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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

III.

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)

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

IV.

ҮНЭЛГЭЭ
1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө
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I.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

д/д

Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн нэгжийн код

1

Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах

IF 7233-18-01-401

2

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших

AF6112-25-02-401

3

Хүлэмжний хөрс боловсруулах

AF6112-25-03-401

4

Үрийг тариалтанд бэлтгэх

AF6112-25-04-401

5

Үрээр тариалалт хийх

AF6112-25-05-401

6

Хүлэмжний ногоо хураах

AF6112-25-06-401

7

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх

AF6112-25-07-401

8

Ургалтын үеийн арчилгаа хийх

AF6112-25-08-401

9

Үрсэлгээгээр тариалалт хийх

AF6112-25-09-401

10

Өөрийгөө хөгжүүлэх

AF6112-25-10-401
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүлэмжний аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах
Чадамжийн нэгжийн код: IF 7233 – 18 – 01 – 401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хөдөлмөр хамгаалалын хууль тогтоомж, суралцагчдын үүрэг, мэргэжлийн хичээлүүдийн
чадамж эзэмшиж буй үед элдэв ослоос өөрийгөө хамгаалах, эрүүл ахуйн шаардага
хангаж ажиллах, ХАБЭА-ийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн орчны Мэдлэг түүнийг
ашиглах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Унших
 Бичих
 Тооцоолол хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

ЧЭ 2. Ажлын байрыг
зохион байгуулах

Үйлдвэрлэл
дээр
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ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай
танилцах
ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх
зүйн бусад баримт бичигтэй
танилцах
ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж
болон бусад шаардлагыг зөрчих,
түүний үр дагавартай танилцах.
ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн
ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй
танилцах
ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол,
гал түймэр, онцгой байдлын үед
сахих дүрэм журмыг байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуй, бодлогод
уялдуулан дагаж мөрдөх.
ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага
стандарт хангаж ажиллах.

Сургууль
дээр

1

ЧЭ 1. ХАБЭА-н
үндсэн ойлголт ба
хууль эрх зүйн
орчныг судлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Онол

№ Чадамжийн элемент

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Анги дүүргэлт – 15
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 36
Дадлага

2

2

2

6

2

2

2

6

6

3

4

4

ЧЭ 3. Ажлын байрны
аюулыг илрүүлэх
болон эрсдэлийн
үнэлгээ хийх

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн,
аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны
шаардлагын дагуу багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах.
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа
ажилтанг тусламж, мэдээллээр
хангах.
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн
үнэлгээний тохиромжтой арга
сонгоход оролцох.
ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж
байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийг байгууллагын заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
ашиглах
ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах
шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг бөглөх
ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай
холбоотой дасгал, сургуулилтын
үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
зүй зохистой дагаж мөрдөх
Нийт цаг

Онол, дадлагын харьцаа

2

2

4

8

4

4

8

16

10
27,
7%

10

16

36

72,2%

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

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс














ХАБЭА тухай хууль
Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
ХАА зохистой дадал
Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
зааварчилгаа
Галын аюулгүй байдлын зааварчилгаа
ХАА зохистой дадлын зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш нар
Сургагч багш
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономич багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
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Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Хамтран ажиллагсад
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Халуун агаартай
 Нийлэг болон шилэн хүлэмж
 Дадлагын газар,
 Чийгшил өндөртэй
 Гар ажиллагаатай
 Ургамлын тоосжилт өндөр
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул малгай бээлий, маск, нүдний шил, ажлын гутал,
хувцас

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:

Хүлэмжинй аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж
ажиллах
ХАБЭА-н үндсэн ойлголт ба хууль эрх зүйн орчныг
судлах
1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийн агуулгатай танилцах
1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт бичиг
1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад
шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагавартай танилцах.
1.4 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай хамгаалах
хэрэгсэлтэй танилцах
6
15
Мэдлэг
• ХАБЭА-н хуулийн заалтууд
• Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай хамгаалах
хэрэгсэл
• 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
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ХАБЭА-н
хууль
тогтоомжийг
ашиглах,
хэрэгжүүлэх
• ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт
бичигтэй танилцаж мөрдөх
• ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад
шаардлагыг хангаж ажиллах
• Хамгаалах техник хэрэгсэлийг ажиллуулах
• Хувийн ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлийг
хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалттай байх
• Зөв аюулгүй ажиллах арга барил Хандлага
эзэмших
• Хувийн ариун цэврийг сахих
• Суралцах соёл.
• Хөдөлмөрийн сахилгатай
• Нягт нямбай , цэвэрч
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• ХАБЭА-н тогтоомж, стандарт
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

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

Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин
эрүүл ахуйн шаардлага
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж
ажиллах
Ажлын байрны зохион байгуулалт
2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журмыг байгууллагын
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хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, бодлогод
уялдуулан дагаж мөрдөх.
2.2 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж
ажиллах.
2.3 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах.
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

6
15
Мэдлэг
• Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журмыг
байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуй, дүрэм журам
• Ажлын байрны шаардлага стандарт
•
Аюулгүй ажиллагааны шаардлага , багаж
хэрэгслийн зориулалт
• ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
• Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
• Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
• Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журмыг
байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуй, бодлоготой танилцаж,
мөрдөх
• Ажлын байрны шаардлага стандартыг мөрдөх
•
Аюулгүй ажиллагааны шаардлага , багаж
хэрэгслийн зориулалтаар ашиглах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
• Ажлын
байранд
эмх
цэгц,
зохион
байгуулалттай байх
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Зөв аюулгүй ажиллах арга барил Хандлага
эзэмших
• Хувийн ариун цэврийг сахих
• Суралцах соёл.
• Хөдөлмөрийн сахилгатай
• Нягт нямбай , цэвэрч
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н тогтоомж, стандарт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
Шаардлагагүй
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Галын булан
1. MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй
2. MNS 5566:2005 Аж ахуйн нэгж байгууллага,
барилга байгууламжид зайлшгүй байх
шаардлагатай гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн норм
3. ХАБЭА 2015 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж
ажиллах
Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх болон эрсдэлийн
үнэлгээнд оролцох
3.1 Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох,тохиромжтой
арга барил сонгоход оролцох.
3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах.
3.3 Ажлын байрны эрсдэлийг тодохойлох, оролцох.
3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг
тусламж, мэдээллээр хангах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

8
15
Мэдлэг
• Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох арга
• Аюулыг илрүүлэх тусламж, үйлчилгээ
• Ажлын
байрны
эрсдэлийн
үнэлгээний
тохиромжтой арга
• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтаны
тусламж, мэдээлэл
• ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
• Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
• Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
• Ажлын
байрны
аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой
арга
ашиглан,
эрсдлийг арилгах
• Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд туслах,
мэдээллээр хангах
• Ажлын
байрны
эрсдэлийн
үнэлгээний
тохиромжтой аргыг сонгох
• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд
туслаж, мэдээллээр хангах
Хандлага
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа ажиглах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
• Ажлын
байранд
эмх
цэгц,
зохион
байгуулалттай байх
• Зөв аюулгүй ажиллах арга барил Хандлага
эзэмших
• Хувийн ариун цэврийг сахих
• Суралцах соёл.
• Хөдөлмөрийн сахилгатай
• Нягт нямбай , цэвэрч
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
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ХАБЭА-н тогтоомж, стандарт
Эрсдэлийн үнэлгээниий хуудас
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа
видео
хичээл\,интернетийн
сайтаас авсан\
Шаардлагагүй
•
•
•
•
•

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

Культиватар
1. MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин
эрүүл ахуйн шаардлага
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙНТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хүлэмжинй аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж
ажиллах

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

Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын
ХАБЭА-н зааварчилгаа, дүрэм журмыг мөрдөн
ашиглах
4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн
хэргийг хөтлөх
4.3
Онцгой
байдалтай
холбоотой
дасгал,
сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм журамд
нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

16
15
Мэдлэг
• Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
хэрэглэх
байгууллагын заавар чиглэл, дүрэм журамтай
танилцах
• Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэрэг
• Онцгой
байдалтай
холбоотой
дасгал,
сургуулалтын үед баримтлах дүрэм журам,
13

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм
журам
• ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
• Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
• Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх, өмсөж
хэвших
• Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг бөглөх
• Онцгой
байдалтай
холбоотой
дасгал,
сургуулалтын үед баримтлах дүрэм журам,
байгууллагын тогтсон заавар чиглэлийг
баримтлах
Хандлага
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалттай байх
• Зөв аюулгүй ажиллах арга барил Хандлага
эзэмших
• Хувийн ариун цэврийг сахих
• Суралцах соёл.
• Хөдөлмөрийн сахилгатай
• Нягт нямбай , цэвэрч
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н тогтоомж, стандарт
• Галын булан
• Аврах гарцын схем
• Гамшгийн төлөвлөгөө
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
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•
•

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

Ашигласан материал:

Тестийн сан
Мультмедиа видео
авсан\ цахим хичээл

хичээл,

\интернетээс

Шаардлагагүй
Галын булан
Хамгаалах хэрэгсэл
Анхны тусламжийн манекан
1. MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин
эрүүл ахуйн шаардлага
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль
•
•
•

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
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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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
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Дүн

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
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 аппрат
Галын дэгээ
Галын хөрөө

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

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

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
CE стандарт 1, 2, 3, 4 кг-тай

Иж бүрдэл
Relo

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Хиймэл амьсгалын макет
Дүн

Тоо ширхэг
15-20
80
50
1-10
1
2
10
8
2

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
16

№

Материалын нэр

1
2
3

Элс
Ус
Ариутгагч бодис
Дүн

Хэмжих
нэгж
уут
л
Ш

Тоо
ширхэг
3
10
2

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

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

Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Чадамжийн
элементийн нэр

Чадамжийн нэгжийн
код:

IV
Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг
хангаж ажиллах

Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийн агуулгатай танилцах
ЧЭ 1. ХАБЭА-н
үндсэн ойлголт ба
хууль эрх зүйн орчин

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх
зүйн бусад баримт бичгийг
хэрэгжүүлэх
ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж
болон бусад шаардлагыг зөрчих,
түүний үр дагавартай танилцах.

Гүйцэтгэлийн нотолгоо








ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн
агуулгын тайлбарласан
ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг мөрдсөн
Хүлэмжинд ажиллах үеийн ХАБЭА-н
дүрмийг тайлбарласан
Ажлын байрны стандартыг судалж
мөрдсөн
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга
замыг дурьдсан
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
авсан

IF 7233-18-01-401

01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Сургалтын
онолын
танхим
Дадлагын
газар
Ажлын
байр
Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл

Ажлын
даалгава
р
Ажиглал
гүйцэтгэ
т
х

Мэргэшлийн түвшин:

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер

Бичгээр

Мэргэжил:

√

√

√

√
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ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, хувийн
ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй
танилцах

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол,
гал түймэр, онцгой байдлын үед
сахих дүрэм журмыг байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуй, бодлогод уялдуулан
дагаж мөрдөх.
ЧЭ 2. Ажлын байрыг
зохион байгуулах

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага
стандарт хангаж ажиллах.

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны
шаардлагын дагуу багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах.

ЧЭ 3. Ажлын байрны
аюулыг илрүүлэх
болон эрсдэлийн
үнэлгээнд оролцох

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга
барил сонгоход оролцох.

















ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа
ажилтанг тусламж, мэдээллээр
хангах.



Хамгаалах хувийн ба тусгай
хамгаалах ажлын хувцасны үүрэг,
зориулалт, ашиглалтыг
тайлбарласан
Ажлын хувцас өмссөн
Хамгаалах хэрэгслийг зориулалтын
дагуу хэрэглэсэн
Ажлын байран дах хөдөлмөрийн
нөхцлийг тодорхойлсон
Гал унтраах 4-н төрөл арга
аргачлалыг дурьдсан
Ажлын байрыг зохион байгуулсан
Гамшгийн төлөвлөгөө мөрдсөн
Ажлын байр, талбайн гэрэлтүүлэгийг
асаасан
Цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн
Хүлэмжний ажлын байрыг эмхэлж
цэгцлэсэн
Хүлэмжинд хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслийн үүрэг, зориулалтыг
тоочсон
Хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийг
ашиглахад анхаарах зүйлийг дурдсан
Ажил эхлэхийн өмнө хүлэмжний
аюулын тодорхойлсон
Аюулыг илэрүүлэх аргыг оновчтой
сонгосон
Аюул үүссэн хүчин зүйлийг
тайлбарласан
Аюулыг ангилж, тодорхойлж
мэдээлсэн.

