ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Салбарын нэр :

Барилга

Мэргэжил:

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын бүтээц угсрагч

Мэргэжлийн индекс:

шинэ мэргэжил

Мэргэшлийн түвшин:

Улаанбаатар
2019 он

Хөтөлбөр боловсруулсан, нягталсан багийн гишүүд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Т.Дэлхийцэцэг
Ш.Алтанцэцэг
Б.Төгсжаргал
Ү.Отгонтөр
T.Бямбадорж
Б.Цолмон

Улаанбаатар Барилгын Политехник Коллежийн багш
“Дон Боско” МСҮТ-ийн багш
Улаанбаатар Барилгын Политехник Коллежийн багш
Улаанбаатар Барилгын Политехник Коллежийн багш
Дархан-Өргөө ПК-ийн багш
Дундговь МСҮТ-ийн багш

Зөвлөсөн:
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ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Ахлах Зөвлөх
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ХЭУЧД төслийн ЧССҮ-ний мэргэжилтэн

Хянасан:
1. Д.Адилбиш
2. Ж.Цэцэгжаргал

ХНХЯ-ны МБСБХЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн
Мэргэжлийн боловсрол болон мэргэжлийн сургалтын
стандарт, агуулга, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
ХНХЯ

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

ХХҮГ

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

МББХГ

Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

ЧСС

Чадамжид суурилсан сургалт

ЧН

Чадамжийн нэгж

ЧЭ

Чадамжийн элемент

ГШҮ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ҮШҮ

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо)

МЧХ

Мэдлэг, чадвар, хандлага

ГЦХ

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ

ХАБЭА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ҮТ

Үнэлгээний төв

БАЗТ

Бүсийн арга зүйн төв

МБСС

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт

ҮАМАТ - 08

Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт
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ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨР ДАРААХ ХЭСГЭЭС БҮРДЭНЭ

I.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
1) Чадамжийн нэгжийн нэр, код, тодорхойлолт, өмнө нь эзэмшсэн
байвал зохих чадамжийн нэгж
2) Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт
3) Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
4) Чадамжийн элементийн төлөвлөгөө (багш нар боловсруулна)

III.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1) Суралцагч
2) Багш
3) Сургалтын орчин

IV.

ҮНЭЛГЭЭ
1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө
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I.

д/д

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн нэгжийн
код

1

ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах

Шинэ мэргэжил

2

Ажлын байрыг бэлтгэх

Шинэ мэргэжил

3

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

Шинэ мэргэжил

4

Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах

Шинэ мэргэжил

5

Шат вандан угсрах

Шинэ мэргэжил

6

Барилгын суурь дулаалах

Шинэ мэргэжил

7

Барилгын хана дулаалах

Шинэ мэргэжил

8

Барилгын хаалга, цонх дулаалах

Шинэ мэргэжил

9

Дээврийн дулаалга хийх

Шинэ мэргэжил
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II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг
хангаж ажиллах
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжаар суралцагч нь ХАБЭА-н тухай
хууль тогтоомж, зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээ
авах, дүрэм журмыг мөрдөх, аюул эрсдэлийг тодорхойлж хянах, хувийн хамгаалах
хэрэгслийг ашиглаж сурах, анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар,
хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. ХАБЭА-н
хууль тогтоомжтой
танилцах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль тогтоомжийн бүтэц,
агуулгатай танилцаж дагаж
мөрдөх
ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх
зүйн бичиг баримтыг
бүртгэх
ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н тухай хууль
тогтоомж, тавигдах
2
шаардлагыг дүгнэх, үр
дагаврыг ялган таних
ГШҮ 1.4 Техник тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн аюулгүй
байдлыг хангах
ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн
тэмдэг тэмдэглэгээ, хувийн
хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэх

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт: 15-20
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг- 36
Дадлага

2

2

6

6

ГШҮ 2.1 Байгууллагын дүрэм
журмыг онцгой байдал, гал
түймрийн аюулгүй
байдлын хуульд нийцүүлэн
ажлын байранд дагаж
мөрдөх
ЧЭ 2. Ажлын байрыг
2
зохион байгуулах
ГШҮ 2.2 Ажлын байранд тавигдах
стандартын шаардлагыг
хангаж ажиллах
ГШҮ 2.3 Багаж хэрэгслийг аюулгүй
ажиллагааны шаардлагын
дагуу ашиглах
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
ЧЭ 3. Ажлын
тодорхойлох
байрны аюулыг
3
илрүүлэх болон
ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлэх
эрсдэлийн
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн
үнэлгээнд оролцох
үнэлгээнд оролцох
ГШҮ 4.1 Өндөрт ажиллах үеийн
аюулгүй ажиллагааг
мөрдөх
ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн, ГШҮ 4.2 Шат вандан дээр ажиллах
4
аюулгүй байдал,
үеийн аюулгүй ажиллагааг
эрүүл ахуйг хангах
баримтлах
ГШҮ 4.3 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагааг баримтлах
ГШҮ 5.1 Амьсгалын замын анхан
шатны тусламж үзүүлэх
ГШҮ 5.2 Цус алдалтыг тогтоох
ГШҮ 5.3 Нуруу нугас, яс
ЧЭ 5. Шаардлагатай
хугаралтанд анхны
нөхцөлд эмнэлгийн
тусламж үзүүлэх
5
анхны тусламж
ГШҮ 5.4 Цахилгааны аюулын үед
үзүүлэх
үзүүлэх анхны тусламж
үзүүлэх
ГШҮ 5.5 Галын аюулын үед
түлэгдсэн тохиолдолд
анхны тусламж үзүүлэх
Нийт цаг
Онол, дадлагын харьцаа

2

4

2

8

2

2

2

6

2

4

2

8

2

4

2

8

10
16 10
27.7% 72.2%

36
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль, дүрэм журам, практик хэрэглээ
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийн төрлүүд, тэдгээрийн
ашиглалт
 ХАБЭА-н шаардлага,стандарт мөрдөх
 Тайлагнах болон мэдээллэх
 Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
үзүүлэлтүүд
 Байгууллагын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэг
журам
 MNS OHSAS-18001:2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
шаардлага
 MNS6228-1:2010 Барилгын ажилчдын мэргэжлийн
стандарт
 БД 12-101-05 Барилга угсралтын ажилд мөрдөх
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
 Барилгын аж ахуйн нэгжүүд MNS OHSAS
18001:2012, MNS 4969:2000 стандарт
 Хувийн ариун цэврийг сахих
 Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах
 Бусадтай харилцах
 Ажлын байрыг бэлтгэх
 Зориулалтын дагуу багаж хэрэгслийг ашиглах
 Хэрэглэж буй хувцас, хэрэглэлийн бүрэн бүтэн
байдалд хяналт тавих
 Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
 Анхны тусламж үзүүлэх
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв зохистой бүрэн
ашиглах
 ХАБЭА-н шаардлага стандарт ажлын байранд
бүрэн ашиглах
 СА-ны арга зүйч
 СА-ны менежер
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
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
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

ХАБЭА-н хууль тогтоомжтой танилцах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай танилцаж
дагаж мөрдөх
ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бичиг баримтыг
бүртгэх
ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, тавигдах
шаардлагыг дүгнэх, үр дагаврыг ялган таних
ГШҮ 1.4 Техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
аюулгүй байдлыг хангах
ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тэмдэг тэмдэглэгээ, хувийн хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

6 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хөдөлмөрийн тухай хууль, ХАБЭА-н хууль
 ХАБЭА-н дүрэм, журам
 Тухайн байгууллагын дотоод дүрэм, журам
 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бичиг баримтыг
бүртгэх арга
 Техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
аюулгүй ажиллагаа
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай хувцас,
гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд тохирсон,
ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн онцлогт
тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 ХАБЭА-н дүрэм, журам мөрдөх
 Тухайн байгууллагын дотоод дүрэм, журмыг
баримтлах
 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бичиг баримтыг
бүртгэх
 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг
байрлуулах

9

 ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, тавигдах
шаардлагыг дүгнэх, үр дагаврыг ялган таних
Хандлага
 ХАБЭА-г хангаж ажиллах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Байгууллагын дотоод дүрэм журмыг баримтлах
Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж
ахуй нэгж байгууллагууд
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа,
аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилгаа, комьпютер, ХАБЭА-н тогтоомж,
стандарт, хичээлийн агуулгатай холбоотой
тарааж өгөх материал, тестийн сан, мультмедиа
видео хичээл
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуй,
2. Ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага,
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль,
4. Ч.Авдай, Ч.Дүүдэй “Хөдөлмөр хамгааллын үндэс”
УБ 1988 он,
5. Ч.Авдай гурав дахь хэвлэл “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй” УБ 2006 он,
6. Б.Амгаабазар “Гал түймрээс сэргийлэх ажлын
зохион байгуулалт” УБ 1989 он,
7. Ж.Оюунцэцэг “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа” УБ 2010 он,
8. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
БНбаД 12-03-04,
9. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм II хэсэг.
10. Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм БНбаД 1203-06,
11. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Ажлын байрыг зохион байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Байгууллагын дүрэм журмыг онцгой байдал,
гал түймрийн аюулгүй байдлын хуульд нийцүүлэн
ажлын байранд дагаж мөрдөх
ГШҮ 2.2 Ажлын байранд тавигдах стандартын
шаардлагыг хангаж ажиллах
ГШҮ 2.3 Багаж хэрэгслийг аюулгүй ажиллагааны
шаардлагын дагуу ашиглах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

8 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын
байранд
тавигдах
стандарт
шаардлагууд
 Онцгой байдал, гал түймрийн аюулгүй байдал
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
аюулгүй ажиллагаа
 Ажлын байрны зохион байгуулалт, стандарт
 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
 Барилгын ерөнхий зургийг унших
 Барилгын суурийн ажлын зураг унших
 Барилгын зоорийн давхрын зураг унших
 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах
давхрын зураг унших
 Барилгын дээврийн ажлын зураг унших
Хандлага
 Байгууллагын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх
 Аюул гарсан тохиолдолд онцгой байдал, гал
түймрийн гарцын тэмдэг тэмдэглэгээний дагуу
цуглах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын ажлын талбайг ажил гүйцэтгэх
төсөлд заасны дагуу зохион байгуулж, эмх
цэгцтэй байдлыг хангах
Баригдаж буй барилгын дээрээс юм унах,
суурийн хажуу эргээр нуралт үүсэх зэрэг
аюулаас сэргийлэх арга хэмжээг урьдчилан
авах
Өндөрт болон барилгын гадна талд ажиллах
аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилгааг
баримталж ажиллах
Ажлын байрыг стандартын дагуу зохион
байгуулах
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн техникийн
үзүүлэлтэй танилцаж паспорт хөтлөх
Бүрэн бүтэн аюулгүй багаж хэрэгслийг ашиглах

Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж
ахуй нэгж байгууллагууд
Зааварчилгааны хуудас, барилгын ажлын зураг,
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Ч.Авдай, Ч.Дүүдэй “Хөдөлмөр хамгааллын үндэс”
УБ 1988 он,
2. Ч.Авдай гурав дахь хэвлэл “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй” УБ 2006 он,
3. Б.Амгаабазар “Гал түймрээс сэргийлэх ажлын
зохион байгуулалт” УБ 1989 он,
4. Ж.Оюунцэцэг “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа” УБ 2010 он,
5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
БНбаД 12-03-04
6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм II хэсэг. Техникийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм БНбаД 12-03-06,
7. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлэх
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээнд оролцох

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

6 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ
 Ажлын байрны аюул, эрсдэл
 Мэргэжлийн онцлогт тохирсон гарч болох
эрсдэлүүд
 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
 Ажилтан
өөрийн
мэргэжлийн
эрсдлийг
илрүүлэх
 Ажилтан мэргэжлийн онцлогт тохирсон гарч
болох эрсдэлийг тодорхойлох
Хандлага
 Ажлын байрны аюулыг арилгах
 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зааврын
дагуу ажиллуулах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах

Онолын танхим, дадлагын газар, аж ахуй нэгж
байгууллагаууд
Барилгын ажлын зураг, ХАБЭА-н зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, стандарт норм дүрмүүд, эрсдэлийн
үнэлгээний зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
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Ашигласан материал:

1. Ч.Авдай, Ч.Дүүдэй “Хөдөлмөр хамгааллын үндэс”
УБ 1988 он,
2. Ч.Авдай гурав дахь хэвлэл “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй” УБ 2006 он,
3. Б.Амгаабазар “Гал түймрээс сэргийлэх ажлын
зохион байгуулалт” УБ 1989 он,
4. Ж.Оюунцэцэг “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа” УБ 2010 он,
5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
БНбаД 12-03-04,
6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм II хэсэг. Техникийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм БНбаД 12-03-06,
7. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 4.1 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааг
мөрдөх
ГШҮ 4.2 Шат вандан дээр ажиллах үеийн аюулгүй
ажиллагааг баримтлах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

8 цаг
10-15
Мэдлэг
 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа
болон зааварчилгаа
 Шат вандан дээр ажиллах үеийн аюулгүй
ажиллагаа
 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагаа
 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
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Ур чадвар
 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааг
мөрдөх
 Өндрийн бүсийг хийж байгаа ажилтайгаа
нийцүүлэн зааврын дагуу хэрэглэх
 Шат вандан дээр ажиллах үеийн аюулгүй
ажиллагааг баримтлах
 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагааг баримтлах
 Тоног төхөөрөмжийн хаалт, хамгаалалт,
жийргэвчийг шалгах
 Тоног төхөөрөмжийн паспорт бөглөх
Хандлага
 Шат вандан дээр ажиллахдаа даацыг
хэтрүүлэхгүй байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж
ахуй нэгж байгууллагууд
Барилгын ажлын зураг, ХАБЭА-н зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, стандарт норм дүрмүүд
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Ч.Авдай, Ч.Дүүдэй “Хөдөлмөр хамгааллын үндэс”
УБ 1988 он,
2. Ч.Авдай гурав дахь хэвлэл “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй” УБ 2006 он,
3. Б.Амгаабазар “Гал түймрээс сэргийлэх ажлын
зохион байгуулалт” УБ 1989 он,
4. Ж.Оюунцэцэг “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа” УБ 2010 он,
5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
БНбаД 12-03-04,
6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм II хэсэг. Техникийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм БНбаД 12-03-06,
7. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Шаардлагатай нөхцөлд эмнэлгийн анхны тусламж
үзүүлэх
ГШҮ 5.1 Амьсгалын замын анхан шатны тусламж
үзүүлэх
ГШҮ 5.2 Цус алдалтыг тогтоох
ГШҮ 5.3 Нуруу нугас, яс хугаралтанд анхны тусламж
үзүүлэх
ГШҮ 5.4 Цахилгааны аюулын үед үзүүлэх анхны
тусламж үзүүлэх
ГШҮ 5.5 Галын аюулын үед түлэгдсэн тохиолдолд
анхны тусламж үзүүлэх
8 цаг
10-15
Мэдлэг
 Шаардлагатай үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан
шатны тусламж
 Гамшгийн үед гарсан мэдээлэл өгөх үүрэг,
хариуцлага
 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
 Мэдээлэл өгөх
 Түргэн тусламж дуудах
 Амьсгалын замыг чөлөөлөх анхан шатны
тусламж үзүүлэх
 Цус алдалтыг тогтоох боолт хийх
 Нуруу нугас гэмтсэн үед хөдөлгөөнгүй
хэвтүүлэх
 Яс хугаралтанд чиг барих, боох
 Цахилгааны аюулын үед эх үүсвэрийг салгах,
унтраах
 Цахилгаан соронзон оронгоос осолдогчийг
зайлуулах
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Түлэгдсэн тохиолдолд усанд барих, бохир
оруулахгүй байх
Хандлага
 Түргэн тусламж яаралтай дуудах
 Анхны тусламж үзүүлэх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж
аху нэгж байгууллага
Барилгын ажлын зураг, ХАБЭА-н зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, стандарт норм дүрмүүд, анхны
тусламжын гарын авлага
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Ч.Авдай, Ч.Дүүдэй “Хөдөлмөр хамгааллын үндэс”
УБ 1988 он,
2. Ч.Авдай гурав дахь хэвлэл “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй” УБ 2006 он,
3. Б.Амгаабазар “Гал түймрээс сэргийлэх ажлын
зохион байгуулалт” УБ 1989 он,
4. Ж.Оюунцэцэг “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн зааварчилгаа” УБ 2010 он,
5. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм I хэсэг. Ерөнхий шаардлага
БНбаД 12-03-04,
6. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм II хэсэг. Техникийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм БНбаД 12-03-06,
7. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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:
Нийтлэг шаардлага:
 Харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх
 Багаар ажиллах ур чадвартай байх
 Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахидаг байх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг байх
 Мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг байх
 Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг байх
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн, тогтмол ашигладаг байх
 Суралцагчийн нас, сэтгэхүй, хувь хүний онцлогт тохирсон сургалтын арга зүйг
мэддэг, хэрэгжүүлдэг байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг байх
 Сурах бичиг, суралцагчийн гарын авлага боловсруулдаг байх
Тусгай шаардлага:
 IV түвшинд хичээл заах мэргэжлийн багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, багшлах эрхтэй байх
 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдаж, эрүүл нь батлагдсан байх
 ХАБЭА дүрэмт хувцсыг иж бүрдлээр нь бэлтгэсэн байх
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 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
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
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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
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
№

1

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD,
бусад зөөврийн санамж
бүхий хэрэгслүүд
уншдаг/

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн

2

Принтер

ш

1

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Галын хор
Хөдөлмөр аюулгүй
байдал эрүүл ахуйн
самбар
Эмийн сан
Автомакс
Галын хүрз
Жоотуу
Эсгий
Ослын гэрэл
КГ хайрцаг
Галын цохиур
Лоом
Царил
Галын хувин
Элсний хайрцаг
Утаа мэдрэгч
Үлээгч аппарат
Галын дэгээ
Галын хөрөө

ш

10

ш

2

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

10-20
10
10-20
10-20
10
5
3
3
5
5
5
5
5
3
5
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Дүн

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт

Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж болно
CE стандарт 1, 2, 3, 4 кг-тай

Иж бүрдэл
Relo
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сурах бичиг

2

Биет үзүүлэн

3

Өнгөт үзүүлэн

4
5

CD, DVD, бусад зөөврийн санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй
5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3

1

Цагаан цаас

Хэмжих
нэгж
ш

2

Өнгийн цаас

ш

12

200

2400

3
4

Самбарын үзэг
Шохой

ш
ш

2
1

800
1200

1600
1200

5

Үзэг, харандаа

ш

1

1000

1000

6

Тодруулагч
Дүн

ш

2

500

1000
7440

№

7

Материалын нэр

Тоо
ширхэг
12

Нэг бүрийн
үнэ
20

Нийт үнэ
240
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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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын бүтээц
угсрагч
IV
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай хууль тогтоомжийн
бүтэц, агуулгатай танилцаж
дагаж мөрдөх
ЧЭ 1. ХАБЭАн хууль
тогтоомжтой
танилцах

-

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н тухай хууль
тогтоомж, тавигдах
шаардлагыг дүгнэх, үр
дагаврыг ялган таних

-

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох
эрх зүйн бичиг баримтыг
бүртгэх

ГШҮ 1.4 Техник тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
аюулгүй байдлыг хангах

Чадамжийн нэгжийн код

01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл
(тохирох
арга
хэрэгслийг
сонгоно)

Сургалтын
онолын
танхим

Ярилцлагын
арга

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
тогтоомжийн талаар тайлбарласан
Хөдөлмөрийн хуулийн 9 бүлэг, 38 зүйлийг нэрлэсэн
ХАБЭА-н зааварчилгааг уншиж гарын үсэг зурсан
Ажилбар бүрээр зааварчилгаа авсан
Ажлын нөхцөл байрлал өөрчлөгдөхөд давтан
зааварчилгаа авч гарын үсэг зурсан
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн зөрчигчдөд хүлээлгэх
хариуцлагын талаар ярьсан
Хэвийн, хэвийн бус нөхцлийг ялган таньсан
Стандарт норм дүрэм, хууль эрх зүйн ялгааг
тайлбарласан
Тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэсэн он, улс, хүчин чадал,
үзүүлэлтийг уншиж тайлбарласан
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ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тэмдэг тэмдэглэгээ, хувийн
хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэх
ГШҮ 2.1 Байгууллагын дүрэм
журмыг онцгой байдал, гал
түймрийн аюулгүй байдлын
хуульд нийцүүлэн ажлын
байранд дагаж мөрдөх
ЧЭ 2. Ажлын
байрыг зохион
байгуулах

ЧЭ 3. Ажлын
байрны
аюулыг
илрүүлэх
болон
эрсдэлийн
үнэлгээнд
оролцох

-

-

ГШҮ 2.2 Ажлын байранд
тавигдах стандартын
шаардлагыг хангаж ажиллах

-

ГШҮ 2.3 Багаж хэрэгслийг
аюулгүй ажиллагааны
шаардлагын дагуу ашиглах

-

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны
аюулыг тодорхойлох

-

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлэх
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны
эрсдэлийн үнэлгээнд оролцох

Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг ажиллуулж
шалгасан
Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг
шалгасан
Анхааруулах, сануулах, хориглох, дагаж мөрдөх, заах
чиглэлийн тэмдгүүдийн өнгөний ялгаа, хэлбэр дүрсээр
ялган нэрлэсэн
ХХХ-ийн тус бүрийн зориулалтыг тайлбарласан
Тусгай хамгаалах хувцас хэрэгслийг ялгааг хэлсэн
Байгууллагын дүрэм журмыг тайлбарласан
Тухайн объектын гал түймрийн байршлын гарц схем
зургийг уншсан
Онцгой байдлын үед товлосн зам талбайд дуут
дохиогоор цугларахыг тайлбарласан
Барилгын ажлын талбайн зохион байгуулалтын зургийг
уншсан
Ажлын түр байр, материал хураах талбай, зам, краны
байрлал, орох гарах гарц, гэрэлтүүлэг зэрэг нь стандарт
хангасан байх талаар тайлбарласан
Багаж хэрэгслийг ангилан ялгасан
Эвдэрсэн гар багаж хэрэгслийг ялгаж хаясан
Бүрэн бүтэн багаж хэрэгслийг ашиглаж ажил
гүйцэтгэсэн
Тухайн ажлын байрны аюулыг тодорхойлсон
Гарч болзошгүй аюулыг тэмдэглэн хөтөлсөн
Илэрсэн аюулын эрсдэлийг ангилсан
Бага зэргийн аюулыг илрүүлсэн
Дунд зэргийн аюулыг илрүүлсэн
Том зэргийн аюулыг илрүүлсэн
ХАБЭА-н ажилтан, ажилчин хоёрын хамтын
ажиллагааны үр дүнд эрсдэлийг тогтоосон
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-

ЧЭ 4.
Хөдөлмөрийн,
аюулгүй
байдал, эрүүл
ахуйг хангах

ГШҮ 4.1 Өндөрт ажиллах
үеийн аюулгүй ажиллагааг
мөрдөх

-

ГШҮ 4.2 Шат вандан дээр
ажиллах үеийн аюулгүй
ажиллагааг баримтлах

-

ГШҮ 5.1 Амьсгалын замын
анхан шатны тусламж үзүүлэх ГШҮ 5.2 Цус алдалтыг тогтоох ЧЭ 5.
ГШҮ 5.3 Нуруу нугас, яс
Шаардлагатай хугаралтанд анхны тусламж
нөхцөлд
үзүүлэх
эмнэлгийн
анхны
тусламж
ГШҮ 5.4 Цахилгааны аюулын
үзүүлэх
үед үзүүлэх анхны тусламж
үзүүлэх
ГШҮ 5.5 Галын аюулын үед
түлэгдсэн тохиолдолд анхны
тусламж үзүүлэх

-

Тухайн байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээнд оролцож
саналаа хэлсэн
Өндөрт ажиллах үеийн бүсний зориулалт, материал,
стандарттай танилцан дагаж мөрдсөн
Өндөрт ажиллаж байгаа хүний биеийн байдалд
өөрчлөлт орох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах
талаар хамгаалсан
Хамгаалалтын бүсийг өөрийн биед тааруулж
зориулалтын дагуу өмссөн
Шат вандангийн зориулалт, ангилал, ялгааг
тайлбарласан
Шатан дээр тавих материал даацыг тохируулсан
Шатан дээр ногоон пайз зүүсэн тэмдэглэгээг харж ажил
гүйцэтгэсэн
Яаралтай тусламжийн хэрэгсэл байгаа газрыг тодорхой
мэдсэн
Зүрхний массаж хийсэн
Хиймэл амьсгал хийсэн
Цус алдалтыг тогтоосон
Гэмтсэн хүн юун түрүүнд амьсгалж байгаа эсэхийг
шалгасан
Гэмтсэн өвчтөнийг хажуу тийш хэвтүүлж нүүрийг доош
харуулж шоконд орохоос сэргийлсэн
Цахилгаан үүсгэврийг салгасан
Бороо, ус тогтсон газар цахилгаан багаж, тоног
төхөөрөмжөөр ажиллаж болохгүйг ярьсан
Цахилгаанд цохиулсан хүнд шууд гар хүрэхгүйгээр
тусгаарлах мод, резин зэргийг ашиглаж соронзон орон
үүссэн голомтоос холдуулсан
Түлэгдсэн хэсэгт усаар шавшиж халууныг бууруулсан
Эмч дуудсан
Түлэгдсэн шархыг боогоогүй ил байлгасан

Сургалтын
онолын
танхим

Ярилцлагын
арга
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Ажлын байрыг бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжаар суралцагч нь ажлын байрны
зааварчилгааг дагаж мөрдөх, барилгын ерөнхий зурагтай танилцан унших, ажлыг төлөвлөх,
зургийн дагуу материалын тооцоо гаргахад шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлагыг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Ажлын байрны
зааварчилгаа

2

ЧЭ 2. Ажлын
зурагтай танилцах

3

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

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
мөрдөж ажиллах
ГШҮ 2.1 Барилгын ерөнхий
зурагтай танилцах
ГШҮ 2.2 Барилгын суурийн ажлын
зураг уншиж танилцах
ГШҮ 2.3 Барилгын зоорийн
давхрын зураг уншиж
танилцах
ГШҮ 2.4 Барилгын нэгдүгээр
давхар буюу давтагдах
давхрын зураг уншиж
танилцах
ГШҮ 2.5 Барилгын дээврийн ажлын
зураг уншиж танилцах
ГШҮ 3.1 Ажлын төлөвлөсөн
төлөвлөгөөтэй танилцах

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжий
н
элементэд
ноогдох
цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт: 15-20....
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг-36
Дадлага

2

4

2

8

4

6

4

14

4

6

4

14
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ГШҮ 3.2 Төлөвлөгөөт ажлаас
хэсэгчилэн түүвэрлэх
ГШҮ 3.3 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал
ЧЭ 3. Төлөвлөгөө
төлөвлөх
гаргаж материалын
ГШҮ 3.4 Хэрэглэгдэх багаж
тооцоо хийх
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу материалыг
сонгож тооцох
Нийт цаг
Онол, дадлагын харьцаа

10
16 10
27.7% 72.2%
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм,
журмыг хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Барилгын норм ба дүрмүүд
Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа
 Ажлын зураг унших
 Ажлын байрны зааварчилгааг мөрдөх
 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших
 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
 Ажлын дарааллыг төлөвлөх
 Ажлын зургийг унших
 Ажиллах заавартай танилцах
 Ажлын төлөвлөгөө гаргаж материалын тооцоо хийх
 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг
байрлуулах
 Хийгдэх ажлын онцлогт зориулж төлөвлөх
 Ажлын уялдаа холбоог мэддэг, үүний дагуу ажлын
байрыг бэлтгэх
 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгох
 Материалыг шинж чанарын дагуу хадгалах, хураах
Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах  Сургагч багш
хүмүүс
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
Орчин нөхцөл
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
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:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Ажлын байрыг бэлтгэх
Ажлын байрны зааварчилгаа авах
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 мөрдөж ажиллах
8 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгууд
 ХАБЭА-н дүрэм, журам
 Тухайн байгууллагын дотоод дүрэм, журам
 Хийх ажлын дараалал
 Ажлын байрны зааварчилгаа
 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй
зааварчилгаа
Ур чадвар
 ХАБЭА-н дүрэм, журам мөрдөх
 Тухайн байгууллагын дотоод дүрэм, журмыг
баримтлах
 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг
байрлуулах
 Ажлын уялдаа холбоог мэддэг, үүний дагуу
ажлын байрыг бэлтгэн зааварчилгаа авах
 Барилга
угсралтын
ажил
гүйцэтгэхдээ
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Хандлага
 Ажлыг хянуур хийх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
 Цаг ашиглалт сайтай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Комьпютер, проектор, дэлгэц, самбар, шохой, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, биет ба зурагт үзүүлэн, тестийн сан,
хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал, мультмедиа видео хичээл, цахим хичээл,
холбогдох хууль тотоомжууд, ХАБЭА-н зааварчилгаа
Бичгийн цаас, тооны машин, хайч, цавуу, пламастер,
үзүүлэнгийн том цаас
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Шаардлагагүй

Ашигласан материал:

1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пасисив барилга” УБ 2012 он,
www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ажлын байрыг бэлтгэх
Ажлын зураг уншиж танилцах
ГШҮ 2.1 Барилгын ерөнхий зурагтай танилцах
ГШҮ 2.2 Барилгын суурийн ажлын зураг уншиж
танилцах
ГШҮ 2.3 Барилгын зоорийн давхарын зураг уншиж
танилцах
ГШҮ 2.4 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах
давхрын зураг уншиж танилцах
ГШҮ 2.5 Барилгын дээврийн ажлын зураг уншиж
танилцах
14 цаг
10-15
Мэдлэг
 Барилгын ерөнхий зураг
 Барилгын суурийн ажлын зураг
 Барилгын зоорийн давхрын зураг
 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах
давхрын зураг
 Барилгын дээврийн ажлын зураг
Ур чадвар
 Барилгын ерөнхий зургийг унших
 Барилгын суурийн ажлын зураг унших
 Барилгын зоорийн давхрын зураг унших
 Барилгын нэгдүгээр давхар буюу давтагдах
давхрын зураг унших
 Барилгын дээврийн ажлын зураг унших
Хандлага
 Ажлын зургийг сайн унших
 Ажлыг хянуур хийх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
 Цаг ашиглалт сайтай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Барилгын зураг, комьпютер, проектор, дэлгэц, самбар,
шохой, ХАБЭА-н зааварчилгаа, биет ба зурагт үзүүлэн,
тестийн сан, хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал, мультмедиа видео хичээл, цахим
хичээл, холбогдох хууль тотоомжууд, ХАБЭА-н
зааварчилгаа
Бичгийн цаас, тооны машин, хайч, цавуу, пламастер,
үзүүлэнгийн том цаас, харандаа
Шаардлагагүй
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пасисив барилга” УБ 2012 он,
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Ашигласан материал:

