дараа 

дараагийн үеийн хавтангуудын уулзвар тус газрууд мөн 

30см-с дээш зөрүүлэгтэй угсарсан 
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ГШҮ 3.5 Хавтангийн ам 

заадлыг дарах 

3.5.1 Хавтангуудын ам, уулзвар тус газруудыг шаардлагатай 

бол налуу гаргаж зөв өнцөгөөр харуулдсан 

3.5.2 Тухайн хавтанд тохирох чигжээсийг үйлдвэрлэгчийн 

заасан зөвлөмжийн дагуу зуурч бэлдсэн 

3.5.3 Хавтангийн үйлдвэрийн бус, налуу гаргаж харуулдсан 

ирмэг тус газрыг зохих хөрсжүүлэгчээр хөрсжүүлсэн 

3.5.4 Хавтангийн уулзвар газруудад чигжээсийг татагч 

багажны тусламжтайгаар түрхсэн 

3.5.5 Хавтангуудын уулзвар газруудад түрхэгдсэн чигжээсийг 

нойтон байхад нь зохих зааг наагч туузыг нааж 

тогтоосон 

3.5.6 Зааг наагч туузыг далд ортол нь чигжээсээр далдалж 

татагч багажаар түрхсэн 

3.5.7 Шрупний толгой ил газруудыг чигжээсээр дүүргэж 

татсан 

ЧЭ 4. Ус 

тусгаарлагч 

хийх 

ГШҮ 4.1 Гадаргууг 

цэвэрлэх 

4.1.1 Ханын гадаргууд хийгдсэн чигжээсийг нарийн 

зүлгүүрийн тусламжтайгаар зүлгэж тэгшилсэн 

4.1.2 Ханын нийт гадаргууг тоос шороо, тос зэргээс 

цэвэрлэсэн 

ГШҮ 4.2 Хавтангаар 

бүрсэн гадаргууд 

хөрсжүүлэлт хийх 

4.2.1 Ханын хавтангийн түүхий эд, шинж чанарт тохирсон 

зохих хөрсжүүлэгчийг зөв сонгосон 

4.2.2 Тухайн хөрсжүүлэгчийг зохих багажны тусламжтайгаар 

ханын гадаргууд түрхсэн 

ГШҮ 4.3 Гадаргууд ус 

тусгаарлагч хийх 

4.3.1 Ханын хийцэд ашиглагдсан хавтангийн шинж чанар, 

тухайн өрөөний зориулалт зэргээс хамааран ус 

тусгаарлалт хийгдэх хэрэгтэй эсэхийг зөв тодорхойлсон 

4.3.2 Ус тусгаарлалтын материалыг үйлдвэрлэгчийн заасан 

зөвлөмжийн дагуу зохих багажны тусламжтайгаар зөв 

ашигласан 

4.3.3 Ус тусгаарлалт нь ханын гадаргууд зай завсаргүй бүрэн 

хийгдсэн эсэхийг шалгасан 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-10-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү чадамжийн нэгжээр барилгын 

хэвтээ хучилт, таазны талбайн болон бусад хэмжээг авах, дүүжин таазныг угсрах, ажлын 

дарааллыг гаргах таазны хүрээ тогтоох, төмөр карказыг ажлыг зургийн дагуу угсарж 

зангидах, дуу тусгаарлагчийг хийх таазны хавтанг угсрах дүүжин таазанд хэрэглэгдэх 

туслах тоноглолуудыг ялган таниж мэдэх, өндөрт ажиллах үеийн ХАБЭА-н шаардлагыг 

хангаж ажиллах мэдлэг ур чадвартай болно. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

• Налуу дээвэр угсрах 

• ХАБЭА хангаж ажиллах 

• Гадна ханны өнгөлгөө хийх  

• Хавтгай дээвэр угсрах  

 Ажлын зураг унших 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 60 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Таазны хэмжээ 

авах 

ГШҮ 1.1 Давхрын байгуулалтын 

зурагтай танилцах 

2 6 2 10 

ГШҮ 1.2 Хэмжин шалгах багаж 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат 

ванданг угсарах 

ГШҮ 1.4 Таазны урт өргөнийг 

хэмжиж тэмдэглэгээ хийх 

ГШҮ 1.5 Таазны түвшинг ханын 

гадаргууд хэмжиж 

тэмдэглэх 

ГШҮ 1.6 Таазны зам төмрийн 

байрлалыг тэмдэглэх 

ГШҮ 1.7 Бэхэлгээний гогцоо 

төмрийн байрлалыг 

тэмдэглэх 

2 
ЧЭ 2. Дүүжин таазны 

каркасыг зангидах 

ГШҮ 2.1 Каркас угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тооцох 

4 8 2 14 
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ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад 

шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг 

гаргах 

ГШҮ 2.3 Дүүжин тааз угсрах 

төлөвлөлтийг хийх 

ГШҮ 2.4 Дүүжин таазны зам 

төмрийг бэхлэх 

ГШҮ 2.5 Дүүжин таазны 

бэхэлгээний гогцоо 

төмрийг бэхлэх 

ГШҮ 2.6 Дүүжин таазны каркасыг 

угсрах 

3 
ЧЭ 3. Дуу 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 3.1 Дуу тусгаарлалт хийх 

шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

4 4 2 10 
ГШҮ 3.2 Угсарсан каркасын 

нүдэнд тааруулж зүсэж 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Дуу тусгаарлалтын 

материалыг хийх 

4 
ЧЭ 4. Таазны хавтанг 

угсрах 

ГШҮ 4.1 Дүүжийн таазны хавтанг 

угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг 

тодорхойлох 

4 4 2 10 

ГШҮ 4.2 Дүүжийн таазны хавтанг 

угсрахад шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг сонгох 

ГШҮ 4.3 Хавтангийн дээд болон 

доод ирмэгт чигжээс хийх 

налуу ирмэгийг /горив/ 

харуулдаж гаргах 

ГШҮ 4.4 Дүүжин таазны хавтанг 

угсрах 

ГШҮ 4.5 Ан заадлыг дарах 

5 
ЧЭ 5. Таазны хүрээ 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Дүүжин таазны хүрээ 

угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг 

тодорхойлох 

4 8 4 16 ГШҮ 5.2 Булан ирмэгийг өгөгдсөн 

зургийн дагуу зөв гаргах 

ГШҮ 5.3 Таазны хүрээг таазны 

хавтан болон хананд 

бэхлэх 

Онол, дадлагын харьцаа 
18 30 12 60 

30 70  
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

журамыг дагаж мөрдөнө. 

 Шат ванданг угсрах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

 Шав вандан дээр ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагаа  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Гар болон цахилгаан багажны ажиллагааг 

шалгаж бэлтгэх  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

  Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Таазны хэмжээ авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Давхрын байгуулалтын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Хэмжин шалгах багаж бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Ажлын талбайд шат ванданг угсарах 

ГШҮ 1.4 Таазны урт өргөнийг хэмжиж тэмдэглэгээ 

хийх 
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ГШҮ 1.5 Таазны түвшинг ханын гадаргууд хэмжиж 

тэмдэглэх 

ГШҮ 1.6 Таазны зам төмрийн байрлалыг тэмдэглэх 

ГШҮ 1.7 Бэхэлгээний гогцоо төмрийн байрлалыг 

тэмдэглэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 2, дадлага 6, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Барилгын байгуулалтын зураг зүй 

 Хэмжин шалгах багажны ажиллагаа, 

ашиглалтын зарчим 

 Шат ванданг угсрах арга 

 Таазны урт өргөн, өндрийн шаардлагтай 

хэмжилт хийх, өндөржилтийн түвшнийг 

тодорхойлох арга 

 Таазны зам төмөр, бэхэлгээний гогцоо 

төмрийн байрлал тодорхойлох аргачлал 

Ур чадвар  

 Давхрын байгуулалтын зурагтай танилцах 

 Хэмжин шалгах багаж бэлтгэх, ашиглах 

 Ажлын талбай, өндөрт тохирсон шат ванданг 

угсрах 

 Таазны урт өргөнийг хэмжиж, зам 

байрлуулах тэмдэглэгээ хийх 

 Таазны өндөржилтийн түвшинг тодорхойлж 

ханын гадаргууд тэмдэглэх 

 Бэхэлгээний гогцоо төмрийн байрлалыг 

тодорхойлох, тэмдэглэгээ хийх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-н шаарлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Утас, Шрүп, Мятууны бэх 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Мяту, Шат вандан 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 
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3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Дүүжин таазны каркасыг зангидах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Каркас угсрахад шаардлагатай материалын 