Сургалтын
онолын
танхим

Дадлагын
газар
Ажлын
байр

√

√

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын
байр
Сургалтын
онолын
танхим
Дадлагын
газар
Ажлын
байр
Дадлагын
газар
Ажлын
байр

√

√

√

√

√

√

√
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ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн
үнэлгээний тохиромжтой арга
сонгоход оролцох.
ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж
байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийг байгууллагын заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
ашиглах








ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн,
аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйг хангах

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах
шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг хөтлөх





ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай
холбоотой дасгал, сургуулалтын
үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
зүй зохистой дагаж мөрдөх




Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг
тоочсон
Эрсдэлийг үнэлэх тодорхойлж
мэдээлсэн

Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Хувиийн хамгаалах хэрэгслийг
дурьдсан
Хувийн хамгаалах хэрэгслийн
хэрэглээг дурьдсан.
Ажлын байрны орчин , эрүүл ахуйн
шаардлага MNS 4990:2000
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг тайлбарласан
Ажлын байранд тавигдах аюулгүй
ажиллагааны ерөнхий шаардлагыг
дурьдсан
ХАБЭА-н хувийн хэрэг хөтөлсөн

Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Сургуулалтын зааварчилгааг
мөрдсөн
Гамшгийн төлөвлөгөөг мөрдсөн

Сургалтын
онолын
танхим

Дадлагын
газар
Ажлын
байр

√

√

√

√
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II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших -1
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-02-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх үндсэн суурь ажил төлөвлөх, багаа удирдах, мөнгөн
хөрөнгийн урсгалыг захиран зарцуулан хянах, төсөл бичих, боловсруулах, хууль эрх зүйн
дүрэм журмыг судалж, хэрэгжүүлэн үйл ажиллагааг мөрдөн бие даан гүйцэтгэхэд
шаардлагатай Мэдлэг ур чадвар, хандлагыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийнхөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
 Байгууллагын удиирдлага
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2.
Хүлэмжийн
аж ахуйн үйл
ажиллагааг
төлөвлөх

3

ЧЭ 3. Аж
ахуйн хүний
нөөцийг
төлөвлөх

ГШҮ 1.1 Аж ахуй эрхлэх хууль эрх
зүйн харилцаанд оролцох
ГШҮ 1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах
бичиг баримт бүрдүүлэх чадвар
эзэмших
ГШҮ 1.3 Улсын бүртгэлийн
байгууллагуудын үйлчилгээг авах
чадвар эзэмших
ГШҮ 2.1 Аж ахуйн үйл
ажиллагааны зорилго зорилтыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин
чадлыг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх
ГШҮ 2.4 Үйл ажиллагааны
хяналтын график мөрдөх
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны
тодорхойлолт боловсруулах
ГШҮ 3.2 Ажиллах хүчний
шалгаруулалт явуулах
ГШҮ 3.3 Байгууллагын дотоод
журам боловсруулах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

1

ЧЭ 1. Аж
ахуйн нэгж
байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15
Чадамжийн нэгжид ногдох
цаг 72
Дадлага

4

2

4

10

4

4

4

12

6

4

4

14

21

4

5

6

ГШҮ 3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулах
ГШҮ 3.5 ХАБЭА зааварчилгаа өгөх
ГШҮ 3.6 Ажилчдыг ажлын байранд
сургах
ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ
судлах
ЧЭ 4. Ногоо
борлуулалтын ГШҮ 4.2 Борлуултын байршил
тогтоох
үйл
ажиллагааг
ГШҮ 4.3 Бүтээгдхүүний үнэ тогтоох
төлөвлөх
ГШҮ 4.4 Бүтээгдхүүний
борлуулалтыг төлөвлөх
ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого
зарлагыг тооцох
ЧЭ 5. Аж
ГШҮ 5.2 Ашигалдагдлаа тооцох
ахуйн санхүү
хөтлөх
ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах
ГШҮ 6.1 Төслийн санааг олох
ГШҮ 6.2 Төслийн зорилго зорилтыг
тодорхойлох
ГШҮ 6.3 Төслийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө хийх
ЧЭ 6. Төсөл
боловсруулах ГШҮ 6.4 Төслийн төсвийг тооцох
ГШҮ 6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх
ГШҮ 6.6 Хавсралт материал
бэлтгэх
ГШҮ 6.7 Төслийн тайлан бичих

4

Цаг

5

Онол, дадлагын харьцаа

6

6

12

4

4

4

12

4

8

22

28

30,5%

12

22

69,5%

72
100%

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







Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа






Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Албан тасалгааны цахилгаан хангамжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Ажлын цагийн үеийн ажил амралтын горим
дасгал хөдөлгөөн
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж
ажиллах
Ажлын дарааллыг мэдэх
Ажиллах заавартай танилцах
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл







Мэргэжлийн багш нар
Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч
Газрын даамал
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Хүлэмж
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, гутал зэрэг
хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх юм.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(СТЗ):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Аж ахуйн нэгж байгуулах
ГШҮ 1.1 Аж ахуйн нэгж байгуулах хууль эрх зүйн
харилцаанд оролцох ур чадвар эзэмших
ГШҮ 1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах бичиг баримт
бүрдүүлэх чадвар эзэмших
ГШҮ 1.3 Улсын бүртгэлийн байгууллагуудын
үйлчилгээг авах чадвар эзэмших
10
15
Мэдлэг
• Эрх зүйгээр зохицуулагдсан бизнесийн
байгууллага, аж ахуйн нэгж байгуулах тухай
заалтууд
• Улсын бүртгэлийн байгууллагуудын чиг үүрэг
Ур чадвар
• Эрх зүйгээр зохицуулагдсан бизнесийн
байгууллага, аж ахуй нэгж байгуулах
• Байгууллагын
дотоод
дүрэм,
журам
боловсруулах
• Шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлэх
• Улсын бүртгэлийн ажилтан албан хаагчидтай
хуулийн хүрээнд харилцах
• Үйлчилгээ авах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан
материал:

Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер Проектор Дэлгэц Самбар Шохой
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Биет ба зурагт үзүүлэн Тестийн сан
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Холбогдох хууль тотоомжууд
Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу пламастер
үзүүлэнгийн том цаас
Ширээ сандал
Компьютер принтер проектор самбар шохой маркер
интернет орчин
1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
2. “Нөхөрлөлийн тухай хууль”
3. “Хоршооны тухай хууль”
4. “Газар тариалангийн лавлах”
5. “Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах зөвлөмж “

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Хүлэмжийн аж ахуйн үйл ажиллагааг төлөвлөх
ГШҮ 2.1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилго
зорилтыг тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх
ГШҮ 2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын график мөрдөх
12
15
Мэдлэг
• Аж ахуйн үйл ажиллагааны ерөнхий зорилго
3-5 жилийн ирээдүйн төлөвлөгөөг хийх
зорилтыг SMART шалгуураар боловсруулах
• Аж ахуйн хүчин чадлыг талбайн хэмжээ болон
саихүүгийн нөөц хүний нөөцийн хэмжээнд
тохируулан тооцох
• Үйл ажиллагааг хуваарилах ГАНТ-ийн хүснэгт
ашиглах
• Явцын болон эцсийн үр дүнгийн хяналт хийх
аргачлал
Ур чадвар
• Аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилго зорилтыг
товч тодорхой томьёолох
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Хийх ажлын дараалал үечлэлийг нарийн
тооцож төлөвлөх
• Үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хийж
үнэлгээ дүгнэлт гарган цаашид хийх ажлыг
төлөвлөх оновчтой ухаалаг шийдвэр гаргах
Хандлага
• Хөдөлмөрийн тэгш хуваарьлах
• Нээлттэй шударга байдлыг эрхэмлэх
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшил.
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер Проектор Дэлгэц Самбар Шохой
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Биет ба зурагт үзүүлэн Тестийн сан
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Холбогдох хууль тотоомжууд
Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу пламастер
үзүүлэнгийн том цаас
Ширээ сандал
Компьютер принтер проектор самбар шохой маркер
интернет орчин
1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
2. “Газар тариалангийн лавлах”
3. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
4. Жижиг бизнесийн удирдлага
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан
материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(СТЗ):

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Аж ахуйн хүний нөөцийг төлөвлөх
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах
ГШҮ 3.2 Ажиллах хүчний шалгаруулалт явуулах
ГШҮ 3.3 Байгууллагын дотоод журам боловсруулах
ГШҮ 3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
ГШҮ 3.5 ХАБЭА зааварчилгаа өгөх
ГШҮ 3.6 Ажилчдыг ажлын байранд сургах
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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:

14
15
Мэдлэг
• Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт хийх
аргачлал
• Хөдөлмөрийн гэрээний загвар шаардлага
• Дотоод журамд тавигдах шаардлага
• Хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
• Ажлын байранд сургах сургалтын хөтөлбөр
боловсруулах арга
Ур чадвар
• Шаардлагатай ажиллах хүчний тооцоо гаргах
• Шинээр авах ажилтанд тавигдах шаардлага
шалгуур үзүүлэлт боловсруулах
• Аж
ахуйд
шаардлагатай
мэргэжлийн
ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолт
боловсруулах
• Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх
Хандлага
• Хүмүүстэй харилцах
• Шударга байх
• Манлайлах
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшил
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер Проектор Дэлгэц Самбар Шохой
• ХАБЭА-н зааварчилгаа Биет ба зурагт
үзүүлэн Тестийн сан
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Холбогдох хууль тотоомжууд
Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу пламастер
үзүүлэнгийн том цаас
Компьютер
принтер
проектор
1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
2. “Газар тариалангийн лавлах”
3. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
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4. “ Жижиг бизнесийн удирдлага”
5. “Хүний нөөцийн менежмент”
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
(СЕЗ):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(СТЗ):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Ногоо борлуулалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх
ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ судлах
ГШҮ 4.2 Борлуултын байршил тогтоох
ГШҮ 4.3 Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох
ГШҮ 4.4 Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг төлөвлөх
12
15
Мэдлэг
• Маркетингийн үндэс
• Хүнсний ногооны зах зээлийг судалгааны
аргачлал
• Үнэ тогтоох аргууд
Ур чадвар
• Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгаа гаргах
• Борлуулах цэгүүдийг тогтоох
• Ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг
бизнесийн борлуулатын үнийг судлах
• Сав баглаа боодол урамшууллын оновчтой
хувилбарыг сонгон хэрэглэх
• Борлуулалт хийх
Хандлага
• Хүмүүстэй харилцах
• Шударга байх
• Манлайлах
• Мэдээллийг ашиглах
• Мэдрэмжтэй байх
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшил
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
 Сургалтын танхим
 ААН
• Судалгааны ажлын удирдамж, төлөвлөгөө
• Судалгааны арга хэрэгсэл
• Фото зураг авах аппарат гар утас
• Биет ба зурагт үзүүлэн
• Тестийн сан
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Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
 Тооны машин
 Санхүүгийн баримт
 Дэвтэр
Ширээ сандал, компьютер принтер проектор самбар
шохой маркер интернет орчин
1. “Маркетингийн үндэс”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. “Газар тариалангийн лавлах”
4. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
5. “Жижиг бизнесийн удирдлага”
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан
материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Аж ахуйн санхүү хөтлөх
ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого зарлагыг тооцох
ГШҮ 5.2 Ашиг алдагдлаа тооцох
ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах
12
15
Мэдлэг
• Гарааны зардлыг тооцох аргачлалыг судлах
• Ашиг тооцох
• Өдөр бүр долоо хоногийн мөнгөн урсгалын
тооцоо
• Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
• Санхүүгийн тайлангийн элементүүд
Ур чадвар
• Орлого зарлагын тооцоо хийх
• Ашиг тооцон гаргах
• Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
• Анхан шатны бүртгэл хөтлөх
• Санхүүгийн тайлан гаргах
Хандлага
• Хүмүүстэй харилцах
• Шударга байх
• Мэдээллийг ашиглах
• Хуулийн хүрээнд цаг хугацаанд нь тайлан
гаргах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
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Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Сургалтын танхим
• ААН
• Тестийн сан
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Ном сурах бичиг
• Санхүү бүртгэлийн хуулв дүрэм стандартууд
Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу пламастер
үзүүлэнгийн том цаас
Компьютер
•

Сургалт явагдах газар:

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

1.
2.
3.
4.

“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс”

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(СТЗ):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
Төсөл боловсруулах
ГШҮ 6.1 Төслийн санааг олох
ГШҮ 6.2 Төслийн зорилго зорилтыг тодорхойлох
ГШҮ 6.3 Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хийх
ГШҮ 6.4 Төслийн төсвийг тооцох
ГШҮ 6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх
ГШҮ 6.6 Хавсралт материал бэлтгэх
ГШҮ 6.7 Төслийн тайлан бичих
12
15
Мэдлэг
• MNS ISO 21500:2013 Төслийн удирдлагын
арга зүй заавар стандарт
• Төслийн төрөл
• Төсөл боловсруулах арга зүй
• Бизнес
эрхлэхтэй
холбоотой
хууль
тогтоомжууд
• Зээлийн нөхцөл
Ур чадвар
• Төсөл боловсруулах
• Төсөл хэрэгжүүлэх
• Тсөлийн үнэлгээ тайлан бэлтгэх
Хандлага
Үйл ажиллагааг төлөвлөх
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Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшил
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Сургалтын танхим , Ногооны том жижиг дэлгүүр,
супер маркет, бөөний худалдааны төвүүд, бусад
ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүд
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Сайн бичсэн төслийн жишээ
• Ном сурах бичиг
Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу пламастер
үзүүлэнгийн том цаас
Ширээ сандал, компьютер принтер проектор самбар
шохой маркер
1. “Төсөл боловсруулах арга зүй”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. “Газар тариалангийн лавлах”
4. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
5. “Жижиг бизнесийн удирдлага”
•

Сургалт явагдах газар:

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

Ашигласан материал:

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
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Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш
6
Солонгос завод
ш
4
Солонгос завод
Хөрс боловсруулах гар багажууд
ш
20
Солонгос бариултай
ш
20
ш
20
ш
10
ш
10

16
17
18
19

Хүрз
Гаапуу
Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин электрон
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу
Култибатор
Хөрсний дээж авагч
багаж шуб
Дээж авагч сав
Гербицид
Усалгааны систем
Бороожуулагч

20

Хатаах шүүгээ

ш

2

21
Дүн

Цахилгаан жин

ш

1

9
10
11
12
13
14
15

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

ш

10

ш
ш
ш
ш
ш

10
6
6
6
2

ш

1

ш
ш
ш
ш

50
3
10
10

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
Min гар багаж
Min трактор

Цацалтын өргөн 8-10м/дм
15 доош кг даацтай, 2-оос
дээш тавиуртай.
0,001 нарийвчлалтай. 200гр
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
80
50
1-10

5
6
7
8

1
2
10
8

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Хлорфос
Дүн

Хэмжих
нэгж
Уут
Уут
Уут
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Тоо
ширхэг
10
10
5
50
50
50
50
50
50
5

Нэг бүрийн
үнэ
6000
6000
3500
4000
4000
4500
3500
3000
25000

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
175000
150000
125000
1370000
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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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

AF 6112-25-02-401

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(mохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)

Бичгээр

Чадамжийн
элементүүд

Чадамжийн нэгжийн код

ЧЭ 1. Аж
ахуйн нэгж
байгуулах

ЧЭ 2.
Хүлэмжийн
аж ахуйн үйл
ажиллагааг
төлөвлөх

ГШҮ 1.1 Аж ахуй эрхлэх хууль эрх
зүйн харилцаанд оролцох
ГШҮ 1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах
бичиг баримт бүрдүүлэх чадвар
эзэмших
ГШҮ 1.3 Улсын бүртгэлийн
байгууллагуудын үйлчилгээг авах
чадвар эзэмших
ГШҮ 2.1 Аж ахуйн үйл
ажиллагааны зорилго зорилтыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин
чадлыг тодорхойлох



Аж ахуйн нэгжийн хуулийн хэлбэрүүдээс
сонголт хийсэн үндэслэлийг тайлбарласан.