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ажлын байрыг бэлтгэх
Төлөвлөгөө гаргаж материалын тооцоо хийх
ГШҮ 3.1 Ажлын төлөвлөсөн төлөвлөгөөтэй танилцах
ГШҮ 3.2 Төлөвлөгөөт ажлаас хэсэгчлэн түүвэрлэх
ГШҮ 3.3 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал төлөвлөх
ГШҮ 3.4 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу материалыг сонгож тооцох
14 цаг
10-15
Мэдлэг
 Төлөвлөгөөт ажлаас хэсэгчилэн түүвэрлэх арга
 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал төлөвлөх
 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгох арга
 Зургийн дагуу материалын тооцоо хийх арга
Ур чадвар
 Төлөвлөгөөт ажлаас хэсэгчилэн түүвэрлэх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Ажлыг гүйцэтгэх дараалал төлөвлөх
 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгох
 Зургийн дагуу материалын тооцоо хийх
Хандлага
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
 Цаг ашиглалт сайтай байх
 Материалын хэмнэлттэй ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Барилгын ажлын зураг, комьпютер, проектор, дэлгэц,
самбар, шохой, ХАБЭА-н зааварчилгаа, биет ба зурагт
үзүүлэн, тестийн сан, хичээлийн агуулгатай холбоотой
тарааж өгөх материал, мультмедиа видео хичээл,
цахим хичээл, холбогдох хууль тотоомжууд, ХАБЭА-н
зааварчилгаа
Бичгийн цаас, тооны машин, хайч, цавуу, пламастер,
үзүүлэнгийн том цаас
Шаардлагагүй
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ 2010
он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Б.Цолмон “Пасисив барилга” УБ 2012 он
4. БНбаД40-02-06 “Ус хангамж, Гадны сүлжээ ба
байгууламж” УБ 2006 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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:
Нийтлэг шаардлага:
 Харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх
 Багаар ажиллах ур чадвартай байх
 Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахидаг байх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг байх
 Мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг байх
 Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг байх
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн, тогтмол ашигладаг байх
 Суралцагчийн нас, сэтгэхүй, хувь хүний онцлогт тохирсон сургалтын арга зүйг мэддэг,
хэрэгжүүлдэг байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг байх
 Сурах бичиг, суралцагчийн гарын авлага боловсруулдаг байх
Тусгай шаардлага:
 IV түвшинд хичээл заах мэргэжлийн багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, багшлах эрхтэй байх
 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдаж, эрүүл нь батлагдсан байх
 ХАБЭА дүрэмт хувцсыг иж бүрдлээр нь бэлтгэсэн байх
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 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
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
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.
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440
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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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын бүтээц
угсрагч
IV
Ажлын байрыг бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Барилга угсралтын
ажил гүйцэтгэх үеийн анхан
шатны ХАБЭА-н
зааварчилгаа авах
ЧЭ 1. Ажлын ГШҮ 1.2 Ажлын онцлогт
тохирсон зааварчилгааг
байрны
зааварчилгаа авах
ГШҮ 1.3 Давтан
зааварчилгаа авах
ГШҮ 1.4 ХАБЭА-н дүрэм
журмыг мөрдөж ажиллах
ГШҮ 2.1 Барилгын ерөнхий
зурагтай танилцах
ГШҮ 2.2 Барилгын суурийн
ЧЭ 2. Ажлын
ажлын зураг уншиж
зураг уншиж
танилцах
танилцах
ГШҮ 2.3 Барилгын зоорийн
давхрын зураг уншиж
танилцах

Чадамжийн нэгжийн код

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)

- Сургалтын
онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Ярилцлагын
арга

- Ажлын байрны зааварчилгаатай танилцсан
- Ажлын байрны зааварчилгааг дагаж мөрдсөн
- Ажлын нөхцөл өөрчлөгдөхөд тохирсон зааварчилгааг
авсан
- Ажлын байран дахь зааварчилгааг мөрдсөн
- Ажлын явцад удирдлагаас давтан зааварчилгаа авсан
- Зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
- ХАБЭА-н дүрэм журмыг мөрдсөн
- ХАБЭА-н зааварчилгааг баримталсан
- Барилгын ерөнхий зурагтай танилцсан
- Барилгын ажлын зургийг уншиж тайлбарласан
- Барилгын суурийн ажлын зураг уншиж танилцсан
- Барилгын суурийн ажлын зургийг уншиж
тайлбарласан
- Барилгын зоорийн давхрын зураг уншиж танилцсан
- Барилгын зоорийн давхрын зургийг уншиж
тайлбарласан
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ГШҮ 2.4 Барилгын
нэгдүгээр давхар буюу
давтагдах давхрын зураг
уншиж танилцах
ГШҮ 2.5 Барилгын
дээврийн ажлын зураг
уншиж танилцах
ГШҮ 3.1 Ажлын төлөвлөсөн
төлөвлөгөөтэй танилцах

ЧЭ 3.
Төлөвлөгөө
гаргаж
материалын
тооцоо хийх

ГШҮ 3.2 Төлөвлөгөөт
ажлаас хэсэгчилэн
түүвэрлэх
ГШҮ 3.3 Ажлыг гүйцэтгэх
дараалал төлөвлөх
ГШҮ 3.4 Хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслийг сонгох

ГШҮ 3.5 Зургийн дагуу
материалыг сонгож тооцох

- Барилгын нэгдүгээр давхрын ажлын зураг уншиж
танилцсан
- Барилгын давтагдах давхрын ажлын зураг уншсан
- Барилгын дээврийн ажлын зураг уншиж танилцсан
- Барилгын дээврийн ажлын зургийг уншиж
тайлбарласан
- Ажлын байр бэлтгэх төлөвлөсөн төлөвлөгөөтэй
танилцсан
- Ажлын байрны зохион байгуулалтыг төлөвлөгөөг
баримтласан
- Төлөвлөгөөт ажлаас хэсэгчлэн түүвэрлэсэн
- Төлөвлөгөөт ажлаас хийх ажлаа хэсэгчилэн
түүвэрлэсэн
- Ажлыг гүйцэтгэх дарааллыг төлөвлөсөн
- Баг хэсэг болгон хувиарласан
- Ажлыг дэс дарааллаар зохион байгуулсан
- Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
сонгосон
- Хэмжээс авах багаж шалгаж бэлтгэсэн
- Зүсэх, хайчлах багаж ашигласан
- Зургийн дагуу материалыг түүвэрлэсэн
- Зургийн дагуу материалын тооцоо хийсэн
- Зургийн дагуу хэмжиж тэмдэглэсэн
- Хэмжээсний дагуу зүсэж бэлтгэсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагч нь энэхүү нэгжээр хөөсөнцөр хавтан,
чулуун хөвөн хавтан, хонины ноосон дулаалга, шилэн хөвөн, түрхдэг дулаалга, шүршдэг
дулаалга, завсар зайг чигжих багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах мэдлэг, чадвар,
хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож судлах
 ХАБЭА-г хангаж ажиллах
 Барилгын зураг зүй
 Цахилгаан техникийн үндэс
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

2

Чадамжийн
элемент

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа авах
ГШҮ 1.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 1.3 Багажны бүрэн бүтэн
ЧЭ 1. Хөөсөнцөр
хавтанг угсрах багаж байдлыг шалгах
тоног төхөөрөмжийг ГШҮ 1.4 Багаж тоног
ажиллуулах
төхөөрөмжийг ажилд бэлдэх
ГШҮ 1.5 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 1.6 Багаж тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэх
ГШҮ 2.1 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 2.2 Багажны бүрэн бүтэн
байдлыг шалгах
ЧЭ 2. Чулуун хөвөн
хавтан тогтоох
ГШҮ 2.3 Цахилгаан утасны
багаж ажиллуулах
шалбархайтай эсэхийг шалгах
ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг ажилд бэлдэх

Онол

№

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Анги дүүргэлт:15-20..
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг ....36
Дадлага

2

2

1

5

1

2

2

5

36

3

ЧЭ 3. Хонины
ноосон дулаалга
тогтоох багажийг
ажиллуулах

4

ЧЭ 4. Шилэн хөвөн
чигжих багажийг
ажиллуулах

5

ЧЭ 5. Дулаалгын
түрхдэг матариалыг
ашиглах багажийг
ажиллуулах

6

ЧЭ 6. Дулаалгад
хэрэглэх шүршдэг
материалын
багажийг
зориулалтаар нь
шүрших

ГШҮ 2.5 Багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулахдаа
ХАБЭА-г хангаж ажиллах
ГШҮ 2.6 Ажил дууссаны дараа
багаж тоног төхөөрөмжийг
цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
ГШҮ 3.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа авах
ГШҮ 3.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 3.3 Багажны бүрэн бүтэн
байдлыг шалгах
ГШҮ 3.4 Цахилгааны утас
шалбархай хэсгийг шалгах
ГШҮ 3.5 Цахилгаан багажийг 3
минут хий ажиллуулж шалгах
ГШҮ 3.6 Эрэг боолт өрөм
голоосоо суларсан бол чангалах
ГШҮ 3.7 Багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 3.8 Ажил дууссаны дараа
багажийг ажиллуулж шалган
багаж тоног төхөөрөмжөө
цэвэрлэх
ГШҮ 4.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн зааварчилгаа авах
ГШҮ 4.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 4.3 Багажны бүрэн бүтэн
байдлыг шалгах
ГШҮ 4.4 Гар багаж хэрэгслийг
ашиглах
ГШҮ 4.5 Багаж тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэн
хүлээлгэж өгөх
ГШҮ 5.1 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 5.2 Багаж хэрэгслийн бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 5.3 Багс, өнхрүүшний хэвийн
байдлыг шалгах
ГШҮ 6.1 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслээ сонгох
ГШҮ 6.2 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгах
ГШҮ 6.3 Цахилгаан багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 6.4 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэж хураах

1

2

2

5

1

2

1

4

1

2

2

5

2

2

1

5
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7

ЧЭ 7. Завсар зайг
чигжих багажийг
ажиллуулах

ГШҮ 7.1 Чигжих ажилд
хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлтэй
ажиллах зааварчилгаа авах
ГШҮ 7.2 Ажлын даалгавартай
танилцах
ГШҮ 7.3 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 7.4 Багаж хэрэгслийг
ажиллуулах, ХАБЭА-г хангаж
ажиллах
ГШҮ 7.5 Багаж хэрэгслийг
цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх

Нийт цаг
4
Онол, дадлагын харьцаа

2

4

1

10
16 10
27.7% 72.2%

7
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй
ажиллах зааварчилгаа
 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
 Хөөсөнцөр хавтанг угсрах багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
 Чулуун хөвөн хавтан тогтоох багаж ажиллуулах
 Хонины ноосон дулаалга тогтоох багажийг
ажиллуулах
 Шилэн хөвөн чигжих багажийг ажиллуулах
 Түрхдэг дулаалгад ашиглах багажийг ажиллуулах
 Шүршдэг дулаалгад ашиглах багажийг
ажиллуулах
 Завсар зайг чигжих багажийг ажиллуулах
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Хүйтэн
 Халуун
 Өндөр
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:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
Хөөсөнцөр хавтанг угсрах багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 1.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа авах
ГШҮ 1.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 1.3 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 1.4 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлдэх
ГШҮ 1.5 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 1.6 Багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх
5 цаг
10-15
Мэдлэг
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ажиллуулах
арга барил
 Багаж
хэрэгсэл,
тоног
төхөөрөмжтэй
ажиллахдаа ХАБЭА-г хангаж ажиллах аюулгүй
ажиллагаа
Ур чадвар
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгааг дагаж мөрдөж ажиллах
 Багаж хэрэгслийг сонгох
 Цахилгаан утасны шалбархайтай эсэхийг
шалгах
 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
 Багаж хэрэгслээ ажилд бэлтгэх
 Багаж
хэрэгсэл,
тоног
төхөөрөмжөө
ажиллуулахдаа ХАБЭА-г хангаж ажиллах
 Ажил
дууссаны
дараа
багаж
тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
Хандлага
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
мөрдөж ажиллах
 Багаж хэрэгсэл ажиллуулахаас өмнө хий
ажиллуулах
 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагаж
мөрдөх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
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тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Төрөл бүрийн диаметртэй өрөмний хошуу, өрөм
Цохилттой дриль, түлхүүр, бахь
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Чулуун хөвөн хавтан тогтоох багаж ажиллуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 2.2 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 2.3 Цахилгаан утасны шалбархайтай эсэхийг
шалгах
ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ажилд
бэлдэх
ГШҮ 2.5 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахдаа
ХАБЭА-г хангаж ажиллах
ГШҮ 2.6 Ажил дууссаны дараа багаж тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

5 цаг
10-15
Мэдлэг
 Цахилгаан багаж хэрэгсэлтэй ажиллах
аюулгүй ажиллагаа
 Гар багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагаа
 Гар, цахилгаан багаж хэрэгслийг ажиллуулах
арга барил
Ур чадвар
 Багаж хэрэгслийг сонгох
 Багаж хэрэгслээ ажилд бэлтгэх
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгааны дагуу ажиллуулах
 Багаж тоног төхөөрөмжөө ажиллуулахдаа
ХАБЭА-г хангаж ажиллах
Хандлага
 Цахилгаан утасны шалбархайтай эсэхийг
шалгах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
Багаар ажиллах чадвар
Ажил
дууссаны
дараа
багаж
тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Төрөл бүрийн диаметртэй өрөмний хошуу, өрөм, эрэг
шурга, харандаа
Цохилттой дриль, түлхүүр, бахь, шрупп мастер, алх,
эрэг шурга чангалж суллагч, метр, чий, тэгш ус, лазер
тэгш ус
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он, УБ 2006
он
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
Хонины ноосон дулаалга тогтоох багажийг
ажиллуулах
ГШҮ 3.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа авах
ГШҮ 3.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 3.3 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 3.4 Цахилгааны утас шалбархай хэсгийг шалгах
ГШҮ 3.5 Цахилгаан багажийг 3 минут хий ажиллуулж
шалгах
ГШҮ 3.6 Эрэг боолт өрөм голоосоо суларсан бол
чангалах
ГШҮ 3.7 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 3.8 Ажил дууссаны дараа багажийг ажиллуулж
шалган багаж тоног төхөөрөмжөө цэвэрлэх
5 цаг
10-15
Мэдлэг
 Цахилгаан багаж хэрэгсэлтэй ажиллах
аюулгүй ажиллагаа
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Гар багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагаа
 Гар, цахилгаан багаж хэрэгслийг ажиллуулах
арга барил
Ур чадвар:
 Цахилгаан утасны шалбархайтай эсэхийг
шалгах
 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгааны дагуу багаж хэрэгслийг
ажиллуулах
Хандлага
 Ажил
дууссаны
дараа
багаж
тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
 Багаар ажиллах чадвар
 Багаж тоног төхөөрөмжөө ажиллуулахдаа
ХАБЭА-г хангаж ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Төрөл бүрийн диаметртэй өрөмний хошуу, өрөм, эрэг
шурга, харандаа,
Цохилттой дриль, түлхүүр, бахь, шрупп мастер, алх,
эрэг шурга чангалж суллагч, метр, чий, тэгш ус, лазер
тэгш ус,
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Шилэн хөвөн чигжих багажийг ажиллуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 4.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
зааварчилгаа авах
ГШҮ 4.2 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 4.3 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 4.4 Гар багаж хэрэгслийг ашиглах
ГШҮ 4.5 Багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэн
хүлээлгэж өгөх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

4 цаг
10-15
Мэдлэг
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
зааварчилгаа
 Гар багаж хэрэгслийг ашиглах зааварчилгаа
 Цахилгаан тоног төхөөрөмж ашиглах арга
барил
Ур чадвар:
 Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
 Гар багаж, тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа
зааварчилгааны дагуу ажиллах
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зааварчилгааг
дагаж мөрдөх
Хандлага
 Багаж тоног төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэж
өгөх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Хайч, хутга, метр, тэгш ус, лазер тэгш ус
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ
2012 он
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
Дулаалгын түрхдэг матариалыг ашиглах багажийг
ажиллуулах
ГШҮ 5.1 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 5.2 Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгах
ГШҮ 5.3 Багс, өнхрүүшний хэвийн байдлыг шалгах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

5 цаг
10-15
Мэдлэг
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагаа
 Цахилгаан багаж хэрэгсэлтэй аюулгүй ажиллах
ажиллагааны зааварчилгаа
 Гар болон цахилгаан багаж хэрэгсэл ашиглах
арга
Ур чадвар:
 Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах
 Багс, өнхрүүшний үсийг шалгах
 Төрөл бүрийн гадаргуу дээр ажиллах талбайг
бэлдэх
 Багажаа ажиллуулах
Хандлага
 Ажил дууссаны дараа багаж тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэн өгөх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Өнхрүүш, хувин, цохилттой дриль, зуурагч хошуу
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
Дулаалгад хэрэглэх шүршдэг материал, багажийг
зориулалтаар нь шүрших
ГШҮ 6.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмж багаж
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 6.2 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 6.3 Цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
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ГШҮ 6.4 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэж
хураах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

5 цаг
10-15
Мэдлэг
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
аюулгүй ажиллагаа
Ур чадвар:
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн
байдлыг шалгах
 Асаах унтраах удирдлагыг ажиллуулах
 Багажаа ажиллуулах
Хандлага
 Багаар ажиллах чадвар
 Ажил дууссаны дараа багаж тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэн хүлээлгэн өгөх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Хийн даралтын бүрдэл, хувин, цохилттой дриль,
зуурагч хошуу, шүршигч хошуу
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
Завсар зайг чигжих багажийг ажиллуулах
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Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

ГШҮ 7.1 Чигжих ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлтэй
ажиллах зааварчилгаа авах
ГШҮ 7.2 Ажлын даалгавартай танилцах
ГШҮ 7.3 Багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 7.4 Багаж хэрэгслээ ажиллуулах, ХАБЭА-г
хангаж ажиллах
ГШҮ 7.5 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
7 цаг
10-15
Мэдлэг
 Гар багаж хэрэгсэлтэй аюулгүй ажиллах
аюулгүй ажиллагаа
 Гар багаж хэрэгсэл ашиглах арга
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах зааварчилгаа
Ур чадвар:
 Чигжих ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлтэй
ажиллах
 Ажлын даалгавартай танилцах
 Багаж хэрэгслээ ажиллуулахдаа ХАБЭА-г
хангаж ажиллах
Хандлага
 Багаж хэрэгсэл ажиллуулахдаа аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Багаар ажиллах чадвар
 Багаж хэрэгслээ цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Хайч, хутга, метр, чий, тэгш ус, лазер тэгш ус,
1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он,
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он,
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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
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:

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5

Материалын нэр
Хайч
Метр
Буланчий
Тэгш ус
Лазерийн тэгш ус
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
5
5
5
5
1

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн
түвшин:
Чадамжийн
нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын бүтээц
угсрагч
IV

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын
зааварчилгаа авах
ЧЭ 1.
Хөөсөнцөр
хавтанг
угсрах багаж
тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

Чадамжийн нэгжийн код

-

ГШҮ 1.2 Багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 1.3 Багажны бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах

-

ГШҮ 1.4 Багаж тоног
төхөөрөмжийг ажилд
бэлдэх

-

Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах заавар зөвөлгөө
авсан
Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах ХХААхы дүрэм заавартай танилцсан /зурагт бичлэг,
үзүүлэн/
Ажиллах багаж хэрэгслэлийг зориулалтын
дагуу сонгосон
o /Өрөмдөгч, хөөс зүсэгч, нийвий,
хусуур,багс, тэгш ус/
- Ажиллах багажны бүрэн бүтэн эсхийг харж
шалгасан
Цахилгаан багажны эргэлтийн хурдыг хий
ажиллуулж шалгасан
Зааварчилгааны дагуу цахилгаан тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэсэн
Гар багажийг бэлтгэсэн
Ажиллах байранд тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг байрлуулсан

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 1.5 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

-

ГШҮ 1.6 Багаж тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэх

ЧЭ 2. Чулуун
хөвөн хавтан
тогтоох багаж
ажиллуулах

-

ГШҮ 2.1 Багаж хэрэгслийг
сонгох

-

ГШҮ 2.2 Багажны бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах

-

ГШҮ 2.3 Цахилгаан утасны
шалбархайтай эсэхийг
шалгах
ГШҮ 2.4 Тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг ажилд
бэлдэх
ГШҮ 2.5 Багаж тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулахдаа ХАБЭА-г
хангаж ажиллах
ГШҮ 2.6 Ажил дууссаны
дараа багаж тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэн
хүлээлгэж өгөх

-

Цахилгааны эх үүсвэрийг холбосон
Асаах товчлуурыг асаасан
Зааварчилгааны дагуу багаж тоног
төхөөрөмжийг ашигласан
Зааварчилгааны дагуу гадаргуу дээр
ажилласан
Ажил дууссаны дараа товчлуурыг унтраасан
Цахилгааны эх үүсвэрийг салгасан
Багаж хэрэгслээ цэвэрлэсэн /хувин, хусуур,
сойтог, алчуур/
Арчиж зүлгэх, тос тосолгоог хийсэн
Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг байранд нь
хураасан
Чулуун хөвөн тогтоох ажилд ашиглах гар багаж
хэрэгслээ зориулалтын дагуу сонгосон.
Ашиглах багаж хэрэгслэлийн бүрэн бүтэн
байдлыг шалгаж бэлтгэсэн.
Багажны дагалдах хэрэгслийг бэлтгэсэн
Цахилгаан утасны ил хэсгийг харж шалгасан
Цахилгаан утасны далд гэмтлийг цахилгаан
илрүүлэх багажаар шалгасан

-

Багаж хэрэгслийг төслийн байранд бэлтгэсэн.
Багажны дагалдах хэрэглэлийг бэлтгэсэн.

-

Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй ажиллах
заавартай танилцсан байна.
Хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэсэн.

-

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

Багаж хэрэгслээ цэвэрлэсэн
Тоног төхөөрөмжийг цахилгааны эх үүсвэрээс
салгасан
Арчиж зүлгэх, тос тосолгоог хийсэн

51

ГШҮ 3.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн
зааварчилгаа авах

ГШҮ 3.2 Багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 3.3 Багажны бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах
ЧЭ 3. Хонины
ноосон
дулаалга
тогтоох
багажийг
ажиллуулах

ГШҮ 3.4 Цахилгааны утас
шалбархай хэсгийг шалгах
ГШҮ 3.5 Цахилгаан
багажийг 3 минут хий
ажиллуулж шалгах
ГШҮ 3.6 Эрэг боолт өрөм
голоосоо суларсан бол
чангалах

ГШҮ 3.7 Багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

-

Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг байранд нь
хураасан

-

Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах заавар зөвөлгөө
авсан
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн заавартай
танилцсан.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах ХХААхы дүрэм заавартай танилцсан.

-

Чулуун хөвөн тогтоох ажилд ашиглах гар багаж
хэрэгслээ зориулалтын дагуу сонгосон.

-

Ашиглах багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж бэлтгэсэн.
Багажны дагалдах хэрэгслийг бэлтгэсэн.
Ашиглах бүх багаж хэрэгслийг шалгасан.
Цахилгаан утасны ил хэсгийг харж шалгасан.
Цахилгаан утасны далд гэмтлийг цахилгаан
илрүүлэх багажаар шалгасан.
Багажыг цахилгаан тэжээлд холбосон.
Багажны ажлын горимуудыг шалгасан./Асаах,
унтраах/
Эргэлтийн хурдыг 3 минут ажиллуулж
шалгасан.

-

Суларсан эрэг боолтыг илрүүлсэн.
Тохирох багажаар чангалсан./тусгай түлхүүр/

-

Цахилгааны эх үүсвэрийг холбосон
Асаах товчлуурыг асаасан.
Зааварчилгааны дагуу багаж тоног
төхөөрөмжийг ашигласан.
Зааварчилгааны дагуу гадаргуу дээр
ажилласан.

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 3.8 Ажил дууссаны
дараа багажийг ажиллуулж
шалган багаж тоног
төхөөрөмжөө цэвэрлэх

-

ГШҮ 4.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийн
зааварчилгаа авах

-

ГШҮ 4.2 Багаж хэрэгслийг
сонгох

-

-

ЧЭ 4. Шилэн
хөвөн чигжих
багажийг
ажиллуулах

ГШҮ 4.3 Багажны бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах
ГШҮ 4.4 Гар багаж
хэрэгслийг ашиглах

ГШҮ 4.5 Багаж тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэн
хүлээлгэж өгөх
ЧЭ 5. Түрхдэг
дулаалгад
ашиглах
багажийг
ажиллуулах

ГШҮ 5.1 Багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 5.2 Багаж хэрэгслийн
бүрэн бүтэн байдлыг
шалгах

-

Ажил дууссаны дараа товчлуурыг унтраасан.
Цахилгааны эх үүсвэрийг салгасан
Багаж хэрэгслээ цэвэрлэсэн
Тоног төхөөрөмжийг цахилгааны эх үүсвэрээс
салгасан
Арчиж зүлгэх, тос тосолгоог хийсэн
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийг байранд
нь хураасан
Чигжих тоног төхөөрөмжтэй ажиллах заавар
зөвөлгөө авсан
Цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй ажиллах ХХААхы дүрэм заавартай танилцсан.
Шилэн хөвөн чигжих багаж хэрэгслээ
зориулалтын дагуу сонгосон
Ашиглах багаж хэрэгслэлийн бүрэн бүтэн
байдлыг шалгаж бэлтгэсэн.
Багажны дагалдах хэрэгслийг бэлтгэсэн.
Ашиглах бүх багаж хэрэгслийг шалгасан.
Зааварчилгаатай танилцсан
Гар багажийг бэлтгэсэн
Зааварчилгааны дагуу ажиллсан
Багаж хэрэгслээ цэвэрлэсэн
Тоног төхөөрөмжийг цахилгааны эх үүсвэрээс
салгасан
Арчиж зүлгэх, тос тосолгоог хийсэн
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг байранд нь
хураасан
Түрхлэг хийх багаж хэрэгслийг сонгосон/Илүүр,
Цахилгаан гар зуурагч, шанага, өнхрүүш/
Ашиглах багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж бэлтгэсэн.
Багажны дагалдах хэрэгслийг бэлтгэсэн.