орцыг тооцох 

ГШҮ 2.2 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн жагсаалтыг гаргах 

ГШҮ 2.3 Дүүжин тааз угсрах төлөвлөлтийг хийх 

ГШҮ 2.4 Дүүжин таазны зам төмрийг бэхлэх 

ГШҮ 2.5 Дүүжин таазны бэхэлгээний гогцоо төмрийг 

бэхлэх 

ГШҮ 2.6 Дүүжин таазны каркасыг угсрах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 8, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шаардлагатай материалын орцын тооцоо 

 Каркас угсрахад ашиглах багаж хэрэгслийн 

ажиллагаа, хэрэглэх арга 

 Хэмжилт, тэмдэглэгээний дагуу төлөвлөлт 

хийх аргачлал 

 Дүүжин таазны зам, бэхэлгээний гогцоо 

төмрийг бэхлэх технологи 

 Дүүжин таазны каркасыг угсрах арга 

технологи 

Ур чадвар: 

 Каркас угсрахад шаардлагатай материалын 

орцыг тооцох 

 Каркас угсрахад шаардлагатай багаж 

хэрэгслийн ашиглах 

 Дүүжин тааз угсрах төлөвлөлтийг хийх 
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 Дүүжин таазны зам, бэхэлгээний гогцоо 

төмрийг бэхлэх 

 Дүүжин таазны каркасыг угсрах 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шрүп, Профиль төмрүүд, Хүрээ төмөр, Анкер, 

Дүүжлэгч төмөр, холбоос төмөр, Боолт, Гайка, 

Тастагчийн ир, Цохилттой дрилль 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Мяту, Суурин 

таслагч, Гар таслагч, Комьпрессор, Хийн буу, Шрүп 

мастер, Мастерын хошуунууд, Цохилттой дрилль 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Дуу тусгаарлалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Дуу тусгаарлалт хийх шаардлагатай 

материалын орцыг гаргах 

ГШҮ 3.2 Угсарсан каркасын нүдэнд тааруулж зүсэж 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Дуу тусгаарлалтын материалыг хийх 
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Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 4, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дуу тусгаарлалт хийх материалуудын 

онцлог, шинж чанар, орцын тооцоо 

 Дуу тусгаарлах материалыг хэрэгцээт 

хэмжээнд тааруулан бэлтгэх аргууд 

 Дүүжин таазанд дуу тусгаарлалтын ажил 

гүйцэтгэх технологи ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Дуу тусгаарлалт хийх материалыг сонгох, 

шаардлагатай орц хэмжээг тодорхойлох 

 Угсарсан каркасын нүдэнд тааруулж зүсэж 

бэлтгэх 

 Сонгож бэлтгэсэн материалаар дуу 

тусгаарлалт хийх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА-н шаарлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 
Дуу тусгаарлагч материалууд,  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Гар таслагч, Шрүп мастер, Хайч, 

цаасны хутга, металь шугам 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  



 

204 

 

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Таазны хавтанг угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Дүүжин таазны хавтанг угсрахад 

шаардлагатай материалын орцыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.2 Дүүжин таазны хавтанг угсрахад 

шаардлагатай багаж хэрэгслийг сонгох 

ГШҮ 4.3 Хавтангийн дээд болон доод ирмэгт 

чигжээс хийх налуу ирмэгийг /горив/ 

харуулдаж гаргах 

ГШҮ 4.4 Дүүжин таазны хавтанг угсрах 

ГШҮ 4.5 Ан заадсыг дарах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 4, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо: 10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дүүжин таазны ажилд шаардагдах 

хавтангийн орцын тооцоо бодох аргачлал 

 Дүүжийн таазны хавтан угсрах ажилд 

шаардагдах багаж хэрэгслүүд, тэдгээрийн 

ажлын зарчим 

 Дүүжин таазны хавтан угсрах, ирмэгийн 

чигжээс, горив гаргах, ан заадлыг дарах 

технологи ажиллагаа 

Ур чадвар: 

 Дүүжин таазны ажилд шаардлагатай 

хавтангийн тоо хэмжээ тодорхойлох 

 Дүүжин таазны хавтан угсрах багаж 

хэрэгслийг аюулгүй ашиглах 

 Хавтангийн дээд болон доод ирмэгт чигжээс 

хийх налуу ирмэгийг /горив/ харуулдаж гаргах 

 Дүүжин таазны хавтанг угсрах 

 Ан заадлыг дарах 

Хандлага   

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБЭА шаардлагуудыг 

мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Шрүп, Замаска, Гипс, Туузан тор, Төмөр булан, 

Тортой булан, Гипсэн хавтан, 30*60 гипсэн хавтан, 

60*60 гипсэн хавтан, металь хавтан, хуванцар 

хавтан 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Комьпрессор, 

Хийн буу, Шрүп мастер, Шрүпний буу, Харуул, 

Татагч, Шпатель, Зуурмагийн хувин, Цаасны хутга 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Дүүжин тааз угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Таазны хүрээ угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Дүүжин таазны хүрээ угсрахад 

шаардлагатай материалын орцыг 

тодорхойлох 

ГШҮ 5.2 Булан ирмэгийг өгөгдсөн зургийн дагуу зөв 

гаргах 

ГШҮ 5.3 Таазны хүрээг таазны хавтан болон хананд 

бэхлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 
Oнол 4, дадлага 8, үйлдвэрлэлийн дадлага 2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Дүүжин таазны хүрээ угсрахад шаардлагатай 

материалын орцын тооцоо 

 Ажлын зургаас булан ирмэг хийх хэсгийг 

тодорхойлох аргачлал 

 Таазны хүрээг бэхлэх технологи аргачлал 

Ур чадвар: 
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 Дүүжин таазны хүрээ угсрахад шаардлагатай 

материалын орцыг тодорхойлох 

 Булан ирмэгийг өгөгдсөн зургийн дагуу зөв 

гаргах 

 Таазны хүрээг таазны хавтан болон хананд 

бэхлэх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг 

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч гярхай 

 Аюул эрсдлээс болгоомжлох, арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Ажлын байрны ХАБ-ЭА шаарлагуудыг мөрдөх 

Сургалт явагдах газар: Дадлагын газар, барилгын талбай 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүүлэн, электрон хичээл, ном, гарын 

авлага, компьютер, проектор, экран дэлгэц, самбар 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Хүрээ төмөр, Гипсэн болон бусад төрлийн хүрээ, 

Шрүп, Туслах материал  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Метр, Пламастр, Лазерь тэгш ус, Комьпрессор, 

Хийн буу, Шрүп мастер 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Канадын модон каркасан орон сууцны барилга 

7. “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

8. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

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

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гипсэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай гар багаж 

2.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

Гипсэн хавтанг зөөвөрлөх 

зориулалттай дугуйтай 

3.  
Хавтан өргөх 

төхөөрөмж 
ш 1 

3м хүртэл өндөрт гипсэн хавтанг 

өргөх зориулалттай 

4.  Хийн буу ш 18 /шулуун ба П хадаасны/ 

5.  
Цахилгаан гар 

тасдагч 
ш 4 

Цахилгаан тэжээл 220 / 240 V/AC 

Цахилгааны давтамж 50 / 60 Hz 

Оролтын хүч 1200 W 

Гаралтын хүч 710 W 

Эргэлт хурд 0-11000 U/min(rpm) 

Таслагч ирний хэмжээ 125 мм 
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Кабелын урт 4 м 

6.  
Замаска зүлгүүрийн 

машин 
ш 5 220V, өөр дээрээ тоос сорогчтой 

7.  Зуурагч гар ш 4 
220 V, замаск зуурах зориулалтын 

(михер), хошуу солихгүй 

8.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

9.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 

1.5 kw, 220 В/50hz 

10.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

11.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

12.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

13.  Лазерь тэгш ус 

ш 

7 

Лазерын зэрэглэл 2 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V M 

14.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

15.  Батарейт дрилль 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

16.  
Гипсэн хавтангийн 

булангийн харуул 
ш 15 

Ирийг нь сольж болдог, 45° налуу 

гаргах зориулалттай 

17.  Лазер тэгш ус ш 1 

Нарийвчлал 2 mm/10m 

Лазерыг тэгшлэх хэмжээ (+/-) - 4 

Ажиллах температур 10 °- 40 °C 

Хамгаалалтын ангилал IP 54 

Батарей 1.5 V Mignon AA 

18.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 
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Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

19.  