Бизнесийн байгууллагын үүсгэн байгуулах
хуулийн ёсны шаардлагуудыг тоочсон



Албан ёсоор ААН байгуулсныг
баталгаажуулах байгууллагуудыг нэрлэсэн



Зорилго зорилтыг ялгаж тодорхой бичсэн



Нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг зөв
тооцсон

Танхимд

Танхимд
Хүлэмжинд

Ажиглалт

Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV
Аж ахуй эрхлэх ур чадвар
эзэмших

Ажлын
даалгавар
гүйцэтгэх

Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
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ГШҮ 2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх

ЧЭ 3. Аж
ахуйн хүний
нөөцийг
төлөвлөх

ГШҮ 2.4 Үйл ажиллагааны
хяналтын график мөрдөх
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны
тодорхойлолт боловсруулах
ГШҮ 3.2 Ажиллах хүчний
шалгаруулалт явуулах
ГШҮ 3.3 Байгууллагын дотоод
журам боловсруулах
ГШҮ 3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулах
ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ
судлах

ЧЭ 4. Ногоо
борлуулалтын
үйл
ажиллагааг
төлөвлөх

ГШҮ 4.2 Борлуултын байршил
тогтоох
ГШҮ 4.3 Бүтээгдхүүний үнэ
тогтоох
ГШҮ 4.4 Бүтээгдхүүний
борлуулалтыг төлөвлөх

ЧЭ 5. Аж
ахуйн санхүү
хөтлөх

ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого
зарлагыг тооцох
ГШҮ 5.2 Ашигалдагдлаа тооцох









Гэрээний загвар гаргасан



Хүлэмжийн ногооны зах зээлийн эрэлт
нийлүүлэлт үнэ болон зах зээлийн бодит
судалгаа хийсэн



Байршлын хувилбаруудыг тодорхойлсон



Үнэ тогтоосон үндэслэлээ тайлбарласан



Борлуулах бүтээгдхүүний тоо хэмжээ үнэ
байршил түгээлт урамшууллын төлөвлөлт
хийсэн
Борлуулсан бүтээгдхүүний орлогын хэмжээг
долоо хоног сар жилээр тооцож гаргасан
Нийт зардал цэвэр ашгийг бодож гаргасан
Өдөр тутмын нийт төлбөр, орлогын бэлэн
мөнгийг тооцож гар дээр байгаа бэлэн
мөнгөн дүнг тооцож гаргасан





ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан
гаргах

Төлөвлөгөөнд шаардлагатай өгөгдлүүдийг
бүрэн тусгасан
Хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн
тодорхойлсон
Ажлын байрны тодорхойлолтын бүтэц
агуулгыг нэрлэсэн
Ажилтан шалгаруулж авах төлөвлөгөө
боловсруулсан
Хуулийн хүрээнд байгууллагын дотоод
журамд тусгах зүйл заалтуудыг тоймлон
бичсэн



Танхимд





Хүнсний
зах супер
маркетууд
Интернет
Фэйсбүүк





Танхимд





Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан гаргасан
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ГШҮ 6.1 Төслийн санааг олох

ЧЭ 6. Төсөл
боловсруулх

ГШҮ 6.2 Төслийн зорилго
зорилтыг тодорхойлох
ГШҮ 6.3 Төслийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө хийх
ГШҮ 6.4 Төслийн төсвийг тооцох
ГШҮ 6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх
ГШҮ 6.6 Хавсралт материал
бэлтгэх








Төслийн санааг үнэлж хэрэгцээг
тодорхойлсон
Төслийн зорилго зорилт SMART шалгуурыг
хангасан
Төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүдийг тодорхой
тусгасан
Төсөлд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын
тооцоо хийсэн
Эрсдлээ тооцож эрсдлийг бууруулах арга
замуудыг тодорхойлмон

Танхимд







шаардлагатай баримтуудыг нэрлэсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-03-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсний талбайн хөрсний бүтэц, үржил шимийг тодорхойлох, хөрсөнд
лабораторийн дээж журмын дагуу авах, талбайн хөрсийг гар болон машинаар
боловсруулах үеийн технологи ажил, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
журмыг баримтлан ажиллах Мэдлэг , ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Хүлэмжийн аж ахуйн фермерийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
 Аж ахуй эрхлэх ур чадвар эзэмших
 Суурь чадамжийг эзэмшсэн байх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 216
Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

2

3

4

ГШҮ 1.1 Дээж авахад шаардагдах багаж
хэрэгслийг бүрэн бэлтгэх
ЧЭ 1. Хөрснөөс ГШҮ 1.2 Хөрсний дээж авах
дээж авах
ГШҮ 1.3 Дээжийг савлах, хаяглах,
шинжилгээнд өгөх
ГШҮ 1.4 Дээжийг хадгалах
ГШҮ 2.1 Ариутгалын бодисыг сонгох
ГШҮ 2.2 Ариутгал хийх талбайн хэмжээг
гаргах
ЧЭ 2. Хөрсөнд ГШҮ 2.3 Ариутгалын бодисыг найруулах
ариутгал хийх
ГШҮ 2.4 Найруулсан бодисыг
зориулалтын багажаар цацах
ГШҮ 2.5 Хүлэмжний хаалга, салхивчийг
битүүлэх
ГШҮ 3.1 Бордох талбайн хэмжээг тооцох
ЧЭ 3.
ГШҮ 3.2 Бордоог сонгох
Таримлын
ГШҮ 3.3 Бордох нормыг тооцох
талбайг бордох
ГШҮ 3.4 Талбайг бордох
ГШҮ 4.1 Хөрсний чийгийг тодорхойлох
ЧЭ 4.
Таримлын
ГШҮ 4.2 Хагалгаанд ашиглах Багажийг
талбайд
сонгох

2

2

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэ
л дээрх
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

6

6

36

36

44

44

4

6

36

46

4

6

36

46

37

5

6

үндсэн
боловсруулалт
хийх
ЧЭ 5. Талбайд
өнгөн
боловсруулалт
хийх
ЧЭ 6. Талбайг
тариалтанд
бэлтгэх

ГШҮ 4.3 Хагалгаа хийх гүнийг тохируулах
ГШҮ 4.4 Хагалгаа явуулах
ГШҮ 5.1 Өнгөн боловсруулалтын багаж,
техник сонгох
ГШҮ 5.2 Хагалсан талбайн хөрсийг бутлах
ГШҮ 5.3 Хөрсийг тэгшлэх
ГШҮ 6.1 Хөрсийг чийгшүүлэх
ГШҮ 6.2 Мөр далан гаргах
ГШҮ 6.3 Услалтын систем байрлуулах
ГШҮ 6.4 Хөрсөнд хучлага хийх
Нийт
Онол дадлагын харьцаа

4

6

36

46

2

6

36

44

18

36 216
270
20%х80%

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






Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:














Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:






Хүлэмжийн аж ахуйн,фермер мэргэжлийн
дадлагын газар баримтлах дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай дүрэм, журам
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн ажлын байрны эмх
цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
Хүлэмжийн ажил хийх үед шаардлагатай
тоног төхөөрөмж болон гар багаж хэрэгслийг
сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн зааварчилгаа
өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг
хийх үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг тээвэрлэх, хураах, хадгалах
үеийн зааварчилгаа өгөх
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Хөрс боловсруулах ажил гүйцэтгэх үед өгөх
зааварчилгаа
Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
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Орчин нөхцөл:

Агрономч багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономч
Нийлэг хальсан болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн тэнхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Халуун агаартай
Ургамлын тоосжилт өндөр

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:

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Хөрснөөс дээж авах
ГШҮ 1.1 Дээж авахад шаардагдах багаж хэрэгслийг
бүрэн бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Хөрсний дээж авах
ГШҮ 1.3 Дээжийг савлах, хаяглах, шинжилгээнд өгөх
ГШҮ 1.4 Дээжийг хадгалах
44
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Мэдлэг
• Багажны төрөл, зориулалт
• Хөрсний шинж чанар,бүтэц
• Талбайн хувиарлалт, тэмдэглэлгээ
• Дээж авах технологи ажилбар
• Дээж савалгаа, жинлэлт, бичилт
• Дээж хүргэлт тээвэрлэлт хадгалалт
• Дээжний орчин, хяналт
Ур чадвар
• Багажны төрлөөр нь ангилаж сурах
• Багажны зориулалтыг үүргээр нь ашиглах
• Багажны эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн
ашиглах
• Багажийг ажилд бэлтгэх
• Хөрсний шинж чанарыг тодорхойлж сурах
• Хөрсний бүтэц таних
• Хөрсний бүтэц, өнгийг ялгаж таних
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Дээж авах талбайн байрлалыг сонгох
• Талбайн хувиарлалтыг төлөвлөх
• Талбайд тэмдэглэлгээ тавих
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
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Тэмдэглэлгээ хийсэн газраас гүний хэмжээг
тогтоох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
• Дээж авах технологийг мөрдөж ажиллах
• Дээж савлах
• Дээжийг жинлэх
• Дээж бичилтийг стандартын дагуу хөтлөх
• Дээжний хаяглах
• Дээжийг стандартын дагуу зөөвөрлөх
• Дээжийг зөөвөрлөх
• Дээжийг технологийн дагуу тээвэрлэх
• Дээжийг хадгалах
• Дээжийг хадгалах үеийн температурыг
тохируулах
• Дээжийг сэлгэх аргыг технологийн дагуу хийх
• Дээжний орчин тохируулах
• Дээжний хадгалатанд байх үеийн бичилтийг
хийх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Хөрс
•
•

Хүрз
Тэгшлэгч
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Тэгш ус
Метр
Шат вандан
Дээж авагч сав
Шигшүүрийн тор
Жин
Дээж авагч сав
Хэмжигч сав
Жин
Хөргүүр
Хатаах шүүгээ
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Ашигласан материал

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:

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Хөрсөнд ариутгал хийх
ГШҮ 2.1 Ариутгалын бодисыг жагсаалт
ГШҮ 2.2 Ариутгал хийх талбайн хэмжээг гаргах
ГШҮ 2.3 Ариутгалын бодисыг жагсаалтын дагуу
найруулах
ГШҮ 2.4 Найруулсан бодисыг зориулалтын багажаар
цацах
ГШҮ 2.5 Хүлэмжний хаалга, салхивчийг битүүлэх
44
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Мэдлэг
• Хүлэмжний хөрсний ариутгал
• Ариутгалын бодисууд, төрлүүд
• Ариутгалын бодисын стандарт нэршил
• Химийн нэр томъёо, улсын нэршил
• Бодис хэрэглэх зааварчилгаа
• Ариутгах хүлэмжний хөрсний талбайн түүх
• Ариутгах хүлэмжний хэмжилт, аргачилал
• Хүлэмжийг ариутгалд бэлтгэх технологи
• Ариутгалын бодисын найрлага
• Ариутгалын бодисын сөрөг нөлөө
• Ажлын уусмал бэлтгэх технологи ажилбар
• Ариутгалын бодисууд, төрлүүд
• Ариутгалын бодисын стандарт нэршил
• Химийн нэр томъёо, улсын нэршил
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Бодис хэрэглэх зааварчилгаа
Хүлэмжний хөрсний ариутгал
Ариутгалын ач холбогдол
Ажлын уусмалын хэрэглээ
Ажлын уусмал цацах багаж хэрэгсэл
Ажлын уусмалыг технологийн дагуух
хэрэглээ
• Хүлэмжний бүрэн бүтэн байдал түүний
ашиглалт
• Хүлэмжний салхивчны ач холбогдол
• Салхивч ашиглах технологи
Ур чадвар
• Хүлэмжний хөрсний ариутгах
• Ариутгалын бодисуудын ангилал, төрлүүдийг
мэдэх
• Ариутгалын бодисын стандарт нэршилийг
цээжлэх, тогтоох, хэрэгжүүлэн хэвших
• Химийн нэр томъёо, улсын нэршилийг
тогтоох
• Бодис хэрэглэх
• Заавар зааварчилгааг мөрдөж хэвших
• Ариутгах хүлэмжний хөрсний талбайн түүхийг
судлаж мэдэх
• Ариутгах хүлэмжний хэмжилтийг хийх
• Ариутгах хүлэмжний хэмжээг тооцоолох арга
аргачлалд эзэмших
• Хүлэмжийг ариутгалд бэлтгэх технологийн
дагуу гүйцэтгэх
• Ариутгалын бодисын найрлага шинж чанарыг
мэдэх
• Ариутгалын бодисын сөрөг нөлөөнөөс
урьдчилан сэргийлэх
• Ажлын уусмал бэлтгэх технологи ажилбарын
дагуу хийж гүйцэтгэх
• Уусмал найруулах карт унших
• Ариутгалын бодисууд, төрлүүдийг ялган
таних
• Ариутгалын бодисын стандарт нэршилийг
хэрэглэж хэвших
• Химийн нэр томъёо, улсын нэршил ашиглах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
•
•
•
•
•
•

42

Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалт, эмх
цэгцтэй байх
• Ажлыг хийж гүйцэтгэсэн дараах үеийн ажлын
байрны цэвэрлэгээг хийж хэвших
• Бодистой ажиллах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг мөрдөх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс
авсан\ цахим хичээл
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Хөрс

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Хүрз
Тэгшлэгч
Тэгш ус
Метр
Шат вандан
Дээж авагч сав
Шигшүүрийн тор
Жин
Хэмжигч сав
Хөргүүр
Хатаах шүүгээ
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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:

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Таримлын талбайг бордох
ГШҮ 3.1 Бордох талбайн хэмжээг тооцох
ГШҮ 3.2 Бордоог сонгох
ГШҮ 3.3 Бордох нормыг тооцох
ГШҮ 3.4 Талбайг бордох
46
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Мэдлэг
• Бордооны төрлүүд
• Бордооны ач холбогдол
• Талбайг хэмжих арга аргачилал
• Бордооны олон улсын нэршил, төрөл
ангиалал
• Бордох тооцоолол
• Бордооны төрөлд норм тооцоолол
• Талбайн бэлтгэл ажил
• Талбайд бордоо тээвэрлэлт
• Талбайд бордоо цацалт
• Талбайг бордож боловсруулах технологи
Ур чадвар
• Бордооны төрлүүдийг судлах
• Бордооны ач холбогдол мэдэх
• Талбайг хэмжиж тооцоолол хийх
• Бордооны төрлүүдийг мэдэх
• Бордоог ялгах, ангилах
• Бордооны ач холбогдол, давуу талуудыг
судлах
• Бордооны олон улын нэршилээр сонгож
ашиглах
• Стандартуудыг барьж бордоог сонгох
• Таримлыг бордох онцлогийг таних
• Тарималд бордоо хийх технологиийг мөрдөх
• Бордох тооцоолох арга аргачилалыг эзэмших
• Бордооны төрөлд норм тооцоолох
• Талбайн бэлтгэл ажил гүйцэтгэх
• Ажлын Багажийг сонгон ашиглах
• Талбайд бордоо тээвэрлэх
• Талбайд бордоо цацалт хийх
• Талбайг бордож боловсруулах технологийг
мөрдөх
ХАНДЛАГА
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
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Багаар ажиллах
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалт, эмх
цэгцтэй байх
• Ажлыг хийж гүйцэтгэсэн дараах үеийн ажлын
байрны цэвэрлэгээг хийж хэвших
• Бордоо хэрэглэх үеийн хөдөлмөр аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
Онолын тэнхим, Дадлагын сургалтын байр ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Сурах бичиг
• Тараах материал, зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Комьпютер
• Проектор
• Тарааж өгөх материал
• Видео хичээл
• Органик бордоо
• Органик биш бордоо
• Био бордоо
• Жин
• Бордоо найруулах сав
• Хүрз
• Гар жижиг багаж
• Бордоо хутгагч хэмжүүртэй хутгуур
• Метр
• Гар хутгуур
1. ”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
2. “Хөрс судлал” Бэхтөр
3. “Газар тариалангийн лавлах”
4. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
5. “Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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:

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Таримлын талбайд үндсэн боловсруулалт хийх
ГШҮ 4.1 Хөрсний чийгийг тодорхойлох
ГШҮ 4.2 Хагалгаанд ашиглах Багажийг сонгох
ГШҮ 4.3 Хагалгаа хийх гүнийг тохируулах
ГШҮ 4.4 Хагалгаа явуулах
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Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
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• Хөрс түүний уян хатан чанар
• Хөрсний физик шинж чанар
• Хөрсний чийг тодорхойлох багажууд
• Хөрсний чийг хэмжих арга
• Хөрсийг хэмжих багаж, хэрэгсэл
• Хагалгаанд ашиглах техникийн марк,
үзүүлэлт
•
Хагалах хөрсний бүтэц, бүрэлдэхүүн
• Хагалах хөрсний онцлог
• Зохиомол хөрс боловсруулах технологи
• Хагалгааны техник, сонголт
• Механик тоног төхөөрөмжийг ашиглах заавар
• Хөдөлмөр хамгаалал, болон техникийн карт
хөтлөх заавар
• Гар багажтай ажиллах үеийн хөдөлмөр
хамгаалалын заавар
Ур чадвар
• Хөрс түүний уян хатан чанарыг тодорхойлох
• Хөрсний физик шинж чанарыг таних
• Хөрсний чийг тодорхойлох багажуудыг
хэрэглэж хэвших
• Хөрсний чийг хэмжих арга аргачлалыг мэдэх
• Хагалгаанд ашиглах техникийн марк,
үзүүлэлтийг мэдэх
•
Хагалах хөрсний бүтэц, бүрэлдэхүүнийг
ангилах
• Хагалах хөрсний онцлогт тохируулан
багажийг сонгох
• Зохиомол хөрс боловсруулах технологийн
дагуу гүйцэтгэх
• Хагалгааны техник, сонголтыг сонгох
• Механик тоног төхөөрөмжийг ашиглах
• Хөдөлмөр хамгаалал, болон техникийн карт
хөтлөх
• Гар багажтай ажиллах үеийн хөдөлмөр
хамгаалалын мөрдөх
Хандлага
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг ажиглах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалт, эмх
цэгцтэй байх
• Ажлыг хийж гүйцэтгэсэн дараах үеийн ажлын
байрны цэвэрлэгээг хийж хэвших
• Хөрстэй ажиллах хөдөлмөр аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа мөрдөх
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Хагалгаа хийх үед ажиллах хөдөлмөр
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа мөрдөх
• Техник тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн
сонор сэрэмж
Онолын тэнхим, Дадлагын сургалтын байр ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Сурах бичиг
• Тараах материал, зурагт үзүүлэн / бордооны/
• Технологийн карт
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тарааж өгөх материал
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Хөрсний төрлүүд

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

1.
2.
3.
4.
5.

Ашигласан материал

Гар багажууд
Жин
Хүрз
Метр
Гар хутгуур
Анжис
Жижиг культибатор
Бага оврын трактор
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
•
•
•
•
•
•
•
•

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:

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Талбайд өнгөн боловсруулалт хийх
ГШҮ 5.1 Өнгөн боловсруулалтын багаж, техник
сонгох
ГШҮ 5.2 Хагалсан талбайн хөрсийг бутлах
ГШҮ 5.3 Хөрсийг тэгшлэх
46
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• Хүлэмжний хөрс түүний уян хатан чанар
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Хүлэмжний хөрсний физик шинж чанар
Хөрсийг хагалгааны гүнийг тохируулах
агротехник техникийн төлөвлөлт
• Гар аргаар хөрс боловсруулах үеийн
хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа
• Хөрсний чийг тодорхойлох энгийн арга
• Хөрсний өнгөн боловсруулалт
• Хөрсийг бутлах технологи
• Хөрсийг тэгшлэх технологи ажилбар
Ур чадвар
• Хүлэмжний хөрс түүний уян хатан чанар
энгийн аргаар тодорхойлох
• Хүлэмжний хөрсний физик шинж чанарыг
тодорхойлох
• Хөрсийг хагалгааны агротехник техникийн
төлөвлөлтийг хийж тохиргооны гүний
тохируулах
• Гар аргаар хөрс боловсруулах үеийн
хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны
зааварчигааг мөрдөх
• Хөрсний өнгөн боловсруулах
• Хөрсийг бутлах технологи ажилбаруудыг
гүйцэтгэх
• Хөрсийг тэгшлэх технологи ажилбарудыг
гүйцэтгэх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Ажлын байрны зохион байгуулалт, эмх
цэгцтэй байх
• Ажлыг хийж гүйцэтгэсэн дараах үеийн ажлын
байрны цэвэрлэгээг хийж хэвших
• Хөрстэй ажиллах хөдөлмөр аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа мөрдөх
• Эрүүл ахуйн зааварчилгааг мөрдөх
• Багажтай ажиллах үеийн зааварчилгааг
мөрдөж ажиллах
Онолын тэнхим, Дадлагын сургалтын байр ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Сурах бичиг
• Тараах материал, зурагт үзүүлэн
• Технологийн карт
• Багшийн гарын авлага
•
•

Сургалт явагдах газар
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт
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•
•
•
•
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Хөрс
Гар багажууд
Хүрз
Метр
Анжис
Культибатор
Шугам
Алхаа метр
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

1.
2.
3.
4.
5.

Ашигласан материал

Суралцах үйл ажиллагаа
Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
Тарааж өгөх материал
Цахим хичээл
Видео хичээл

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

Хүлэмжний хөрс боловсруулах
Талбайг тариалтанд бэлтгэх
ГШҮ 6.1 Хөрсийг чийгшүүлэх
ГШҮ 6.2 Мөр далан гаргах
ГШҮ 6.3 Услалтын систем байрлуулах
ГШҮ 6.4 Хөрсөнд хучлага хийх

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

Усалгааны технологи
Услах арга
Хүлэмжний хөрсийг хамарлах технологи
Хүлэмжний хөрсийг тэгшлэх
Усалгааны техникийг суурилуулах технологи
Хөрсөнд нэмэлт дулаан үүсгэх технологи
Хучилга түүний төрлүүд
Хучлагын ангилал
Ур чадвар
• Усалгааны технологиийг мөрдөж ажиллах
• Услах арга технологийг горимын дагуу
гүйцэтгэх
•
•
•
•
•
•
•
•
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Хүлэмжний хөрсийг хамарлах техноглогийг
зааврачилааны дагуу хийх
• Хүлэмжний хөрсийг тэгшлэх
• Усалгааны техникийг суурилуулах
• Хөрсөнд нэмэлт дулаан үүсгэх
• Хучилга түүний төрлүүдийг сонгох
• Хучлагын ангилал түүнийг тайлбарлах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
15
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тарааж өгөх материал
• Зурагт ба биет үзүүлэн
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
• Гялгар уут
• Нийлэг хальс
• Скоч
• Хөрс
• Метр
• Хүрз
• Бага оврын сийрүүлэгч
• Гаапуу
• Татуурга
• Маажуур
• Алхаа метр
• Бүх төрлийн хөрс
• Хар шороо
1. ”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
2. “Хөрс судлал” Бэхтөр
•

Сургалт явагдах газар
Анги дүүргэлт

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал
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3.
4.
5.
6.

“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулах” Ч.Тунгалаг

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2

Хэмжих
нэгж

Тоо ширхэг

ш
6
Солонгос завод
ш
4
Солонгос завод
Хөрс боловсруулах гар багажууд
ш
20
Солонгос бариултай
ш
20
ш
20
ш
10
ш
10

16
17
18
19

Хүрз
Гаапуу
Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин электрон
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу
Култибатор
Хөрсний дээж авагч
багаж шуб
Дээж авагч сав
Гербицид
Усалгааны систем
Бороожуулагч

20

Хатаах шүүгээ

ш

2

21
Дүн

Цахилгаан жин

ш

1

9
10
11
12
13
14
15

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

ш

10

ш
ш
ш
ш
ш

10
6
6
6
2

ш

1

ш
ш
ш
ш

50
3
10
10

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
Min гар багаж
Min трактор

Цацалтын өргөн 8-10м/дм
15 доош кг даацтай, 2-оос
дээш тавиуртай.
0,001 нарийвчлалтай. 200гр

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
80
50
1-10

5
6
7
8

1
2
10
8
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Хлорфос
Дүн

Хэмжих
нэгж
Уут
Уут
Уут
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Тоо
ширхэг
10
10
5
50
50
50
50
50
50
5

Нэг бүрийн
үнэ
6000
6000
3500
4000
4000
4500
3500
3000
25000

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
175000
150000
125000
1370000

53

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:

Хүлэмжийн аж ахуйн, фермер
IV
Хүлэмжний хөрс боловсруулах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

AF 6112-25-03-401
01

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Дээж авахад
шаардагдах багаж
хэрэгслийг бүрэн
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)





ЧЭ 1. Хөрснөөс
дээж авах

ГШҮ 1.2 Хөрсний дээж
авах
ГШҮ 1.3 Дээжийг
савлах, хаяглах,
шинжилгээнд өгөх
ГШҮ 1.4 Дээжийг
хадгалах

ЧЭ 2. Хөрсөнд
ариутгал хийх

ГШҮ 2.1 Ариутгалын
бодисыг сонгох













Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Ажлын
даалгавар
гүйцэтгэх
Ажиглалт

Чадамжийн
элементүүд

Бичгээр

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

Хүлэмжний хөрснөөс дээж авах багаж хэрэгсэлийг
бэлдсэн
Багаж хэрэгсэлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан
Хүлэмжний хөрснөөс дээж авах үеийн хөдөлмөр
аюулгүй ажиллагааны технологийг мөрдсөн
Багажтай харьцах үеийн дүрэм журамыг мөрдсөн
Хөрснөөс дэээжийг технологи үйлдлийн дагуу авсан
Дээжийг савлах сав, уутыг бэлтгэсэн
Хаяг түүнд бичилт хийсэн
Дээжинд хаяг наасан
Дээжийг шинжилгээнд өгөхөд бэлтгэсэн
Хаяглаж бэлтгэсэн
Дээжийг түр хугацаагаар хадгалах байрыг шалгасан
Дээжийг хадгалалтанд өгсөн
Ариутгал хийх бодисын төрлүүдийг нэрлэсэн
Тухайн ургамалд хэрэглэх бодисыг сонгож бэлтгэсэн

Дадлагын
газар
Ажлын
байр







Дадлагын
газар
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ЧЭ 3. Таримлын
талбайг бордох

ЧЭ 4. Таримлын
талбайд үндсэн
боловсруулалт
хийх

ЧЭ 5. Талбайд
өнгөн
боловсруулалт
хийх

ГШҮ 2.2 Ариутгал хийх

талбайн хэмжээг

гаргах

ГШҮ 2.3 Ариутгалын
бодисыг найруулах



ГШҮ 3.2 Бордоог

сонгох


ГШҮ 3.3 Бордох

нормыг тооцох

ГШҮ 3.4 Талбайг

бордох


ГШҮ 4.1 Хөрсний

чийгийг тодорхойлох


ГШҮ 4.2 Хагалгаанд
ашиглах Багажийг

сонгох


ГШҮ 5.1 Өнгөн
боловсруулалтын

багаж, техник сонгох

ГШҮ 5.2 Хагалсан

талбайн хөрсийг

бутлах

Ариутгал хийх талбайг хэмжсэн
Хэмжсэн талбайг ариутгал хийхэд бэлтгэсэн
Ариутгалын бодисыг найруулах үеийн зааварчилгааг
тайлбарласан
Уусмал бэлтгэх сав суулга, багаж хэрэгсэлийг бэлтгэсэн
Ажлын уусмалыг технологийн дагуу бэлтгэсэн
Бордооны төрлийг сонгосон
Бордооны найрлага бүтэц, зааварчилгаатай танилцсан
Тухайн ургамалд шаардагдах бордоог сонгосон
Бордоо хэрэглэх үеийн багажийг ажилд бэлтгэсэн
Бордоо хэрэглэх багаж хэрэгсэлийг хөдөлмөр аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж сонгосон
Бордоо хийх гүнийг тогтоосон
Талбай бордох үеийн ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн
Талбайд бордоог технологийн дагуу хийсэн
Хөрсний чийг тодорхойлох багаж хэрэгсэлийг сонгосон
Хөрсний чийг хэмжих технологийн карттай танилцсан
Хөрсний чийгийг технологийн дагуу тодорхойлсон
Хөдөлмөр аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан
Хүлэмжний хөрсийг хагалах багаж хэрэгсэлийг сонгосон
Түүнийг ажилд бэлтгэсэн
Хөрсний өнгөн боловсруулалтын талаар мэдээлэл
хийсэн
Өнгөн боловсруулалтын багаж хэрэгсэлийг сонгосон
Багаж хэрэгсэлийг ажилд бэлтгэсэн
Талбайг бутлах багаж хэрэгсэлийг сонгосон
Бутлах үеийн аюулгүй ажилгааны дүрэм журмыг
баримтлан ажиллсан