-

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

-

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 5.3 Багс, өнхрүүшний
хэвийн байдлыг шалгах

-

ЧЭ 6.
Шүршдэг
дулаалгад
ашиглах
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийг
ажиллуулах

ГШҮ 6.1 Тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслээ сонгох

-

ГШҮ 6.2 Тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн бүрэн
бүтэн байдлыг шалгах

-

ГШҮ 6.3 Цахилгаан багаж
тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГШҮ 6.4 Цахилгаан тоног
төхөөрөмжийг цэвэрлэж
хураах

-

Ашиглах бүх багаж хэрэгслийг шалгасан.
Багсны үсийг хатсан эсэхийг шалгасан
Багсны үсийг сулралтай эсэхийг шалгасан
Багсны үсийг бохирдолтой эсэхийг шалгасан
Өнхрүүшний эргэлтийн хэвийн эсэхийг
шалгасан
Өнхрүүшний үсийг хатсан эсэхийг шалгасан
Өнхрүүшний үсийг бохирдолтой эсэхийг
шалгасан
Өнхрүүшний голын бэхэлгээний боолтыг чанга
эсэхийг шалгасан
Өнхрүүшинд сунгадаг гар ашигласан
тохиолдолд бэхэлгээг нь шалгасан.
Зааварчилгааны дагуу зохих тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг сонгосон/хийн даралтын
төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгслэл/
Ашиглах багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
харж шалгасан
Багажны дагалдах хэрэгслийг бэлтгэсэн.
Цахилгааны эх үүсвэрийг холбосон
Асаах товчлуурыг асаасан.
Зааварчилгааны дагуу багаж тоног
төхөөрөмжийг ашигласан.
Зааварчилгааны дагуу гадаргуу дээр
ажилласан.
Ажил дууссаны дараа товчлуурыг унтраасан.
Цахилгааны эх үүсвэрийг салгасан
Тоног төхөөрөмжөө цэвэрлэсэн
Тоног төхөөрөмжийн зохих хэсгийг угааж
цэвэрлэсэн
Арчиж зүлгэх, тос тосолгоог хийсэн
Тоног төхөөрөмж байранд нь хураасан

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 7.1 Чигжих ажилд
хэрэглэгдэх багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах
зааварчилгаа авах

ЧЭ 7. Завсар
зайг чигжих
багажийг
ажиллуулах

ГШҮ 7.2 Ажлын
даалгавартай танилцах
ГШҮ 7.3 Багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 7.4 Багаж хэрэгслийг
ажиллуулах, ХАБЭА-г
хангаж ажиллах
ГШҮ 7.5 Багаж хэрэгслээ
цэвэрлэн хүлээлгэж өгөх

-

Гар багаж хэрэгсэлтэй ажиллах
зааварчилгаатай танилцсан

-

Ажлын даалгавартай танилцсан
Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн жагсаалт
гаргасан

-

-

Багаж хэрэгслээ зориулалтын дагуу сонгосон

-

-

Багаж хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
Багажаа хий ажиллуулж шалгасан

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

Ажил дууссаны дараа багаж хэрэгслээ
цэвэрлэсэн
Ажлын байраа цэвэрлэн хүлээлгэж өгсөн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү нэгжийн хүрээнд барилгынн гадна
дулаалга, дулааны камераар хэмжилт хийх, сийгшилтийг хэмжих багажийг ажиллуулах
(анимометр), дулаан алдагдлын дүгнэлт гаргах, инженер техникчийн зөвлөмжийн дагуу
илэрсэн гүүрийг багасгахад шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож ашиглах
 ХАБЭА-г хангаж ажиллах
 Барилгын зураг зүй
 Цахилгаан техникийн үндэс
 Ажлын байрыгбэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Дулааны
камераар хэмжилт
хийх

2

ЧЭ 2. Анимометрээр
сийгшилтийг хэмжих

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Тухайн нутгийн цаг
агаарын байдлын мэдээллийг
цуглуулах
ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх ажлын
төлөвлөгөө дэс дараалал
ГШҮ 1.3 Дулааны хэмжилтийн
багажийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Дулаан хэмжилтийн
багажинд тохиргоо хийх
ГШҮ 1.5 Дулаан алдагдлыг
хэмжих камераар төлөвлөгөөний
дагуу гадна болон дотор талаас
хэмжилтийг хийх
ГШҮ 1.6 Хэмжилтийн үр дүн
баримт нотолгоог хадгалах
ГШҮ 2.1 Барилгыг битүүмжлэх
(хаалга цонх, агааржуулалтын
хавхлагыг хаах)

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:.15-20...
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг ...72
Дадлага

4

8

8

20

4

8

8

20
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ГШҮ 2.2 Хэмжилт хийх багажны
бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 2.3 Хэмжилт хийх ажлын
төлөвлөгөө гаргах
ГШҮ 2.4 Анимометрийн заалтаар
сийгшилтийг тодорхойлох
ГШҮ 3.1 Дулааны камераар
хэмжилт хийсэн тайлан бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Сийгшилтийг хэмжих
багажтай ажилласан тухай
ЧЭ 3. Дулаан
тайлан бэлтгэх
3
алдагдлын дүгнэлт
4
гаргах
ГШҮ 3.3 Тайланг нэгтгэн дүгнэлт
хийх
ГШҮ 3.4 Инженер техникийг
ажилтанд танилцуулах
ГШҮ 4.1 Инженерийн
зөвлөмжтэй танилцах
ГШҮ 4.2 Ажлын төлөвлөгөө
гаргах
ЧЭ 4. Дулааны
ГШҮ 4.3 Шаардлагатай
гүүрийн алдагдлыг
материалыг бэлтгэх
4
инженерийн
4
ГШҮ 4.4 Шаардлагатай багажийг
зөвлөмжийн дагуу
бэлтгэх
багасгах
ГШҮ 4.5 Дулааны гүүрийн болон
согогтой хэсгийг засварлахад
бэлтгэх
ГШҮ 4.6 Согогийг засах
Нийт цаг
16
Онол, дадлагын харьцаа
22.2%

6

6

16

6

6

16

28 28
77.7%
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм





Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа






Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс




Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Дулааны камераар хэмжилт хийх багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүйн дүрэм,
зааварчилгаа
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журам
Дулаан хэмжилтийн багажаар хэмжилт хийх
Сийгшилтийг хэмжих багажийг
ажиллуулах(анимометр)
Дулаан алдагдлын дүгнэлт гаргах
Инженерийн зөвлөмжийн дагуу илэрсэн гүүрийг
багасгах
Сургагч багш
Мастер ээлжийн ахлагч
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Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

 Хамтран суралцагчид
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах
Дулааны камераар хэмжилт хийх
ГШҮ 1.1 Тухайн нутгийн цаг агаарын байдлын
мэдээллийг цуглуулах
ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө дэс
дараалал
ГШҮ 1.3 Дулааны хэмжилтийн багажийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Дулаан хэмжилтийн багажинд тохиргоо хийх
ГШҮ 1.5 Дулаан алдагдлыг хэмжих камераар
төлөвлөгөөний дагуу гадна болон дотор талаас
хэмжилтийг хийх
ГШҮ 1.6 Хэмжилтийн үр дүн баримт нотолгоог
хадгалах
20
10-15
Мэдлэг
 Цаг агаарын байдлыг тодорхойлох арга
 Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө дэс дараалал
 Дулааны хэмжилтийн багажийг ажилд бэлтгэх
арга
 Дулаан хэмжилтийн багажинд тохиргоо хийх
арга
 Төлөвлөгөөний дагуу дотор ба гадна хананд
хэмжилт хийх арга ажиллагаа
 Хэмжилтийн үр дүн баримт нотолгоог бичиж
тэмдэглэх арга
Ур чадвар
 Цаг агаарын байдлыг тодорхойлох
 Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө дэс дараалал
 Дулааны хэмжилтийн багажийг ажилд бэлтгэх
 Дулаан хэмжилтийн багажинд тохиргоо хийх
 Төлөвлөгөөний дагуу дотор ба гадна хананд
хэмжилт хийх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Хэмжилтийн үр дүн баримт нотолгоог бичиж
тэмдэглэх
Хандлага
 Багаж хэрэгсэлтэй ариг гамтай харьцах
 Ажлын дарааллыг баримтлах
 Хэмжилт хийхдээ анхааралтай ажиллах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Бие биенээ хүндэтгэн харьцах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Дулаан хэмжилтийн багажийг ашиглах зааварчилгаа,
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Дулаан хэмжилтийн багаж
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он,
3. “Ногоон барилгын практик” УБ 2015 он,
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах
Анимометрээр сийгшилтийг хэмжих
ГШҮ 2.1 Барилгыг битүүмжлэх (хаалга цонх,
агааржуулалтын хавхлагыг хаах)
ГШҮ 2.2 Хэмжилт хийх багажны бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж ажилд бэлэн болгох
ГШҮ 2.3. Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө гаргах
ГШҮ 2.4 Анимометрээр сийгшилтийг хэмжих
20
10-15
Мэдлэг
 Барилгыг битүүмжлэх арга технологи
 Хэмжилт хийх багажны бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж ажилд бэлтгэх арга
 Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө гаргах арга
 Анимометрээр сийгшилтийг хэмжих арга
Ур чадвар
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Барилгыг
битүүмжлэх
(хаалга
цонх,
агааржуулалтын хавхлагыг хаах)
 Хэмжилт хийх багажны бүрэн бүтэн байдлыг
шалгаж ажилд бэлтгэх
 Хэмжилт хийх ажлын төлөвлөгөө гаргах
 Анимометрээр сийгшилтийг хэмжих
Хандлага
 Багаж хэрэгсэлтэй ариг гамтай харьцах
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллахдаа анхаарал
болгоомжтой ажиллах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Цаг ашиглалт сайтай байх
 Тэмдэглэлт сайн хийх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Дулаан хэмжилтийн багажийг ашиглах зааварчилгаа,
багаж хэрэгсэлтэй ажиллах зааварчилгаа
Шаардлагагүй
Дулаан хэмжилтийн багаж
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он,
3. “Ногоон барилгын практик” УБ 2015 он,
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах
Дулаан алдагдлын дүгнэлт гаргах
ГШҮ 3.1 Дулааны камераар хэмжилт хийсэн тайлан
бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Сийгшилтийг хэмжих багажтай ажилласан
тухай тайлан гаргах
ГШҮ 3.3 Тайланг нэгтгэн дүгнэлт гаргах
ГШҮ 3.4 Инженер техникийг ажилтанд танилцуулж,
зөвлөмж авах
16
10-15
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Мэдлэг
 Дулааны камераар хэмжилт хийсэн тайлан
бэлтгэх арга
 Сийгшилтийг хэмжих багажтай ажилласан
тухай тайлан гаргах арга
 Тайланг нэгтгэн дүгнэлт гаргахарга
Ур чадвар
 Дулааны камераар хэмжилт хийсэн тайлан
бэлтгэх
 Сийгшилтийг хэмжих багажтай ажилласан
тухай тайлан гаргах
 Тайланг нэгтгэн дүгнэлт гаргах
 Инженер техникийг ажилтанд танилцуулж,
зөвлөмж авах
Хандлага
 Тайланг хянуур гаргах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажлын тайланг хянаж шалгах
 Цаг ашиглалт сайтай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Комьпютер, хэвлэгч, дэлгэц
Бичгийн цаас
Шаардлагагүй
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ 2010
он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он,
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
5. Н.Гэрэлтцолмон “Өрөгт бүтэцтэй хувийн орон
сууц” барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301
төслийн гарын авлага
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг багасгах
Инженерийн зөвлөмжийн дагуу илэрсэн гүүрийг
багасгах
ГШҮ 4.1. Инженерийн зөвлөмжтэй танилцах
ГШҮ 4.2. Ажлын төлөвлөгөө гаргах
ГШҮ 4.3. Шаардлагатай материалыг бэлтгэх
ГШҮ 4.4. Шаардлагатай багажийг бэлтгэх
ГШҮ 4.5. Дулааны гүүрийн алдагдал болон согогтой
хэсгийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 4.6. Согогийг засах
16
10-15
Мэдлэг
 Дулаан алдагдлын дүгнэлт гаргах арга
 Ажлын төлөвлөгөө гаргах арга
 Дулааны гүүрийн алдагдал болонсогогтой
хэсгийг ажилд бэлтгэх арга
 Согогийг засах арга
Ур чадвар
 Дулааны гүүрийн алдагдалд дүгнэлт хийх
 Ажлын төлөвлөгөө гаргах
 Шаардлагатай материалыг бэлтгэх
 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
 Дулааны гүүр болон согогтой хэсгийг ажилд
бэлтгэх арга
 Согогийг засах
Хандлага
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Багаж хэрэгсэлтэй гамтай харьцах
 Бие биенээ хүндэтгэх
 Хүнээс үг сонсох чадвартай байх
Онолын танхим
Комьпютер, хэвлэгч, багаж тоног төхөөрөмжийн
зааварчилгаа
Бичгийн цаас

1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он,
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3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
5. Н.Гэрэлтцолмон “Өрөгт бүтэцтэй хувийн орон
сууц” барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн
МОН/09/301 төслийн гарын авлага
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
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
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 хэрэгслийн жагсаалт:

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг

2

Биет үзүүлэн

3

Өнгөт үзүүлэн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй

Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын бүтээц
угсрагч
IV
Барилгын дулааны гүүрийн алдагдлыг
багасгах
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

-

ЧЭ 1. Дулааны
камераар хэмжилт
хийх

ГШҮ 1.2 Хэмжилт хийх
ажлын төлөвлөгөө дэс
дараалал гаргах

-

ГШҮ 1.3 Дулаан
алдагдлыг хэмжих
камерыг ажилд бэлтгэх

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
-

ГШҮ 1.1 Тухайн нутгийн
цаг агаарын байдлын
мэдээллийг цуглуулах

Чадамжийн нэгжийн код

-

-

Цаг уурын 7 хоногийн урьдчилсан
мэдээллийг авч танилцсан
Камераар хэмжилт хийхэд хамгийн
тохиромжтой өдрийг сонгосон
Цаг уурт тохируулан ажлын хувцсаа
сонгосон
Хэмжилт хийх шаардлагатай хэсгүүдийг
ИТА-аар тодорхойлуулсан
Хэмжилт хийх хэсгүүдийн дэс дарааллыг
гаргасан
Хэмжилт хийхэд хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслэлийг тодорхойлсон
Тухай барилга объектын овор хэмжээнээс
нь хамааруулан хэмжилт хийх камерын
хүчин чадлыг сонгосон
Сонгосон камерт тохирох хөл тулгуур
сонгосон
Камерын онцлогоос нь хамааруулан
цэнэглэгч аль эсвэл тог хураагуур/зай/
бэлтгэсэн
Хэвийн ажиллагааг шалгаж үзсэн

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

01

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 1.4 Дулаан
хэмжилтийн багажинд
тохиргоо хийх

-

ГШҮ 1.5 Дулаан
алдагдлыг хэмжих
камераар
төлөвлөгөөний дагуу
гадна болон дотор
талаас хэмжилтийг хийх

-

-

-

ГШҮ 1.6 Хэмжилтийн үр
дүн баримт нотолгоог
хадгалах

-

ЧЭ 2. Анимометрээр
сийгшилтийг хэмжих

ГШҮ 2.1 Барилгыг
битүүмжлэх (хаалга
цонх, агааржуулалтын
хавхлагыг хаах)

-

Камерыг асааж идэвхитэй байдалд
шилжүүлсэн
Тохиргооны горимруу шилжсэн
Температурын хэмжих нэгжийн тохиргоог
хийсэн/Целсюмь 0С/
Түүний дараа Гадна агаарын хэмийг тоон
утгаар оруулж өгсөн
Барилгын гадна талаас хэмжилтийг хийхэд
барилгын бүх орц гарц, цонх, агаар
сэлгэлтийн хавхлагыг хаах шаардлагыг
биелүүлсэн
Камераар барилгын гадна талаас нь
хэмжилт хийх хэсгүүдэд хэмжилтийг хийж
тоон утгуудыг тэмдэглэж авсан
Барилын дотор талаас нь хэмжилтийг
хийхэд барилгын бүх орц гарц, цонх, агаар
сэлгэлтийн хавхлагыг хаах шаардлагыг
биелүүлсэн
Камераар барилгын дотор талаас нь
хэмжилт хийх хэсгүүдэд хэмжилтийг хийж
тоон утгуудыг тэмдэглэж авсан
Хэмжилт хийсэн бүх мэдээллийг үр дүн
боловсруулах компьютерт шилжүүлэн нэр
өгөн хадгалсан
Хэмжилт тус бүрт камераар авсан фото
зураг бүрийг дугаарлан хадгалсан
Хэмжилт тус бүрийн дулааны хэмийн тоон
утгуудыг нэр өгөн, дугаарлан хадгалсан
Хаалга цонхыг хаасан
Агааржуулалтын системийг түр зогсоосон
Агааржуулалтын хавхлагуудыг хаасан

Онолын
танхим
Дадлагын
газар
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ГШҮ 2.2 Хэмжилт хийх
багажны бүрэн бүтэн
байдлыг шалгаж ажилд
бэлэн болгох
ГШҮ 2.3. Хэмжилт хийх
ажлын төлөвлөгөө
гаргах

-

Битүүмжлэл бүрэн хийгдсэнг дахин
шалгасан

-

Анимометрийн хэвийн ажиллагааг шалгасан
Цэнэг хураагуурыг хангалттай эсэхийг
шалгасан /Зай/

-

Барилгын аль хэсгээс хэмжилтийг
эхлүүлэхээ тодорхойлсон
Хэмжилт хийсэн газруудыг тэмдэглэх
хэрэгслээ бэлтгэсэн
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу сийгшилтийг
хэмжиж эхэлсэн
Хэмжилт бүрт сийгшилт ихтэй хэсгүүдэд
таних тэмдэг, тэмдэглэгээг хийсэн
Хэмжилт хийсэн тоон утгуудыг бодож
дүгнэсэн
Хэмжилт бүрт дарж хадгалсан фото
зургуудийг уншиж дүгнэлт гаргасан
Дулаан алдагдлыг хэмжих камераар хийсэн
дулаан алдагдлын нэгдсэн дүгнэлтийг
гаргасан
Хэмжилт бүрт гарсан сийгшилт ихтэй
хэсгүүдийн дүн мэдээг нэгтгэсэн
Сийгшилт ихтэй нийт талбайн хэмжээг
бодож угсралтын ямар алдаанаас үүссэн
эсэхийг тодорхойлсон
Мэдээ тус бүрийг боловсруулсан
Дээрх хоёр төрлийн багажаар хэмжилт
хийсэн тайлан мэдээг нэгтгэсэн дүгнэлтийг
боловсруулсан

-

ГШҮ 2.4 Анимометрээр
сийгшилтийг хэмжих

-

ЧЭ 3. Дулаан
алдагдлын дүгнэлт
гаргах

ГШҮ 3.1 Дулааны
камераар хэмжилт
хийсэн тайлан бэлтгэх

-

ГШҮ 3.2 Сийгшилтийг
хэмжих багажтай
ажилласан тухай тайлан
гаргах

-

ГШҮ 3.3 Тайланг нэгтгэн
дүгнэлт гаргах

-

-

-

Онолын
танхим
Дадлагын
газар

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 3.4 Инженер
техникийг ажилтанд
танилцуулж, зөвлөмж
авах

-

ГШҮ 4.1. Инженерийн
зөвлөмжтэй танилцах

-

ГШҮ 4.2. Ажлын
төлөвлөгөө гаргах

-

ЧЭ 4. Инженерийн
зөвлөмжийн дагуу
илэрсэн дулааны
гүүрийг багасгах

ГШҮ 4.3. Шаардлагатай
материалыг бэлтгэх

-

ГШҮ 4.4. Шаардлагатай
багажийг бэлтгэх

-

ГШҮ 4.5. Дулааны гүүр
болон согогтой хэсгийг
засварлахад бэлтгэх

-

Боловсруулсан дүн мэдээг цаас болон
компьютерийн дата файл хэлбэрээр ИТА-д
хүргүүлсэн
ИТА-тай уг тайланг танилцуулсан
Дулаан алдагдлыг багасгах талаар
зөвшилцсөн
ИТА-аас зөвлөмжийг хүлээн авсан
Зөвлөмжтэй танилцсан
Зөвлөмж дээр зохих танилцсан
тэмдэглэгээг хийсэн
Илэрсэн согог тус бүрт залруулах ажлын
төлөвлөгөөг гаргасан
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу шаардлагатай
багаж материалын түүврийг гаргасан
Түүврээр гаргасан материалыг согог бүрт
тохируулан бэлтгэсэн
Бэлтгэсэн материалууд дээр тухайн
согогийг таних тэмдэглэгээг хийсэн
Тэмдэглэж бэлдсэн материал бүрийг
согогтой төслийн талбайд тараан
байршуулсан
Согог бүрийг засахад хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслийг тодорхойлсон
Багаж хэрэгслэл тус бүрийг согогтой
төслийн талбайд бэлтгэсэн
Гүүр үүссэн гадаргууг цэвэрлэж нөхөөс
хийхэд бэлтгэсэн
Зарим далд согогуудыг ил болгосон
Согог илрүүлэх үйл ажиллагаанаас гарсан
хог хаягдлыг төслийн талбайгаас
холдуулсан
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-

ГШҮ 4.6. Согогийг засах

-

Ил болсон согогуудыг фото зургаар
баримтжуулсан
Технологийн дагуу согог тус бүр дээр нөхөх,
чигжих, давхарлах зузаалах, гэмтэлтэй
дулаалгыг солих, хэсэгчилэн засварлах
зэрэг аргаар согогийг залруулсан
Согогуудыг залруулсаны дараа сийгшилтийг
дахин хэмжсэн
Дахин хэмжилтээр согог илэрсэн
тохиолдолд мөн арга хэмжээг авч
ажилласан
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Шат вандан угсрах
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамж нь шат угсрах талбай, шатны
тулгуур бэхэлгээ бэлтгэх, шатыг технологийн дагуу угсрах, угсарсан шатыг шалгаж
баталгаажуулах, аюулгүйн дохио тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах, бэхэлгээ,
хамгаалалтын тор татах, шатыг зааврын дагуу хураах, ХАБЭА-г хангаж ажиллах мэдлэг,
чадвар, хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
Барилгын ажлын үндэс, Материалыг сонгож ашиглах, ХАБЭА, Барилгын зураг зүй,
Цахилгаан техникийн үндэс
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Шат угсрах
талбайг бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Шатны
тулгуур бэхэлгээ
бэлтгэх

3

ЧЭ 3. Шат тавцанг
норм дүрмийн
дагуу угсрах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Шат угсрах ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 1.2 Шат угсрах, багаж
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 1.3 Шат угсрах гадаргууг
тэгшлэх
ГШҮ 2.1 Шат угсрах, эд ангитай
танилцах
ГШҮ 2.2 Шат угсрахад шаардагдах
багаж хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 2.3 Шат угсрах 40см-ын
диаметртэй труба бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Шатыг холбох
ГШҮ 2.5 Дэгээ /түгжээ/ холбож
бэхлэх
ГШҮ 3.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
ГШҮ 3.2 Шат угсрах норм дүрэмтэй
танилцах
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны зохион
байгуулалтыг төлөвлөх
ГШҮ 3.4 Төлөвлөгөөний дагуу
бэлтгэл ажил хийх
ГШҮ 3.5 Шаардагдах ажлын тоног
төхөөрөмжийг сонгож бэлтгэх

Сургууль
дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:.15-20.
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг .108
Дадлага

2

4

4

4

8

8

6

12

8

8

24
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4

ЧЭ 4.Угсарсан
шатыг шалгаж
баталгаажуулах

5

ЧЭ 5. Аюулгүйн
дохио тэмдэг
тэмдэглэгээг
байршуулах

5

ЧЭ 6.
Хамгаалалтын тор
татаж бэхэлгээ
хийх

6

ЧЭ 7. Шатыг
зааврын дагуу
хураах

4

ГШҮ 3.6 Шатны босоо холбоос,
тавцан, бэхэлгээний бүрэн бүтэн
байдалыг шалгах
ГШҮ 3.7 Шат тавцанг угсрах
ГШҮ 4.1 Шат бүрэн угсарч дууссаны
дараа хянаж шалгах
ГШҮ 4.2 Шат, даацын бүтээц
хүртэлх зайг шалгах
ГШҮ 4.3 Шатны тавцангийн
хөдөлгөөнтэй эсэхийг шалгах
ГШҮ 4.4 Шатны даацыг норм
дүрмийн дагуу баримтлах
ГШҮ 4.5 Шатны ашиглалтын явцын
бүртгэл хөтөлж баталгаажуулах
ГШҮ 5.1 Шатан дээр ажиллах тэмдэг
тэмдэглээтэй танилцах
ГШҮ 5.2 Угсарсан бэлэн шатыг
шалган шаардлага хангаагүй бол
ашиглахыг хориглосон тэмдэг тавих
ГШҮ 5.3 Шатыг шалгаж аюулгүйн
шаардлага хангаж байвал ажиллах
ногоон пайз зүүх
ГШҮ 5.4 Анхааруулах, хориглох,
сануулах тэмдэглэгээг шатан дээр
тавьж байрлуулах
ГШҮ 5.5 Шатны 4,0 м-ээс дээш
шатанд давхар тус бүрт
анхааруулах, сануулах, хориглох
тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
ГШҮ 6.1 Шат угсрах нийт тоо
хэмжээг гаргах
ГШҮ 6.2 Хамгаалалтын тор, хаалт
хийх багаж хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 6.3 Хашлага, хаалт
хамгаалалтыг сонгох
ГШҮ 6.4 Хамгаалалтын тор татаж
бэхлэх
ГШҮ 6.5 БНбД-ийг баримтлан
хашлага хаалт хийх
ГШҮ 7.1 Шат буулгаж хураах ХАБЭА
шаардлагатай танилцах
ГШҮ 7.2 Шатыг хэсэгчлэн задлаж
буулгах
ГШҮ 7.3 Шатны эд ангийг ялгаж
хураах
ГШҮ 7.4 Шатыг тээвэрлэх

Нийт цаг
Онол, дадлагын харьцаа

4

8

6

18

4

4

6

14

2

4

6

12

4

8

8

20

28
40 40
25.9% 74.0%

108

72

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Шат вандан угсрах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
 Шат вандан угсрах аюулгүй ажиллагааны дүрэм
журам
 Шат вандан угсрах БНбаДүрэм
 Шат угсрах талбайг бэлтгэх
 Шатны тулгуур бэхэлгээг бэлтгэх
 Шат тавцанг норм дүрмийн дагуу угсрах
 Угсарсан шатыг шалгаж баталгаажуулах
 Аюулгүйн дохио тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
 Хамгаалалтын тор татаж бэхэлгээ хийх
 Шатыг зааврын дагуу хураах
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Шат вандан угсрах
Шат угсрах талбайг бэлтгэх
ГШҮ 1.1 Шат угсрах ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 1.2 Шат угсрах, багаж хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 1.3 Шат угсрах гадаргууг тэгшлэх
12 цаг
10-15
Мэдлэг
 Шат угсрах ажлын зураг унших арга
 Шат угсрах, багаж хэрэгслийг сонгох
 Шат угсрах гадаргууг тэгшлэх арга
 Ажлын ерөнхий зураг унших арга
 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг
байрлуулах тухай мэдлэг
 Хийгдэх ажлын онцлогт зориулж төлөвлөх арга
Ур чадвар:
 Шат угсрах ажлын зурагтай унших
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Шат угсрах, багаж хэрэгслийг сонгох
 Шат угсрах гадаргууг тэгшлэх
Хандлага
 Багаар ажиллах чадвар
 Цаг ашиглалт
 Багаж хэрэгслэлийг гамтай хэрэглэх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, аж ахуй
нэгж байгууллага
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шат вандан

1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Шат вандан угсрах
Шатны тулгуур бэхэлгээг бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Шат угсрах, эд ангитай танилцах
ГШҮ 2.2 Шат угсрахад шаардагдах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 2.3 Шат угсрах 40см-ын диаметртэй труба
бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Шатыг холбох
ГШҮ 2.5 Дэгээ /түгжээ/ холбож бэхлэх
8 цаг
10-15
Мэдлэг
 Шат угсрах, эд анги
 Шатыг холбох технологи
 Дэгээ /түгжээ/ холбож бэхлэх арга
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Ур чадвар:
 Шат угсрах, эд ангитай танилцах
 Шат угсрахад шаардагдах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
 40см-ын диаметртэй трубагаар бэлтгэх
 Шатыг холбох
 Дэгээ /түгжээ/ холбож бэхлэх
Хандлага
 Багаар ажиллах чадвар
 Цаг ашиглалт
 Багаж хэрэгслэлийг гамтай хэрэглэх
 Бие биенээ хүндэтгэх
 Бусдын үгийг хүлээж авах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Шатны тулгуур бэхэлгээ
Шат вандан
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Шат вандан угсрах
Шат тавцанг норм дүрмийн дагуу угсрах
ГШҮ 3.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
ГШҮ 3.2 Шат угсрах норм дүрэмтэй танилцах
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны зохион байгуулалтыг
төлөвлөх
ГШҮ 3.4 Төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажил хийх
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ГШҮ 3.5 Шаардагдах ажлын тоног төхөөрөмжийг
сонгож бэлтгэх
ГШҮ 3.6 Шатны босоо холбоос, тавцан, бэхэлгээний
бүрэн бүтэн байдалыг шалгах
ГШҮ 3.7 Шат тавцанг угсрах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

24 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын байрны зохион байгуулалтыг төлөвлөх
 Төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэх
 Шат тавцанг угсрах технологи
Ур чадвар
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
 Ажлын зураг унших
 Ажлын байрны зохион байгуулалтыг төлөвлөх
 Төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэх
 Шаардагдах ажлын тоног төхөөрөмжийг сонгож
бэлтгэх
 Шат тавцанг угсрах
Хандлага
 Шат тавцанг бүрэн бүтэн байдал, иж бүрдлийг
шалгах
 Багаар ажиллах чадвах
 Цаг ашиглалт
 Багаж хэрэгслэлийг гамтай хэрэглэх
 Бие биенээ хүндэтгэх
 Бусдын үгийг хүлээж авах
 Аливаа юманд сэтгэлээсээ хандах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа

Шат вандан, тавцан
1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он

76

4. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
5. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Шат вандан угсрах
Угсарсан шатыг шалгаж баталгаажуулах
ГШҮ 4.1 Шат бүрэн угсарч дууссаны дараа хянаж
шалгах
ГШҮ 4.2 Шат, даацын бүтээц хүртэлх зайг шалгах
ГШҮ 4.3 Шатны тавцангийн хөдөлгөөнтэй эсэхийг
шалгах
ГШҮ 4.4 Шатны даацыг норм дүрмийн дагуу
баримтлах
ГШҮ 4.5 Шатны ашиглалтын явцын бүртгэл хөтөлж
баталгаажуулах
18 цаг
10-15
Мэдлэг
 Шатны ашиглалтын явцын бүртгэл хөтөлж
баталгаажуулах арга
 Нормын дагуу шатны даацыг шалгах арга
Ур чадвар
 Шат угсарсаны дараа хяналт шалгалт хийх
 Шат, даацын бүтээц хүртэлх зайг шалгах
 Нормын дагуу шатны даацыг шалгах
 Шатны ашиглалтын явцын бүртгэл хөтөлж
баталгаажуулах
Хандлага
 Шатны тавцангийн хөдөлгөөнтэй эсэхийг
шалгах
 Багаар ажиллах чадвар
 Цаг ашиглалт
 Багаж хэрэгслэлийг гамтай хэрэглэх
 Бие биенээ хүндэтгэх
 Бусдын үгийг хүлээж авах
 Аливаа юманд сэтгэлээсээ хандах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
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гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Шат вандан
1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
4. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
5. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Шат вандан угсрах
Аюулгүйн дохио тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
ГШҮ 5.1 Шатан дээр ажиллах тэмдэг тэмдэглээтэй
танилцах
ГШҮ 5.2 Угсарсан бэлэн шатыг шалгаж шаардлага
хангаагүй бол хориглосон тэмдэг тавих
ГШҮ 5.3 Шатыг шалгаж аюулгүйн шаардлага хангаж
байвал ажиллах ногоон пайз зүүх
ГШҮ 5.4 Анхааруулах, хориглох, сануулах
тэмдэглэгээг шатан дээр тавьж байрлуулах
ГШҮ 5.5 Шатны 4,0 м-ээс дээш шатанд давхар тус
бүрт анхааруулах, сануулах, хориглох тэмдэг
тэмдэглэгээг байршуулах
15 цаг
10-15
Мэдлэг
• Аюулгүй
ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг
байрлуулах тухай мэдлэг
Ур чадвар
• Шат угсрах үеийн аюулгүй ажиллагаатай танилцах
• Угсарсан бэлэн шатыг
шалган шаардлага
хангаагүй бол ашиглахыг хориглосон тэмдэг тавих
• Шатыг шалган аюулгүйн шаардлага хангаж байвал
ажиллах ногоон пайз зүүх
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Шатан
дээр
шаардлагатай
таних
тэмдэг
тэмдэглэгээг байрлуулах
• 4м-ээс дээш шатанд давхар тус бүрт анхааруулах,
сануулах,
хориглох
тэмдэг
тэмдэглэгээг
байршуулах
Хандлага
• Шатан
дээр
шаардлагатай
таних
тэмдэг
тэмдэглэгээг байрлуулсныг шалгах
• Багаар ажиллах чадвар
• Цаг ашиглалт
• Багаж хэрэгслийг гамтай хэрэглэх
• Бие биенээ хүндэтгэх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ
•

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
4. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
5. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Шат вандан угсрах
Хамгаалалтын тор татаж бэхэлгээ хийх
ГШҮ 6.1 Шат угсрах нийт тоо хэмжээг гаргах
ГШҮ 6.2 Хамгаалалтын тор, хаалт хийх багаж
хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 6.3 Хашлага, хаалт хамгаалалтыг сонгох
ГШҮ 6.4 Хамгаалалтын тор татаж бэхлэх
ГШҮ 6.5 БНбД-ийг баримтлан хашлага хаалт хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