Хутга  

ш 20 
Гипсэн хавтан зүсэх зориулалттай 

Хутганы ир нь ган, модон иштэй 

20.  ш 20 

Гипсэн сэмэрлэг хавтан зүсэх 

зориулалттай, эвхэгддэг 

Хутганы ир нь солигддог ган байх 

21.  ш 20 

Цементэн хавтан зүсэх 

зориулалттай 

Хутганы ир нь ган, модон иштэй 

22.  
Розетканы нүх гаргах 

дриллийн хошуу 
ш 10 

Гипс, гипсэн сэмэрлэг, цементэн 

хавтанд төрөл бүрийн диаметртэй 

нүх гаргах зориулалттай аяган 

хэлбэртэй, олон шүдэт иртэй 

23.  Үдэгч холбогч ш 10 

Ган профиль төмрийг хооронд нь 

холбож үдэх зориулалттай, ган 

хийцтэй 

24.  Булан гаргагч ш 10 
Төмөр тахир иштэй, замаскний 

ажил 

25.  Булан чий ш 20 
45 градус болон 90 градусын 

буланг шалгах зориулалттай 

26.  Хөрөө уран ш 10 
Уян иртэй, хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. 

27.  Тэргэнцэр ш 15 

Гипсэн хавтанг босоо байрлалаар 

зөөх, угсрахад хэрэглэнэ.  

Бага оврын гар ажиллагаатай 

28.  Шрупдэгч ш 15 

12 вольтоор ажилладаг. Чадал 0,3 

– 0,6 квт эргэлтийн тохируулгатай 

шрупдэгч  

29.  
Зүлгүүрийн гар 

хэрэгсэл 
ш 20 

15 х 20 хэмжээтэй, хуйлмал төрөл 

бүрийн маркийн зүлгүүрийг 

хавчиж хэрэглэх боломжтой. 

30.  
Зүлгүүрний иж 

бүрдэл 
ш 20 100 маркаас 300 марк хүртэл 

31.  Багс ш 10 Дөрвөлжин, замаскны ажил 

32.  
Гипсэн суурьтай 

шаврын өнгөлөгч 
ш 15 

Пролонон ултай нийвий, шаврын 

ажил  

33.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

34.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 

35.  Өнхрүүлгийн иш ш 20 
2 м сунадаг төмөр, хөрсжүүлэгч, 

будаг, замаскний ажил 

36.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

37.  

Тэгш ус 

ш 20 50 см урттай 

38.  ш 20 60 см урттай 

39.  ш 20 80 см урттай 

40.  ш 20 1 м урттай 
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41.  ш 20 2 м урттай 

42.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

43.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

44.  Тавлагч ш 1 
Гадаргуу, профилиудийг хооронд 

нь холбох, хөдөлгөөнгүй бэхлэхэд 

45.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа, хатуу балтай 

46.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

47.  Хөрөө төмрийн ш 10 Төмрийн нарийн иртэй  

48.  Хувин ш 20 8-30 л, резинэн, бүх төрлийн ажил 

49.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай.  

Материал нь: ган төмөр, модон 

бариултай. 

50.  Хусуур (шпатель) ш 15 200 мм, шаврын ажил 

51.  Хусуур (шпатель) ш 20 30см хэмжээтэй хуванцар иштэй 

52.  
Хусуур (шпатель) 

хуруу 
ш 20 

10 мм өргөнтэй, жижиг, бүх 

төрлийн хэмжилтийн ажил 

53.  Шат ш 6 Эвхдэг А хэлбэртэй 

54.  Шат ш 3 

Гадаргуугаас дээш 2-3 метрт 

ажиллахад тохиромжтой зөөврийн 

П хэлбэрийн угсармал шат  

55.  Ширээ ажлын ш 10 

1,5м х 3м тавцантай. 80 – 95 см 

өндөр, материал нь хатуу мод 

буюу металлаар хийгдсэн. 

56.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

57.  Эгцлүүр ш 15 
150 грамм жинтэй босоо түвшин 

шалгах хүндрүүлэгчтэй утас  

58.  Төмрийн хайч ш 15 

0,3 – 1 мм зузаантай металл 

профилиудыг хайчлах. шулуун, 

баруун, зүүн гарын зориулалттай. 

Материал : хатуу гангаар 

хийгдсэн. 

59.  Эвхэгддэг гар хөрөө ш 15 

Өндөрт гипс ба модон материалыг 

тайрч, таслахад зориулагдсан. 

Ган төмөр иртэй, эвхэгддэг, 

шүдний алхам ойрхон 

60.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган 

хайлш. 
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

61.  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

 Бээлий 

 Ажлын гутал 

 Амны хаалт /Маск/ 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас 

Суралцагч бүрт олгох 

62.  

 “Хуурай хийцийн ажил гүйцэтгэх” гарын 

авлага 

 “Барилгын засал чимэглэлийн мэргэжлийн 

технологи” ном 

 Канадын модон каркасан орон сууцны 

барилга 

 “Дулаан тусгаарлах нэгдсэн систем” гарын 

авлага 

Тус бүр 20 ширхэг 

63.  

 Зурагт үзүүлэн 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

Сургалтын шаардлага хангах 

тоо хэмжээтэй байна. 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг 

бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

64.  Гипсэн хавтан ш 100   

65.  QC металл пропиль ш 50   

66.  QU металл пропиль ш 20   

67.  DC металл профиль ш 50   

68.  DU металл профиль ш 20   

69.  OSB хавтан ш 8   

70.  Акустик хавтан ш 10   

71.  Ам дарагч цаас/гипс хавтан/ боодол 5   

72.  
Ам дарагч туузан 

материалууд 
боодол 5  

 

73.  Уур ус тусгаарлагч м2 75   
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74.  Базальт хөвөн боодол 4   

75.  Бичгийн цаас боодол 16   

76.  Гипсний шруп хайрцаг 10   

77.  Гипсэн хавтангийн цавуу шуудай 10   

78.  
Гипсэн таазны бэхэлгээний 

элементүүд 
ком 100м2  

 

79.  
Бэхэлгээний металл 

материалууд 
ком 100  

 

80.  Ватум цаас ш 6   

81.  Гипсний тэлэгч уут 3   

82.  Төмрийн шруп хайрцаг 5   

83.  Гипсэн хавтангийн чигжээс уут 10   

84.  
Цементэн хавтангийн 

чигжээс 
уут 10  

 

85.  Заадасны тор боодол 10   

86.  Самбарын үзэг ш 4   

87.  Силикон ш 11   

88.  Резин зөөлөвч м 60   

89.  Скоч ш 1   

90.  Хадаас кг 3   

91.  Булан төмөр ш 15   

92.  Тортой булан ш 15   

93.  

Тэлэгч 

уут 2   

94.  уут 2   

95.  уут 2   

96.  уут 2   

97.  Ус тусгаарлагч материал м2 50   

98.  үдээс /30мм/ хайрцаг 2   

99.  