Ажлын
байр









Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Дадлага
ажлын
газар

Онолын
болон
дадлага
ажлын
газар
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ГШҮ 5.3 Хөрсийг
тэгшлэх
ГШҮ 6.1 Хөрсийг
чийгшүүлэх

ГШҮ 6.2 Мөр далан
гаргах
ЧЭ 6. Талбайг
тариалтанд
бэлтгэх

ГШҮ 6.3 Услалтын
систем байрлуулах

ГШҮ 6.4 Хөрсөнд
хучлага хийх



Хөрсийг технологийн дагуу бутласан




Талбайг бутлах багаж хэрэгсэлийг сонгосон
Бутлах үеийн аюулгүй ажилгааны дүрэм журмыг
баримтлан ажиллсан
Хөрсийг технологийн дагуу бутласан
Хүлэмжний хөрсний чийгийг тодорхойлсон
Хөрсний өнгөн хэсэгт чийг бүрдүүлсэн
Технологийн дагуу усалгааг хийсэн
Хөрсөнд тариалалт хийхэд бэлтгэх ажлыг төлөвлөсөн
Тариалах ургамлаа сонгосон
Хүлэмжний хөрсийг хамарлах багажийг ажилд
бэлтгэсэн
Хүлэмжний хөрсийг хамар гаргаж боловсруулсан
Услалтын системийг байрлуулах бэлтгэл ажлыг хийсэн
Услалтын системийн бүрэн бүтэн байдал, усалгааны
төхөөрөмжийг шалгасан
Услалтын сиситемийг технологийн дагуу байрлуулсан
Технологийн картыг уншсан
Хучилга хийх шаардлагатай таримлыг сонгосон
Хучлагын төрлийг сонгосон
Хучлагыг хийх технологи дараалалтай танилцсан
Хучлагыг хийж ургамлыг хамгаалсан


















Дадлагын
газар
Ажлын
байр
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II.ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-04-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсний таримлын үрийг стандартын дагуу цэвэршил, сорт, ургах чадвар,
1000 үрийн жин зэрэг үзүүлэлтийг тооцоолон гаргах үеийн технологи ажиллагааны дүрэм,
журмыг баримтлан ажиллах чадамж эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: ЧН: 1, 2
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1. Таримлын үрийг
сонгох

2

ЧЭ 2. Таримлын үрийг
соёолуулах

3

ЧЭ 3. Үрсэлгээ
бойжуулах сав
бэлтгэх

4

ЧЭ 4. Үрсэлгээний
хөрс бэлтгэх

ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг
энгийн аргаар тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг
тооцох
ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн
үрийг сонгох
ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах орчны
чийг, дулааны горимыг тохируулах
ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын
саванд соёолуулах
ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс
хамаарч үрсэлгээний хайрцаг
савыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах
саванд ариутгал хийх
ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах
талбайд савыг байрлуулах
ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт
тохирсон хөрсийг сонгох
ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг
тохируулах
ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос
шалтгаан хөрсний зузааныг
тохируулах

2

2

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэ
л дээрх
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжмйн элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 228
Дадлага

4

2

32

32

38

36

4

2

32

38

4

4

32

40
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5

ЧЭ 5. Соёолсон үрийг
тарих

6

ЧЭ 6. Үрсэлгээний
давхар тунель
бэлттэх

ГШҮ 4.4 Бэлтгэсэн хөрсний
чийгийг тохируулах
ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага
хангасан үрийг сонгох
ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг
оновчтой сонгох
ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг
тохируулах
ГШҮ 5.4 Үрсэлгээний услгааны
норм тохируулах
ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс
хамаарч тунель барих тоогоо
гаргах
ГШҮ 6.2 Стандарт шаардлага
хангасан тунель барих
ГШҮ 6.3 Ургамал ургах
тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлэх
Нийт цаг

Онол дадлагын харьцаа

4

4

32

2

2

32

18

18

192
29х71

40

36

228

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






Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:










Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:






Хүлэмжийн аж ахуйн,фермер мэргэжлийн
дадлагын газар баримтлах дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай заалтууд
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн ажлын байрны эмх
цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Хүлэмжийн ажил хийх үед шаардлагатай тоног
төхөөрөмж болон гар багаж хэрэгслийг сонгож,
ажилд бэлтгэхүеийн зааварчилгаа өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх
үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Үр хордуулах, хортой ажиллах үеийн
зааварчилгаа
Мэргэжлийн нар
Ажил олгогч
ХАБЭА – н ажилтан
Агрономч багш
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Орчин нөхцөл:

Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономч
Нийлэг хальсан болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн тэнхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Халуун агаартай
Ургамлын тоосжилт өндөр

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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Таримлын үрийг сонгох
ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг энгийн аргаар
тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг тооцох
ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн үрийг сонгох
38
15
Мэдлэг
• Хүнсний ногооны үрний ач холбогдол
• Үрийн төрлүүд
• Үрийн ангилал
• Үрийн сорт
• Үрийг соёолох чадварыг сонгох арга
• Лабораторын арга
• Үрийн норм
• Үрийн норм тооцох арга
• Үрийн 1000 үрийн жин тодорхойлох арга
• Стандарт үрийг сонгох арга технологи
Ур чадвар
• Үрийн төрлүүдийг ялгах
• Үрийн ангилал таних
• Үрийн сортыг тодорхойлох
• Үрийг соёолох чадварыг тодорхойлох арга
технологи ажилбарыг мөрдөж ажиллах
• Лабораторын арга зүйг эзэмшсэн байх
• Үрийн нормыг тогтоох
• Үрийн норм тооцох
• Үрийн 1000 үрийн жин тодорхойлох
• Стандарт үрийг сонгох
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
60

Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар, Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Хүнсний ногооны үрүүд
Жин
Шигшүүр
Пилтерийн аяга
Хатаах шүүгээ
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
•
•
•
•

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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Таримлын үрийг соёолуулах
ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах орчны чийг, дулааны гормыг
тохируулах
ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын саванд соёолуулах
36
15
Мэдлэг
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Хүнсний ногооны үрийг ариутгахын ач
холбогдол
• Үрийг ариутгах бодисууд
• Үрийн ариутгах арга
• Үрийг соёолох орчны тохиргоо
• Лабораторын аргаар үрийг соёолуулах арга
• Үр ургах дулааны горим орчин
• Соёолсон үрийг шилжүүлэх арга технологи
Ур чадвар
• Хүнсний ногооны үрийг ариутгах
• Үрийг ариутгах бодисуудыг сонгох
• Үрийн ариутгах
• Үрийг соёолох орчны агротехнологийг мөрдөх
• Лабораторын аргаар үрийг соёолуулах
• Үр ургах дулааны горим орчин түүний ач
холбогдол орчны температурыг тохируулах
• Соёолсон үрийг шилжүүлэх
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Хүнсний ногооны үрүүд
•
Маргинц
• Давс
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
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Үр идэвхижүүлэгч бодис
Үр хордуулагч бодисууд
• Жин
• Шигшүүр
• Пилтерийн аяга
• Хямсаа
• Хатаах шүүгээ
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо А.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
•
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

1.
2.
3.
4.

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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Үрсэлгээ бойжуулах сав бэлтгэх
ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс хамаарч үрсэлгээний
хайрцаг савыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах саванд ариутгал хийх
ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах талбайд савыг
байрлуулах
38
15
Мэдлэг
• Үрсэлгээ бойжуулах сав бэлтгэх арга
• Үрсэлгээний савны төрлүүд
• Үрсэлгээний савны материалууд
• Үрсэлгээний савны стандарт шаардлага
• Үрсэлгээний савыг ариутгах арга
Ур чадвар
• Үрсэлгээ бойжуулах сав бэлтгэх
• Үрсэлгээний савны төрлүүдээр ялгах
• Үрсэлгээний савны материалуудыг бэлтгэх
• Үрсэлгээний савны стандарт шаардлага
хангасан савыг бэлтгэх
• Үрсэлгээний савыг ариутгах арга технологийг
мөрдөх
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
63

Багаар ажиллах
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
 Комьпютер
 Проектор
 Дэлгэц
 ХАБЭА-н зааварчилгаа
 Технологийн карт
 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
 Тестийн сан
 Гялгар уут
 Цаасан аяга
 Нарийн төмөр утас
 Стандарт үрсэлгээний сав
 Модон хавтан
 Шил 1х0,5 м
 Скоч
 Шигшүүр
 Бахь
 Хайч
 Шугам
 Хадаас
 Алх
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Үрслгээ бойжуулах Ч.Тунгалаг
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Үрсэлгээний хөрс бэлтгэх
ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт тохирсон хөрсийг
сонгох
ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг тохируулах
ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос шалтгаан хөрсний зузааныг
тохируулах
ГШҮ 4.4 Бэлтгэсэн хөрсний чийгийг тохируулах
40
15
Мэдлэг
• Хөрсний ангилал ач холбогдол
• Хөрсний төрлүүд
• Зохиомол хөрс бэлтгэх арга
• Зохиомол хөрс бэлтгэх орц норм
• Хөрсний бүтэц
• Хөрсөнд холих хольцны төрөл
• Бууц, элс, хайрга тэдгээрийн үүрэг
Ур чадвар
• Хөрсний ангилал ач холбогдол түүнийг мөрдөх
Хөрсний төрлүүдийг ялгах, таних
• Зохиомол хөрс бэлтгэх
• Зохиомол хөрс бэлтгэх орц нормыг тооцох
• Хөрсний бүтэц түүнийг бий болгох
• Хөрсөнд холих хольцны төрлүүдийг
тодорхойлох
• Бууц, элс, хайрга тэдгээрийн холих арга
технологийг эзэмших
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
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Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар, Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Хөрс
• Бууц
• Элс
• Хайрга
• Үртэс
• Жин
• Шигшүүр
• Гар багажууд
• Хүрз
• Услуур
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. “Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг

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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Соёолсон үрийг тарих
ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага хангасан үрийг сонгох
ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг оновчтой сонгох
ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг тохируулах
ГШҮ 5.4 Үрсэлгээний услгааны норм тохируулах
40
15-20
Мэдлэг
• Хүнсний ногооны үрний ач холбогдол
• Үрийн төрлүүд
• Үрийн ангилал
• Үрийн сорт
• Үр тариалах тэжээлийн талбай
• Тэжээлийн талбайн үзүүлэлт
• Үр суулгах гүн, норм
• Тариалсан үрийг услах арга
Ур чадвар
66

Үрийн төрлүүдийг ялгах
Үрийн ангилал таних
Үрийн сортыг тодорхойлох
Үрийг тарих технологи ажилбарыг мөрдөж
ажиллах
• Үрийн нормыг тогтоох
• Үрийн 1000 үрийн жин тодорхойлох
• Тэжээлийн талбайг тооцох
• Үрийг услах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Хүнсний ногооны үрүүд
• Хөрс
• Ус
• Хоовон
• Жин
• Шигшүүр
• Пилтерийн аяга
• Усслуур
• Гар багажууд
• Шугам
1. “Газар тариалангийн лавлах”
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал
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2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Үрслэг бойжуулах Ч.Тунгалаг
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:

Үрийг тариалтанд бэлтгэх
Үрсэлгээний давхар тунель бэлттэх
ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс хамаарч тунель
барих тоогоо гаргах
ГШҮ 6.2 Стандарт шаардлага хангасан тунель барих
ГШҮ 6.3 Ургамал ургах тохиромжтой нөхцөл бүрдүүл
36
15-20
Мэдлэг
Тунелийн үүрэг
Тунель хийх материалууд
Тунель барих арга
Ур чадвар
• Тунель түүний ая холбогдолыг тодорхойлох
• Тунелийн үүрэг түүнийг ашиглах
• Тунель хийх материалуудыг сонгох, ашиглах
• Тунель барих арга технологийг мөрдөж
ажиллах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
•
•
•

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
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Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Гялгар уут
• Ус
• Сав
• Гар шүршигч
• Ариултгалын бодис
• Бахь
• Шугам, метр
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
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Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Дүн

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Услуур
Нэг удаагийн үр
соёолуулах аяга
Плтерийн цаас
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу
Гэрэлтүүлэг
Үрсэлгээ суулгагч
Услуур

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш
ш

6
4
Гар багажууд
ш
20
ш

200

м
ш
ш

5
10
10

ш

10

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

10
6
6
6
6
1
5

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
Min гар багаж
Тунгалаг 12-220 v хүртэл

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд

15-20
50
20
1-10
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5
6
7
8

Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

1
2
12
3

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Маргенци
Нэг удаагийн үрсэлгээний
аяга
Уудаг цаас
Биоялзмаг
Дүн

5
6
7

Хэмжих
нэгж
Уут
Уут
Уут
ш

Тоо
ширхэг
10
10
5
5

Нэг бүрийн
үнэ
6000
6000

ш

200

250

м
кг

5
10

13500
3500

5500

Нийт үнэ
60000
60000
0
27500
50000
67500
35000
300000
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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 нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг энгийн
аргаар тодорхойлох

 Ургах чадвартай үрийг сонгосон
 Үрийг ялгаж ангилсан
 Тариалалт хийх 1м2-ийн үрийн
норм гаргасан
 2-3 төрлийн үрийг сонгож нормыг
тогтоосон

AF 6112-25-04-401
01

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл
Үнэлгээ
/тохирох арга
хийгдэх орчин
хэрэгслийг сонгоно/

Б
и
ч
А
г
ж
э
л
э
ы
р
А
н
ж
д
и
а
га
л

Чадамжийн
элементийн нэр

Хүлэмжний аж ахуйн фермер
IV
Үрийг тариалтанд бэлтгэх

ЧЭ 1. Таримлын
үрийг сонгох

ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг
тооцох
ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн үрийг
сонгох

ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ЧЭ 2. Таримлын
үрийг соёолуулах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах орчны чийг,
дулааны гормыг тохируулах

 Үрийн сортыг таниж тогтоосон
 Үрийн ариутгалд бэлдсэн
 Үрийг ариутгах ач холбогдолыг
танилцуулсан
 Ариутгах бодисыг сонгосон
 Сонгосон бодисоор ариутгал
хийсэн
 Үр соёолуулах багаж хэрэгслийг
бэлдсэн
 Үр соёолуулах орчинг
танилцуулсан
 Үрийг чийглэх технологийг
баримтласан

Сургалтын
онолын танхим

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

√

√

√
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ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын саванд
соёолуулах

ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс хамаарч
үрсэлгээний хайрцаг савыг бэлтгэх