12 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хамгаалалтын тор татаж бэхлэх арга
 Нормын дагуу хашлага хаалт хийх
технологи

арга

Ур чадвар:





Ажлын зурагтай танилцах
Хамгаалалтын тор, хаалт хийх багаж хэрэгсэл
сонгох
Хамгаалалтын тор татаж бэхлэх
Нормын дагуу хашлага хаалт хийх

Хандлага

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Хашлага, хаалт хамгаалалтыг сонгох
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Хамгаалалтын тор, хашлага

1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
4. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
5. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Шат вандан угсрах
Шатыг зааврын дагуу хураах
ГШҮ 7.1 Шат буулгаж хураах ХАБЭА шаардлагатай
танилцах
ГШҮ 7.2 Шатыг хэсэгчлэн задлаж буулгах
ГШҮ 7.3 Шатны эд ангийг ялгаж хураах
ГШҮ 7.4 Шат тээвэрлэх
20 цаг
10-15

Мэдлэг




Шатыг буулгаж хураах арга
Хийгдэх ажлын онцлогт зориулж төлөвлөх арга
Шат ванданг зааврын дагуу хадгалах, хураах

Ур чадвар:





ХАБЭА шаардлагатай танилцаж шатыг
буулгаж хураах
Шатыг дээд хэсгээс эхлэн задлах
Шатны эд ангийг ялгаж хураах
Материалыг шинж чанарын дагуу хадгалах,
хураах

Хандлага

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Шатыг хэсэгчлэн буулгах
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа

Шат вандан
1. Ж.Гэрэлхүү “Процессын технологи” УБ, 2005 он
2. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
3. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
4. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
5. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
6. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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
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

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

“Шат вандан угсрах” сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
бүтээц угсрагч
IV
Шат вандан угсрах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Шат угсрах ажлын
зурагтай танилцах
ГШҮ 1.2 Шат угсрах, багаж
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 1.3 Шат угсрах
гадаргууг тэгшлэх

ГШҮ 2.1 Шат угсрах, эд
ангитай танилцах
ЧЭ 2. Шатны тулгуур
бэхэлгээ бэлтгэх

ГШҮ 2.2 Шат угсрахад
шаардагдах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх

-

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
-

ЧЭ 1. Шат угсрах
талбайг бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код

Шат угсрах ажлын зурагтай танилцах
зөвшөөрөл авсан
Шат угсрах талбайтай танилцсан
Шат угсрах дэс дараалалтай танилцсан
Ажиллах багаж хэрэгслийг зориулалтын
дагуу сонгосон /Боолт чангалах, суллах
түлхүүр/
Шат угсрах талбайд байгаа материалыг
зөөсөн
Шат угсрах талбайд овоолсон шороог
тэгшлэж тараасан
Шатны хөл тавих хөрсийг нягтруулсан
Шат угсрах талбайг цэвэрлэсэн
Шатны гуя бэлтгэсэн
шатны холбоос ялгаж байрлуулсан
шатанд орох холбоосыг ялгасан
Шатны залгаасыг бэлтгэсэн
Шат угсрах түлхүүр боолтыг бэлтгэсэн
Шатны хөл тэгш угсрах тэгш ус бэлтгэсэн
Шаардлагатай нөхцөлд ашиглах тусгай
түлхүүр бэлтгэсэн
Шат угсрах метр бэлтгэсэн

01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Асуулгын арга
- Ажиглалтын
арга

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Асуулгын арга
- Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 2.3 Шат угсрах 40см- ын диаметртэй труба
бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Шатыг холбох
ГШҮ 2.5 Дэгээ /түгжээ/
холбож бэхлэх
ГШҮ 3.1 Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
ГШҮ 3.2 Шат угсрах норм
дүрэмтэй танилцах

ЧЭ 3. Шат тавцанг
норм дүрмийн дагуу
угсрах

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны
зохион байгуулалтыг
төлөвлөх
ГШҮ 3.4 Төлөвлөгөөний
дагуу бэлтгэл ажил хийх

-

ГШҮ 3.5 Шаардагдах
ажлын тоног төхөөрөмжийг
сонгож бэлтгэх
ГШҮ 3.6 Шатны босоо
холбоос, тавцан,
-

Төмөр таслагч бэлтгэсэн
Шатны гуя 6,0: 4,0: 2,0 метр тутамд
бэлтгэсэн
Бэхлэх холбоос бэлтгэсэн
Шат дээш угсарч холбох
Шатыг өргөсгөж холбох
Шатны хөндлөвч холбоосыг бэхлэх
Шатны гуя залгаас бэхлэх
Холбоосыг бэхэлсэн /чагтанга/
Ажлын байрны зааварчилгаатай танилцсан
Ажлын байрны зааварчилгааг дагаж
мөрдсөн
Ажиллах нөхцөлд эрүүл ахуйн нөхцөлийг
хангаж ажиллах
Барилгын ерөнхий зурагтай танилцсан
Барилгын ажлын зургийг уншиж
тайлбарласан
Шат угсрах норм дүрэмтэй танилцсан
Ажлын байрны зохион байгуулалттай
танилцсан
Шат угсрах ажлын төлөвлөгөө
боловсруулсан
Шат угсрах ажлын төлөвлөгөөтэй танилцсан
Шатны эд ангийг төлөвлөгөөний дагуу
боловсруулсан
Угсрах талбайд байрлуулсан
Тоног төхөөрөмжийг сонгосон
Цахилгаан өргүүрийг ажиллахад бэлдсэн
Өргүүрийг цахилгаан эх үүсвэрт холбосон
Өргүүрийг цахилгаан эх үүсвэрээс салгасан
Шатны тавцанг бүрэн бүтэн эсхийг шалгасан
Шатны тавцангийн дэгээг шалгасан

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Асуулгын арга
- Ажиглалтын
арга
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бэхэлгээний бүрэн бүтэн
байдалыг шалгах

-

ГШҮ 4.1 Шат бүрэн угсарч дууссаны дараа хянаж
шалгах
ГШҮ 4.2 Даацын бүтээц
шат хүртэлх зайг шалгах
ГШҮ 4.3 Шатны тавцангийн
хөдөлгөөнтэй эсэхийг
шалгах
ГШҮ 3.7 Шат тавцанг
угсрах

ЧЭ 4. Угсарсан шатыг
шалгаж
баталгаажуулах

ГШҮ 4.4 Шатны даацыг
норм дүрмийн дагуу
баримтлах
ГШҮ 4.5 Шатны
ашиглалтын явцын
бүртгэлд тэмдэглэж
баталгаажуулах
ЧЭ 5. Аюулгүйн дохио
тэмдэг тэмдэглэгээг
байршуулах

ГШҮ 5.1 Шатан дээр
ажиллах тэмдэг
тэмдэглээтэй танилцах

-

Шатны тавцангийн ашиглах нөхцөлийг
шалгасан
Угсарсан хөлөнд тавцанг угсрах
Тавцангийн дэгээг бүрэн хийх
Тавцангийн дэгээг түгжсэн
Шатны бэхэлгээг шалгасан
Угсарсан шат ханатай хөдөлгөөнгүй
холбосон эсхийг шалгасан
Угсарсан шат хананы хоорондын хэмжээг
авсан
Шат, хананы хоорондын зайг шалгасан
Шатны хөдөлгөөнтэй эсэхийг шалгах
Шатны тавцангийн хөдөлгөөнт хэсгийг
шалгасан
Шатны тавцангийн дэгээ суусан эсэхийг
шалгасан
Шатны тавцангийн дэгээ түгжигдсан эсэхийг
шалгасан
Шатны талбайд материал байрлуулах
талбайг шалгасан
Ажил гүйцэтгэх зайг шалгасан
Багаж байрлуулах зай талбайг шалгасан
м2 –д оногдох ачааг тооцсон

-

Шат ашиглах заавартай танилцсан
Шатан дээр ажиллах үед журналд тэмдэглэл
хөтөлсөн

-

Шат угсрах аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
журамтай танилцсан
Байрлуулах тэмдэг тэмдэглэгээтэй
танилцсан

-

- Онолын
танхим
- Асуулгын арга
- Сургалтын - Ажиглалтын
дадлагын
арга
газар

- Онолын
танхим

- Асуулгын арга
- Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 5.2 Угсарсан бэлэн
шатыг шалган шаардлага
хангаагүй бол хориглох
тэмдэг тавих

Угсарсан шатыг шалгаж тэмдэг тэмдэглэгээ
байрлуулах
Ажиллаж болохгүй шатанд хориглох тэмдэг
хүний нүдэнд ил харагдахуйцаар
байрлуулна.

ГШҮ 5.3 Шатыг шалгаж
аюулгүйн шаардлага
хангаж байвал ажиллах
ногоон пайз зүүх

Ажиллаж болох шатан дээр ногоон пайз
зүүсэн тэмдгийг шалгасан
Ногоон пайз өлгөсөн шатан дээр ажилласан

-

ГШҮ 5.4 Анхааруулах,
хориглох, сануулах
тэмдэглэгээг шатан дээр
тавьж байрлуулах

-

ГШҮ 5.5 Шатны 4,0 м-ээс
дээш шатанд давхар тус
бүрт анхааруулах,
сануулах, хориглох тэмдэг
тэмдэглэгээг байршуулах
ГШҮ 6.1 Шат угсрах нийт
тоо хэмжээг гаргах
ЧЭ 6. Хамгаалалтын
тор татаж бэхэлгээ
хийх

ГШҮ 6.2 Хамгаалалтын
тор, хаалт хийх багаж
хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 6.3 Хашлага, хаалт
хамгаалалтыг сонгох

-

Бүрэн бус шатны хэсэгт анхааруулах тэмдэг
байрлуулсан
Хөдөлгөөнтэй шатанд сануулах тэмдэг
байрлуулсан
Ажиллаж болохгүй шатан дээр хориглох
тэмдэг байрлуулсан
Өндөрт ажиллах үед шатны талбайд тэмдэг
тэмдэглэгээг байрлуулсан
Шатны давхар бүрт аюулгүй ажиллагааны
тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан
4,0 м-ээс дээш өндөртэй шатыг комисс
хүлээн авсаны дараа ажилласан
Хамгаалалтын тор татаж бэхлэх ажлын
зурагтай танилцсан
Угсрах шатны тоо хэмжээг гаргасан
Хамгаалалтын тор бэхлэх бахь, таслагч
сонгосон
Хэмжих багаж метр, шугам, харандаа, булан
хэмжэгч зэргийг сонгосон
Зүсэгч багаж хайч, хутга, цаасны хутга,
хөрөө сонгосон
Хамгаалал хаалт торон бэхэлгээ сонгосон
Модон хаалт хашлага хаалт сонгосон

- Сургалтын
дадлагын
газар

- Онолын
танхим
- Асуулгын арга
- Сургалтын - Ажиглалтын
дадлагын
арга
газар
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ГШҮ 6.4 Хамгаалалтын тор
татаж бэхлэх
ГШҮ 6.5 БНбД-ийг
баримтлан хашлага хаалт хийх
ГШҮ 7.1 Шат буулгаж
хураах ХАБЭА
шаардлагатай танилцах
ГШҮ 7.2 Шатыг хэсэгчлэн
задлаж буулгах
ЧЭ 7. Шатыг зааврын
дагуу хураах

ГШҮ 7.3 Шатны эд ангийг
ялгаж хураах

-

ГШҮ 7.4 Шатыг тээвэрлэх

-

Төмөр хаалт хашлага сонгосон
Хамгаалалтын торыг бэхэлсэн
Модон хашлага хаалт хийсэн
төмөр хаалт хашлага хийсэн
Хашлага хаалтын бэхэлгээг бэлтгэсэн
БНбД-д заасны дагуу хашлага хийсэн
Норм дүрмийн дагуу хаалт хийсэн
Угсарсан шатыг буулгах хөдөлмөрийн
аюулгүй байдалтай танилцсан
Технологи процессийн дагуу шат буулгаж
хурааж ХЭБ,ЭА-г мөрдөж ажилласан
Шатыг дээд хэсгээс эхлэн задалсан
Шатыг хэсэгчлэн буулгасан
Шатны хөл ялгаж хураасан
Шатны хөндлөвч ялгаж хураасан
Шатны холбоосыг ялгаж ангилж хураасан
/чагтанга/
Шат тээвэрлэх үеийн ХЭБ,ЭА-н дүрэм
баримтлан ажиллах
Шат тээвэрлэх машин механизмыг сонгосон
Шатны босоо тулаас, хашлага, чагтан
холбоосыг багцалж тээвэрлэсэн

- Онолын
танхим
- Асуулгын арга
- Сургалтын - Ажиглалтын
дадлагын
арга
газар
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын суурь дулаалах
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү нэгж нь суурийн дулаалгын талбай,
гадаргуу, материалыг бэлтгэх, ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг түрхэх, дулаалгын
материалыг тааруулан бэлтгэж шалны дулаалга хийх мэдлэг, чадвар, хандлагыг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Барилгын материалыг судлах
 Барилгын талбайг зохион байгуулах
 Ажлын зураг унших
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Суурийн
дулаалгын ажлын
талбайг бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Дулаалах
гадаргууг эхний үед
бэлтгэх

3

ЧЭ 3. Суурь дулаалах
материалыг бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Ажлын бүсийг
тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Эргэх орчинг бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Ажилд хэрэглэгдэх
багаж хэрэгслийг байрлуулах
ГШҮ 1.4 Ажлын талбайд
шаардлагатай материал
бэлтгэж байрлуулах
ГШҮ 1.5 Бэлтгэсэн ажлын
байраа хянах
ГШҮ 2.1 Дулаалах гадаргууг
хусаж цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Тоосонцорт гадаргууг
ган сойзоор цэвэрлэх
ГШҮ 2.3 Хийн даралтаар
цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.5 Цахилгаан багажаар
цэвэрлэх
ГШҮ 3.1Ажлын зурагтай
танилцах

Сургууль
дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:.15-20..
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг ...432..
Дадлага

4

14

10

28

4

24

28

56

4

32

32

68

90

4

ЧЭ 4. Ус чийгнээс
хамгаалах түрхлэг
түрхэх

5

ЧЭ 5. Дулаалгын
материалыг хэмжээгээр
нь тааруулж бэлтгэх

6

ЧЭ 6. Дулаалгын
материалыг суурьт
угсрах

7

ЧЭ 7. Шалны дулаалга
хийх

ГШҮ 3.2 Материалын тооцоо
хийх
ГШҮ 3.3 Материалыг агуулахад
хадгалах
ГШҮ 3.4 Дулаалгын материалыг
зөөвөрлөх
ГШҮ 3.5 Дулаалгын материалыг
ажлын талбайд байрлуулах
ГШҮ 4.1 Түрхлэгийн төрөл
сонгох
ГШҮ 4.2 Сонгосон түрхлэгээ
ажлын талбайд бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Түрхлэгийн орц
найрлагыг тохируулах
ГШҮ 4.4 Эхний үеийн түрхлэг
хийх
ГШҮ 4.5 Хоёрдугаар үеийн
түрхлэг хийх
ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 5.2 Тухайн барилгын
дулаалах гадаргуутай танилцах
ГШҮ 5.3 Багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Бэлдэцийн хэмжээсийг
зүсэж тааруулах
ГШҮ 5.5 Бэлдсэн бэлдэц
зүсвэрийг ангилан ялгах
ГШҮ 6.1 Суурийн босоо
гадаргуугийн бэлтгэл ажлыг
шалгах
ГШҮ 6.2 Гадаргууд эхний үеийн
түрхлэг түрхэх
ГШҮ 6.3 II үеийн түрхлэг түрхэх
ГШҮ 6.4 Дулаалгын материалыг
нааж тогтоох
ГШҮ 6.5 Дулаалгын материалыг
анг зөрүүлж нааж тогтоох
ГШҮ 6.5 Дулаалгын материалыг
хананд бэхэлж хадах
ГШҮ 7.1 Хөрс тэгшлэх
ГШҮ 7.2 Хайрган үе хийх
ГШҮ 7.3 Ус тусгаарлах гялгар
цаас дэвсэх
ГШҮ 7.4 Элсэн үе дэвсэх
ГШҮ 7.5 Дулаалгын хөөс I, II үе
тавих
ГШҮ 7.6 Гялгар цаас дэвсэх

4

32

32

68

4

32

32

68

8

32

32

72

8

32

32

72

91

ГШҮ 7.7 I, II үеийн арматурчлал
хийх
ГШҮ 7.8 Бетонон тэгшилгээ
хийх
ГШҮ 7.9 Өнгөлгөөний үеийн
тэгшилгээ хийх
ГШҮ 7.10 Ажлын заадас гаргах
36
198 198 432
8,4% 91.6%

Онол, дадлагын харьцаа
Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журам
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм, зааварчилгаа
 Барилгын норм ба дүрмүүд
 Суурийн дулаалгын ажлын талбайг бэлтгэх
 Дулаалах гадаргууг эхний үед бэлтгэх
 Суурь дулаалах материалыг бэлтгэх
 Ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг түрхэх
 Дулаалгын материалыг хэмжээгээр нь тааруулж
бэлтгэх
 Дулаалгын материалыг суурьт угсрах
 Шалны дулаалга хийх
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
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:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Барилгын суурь дулаалах
Суурийн дулаалгын ажлын талбайг бэлтгэх
ГШҮ 1.1 Ажлын бүсийг тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Эргэх орчинг бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг
байрлуулах
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ГШҮ 1.4 Ажлын талбайд шаардлагатай материал
бэлтгэж байрлуулах
ГШҮ 1.5 Бэлтгэсэн ажлын байраа хянах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

28 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын бүсийг тодорхойлох
 Ажлын талбайд шаардлагатай материал
бэлтгэж байрлуулах арга
 Бэлтгэсэн ажлын байраа хянах арга
Ур чадвар
 Ажлын бүсийг тодорхойлох
 Ажилд
хэрэглэгдэх
багаж
хэрэгслийг
байрлуулах
 Ажлын талбайд шаардлагатай материал
бэлтгэж байрлуулах
 Бэлтгэсэн ажлын байраа хянах
Хандлага
 Эргэх орчинг бэлтгэх
 Ажлыг хянуур хийх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 ХХХ-ийг тогтмол хэрэглэж занших
 Бие биенээ хүндэлж харьцах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Хүрз, тэрэг, тэгш ус, метр, харандаа, хадаас, хөрөө,
бахь, хадаас авах лоом
Компьютер, хэвлэгч, доргиур/нягтруулагч/, доргиурт
алх
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын суурь дулаалах
Дулаалах гадаргууг эхний үед бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Дулаалах гадаргууг хусаж цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Тоосонцорт гадаргууг ган сойзоор цэвэрлэх
ГШҮ 2.3 Хийн даралтаар цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж цэвэрлэх
ГШҮ 2.5 Цахилгаан багажаар цэвэрлэх
56 цаг
10-15
Мэдлэг
 Дулаалах гадаргууг бэлтгэх арга
 Багаж хэрэгсэл хэрэглэх арга
 Хийн даралтаар цэвэрлэх арга
 Цахилгаан багажаар цэвэрлэх арга
Ур чадвар
 Дулаалах гадаргууг хусаж цэвэрлэх
 Тоосонцорт гадаргууг ган сойзоор цэвэрлэх
 Хийн даралтаар цэвэрлэх
 Усаар шүршиж цэвэрлэх
 Цахилгаан багажаар цэвэрлэх
Сургалтын танхим, дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БН б аД-үүд, гарын авлага
Багас, сойз, ус, шпатель, зөөврийн үүсгүүр,
гэрэлтүүлэг
Компьютер, хэвлэгч, хийн даралтын аппарат,
цахилгаан точиль
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он,
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын суурь дулаалах
Суурь дулаалах материалыг бэлтгэх
ГШҮ 3.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 3.2 Материалын тооцоо хийх
ГШҮ 3.3 Материалыг агуулахад хадгалах
ГШҮ 3.4 Дулаалгын материалыг зөөвөрлөх
ГШҮ 3.5 Дулаалгын материалыг ажлын талбайд
байрлуулах
68 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Материалын тооцоо хийх арга
 Материалыг зөөх, хураах, хадгалах арга
 Дулаалгын материалыг ажлын талбайд
байрлуулах арга
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцах
 Материалын тооцоо хийх
 Материалыг агуулахад хадгалах
 Дулаалгын материалыг зөөвөрлөх
 Дулаалгын материалыг ажлын талбайд
байрлуулах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Шилэн хөвөн, хөөсөнцөр, чулуун хөвөн, хавчаар,
тэргэнцэр, дэр мод,
Комьютер, хэвлэгч, хаалт хашилга, тавиур вандан,
өргүүрийн тэргэнцэр
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын суурь дулаалах
Ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг түрхэх
ГШҮ 4.1 Түрхлэгийн төрөл сонгох
ГШҮ 4.2 Сонгосон түрхлэгээ ажлын талбайд бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Түрхлэгийн орц найрлагыг
найруулах
ГШҮ 4.4 Эхний үеийн түрхлэг хийх
ГШҮ 4.5 Хоёрдугаар үеийн түрхлэг хийх
68 цаг
10-15
Мэдлэг
 Түрхлэгийн төрөл, аргууд
 Сонгосон түрхлэгээ ажлын талбайд бэлтгэх
арга
 Түрхлэгийн орц найрлагыг найруулах арга
 Түрхлэг хийх арга
Ур чадвар
 Түрхлэгийн төрөл сонгох
 Сонгосон түрхлэгээ ажлын талбайд бэлтгэх
 Түрхлэгийн орц найрлагыг найруулах
 Эхний үеийн түрхлэг хийх
 Хоёрдугаар үеийн түрхлэг хийх
Ур чадвар
 Материал зөөж тээвэрлэхдээ аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Тосон түрхлэгтэй ажиллахдаа болгоомжтой
ажиллах
Онолын танхим, дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Хар цаас, хар лав, мод, түрхлэг түрхэх материал
Комьпютер, хэвлэгч, шат вандан
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
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4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Барилгын суурь дулаалах
Дулаалгын материалыг хэмжээгээр нь тааруулж
бэлтгэх
ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 5.2 Тухайн барилгын дулаалах гадаргуутай
танилцах
ГШҮ 5.3 Багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Бэлдэцийн хэмжээсийг зүсэж тааруулах
ГШҮ 5.5 Бэлдсэн бэлдэц зүсвэрийг ангилан ялгах
68 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Барилгын дулаалах гадаргуу
 Бэлдэцийг бэлдэх арга
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцах
 Тухайн барилгын дулаалах гадаргуутай
танилцах
 Багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэж сонгох
 Бэлдэцийн хэмжээсийг зүсэж тааруулах
 Бэлдсэн бэлдэц зүсвэрийг ангилан ялгах
Хандлага
 Материал зөөж тээвэрлэхдээ аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллахдаа анхаарал
болгоомжтой ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Шугам, метр, рейк, харандаа, өнцөг булан хэмжигч,
хүрз, хайрга, элс, эрдэст хөвөн хавтан
Комьпютер, хэвлэгч, зуурагч машин, нивиллер,
нягтруулагч
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
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2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын суурь дулаалах
Дулаалгын материалыг суурьт угсрах
ГШҮ 6.1 Суурийн босоо гадаргуугийн бэлтгэл ажлыг
шалгах
ГШҮ 6.2 Гадаргууд эхний үеийн түрхлэг түрхэх
ГШҮ 6.3 II үеийн түрхлэг түрхэх
ГШҮ 6.4 Дулаалгын материалыг нааж тогтоох
ГШҮ 6.5 Дулаалгын материалыг анг зөрүүлж нааж
тогтоох
ГШҮ 6.5 Дулаалгын материалыг хананд бэхэлж хадах
ГШҮ 6.6 Дулаалгын материалыг хананд бэхэлж хадах
72 цаг
10-15
Мэдлэг
 Суурийн босоо гадаргууг бэлтгэх арга
 Гадаргууд түрхлэг хийх арга
 Дулаалгын материалыг нааж тогтоох арга
Ур чадвар
 Суурийн босоо гадаргуугийн бэлтгэл ажлыг
шалгах
 Гадаргууд эхний үеийн түрхлэг түрхэх
 Дулаалгын материалыг нааж тогтоох
 II үеийн түрхлэг түрхэх
 Дулаалгын материалыг анг зөрүүлж нааж
тогтоох
 Дулаалгын материалыг хананд бэхэлж хадах
Хандлага
 Материал зөөж тээвэрлэхдээ аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллахдаа анхаарал
болгоомжтой ажиллах
 Тогтмол ХХХ-г хэрэглэх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Хөрөө, шугам, метр, рейк, харандаа, өнцөг булан
хэмжигч, хүрз, хайрга, элс, эрдэст хөвөн хавтан
Комьпютер, хэвлэгч, зуурагч машин, нивиллер,
нягтруулагч
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын суурь дулаалах
Шалны дулаалга хийх
ГШҮ 7.1 Хөрс тэгшлэх
ГШҮ 7.2 Хайрган үе хийх
ГШҮ 7.3 Ус тусгаарлах гялгар цаас дэвсэх
ГШҮ 7.4 Элсэн үе дэвсэх
ГШҮ 7.5 Дулаалгын хөөс I, II үе тавих
ГШҮ 7.6 Гялгар цаас дэвсэх
ГШҮ 7.7 I, II үеийн арматурчлал хийх
ГШҮ 7.8 Бетонон тэгшилгээ хийх
ГШҮ 7.9 Өнгөлгөө үеийн тэгшилгээ хийх
ГШҮ 7.10 Ажлын заадас гаргах
72 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хөрс тэгшлэх арга
 Ус тусгаарлах гялгар цаас дэвсэх арга
 Дулаалгын хөөс I, II үе тавих арга
 Бетонон тэгшилгээ хийх арга
Ур чадвар
 Хөрс тэгшлэх
 Хайрган үе хийх
 Ус тусгаарлах гялгар цаас дэвсэх
 Элсэн үе дэвсэх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Дулаалгын хөөс I, II үе тавих
 Гялгар цаас дэвсэх
 I, II үеийн арматурчлал хийх
 Бетонон тэгшилгээ хийх
 Өнгөлгөөний үеийн тэгшилгээ хийх
 Ажлын заадас гаргах
Хандлага
 Материал зөөж тээвэрлэхдээ аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллахдаа анхаарал
болгоомжтой ажиллах
 Тогтмол ХХХ-г хэрэглэх
 Аливаа зүйлд хянуур анхаарал болгоомжтой
байх
Онолын танхим, дадлагын газар
Зааварчилгааны хуудас, ажлын зураг, ХАБЭА-н
зааварчилгаа, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа,
БНбаД-үүд, гарын авлага
Хөрөө, шугам, метр, рейк, харандаа, өнцөг булан
хэмжигч, хүрз, хайрга, элс, эрдэст хөвөн хавтан
Комьпютер, хэвлэгч, зуурагч машин, нивиллер,
нягтруулагч
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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
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

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Материалын нэр
Хөрөө
Метр
Буланчий
Тэгш ус
Шугам
Харандаа
Хүрз
Хайрга
Элс
Эрдэст хөвөн
Лазерийн тэгш ус
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
М3
М3
М2
ш

Тоо
ширхэг
5
5
5
5
5
15
5
3
2
3
1

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:

Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй
барилгын дулаалгын технологийн
ажилтан
IV
Барилгын суурь дулаалах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Ажлын бүсийг
тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Эргэх орчинг
бэлтгэх

ЧЭ 1. Суурийн
дулаалгын
ажлын
талбайг
бэлтгэх

ЧЭ 2.
Дулаалах
гадаргууг
эхний үед
бэлтгэх

ГШҮ 1.3 Ажилд хэрэглэгдэх
багаж хэрэгслийг байрлуулах
ГШҮ 1.4 Ажлын талбайд
шаардлагатай материал
бэлтгэж байрлуулах
ГШҮ 1.5 Бэлтгэсэн ажлын
байраа хянах

ГШҮ 2.1 Дулаалах гадаргууг
хусаж цэвэрлэх

Чадамжийн нэгжийн код

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
-

-

Төслийн орчинтой танилцсан
Суурийн дулаалга хийх ажлын бүсийг тодорхойлсон
Ажлын байрыг зохион байгуулсан
Ажлын бүсийг засаж янзалсан
Эргэн тойрны орчинг цэвэрлэсэн
Газар шорооны тэгшилгээний ажил хийх багажийг
сонгосон
Ажлын талбайд ашиглах багаж хэрэгслэлийг
байрлуулсан
Төслийн талбайг зассан эсэхийг шалгасан
Орон зайн, эргэх хөдөлгөөний чөлөөтэй эсэхийг
шалгасан
Ажлын байрыг зохион байгуулсан
Бэлтгэсэн ажлын байраа шалгасан
Гадна хана, цокель буюу хаяавч, зоорийн давхрын
хана, суурийн дулаалах хэсэгт цутгалтын үед гарч
болзошгүй алдааг хэмжин шалгах багаж хэрэгслийг
сонгосон
ИТА-ийн хамт дулаалах гадаргууд үл хүлцэх алдаа
байгаа эсэхийг багажаар хэмжин шалгасан
Алдаатай хэсэгт тусгай таних тэмдэглэгээ хийсэн

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Онолын
танхим,
дадлагын
газар

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 2.2 Тоосонцорт
гадаргууг ган сойзоор
цэвэрлэх

-

ГШҮ 2.3 Хийн даралтаар
цэвэрлэх

-

ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.5 Цахилгаан багажаар
цэвэрлэх
ГШҮ 3.1Ажлын зурагтай
танилцах