Хийн бууны хадаас 

хайрцаг 3   

100.  хайрцаг 3   

101.  хайрцаг 3   

102.  Хөрсжүүлэгч грүнт кг 50   
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-10-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Дүүжин тааз угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Таазны 

хэмжээ авах 

ГШҮ 1.1 Давхрын 

байгуулалтын 

зурагтай танилцах 

1.1.1 Барилгын ерөнхий архитекторын зурагтай танилцсан 

1.1.2 Дүүжин таазны хэсэгчилсэн ажлын зурагтай танилцсан 

- Дадлагын 

танхим, 

- Ажлын 

байр 

/тоостой, 

өндөрт 

байж 

болно/ 

- Онолын 

танхим 

- Ажиглалтын, 

- Амаар,  

- Төслийн 

ажил 

биечлэн 

гүйцэтгэх,  

- Бичгээр 

- Ярилцлага 

- Ажиглалт 

-  Биечлэн 

гүйцэтгэх 

аргаар 

ГШҮ 1.2 Хэмжин 

шалгах багаж 

бэлтгэх 

1.2.1 Шаардлагатай ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалтыг гаргасан 

1.2.2 Тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг ажлын талбай дээр бэлдсэн 

ГШҮ 1.3 Ажлын 

талбайд шат 

ванданг угсарах 

1.3.1 Ханын өндрөөс шалтгаалан, шаардлагатай шат ванданг 

сонгосон 

1.3.2 Шат ванданг ажлын талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөн 

авчирсан 

1.3.3 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай шат ванданг зохих журмыг 

баримтлан угсарсан 

1.3.4 Угсарсан шат вандангийн аюулгүй, тогтвортой эсэхийг 

шалгасан 

ГШҮ 1.4 Таазны урт 

өргөнийг хэмжиж 

тэмдэглэгээ хийх 

1.4.1 Дүүжин тааз угсрагдах тасалгааны урт өргөнийг хэмжиж 

талбайг гаргасан 

1.4.2 Тасалгааны хэмжээнд тохируулан зургийн дагуу таазны DC 

профиль хийгдэх газруудын тэмдэглэгээг хийсэн 

ГШҮ 1.5 Таазны 

түвшинг ханын 

1.5.1 Тасалгааны ханын нийт уртын дагуу лазер тэгш ус ашиглан 

дүүжин тааз хийгдэх түвшинг хэмжсэн 

1.5.2 Түвшингийн хэмжээсийн дагуу тэмдэглэгээ хийсэн 
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гадаргууд хэмжиж 

тэмдэглэх 

ГШҮ 1.6 Таазны 

зам төмрийн 

байрлалыг 

тэмдэглэх 

1.6.1 Таазны DU буюу чиглүүлэгч зам профиль төмрийг ханын 

нийт уртын дагуу бэхлэгдэх хэсэгт тэмдэглэгээ хийсэн 

ГШҮ 1.7 

Бэхэлгээний гогцоо 

төмрийн байрлалыг 

тэмдэглэх 

1.7.1 Дүүжин таазны 1м2-ын жинг харгалзан үзэж шаардлагатай 

гогцоо төмөр, хана таазны бэхэлгээ г.м бэхэлгээний 

элементүүдийн орцыг тооцон гаргасан 

1.7.2 Таазны DC профиль угсрагдах газруудад хийгдсэн 

тэмдэглэгээний дагуу бэхэлгээний элементүүдийн 

бэхлэгдэх цэгүүдийг хэмжиж тэмдэглэгээ хийсэн 

ЧЭ 2. Дүүжин 

таазны 

каркасыг 

зангидах 

ГШҮ 2.1 Каркас 

угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тооцох 

2.1.1 Дүүжин таазны каркас угсралтанд шаардлагатай 

материалын түүврийг гаргасан 

2.1.2 Хийгдэх гэж буй дүүжин таазны уналт, 1м2 таазны 

ашиглалтын жин, хэлбэр загвар зэргээс хамааран 

материал тус бүрийн орцыг тооцож гаргасан 

ГШҮ 2.2 Каркас 

угсрахад 

шаардлагатай 

багаж хэрэгслийн 

жагсаалтыг гаргах 

2.2.1 Дүүжин таазны каркас зангидахад шаардлагатай багаж 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг сонгосон 

2.2.2 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж тоног 

төхөөрөмжүүдийг ажлын талбай дээр аюулгүй зөөвөрлөн 

авчирсан 

ГШҮ 2.3 Дүүжин 

тааз угсрах 

төлөвлөлтийг хийх 

2.3.1 Дүүжин таазны угсралтын ажлын шат дарааллыг зөв 

тодорхойлсон 

2.3.2 Угсралтын шат дараалалтай уялдуулан өөрт шаардлагатай 

багаж тоног төхөөрөмжийг бэлдсэн 

2.3.3 Угсралтын шат дараалалтай уялдуулан шаардлагатай 

материалуудыг ажлын талбай дээр хураасан 

ГШҮ 2.4 Дүүжин 

таазны зам 

төмрийг бэхлэх 

2.4.1 Таазны DU профиль төмөр буюу чиглүүлэгч зам төмрийг 

шаардлагатай хэмжээгээр тайрч бэлдсэн 

2.4.2 DU профиль төмрийн ар хэсэгт буюу ханатай харьцах 

хэсэгт зориулалтын зөөлөвч наалтыг наасан 
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2.4.3 Тасалгааны ханын уртын дагуу урьдчилан тавьсан 

тэмдэглэгээгээр ханын төрлөөс хамааран зохих тэлэгчтэй 

бэхэлгээний элементийг сонгон DU профилийг 

суурилуулсан 

2.4.4 Тэлэгч, бэхэлгээний элемент хоорондын зайг 1м-с ихгүй, 

богино хэмжээтэй төмрийн хувьд 2ш-с илүү орохоор тооцон 

боосон 

ГШҮ 2.5 Дүүжин 

таазны 

бэхэлгээний гогцоо 

төмрийг бэхлэх 

2.5.1 Үндсэн таазны шинж чанараас хамааран зохих тэлэгчтэй 

бэхэлгээний элементийг зөв сонгосон 

2.5.2 Бэхэлгээний элементийн диаметрийн хэмжээтэй адил 

хэмжээний өрөмөөр таазны гадаргууг нүхэлж бэлдсэн 

2.5.3 Дүүжин таазны DC профилийн таазны ачааг авч үндсэн 

таазнаас бэхлэгдэх чиглэлийн дагуу таазны уналтад 

тохирсон гогцоо төмөр эсвэл хана таазны бэхэлгээг 

таазанд тэлэгчтэй бэхэлгээний элементийг ашиглан 

тогтоосон 

ГШҮ 2.6 Дүүжин 

таазны каркасыг 

угсрах 

2.6.1 таазанд урьдчилан бэхэлсэн гогцоо төмөр эсвэл хана 

таазны бэхэлэгээ хийгдсэн чиглэлийн дагуу таазны DC 

профилийг ханын уртын дагуу бэхлэгдсэн DU профилийн 

ховилд углан байршуулна 

2.6.2 Таазны уналтын хэмжээнээс хамааран гогцоо төмөр 

урьдчилан бэхлэгдсэн бол гогцоо төмрийн үзүүрт гогцоо 

төмрийн бэхэлгээг хийж өгч түүгээр DC профилийг дээш 

тэгш хэмээр татаж өгсөн 

2.6.3 Таазны уналтын хэмжээ 12см-с бага байгаад таазанд хана 

таазны бэхэлгээ бэхлэгдсэн бол DC профилийг түүний 

дундуур гарган тэгш хэмтэй барьж хана таазны 

бэхэлгээний нүхээр DC профилийн 2 талаас төмрийн 

шрупээр боож бэхэлсэн 

2.6.4 DC профилийн урт нь ханын уртаас богино байвал С 

төмрийн залгаас ашиглан түүнийг сунгасан 
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ЧЭ 3. Дуу 