ЧЭ 3. Үрсэлгээ
бойжуулах сав
бэлтгэх

ЧЭ 4.
Үрсэлгээний хөрс
бэлтгэх

ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах саванд
ариутгал хийх

 Үр суулггах савны ангилалыг
танилцуулсан
 Танилцуулсан савыг ажилд
бэлтгэсэн
 Үрсэлгээний сав хоовонг бэлтгэх
материалыг сонгосон
 8х8 дм-ийн хэмжээтэй 10 ширхэг
үрсэлгээний сав бэлтгэсэн
 Ариутгал хийх бодис түүнийг
сонгосон
 Саванд ариутгал хийх үеийн
хөлөмөр хамгаалалын хувцас
хэрэгсэлийг өмссөн
 Савыг ариутгасан

ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах талбайд
савыг байрлуулах

 Үрсэлгээ хийх газрыг сонгосон
 Үрсэлгээний савыг байрлуулсан

ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт
тохирсон хөрсийг сонгох

 Хөрсний төрлийг сонгосон
 Орох орцыг тооцож гаргасан

ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг
тохируулах

ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос шалтгаан
хөрсний зузааныг тохируулах

 Зохиомол хөрсийг бий болгох
орцыг бүрдүүлсэн
 Материалыг бүтэн сонгосон
 Зохиомол хөрсийг бий болгосон
 Хөрсийг савлаж тариалтад
бэлтгэсэн
 Үрийн сонцлогт тохируулан
тариалалт хийх хөрсийг хоовонд
хийсэн
 Бэлтгэсэн хөрсийг услаж
тариалтад бэлтгэсэн

Сургалтын
онолын танхим

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр
Сургалтын
онолын танхим

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

√

√

√
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ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага
хангасан үрийг сонгох

ЧЭ 5. Соёолсон
үрийг тарих

ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг оновчтой
сонгох

ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг тохируулах

ЧЭ 6.
Үрсэлгээний
давхар тунель
бэлттэх

ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс
хамаарч тунель барих тоогоо
гаргах

ГШҮ 6.2 Стандарт шаардлага
хангасан тунель барих

 1000 үрийн жинг тодорхойлсон
 Үрийн соёолох чадвараар
ангилсан
 Ангилсан үрийг зохимол аргаар
энгийн нөхцөлд соёолуулсан
 Үрийг тарих тэжээлийн талбайг
сонгосон
 Тэжээлийн талбайг тогтоож
технологийг мөрдөж ажилсан
 Үрийг том жижгээр нь ялгасан
 Ялгасан үрийн тарих гүнийг
тогтоосон
 Таримлын төрлөөс хамаарч 2-3
үрийн тарих гүнийг тодорхойлсон
 Тунелийн ач холбогдол болон
төрлүүдийг бодож төрлийг
сонгосон
 Тунелийн материалыг сонгосон
 Тунелийг технологийн
технологийн дагуу барьсан
 Хөдөлмөр хамгаалалыг мөрдөж
ажилсан
 Багаж хэрэгслийг сонгож
ажилласан
 Таримлын төрлөөс хамаарч
стандарт тунель барьсан
 Тунелийн давуу чанаруудыг
тооцсон

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Үрээр тариалалт хийх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-05-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсөнд үрээр тариалалт хийхэд үрийг сонгох,соёолуулах, хөрс
бэлтгэх,давхар тунель бэлтгэх, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг
баримтлан ажиллах чадамж эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: ЧН: 2, 3
• Хамгаалагдсан хөрсний аж ахуй эрхлэх ур чадвар, хөрс боловсруулалт
технологи,үрийг тариалалтанд бэлтгэх мэргэжлийн суурь чадамжуудыг бүрэн
эзэмшсэн байвал зохино.
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

ЧЭ 1. Таримлын
үрийг сонгох

2

ЧЭ 2. Таримлын
үрийг
соёолуулах

3

ЧЭ 3. Үрсэлгээ
бойжуулах сав
бэлтгэх

4

ЧЭ 4.
Үрсэлгээний
хөрс бэлтгэх

ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг энгийн
аргаар тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг тооцох
ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн үрийг
сонгох
ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах
орчнычийг,дулааны гормыг тохируулах
ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын саванд
соёолуулах
ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс хамаарч
үрсэлгээний хайрцаг савыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах саванд
ариутгал хийх
ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах саванд
ариутгал хийх
ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт тохирсон
хөрсийг сонгох
ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг
тохируулах
ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос шалтгаан
хөрсний зузааныг тохируулах

ЧЭ-д ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээрх

1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээрх

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 288
Дадлага

2

2

36

40

4

6

36

46

6

8

36

50

8

8

36

52

76

ЧЭ 5. Соёолсон
үрийг тарих

ЧЭ 6.
Үрсэлгээний
давхар тунель
бэлтгэх

ГШҮ 4.4 Бэлтгэсэн хөрсний чийгийг
тохируулах
ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага хангасан
үрийг сонгох
ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг оновчтой
сонгох
ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг тохируулах
ГШҮ 5.4 Үрсэлгээний усалгааны норм
тохируулах
ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс
хамаарч тунель барих тооцоо гаргах
ГШҮ 6.2 Стандарт шаардлага хангасан
тунель барих
ГШҮ 6.3 Ургамал ургах тохиромжтой
нөхцөл бүрдүүлэх

Нийт цаг

8

8

36

52

6

8

34

48

34
Онол дадлагын харьцаа

40
214 288
9,7%x97%

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






Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:














Хүлэмжийн аж ахуйн фермер мэргэжлийн
дадлагын газар, үйлдвэрлэлийн газарт
баримтлах дүрэм, журам Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн тухай дүрэм, журам
Техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн мэргэжлийн ажлын
байрны эмх цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
Газар тариалангийн ажил хийх үед
шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон гар
багаж хэрэгслийг сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн
зааварчилгаа өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх
үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг тээвэрлэх, хураах, хадгалах үеийн
зааварчилгаа өгөх
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:

Орчин нөхцөл:

Үрээр тариалалт хийх ажил гүйцэтгэх үед өгөх
зааварчилгаа
Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн багш нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономич багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономич
Халуун агаартай
Нийлэг болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн танхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Ургамлын тоосжилт өндөр
















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:

Үрээр тариалалт хийх
Таримлын үрийг сонгох
ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг энгийн аргаар
тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг тооцох
ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн үрийг сонгох
40
15-20
Мэдлэг
Үийн тухай ерөнхий ойлголт
Үрийн шинж чанар, морфологи
Үрийн бүтэц
Үрийн стандарт
Тариалах үрийн норм
Ур чадвар
• Үрийн бүтэц, шинж чанарыг ялгаж таних
• Үрийн ургах чадварыг тодорхойлох
• Тариалах үрийн нормыг тооцох аргад
суралцсан байх
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
сонгон байрлуулах.
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвших.
•
•
•
•
•

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
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Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Биет ба зурагт үзүүлэн
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Бүх төрлийн хүлэмжийн ногооны үр
• Үр дэвтээх бүлээн ус
• Маргенци
• Давс
• Марль /шүүлтүүр/
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Шилэн болон тунгалаг сав

Ашигласан материал

1.
2.
3.
4.
5.

”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “

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:

Үрээр тариалалт хийх
Таримлын үрийг соёолуулах
ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах орчны чийг, дулааны горимыг
тохируулах
ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын саванд соёолуулах
48
15-20
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Мэдлэг
• Үрийн сонгох арга
• Үр ариутгал
• Үрийг ариутгах бодисууд тэдгээрийн нэр төрөл
• Үрийг ялгах ажилбар
• Орчны бичил уур амьсгал
• Үр соёолуулах савны төрөл ангилал
Ур чадвар
• Үр ариутгах бодис болон аргуудад суралцах
• Үр соёолуулах орчныг тохируулж сурсан байх
• Үрийг соёолуулахад тохиромжит савнуудыг
сонгож сурсан байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвших.
• Нягт нямбай байх
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Сурах бичиг
• Тараах материал, зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Видео хичээл
• Бүх төрлийн хүлэмжийн ногооны үр
• Ариутгалын бодис
• Давс
• Ус
•
•

Орчны ба хөрсний чийг, дулаан хэмжигч багаж
Үр соёолуулах зориулалтын сав

•
•
•
•
•

”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “

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

Үрээр тариалалт хийх
Үрсэлгээ бойжуулах сав бэлтгэх
ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс хамаарч үрсэлгээний
хайрцаг савыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах саванд ариутгал хийх
ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах талбайд савыг
байрлуулах
50
15-20
Мэдлэг
• Ургамлын төрөл, ангилал
• Үрслэг бойжуулах савны төрөл, ангилал
• Савны бүтэц
• Ургамлын төрлөөр үрсэлгээний савыг бэлтгэх
• Сав ариутгал
• Үрсэлгээ хийх савыг байршуулах
Ур чадвар
• Ургамлын төрөл, ангиллыг ялгаж таних
• Ургамлын төрлөөр нь үрсэлгээний савыг
сонгож сурсан байх
• Үрсэлгээ хийх саванд ариутгал хийх аргыг
эзэмшсэн байх
• Үрсэлгээ хийх талбайд савыг зөв байршуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Нягт нямбай ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Видео хичээл
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

•
•
•

Төрөл бүрийн хүлэмжийн ногооны үр
Ариутгалын бодис
Халуун ус

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт



Үрсэлгээ бойжуулах зориулалтын савнууд

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ашигласан материал

”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулах” Ч.Тунгалаг

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:

Үрээр тариалалт хийх
Үрсэлгээний хөрс бэлтгэх
ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт тохирсон хөрсийг
сонгох
ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг тохируулах
ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос шалтгаалан хөрсний
зузааныг тохируулах
ГШҮ 4.4 Бэлтгэсэн хөрсний чийгийг тохируулах
52
15-20
•
•
•
•

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МЭДЛЭГ
Хөрсний төрөл
Зохимол хөрсний онцлог, ач холбогдол
Хөрсийг бордож сайжруулах технологи
ажилбарууд
Бордооны тухай ерөнхий ойлголт
Бордооны төрөл, ангилал
Бордоог ялгаж таних арга
Бордоо хэрэглэх арга, хугацаа
Бордох норм тунг тохируулах технологи
Үрсэлгээний хөрсний чийг
УР ЧАДВАР
Хөрсийг бордож сайжруулах
Бордоог сонгох
Бордоо хэрэглэх
Бордоо хугацаанд хэрэглэх
Бордох норм тунг тохируулах
Хүлэмжний бүх төрлийн таримлыг бордох
Үрсэлгээний хөрсний усалгааг тохируулах
ХАНДЛАГА
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Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Анхааралтай байх
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
• Хөрс
• Азот, фосфор, кали, магни,
• органик бордоо бууц, үхрийн шингэн бууц
• биобордоо, гумины бордоо, биоялзмаг
• Метр
• Хүрз
• Гаапуу
• Татуурга
• Маажуур
• Алхаа метр
1. ”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
2. “Хөрс судлал” Бэхтөр
3. “Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
4. “Газар тариалангийн лавлах”
5. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
6. “Хөрс боловсруулах” Ч.Тунгалаг
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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:

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Үрээр тариалалт хийх
Соёолсон үрийг тарих
ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага хангасан үрийг сонгох
ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг оновчтой сонгох
ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг тохируулах
ГШҮ 5.4 Үрсэлгээний усалгааны норм тохируулах
52 цаг
15-20
Мэдлэг
• Үрийн стандарт
• Үр суулгах гүн хэмжээ
• Үрийн мөр хооронд болон эгнээ хоорондын
зай
• Үрсэлгээ усалгааны норм
Ур чадвар
• Үрийн стандартыг мэддэг байх
• Үр суулгах гүний хэмжээ нормыг мэддэг байх
• Үрийн мөр хооронд болон эгнээ хоорондын
зайг зөв тохируулах
• Үрсэлгээ усалгааны нормыг зөв тохируулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвших
• Аливаа ажлын норм нормативыг баримтлах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Видео хичээл
• Хүлэмжийн ногооны төрөл бүрийн соёолсон үр
• Ус
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ашигласан материал

Метр
Үрсэлгээний гар багажнууд
Услагч
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулах” Ч.Тунгалаг
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

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:

Сургалт явагдах газар

Үрээр тариалалт хийх
Үрсэлгээний давхар тунель бэлтгэх
ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс хамаарч тунель
барих тооцоог гаргах
ГШҮ 6.2 Стандарт шаардлага хангасан тунель барих
ГШҮ 6.3 Ургамал ургах тохиромжтой нөхцөл
бүрдүүлэх
48
15-20
Мэдлэг
• Тунельд бойжуулах үрсэлгээний
• хэмжээ
• Тунель барих аргачилал
• Тунелийн ач холбогдол
• Тунелийн давуу ба сул талууд
• Тунельд ургамал ургуулах бичил орчин
Ур чадвар
• Тунельд бойжуулах үрсэлгээний хэмжээг
тогтоох
•
Тунель барих аргад суралцсан байх
• Тунелийн тохиромжтой орчин бүрдүүлэх
• Тунель хийх материалыг сонгох
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Норм, норматив баримтлах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
85

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Сурах бичиг
Тараах материал , зурагт үзүүлэн
Багшийн гарын авлага
Суралцах үйл ажиллагаа
Дадлагын удирдамж
Технологийн карт
Самбар ,шохой
Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
Тестийн сан
Цахим хичээл
Видео хичээл
• Хөрс
• Плёнк
• Араам нарийн төмөр
• Төмөр утас
• Метр
• Хүрз
• Гаапуу
• Татуурга
• Маажуур
• Алхаа метр
• Бахь
”Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
“Хөрс судлал” Бэхтөр
“Монгол орны жимс, жимсгэний ургамлууд”
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хөрс боловсруулах” Ч.Тунгалаг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
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Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Дүн

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Дарлага
Услуур
Хувин
Сагс
Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг

ш
ш
ш
ш
ш
ш

6
4
1
Гар багажууд
10
20
20
20
12
12

ш

12

ш
ш
ш

12
6
6

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод

Min гар багаж
Min гар багаж
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

Тоо ширхэг
15-20
100
80
1-10
1
2
6
6

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Маргенци
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Эртний байцаа
Оройн байцаа
Өргөст хэмх
Улаан лооль
Салатны навч
Бууцай
Яншуй
Чинжүү
Броккли байцаа
Редиска
Дүн