-

ГШҮ 3.2 Материалын тооцоо
хийх

ЧЭ 3. Суурь
дулаалах
материалыг
бэлтгэх

ГШҮ 3.3 Материалыг
агуулахад хадгалах

-

-

ГШҮ 3.4 Дулаалгын
материалыг зөөвөрлөх

-

Алдаатай хэсгүүдийг хэрхэн засах аргачлал
боловсруулсан
Боловсруулсан аргачлалыг танилцуулан батлуулсан
Батлагдсан аргачлалаар гарсан алдааг зассан
Гадаргууд наалдсан зуурмагийн үлдэгдэл болох
хатуу товруут гадаргууг хусаж цэвэрлэсэн
Гадаргуун арзгарыг ган сойзоор үрж цэвэрлэсэн
Тоосонцорт гадаргууг үлээлгэж хийн даралтаар
цэвэрлэсэн
Усаар шүршиж цэвэрлэсэн
Усаар шүршиж цэвэрлэх талбайг тодорхойлсон
Усаар шүршиж цэвэрлэсэн
Цахилгаан багажны бүрэн бүтэн эсхийг шалгасан
Цахилгаан багажаар цэвэрлэгээ хийсэн
Ажлын зурагтай танилцах зөвшөөрөл авсан
Ажлын зургааас дулаалах материалтай танилцсан
Дулаалгад хэрэглэгдэх ажлын тоо хэмжээтэй
танилцаж хэмжээг авсан
Бүлэг /хэсэлэл/ тус бүрээр нь тооцоог гаргасан
Шаардагдах материалын тоо хэмжээг гарган тооцсон
Материалыг байрлуулах зайг тооцсон
Зөөх аргачлалаа тооцож сонгосон
Гараар зөөгдөх материалыг төслийн талбайд зөв дэс
дараалалтай байрлуулсан
Тэргэнцэрээр зөөгдөх материалыг төслийн талбайд
байрлуулсан
Төслийн талбайн орчинг хаасан болон түгжсэн
эсэхийг шалгах
Хадгалах материалыг төрөл шинж чанараар нь ялгаж
ангилсан
Материал бүрийг агуулахад хадгалах нөхцлийг
сонгосон
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ГШҮ 3.5 Дулаалгын
материалыг ажлын талбайд
байрлуулах
ГШҮ 4.1 Түрхлэгийн төрөл
сонгох

ГШҮ 4.2 Сонгосон түрхлэгээ
ажлын талбайд бэлтгэх

-

Дулаалгын материалыг ажлын байранд зөөвөрлөсөн
Дулаалгын материалыг ажлын талбайд байрлуулсан

-

Ажиллах орчин болон нөхцлийг тодорхойлсон
Бэлэн шингэн аль эсвэл найруулах түрхлэгийг
нөхцлөөс нь хамаарч сонгосон
Төслийн ажиллах хэмжээг тооцсон
Нийт шаардагдах түрхлэгийг төслийн талбайд
байрлуулсан
Найруулах төлөвийн түрхлэг, зуурах шингэнийг
төслийн талбайд байрлуулсан
Түрхлэг хийх гарын авлага, танилцуулгатай
танилцсан
Хэмжээнээс хамааран шингэнийг хооронд нь
найруулсан /орц, норм/
Хуурай төлөвийн түрхлэгийг сонгож орц найрлагын
хэмжээг тодорхойлсон
Түрхлэгийн орц найрлагыг технологийн дагуу
найруулсан
Гадаргуу дээр түрхлэг түрхэх багажийг тодорхойлсон
Шаардагдах өнхрүүш, багс зэргийг төслийн
гадаргуугаас хамааруулж сонгосон
Түрхлэг хийх төслийн гадаргууг цэвэр эсэхийг
шалгасан
Бохирдолтой хэсгийг тухайн үед нь цэвэрлэсэн
Түрхлэгийг төслийн гадаргуугийн эхний үед дагуу
чиглэлд жигд түрхсэн

-

ЧЭ 4. Ус
чийгнээс
хамгаалах
түрхлэг түрхэх

ГШҮ 4.3 Түрхлэгийн орц
найрлагыг тохируулах

-

ГШҮ 4.4 Эхний үеийн түрхлэг
хийх

-

ГШҮ 4.5 Хоёрдугаар үеийн
түрхлэг хийх

Материал бүрийг төрөл ангиллаар нь тоолж
бүртгэсэн
Материал бүрийг төрөл ангиллаар нь тэмдэглэж
перкжүүлсэн

-
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ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай
танилцах

ЧЭ 5.
Дулаалгын
материалыг
хэмжээгээр нь
тааруулж
бэлтгэх

ГШҮ 5.2 Тухайн барилгын
дулаалах гадаргуутай
танилцах

ГШҮ 5.3 Багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

ГШҮ 5.4 Бэлдэцийн
хэмжээсийг зүсэж тааруулах
ГШҮ 5.5 Бэлдсэн бэлдэц
зүсвэрийг ангилан ялгах
ГШҮ 6.1 Суурийн босоо
гадаргуугийн бэлтгэл ажлыг
шалгах
ЧЭ 6.
Дулаалгын
материалыг
суурьт угсрах

ГШҮ 6.2 Гадаргууд эхний
үеийн түрхлэг түрхэх

ГШҮ 6.3 II үеийн түрхлэг
түрхэх
ГШҮ 6.4 Дулаалгын
материалыг нааж тогтоох

-

ИТА-аас ажлын зурагтай танилцах зөвшөөрөл авсан
Холбогдох ажилбарын ажлын зурагтай танилцсан
Шаардлагатай тэмдэг тэмдэглэгээг хийж авсан
Дулаалах төслийн гадаргууг шалгасан
Дулаалах төслийн гадаргуугийн төвөгшилтийг
тодорхойлсон
Дулаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан
Дулаалгын материал бэлтгэх багажны жагсаалт
гаргасан
Ашиглах багаж хэрэгсэлээ зөв сонгож авсан
Багаж хэрэгслийг хүлээж авахдаа бүрэн бүтэн,
ажиллагаатай эсэхийг шалгаж авсан
Дулаалах төслийн гадаргуугийн тэгш бус хэмтэй
хэсэглэлд бэлдэцийг тааруулан эсгүүр хийсэн
Эсгүүр бүрээр бэлдэцийг зүсэж тааруулан бэлтгэсэн
Бэлдэц бүрийг төрөл бүрээр нь ангилан ялгасан
Ангилал тус бүр дээр таних тэмдэглэгээ хийсэн
Суурийн бэлтгэл ажлыг шалгасан
Нарийвчлан суурийн босоо гадаргуугийн бэлтгэл
ажлыг шалгасан
Түрхлэг хийх гадаргууг шалгасан
Гадаргууд эхний үеийн түрхлэгийг хөндлөн чиглэлд
түрхсэн
Түрхлэгийг жигд түрхсэн
1-р үеийн түрхсэн түрхлэгийг шалгасан
Гадаргууд II үеийн үеийн түрхлэгийг босоо чиглэлд
түрхсэн
Түрхлэгийг жигд түрхсэн
Дулаалгын материалыг сонгосон
Дулаалгын наах материалыг сонгосон
Дулаалгын материалыг нааж тогтоосон
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ГШҮ 6.5 Дулаалгын
материалыг анг зөрүүлж
нааж тогтоох
ГШҮ 6.6 Дулаалгын
материалыг хананд бэхэлж
хадах

ГШҮ 7.1 Хөрс тэгшлэх

-

Дулаалгын материалын зөрүүлэгийг зөв хийсэн
Дулаалгын материалыг анг зөрүүлж нааж тогтоосон

-

Дулаалгын материал хадах хадаас бэлтгэсэн
Дулаалгын материалыг хананд бэхэлж хадсан
Хадаж тогтоосон дулаалгын материалыг шалгасан
Шалны хөрсийг гараар тэгшилсэн
Хөрсийг нягтруулж индүүдсэн
Шаардлагатай хэсгүүдэд ухаас асгаас нэмэлтээр
хийсэн
Техник явж хийж чадахааргүй захын бүсүүдэд гар
нягтруулагчаар хөрсийг нягтруулсан
Техник явж хийж чадахааргүй захын бүсүүдэд гараар
хөрсийг тэгшилсэн
Ажлын даалгаврын дагуу хайргын ширхэгийн хэмжээ,
төрлийг сонгосон
Нийт орцийг тодорхойлсон
Хайргыг ажлын даалгаврын дагуу жигд дэвссэн
Жигд тараасан хайргыг бага хэмжээгэр нягтруулсан
Ус, чийг тусгаарлах гялгар цаасыг сонгосон
Цаасыг дэвсэх ажлын даалгавартай танилцсан
Ажлын даалгаврын дагуу ус чийгнээс хамгаалж
дэвсгэрийг дэвссэн
Хэлбэртэй гадаргууд зүсвэр хийсэн
Зүсвэрийг холбож наасан
Элсний нийт орцийн хэмжээг тодорхойлсон
Элсийг ус, чийг тусгаарлагч дээр ажлын даалгаврын
дагуу жигд тараан дэвссэн
Шугам модоор тэгшилгээ хийсэн
Ажлын даалгаврын дагуу дулаалгын хөөс дэвсэх
төслийн гадаргуугийн хэмжээг тооцсон

-

ГШҮ 7.2 Хайрган үе хийх
ЧЭ 7. Шалны
дулаалга хийх
ГШҮ 7.3 Ус тусгаарлах
гялгар цаас дэвсэх

ГШҮ 7.4 Элсэн үе дэвсэх
ГШҮ 7.5 Дулаалгын хөөс I, II
үе тавих

-
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-

ГШҮ 7.6 Гялгар цаас дэвсэх

-

ГШҮ 7.7 I, II үеийн
арматурчлал хийх

-

ГШҮ 7.8 Бетонон тэгшилгээ
хийх

-

ГШҮ 7.9 Өнгөлгөө үеийн
тэгшилгээ хийх

ГШҮ 7.10 Ажлын заадас
гаргах

-

Эхний болон хоёрдугаар үеийн хөөсөнцөр хавтангийн
зузааныг тааруулан бэлтгэсэн
Төслийн талбайд байршуулсан
Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг төслийн талбайд
бэлтгэсэн
Эхний үед ажлын даалгаварын дагуу дэвссэн
Мөн хоёрдугаар үеийг ажлын даалгаварын дагуу
эхний үеээс хөндлөн чиглэл ам даруулан дэвссэн
Ус, чийг тусгаарлах гялгар цаасыг сонгосон
Цаасыг дэвсэх ажлын даалгавартай танилцсан
Ажлын даалгаврын дагуу ус чийгнээс хамгаалж
дэвсгэрийг дэвссэн
Хэлбэртэй гадаргууд зүсвэр хийсэн
Арматурчлах хэмжээг тодорхойлсон
Арматурын диаметрийг сонгосон
Ажлын даалгаврын дагуу технологи дарааллыг
баримтлан арматурчилал хийсэн
Ажлын даалгаварын дагуу шалны бетон тэгшилгээ
цутгасан
Шал бетон цутгуулах үед өмнөх буюу доод үеийн
бүтцийг гэмтээхгүй байлгах ажиглалтыг хийсэн
Өнгөлгөөний үеийн шалны тэгшилгээ хийсэн
Тэгшилгээ хийх шугам мод, илүүрийг зөв тохируулан
сонгосон
Тэгшилгээг шугам модоор тэгшилсэн
Шал бетоныг өнгөлөх тохиромжтой хугацаааг хангаж
өнгөлгөөг хийсэн
Өнгөн үеийн хаталтыг хамгаалсан
Ажлын болон бетоны талбайн заадас гаргах багаж
сонгосон
Норм стандартын дагуу заадсыг гаргасан
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын хана дулаалах
Чадамжийн нэгжийн код:
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамж нь ханын дулаалгын бэлдэцийг
бэлтгэх, дулаалах гадаргууг цэвэрлэх, хананд салхи тусгаарлагчийг тогтоох, уур, ус,
дулаан тусгаарлалт хийх, хананд уур тусгаарлагч тогтоох, ханыг хөөсөнцөр хавтангаар
дулаалах, хананд рам бэхлэх эрдэс чулуун хавтанг тогтоох, эрдэс чулуун хөвөнгөөр
дулаалах, дулаалгатай сайтинг угсрах, дулаалгыг механик гэмтлээс хамгаалах,
дулаалгыг хянаж шалгах, гарсан алдааг засварлахдаа ХАБЭА-г хангаж ажиллах мэдлэг,
чадвар, хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож ашиглах
 ХАБЭА-ыг хангаж ажиллах
 Барилгын зураг зүй
 Цахилгаан техникийн үндэс
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Дулаалах
гадаргууг цэвэрлэх

Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

1

ЧЭ 1. Ханын
дулаалгын бэлдэц
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр
Үйлдвэрл
эл дээр

Чадамжийн
элемент

2

16

16

34

2

12

12

26

Онол

№

Анги дүүргэлт:...15-20.
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг .....516
Дадлага

ГШҮ 1.1 Хана дулаалах ажлын
даалгавартай танилцах
ГШҮ 1.2 Даалгаврын дагуу
материалыг ажлын талбарт зөөж
бэлдэх
ГШҮ 1.3 Дулаалга хийх хананд
тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 1.4 Хэмжээ авсан материалд
зүсвэр хийх
ГШҮ 1.5 Бэлдсэн бэлдэцийг ажлын
байранд тарааж байрлуулах
ГШҮ 2.1 Дулаалах гадаргууг хусаж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Тоосонцорт гадаргууг
цэвэрлэх
ГШҮ 2.3 Хийн даралтаар үлээлгэж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж цэвэрлэх
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3

4

5

6

7

ГШҮ 2.5 Цахилгаан багажаар
гадаргууг тэгшлэх
ГШҮ 3.1 Даалгаврын дагуу салхи
тусгаарлагчийг сонгож бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Тусгаарлагч наах гадаргуу
ЧЭ 3. Хананд
дээр түрхлэг түрхэх
салхи
тусгаарлагчийг
ГШҮ 3.3 Салхи тусгаарлагчийн
тогтоох
бэлдэц бэлтгэх, наах
ГШҮ 3.4 Түрхлэгийг гадаргуу дээр
түрхэх
ГШҮ 4.1 Гадна жааз \рам\ дулаан
тусгаарлагчийг бэлдэх
ГШҮ 4.2 Дулаан тусгаарлагч
материалыг гадна жааз \рам\ дунд
байрлуулан тогтоох
ЧЭ 4. Уур, ус,
ГШҮ 4.3 Гадна жааз \рам\ хуйлмал
дулаан
материалыг хийх
тусгаарлалт хийх
ГШҮ 4.4 Дулаан тусгаарлагч
материалыг дотор жааз \рам\ дунд
байрлуулан тогтоох
ГШҮ 4.5 Дотор жааз \рам\ уур, ус,
чийг тусгаарлалтыг хийх
ГШҮ 5.1 Уур тусгаарлагчийг сонгон
бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Хэмжээс авч бэлдэц
бэлтгэх
ЧЭ 5. Хананд уур
ГШҮ 5.3 Тусгаарлагчийг холбох
тусгаарлагч
туузан наалт бэлтгэх
тогтоох
ГШҮ 5.4 Уур тусгаарлагч наалтаар
холбож наах
ГШҮ 5.5 Бүтээцийн өнцөг, ирмэгийг
туузаар нааж тогтоох
ГШҮ 6.1 Ханын хөөсөнцөр дулаалга
хийх багаж тоног төхөөрөмжийг
бэлтгэх
ГШҮ 6.2 Дулаалах хана хашлага
бүтээцийн гадаргууг тэгшлэх
ГШҮ 6.3 Хөөсөнцөр дулаалга наах
ЧЭ 6. Ханыг
хананд суурь түрхлэг хийх
хөөсөнцөр
хавтангаар
ГШҮ 6.4 Төмөр тулгуурын бэхэлгээ
дулаалах
бэхлэх
ГШҮ 6.5 Тавлагч хадаасны толгойг
бэхлэх
ГШҮ 6.6 Цавуулаг зуурмаг түрхэх
ГШҮ 6.7 Хөөсөнцөр хавтанг хананд
бэхлэх
ЧЭ 7. Эрдэс чулуун ГШҮ 7.1 Ажлын зургаас эрдэс
хавтанг тогтоох
хөвөнгийн хэмжээ тодорхойлох

2

16

14

32

4

16

14

34

2

16

14

32

4

32

28

64

4

24

20

48

111

8

9

10

11

ГШҮ 7.2 Дулаалгын материалын
жаазыг бэлтгэх
ГШҮ 7.3 Эрдэс чулуун хавтанг
хэмжээсийн дагуу ажлын талбарт
бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Тогтоох багаж хэрэгслэл
тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Суурилуулсан жаазан дээр
хавтанг тогтоох
ГШҮ 8.1 Хананы хэмжээг эрдэс
чулуун хөвөнгөөр дулаалах тоо
хэмжээг тооцох
ГШҮ 8.2 Жаазыг дулаалгын
хэмжээсийн дагуу бэлтгэх
ЧЭ 8. Эрдэс чулуун
ГШҮ 8.3 Хэмжээсийн дагуу
хөвөнгөөр
материалыг ажлын талбарт
дулаалах
бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Эрдэс чулууг хөвөн
тогтоох багаж хэрэгсэл бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Жаазан дээр дулаалгын
хавтанг тогтоох
ГШҮ 9.1 Мателл сайтингаар жаазыг
бэлтгэх
ГШҮ 9.2 Талбайд мателл сайтинг
бэлтгэх
ЧЭ 9. Дулаалгатай
ГШҮ 9.3 Мателл сайтингаар
сайтинг угсрах
ажиллах багаж хэрэгсэл бэлтгэх
ГШҮ 9.4 Дулаалгатай сайтингийг
жаазан дээр тогтоох
ГШҮ 9.5 Металл сайтинг угсрах
ГШҮ 10.1 Дулаалгын материалыг
гадны нөлөөллөөс хамгаалах
ГШҮ 10.2 Хамгаалалт хийх багаж
ЧЭ 10: Дулаалгыг
хэрэгслээ сонгох
механик гэмтлээс
ГШҮ 10.3 Зуурмаг, цавуу бэлтгэх
хамгаалах
ГШҮ 10.4 Тор сетк тогтоох
ГШҮ 10.5 Тэгшилж өнгөлөх
ГШҮ 10.6 Хөрсжүүлэлт хийх
ГШҮ 11.1 Будгийн ажил гүйцэтгэх
үеийн ХАБЭА-г мөрдөх
ГШҮ 11.2 Будгийн ажил гүйцэтгэх
багаж хэрэгсэл сонгох
ЧЭ 11: Дулаалгыг
ГШҮ 11.3 Усан будаг бэлтгэх
хянаж шалгах,
ГШҮ 11.4 Усан будгийн ажлыг
гарсан алдааг
гүйцэтгэх
засварлах
ГШҮ 11.5 Тосон будаг бэлтгэх
ГШҮ 11.6 Тосон будгийн ажлыг
гүйцэтгэх

4

32

28

64

4

32

28

64

4

24

24

52

4

32

30

66

112

12

ЧЭ 12: Дулаалгыг
хянаж шалгах,
гарсан алдааг
залруулах

ГШҮ 12.1 Алдаа гэмтлийг шалгаж
илрүүлэх
ГШҮ 12.2 Хүлцэх алдаа
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс
хэтэрсэн тохиолдолд засварлах
арга сонгох
ГШҮ 12.3 Дулаалгын зай гарсан
хэсэгт нөхөөс хийж засварлах
ГШҮ 12.4 Дулаалгын материалын
уулзвар заадаст 1, 2-р үед анг
дарж зөрүүлж засварлах
ГШҮ 12.5 Дулаалга хийсэн
бэхэлгээг шалгаж засах
36
252 228
7.0% 93%

Онол, дадлагын харьцаа

516

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журам
 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн зааварчилгаа
 Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааварчилгаа
 Ханын дулаалгын бэлдэц бэлтгэх
 Дулаалах гадаргууг цэвэрлэх
 Хананд салхи тусгаарлагчийг тогтоох
 Уур, ус, дулаан тусгаарлалт хийх
 Хананд уур тусгаарлагч тогтоох
 Ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах
 Эрдэс чулуун хавтанг тогтоох
 Эрдэс чулуун хөвөнгөөр дулаалах
 Дулаалгатай сайтинг угсрах
 Дулаалгыг механик гэмтлээс хамгаалах
 Дулаалгыг хянаж шалгах, гарсан алдааг засварлах
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Хүйтэн
 Халуун
 Өндөрт
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:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын хана дулаалах
Ханын дулаалгын бэлдэц бэлтгэх
ГШҮ 1.1 Хана дулаалах ажлын даалгавартай
танилцах
ГШҮ 1.2 Даалгаврын дагуу дулаалгын материалыг
ажлын талбарт зөөж бэлдэх
ГШҮ 1.3 Дулаалга хийх хананд тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 1.4 Хэмжээ авсан материалд зүсвэр хийх
ГШҮ 1.5 Бэлдсэн бэлдэцийг ажлын байранд тарааж
байрлуулах
34 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
 Хэмжилт хийх арга
Ур чадвар
 Даалгаврын дагуу материалыг ажлын талбарт
зөөх
 Тэмдэглэгээ тавих
 Хэмжээ авч зүсвэр хийх
 Бэлдсэн бэлдэцийг тарааж байрлуулах
Хандлага
 Багаар ажиллах
 Мэргэжилдээ дуртай
 Үнэнч шударга
 Бүтээлч
 Хариуцлага хүлээх
 Эмх цэгцтэй
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Хөөс, шилэн хөвөн, чулуун хөвөн, хонины ноос, эсгий
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Барилгын хана дулаалах
Дулаалах гадаргууг цэвэрлэх
ГШҮ 2.1 Дулаалах гадаргууг хусаж цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Тоосонцорт гадаргууг цэвэрлэх
ГШҮ 2.3 Хийн даралтаар үлээлгэж цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж цэвэрлэх
ГШҮ 2.5 Цахилгаан багажаар тэгшлэх
26 цаг
10-15
Мэдлэг
 Дулаалах гадаргууг ялган таних арга
 Тоосонцорт гадаргууг ган сойзоор цэвэрлэх арга
 Цэвэрлэх багаж хэрэгсэл
Ур чадвар
 Дулаалах гадаргууг хусаж цэвэрлэх
 Тоосонцорт гадаргууг ган сойзоор цэвэрлэх
 Хийн даралтаар цэвэрлэх
 Усаар шүршиж цэвэрлэх
 Цахилгаан багажаар цэвэрлэх
Хандлага
 Багаар ажиллах
 Мэргэжилдээ дуртай
 Бүтээлч
 Хариуцлага хүлээх
 Эмх цэгцтэй
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Ус
Харандаа, шугам, метр, нийвий , ган сойз, шүүр, хийн
даралт, даралтын хошуу, усны цахилгаан насос
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Барилгын хана дулаалах
Хананд салхи тусгаарлагчийг тогтоох
ГШҮ 3.1 Даалгаврын дагуу салхи тусгаарлагчийг
сонгож бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Тусгаарлагч наах гадаргуу дээр түрхлэг
түрхэх
ГШҮ 3.3 Салхи тусгаарлагчийн бэлдэц бэлтгэх, наах
32 цаг
10-15
Мэдлэг
 Салхи тусгаарлагч материалыг ангилал
 Салхи тусгаарлагчийг наах түрхлэг
 Салхи тусгаарлах материалыг наах дараалал
 Салхи тусгаарлах материалыг тогтоох
технологи
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
Ур чадвар
 Даалгаварын дагуу салхи тусгаарлагчийг
сонгож бэлтгэх
 Хэмжээс авч бэлдэц бэлтгэх
 Ханын гадаргуунд салхи тусгаарлагчийг наах
түрхлэгийг бэлтгэх \цавуу\
 Түрхлэгийг гадаргуу дээр түрхэх
 Салхи тусгаарлагчийг наах
Хандлага
 Багаар ажиллах
 Мэргэжилдээ дуртай
 Бүтээлч
 Хариуцлага хүлээх
Сургуулийн онол дадлгын газар
Үйлдвэр, болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Салхи тусгаарлагч материал, цавуу, шрупп
Харандаа, шугам, рулет метр, багс, өнхрүүш, хувин,
тэвш,
цахилгаан
хутгагч,
цавууны
тавиур,
зориулалтын цавуу нялагч, зүсвэрийн машин, хөрөө,
цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
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2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хана дулаалах
Уур, ус, дулаан тусгаарлалт хийх
ГШҮ 4.1 Гадна жааз \рам\ дулаан тусгаарлагчийг
бэлдэх
ГШҮ 4.2 Дулаан тусгаарлагч материалыг гадна жааз
\рам\ дунд байрлуулан тогтоох
ГШҮ 4.3 Гадна жааз \рам\ хуйлмал материалыг хийх
ГШҮ 4.4 Дулаан тусгаарлагч материалыг дотор жааз
\рам\ дунд байрлуулан тогтоох
ГШҮ 4.5 Дотор жааз \рам\ уур, ус, чийг тусгаарлалтыг
хийх
34 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын байрны зохион байгуулалт
 Барилгын ханын гадаргууг ялгаж таних
 Уур, ус тусгаарлагч материалын төрөл
ангилал
 Уур, ус тусгаарлагчийн тогтоох технологи
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
Ур чадвар
 Гадна каркасны дулаан тусгаарлагчийг бэлдэх
 Гадна каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг
байрлуулан тогтоох
 Гадна каркасны уур ус тусгаарлалтыг хийх
 Дотор каркасны дунд дулаан тусгаарлагчийг
байрлуулан тогтоох
Хандлага
 Дотор каркасны ус чийг тусгаарлалтыг хийх
 Багаар ажиллах
 Мэргэжилдээ дуртай
 Хариуцлага хүлээх
 Эмх цэгцгтэй
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онол танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Салхи тусгаарлагч материал, цавуу, шрупп
Харандаа, шугам, рулет метр, багс, өнхрүүш, хувин,
тэвш, цахилгаан хутгагч, зориулалтын цавуу,
харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, нялагч
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хана дулаалах
Хананд уур тусгаарлагч тогтоох
ГШҮ 5.1 Уур тусгаарлагчийг сонгон бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Хэмжээ авч бэлдэц бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Тусгаарлагчийг холбох туузан наалт бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Уур тусгаарлагч наалтаар холбож наах
ГШҮ 5.5 Бүтээцийн өнцөг, ирмэгийг туузаар нааж
тогтоох
32 цаг
10-15
Мэдлэг
 Уур тусгаарлагч материал
 Уур тусгаарлагч шинэ технологи
 Туузан наалтын наах арга техник
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
Ур чадвар:
 Даалгаварын дагуу уур тусгаарлагчийг сонгон
бэлтгэх
 Туузан наалт бэлтгэх
 Туузан наалтаар холбож наах
 Гадаргуу дээр зах ирмэгийг туузаар нааж
тогтоох
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Хандлага
 Хэмжээс авч бэлдэц бэлтгэх
 Багаар ажиллах
Онол танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Төрөл бүрийн туузан наалт
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хана дулаалах
Ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах
ГШҮ 6.1 Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх багаж тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх
ГШҮ 6.2 Дулаалах хана хашлага бүтээцийн гадаргууг
тэгшлэх
ГШҮ 6.3 Хөөсөнцөр дулаалга наах хананд суурь
түрхлэг хийх
ГШҮ 6.4 Төмөр тулгуурын бэхэлгээ бэхлэх
ГШҮ 6.5 Тавлагч хадаасны толгойг бэхлэх
ГШҮ 6.6 Цавуулаг зуурмаг түрхэх
ГШҮ 6.7 Хөөсөнцөр хавтанг хананд бэхлэх
64 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хөөсөнцөр материалыг судлах
 Барилгын хананы гадаргууг таних
 Хананд түрхэх түрхлэгийн маркийг таних
 Түрхэлгийг түрхэх технологи
 Хөөсөнцөр хавтанг хананд тогтоох арга
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Ур чадвар:
 Ханын хөөсөнцөр дулаалга хийх багаж тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх
 Хананд суурь түрхлэг хийх
 Тулгуур бэхэлгээ төмөр бэхлэх
 Хуванцар жийрэг бэхлэх
 Цавуулаг зуурмаг түрхэх
 Хөөсөнцөр хавтанг хананд бэхлэх
Хандлага
 Дулаалах хана хашлага бүтээцийн гадаргууг
тэгшлэх
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Төрөл бүрийн хэмжээстэй хөөсөнцөр, төрөл бүрийн
цавуу түрхлэг, шрупп, боолт, тэлэгч
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, цохилттой
дрилл, отверка, уртасгагч залгуур
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Барилгын хана дулаалах
Эрдэс чулуун хавтанг тогтоох
ГШҮ 7.1 Ажлын зургаас эрдэс хөвөнгийн хэмжээ
тодорхойлох
ГШҮ 7.2 Дулаалгын материалын жаазыг бэлтгэх
ГШҮ 7.3 Эрдэс чулуун хавтанг хэмжээсийн дагуу
ажлын талбарт бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Тогтоох багаж хэрэгслэл тоног төхөөрөмжийг
бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Суурилуулсан жаазан дээр хавтанг тогтоох
48 цаг
10-15
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Жааз \рам\ материалын шинж чанар
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
 Жаазан дээр материалыг тогтоох арга
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцаж хэмжээс авах
 Хэмжээсийн дагуу жаазыг бэлтгэх
 Хэмжээсийн дагуу материалыг ажлын талбарт
бэлтгэх
 Жааз дээр суулгасан хавтанг тогтоох
Хандлага
 Шаардлагатай багажийг бэлтгэх
 Багаар ажиллах
Онол танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Эрдэст чулуун хавтан, цавуу, түрхлэг, зуурмаг,
шрупп, бэхлэгч, тэлэгч
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, цохилттой
дрилл, отверка, уртасгагч залгуур
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 8-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Барилгын хана дулаалах
Эрдэс чулуун хөвөнгөөр дулаалах
ГШҮ 8.1 Хананы хэмжээг эрдэс чулуун хөвөнгөөр
дулаалах тоо хэмжээг тооцох
ГШҮ 8.2 Жаазыг дулаалгын хэмжээсийн дагуу бэлтгэх
ГШҮ 8.3 Хэмжээсийн дагуу материалыг ажлын
талбарт бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Эрдэс чулууг хөвөн тогтоох багаж хэрэгсэл
бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Жаазан дээр дулаалгын хавтанг тогтоох
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

64 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Эрдэс чулуун хөвөн материалын онцлог шинж
чанар
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
 Эрдэс хөвөнг материалыг тогтоох технологи
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцаж хэмжээс авах
 Хэмжээсийн дагуу жаазыг бэлтгэх
 Хэмжээсийн дагуу материалыг ажлын талбарт
бэлтгэх
 Жаазан дээр дулаалгын хавтанг тогтоож
дулаалах
Хандлага
 Шаардлагатай багажийг бэлтгэх
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Хуйлмал эрдэст чулуун хөвөн материал, цавуу,
түрхлэг, зуурмаг, шрупп, бэхлэгч, тэлэгч
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, цохилттой
дрилл, отверка, уртасгагч залгуур
1. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
2. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
3. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
4. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 9-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Барилгын хана дулаалах
Дулаалгатай сайтинг угсрах
ГШҮ 9.1 Мателл сайтингаар жаазыг бэлтгэх
ГШҮ 9.2 Талбайд мателл сайтинг бэлтгэх
ГШҮ 9.3 Мателл сайтингаар ажиллах багаж хэрэгсэл
бэлтгэх
ГШҮ 9.4 Дулаалгатай сайтингийг жаазан дээр тогтоох
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