тусгаарлалт 

хийх 

ГШҮ 3.1 Дуу 

тусгаарлалт хийх 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

гаргах 

3.1.1 Дүүжин таазны дуу тусгаарлалтанд шаардлагатай 

материалын орцыг тооцон гаргасан 

3.1.2 Дуу тусгаарлалтын материалыг ажлын талбай дээр 

аюулгүй зөөвөрлөн авчирсан 

ГШҮ 3.2 Угсарсан 

каркасын нүдэнд 

тааруулж зүсэж 

бэлтгэх 

3.2.1 Дүүжин таазны каркасны профиль хоорондын нүдний зайд 

тааруулан шаардлагатай хэмжээнээс аль аль тал руугаа 

1см илүү байхаар тооцон дуу тусгаарлагч материалыг зүсч 

тайрсан 

ГШҮ 3.3 Дуу 

тусгаарлалтын 

материалыг хийх 

3.3.1 Дүүжин таазны каркасны нүд хооронд дуу тусгаарлагч 

материалыг байрлуулж тогтоосон 

3.3.2 Каркасны нүднүүд дуу тусгаарлагч материалаар гүйцэд 

дүүрсэн эсэхийг шалгасан 

ЧЭ 4. Таазны 

хавтанг 

угсрах 

ГШҮ 4.1 Дүүжийн 

таазны хавтанг 

угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тодорхойлох 

4.1.1 Дүүжин таазны нийт гадаргууд шаардагдах материалын 

орцыг тооцоолж гаргасан 

4.1.2 Шаардлагатай материалыг хэрэглэгдэх дэс дараа, 

хадгалах нөхцөлийг харгалзан ажлын талбай дээр аюулгүй 

зөөвөрлөж хураасан 

ГШҮ 4.2 Дүүжийн 

таазны хавтанг 

угсрахад 

шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг 

сонгох 

4.2.1 Дүүжин таазны хавтангийн угсралтад шаардлагатай багаж, 

тоног төхөөрөмжийг сонгосон 

4.2.2 Шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг ажлын талбай 

дээр аюулгүй зөөвөрлөн авчирсан 

4.2.3 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай шат ванданг зохих журмыг 

баримтлан угсарсан 

ГШҮ 4.3 Хавтангийн 

дээд болон доод 

ирмэгт чигжээс 

хийх налуу 

ирмэгийг /горив/ 

харуулдаж гаргах 

4.3.1 Хавтангуудын дээд болон доод ирмэг тус газруудыг 

шаардлагатай бол налуу гаргаж зөв өнцөгөөр харуулдсан 
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ГШҮ 4.4 Дүүжин 

таазны хавтанг 

угсрах 

4.4.1 Дүүжин таазны хавтанг каркасны түүхий эдээс хамааран 

зориулалтын бэхэлгээний шрүп ашиглан шруп хоорондын 

алхамыг 25 см-с ихгүй байхаар тооцон боож бэхэлсэн 

4.4.2 Хавтангуудын уулзвар тус газруудад 4 замын уулзвар 

гаргалгүй, хавтангуудын хөндлөн уулзварууд багадаа 30 

см-ийн зөрүүлэгтэй байхаар зөрүүлж угсарсан 

ГШҮ 4.5 Ан заадлыг 

дарах 

4.5.1 Тухайн хавтанд тохирох чигжээсийг үйлдвэрлэгчийн заасан 

зөвлөмжийн дагуу зуурч бэлдсэн 

4.5.2 Хавтангийн үйлдвэрийн бус, налуу гаргаж харуулдсан 

ирмэг тус газрыг зохих хөрсжүүлэгчээр хөрсжүүлсэн 

4.5.3 Хавтангийн уулзвар газруудад чигжээсийг татагч багажны 

тусламжтайгаар дүүргэж түрхсэн 

4.5.4 Хавтангуудын уулзвар газруудад түрхэгдсэн чигжээсийг 

нойтон байхад нь зохих зааг наагч туузыг нааж тогтоосон 

4.5.5 Зааг наагч туузыг далд ортол нь чигжээсээр далдалж 

татагч багажаар түрхсэн 

4.5.6 Шрүпний толгой ил газруудыг чигжээсээр дүүргэж татсан 

ЧЭ 5.Таазны 

хүрээ угсрах 

ГШҮ 5.1 Дүүжин 

таазны хүрээ 

угсрахад 

шаардлагатай 

материалын орцыг 

тодорхойлох 

5.1.1 Дүүжин таазны хүрээний материалын шинж чанарыг зөв 

тодорхойлсон 

5.1.2 Хүрээний жин, хэлбэр хэмжээ зэргээс хамааран тохирох 

цавуу, шрүп г.м бэхэлгээний материалыг зөв сонгосон 

5.1.3 Дүүжин таазны хүрээний угсралтад шаардлагатай 

материалын орцыг зөв тооцоолсон 

ГШҮ 5.2 Булан 

ирмэгийг өгөгдсөн 

зургийн дагуу зөв 

гаргах 

5.2.1 Таазны хүрээ хийгдэх тасалгааны булангуудын өнцөгийг 

зөв хэмжсэн 

5.2.2 Хэмжиж олсон өнцөгийн дагуу таазны хүрээний булангийн 

уулзварын налууг зөв тэмдэглэж зүссэн 

ГШҮ 5.3 Таазны 

хүрээг таазны 

хавтан болон 

хананд бэхлэх 

5.3.1 Дүүжин таазны хийцийн онцлогоос хамааран таазны хүрээг 

таазны хавтанд бэхлэх эсвэл хана таазанд аль алинд нь 

бэхлэх эсэхийг зөв тодорхойлсон 

5.3.2 Таазны хүрээг урьдчилан сонгосон цавуу, шрүп г.м 

бэхэлгээний тусламжтай гадаргууд бэхэлсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Шалны хийц угсрах 

Чадамжийн нэгжийн код: CF 7123-14-11-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү чадамжийн хүрээнд барилгын 

дотор өрөө тасалгаанд шалны талбай приметрийн хэмжээ гаргах гадаргуугийн тэгшилгээ 

хийх, шалны дай дэр модыг суурьлуулах, шалны бэлдцийг суурь болон цахилгаан гар 

багажаар ХАБЭА-н дүрмийн дагуу боловсруулах, уур ус тусгаарлагч хийх орчин үеийн 

зүймэл болон угсармал шалыг технологи дараалалын дагуу угсарч гүйцэтгэх, бие даан 

болон багаар ажиллах мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Налуу дээвэр угсрах 

 ХАБЭА хангаж ажиллах 

 Гадна ханны өнгөлгөө хийх  

 Хавтгай дээвэр угсрах  

 Ажлын зураг унших 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ Чадамжийн элемент Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 10 – 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 60 

О
н
о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й
н
 

э
л

е
м

е
н
тэ

д
 

н
о

гд
о
х
 ц

а
г 

С
у
р

гу
у
л

ь
 

д
э
э
р
 

Ү
й
л

д
в
э
р
л

э
л

 д
э
э
р
 

1 
ЧЭ 1. Шалны талбайг 

хэмжих 

ГШҮ 1.1 Шалны ажлын зурагтай 

танилцах 

 10 2 12 

ГШҮ 1.2 Шалны ажлын 

хэмжилтийн зориулалтын 

багажыг зөв сонгож 

бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Гадаргуугийн тэгш болон 

цэвэр байдлыг шалгаж 

зургийн дагуу хэмжилт 

хийж тэмдэглэх 

2 

ЧЭ 2. Шалны 

гадаргуун тэгшилгээ 

хийх 

ГШҮ 2.1 Шалны тэгшилгээ хийх 

багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох 

 10 2 12 

ГШҮ 2.2 Шалны төрлөөс 

хамааруулан тохирох 

материал сонгох 

ГШҮ 2.3 Шалны тэгшилгээний 

зуурмагийг технологийн 

дагуу бэлтгэх 
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ГШҮ 2.4 Шалны гадаргуд 

зуурмагийг жигд тарааж 

асгасан 

ГШҮ 2.5 Шалны тэгшилгээний 

агаарыг зориулалтын 

багсаар бүрэн 

гадагшлуулах 

3 
ЧЭ 3. Шалны дайг 

угсрах 

ГШҮ 3.1 Шалны дайг 

угсраххэмжилтийг зургийн 

дагуу хийх 

 8 2 10 

ГШҮ 3.2 Шалны дайг угсрах 

материал сонгох 

ГШҮ 3.3 Шал угсрах багаж тоног 

төхөөрмжийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Шалны дайг зургийн 

дагуу угсрах 

4 
ЧЭ 4. Уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

ГШҮ 4.1 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

гадаргууг бэлтгэх 

 10 2 12 

ГШҮ 4.2 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

материалыг зургийн дагуу 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шалны уур, ус 

тусгаарлалтыг хийх багаж 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.4 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