Хэмжих
Тоо
нэгж
ширхэг
Уут
10
Уут
10
Уут
5
кг
50
кг
50
кг
50
кг
50
ш
5
кг
50
кг
50
Хүнсний ногооны үрнүүд
кг
1
кг
1
ш
1000
кг
1
кг
1
уут
30
уут
30
кг
1
кг
1
кг
1

Нэг бүрийн
үнэ
6000
6000
3500
4000
4000
4500
1500
3500
3000
70000
65000
400
180000
35000
3500
3500
55000
28000
19000

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
90000
175000
150000
70000
65000
400000
180000
35000
105000
105000
55000
28000
19000
1062000
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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

Чадамжийн
элементийн
нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Үрийн ургах чадварыг энгийн
аргаар тодорхойлох
ГШҮ 1.2 Тариалах үрийн нормыг тооцох

ЧЭ 1. Таримлын
үрийг сонгох

ЧЭ 2. Таримлын
үрийг
соёолуулах

ЧЭ 3. Үрсэлгээ
бойжуулах сав
бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо



ГШҮ 1.3 Стандартад нийцсэн үрийг
сонгох
ГШҮ 2.1 Таримлын үрийг ариутгах
ГШҮ 2.2 Үр соёолуулах
орчнычийг,дулааны гормыг тохируулах
ГШҮ 2.3 Үрийг зориулалтын саванд
соёолуулах
ГШҮ 3.1 Ургамлын төрлөөс хамаарч
үрсэлгээний хайрцаг савыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Үрсэлгээ бойжуулах саванд
ариутгал хийх
ГШҮ 3.3 Үрсэлгээ бойжуулах талбайд
савыг байрлуулах













Үрийн ургах чадварыг тодорхойлоход
шаардагдах материал , түүхий эдийг
сонгосон
Үрийн ургах чадварыг энгийн аргаар
тодорхойлсон
Тариалах үрийн нормыг тооцсон
Стандартад нийцсэн үрийг ялгаж
сонгосон
Үрийг ариутгахад хэрэглэгдэх
материал, түүхий эд, багаж
хэрэгслийг сонгосон
Үр ариутгах аргыг сонгосон
Үр соёолуулах тохиромжтой орчныг
бүрдүүлсэн
Үрийг соёолуулах савыг сонгосон
Ургамлын төрөлд тохируулан
үрсэлгээний хайрцаг, савыг сонгосон
Сонгосон саванд ариутгал хийсэн
Ариутгалын энгийн аргыг сонгосон
Үрсэлгээ бойжуулах талбайд сонгож
ариутгасан савыг байрлуулсан

AF 6112-25-05-401
01
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга, хэрэгсэл

Б
и
А
ч
ж
г
л
э
А
ы
э
ж
н
р
и
д
га
л
а

Мэргэжил:
Хүлэмжийн аж ахуйн, фермер
Мэргэшлийн түвшин:
IV
Чадамжийн нэгжийн нэр: Үрээр тариалалт хийх

Дадлагын
газар
Ажлын
байранд



Дадлагын
газар
Ажлын
байранд
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ЧЭ 4.
Үрсэлгээний
хөрс бэлтгэх

ГШҮ 4.1 Тарих үрийн онцлогт тохирсон
хөрсийг сонгох
ГШҮ 4.2 Хөрс бордооны харьцааг
тохируулах
ГШҮ 4.3 Үрийн онцлогоос хамааран
хөрсний зузааныг тохируулах
ГШҮ 4.4 Бэлтгэсэн хөрсний чийгийг
тохируулах
ГШҮ 5.1 Стандарт шаардлага хангасан
үрийг сонгох
ГШҮ 5.2 Тэжээлийн талбайг оновчтой
сонгох

ЧЭ 5. Соёолсон
үрийг тарих

ЧЭ 6.
Үрсэлгээний
давхар тунель
бэлттэх

ГШҮ 5.3 Үр суулгах гүнийг тохируулах










ГШҮ 5.4 Үрсэлгээний усалгааны норм
тохируулах



ГШҮ 6.1 Үрсэлгээний хэмжээнээс
хамаарч тунель барих тооцоо гаргах



ГШҮ 6.2 Стандартшаар длага хангасан
тунель барих
ГШҮ 6.3 Ургамал ургах тохиромжтой
нөхцөл бүрдүүлэх





Тарих үрийн онцлогт тохирсон
хөрсийг сонгосон
Хөрс бордооны харьцааг тохируулсан
Хөрсний зузааныг үрийн онцлогт
тохируулан сонгосон
Бэлтгэсэн хөрсийг усалж чийгийг
тохируулсан
Үрийн стандартын тухай ойлголтыг
эзэмшсэн
Үр суулгах гүний хэмжээ нормыг
тохируулж сурсан
Үрийн мөр хооронд болон эгнээ
хоорондын зайг зөв тавьсан
Үрсэлгээ усалгааны нормыг
тохируулсан
Тунельд бойжуулах үрсэлгээний
тооцоог гаргасан
Гаргасан тооцоонд тулгуурлан барих
тунелийн хэмжээг тооцоолсон
Тунельд тавигдах шаардлагын дагуу
барьсан
Ургамал ургах тохиромтой орчныг
бүрдүүлсэ

Дадлагын
газар
Ажлын
байранд





Дадлагын
газар
Ажлын
байранд





Дадлагын
газар
Ажлын
байранд
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүлэмжний ногоо хураах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-06-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсний таримал ургамлын болц, хураах арга технологи, ангилал,
савалгааны горим, хадгалах горим зэрэг технологи ажиллагааны дүрэм, журмыг
баримтлан ажиллах тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд ажилтны эзэмшвэл зохих
Мэдлэг , ур чадвар, хандлагыг бодитой тодорхойлж эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: ЧН: 1, 2, 3, 4

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

1

ЧЭ 1. Хураалтын
ажилд бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Ургамлын
дээж авах

3

ЧЭ 3. Хураалт
хийх

4

ЧЭ 4. Хураасан
ногоог савлах

5

ЧЭ 5.
Борлуулалтанд
хүлээлгэж өгөх

6

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Гар багажаа бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Сав баглаа боодлоо бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Ажиллах хүчний нөөцөө тооцох
ГШҮ 2.1 Дээж авах талбайг сонгох
ГШҮ 2.2 Дээж авах
ГШҮ 2.3 Авсан дээжинд ажиглалт хийх
ГШҮ 2.4 Дүгнэлт гаргах
ГШҮ 3.1 Түүвэрлэн хураах
ГШҮ 3.2 Үндсэн хураалт хийх
ГШҮ 3.3 Талбайн цэвэрлэгээ
ГШҮ 4.1 Хураасан ногоог ангилан ялгах
ГШҮ 4.2 Шуудай болон хайрцганд
савлах
ГШҮ 4.3 Хаяг шошго наах
ГШҮ 4.4 Зориулалтын орчинд зөөвөрлөн
хураах
ГШҮ 5.1 Борлуулах ногооны бүртгэл
тооцоо хийх
ГШҮ 5.2 Ачиж тээвэрлэх тээврийн
хэрэгслийн хүчин чадлыг тооцоолох
ГШҮ 5.3 Ногоог стандарт шаардлагын
дагуу тээвэрлэх
ГШҮ 6.1 Ургац хураалтын үеийн

2

2

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэ
л дээрх

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 162
Дадлага

4

24

6

18

10

18

4

8

36

48

4

6

18

28

4

6

18

28

2

8

6

16
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ЧЭ 6. Ажлын
гүйцэтгэлийн
тайлан гаргах

технологи карт хөтлөх
ГШҮ 6.2 Төлөвлөсөн ажлын
гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг тооцох
ГШҮ 6.3 Ажлын үр дүнг тооцоолох
ГШҮ 6.4 Үйл ажиллагааны хөрөнгө
зардлын тооцоо хийх
ГШҮ 6.5 Тайлан бичих
18

Онол дадлагын харьцаа

38

106
11x88

162

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






Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:















Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:









Хүлэмжийн аж ахуйн,фермер мэргэжлийн
дадлагын газар баримтлах дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай дүрэм, журам
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн ажлын байрны эмх
цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
Хүлэмжийн ажил хийх үед шаардлагатай
тоног төхөөрөмж болон гар багаж хэрэгслийг
сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн зааварчилгаа
өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг
хийх үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Ургацыг технологийн дагуу хурааж савлах
үеийн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг өгөх
Материалыг тээвэрлэх, хураах, хадгалах
үеийн зааварчилгаа өгөх
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономч багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономч
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Орчин нөхцөл:

Нийлэг хальсан болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн тэнхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Халуун агаартай
Ургамлын тоосжилт өндөр

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

Хүлэмжний ногоо хураах
Хураалтын ажилд бэлтгэх
ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Гар багажаа бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Сав баглаа боодлоо бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Ажиллах хүчний нөөцөө тооцох
24
15-20
Мэдлэг
• Таримлыг хураах технологи ажил
• Таримлын ургацын тооцох арга
• Хураах үеийн ажлын бэлтгэл
• Зоорь сав бэлтгэх ажил
• Сав баглаа боодол
• Хураалтын төлөвлөгөө
Ур чадвар
• Таримлыг хураах технологи ажлыг гүйцэтгэх
• Таримлын ургацын тооцох
• Хураах үеийн ажлын бэлтгэл хангах
• Зоорь сав бэлтгэх
• Сав баглаа боодол бэлтгэх
• Хураалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт
1.
2.
3.
4.

Ашигласан материал

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хүлэмжний таримлууд
• Бээлий
• Ажлын хувцас
• Хүнсний скоч
• Хайч
• Хураалтын сав
• Цэвэрлэгээний төхөөрөмж
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хүнсний ногоо” Ш.Оросоо
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулаанбаатар
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ш.Оросоо
•
•
•
•
•
•
•
•

5.
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:

Хүлэмжний ногоо хураах
Ургамлын дээж авах
ГШҮ 2.1 Дээж авах талбайг сонгох
ГШҮ 2.2 Дээж авах
ГШҮ 2.3 Авсан дээжинд ажиглалт хийх
ГШҮ 2.4 Дүгнэлт гаргах
18
15-20
Мэдлэг
• Ургацын дээж авах технологи ажилбарууд
• Ургац тогтоох арга
• Дээжийг шинжилгээнд өгөх дүрэм журам
• Авсан дээжинд ашиглалт хийх арга
• Дүгнэлт бичилт
Ур чадвар
• Ургацын дээж авах технологийг эзэмших
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Ургац тогтоох
Дээжийг шинжилгээнд өгөх дүрэм журмын
дагуу гүйцэтгэх
• Авсан дээжинд ашиглалт хийх
• Дүгнэлт бичих
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хүлэмжний таримлууд
• Ажлын хувцас
• Хүнсний скоч
• Хайч
• Хураалтын сав
• Цэвэрлэгээний төхөөрөмж
• Жин
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо Ш.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ш.Оросоо
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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

Хүлэмжний ногоо хураах
Хураалт хийх
ГШҮ 3.1 Түүвэрлэн хураах
ГШҮ 3.2 Үндсэн хураалт хийх
ГШҮ 3.3 Талбайн цэвэрлэгээ хийх
48
15-20
Мэдлэг
• Хураах технологи ажил
• Ургац хураах хугацаа
• Үндсэн хураалтын зааварчилгаа
• Түүвэрлэн хураалтын онцлог
• Талбайн цэвэрлэгээ
Ур чадвар
• Хураах технологи ажил гүйцэтгэх
• Үндсэн хураалтын зааварчилгааг мөрдөж
ажиллах
• Түүвэрлэн хураалтын онцлогт тохируулан
ажилбарыг гүйцэтгэх
• Ургац хураах хугацааг тогтоох
• Талбайн цэвэрлэгээ хийх
Хандлага .
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Бээлий
• Хүнсний скоч
• Сагс
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Шуудай
• Хайч
• Хураалтын сав
• Гар тэрэг
• Цэвэрлэгээний төхөөрөмж
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо Ш.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ш.Оросоо
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт
1.
2.
3.
4.

Ашигласан материал

5.
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:

Хүлэмжний ногоо хураах
Хураасан ногоог савлах
ГШҮ 4.1 Хураасан ногоог ангилан ялгах
ГШҮ 4.2 Шуудай болон хайрцганд савлах
ГШҮ 4.3 Хаяг шошго наах
ГШҮ 4.4 Зориулалтын орчинд зөөвөрлөн хураах
28
15-20
Мэдлэг
• Ургац ангилах технологи ажилбар
• Ургацыг ялгах технологи ажиллагаа
• Ургацыг цэвэрлэх, угаах технологи аргачилал
• Ургацыг савлах арга
• Ургацанд хаяг шошго
• Ургацыг түр хадгалах байранд оруулан,
хадгалах горим
Ур чадвар
• Ургац ангилах технологи ажилбарыг
гүйцэтгэх
• Ургацыг ялгах
• Ургацыг цэвэрлэх, угаах
• Ургацыг савлах
• Ургацанд хаяг шошго наах
• Хөдөлмөр хамгаалалыг мөрдөж ажиллах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
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Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Технологийн карт
• Хүнсний скоч
• Шошго
• Сав баглаа боодол
• Хайч
• Хураалтын сав
• Цэвэрлэгээний төхөөрөмж
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо Ш.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ш.Оросоо
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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

Хүлэмжний ногоо хураах
Борлуулалтанд хүлээлгэж өгөх
ГШҮ 5.1 Борлуулах ногооны бүртгэл тооцоо хийх
ГШҮ 5.2 Ачиж тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хүчин
чадлыг тооцоолох
ГШҮ 5.3 Ногоог стандарт шаардлагын дагуу
тээвэрлэх
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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 төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

28
Мэдлэг
• Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
ажил
• Ургацыг тээвэрлэх арга
• Ургацыг зөөвөрлөх технологи
• Ургацын чанарын үзүүлэлт
Ур чадвар
• Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
ажлыг зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх
• Ургацыг тээвэрлэх, ачиж буулгах, хураах
технологийг журмын дагуу гүйцэтгэх
• Ургацын чанарын үзүүлэлтэнд хяналт тавьж
шалгалт хийх
Хандлага
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хүлэмжний таримлууд
• Бээлий
• Хүнсний скоч
• Хайч
• Хураалтын сав
• Цэвэрлэгээний төхөөрөмж
• Жин
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо Ш.Оросоо
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4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ш.Оросоо
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:

Сургалт явагдах газар

Хүлэмжний ногоо хураах
Ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргах
ГШҮ 6.1 Ургац хураалтын үеийн технологи карт
хөтлөх
ГШҮ 6.2 Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн хувь
хэмжээг тооцох
ГШҮ 6.3 Ажлын үр дүнг тооцоолох
ГШҮ 6.4 Үйл ажиллагааны хөрөнгө зардлын тооцоо
хийх
ГШҮ 6.5 Тайлан бичих
16
15-20
Мэдлэг
• Ургац хураалтын технологийн карт хөтлөлт
• Ургацын үед гарах зардал
• Ажлын үр дүнг тооцох арга
• Үйл ажиллагааны зардлын тайланг
боловсруулах арга
• Тайлан бичилт
Ур чадвар
• Ургац хураалтын технологийн карт хөтлөх
• Ургацын үед гарах зардал болон хүн хүчний
асуудлыг тогтоож хяналт тавих, гүйцэтгэх
• Ажлын үр дүнг тооцоолж гаргах
• Үйл ажиллагааны зардлын тайланг
боловсруулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
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•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

•
•

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
Тестийн сан
Зураг
Тэмдэглэл

Шаардлагагүй
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо Ш.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ш.Оросоо
1.
2.
3.
4.