ГШҮ 9.5 Металл сайтинг угсрах
64 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Сайтанг материалын онцлог шинж чанар
 Сайтинг материалыг тогтоох технологи
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
Ур чадвар:
 Ажлын зурагтай танилцаж хэмжээс авах
 Хэмжээсийн дагуу жаазыг бэлтгэх
 Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бэлтгэх
 Дулаалгатай сайтингийг жаазан дээр тогтоох
Хандлага
 Хэмжээсийн дагуу материалыг ажлын талбарт
бэлтгэх
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Сайтанг, шрупп, бэхлэгч, тэлэгч
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, цохилттой
дрилл, отверка, уртасгагч залгуур
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 10-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Барилгын хана дулаалах
Дулаалгыг механик гэмтлээс хамгаалах
ГШҮ 10.1 Дулаалгын материалыг гадны нөлөөллөөс
хамгаалах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

ГШҮ 10.2 Хамгаалалт хийх багаж хэрэгслээ сонгох
ГШҮ 10.3 Зуурмаг, цавуу бэлтгэх
ГШҮ 10.4 Тор сетк тогтоох
ГШҮ 10.5 Тэгшилж өнгөлөх
ГШҮ 10.6 Хөрсжүүлэлт хийх
52 цаг
10-15
Мэдлэг
 Материалыг хамгаалах арга
 Багаж хэрэгслийн зориулалт
 Материалыг зөөвөрлөх, хадгалах, хураах арга
 Зуурмаг цавууны марк
 Будгийн марк
 Хийгдэх ажилбаруудын технологи
Ур чадвар
 Барилгын гадаргуугаас хамаарч материал
хамгаалах аргаа сонгох
 Зуурмаг, цавуу бэлтгэх
 Тор сеткээ тогтоох
 Тэгшилж өнгөлөх
 Хөрсжүүлэлт хийх
 Будгийн ажил хийх
Хандлага
 Багаж хэрэгслээ зориулалтын дагуу сонгох
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Төрөл бүрийн будаг, зуурмаг цавуу, тор сетк
Хийн даралтын боллон, шүршигч хошуу, багс,
нийвий, өнхрүүш, тавиур, хайч, харандаа, шугам,
рулет метр, цаасны хутга, уртасгагч залгуур
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 11-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Барилгын хана дулаалах
Дулаалгыг хянаж шалгах, гарсан алдааг засварлах
ГШҮ 11.1 Будгийн ажил гүйцэтгэх үеийн ХАБЭА-г
мөрдөх
ГШҮ 11.2 Будгийн ажил гүйцэтгэх багаж хэрэгсэл
сонгох ГШҮ ГШҮ 11.3 Усан будаг бэлтгэх
ГШҮ 11.4 Усан будгийн ажлыг гүйцэтгэх ГШҮ 11.5
Дулаалгат хийсэн бэхэлгээг шалгаж засах
ГШҮ 11.5 Тосон будаг бэлтгэх
ГШҮ 11.6 Тосон будгийн ажлыг гүйцэтгэх
66 цаг
10-15
Мэдлэг
 Чанар шалгах арга
 Хүлцэх алдаа
 БНбаДүрэм
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн
ойлголт
 Алдааг засварлах арга техник
Ур чадвар
 Алдаа гэмтлийг шалгаж илрүүлэх
 Хүлцэх алдаа зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс
хэтэрсэн тохиолдолд засварлах арга сонгох
 Дулаалгын зай гарсан хэсэгт нөхөөс хийж
засварлах
 Дулаалгын үеүдийн уулзвар залгаас давхцсан
байвал дараагийн үеийг заавал зөрүүлж
засварлах
 Дутуу гүйцэтгэсэн ажилбарыг засварлах
Хандлага
 Дулаалганд хийсэн бэхэлгээг шалгаж засах
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Зуурмаг, түрлэг, засварлах төрөл бүрийн дулаалгын
материал, шрупп, боолт, тэлэгч
Харандаа, шугам, рулет метр, зүсвэрийн машин,
хөрөө, цаасны хутга, цахилгаан зүсэгч, цохилттой
дрилл, отверка, уртасгагч залгуур
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
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2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
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
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
№
1

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
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2

Принтер

ш

1

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг

2

Биет үзүүлэн

3

Өнгөт үзүүлэн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй

Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3

1

Хөрөө

Хэмжих
нэгж
ш

2

Метр

ш

5

3
4
5
6
7
8
9

Буланчий
Тэгш ус
Шугам
Харандаа
Хүрз
Төрөл бүрийн будаг
Зуурмаг цавуу

ш
ш
ш
ш
ш

5
5
5
15
5
18
2

№

Материалын нэр

кг
кг

Тоо
ширхэг
5

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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10
11
12
13

Эрдэст хөвөн
Лазерийн тэгш ус
Тор сетк
Хөөсөнцөр
Дүн

М2
ш
м
М2

3
1
10
3

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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
дулаалгын технологийн ажилтан
IV
Барилгын хана дулаалах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Хана дулаалах
ажлын даалгавартай
танилцах

ГШҮ 1.2 Даалгаврын
дагуу дулаалгын
материалыг ажлын
талбарт зөөж бэлдэх

ГШҮ 1.3 Дулаалга хийх
хананд тэмдэглэгээ
тавих

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
-

ЧЭ 1. Ханын
дулаалгын
бэлдэц бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код

-

Ажлын зурагтай танилцсан
Өгөгдсөн зааврын дагуу ашиглах материалтай
танилцсан
Хөөсөнцөр материалын орц, хэмжээг
тодорхойлсон
Ажлын хувцасыг тохируулж өмссөн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг мөрдөж
материалыг зөөвөрлөсөн
Орц, хэмжээсийн дагуу бэлдсэн материалыг
зөөсөн /хөөсөнцөр, шилэн хөвөн, чулуун хөвөн/
Материалыг зөөвөрлөхдөө гар аргаар зөөсөн
Өргүүр ашиглан зөөвөрлөсөн
Тэргэнцэр ашиглан зөөсөн
Материалын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж
зөөвөрлөсөн
ХАБЭА хангаж ажилласан
Хэмжээ авах метр сонгосон
Тэмдэглэгээ хийх маркер, харандаа, шохой
сонгосон
Шугам модыг сонгож бэлтгэсэн
Ханын хэмжээ авсан/ метр/

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

-

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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-

Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн
Зүсвэр хийх хөрөө, хутгыг сонгосон
Тэмдэглэгээ хийх маркер, харандаа, шохой
сонгосон
Бэлдэцийг зүсвэрийн дагуу тэмдэглэсэн шугам,
метр, тэгш ус, харандаа сонгосон
Уртын чиглэлд зүсвэр хийсэн
Өргөний чиглэлд зүсвэр хийсэн
Өгөгдөлд тааруулж зүсэлт хийсэн
Ташуу зүсэлт хийсэн
Ажлын талбайг цэвэрлэсэн
Хийгдэх орчинд зөөсөн
Ажлын байранд эмх цэгцтэй, дугаарын дагуу
байрлуулсан
Гадаргуугийн наалдсан үлдэгдлийг шалгасан
Ханын босоо, хэвтээ чиглнлд алдааг тэгш усаар
шалгасан
Гадаргууд наалдсан шаврын үлдэгдлийг хуссан
Цэвэрлэгээнд сойзыг сонгосон
Гадаргууг ган сойзоор цэвэрлэсэн
Чийгтэй алчуураар угаасан
Хамгаалалтын тусгай хувцас хэрэгслийг өмссөн
(нүдний шил, маск, хошуувч)
Гадаргуун тоосонцорыг хийн даралтаар үлээлгэж
цэвэрлэсэн
Хамгаалалтын тусгай хувцас хэрэгслийг өмссөн
(нүдний шил, маск, усны гутал, резинэн бээлий,
хормогч)
Даралттай усаар шүршиж цэвэрлэсэн

-

ХАБЭА-г мөрдөж ажилласан
Цахилгаан багажны аюулгүй ажиллагааг шалгасан

ГШҮ 1.4 Хэмжээ авсан
материалд зүсвэр хийх

ГШҮ 1.5 Бэлдсэн
бэлдэцийг ажлын
байранд тарааж
байрлуулах
ГШҮ 2.1 Дулаалах
гадаргууг хусаж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Тоосонцорт
гадаргууг цэвэрлэх

ЧЭ 2. Дулаалах
гадаргууг бэлтгэх

ГШҮ 2.3 Хийн
даралтаар үлээлгэж
цэвэрлэх

-

ГШҮ 2.4 Усаар шүршиж
цэвэрлэх
ГШҮ 2.5 Цахилгаан
багажаар гадаргууг
тэгшлэх

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 3.1 Даалгаврын
дагуу салхи
тусгаарлагчийг сонгож
бэлтгэх

-

ЧЭ 3. Хананд
салхи
тусгаарлагчийг
тогтоох

ГШҮ 3.2 Тусгаарлагч
наах гадаргуу дээр
түрхлэг түрхэх

-

ГШҮ 3.3 Салхи
тусгаарлагчийн бэлдэц
бэлтгэх, наах

ЧЭ 4. Уур, ус,
дулаан
тусгаарлалт хийх

-

ГШҮ 4.1 Гадна жааз
\рам\ дулаан
тусгаарлагчийг бэлдэх

-

Цахилгаан багажаар гадаргуугийн хотгор гүдгэрийг
зассан
Өгөгдсөн даалгаварт хэрэглэгдэх багаж хэрэгслээ
бэлтгэсэн
Салхи тусгаарлагчийг сонгосон
Салхи тусгаарлагчид хэрэглэгдэх материалыг
ажлын байранд зөөсөн
Багаж хэрэгслийг сонгож зааврын дагуу хэрэглэсэн
Түрхлэгт орох цавууны орц найрлагыг ялгаж
таньсан
Ханын гадаргуун түрхлэгт хэрэглэх цавууг сонгосон
Гадаргуун бэлэн байдлыг шалгасан
Бэлтгэсэн гадаргууд түрхлэгийг дагуу чиглэлд жигд
тараасан
Бэлтгэсэн гадаргууд түрхлэгийг хөндлөн чиглэлд
жигд түрхсэн
Хэрэглэсэн багаж хэрэгслээ сайтар цэвэрлэсэн
Ажлын талбайгаа цэвэрлэсэн
Зургийн дагуу хэмжилт хийсэн
Хэмжилтийн дагуу материал бэлтгэсэн
Материалыг тааруулж зүсэж бэлтгэсэн
Гадаргуудаа түрхлэг түрхсэн
Салхи тусгаарлагчийг жигд наасан
Материалыг ажлын байранд авчирсан
Хэмжээ авч тэмдэглэгээ хийх
Тэмдэглэгээний дагуу тайрч бэлтгэсэн
Бэлэн болсон бэлдцийг ажлын талбарт тараан
байрлуулсан
Мод, Профилл, метал бэлдцүүдийг хадсан
Мод, Профилл, метал бэлдцүүдийг шрүпдэж
боосон
Жааз \рам\ хооронд нь гагнах шрүпдэж хадсан

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

131

ГШҮ 4.2 Дулаан
тусгаарлагч материалыг
гадна жааз \рам\ дунд
байрлуулан тогтоох
ГШҮ 4.3 Гадна жааз
\рам\ хуйлмал
материалыг хийх
ГШҮ 4.4 Дулаан
тусгаарлагч материалыг
дотор жааз \рам\ дунд
байрлуулан тогтоох

-

ГШҮ 4.5 Дотор жааз
\рам\ уур, ус, чийг
тусгаарлалтыг хийх
ГШҮ 5.1 Уур
тусгаарлагчийг сонгон
бэлтгэх
ЧЭ 5. Хананд уур
тусгаарлагч
тогтоох

ГШҮ 5.2 Хэмжээ авч
бэлдэц бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Тусгаарлагчийг
холбох туузан наалт
бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Уур тусгаарлагч
наалтаар холбож наах

-

Жааз \рам\ хэмжилт хийх
Хэмжилтийн дагуу материалыг бэлдсэн
Жааз \рам\ дотор зай завсарт материалыг жигд
хийж өгсөн
Уур ус тусгаарлагч материалыг сонгосон
Хуйлмал материалыг хайчлан гадна байрлуулсан
Бэлэн болсон материалыг нааж тогтоосон
Бэлэн болсон материалыг хадаж, шрүпдэж боож
бэхэлсэн
Жааз \рам\ хэмжилт хийсэн
Хэмжилтийн дагуу материалыг бэлдсэн
Хуйлмал материалыг хайчлан дотор байрлуулсан
Жааз \рам\ дотор зай завсаргүй материалыг хийж
өгсөн
Уур, ус, чийг тусгаарлагч материалыг хайчлан
тааруулан хийсэн
Бэлэн болсон материалыг нааж тогтоосон
Бэлэн болсон материалыг хадаж, шрүпдэж боож
бэхэлсэн
Ажлын байрыг цэвэрлэсэн
Даалгаврын дагуу уур тусгаарлагчийг сонгосон
\плёнко\
Ажлын байранд зөөвөрлөж бэлдэж байрлуулсан
Уур тусгаарлагч хийх талбайн хэмжээг авсан
Уур тусгаарлагчийг хэмжээсээр нь тайрч бэлтгэсэн
Ажлын байр, талбайг цэвэрлэсэн
Тохирох туузан наалтыг сонгосон
Наалтыг заасан хэмжээсээр бэлтгэж тавьсан
Хийгдэх ажлын байранд зөөвөрлөсөн
Туузан уур тусгаарлагчийг холбож наахад
бэлтгэсэн

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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-

ГШҮ 5.5 Бүтээцийн
өнцөг, ирмэгийг туузаар
нааж тогтоох

-

ГШҮ 6.1 Хананд
хөөсөнцөр дулаалга
хийх багаж тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх

ЧЭ.6 Ханыг
хөөсөнцөр
хавтангаар
дулаалах

ГШҮ 6.2 Дулаалах хана
хашлага бүтээцийн
гадаргууг тэгшлэх

-

ГШҮ 6.3 Хөөсөнцөр
дулаалга наах хананд
суурь түрхлэг хийх
ГШҮ 6.4 Төмөр
тулгуурын бэхэлгээ
бэхлэх

-

Туузан наалтын цавуугүй хамгаалалтыг хуулж
авсан
Туузан уур тусгаарлагчийг хооронд нь холбож жигд
наасан
Бүтээцийн өнцөг, ирмэгийг сайтар цэвэрлэсэн
Уур тусгаарлагчийг хийх өнцөг, ирмэгт
байрлуулсан
Уур тусгаарлагчийн зах ирмэгийг гадаргууд \1см
уур тусгаарлагч дээр 4см ханын гадаргуу дээр
\технолгийн дагуу жигд наасан
Өндөрт ажиллах ХХ-г мөрдөж ажиллах тусгай
хамгаалалтын бүс, каск, бээлий, гутал өмссөн
Хананд хөөсөнцөр хийх гар багаж сонгосон \гар
хөрөө, алх, харандаа, шугам, тэгш ус, хайч, метр\
Хөөсөнцөр тогтоох цахилгаан багаж сонгосон
\дриль, дрилийн хошуу, уртасгагч, шат вандан\
Тэгшилгээ хийх багаж хэрэгсэл сонгосон
Дулаалах гадаргууд хананы тэгш бусыг тэгш усаар
шалгасан
Гадаргууд наалдсан шаврын үлдэгдлийг хуссан
Гадаргууд тоосонцорыг хийн даралтаар үлээлгэж
цэвэрлэсэн
ХАБЭА-н мөрдөж тусгай ажвцас хэрэгсэлийг
зориулалтын дагуу хэрэглэсэн
Түрхлэг хийх багажийг сонгосон
Гадаргууд хэрэглэх цавууг сонгосон
Хөөсөнцөр наах суурийг бэхжүүлж хөрсжүүлэгч
жигд түрхсэн

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга

Төмөр тулгуурыг ажлын байранд бэлтгэсэн
Хэмжээсийн дагуу тайрч бэлтгэсэн
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-

ГШҮ 6.5 Тавлагч
хадаасны толгойг
бэхлэх

-

ГШҮ 6.6 Цавуулаг
зуурмаг түрхэх

-

ГШҮ 6.7 Хөөсөнцөр
хавтанг хананд бэхлэх

-

ЧЭ.7 Эрдэс
чулуун хавтанг
тогтоох

ГШҮ 7.1 Ажлын зургаас
эрдэс хөвөнгийн хэмжээ
тодорхойлох
ГШҮ 7.2 Дулаалгын
материалын жаазыг
бэлтгэх

-

Төмөр тулгуурыг бэхлэхдээ үндсэн хананд хадаас
хоорондын зайг БНбаД заасны дагуу тогтоож
бэхэлсэн
Тавлагч хадаасны толгойг дулаалгын хавтан
материалд нэвтрэхээс хамгаалсан
Тавлагч хадаасны толгойг дулаалгын хавтан
материалд тогтоож бэхэлсэн
Хуванцар жийргийг 1м2 тайлбайд 6ш бэхэлсэн
ХХ-г мөрдөж ажиллах тусгай хамгаалалтын бүс,
каск, бээлий, гутал өмссөн
Фасадны зуурмагийг цахилгаан мексерээр зуурч
бэлтгэсэн
Гадна хананы цавууг хөөсөнцөрт жигд тавьсан
Ажлын байр, багаж хэрэгслийг цэвэрлэсэн
ХАБЭА-г мөрдөж ажилласан, тусгай хамгаалалтын
бүс, каск, бээлий, гутал өмссөн
Цавуутай хөөсөнцөрийг хананд наасан
Хөөсөнцөрийг хооронд тулгаж наасан
Хөөсөнцөрийг бэхлэх нүхийг цахилгаан дриль
өрмөөр нүхэлсэн
Нүхэлсэн хөөсөнцөрийг тэлэгч боолтоор бэхлэж
тогтоосон
Булан уулзварыг тавлагч тавьж бэхэлсэн
Ажлын байр, багаж хэрэгслийг цэвэрлэсэн
Ажлын зурагтай танилцсан
Эрдэс хөвөн чулууг хийх ажлын зургаас хэмжээс
авсан
Хөөсөнцөр материалын орц, хэмжээг
тодорхойлсон
Жаазны хэмжээ авсан
Хэмжээсний дагуу тэмдэглэгээ хийсэн /метр,
харандаа, шугам/

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
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-

ГШҮ 7.3 Эрдэс чулуун
хавтанг хэмжээсийн
дагуу ажлын талбарт
бэлтгэх

ГШҮ 7.4 Тогтоох багаж
хэрэгслэл тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх

-

ГШҮ 7.5 Суурилуулсан
жаазан дээр хавтанг
тогтоох

ЧЭ 8 Дулаалагын
эрдэс чулуун
хөвөн бэлтгэх

-

ГШҮ 8.1 Хананы
хэмжээг эрдэс чулуун
хөвөнгөөр дулаалах тоо хэмжээг тооцох
ГШҮ 8.2 Жаазыг
дулаалгын хэмжээсийн
дагуу бэлтгэх
ГШҮ 8.3 Хэмжээсийн
дагуу материалыг
ажлын талбарт бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Эрдэс чулууг

-

Жаазыг хэмжээсийн дагуу бэлтгэсэн
Материал бэлтгэх ажлын талбайг бэлтгэсэн
Материалыг ажлын талбайд зөөвөрлөсөн
Тоо хэмжээгээр нь зөв тарааж байрлуулж
бэлтгэсэн
Эрдэс чулуун хавтанг тогтоох багаж бэлтгэсэн
Цахилгаан багаж дрилл, өрөм, өрмийн хошуу
бэлтгэсэн
Хэмжих багаж бэлтгэсэн
Зүсэх багаж бэлтгэсэн
/Цахилгааны эх үүсвэр, уртасгагч, шрупп, тэгш ус,
хайч, цаасны хутга/
Технологиийг мөрдөж жаазан дээр хавтанг
тогтоосон
Хэрэглэгдэх материал, багаж хэрэгсэл сонгосон
Босоо тэнхлэгт шрупп хоорондын зай 50см –ээр
тогтоосон
Ажлын байр, багаж хэрэгслийг цэвэрлэж хураасан
Ажлын зургаас дулаалгын хэмжээг хэсэгчлэн
тэмдэглэсэн
Дулаалаалгын эрдэс чулуун хөвөнг тоо хэмжээгээр
бэлтгэсэн
Зургийн дагуу жаазны материалд хэмжээ тавьсан
Хэмжээс тэмдэглэгээний дагуу жаазыг тасалж
бэлтгэсэн
Жаазыг зургийн дагуу бэхлэж тогтоосон / Профиль
төмөр, тайрагч, зүсэгч, төмрийн хөрөө, төмрийн
хайч, уртасгагч залгуур/
Эрдэст чулуу хөвөнг жаазны хэмжээгээр зүссэн
Ажлын талбарт бэлтгэж байрлуулсан /Хайч, цаасны
хутга, төмөр шугам/
Тэмдэглэж хэмжих багаж бэлтгэсэн
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хөвөн тогтоох багаж
хэрэгсэл бэлтгэх

-

ГШҮ 8.5 Жаазан дээр
дулаалгын хавтанг
тогтоох

-

ГШҮ 9.1 Мателл
сайтингаар жаазыг
бэлтгэх

-

-

ЧЭ 9.
Дулаалгатай
металл сайтинг
угсрах

ГШҮ 9.2 Талбайд
мателл сайтинг бэлтгэх

-

ГШҮ 9.3 Мателл
сайтингаар ажиллах
багаж хэрэгсэл бэлтгэх
ГШҮ 9.4 Дулаалгатай
сайтингийг жаазан дээр
тогтоох

-

-

ГШҮ 9.5 Металл сайтинг
угсрах
ГШҮ 10.1 Дулаалгын
-

Тайрч зүсэх багаж бэлтгэсэн
Хадаж тогтоох багажийг зөв сонгож бэлтгэсэн /
дриль, алх, /
Дулаалгын материал сонгосон
Жаазанд тааруулж дулаалгын материал тааруулсан
Жаазанд хавтанг тогтоосон /шрупп, тэлэгч/
Мателл сайтингаар жаазыг зургийн дагуу
хэмжээсээр бэлтгэсэн
Материал дээр зүсэх хэмжээг тэмдэглэсэн
Зүсэгчээр жаазыг хэмжээсийн дагуу тайрч
бэлтгэсэн /цахилгаан зүсэгч, хэмжин шалгах багаж,
гэрэлтүүлэг,шугам мод, харандаа,тэгш ус, метр,
сайтинг/
Хэмжээсийн дагуу материалыг ажлын талбайд
бэлтгэсэн
Ажлын талбарт бэлдэцийг зөөвөрлөсөн
Эвдрэл гэмтэлгүй ажлын талбарт бэлтгэн
байрлуулсан
Ажлын байранд хэмжээсээр нь ялгасан
Ажлын багаж хэрэгслээ зориулалтын дагуу
сонгосон
Шаардлагатай багажийг бэлтгэсэн
/төмрийн хөрөө, бахь, хайч, цахилгаан зүсэгч,
хэмжин шалгах багаж, алх, гар ба цахилгаан дриль/
Босоо тэнхлэгтэй металл профиль бэхэлж
суурилуулсан
Хөндлөвчинд профиль бэхэлж суулгасан /профиль,
сайтинг,шрупп /
Металл сайтинг угсрах ажлын зурагтай танилцсан
Ажлын зураг хэсэгчлэн уншиж тэмдэглэсэн
Ажлын зургаас хэмжээсийг зөв авсан /ажлын зураг/
Хамгаалах дулаалгатай гадаргуутай танилцсан
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материалыг гадны
нөлөөллөөс хамгаалах

-

ГШҮ 10.2 Хамгаалалт
хийх багаж хэрэгслээ
сонгох

ЧЭ 10. Дулаалгыг
механик гэмтлээс
хамгаалах

ГШҮ 10. 3 Зуурмаг,
цавуу бэлтгэх

ГШҮ 10.4 Тор (сетк)
тогтоох

ГШҮ 10.5 Тэгшилж
өнгөлөх

ГШҮ 10.6 Хөрсжүүлэлт
хийх

ЧЭ 11. Усан ба
тосон будгийн
ажил хийх

ГШҮ 11.1 Будгийн ажил
гүйцэтгэх үеийн ХАБЭАг мөрдөх

-

-

-

Дулаалгын материалын онцлогт таарсан
хамгаалалтын аргыг оновчтой сонгосон
Барилгын дулаалгатай гадаргуугаас хамаарч
материал хамгаалах арга сонгох
Дулаалгатай гадаргууд хамгаалалт хийсэн
Ашиглах багаж хэрэгслийг сонгосон
Ажлын байранд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслээ
бэлтгэсэн /Холигч, хувин, тэвш, илүүр, тэгшлэгч,
шугам мод, тэгш ус, өнхрүүш, багс, зуурмагийн
шанага, хүрз, бахь, төмөр татагч/
Зуурмагийг орц нормын дагуу зуурч бэлтгэсэн
Цавуу стандарт нормын дагуу найруулсан
Тор сонгосон
Хөөсөнцөрт торыг технологийн дагуу цавуугаар
нааж тогтоосон
Торны зөрүүлгийг 10 см-т хийсэн
Торыг жигд тогтоож наасан /тор, фасадны цавуу,
ус/
Торыг далдалж зуурмаг нялсан
Нялсан зуурмагийг тэгшилсэн
Тэгшилгээний арзгарыг төмөр татагчаар тэгшилсэн
Гадаргууг өнгөлсөн
Багаж хэрэгслийг сонгосон
Нормын дагуу хөрсжүүлэлтийг жигд түрхсэн
Босоо чиглэлд түрхсэн
Хөндлөн чиглэлд түрхсэн
Ажлын хувцасыг сонгосон
Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн
Тусгай хамгаалах хэрэгсэл маск, хошуувч, бээлий,
алчуур, малгай, цамц, өмд гутал, ханцуйвч зэргийг
сонгосон
ХАБЭА-г мөрдөж ажилласан

Онолын
танхим,
дадлагын
газар,
үйлдвэр
барилгын
талбай

-

Ярилцлагын
арга
Ажиглалтын
арга
Тестийн арга
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ГШҮ 11.2 Будгийн ажил
гүйцэтгэх багаж
хэрэгсэл сонгох

ГШҮ 11.3 Усан будаг
бэлтгэх

ГШҮ 11.4 Усан будгийн
ажлыг гүйцэтгэх

ГШҮ 11.5 Тосон будаг
бэлтгэх

ГШҮ 11.6 Тосон будгийн
ажлыг гүйцэтгэх

-

ЧЭ 12. Дулаалгыг
хянаж шалгах,
гарсан алдааг
засварлах

ГШҮ 12.1 Алдаа
гэмтлийг шалгаж
илрүүлэх
ГШҮ 12.2 Хүлцэх алдаа
зөвшөөрөгдсөн

-

Будгийн багаж хэрэгслийг сонгосон
Ажлын байранд багаж хэрэгсэл бэлтгэж
байрлуулсан
Багс, өнхрүүлэгийг зөв хэрэглэсэн
Усан будгийн төрөл сонгосон
Ажлын зургийн дагуу будгийн өнгийг сонгосон
Ажлын байранд усан будгийг зөөвөрлөсөн
Усан будгийг норм дүрмийн дагуу найруулж
бэлтгэсэн
Будгийг нормын дагуу жигд түрхсэн
1-р үе хөндлөн чиглэлд буюу гэрлийн эсрэг
чиглэлд хийсэн
2-р үеийг дагуу буюу гэрлийн урсгал дагуулж
хийсэн
Тосон будгийн төрөл сонгосон
Ажлын зургийн дагуу будгийн өнгийг сонгосон
Ажлын байранд тосон будгийг зөөвөрлөсөн
Тосон будгийг норм дүрмийн дагуу найруулж
бэлтгэсэн
Будгийг нормын дагуу жигд түрхсэн
1-р үе хөндлөн чиглэлд буюу гэрлийн эсрэг
чиглэлд хийсэн
2-р үеийг дагуу буюу гэрлийн урсгал дагуулж
хийсэн
Дулаалгын үе давхаргыг зургийн дагуу хийсэн
эсэхийг шалгасан
1-р үеийг гадаргуутай хэрхэн наасан хийсэн
эсэхийг шалгасан
2-р үеийн зөрүүлгийн ан даруулгыг хэрхэн хийсэн
эсхийг шалгасан
БНбаД-д заасны дагуу хүлцэх алдаанаас хэтэрсэн
эсэхэд тэмдэглэгээ хийсэн
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хэмжээнээс хэтэрсэн
тохиолдолд засварлах
арга сонгох
ГШҮ 12.3 Дулаалгын зай
гарсан хэсэгт нөхөөс
хийж засварлах
ГШҮ 12.4 Дулаалгын
материалын уулзвар
заадаст 1, 2-р үед анг
дарж зөрүүлж
засварлах

-

Алдаатай хэсгийг тэмдэглэж орхисон
Тэмдэглэгээтэй хэсэгт засварлах арга сонгосон

-

Зориулалтын багаж хэрэгслийг сонгосон
Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашигласан
Алдаатай нөхөөсийг засварласан

-

Хийгдсэн ажлыг харж шалгасан
Материал тогтоосоныг шалгасан
Буруу хийсэн хэсгийг салгаж авсан
Буцаан засварласан

ГШҮ 12.5 Дулаалга
хийсэн бэхэлгээг
шалгаж засах

-

Бэхэлгээг норм дүрмийн дагуу бэхэлсэн
Бэхэлгээг тогтоосон
Бэхэлгээний бат бөхийг шалгасан
Шаардлага хангаагүй бэхэлгээг авч дахин бэхэлсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Чадамжийн нэгжийн код: Шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамж нь цонхны хүрээг ус
тусгаарлагчаар хүрээлэн, цонхны тавцангийн хүрээнд ус тусгаарлагч резин, цонхны
хананы дээд хэсэгт шилэн хөвөн хавтан, бэлдэц нааж тавлаж бэхлэх, дулаалгын наалт
/селикон/ нааж битүүмжлэх, полистрол хавтангийн гадаргууг шавардаж бэлтгэх,
хөрсжүүлэлт /грунд/ түрхэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэхдээ ХАБЭА-г баримтлан ажиллах
мэдлэг, чадвар хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Ажлын зураг унших
 Барилгын материалын шинж чанар
 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж ажиллуулах
 Дулаалгын алдагдлын гүүрийг багасгах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Цонхны
хүрээг ус
тусгаарлагчаар
хүрээлэх