5 
ЧЭ 5. Шалны хавтан 

угсрах 

ГШҮ 5.1 Шалны хавтан угсрах 

материал сонгох                              

 10 4 14 

ГШҮ 5.2 Шалны хавтан угсрах 

багаж сонгох                             

ГШҮ 5.3 Шалны хавтанг зургийн 

дагуу зүсэж бэлтгэх 

ГШҮ 5.4 Шалны хавтанг угсрахдаа 

уулзвар залгаасыг 

зөрүүлж стандартын 

дагуу угсарах                          

Онол, дадлагын харьцаа 
 48 12 60 

 100  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  
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Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Гар болон цахилгаан багажны ажиллагааг 

шалгаж бэлтгэх  

 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

 Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах хяналт 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Мастер ээлжийн ахлагч 

 Хамтран суралцагсад 

 Холбогдох албан тушаалтан 

Орчин нөхцөл  Сургалтын газар 

 ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Үйлдвэрлэлийн талбай 

 Үйлчилгээний үзүүлж буй ажлын байр  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон 

дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах 

тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, 

гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх 

юм. 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шалны хийц угсрах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Шалны талбайг хэмжих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Шалны ажлын зурагтай танилцах 

ГШҮ 1.2 Шалны ажлын хэмжилтийн зориулалтын 

багажыг зөв сонгож бэлтгэх 

ГШҮ 1.3 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдлыг 

шалгаж зургийн дагуу хэмжилт хийж 

тэмдэглэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Сургууль дээрх дадлага 10, Үйлдвэр дээрх дадлага 

2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг  

 Шалны ажлын зурагтай танилцаж уншиж 

сурах тухай  

 Шалны ажлын хэмжилт хийх зориулалтын 

багаж сонголт 

 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдлыг 

шалгаж зургийн дагуу хэмжилт 

Ур чадвар: 

 Шалны ажлын зурагтай танилцах, унших  
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 Шалны ажлын хэмжилтийн зориулалтын 

багажыг зөв сонгох ажилд бэлтгэх 

 Гадаргуугийн тэгш болон цэвэр байдлыг 

шалгаж зургийн дагуу хэмжилт хийж тэмдэг 

тэмдэглэх хийх 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, ажлын зураг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Хэмжих, шалгах тэмдэг тэмдэглэгээ хийх багажнууд 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шалны хийц угсрах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Шалны гадаргуун тэгшилгээ хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Шалны тэгшилгээ хийх багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох 

ГШҮ 2.2 Шалны төрлөөс хамааруулан тохирох 

материал сонгох 

ГШҮ 2.3 Шалны тэгшилгээний зуурмагийг 

технологийн дагуу бэлтгэх 

ГШҮ 2.4 Шалны гадаргууд зуурмагийг жигд тарааж 

асгах 
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ГШҮ 2.5 Шалны тэгшилгээний агаарыг зориулалтын 

багсаар бүрэн гадагшлуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Сургууль дээрх дадлага 10, Үйлдвэр дээрх дадлага 

2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шалны тэгшилгээ хийх багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгох мэдлэг  

 Шалны төрлөөс нь хамааруулан тохирох 

материалуудын сонголт 

 Шалны тэгшилгээний зуурмагийг технологи 

 Шалны гадаргууд зуурмагийг жигд тарааж 

асгах технологи 

 Шалны тэгшилгээний агаарыг зориулалтын 

багсаар бүрэн гадагшлуулах мэдлэг  

Ур чадвар: 

 Шалны тэгшилгээ хийх багаж тоног 

төхөөрөмжийг сонгож ашиглах 

 Шалны төрлөөс нь хамааруулан тохирох 

материал сонгож ашиглах  

 Шалны тэгшилгээний зуурмагийг технологийн 

дагуу бэлтгэх 

 Шалны гадаргууд зуурмагийг технологийн 

дагуу жигд тарааж асгах  

 Шалны тэгшилгээний агаарыг зориулалтын 

багсаар бүрэн гадагшлуулах чадвар 

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, ажлын зураг, өөрөө 

тэгшрэгч зуурмаг 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Хэмжих, шалгах тэмдэг тэмдгэлгээ хийх багажнууд, 

багс өнхрүүш 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 
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4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шалны хийц угсрах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Уур, ус тусгаарлалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх гадаргууг 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.2 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх 

материалыг зургийн дагуу бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Шалны уур, ус тусгаарлалтыг хийх багаж 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.4 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Сургууль дээрх дадлага 10, Үйлдвэр дээрх дадлага 

2 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх гадаргууг 

бэлтгэх технологи 

 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх материалыг 

зургийн дагуу ажлын талбайд бэлтгэх 

 Шалны уур, ус тусгаарлалтыг хийх багаж 

бэлтгэх 

 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх мэдлэг 

эзэмшинэ 

Ур чадвар  

 Шалны уур, ус тусгаарлалтуудыг технологийн 

гадаргууг хийх 

 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх материалыг 

зургийн дагуу ажлын талбайд бэлтгэж тавих  

 Шалны уур, ус тусгаарлалтын гар болон 

цахилгаан багажийн ажилт бэлэн болгох  

 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх  

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  
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 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлага 

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн, бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, Ажлын зураг, уур ус 

тусгаарлах материал  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Хэмжих, шалгах тэмдэг тэмдгэлгээ хийх багажнууд, 

багс өнхрүүш, гар ажиллагаатай багаж 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Шалны хийц угсрах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
 Шалны хавтан угсрах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Шалны хавтан угсрах материал сонгох                              

ГШҮ 5.2 Шалны хавтан угсрах багаж сонгох                             

ГШҮ 5.3 Шалны хавтанг зургийн дагуу зүсэж бэлтгэх 

ГШҮ 5.4 Шалны хавтанг угсрахдаа уулзвар 

залгаасыг зөрүүлж стандартын дагуу угсрах                        

Чадамжийн элементэд ноогдох 

цаг: 

Сургууль дээрх дадлага 10, Үйлдвэр дээрх дадлага 

4 

Суралцагчийн тоо:  10 – 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:   

Мэдлэг 

 Шалны хавтан угсрагдах материалуудыг 

сонгож ажилд бэлдэх мэдлэг                              

 Шалны хавтан угсрах багажуудыг сонгон 

ажилд бэлэн болгох мэдлэг                            

 Шалны хавтанг зургийн дагуу зүсэж бэлтгэх 

мэдлэг 

 Шалны хавтанг угсрахдаа уулзвар залгаасыг 

зөрүүлж стандартын дагуу угсрах тухай 

мэдлэг  

Ур чадвар  
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  Шалны хавтан угсрагдах материалуудыг 

сонгож ажилд бэлдэх                             

 Шалны хавтан угсрах багажуудыг сонгон 

ажилд бэлэн болгох                            

 Шалны хавтанг зургийн дагуу зүсэж бэлтгэх 

 Шалны хавтанг угсрахдаа уулзвар залгаасыг 

зөрүүлж стандартын дагуу угсарах  

Хандлага  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлага                     

Сургалт явагдах газар: Танхим, мастерын газар, барилгын талбай  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын авлага, 

компьютер, проектор, самбар дэлгэц 

Материал, түүхий эдийн 

жагсаалт: 

Самбарын үзэг өнгийн , бичгийн цаас, өнгийн цаас, 

цавуу, скоч, ватум цаас, ажлын зураг, уур ус 

тусгаарлах мөн шалны хавтан угсрагдах 

материалуудыг сонгож бэлдэнэ.                             

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

Хэмжих, шалгах тэмдэг тэмдгэлгээ хийх багажнууд, 

багс өнхрүүш, гар ажиллагаатай багаж 

Ашигласан материал: 

1. Ажлын зураг  

2. Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, GIZ“Барилгын 

дотор хуурай хийц угсрагч”/2011 он/ 

3. Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG. Сургагч 

багшийн гарын авлага “Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлд суурилсан сургалт” /2012 он/ 

4. “Хуурай хийц угсрагч” ажил мэргэжлийн 

лавлагаа 

5. “Хуурай хийц угсрагч” стандарт 

6. Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН 

АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх 

шаардлагыг бичих. Жишээ нь:  

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас  

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт 
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 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 

Багшид: 

МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн 

нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа Хандлага, сургалтыг 

чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр 

тусгах.Тухайлбал: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

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

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

 

Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад 

заагдсан маягтын дагуу бичнэ.  