2

ЧЭ 2. Цонхны
тавцангийн
хүрээнд ус
тусгаарлагч резин
наах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай танилцаж
цонхны хэмжээг тооцох
ГШҮ 1.2 Ус тусгаарлагч хийх нүх
нээлхийг цэвэрлэх
ГШҮ 1.3 Материалын тоо хэмжээг
тогтоох
2
ГШҮ 1.4 Цонхны жаазны эргэн тойронг
ус тусгаарлагч туузаар ороож наах
ГШҮ 1.5 Үндсэн хананд ус тусгаарлагч
туузны хуулгыг нь авч наах
ГШҮ 1.6 Цонхны хүрээнд резин нь
жийрэг нааж тогтоох
ГШҮ 2.1 Ажлын зураг унших
ГШҮ 2.2 Жийргэвч резин сонгох
ГШҮ 2.3 Цонхны хүрээг цэвэрлэх
4
ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч резинийг
тавцангийн хүрээнд наах
ГШҮ 2.5 Цонхны хүрээнд булангийн
жийргэвчийг тогтоох

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий
н
элементэд
ноогдох
цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:.15-20...
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг ....258.
Дадлага

6

16

24

14

16

34
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3

ЧЭ 3. Цонхны
ханын дээд хэсэгт
шилэн хөвөн,
хавтан наах
тавлаж бэхлэх

4

ЧЭ 4. Полистрол
хавтангийн
гадаргууг
шавардаж бэлтгэх

5

ЧЭ 5. Цонхны нүх
нээлхийд
бэлдэцийг наах

6

ЧЭ 6. Хөрсжүүлэлт
/грунд/ түрхэх

7

ЧЭ 7. Дулаалгын
наалт /селикон/
нааж битүүмжлэх

ГШҮ 2.6 Ус тусгаарлах резинийг
технологийн дагуу наасан эсэхийг
хянах
ГШҮ 3.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 3.2 Тухайн ажилд тохирох
багажийг сонгох
ГШҮ 3.3 Шилэн хөвөн ба хавтанг
6
ханын хэмжээгээр нь тайрч бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Шилэн хөвөн ба хавтанг
тогтоох гадна дээд ханын гадаргууг
өрөмдөж нүхлээд тав бэхлэх
ГШҮ 4.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 4.2 Ажилд хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслийг сонгож бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Зуурмаг, цавуу торыг бэлтгэх
ГШҮ 4.4 Торыг полистрол гадаргууд
6
цавуугаар нааж тогтоох
ГШҮ 4.5 Шавардлагыг нялах аргаар
хийх
ГШҮ 4.6 Шавардлагын чанарыг тэгш
ус, шугам модоор хянах
ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 5.2 Бэлдсэн бэлдэцүүдийг зохих
газар нь байрлуулах /хаалга, цонх/
ГШҮ 5.3 Ажилд хэрэглэх багаж,
хэрэгслийг сонгох
6
ГШҮ 5.4 Бэлдэцүүдийг нүх нээлхийд
тааруулж суулгах
ГШҮ 5.5 Бэлдэцийг шингэн хөөсөөр
шулуун жигд шахаж наах
ГШҮ 5.6 Гүйцэтгэлээ хянах
ГШҮ 6.1 Ажлын талбай, материалын
тоо хэмжээг гаргах
ГШҮ 6.2 Ажлын багаж хэрэгслийг
тохируулан сонгох
ГШҮ 6.3 Багаж, материалыг ажлын
6
талбайд бэлтгэж тавих
ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэлт хийх гадаргууг
цэвэрлэж бэлтгэх
ГШҮ 6.5 Хөрсжүүлэлт түрхэх
ГШҮ 7.1 Материалын тоо хэмжээг
гаргах
ГШҮ 7.2 Ажлын багажийг тохируулан
сонгох
ГШҮ 7.3 Багаж, материалыг ажлын
6
талбайд бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Селикондох нүх, ирмэг буланг
цэвэрлэж бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Селиконыг шахуургаар наах

16

16

38

16

16

38

24

16

46

16

16

38

16

18

40
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ГШҮ 7.6 Наасан селиконыг горив
гаргаж цэвэрлэх
36
108 114 258
13.9% 86.1%

Онол, дадлагын харьцаа
Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа
 Барилгын норм ба дүрмүүд
 Цонхны хүрээлэгчийг ус тусгаарлагчаар хүрээлэх
 Цонхны тавцангийн хүрээнд ус тусгаарлагч резин
наах
 Цонхны ханын дээд хэсэгт шилэн хөвөн, хавтан
наах тав бэхлэх
 Полистрол хавтангийн гадаргууг шавардаж
бэлдэх
 Цонхны нүх нээлхийд бэлдэцийг наах
 Хөрсжүүлэлт /грунд/ түрхэх
 Дулаалгын наалт /селикон/ нааж битүүмжлэх
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Цонхны рамд ус тусгаарлагчаар хүрээлэх
ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай танилцаж цонхны хэмжээг
тооцох
ГШҮ 1.2 Нүх нээлхийг цэвэрлэх
ГШҮ 1.3 Материалын хэмжээг тооцох
ГШҮ 1.4 Цонхны жаазны эргэн тойронг ус тусгаарлагч
туузаар ороож наах
142

ГШҮ 1.5 Ус тусгаарлагч туузны хуулгыг нь авч наах
ГШҮ 1.6 Цонхны хүрээнд жийрэг наах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

24 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Нүх нээлхийг цэвэрлэх арга
 Цонхны жаазны эргэн тойронг ус тусгаарлагч
туузаар ороож наах ажилбар
 Цонхны хүрээнд жийрэг наах арга
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцаж цонхны хэмжээг
тооцох
 Нүх нээлхийд ус тусгаарлагчийг хийхэд
нээлхийг цэвэрлэх
 Цонхны жаазны эргэн тойронг ус тусгаарлагч
туузаар ороож наах
 Үндсэн хананд ус тусгаарлагч туузны хуулгыг
нь авч наах
 Цонхны хүрээнд жийрэг наах
Хандлага
 Материалын хэмжээг тогтоох
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, дадлагын газар, үйлдвэр болон
барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Шингэн хөөс, туузнууд, резинэн наалт, халуун хүйтэн
силикон, харандаа, шугам, метр, цавуу нялагч,
чигжигч, ган сойтка, үстэй, сойтка

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Силиконы гар буу, цахилгаан буу

Ашигласан материал:

1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Цонхны тавцангийн хүрээнд ус тусгаарлагч резин
наах
ГШҮ 2.1 Ажлын зураг унших
ГШҮ 2.2 Жийргэвч резин сонгох
ГШҮ 2.3 Цонхны хүрээг цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч резинийг тавцангийн хүрээнд
агшаахгүй наах
ГШҮ 2.5 Цонхны хүрээнд булангийн жийргэвчийг
тогтоох
ГШҮ 2.6 Ус тусгаарлах резинийг технологийн дагуу
наасан эсэхийг шалгах
34 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Жийргэвч резиний ангилал
 Цонхны хүрээг цэвэрлэх арга
 Ус тусгаарлагч резинийг тавцангийн хүрээнд
агшаахгүй наах арга
 Цонхны хүрээнд булангийн жийргэвчийг
тогтоох арга
 Ус тусгаарлах резинийг технологийн дагуу
наасан эсэхийг шалгах арга
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
 Жийргэвч резин сонгох
 Цонхны хүрээг цэвэрлэх
 Цонхны хүрээнд булангийн жийргэвчийг
тогтоох
 Ус тусгаарлах резинийг технологийн дагуу
наасан эсэхийг шалгах
Хандлага
 Ус тусгаарлагч резинийг тавцангийн хүрээнд
агшаахгүй наах
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, дадлагын газар, үйлдвэр, болон
барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
Резинин туузан наалт, резинин наалт, цавуу,
харандаа, шугам, метр, резинин алх
Цавуу нялагч, чигжигч, цаас зүсэгч, хайч, цавуу
нялагч
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Ашигласан материал:

1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Цонхны хананы дээд хэсэгт шилэн хөвөн, хавтан
наах тав бэхлэх
ГШҮ 3.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 3.2 Тухайн ажилд тохирох багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 3.3 Шилэн хөвөн ба хавтанг хананы хэмжээгээр
нь тайрч бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Шилэн хөвөн ба хавтанг тогтоох гадна дээд
хананы гадаргууг өрөмдөж нүхлээд тавыг бэхлэх
38 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн тухай
ойлголт
 Шилэн хөвөнг ажлын байранд бэлтгэх арга
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай танилцах
 Шилэн хөвөн ба хавтанг хананы хэмжээгээр нь
тайрч бэлтгэх
 Шилэн хөвөн ба хавтанг тогтоох гадна дээд
хананы гадаргууг өрөмдөж нүхлээд тавыг
бэхлэх
Хандлага
 Тухайн ажилд тохирох багажийг сонгох
 Багаар ажиллах
Онолын танхим, дадлагын газар, үйлдвэр болон
барилгын талбай
Самбар, проектор, биет үзүүлэн тараах материал,
компьютер, элетрон хичээл, хэвлэгч, бичгийн цаас,
самбарын үзэг
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Хуйлмал шилэн хөвөн, шилэн хөвөн хавтан, шрупп,
тэлэгч, цавуу, бэхлэх тав
харандаа, шугам, метр, цавуу нялагч, цаас зүсэгч,
хайч, цавуу нялагч, цохилттой дрилл, отверка
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Полистрол хавтангийн гадаргууг шавардаж бэлдэх
ГШҮ 4.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 4.2 Ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгож
бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Зуурмаг, цавуу торыг бэлтгэх
ГШҮ 4.4 Торыг полистрол гадаргууд цавуугаар нааж
тогтоох
ГШҮ 4.5 Шавардлагыг нялах аргаар хийх
ГШҮ 4.6 Шавардлагын чанарыг тэгш ус, шугам модоор
шалгах
38 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Полистрол хавтанг угсрах, шавардах арга
 Шавардлагын чанарыг тэгш ус, шугам модоор
шалгах мэдлэг
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
 Зуурмаг, цавуу торыг бэлтгэх
 Торыг полистрол гадаргууд цавуугаар нааж
тогтоох
 Шавардлагыг нялах аргаар хийх
 Шавардлагын чанарыг тэгш ус, шугам модоор
шалгах
Хандлага
 Ажилд хэрэглэгдэх багажийг сонгож бэлтгэх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Полистрол хавтан, цавуу, тор, тортой булан төмөр
хөрсжүүлэгч, хар замаска, тэлэгчтэй хадаас, тав,
шпатель, хайч, өнгөлөгч, тэгш ус, хөрөө, метр,
харандаа, алх
Цахилгаан дрилль
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Цонхны нүх нээлхийд бэлдэцийг наах
ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 5.2 Бэлдэцүүдийг зохих газар нь байршуулах
/хаалга, цонх/
ГШҮ 5.3 Ажилд хэрэглэх багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Бэлдэцүүдийг нүх нээлхийд тааруулж
суулгах
ГШҮ 5.5 Шингэн хөөсөөр бэлдэцийг чиг хийж наах
ГШҮ 5.6 Гүйцэтгэлээ хянах
46 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших
 Бэлдэцүүдийг зохих газар нь байршуулах арга
/хаалга, цонх/
 Ажилд хэрэглэх багаж
 Цонх, хаалга угсрах мэдлэг
 Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Бэлдэцүүдийг зохих газар нь байршуулах
/хаалга, цонх/
 Бэлдэцүүдийг нүх нээлхийд тааруулж суулгах
 Шингэн хөөсөөр бэлдэцийг чиг хийж наах
 Гүйцэтгэлээ хянах
Хандлага
 Ажилд хэрэглэх багаж хэрэгслийг бэлтгэх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Цонх, хаалганы бэлдэц, хөөс, тэлэгч шрупп, алх, тэгш
ус, метр, харандаа
Цахилгаан дрилль
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Хөрсжүүлэлт /грунд/ түрхэх
ГШҮ 6.1 Материалын тоо хэмжээг гаргах
ГШҮ 6.2 Ажлын багаж хэрэгслийг тохируулан сонгох
ГШҮ 6.3 Багаж, материалыг ажлын талбайд бэлтгэж
тавина
ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэлт хийх гадаргууг цэвэрлэж
бэлтгэх
ГШҮ 6.5 Хөрсжүүлэлт түрхэх
38 цаг
10-15
Мэдлэг
 Материалын тоо хэмжээг тооцох арга
 Ажлын талбай, гадаргууг бэлтгэх мэдлэг
 Хөрсжүүлэлт хийх арга
Ур чадвар
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Материалын тоо хэмжээг гаргах
 Ажлын багаж хэрэгслийг тохируулан сонгох
 Багаж, материалыг ажлын талбайд бэлтгэх
 Хөрсжүүлэлт түрхэх
Хандлага
 Хөрсжүүлэлт хийх гадаргууг цэвэрлэж бэлтгэх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Грунт, өнхрүүш, багс, шүршигч, шүүр, шпатель

1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Барилгын хаалга цонх дулаалга хийх
Дулаалгын наалт /селикон/ нааж битүүмжлэх
ГШҮ 7.1 Материалын тоо хэмжээг гаргах
ГШҮ 7.2 Ажлын багаж хэрэгслийг тохируулан сонгох
ГШҮ 7.3 Багаж, материалыг ажлын талбайд бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Селикондох нүх, ирмэг буланг цэвэрлэж
бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Селиконоо шахуургаар наах
ГШҮ 7.6 Наасан селиконыг горив гаргаж цэвэрлэх
40 цаг
10-15
Мэдлэг
 Материалын тооцоо хийх арга
 Багаж, материалыг ажлын талбайд бэлтгэх
мэдлэг
 Селикондох нүх, ирмэг буланг цэвэрлэх арга
 Селиконоо шахуургаар наах арга
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Наасан селиконыг горив гаргаж цэвэрлэх арга
Ур чадвар
 Материалын тоо хэмжээг гаргах
 Ажлын багаж хэрэгслийг тохируулан сонгох
 Багаж, материалыг ажлын талбайд бэлтгэх
 Селиконоо шахуургаар наах
 Наасан селиконыг горив гаргаж цэвэрлэх
Хандлага
 Селикондох нүх, ирмэг буланг цэвэрлэж
бэлтгэх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, үйлдвэр
болон барилгын талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Селикон, сойз,
Селиконы буу
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

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
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

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй
1 иж бүрдлээс багагүй

4
5

5
5

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3

1

Грунт

Хэмжих
нэгж
кг

2

Метр

ш

5

3
4
5
6
7
8
9
10

Буланчий
Тэгш ус
Шугам
Харандаа
Өнхрүүш
Шүүр
Шпатель
Лазерийн тэгш ус
Дүн

ш
ш
ш
ш
ш
кг
кг
ш

5
5
5
15
5
18
2
1

№

Материалын нэр

Тоо
ширхэг
5

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй
барилгын бүтээц угсрагч
IV
Барилгын хаалга цонх дулаалга
хийх
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай
танилцаж цонхны хэмжээг
тооцох
ГШҮ 1.2 Ус тусгаарлагч
хийх нүх нээлхийг
цэвэрлэх
ГШҮ 1.3 Материалын тоо
хэмжээг тооцох

ЧЭ 1. Цонхны хүрээг ус
тусгаарлагчаар
хүрээлэх

ГШҮ 1.4 Цонхны жаазны
эргэн тойрон ус
тусгаарлагч туузаар
ороож наах
ГШҮ 1.5 Ус тусгаарлагч
туузны хамгаалалтын
хуулгыг нь авч наах
ГШҮ 1.6 Цонхны хүрээнд
резин нь жийрэг наах

Чадамжийн нэгжийн код

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
-

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Ажлын зураг уншсан
Ус тусгаарлагч цонхны хүрээнд хэмжилт хийсэн
Хэмжилт хийсэн хэсэгт тэмдэглэгээ тавьсан
Хэмжээний дагуу тооцоо хийсэн
Цэвэрлэгээнд тохирох багаж сонгосон
Цонхны нүхний шороо, хогийг цэвэрлэсэн
Чийгтэй алчуураар арчиж угаасан
Ажлын зургаас хэмжээг тэмдэглэсэн
Хэмжилтийн дагуу материалыг тооцсон
Материал дээр тэмдэглэгээ тавьсан
Сургалтын
Материалыг хэмжилтийн дагуу ажлын байранд
дадлагын
бэлтгэсэн
газар
Тууз наахад бэлдэж байрлуулсан
Туузыг зөв ороосон
Хамгаалалтын туузтай танилцсан
Материалыг хэмжилтын дагуу бэлтгэсэн
Туузыг дараалалын дагуу байрлуулсан
Туузыг дараалалын дагуу наасан
Тууз наасны дараа хамгаалалтыг хуулж авсан
Резинэн материалыг сонгосон
Резинэн материал наах хэмжилтийг хийсэн
Материалыг хэмжээний дагуу тооцсон

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 2.1 Ажлын зураг
унших

ГШҮ 2.2 Жийргэвч резин
сонгох

ЧЭ 2. Цонхны
тавцангийн хүрээнд ус
тусгаарлагч резин наах

ГШҮ 2.3 Цонхны хүрээг
цэвэрлэх

ГШҮ 2.4 Ус тусгаарлагч
резинийг тавцангийн
хүрээнд агшаахгүй наах

ГШҮ 2.5 Цонхны хүрээнд
булангийн жийргэвчийг
тогтоох
ГШҮ 2.6 Ус тусгаарлах
резинийг технологийн
дагуу наасан эсэхийг
шалгах

- Жийргэвчийг дараалалын дагуу ажлын
байранд байрлуулсан
- Бэлтгэсэн жийргэвчийг дараалалын дагуу
наасан
- Ажлын зурагтай танилцсан
- Ажлыг зургаас хэсэгчлэн уншсан
- Ажлын зургийн дагуу тэмдэглэгээ хийсэн
- Тэмдэглэгээний дагуу материалын дагуу
хэмжээг тооцсон
- Жийргэвч материалын зориулалтыг тодорхой
болгосон
- Материалыг зөв сонгосон
- Сонгосон материалыг ажлын байранд
байрлуулсан
- Цонхны хүрээ цэвэрлэхэд тохирох багаж
сонгосон
- Цэвэрлэгээний багажийг зөв ашигласан
- Цонхны хүрээний тоос шороог цэвэрлэсэн
- Цонхны хүрээг чийгтэй алчуураар арчсан
- Резин наах гадаргууг шалгасан
- Материалыг хэмжээсний дагуу бэлтгэсэн
- Материалыг ажлын байранд байрлуулсан
- Резинийг агшаахгүй наасан
- Цонхны хүрээнд булангийн жийргэвч наах
гадаргууг шалгасан
- Жийргэвч материалыг сонгосон
- Тооцооны дагуу материалыг бэлтгэсэн
- Жийргэвч материалыг дараалалын дагуу
наасан
- Ус тусгаарлах багажийг бэлтгэсэн
- Ус тусгаарлах резинийг дараалалын дагуу
наасан эсэхийг шалгах шалгасан
- Шалгаж гэмтлийг илэрүүлсэн
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ГШҮ 3.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 3.2 Тухайн ажилд
тохирох багажийг сонгох
ЧЭ 3. Цонхны хананы
дээд хэсэгт шилэн
хөвөн, хавтан наах тав
бэхлэх

ГШҮ 3.3 Шилэн хөвөн ба
хавтанг хананы
хэмжээгээр нь тайрч
бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Шилэн хөвөн ба
хавтанг тогтоох гадна
дээд хананы гадаргууг
өрөмдөж нүхлээд тавыг
бэхлэх
ГШҮ 4.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 4.2 Ажилд
хэрэглэгдэх багажийг
сонгож бэлтгэх

ЧЭ 4. Полистрол
хавтангийн гадаргууг
шавардаж бэлдэх

ГШҮ 4.3 Зуурмаг, цавуу,
торыг бэлтгэх

ГШҮ 4.4 Торыг полистрол
гадаргууд цавуугаар нааж
тогтоох

-

Ажлын зурагтай танилцсан
Ажлын зургаас хэсэгчлэн уншсан
Зургнаас тэмдэглэгээ хийсэн
Багажны төрөл ангилал зориулалтыг мэдсэн
Тохирох багажийг зөв сонгосон
Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
Ажлын зургийн дагуу хэмжилт хийсэн
Материал дээр тэмдэглэгээ хийсэн
Тэмдэглэгээний дагуу материалыг зүссэн
Хэмжээгээр зүсэж бэлдсэн
Ажлын талбарт зөөж байрлуулсан
Шилэн хөвөн ба хавтанг тогтоох тэмдэглэгээ
хийсэн
Гадна дээд хананы гадаргууг өрөмдөж
нүхлэсэн
Гадаргууд тавийг тоо ёсоор бэлтгэсэн
Тавийг хөдөлгөөнгүй бэхлэж тогтоосон
Ажлын зураг уншсан
Ажлын зургаас материалын хэмжээг тооцсон
Тортой шавардлага хийх багажийг зөв сонгосон
Ажилд хэрэглэх багажийг бэлтгэсэн
Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан
Гадаргууг шавардах зуурмагийн хуурай хольц
бэлтгэсэн
Шавардлагын зуурмаг зуурч бэлтгэсэн
Цавуу бэлтгэсэн
Шавардлагын тор бэлтгэсэн
Шавардлагын тор зугийн дагуу бэлтгэсэн
Шаваодлагын тор зөв байрлуулсан
Гадаргууд цавууг жигд тараасан
Торыг дээд захаас эхлэн зөв нааж тогтоосон

Сургалтын
дадлагын
газар
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ГШҮ 4.5 Шавардлагыг
нялах аргаар хийх
ГШҮ 4.6 Шавардлагын
чанарыг тэгш ус, шугам
модоор шалгах
ГШҮ 5.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 5.2 Бэлдцүүдийг
зохих газар нь
байршуулах /хаалга, цонх/
ЧЭ 5. Цонхны нүх
нээлхийд бэлдэцийг
наах

ГШҮ 5.3 Ажилд хэрэглэх
багажийг бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Бэлдэцүүдийг нүх
нээлхийд тааруулж
суулгах
ГШҮ 5.5 Шингэн хөөсөөр
бэлдэцийг чиг хийж наах
ГШҮ 5.6 Гүйцэтгэлээ
хянах

ЧЭ 6. Хөрсжүүлэлт
/грунд/ түрхэх

ГШҮ 6.1 Материалын тоо
хэмжээг гаргах
ГШҮ 6.2 Ажлын багажийг
тохируулан сонгох

-

Гадаргууд хийх зуурмаг бэлтгэсэн
Зуурмагийг гар аргаа нялах аргыг сонгосон
Зуурмагийг гадаргууд жигд нялсан
Шавардлагын ажлын Норм дүрмыг
баримталсан
Гадаргууг тэгш усаар шалгасан
Шугам модоор гадаргуун тэгшийг шалгасан
Ажлын зурагтай танилцсан
Ажлын зургаас хэсэгчлэн уншиж тэмдэглэгээ
хийсэн
Цонхны нүх нээлхийд наах бэлдэц бэлтгэсэн
Бэлдцийг ажлын байранд зөөсөн
Бэлдцийг ажиллаа талбайд байрлуулсан
Цонхны нүх нээлхийд бэлдэц наах багаж
сонгосон
Багаж хэрэгслийг ажлын байранд байрлуулсан
Багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан
Бэлдэцүүдийг зургийн дагуу байрлуулсан
Бэлдэцүүдийг зургийн дагуу суулгасан
Бэхэлгээг хийсэн
Шингэн хөөс бэлтгэсэн
Шингэн хөөсийг хэмжээг нь зөв тохируулж
шахсан
Норм дүрмыг баримталсан
Тэгш ус ашигласан
Ажлын зураг уншсан
Хэмжилт хийсэн
Тэмдэглэгээ хийсэн
Хэмжээг тооцсон
Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгосон
Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
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ГШҮ 6.3 Багаж,
материалыг ажлын
талбайд бэлтгэж тавина
ГШҮ 6.4 Хөрсжүүлэлт хийх
гадаргууг цэвэрлэж
бэлтгэх
ГШҮ 6.5 Хөрсжүүлэлт
түрхэх

ГШҮ 7.1 Материалын тоо
хэмжээг гаргах

ГШҮ 7.2 Ажлын багажийг
тохируулан сонгох
ЧЭ 7. Дулаалгын наалт
/селикон/ нааж
битүүмжлэх

ГШҮ 7.3 Багаж,
материалыг ажлын
талбайд бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Селикондох нүх,
ирмэг буланг цэвэрлэж
бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Селиконоо
шахуургаар наах
ГШҮ 7.6 Наасан
селиконыг горив гаргаж
цэвэрлэх

- Багаж хэрэгслээ зориулалтын дагуу ашигласан
- Багаж хэрэгсэл, материалаа ажлын байранд
байрлуулсан
- Цэвэрлэгээний багажийг зөв сонгосон
- Цэвэрлэгээний багажийг ашигласан
- Гадаргууг бүрэн цэвэрлэсэн
- Хөрсжүүлтийн нэгдүгээр үеийг босоо чиглэлд
түрхсэн
- Хөрсжүүлтийн хоёрдугаар үеийг хэвтээ чиглэлд
түрхсэн
- Хөрсжүүлэлтийг нэгэн жигд түрхсэн
- Хэмжилт хийсэн
- Хэмжээг тооцсон
- Тохирох материалыг зориулалтын дагуу
сонгосон
- Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх хайч, метрыг зөв
сонгосон
- Тохирох материалыг орц нормын дагуу
сонгосон
- Ажлын талбайд тохирсон багажийг бэлтгэсэн
- Материалыг ажлын талбайд бэлтгэсэн
- Силинкондох нүхний тоосонцорыг хийгээр
цэвэрлэсэн
- Силикондох буланг цэвэрлэсэн
- Хана цонхны уулзварыг цэвэрлэж бэлтгэсэн
- Силикон шахах багажыг зав ашигласан
- Силиконыг чанарын шаардлагын дагуу наасан
- Силиконы хатсан эсэхийг шалгасан
- Горив гаргагчаар цэвэрлэсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Дээврийн дулаалга хийх
Чадамжийн нэгжийн код: шинэ мэргэжил
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Дээврийн дулаалгын төрлийг судлах, эхний үеийн
тэгшилгээ, уур тусгаарлагч, дулаалгын үе, ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг хийх, төмөр
тор тавих, хар цаас, нэг үет хар цаас /мембран/ наах мэдлэг, чадвар, хандлагыг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Барилгын ажлын үндэс
 Материалыг сонгож ашиглах
 ХАБЭА-ыг хангаж ажиллах
 Барилгын зураг зүй
 Цахилгаан техникийн үндэс
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Дээврийн
дулаалгын төрлийг
судлах

2

ЧЭ 2. Эхний үеийн
тэгшилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 1.2 Дээврийн дулаалгын
материалыг судлах
ГШҮ 1.3 Дээврийн дулаалгын
материалын шинэ технологийг
бие даан судалж мэдээлэл
цуглуулах
ГШҮ 1.4 Нотолгоог бүрдүүлэх
ГШҮ 1.5 Судалгааны дүнд
дүгнэлт гаргах
ГШҮ 2.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 2.2 Дээврийн цутгамал
хучилтын гадаргуун тэгшийг
шалгах
ГШҮ 2.3 Цэвэрлэгээнд
хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
сонгох

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ноогдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:..15-20..
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг .....504
Дадлага

6

26

20

52

6

32

34

72
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3

ЧЭ 3. Уур
тусгаарлагч хийх

4

ЧЭ 4.Дулаалгын үе
хийх

5

ЧЭ 5. Төмөр тор
тавьж бетон
тэгшилгээ хийх

ГШҮ 2.4 Гадаргуугийн хотгор
гүдгэрийг хусах багаж хэрэгслийг
сонгох
ГШҮ 2.5 Тоосонцорт гадаргууг
хийгээр үлээлгэх
ГШҮ 2.6 Тэгшилгээг хийх
зуурмагт орох материалыг
бэлтгэх
ГШҮ 2.7 Зуурмагийг холигчоор
зуурч бэлтгэх
ГШҮ 2.8 Тэгшилгээ хийх
ГШҮ 3.1 Талбайн хэмжээг тооцох
ГШҮ 3.2 Уур тусгаарлах
материалын ажлын тоо хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Ажлын талбарт
тусгаарлагчийг байрлуулах
ГШҮ 3.4 Уур тусгаарлагчийг
тусгай наалтаар хооронд нь наах
ГШҮ 3.5 Уур тусгаарлагчийг
гадаргууд наах
ГШҮ 3.6 Өнцөг булангийн
давуулалтыг шалгах
ГШҮ 4.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 4.2 Дулаалга хийх материал
сонгох
ГШҮ 4.3 Материалын тоо хэмжээг
тооцох
ГШҮ 4.4 Ажилд хэрэглэгдэх багаж
хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 4.5 Ажлын байранд
дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэн байрлуулах
ГШҮ 4.6 Дулаалгын эхний үеийн
дэвсэх
ГШҮ 4.7 Дулаалгын 2-р үе дээр
амсар зөрүүлж дэвсэх
ГШҮ 4.8 Завсар зайг бөглөх
ГШҮ 5.1 Ажлын зураг унших
ГШҮ 5.2 Ажлын багаж хэрэгсэл
сонгох
ГШҮ 5.3 Зургийн дагуу дулаалсан
материал дээр тор татах
ГШҮ 5.4 Бетоныг хэмжээсийн
дагуу тараах
ГШҮ 5.5 Тараасан бетоныг
тэгшлэх