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт, 

тодорхойлолт 

А. Тоног төхөөрөмж 

1.  Суурин хөрөө 
Иж 

бүрдэл 
1 

220 вольтоор ажиллах, эргэлт 

1600-2000 эрг/мин, чадал 2квт, 

хамгаалах, туслах хэрэгсэл 

хангагдсан. Үртэс соргчтой. 

Стандартын шаардлага хангасан 

2.  Цахилгаан гар хөрөө ш 4 

230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Эргэлтийн хурд 2850 rpm 

Ирний диаметр 160 мм 

Хөрөөний ирний налах градус 0-45 

Хөрөөдөх гүн 55 мм хүртэл 

3.  
Цахилгаан гар 

харуул 
ш 4 

220 v-р ажилладаг.чадал 0,6 – 0,8 

квт, туслах хэрэгсэлтэй 
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4.  
Цахилгаан гар 

фрезер 
ш 4 

220 v-р ажилладаг 0,6 – 1 квт 

чадалтай, боловсруулах хутга 

туслах хэрэгслийн иж бүрдэлтэй 

5.  
Замаска зүлгүүрийн 

машин 
ш 5 220V, өөр дээрээ тоос сорогчтой 

6.  Зуурагч гар ш 4 
220 V, замаск зуурах зориулалтын 

(михер), хошуу солихгүй 

7.  
Зуурагч зуурмаг 

зуурах 
ш 5 

220 V, 0.25 м3 багтаамжтай, 

бетон, шавар зуурах зориулалтын  

8.  Цахилгаан дрилль ш 5 

220 V, цохилттой, нүхлэх, зуурах 

зориулалтаар ашиглах, 0.6-22 мм 

диаметр ком өрөмтэй байх 

9.  Компрессор ш 2 

Поршинт хийн компрессор 210 

л/мин. Bar(см2) /Normal,Max 

42592, Баллон 23л, 27кг, 2.0hp, 

1.5 kw, 220 В/50hz 

10.  Ажлын тоос сорогч ш 1 3600 w 1400 м2/ц 

Б. Багаж хэрэгсэл 

№ 

Сургалтанд 

хэрэглэгдэх багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт 

11.  Уран хөрөө 
ш 

5 
230 V/AC, 50 / 60 Hz 

Моторын хүч 780 W 

12.  
Батарейтай гар 

тасдагч 

ш 
5 

Тэжээл 230 V/AC, 50 Hz 

Эргэлт хурд 6600 rpm 

13.  Гар багажны ком 
Иж 

бүрдэл 
10 

 Хуурай болон хусуурны 

цуглуулга,  

 Цоолтуур болон цүүцний 

цуглуулга 

14.  Батарейт дриллл 
Иж 

бүрдэл 
10 

Вольт 18V/DC 

1 болон 2 арааны хурд 

0-450 / 0-1400 (rpm) 

Хошууны хавчих 

диаметр 1-10 мм 

15.  Лазер метр ш 15 

Нарийвчлал ±1 мм 

Хэмжилт 200 м 

Өнцөг хэмжилт 360° 

Дүрс тодруулалт 4x  

Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт  

Лазерын ангилал 2 1 

Батарей АА 2 x 1.5 В 

Хамгаалалт IP 54 

Хэмжээ 143 x 58 x 29 

Нийт жин 198 гр 

16.  Хөрөө уран ш 10 
Уян иртэй, хавтанг янз бүрийн 

хэлбэрт оруулж хөрөөднө. 

17.  
Метр ш 

5 5 м, бүх төрлийн ажил 

18.  5 10 м, бүх төрлийн ажил 
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19.  Нивелир ш 1 
Гадаргуугийн түвшин тогтоож 

хэмжигч  

20.  

Рейк 

ш 20 
2,5м урт хөнгөн цагаан, бүх 

төрлийн ажил 

21.  ш 20 
1м урт хөнгөн цагаан, бүх төрлийн 

ажил 

22.  
Өнцөг хэмжигч 

шалгагч 
ш 10 0 -180 градус хүртэл хэмжигч  

23.  Пароллон ш 20 
Замаск, хавтанцар, шалны ажилд 

тэгшилгээ өнгөлгөөнд хэрэглэх 

24.  
Тэгш ус 

ш 20 1 м урттай 

25.  ш 20 2 м урттай 

26.  Тэгшлэгч ш 15 0.15 м х 0.7 м, хавтанцарын ажил 

27.  Силикон шахагч ш 15 Гар ажиллагаатай 

28.  Утас 0 ш 20 
Гадаргууд чиг барьж утас татах 

зориулалттай 

29.  Харандаа ш 20 0,5 харандаа, хатуу балтай 

30.  Хөрөө гар ком ш 15 Ир сайтай, том жижиг иртэй  

31.  Хувин ш 20 8-30 л, резинэн, бүх төрлийн ажил 

32.  Хусагч ш 20 

Гадаргууг цэвэрлэх тэгшлэх 

зориулалттай.  

Материал нь: ган төмөр, модон 

бариултай. 

33.  Хүрз ш 15 3 кг багтаамжтай, шулуун иштэй 

34.  Шүүр ш 5 
Тоос шороо цэвэрлэх шүүр 

тосгуур  

35.  Резин алх ш 15 

Эд анги угсрах, тохируулах, 

нугалахад хэрэглэх. Нягт, 

цохилтын хүч даах чадвартай.   

 3 – 8 кг жинтэй. Иш нь сугарахгүй 

байх. 

36.  Эвхэгддэг гар хөрөө ш 15 

Өндөрт гипс ба модон 

материалыг тайрч, таслахад 

зориулагдсан. Ган төмөр иртэй, 

эвхэгддэг, шүдний алхам ойрхон 

37.  Металл алх ш 15 

Хадаас болон бэхэлгээний 

хэрэгслүүдийг цохилтын хүчээр 

холбоход хэрэглэнэ. 400 – 1200 гр 

жинтэй. Материал: хатуу ган 

хайлш. 

                  

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт 

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

38.  

Дараах хувь хүний зохих хамгаалах хэрэгслийг 

ашиглах: 

 Каск малгай 

 Нүдний шил 

 Сонсголын хамгаалах хэрэгсэл 

ХАБЭА хангах үүднээс нэг 

бүрийн хамгаалах 

хэрэгслийн суралцагч 

болгонд өгнө 
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 Ажлын бээлий 

 Ажлын гутал 

 Тод өнгийн хантааз 

39.  

 Хуурай хийц угсрах гарын авлага 

 Барилгын засал чимэглэлийн технолги 

 Барилгын салбар дахь албан бус мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр СУРАЛЦАГЧИЙН 

ГАРЫН АВЛАГА “Хуурай Хийцийн ажил” 

Ном сурах бичгийг тараах 

материалыг 10 – 15 

суралцагчид өгнө гэж 

тооцно 

40.  

 Зурагт үзүүлэн 

 Ажлын зураг 

 Электрон хичээл 

 Компьютер 

 Проектор 

 Скайнер 

 Хэвлэгч 

 Самбар 

 Дэлгэц 

 Самбарын үзэг 

 Бичгийн цаас 

 Сурах бичиг 

 

Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 

Нийт 

үнэ 

41.  Цагаан цаас Ш 5 100 500 

42.  Өнгийн цаас Ш 2 100 200 

43.  Самбарын үзэг Ш 1 1500 1500 

44.  Шохой Ш 1 150 150 

45.  Үзэг, харандаа Ш 1 700 700 

46.  Тодруулагч Ш 1 1000 1000 

47.  
Уур ус тусгаарлах 

материал 

боодол 2 30000 60000 

48.  Банз Ш 10 15000 150000 

49.  Гипс хавтан Ш 20 17000 340000 

50.  Замаск /гипс/ Ш 6 14000 84000 

51.  Заадасны тор Боодлоор 10 6000 60000 

52.  Брус 7х7 Ш 20 7000 140000 

53.  Шалны хавтан 60x60 Ш 30 4000 120000 

54.  Шрүп хайрцаг 3 6000 18000 

Дүн 976050 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1. Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно. 

2. Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3. Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хуурай хийц угсрагч Чадамжийн нэгжийн код CF 7123-14-11-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  001 Чадамжийн нэгжийн 

нэр: 

Шалны хийц угсрах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний арга 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Шалны 

талбайг 

хэмжих 

ГШҮ 1.1 Шалны ажлын 

зурагтай танилцах 

1.1.1 Шалны архитектурын зурагтай танилцсан 

1.1.2 Шалны хэсэгчилсэн зурагтай танилцсан 

1.1.2 Шалны төрөл ангилалыг ажлын зураг уншиж 

мэдсэн 

- Онолын 

танхим 

- Дадлагын 

газар, 

Ажлын 

байр 

- Ярилцлагын арга 

- Ажлын байранд 

ажиглалт хийх 

- Бүтээгдхүүнээр 

үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Шалны ажлын 

хэмжилтийн 

зориулалтын багажыг 

зөв сонгож бэлтгэх 

1.2.1 Шалны ажлын хэмжилтийн гар болон электрон 

багаж хэрэгслийг зөв сонгосон 

1.2.2 Шалны ажлын хэмжилтийн багажыг ажлын 

байранд зөв зохион байгуулсан 

ГШҮ 1.3 Гадаргуугийн 

тэгш болон цэвэр 

байдлыг шалгаж 

зургийн дагуу хэмжилт 

хийж тэмдэглэх 

1.3.1 Шалны угсралт хийх гадаргууг тоос сорогч, шүүр 

ашиглан бүрэн цэвэрлэсэн 

1.3.2 Шалны гадаргуугийн тэгш байдлыг нивлер,лазер 

тэгш ус ашиглан шалгасан 

1.3.3 Шалны хэмжилтийг зургийн дагуу хийж тэмдэг 

тэмдэглэгээ тавьсан 

ЧЭ 2. Шалны 

гадаргуун 

тэгшилгээ 

хийх 

ГШҮ 2.1 Шалны 

тэгшилгээ хийх багаж 

тоног төхөөрөмжийг 

сонгох 

2.1.1 Шалны тэгшилгээ хийх гар болон цахилгаан 

багаж хэрэгслийг сонгосон 

ГШҮ 2.2 Шалны төрлөөс 

хамааруулан тохирох 

материал сонгох 

2.2.1 Шалны төрөл ангиллыг ажлын зураг уншиж 

мэдсэн 

2.2.2 Шалны төрөлд тохирох материалыг зөв сонгосон 
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ГШҮ 2.3 Шалны 

тэгшилгээний 

зуурмагийг технологийн 

дагуу бэлтгэх 

2.3.1 Шалны тэгшилгээний зуурмагийн үзүүлэлтийн 

дагуу конусан суултыг шалгасан 

2.3.2 Шалны тэгшилгээний зуурмагийг технологийн 

дагуу зуурч бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.4 Шалны 

гадаргууд зуурмагийг 

жигд тарааж асгах 

 2.4.1 Шалны гадаргууд тэгшилгээ хийхдээ зуурмагийг 

нэг түвшинд жигд тараасан 

 2.4.2 Шалны гадаргууд тэгшилгээ хийх зуурмагийг 

технологийн дагуу бэлтгэн тарааж асгасан 

ГШҮ 2.5 Шалны 

тэгшилгээний агаарыг 

зориулалтын багсаар 

бүрэн гадагшлуулах 

 2.5.1 Шалны тэгшилгээний зуурмагийн агаарыг 

гадагшлуулхад зориулалтын багаж ашигласан 

 2.5.2 Шалны тэгшилгээний зуурмагийн агаарыг бүрэн 

гадагшлуулсан 

ЧЭ 3. Шалны 

дайг угсрах 

ГШҮ 3.1 Шалны дайг 

угсрах хэмжилтийг 

зургийн дагуу хийх 

3.1.1 Шалны дайг угсрах зурагтай танилцсан 

3.1.1 Шалны дайг угсрах хэмжилтийг зургийн дагуу 

хийсэн 

ГШҮ 3.2 Шалны дайг 

угсрах материал сонгох 

3.2.1 Шалны дайг хийх материалыг зурагт заасны 

дагуу сонгосон 

 3.2.1 Шалны дайг угсрах материалыг стандартад 

нийцсэн сайн чанартай материалыг сонгосон 

ГШҮ 3.3 Шал угсрах 

багаж тоног 

төхөөрмжийг бэлтгэх 

3.3.1 Шал угсрахад хэрэглэгдэх хэмжилтийн багаж 

хэрэгслийг бэлтгэсэн 

3.3.2 Шал угсрахад хэрэглэгдэх зориулалтын гар 

болон цахилгаан багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн 

ГШҮ 3.4 Шалны дайг 

зургийн дагуу угсрах 

3.4.1 Шалны дайг угсрах ажлын талбайн түвшинг 

шалгасан 

3.4.2 Шалны дайг угсрах ажлын зургийн дагуу 

сонгосон материалаар зөв угсарсан 

ЧЭ 4. Уур, ус 

тусгаарлалт 

хийх 

ГШҮ 4.1 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

гадаргууг бэлтгэх 

4.1.1 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх гадаргуугийн 

тоос шороог бүрэн цэвэрлэсэн 

4.1.2 Шалны уур ус тусгаарлалтыг хийх гадаргууг 

хатаасан  
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4.1.2 Шалны уур ус тусгаарлалт хийх гадаргууг 

тэгшилсэн 

ГШҮ 4.2 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

материалыг зургийн 

дагуу бэлтгэх 

4.2.1 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх материалын 

шинж чанарыг судалсан 

4.2.1 Шалны уур, ус тусгаарлалт хийх материалыг 

зурагт заасны дагуу сонгож бэлтгэсэн 

ГШҮ 4.3 Шалны уур, ус 

тусгаарлалтыг хийх 

багаж бэлтгэх 

4.3.1 Шалны уур ус тусгаарлалт хийх орчинд хэмжилт 

хийсэн 

4.3.2 Шалны уур ус тусгаарлалт хийх багаж тоног 

төхөөрөмжийг тухайн шалны төрөл, материалын 

шинж чанараас хамааруулан бэлтгэсэн 

ГШҮ 4.4 Шалны уур, ус 

тусгаарлалт хийх 

4.4.1 Шалны уур ус тусгаарлалт хийх талбайг бүрэн 

бэлтгэсэн 

4.4.2 Шалны уур ус тусгаарлалтыг стандарт БНбаД-н 

дагуу хийсэн 

ЧЭ 5. Шалны 

хавтан угсрах 

ГШҮ 5.1 Шалны хавтан 

угсрах материал сонгох                              

5.1.1 Шалны хавтан угсрах материалыг судалсан 

5.1.2 Шалны хавтан угсрах ажлын зураг уншиж шалны 

хавтанг сонгосон 

ГШҮ 5.2 Шалны хавтан 

угсрах багаж сонгох                             

5.2.1 Шалны хавтан угсрах түвшинг хэмжин шалгах 

багажыг сонгосон 

5.2.2 Шалны хавтан угсрах гар болон цахилгаан багаж 

хэрэгслийг шалгаж ашиглах зөвшөөрөл авсан                        

ГШҮ 5.3 Шалны хавтанг 

зургийн дагуу зүсэж 

бэлтгэх 

5.3.1 Шалны хавтанг угсралтын зургийн дагуу хэмжээ 

тавиж тэмдэглэсэн 

5.3.2 Шалны хавтанг тэмдэг тэмдэглэгээ тависаны 

зүсэж бэлтгэсэн 

ГШҮ 5.4 Шалны хавтанг 

угсрахдаа уулзвар 

залгаасыг зөрүүлж 

стандартын дагуу 

угсрах                          

5.4.1 Шалны хавтанг угсрах талбайг тэгшилсэн 

5.4.1 Шалны хавтанг угсрах талбайг цэвэрлэсэн 

5.4.2 Шалны хавтанг угсрахдаа уулзвар залгаасыг 

зөрүүлж стандартын дагуу угсарсан 
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