6

32

27

67

6

40

27

73

6

24

27

57
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6

ЧЭ 6. Ус
тусгаарлагч хар
тосон түрхлэг хийх

7

ЧЭ 7. Хар цаас
наах

8

ЧЭ 8. Нэг үет хар
цаас /мембран/
наах

ГШҮ 5.6 Цутгасан бетоноо
шалгах
ГШҮ 6.1 Хар тосон түрхлэгийн
орох орц хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 6.2 Ус тусгаарлагч тосон
түрхлэг хийхэд хэрэглэх багаж
хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 6.3 Ажлын талбайд
материалыг цахилгаан тоног
төхөөрөмж өргүүрийн
тусламжтай зөөх
ГШҮ 6.4 Бетон тэгшилгээний
цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 6.5 Ус тусгаарлагчийг 1-2
дугаар үе дагуу, хөндлөн чиглэлд
түрхэх
ГШҮ 7.1 Ажлын зурагтай
танилцах
ГШҮ 7.2 Материал сонгох
ГШҮ 7.3 Материалын тоо хэмжээг
тооцох
ГШҮ 7.4 Ажилд хэрэглэх багажийг
бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Хар цаас, багажийг
ажлын талбарт бэлтгэн тавих
ГШҮ 7.6 Хар цаасны 1-р үеийг
наах
ГШҮ 7.7 Хар цаасны 2-р үеийг
наах
ГШҮ 8.1 Хамгаалагч мембраныг
дэвсэх талбайн м2-д тохируулан
тооцох
ГШҮ 8.2 Ажлын байранд зөөж
авчрах
ГШҮ 8.3 Ажлын гадаргууд буюу
хар цаасан дээр наах хэмжээгээр
бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Багаж хэрэгслээ бэлтгэх
ГШҮ 8.5Цавууны хамгаалалтыг
хуулж ам даруулж наах

Онол, дадлагын харьцаа

8

32

27

67

8

24

27

58

8

24

27

59

54
234 216 504
10.7% 89.3%
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм,
журам
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журам
 Багаж хэрэгсэлтэй ажиллах ааварчилгаа
 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
 Эхний үеийн тэгшилгээ хийх
 Уур тусгаарлагч хийх
 Дулаалгын үе хийх
 Төмөр тор тавьж бетон тэгшилгээ хийх
 Ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг хийх
 Хар цаас наах
 Нэг үет хар цаас /мембран/ наах
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагчид
 Халуун
 Хүйтэн
 Өндөрт
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:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Дээврийн дулаалга хийх
Дээврийн дулаалгын төрлийг судлах
ГШҮ 1.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 1.2 Дээврийн дулаалгын материалыг судлах
ГШҮ 1.3 Дээврийн дулаалгын материалын шинэ
технологийг бие даан судалж мэдээлэл цуглуулах
ГШҮ 1.4 Нотолгоог бүрдүүлэх
ГШҮ 1.5 Судалгааны дүнд дүгнэлт гаргах
52 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Дээврийн дулаалгын материалын онцлог,
шинж чанар
 Нотолгоог бүрдүүлэх арга
 Судалгааны дүнд дүгнэлт гаргах тухай мэдлэг
Ур чадвар
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Ажлын зураг унших
 Дээврийн дулаалгын материал сонгох
 Нотолгоог бүрдүүлэх
 Судалгааны дүнд дүгнэлт гаргах
Хандлага
 Дээврийн дулаалгын материалын шинэ
технологийг бие даан судалж мэдээлэл
цуглуулах
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, судалгааны
материал
шаардлагагүй
шаардлагагүй
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Дээврийн дулаалга хийх
Эхний үеийн тэгшилгээ хийх
ГШҮ 2.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 2.2 Дээврийн цутгамал хучилтын гадаргуун
тэгшийг шалгах
ГШҮ 2.3 Цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
сонгох
ГШҮ 2.4 Гадаргуугийн хотгор гүдгэрийг хусах багаж
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 2.5 Тоосонцорт гадаргууг хийгээр үлээлгэх
ГШҮ 2.6 Тэгшилгээг хийх зуурмагт орох материалыг
бэлтгэх
ГШҮ 2.7 Зуурмагийг холигчоор зуурч бэлтгэх
ГШҮ 2.8 Тэгшилгээ хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

72 цаг
10-15
Мэдлэг
 Дээврийн цутгамал хучилтын гадаргуун
тэгшийг шалгах арга
 Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг сонгох арга
 Тэгшилгээг хийх зуурмагт орох материалыг
бэлтгэх арга барил
 Зуурмагийг холигчоор зуурч бэлтгэх арга
 Тэгшилгээ хийх технологи
Ур чадвар
 Ажлын зурагтай унших
 Дээврийн цутгамал хучилтын гадаргуун
тэгшийг шалгах
 Цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
сонгох
 Тоосонцорт гадаргууг хийгээр үлээлгэх
 Зуурмагийг холигчоор зуурч бэлтгэх
 Тэгшилгээ хийх
Хандлага
 Гадаргуугийн хотгор гүдгэрийг хусах багаж
хэрэгслийг сонгох
 Тэгшилгээг хийх зуурмагт орох материалыг
бэлтгэх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Зориулалтын уур тусгаарлагч материал, наалт
Хайч, метр, маркер
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Дээврийн дулаалга хийх
Уур тусгаарлагч хийх
ГШҮ 3.1 Талбайн хэмжээг тооцох
ГШҮ 3.2 Уур тусгаарлах материалын ажлын тоо
хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Ажлын талбарт тусгаарлагчийг байрлуулах
ГШҮ 3.4 Уур тусгаарлагчийг тусгай наалтаар хооронд
нь наах
ГШҮ 3.5 Уур тусгаарлагчийг гадаргууд наах
ГШҮ 3.6 Өнцөг булангийн давуулалтыг шалгах
69 цаг
10-15
Мэдлэг
 Талбайн хэмжээг тооцох арга
 Уур тусгаарлах материалын ажлын тоо
хэмжээг тодорхойлох арга
 Ажлын талбарт тусгаарлагчийг байрлуулах
мэдлэг
 Уур тусгаарлагчийг тусгай наалтаар хооронд нь
наах мэдлэг
 Уур тусгаарлагчийг гадаргууд наах арга
 Өнцөг булангийн давуулалтыг шалгах мэдлэг
Ур чадвар
 Талбайн хэмжээг тооцох
 Уур тусгаарлах материалын ажлын тоо
хэмжээг тодорхойлох
 Ажлын талбарт тусгаарлагчийг байрлуулах
 Уур тусгаарлагчийг тусгай наалтаар хооронд нь
наах
 Уур тусгаарлагчийг гадаргууд наах
Хандлага
 Өнцөг булангийн давуулалтыг шалгах
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургалтын дадлагын газар, барилгын
талбай
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Зориулалтын уур тусгаарлагч материал, наалт
Хайч, метр, маркер
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
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2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Дээврийн дулаалга хийх
Дулаалгын үе хийх
ГШҮ 4.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 4.2 Дулаалга хийх материал сонгох
ГШҮ 4.3 Материалын тоо хэмжээг тооцох
ГШҮ 4.4 Ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 4.5 Ажлын байранд дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэн байрлуулах
ГШҮ 4.6 Дулаалгын эхний үеийн дэвсэх
ГШҮ 4.7 Дулаалгын 2-р үе дээр амсар зөрүүлж дэвсэх
ГШҮ 4.8 Завсар зайг бөглөх
73 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Дулаалга хийх материал сонгох арга
 Материалын тоо хэмжээг тооцох мэдлэг
 Ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
 Ажлын байранд дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэх арга
 Дулаалга хийх мэдлэг
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
 Дулаалга хийх материал сонгох
 Ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл сонгох
 Ажлын байранд дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэх
 Дулаалгын эхний үеийн дэвсэх
 Дулаалгын 2-р үе дээр амсар зөрүүлж дэвсэх
Хандлага
 Материалын тоо хэмжээг тооцох
 Завсар зайг бөглөх
 Багаар ажиллах чадвар
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын танхим, сургууль дээрх болон үйлдвэр дээрх
дадлагын газар
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Дулаалгын хуйлмал материал, дулаалгын
зориулалтын материал
Зүсэгч, маркер
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Дээврийн дулаалга хийх
Төмөр тор тавьж бетон тэгшилгээ хийх
ГШҮ 5.1 Ажлын зураг унших
ГШҮ 5.2 Ажлын багаж хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 5.3 Зургийн дагуу дулаалсан материал дээр тор
татах
ГШҮ 5.4 Бетоныг хэмжээсийн дагуу тараах
ГШҮ 5.5 Тараасан бетоныг тэгшлэх
ГШҮ 5.6 Цутгасан бетоноо шалгах
57 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших арга
 Ажлын багаж хэрэгсэл
 Тор татах мэдлэг
 Бетон тараах арга
 Бетоныг тэгшлэх мэдлэг
 Хяналт шалгалт хийх арга
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
 Ажлын багаж хэрэгсэл сонгох
 Зургийн дагуу дулаалсан материал дээр тор
татах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Тараасан бетоныг тэгшлэх
Хандлага
 Бетоныг хэмжээсийн дагуу тараах
 Цутгасан бетоноо шалгах
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургууль дээрх болон үйлдвэр дээрх
дадлагын газар
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Элс цементен зуурмаг, арматур
Арматур тасдагч, арматур боох дэгээ, тэгшлэгч,
өнгөлөгч, нивиллер, метр
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Дээврийн дулаалга хийх
Ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг хийх
ГШҮ 6.1 Хар тосон түрхлэгийн орох орц хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 6.2 Ус тусгаарлагч тосон түрхлэг хийхэд
хэрэглэх багаж хэрэгсэл сонгох
ГШҮ 6.3 Ажлын талбайд материалыг цахилгаан тоног
төхөөрөмж өргүүрийн тусламжтай зөөх
ГШҮ 6.4 Бетон тэгшилгээний цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 6.5 Ус тусгаарлагчийг 1-2 дугаар үе дагуу,
хөндлөн чиглэлд түрхэх
67 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хар тосон түрхлэгийн орох орц хэмжээг тооцох
мэдлэг
 Ус тусгаарлагч тосон түрхлэг хийхэд хэрэглэх
багаж хэрэгсэл
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Ажлын талбайд материалыг цахилгаан тоног
төхөөрөмж өргүүрийн тусламжтай зөөх мэдлэг
 Бетон тэгшилгээний цэвэрлэгээ
 Ус тусгаарлагчийн норм дүрмийн дагуу
гүйцэтгэх арга
Ур чадвар
 Хар тосон түрхлэгийн орох орц хэмжээг
тодорхойлох
 Ажлын талбайд материалыг цахилгаан тоног
төхөөрөмж өргүүрийн тусламжтай зөөх
 Ус тусгаарлагчийг 1-2 дугаар үе дагуу, хөндлөн
чиглэлд түрхэх
Хандлага
 Ус тусгаарлагч тосон түрхлэг хийхэд хэрэглэх
багаж хэрэгсэл сонгох
 Бетон тэгшилгээний цэвэрлэгээ хийх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургууль дээрх болон үйлдвэр дээрх
дадлагын газар
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Хар тос
Өнхрүүш, багс
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Дээврийн дулаалга хийх
Хар цаас наах
ГШҮ 7.1 Ажлын зурагтай танилцах
ГШҮ 7.2 Материал сонгох
ГШҮ 7.3 Материалын тоо хэмжээг тооцох
ГШҮ 7.4 Ажилд хэрэглэх багажийг бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Хар цаас, багажийг ажлын талбарт бэлтгэн
тавих
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ГШҮ 7.6 Хар цаасны 1-р үеийг наах
ГШҮ 7.7 Хар цаасны 2-р үеийг наах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

58 цаг
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг унших мэдлэг
 Материалын төрөл, зориулалт
 Материалын тоо хэмжээг тооцох арга
 Хар цаас наах багаж
 Хар цаас наах мэдлэг
Ур чадвар
 Ажлын зураг унших
 Материал сонгох
 Материалын тоо хэмжээг тооцох
 Хар цаасны 1-р үеийг наах
 Хар цаасны 2-р үеийг наах
Хандлага
 Ажилд хэрэглэх багажийг бэлтгэх
 Хар цаас, багажийг ажлын талбарт бэлтгэн
тавих
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургууль дээрх болон үйлдвэр дээрх
дадлагын газар
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Хар цаас, хар тос
Газ, газын хошуу, индүү /өнхрүүш/, багс, шүүр
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 8-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Дээврийн дулаалга хийх
Хар цаас наах
ГШҮ 8.1 Хамгаалагч мембраныг дэвсэх талбайн м2-д
тохируулан тооцох
ГШҮ 8.2 Ажлын байранд зөөж авчрах
ГШҮ 8.3 Ажлын гадаргууд буюу хар цаасан дээр наах
хэмжээгээр бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Багаж хэрэгслээ бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Цавууны хамгаалалтыг хуулж ам даруулж
наах
59 цаг
10-15
Мэдлэг
 Хамгаалагч мембраныг дэвсэх талбайг тооцох
мэдлэг
 Зөөж тээвэрлэх мэдлэг
 Хар цаас наах мэдлэг
 Хар цаас наахад хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
 Хар цаас наах арга
Ур чадвар
 Хамгаалагч мембраныг дэвсэх талбайн м2-д
тохируулан тооцох
 Ажлын гадаргууд буюу хар цаасан дээр наах
хэмжээгээр бэлтгэх
 Цавууны хамгаалалтыг хуулж ам даруулж наах
Хандлага
 Ажлын байранд зөөж авчрах
 Багаж хэрэгслээ бэлтгэх
 Багаар ажиллах чадвар
Онолын танхим, сургууль дээрх болон үйлдвэр дээрх
дадлагын газар
Компьютер, хэвлэгч, технологийн карт, цахилгаан
тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Хар цаас, хар тос
Газ, газын хошуу, индүү /өнхрүүш/, багс, шүүр
1. М.Сугар “Дулаалгатай хавтгаалжин бүтээцтэй
хувийн орон сууцны угсралтын технологи” УБ
2010 он
2. Ж.Ганхуяг “Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
төлөвлөлт ба угсралтын технологи” УБ 2012 он
3. Д.Сүнжидмаа, Б.Билгүүн, Картас Чех, Швейдийн
байгаль орчин судлалын институт. “Ногоон
барилгын практик” УБ 2015 он
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4. Б.Цолмон “Пассив барилга” УБ 2012 он
5. www.buildingsdata.eu, www.iso.org, www.nist.gov
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:
Нийтлэг шаардлага:
 Харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх
 Багаар ажиллах ур чадвартай байх
 Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахидаг байх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг байх
 Мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг байх
 Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг байх
 Ачаалал даах чадвартай байх
 Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэн, тогтмол ашигладаг байх
 Суралцагчийн нас, сэтгэхүй, хувь хүний онцлогт тохирсон сургалтын арга зүйг
мэддэг, хэрэгжүүлдэг байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг байх
 Сурах бичиг, суралцагчийн гарын авлага боловсруулдаг байх
Тусгай шаардлага:
 IV түвшинд хичээл заах мэргэжлийн багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай, багшлах эрхтэй байх
 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдаж, эрүүл нь батлагдсан байх
 ХАБЭА дүрэмт хувцсыг иж бүрдлээр нь бэлтгэсэн байх
 Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
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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
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт

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

2

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Компьютер /CD, DVD, бусад
зөөврийн санамж бүхий
хэрэгслүүд уншдаг/
Принтер

3

Хувилагч

ш

1

4

Самбар

ш

3-аас
доошгүй

5

Ухаалаг самбар байж болно
Дүн

ш

1
7

№
1

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

1

ш

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
HDMI, USB 2,3 оролт,
гаралттай
энгийн
Нэг дор олон тооны цаас
татах боломжтой
1,5 : 2,5 метрээс багагүй
хэмжээтэй, эсвэл цаасан
самбарын суурь байж
болно

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга” сурах бичиг

2

Биет үзүүлэн

3

Өнгөт үзүүлэн

5 багцаас багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй
1 иж бүрдлээс
багагүй

4
5

Өрөг угсрагчийн мэргэжлийн CD, DVD, бусад зөөврийн
санамж бүхий хэрэгслүүд
Тараах материал
Дүн

5
5
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Материалын нэр
Цагаан цаас
Өнгийн цаас
Самбарын үзэг
Шохой
Үзэг, харандаа
Тодруулагч
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
12
12
2
1
1
2

Нэг бүрийн
үнэ
20
200
800
1200
1000
500

Хэмжих
нэгж
ш

Тоо
ширхэг
3

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
240
2400
1600
1200
1000
1000
7440

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1

Газ

2

Метр

ш

5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Буланчий
Тэгш ус
Шугам
Харандаа
Газын хошуу
Шпатель
Өнхрүүш
Лазерийн тэгш ус
Багс
Шүүр
Дүн

ш
ш
ш
ш
ш

5
5
5
15
5
2
5
1
5
2

кг
ш
ш
ш
ш

Нийт үнэ
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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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

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:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын
бүтээц угсрагч
IV
Дээврийн дулаалга хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Дээврийн ажлын
зурагтай танилцах
ГШҮ 1.2 Дээврийн
дулаалгын материалыг
судлах

ЧЭ 1.Дээврийн
дулаалгын төрлийг
судлах

ЧЭ 2.Эхний үеийн
тэгшилгээ хийх

ГШҮ 1.3 Дээврийн
дулаалгын материалын
шинэ технологийг бие даан
судалж мэдээлэл цуглуулах
ГШҮ 1.4 Нотолгоог
бүрдүүлэх
ГШҮ 1.5 Судалгааны дүнд
дүгнэлт гаргах
ГШҮ 2.1 Дээврийн ажлын
зурагтай хэсэгчлэн танилцах

Чадамжийн нэгжийн код

Шинэ мэргэжил

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
- Ажлын зурагтай танилцсан
- Дээврийн хэсгийг ажлын зургаас уншсан
- Дээврийн дулаалгын материалын төрлийг
судласан
- Дээврийн дулаалгын материалуудад
харьцуулалт хийсэн
- Дулаалгын хөөсөнцөр материалын шинж
чанарыг судласан
- Дээврийн дулаалгын материалын шинэ
технологийг бие даан судалсан
- Дээврийн дулаалгын материалын мэдээлэл
цуглуулласан
- Дулаалгын материалын жагсаалт гаргасан
- Жагсаалтын дагуу бүрдүүлэлт хийсэн

01
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Тест
- Ажиглалты
н арга

- Онолын
танхим

- Тест

- Судалгаанд дүгнэлт гаргасан
- Ажлын зургийн тэгшилгээний үетэй танилцсан
- Төлөвлөгөөг ажлын зургийн гаргасан
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ГШҮ 2.2 Дээврийн цутгамал
хучилтын гадаргуун тэгшийг
шалгах
ГШҮ 2.3 Цэвэрлэгээнд
хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
сонгох
ГШҮ 2.4 Гадаргуугийн хотгор
гүдгэрийг хусах багаж
хэрэгслийг сонгох
ГШҮ 2.5 Тоосонцорт
гадаргууг хийгээр үлээлгэх
ГШҮ 2.6 Тэгшилгээг хийх
зуурмагт орох материалыг
бэлтгэх
ГШҮ 2.7 Зуурмагийг
холигчоор зуурч бэлтгэх
ГШҮ 2.8 Тэгшилгээ хийх
ГШҮ 3.1 Уур тусгаарлах
талбайн хэмжээг тооцох
ЧЭ 3. Уур тусгаарлагч
хийх

ГШҮ 3.2 Уур тусгаарлах
материалын ажлын тоо
хэмжээг тодорхойлох

- Шалгах дээврийн галаргуутай танилцсан
- Дээврийн цутгамал хучилтын гадаргуун
тэгшийг шалгасан
- Цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн
жагсаалт гаргасан
- Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслээ сонгосон
- Хотгор гүдгэрийг хусах багаж хэрэгслийг
сонгосон
- Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн эсхийг
шалгасан
- Цэвэрлэх гадаргууг шалгасан
- Тоосонцорт гадаргууг хийгээр үлээлгэсэн
- Орчныг чийгтэй алчуураар цэвэрлэсэн
- Тэгшилгээний зуурмагт орох материалын
тооцоо хийсэн
- Зуурмагт орох материал бэлтгэсэн
- Зуурмагийг холигчоор сайтар зуурч бэлтгэсэн
- Бэлтгэсэн зуурмагийн хольцыг шалгасан
- Зуурмагийн хуурай хольцыг тэвшинд хийсэн
- Зуурмагийг холигчоор сайтар зуурч бэлтгэсэн
- Зуурмагийг талбайд тараасан
- Тараасан зуурмагийг тэгшилсэн
- Тэгшилсэн тайлбайг тэгш усаар шалгасан
- Уур тусгаарлах талбайтай танилцсан
- Уур тусгаарлах талбайн хэмжээг тооцсон
- Уур тусгаарлах материал сонгосон
- Уур тусгаарлах материалын ажлын тооцоо
хийсэн
- Тоо хэмжээний дагуу материал бэлтгэсэн

- Сургалтын
дадлагын
газар

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Ажиглалты
н арга

- Тест
- Ажиглалты
н арга
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ГШҮ 3.3 Ажлын талбарт
тусгаарлагчийг байрлуулах
ГШҮ 3.4 Уур тусгаарлагчийг
тусгай наалтаар хооронд нь
наах
ГШҮ 3.5 Уур тусгаарлагчийг
гадаргууд наах
ГШҮ 3.6 Өнцөг булангийн
давуулалтыг шалгах
ГШҮ 4.1 Дулаалгын ажлын
зурагтай танилцах
ГШҮ 4.2 Дулаалга хийх
материал сонгох
ЧЭ 4.Дулаалгын үе
хийх

ГШҮ 4.3 Материалын тоо
хэмжээг тооцох
ГШҮ 4.4 Ажилд хэрэглэгдэх
багаж хэрэгсэл сонгох

-

ГШҮ 4.5 Ажлын байранд
дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэн байрлуулах

-

Ажлын байранд тусгаарлагчийг зөөвөрлөсөн
Ажлын талбарт тусгаарлагчийг байрлуулсан
Технологийн дагуу байгаа эсхийг шалгасан
Уур тусгаарлагчийг сайтар шалгасан
Уур тусгаарлагчийг тусгай наалтаар хооронд
нь наасан
Уур тусгаарлагчийг хооронд нь жигд наасан
Тусгаарлагч наах талбайг цэвэрлэсэн
Уур тусгаарлагч наах талбайн цэвэрлэгээг
сайтар шалгасан
Уур тусгаарлагчийг гадаргууд наасан
Уур тусгаарлагч наасан наалтыг шалгасан
Өнцөг булангийн давуулалтыг шалгасан
Дээврийн дулаалгын ажлын зурагтай
танилцсан
Ажлын зургаас хэсэгчлэн уншсан
Дулаалгын материалыг сонгосон
Дулаалгын материалыг ажлын байранд
зөөвөрлөсөн
Ажлын байранд материалыг хураасан
Дулаалгын материалын тооцоо хийсэн
Тооцооны дагуу материал бэлтгэсэн
Дулаалгын ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
сонгосон
Дулаалгын материал тээвэрлэх машин
механизмыг сонгосон
Ажлын байранд дулаалгын материалыг зөв
тээвэрлэсэн
Дулаалгын материалыг ажлын байранд зөв
хурааж байрлуулсан

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Тест
- Ажиглалты
н арга
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ГШҮ 4.6 Дулаалгын эхний
үеийн дэвсэх

ГШҮ 4.7 Дулаалгын 2-р үе
дээр амсар зөрүүлж дэвсэх
ГШҮ 4.8 Завсар зайг бөглөх
ГШҮ 5.1 Ажлын зураг унших

ГШҮ 5.2 Ажлын багаж
хэрэгсэл сонгох

ЧЭ 5. Төмөр тор тавьж
бетон тэгшилгээ хийх

ГШҮ 5.3 Зургийн дагуу
дулаалсан материал дээр
тор татах
ГШҮ 5.4 Бетоныг
хэмжээсийн дагуу тарааж,
тэглэх

ГШҮ 5.5 Цутгасан бетоноо
шалгах

- Дулаалгын эхний үе дэвсэх гадаргууг
цэвэрлэсэн
- Гадаргууг сайтар шалгасан
- Дулаалгын эхний үеийн дэвссэн
- Дэвссэн дулаалгыг сайтар шалгасан
- Дулаалгын 2-р үеийг дэвсэхэд бэлтгэсэн
- Дулаалгын 2-р үе дээр амсар зөрүүлж
дэвссэн- Завсар зайг бөглөсөн
- Дээврийн ажлын зургаас хэсэгчлэн уншсан
- Дээврийн тор стек байрлуулах хэсэглэлийг
тэмдэглэсэн
- Ажлын багаж хэрэгслийг сонгосон
- Багаж хэрэгслийг ажлын байранд бэлтгэсэн
- Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
- Тор татах гадаргуутай танилцсан
- Тор сеткийг ажлын байранд бэлтгэсэн
- Зургийн дагуу дулаалсан материал дээр тор
татсан
- Байрлуулсан торыг сайтар шалгасан
- Орох бетоны орцыг тодорхойлсон
- Бетоныг жигд дагуу тараасан
- Тараасан бетоныг тэгшилсэн
- Тэгшилсэн бетоныг тэгш усаар шалгасан
- Тэгшилсэн бетоныг шалгасан
- Цутгасан бетонд гарсан алдааг илрүүлсэн
- Илэрсэн бетоны цууралт, сийрэгжилтийг
засварласан
- Талбайг цэвэрлэсэн

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Тест
- Ажиглалты
н арга
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ГШҮ 6.1 Хар тосон
түрхлэгийн орох орц хэмжээг
тодорхойлох

ГШҮ 6.2 Ус тусгаарлагч
тосон түрхлэг хийхэд
хэрэглэх багаж хэрэгсэл
сонгох

ЧЭ 6. Ус тусгаарлагч
хар тосон түрхлэг хийх

ГШҮ 6.3 Ажлын талбайд
материалыг цахилгаан тоног
төхөөрөмж өргүүрийн
тусламжтай зөөх
ГШҮ 6.4 Бетон тэгшилгээний
цэвэрлэгээ хийх

ГШҮ 6.5 Ус тусгаарлагчийг 12 дугаар үе дагуу, хөндлөн
чиглэлд түрхэх

ЧЭ 7. Хар цаас наах

ГШҮ 7.1 Дээврийн ажлын
зурагтай танилцах

- Хар тосон түрхэлэг материалтай танилцсан
- Хар тосон түрхлэгийн орох орц нормыг
тооцсон
- Норм дүрмийн дагуу хар тосон түрхлэгийг
ажлын байранд бэлтгэсэн
- Ус тусгаарлагч тосон түрхлэг хийхэд
хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл сонгосон
- Ажлын байранд ус тусгаарлагч хийх багаж
хэрэгслийг бэлтгэсэн
- Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
- Ажлын талбайд материал зөөж тээвэрлэх
механизмыг сонгох
- Зөөж тээвэрлэх механизмтай ажиллах
ХАБЭА-н дүрэм баримтлаж ажилласан
- Ажлын талбайд материалыг зөөж
байрлуулсан
- Бетон тэгшилгээний гадаргууг шалгасан
- Бетон тэгшилгээний цэвэрлэгээ хийсэн
- Цэвэрлэгээ бүрэн хийгдсэн эсхийг шалгасан
- Ус тусгаарлагч түрхэх технологитой
танилцсан
- Технологийн дагуу ус тусгаарлагчийн 1-р
үеийг хөндлөн чиглэлд түрхсэн
- Ус тусгаарлагчийг 2 дугаар үеийг 1-р үеийн
хөндлөл чиглэлд түрхсэн
- Түрхсэн ус тусгаарлагчийн чанарыг шалгасан

- Онолын
танхим
- Сургалтын
дадлагын
газар

- Тест
- Ажиглалты
н арга

- Дээврийн ажил гүйцэтгэх зурагтай танилцсан
- Дээврийн ажлын технологи судалсан

- Онолын
танхим

- Тест
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- Хар цаасаан дээврийн ажил гүйцэтгэх дэс
дараалалтай танилцсан

ГШҮ 7.2 Материал сонгох

ГШҮ 7.3 Материалын тоо
хэмжээг тооцох

ГШҮ 7.4 Ажилд хэрэглэх
багажийг бэлтгэх

ГШҮ 7.5 Хар цаасны 1-р
үеийг наах

ГШҮ 7.6 Хар цаасны 2-р
үеийг наах

ЧЭ 8. Нэг үет хар цаас
/мембран/ наах

ГШҮ 8.1 Хамгаалагч
мембраныг дэвсэх талбайн
м2-д тохируулан тооцох

-

Дээврийн хар цаасан материал сонгосон
Материалыг шинж чанараар нь ялгасан
Материалыг ажлын байранд байрлуулсан
Хар цаасан өнгөлгөө хийх талбайн хэмжээг
гаргасан
Дээврийн хар цаасан материалын тоо
хэмжээг тодорхойлсон
Тооцоог хянаж шалгасан
Ажилд хэрэглэх багажийг бэлтгэсэн
Хар цаас, багажийг ажлын талбарт бэлтгэн
тавих
Хар цаас, багажийг ажлын талбарт бэлтгэн
тавьсан
Хар цаас наах талбайг шалгасан
Хар цаасны 1-р үеийг наасан
Хар цаасны зөрүүлэгийг 10 см даруулсан
Сайтар наагдсан эсхийг шалгасан
Хар цаас 2-р үе наах талбайг цэвэрлэсэн
2-р үеийн хар цаасыг 1-р үеийн хөнлөн
чиглэлд наасан
Хар цаасны зөрүүлэгийг 10 см даруулсан
Сайтар наагдсан эсхийг шалгасан
Талбайн хэмжээг тооцсон.
Хамгаалагч мембраныг дэвсэх талбайн м2-д
тохируулан тооцоо хийсэн
Тооцоог хянаж шалгасан

- Сургалтын
дадлагын
газар

- Онолын
танхим

- Ажиглалт
ын арга

- Тест
- Ажиглалты
н арга
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ГШҮ 8.2 Ажлын байранд
зөөж авчрах
ГШҮ 8.3 Ажлын талбай буюу
хар цаасан дээр наах
хэмжээгээр бэлтгэх

ГШҮ 8.4 Багаж хэрэгсэл
бэлтгэх

ГШҮ 8.5 Цавууны
хамгаалалтыг хуулж ам
даруулж наах

- Тооцооны дагуу материалаа ажлын байранд
зөөж авчирсан
- Ажлын талбайд тэмдэглэгээ хийсэн
- Хар цаасан дээр тэмдэглэгээ тавьсан
- Хэмжээсийн дагуу бэлтгэж зүссэн
- Ажлын багаж хэрэгслийг сонгосон
- Багаж хэрэгслээ зориулалтын дагуу бэлтгэсэн
- Багаж хэрэгслийг ажлын байранд
байрлуулсан
- Багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан

- Сургалтын
дадлагын
газар

- Цавууны хамгаалалтыг хуулсан
- Хуулсан цаасаа ам даруулж наасан
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