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
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Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Дүн

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Хайч
Хувин
Сагс
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин

Хэмжих
нэгж
ш
ш

Тоо
ширхэг

Ш
ш
ш
ш
ш

6
4
Ургац хураах
15
20
20
10
10

ш

10

ш
ш

10
6

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод

Электрон 35 кг –аас доош

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Дүн

15-20
100
80
1-10

5
6

1
2
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2

Хүнсний скоч
Алчуур
Дүн

Хэмжих
нэгж
ш
ш

Тоо
ширхэг
10
50

Нэг бүрийн
үнэ
15000
1500

Нийт үнэ
150000
75000
225000

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

104

Үнэлгээний төлөвлөгөө

Чадамжийн
элементийн нэр

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV
Хүлэмжийн ногоо хураах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо



Хураалтын үеийн ажлын хувцас хэрэгслийг
өмссөн
Хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангасан




Хураах багаж хэрэгслийг сонгосон
Багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэсэн












Хураалтын үеийн савыг бэлдсэн
Хөдөлмөр хамгаалалтыг мөрдсөн
Сав баглааг технологийн дагуу бэлдсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Ургац хураах талбайг товлосон
Авах ургацын дээжийн хэмжээг гаргасан
Дээж авах бэлтгэл ажлыг хангасан
Дээжийг технологийн дагуу авсан
Авсан дээжийг цэвэрлэсэн
Ургацын дээжинд ашиглалт хийх ажлын
материалыг бүрдүүлсэн
Дээжний хэмжээг тогтоосон

ГШҮ 1.1 Ажлын хувцас бэлтгэх
ЧЭ 1. Хураалтын
ажилд бэлтгэх

ГШҮ 1.2 Гар багажаа бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Сав баглаа боодлоо
бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Дээж авах талбайг
сонгох

ЧЭ 2. Ургамлын
дээж авах

ГШҮ 2.2 Дээж авах
ГШҮ 2.3 Авсан дээжинд
ажиглалт хийх

.
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар



AF 6112-25-06-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин
Сургалтын
онолын
танхим
Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл

Б
и
А
ч
ж
г
л
э
А
ы
э
ж
н
р
и
д
га
л
а
а
л

Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

√

√

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
Сургалтын
онолын
танхим

√

√

√

√

√

√
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ГШҮ 3.1 Түүвэрлэн хураах

ГШҮ 3.2 Үндсэн хураалт хийх
ЧЭ 3. Хураалт
хийх










ГШҮ 3.3 Талбайн цэвэрлэгээ
хийх



ГШҮ 4.1 Хураасан ногоог
ангилан ялгах







ЧЭ 4. Хураасан
ногоог савлах

ГШҮ 4.2 Шуудай болон
хайрцганд савлах

ГШҮ 4.3 Хаяг шошго наах
ЧЭ 5.
Борлуулалтанд
хүлээлгэж өгөх

ГШҮ 5.1 Борлуулах ногооны
бүртгэл тооцоо хийх










Дээжинд ажиглалт хийж гарах үр дүнг
танилцуулсан
Ургац хураах ажилд бэлтгэсэн
Ажлын багаж хэрэгслийг сонгосон
Түүвэрлэн хураалт хийсэн
Үндсэн хураалтын үзүүлэлтэнд ургацын норм
тогтоосон
Үндсэн хураалтыг гүйцэтгэсэн
Хураалтыг технологийн дагуу гүйцтгэсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг мөрдсөн
Хүлэмжний талбарыг цэвэрлэх багаж
хэрэгслийг сонгосон
Талбайд цэвэрлэгээ хийсэн
Ногоо ялгах аргыг тайлбарласан
Ногоог ялгаж ангилсан
Том жижиг, стандарт хангасан зэргээр 3 хэсэгт
хуваасан
Ялгаж бэлтгэсэн ногоог хайрцаглах савыг
бэлтгэсэн
Стандарт харгалзан хайрцагт ургацыг хийсэн
Ургацтай хайрцагийг таглаж эмхэлсэн
Ургацын хаяг шошгийг бэлтгэсэн
Он сарыг бичсэн
Ургацтай хайрцаг, саванд хаяг шошгийг
наасан
Ургац борлуулах тоогоо гаргаж ажилсан
Нийт ургацыг бүртгэж дугаарласан
Борлуулалтанд өгөхөд бэлдсэн

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Сургалтын
онолын
танхим

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
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ГШҮ 5.2 Ачиж тээвэрлэх
тээврийн хэрэгслийн хүчин
чадлыг тооцоолох

ЧЭ 6. Ажлын
гүйцэтгэлийн
тайлан гаргах

ГШҮ 6.1 Ургац хураалтын
үеийн технологи карт хөтлөх
ГШҮ 6.2 Төлөвлөсөн ажлын
гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг
тооцох









Ажлын байрны эмх цэгцийг мөрдсөн
Ачих үеийн хөдөлмар аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг мөрдсөн
Ногоо ачих үеийн зааварчилгааг баримтласан
Ургац хураах үеийн технологийн картыг
боловсруулсан
Технологийн картын дагуу хураалтын горимыг
явуулсан
Ургац хураалтын ажлын төлөвлөгөөг гаргасан
Төлөвлөгөөний дагуу ажлын чанарыг дүгнэсэн













Онолын
танхим
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-01-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсний талбайн түүх бичих, хүлэмжний засвар үйлчилгээ, хөрс ариутгах,
усалгааны болон дулааны систем, температур, агаар чийг хэмжигч, хөрсний чийг хэмжигч
зэрэг багаж тоног төхөөрмжийг байрлуулах технологи ажиллагааны дүрэм, журмыг
баримтлан ажиллах чадамж эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: ЧН: 1, 2, 3,

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

1

ЧЭ 1. Талбайн
түүх хөтлөх

2

ЧЭ 2.
Хүлэмжний
засвар
үйлчилгээ хийх

3

ЧЭ 3.
Хүлэмжний
цэвэрлэгээ
хийх

4

ЧЭ 4.
Хүлэмжний
техник тоног
төхөөрмжийг
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Сэлгэн тариалах системийг
оновчтой ашиглах
ГШҮ 1.2 Технологийн карт зохиох
ГШҮ 1.3 Ургамлын хорио цээрийн
стандартыг ашиглах
ГШҮ 2.1 Тариалалт хийх хүлэмжинд үзлэг
хийх
ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрмжийн засвар
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.3 Хэмжих багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг
хангах
ГШҮ 3.1 Талбайн хэмжээг гаргах
ГШҮ 3.2 Цэвэрлэгээнд шаардлагатай
тоног төхөөрмжийг бэлтгэх
ГШҮ 3.3Хүлэмжийг ариутгах
ГШҮ 4.1 Хүлэмжний тоног төхөөрмжийг
сонгох
ГШҮ 4.2 Тоног төхөөрмжийг байрлуулах
ГШҮ 4.3 Техник тоног төхөөрмжийг
тохируулах
ГШҮ 4.4 Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгах

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэ
л дээрх
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 246
Дадлага

6

4

32

42

6

2

32

40

6

2

32

40

6

4

32

42
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5

6

ГШҮ 5.1 Усалгааны тоног төхөөрөмжийг
бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Усалгааны багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийг стандарийн дагуу
суурилуулах
ГШҮ 5.3 Усалгааны горим тохируулах
ГШҮ 6.1 Хөрсний чийгийн горим шалгах
ЧЭ6:Xүлэмжний
ГШҮ 6.2 Хүлэмжнийн дулааны горим
хэвийн үйл
шалгах
ажиллагааг
ГШҮ 6.3 Тоног төхөөрмжийн хэвийн үйл
хангах
ажиллагааг шалгах
ЧЭ 5.
Усалгааны
системийг
суурилуулах

Онол дадлагын харьцаа

6

6

32

44

6

4

28

38

36

22 188 246
14.5x85,3

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






Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:














Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:








Хүлэмжийн аж ахуйн,фермер мэргэжлийн
дадлагын газар баримтлах дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай дүрэм, журам
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн ажлын байрны эмх
цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
Хүлэмжийн ажил хийх үед шаардлагатай тоног
төхөөрөмж болон гар багаж хэрэгслийг
сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн зааварчилгаа
өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг
хийх үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг тээвэрлэх, хураах, хадгалах
үеийн зааварчилгаа өгөх
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Хүлэмжний ажилд бэлтгэх үеийн зааварчилгаа
Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономч багш
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Орчин нөхцөл:

Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономч
Нийлэг хальсан болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн тэнхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Халуун агаартай
Ургамлын тоосжилт өндөр

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:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Талбайн түүх хөтлөх
ГШҮ 1.1 Сэлгэн тариалах системийг оновчтой
ашиглах
ГШҮ 1.2 Технологийн карт зохиох
ГШҮ 1.3 Ургамлын хорио цээрийн стандартыг
ашиглах
42
15-20
Мэдлэг
• Сэлгээний ач холбогдол
• Сэлгээ хийх технологи заавар
• Талбайн түүх хөтлөх арга
• Талбайн технологийн карт зохиох арга
• Ургамлын гадаад болон дотоод хорио цээртэй
ургамлыг таниж ялгах, технологи аргууд
• Дотоод хорио цээрийн тухай
Ур чадвар
• Сэлгээний аргуудыг хэрэгжүүлэх
• Сэлгээний ач холбогдолыг таниж тодорхойлох
• Сэлгээ хийх технологи зааварчилгааг мөрдөх
• Талбайн түүх хөтлөх арга зүйд суралцаж
бичилт хийх
• Талбайн технологийн карт зохиох
• Ургамлын гадаад болон дотоод хорио цээртэй
ургамлыг таниж ялгах, технологи аргуудыг
хэрэгжүүлэх
• Дотоод хорио цээрийн тухай ойлголттой болж
ашиглах, хэрэгжүүлэх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
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Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Шугам
• Бал
• Цаас
• Дэвтэр
• Шинжилгээний бичиг
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Шаардлагагүй
1.
2.
3.
4.

Ашигласан материал

“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо А.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар

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:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Хүлэмжний засвар үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.1 Тариалалт хийх хүлэмжинд үзлэг хийх
ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрмжийн засвар үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.3 Хэмжих багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн
хэвийн үйл ажиллагааг хангах
40
15-20
Мэдлэг
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Хүлэмжний тоног төхөөрөмж, түүний төрөл,
ангилал
• Хүлэмжний тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
аргачлал
• Тоног төхөөрмжийн арчилгаа
• Тоног төхөөрмжийн зааварчилгаа
• Хүлэмжний халаалт
• Хүлэмжний агааржуулалт
• Хүлэмжний аграаын харьцангуй чийг
Ур чадвар
• Хүлэмжний тоног төхөөрөмжийг ашиглах
• Тоног төхөөрмжийн арчилгааг хийх
• Тоног төхөөрмжинд хийгдэх зааварчилгааны
дагуу засвар үйлчилгээ хийх
• Хүлэмжний халаалт, түүнийг тохируулах
• Хүлэмжний агааржуулалтыг хэмийг
тохируулах
• Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийгийг
тохируулах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт
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Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс авсан\
цахим хичээл
• Хүлэмж
• Гялгар уут
• Скоч
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигич
• Хаяны эргүүлэгч
• Бахь
• Барилгын материалууд
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хүнсний ногоо” Ш.Оросоо
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулаанбаатар
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ш.Оросоо
“Хүлэмж” Ч.Тунгалаг
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

1.
2.
3.
4.

Ашигласан материал

5.
6.
Дүгнэлт
Санал зөвлөмж

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Хүлэмжний цэвэрлэгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

ГШҮ 3.1 Талбайн хэмжээг гаргах
ГШҮ 3.2 Цэвэрлэгээнд шаардлагатай тоног
төхөөрмжийг бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Хүлэмжийг ариутгах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

40
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжний талбайд хог ургамал тархалт
• Хүлэмжний уяа сойлт
• Хүлэмжний хөрсний эрүүл ахуй
• Эрүүл хөрсний бүтэц
• Хөрс ариутгах бодисууд
• Хүлэмжний хөрсийг ариутгах
• Ариутгал хийх үеийн зааварчилгаа, мөрдөх
дүрэм журам
Ур чадвар
• Хүлэмжний талбайд хогтолтын зэргийг тогтоох
• Хүлэмжний уяа сойлтыг бэхлэж янзлах
• Хүлэмжний хөрсний эрүүл ахуй түүнийг таниж
ашиглах
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Эрүүл хөрсний бүтэц, хэв шинжийг
тодорхойлох
• Хүлэмжний хөрсийг ариутгах
• Ариутгалын бодисуудыг таниж хэрэглэх
• Ариутгал хийх үеийн зааварчилгаа, мөрдөх
дүрэм журмыг баримтлаж ажиллах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Химийн бодис
• Хөрс ариутгагч бодис
• Хөрс
• Хөрс ариутгагч автомакс
• Хор найруулах сав
• Жин
• Хутгуур
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал
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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:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Хүлэмжний техник тоног төхөөрмжийг бэлтгэх
ГШҮ 4.1 Хүлэмжний тоног төхөөрмжийг сонгох
ГШҮ 4.2 Тоног төхөөрмжийг байрлуулах
ГШҮ 4.3 Техник тоног төхөөрмжийг тохируулах
ГШҮ 4.4 Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг
шалгах
42
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжний тоног төхөөрөмж түүний
ашиглалт
• Хүлэмжний гэрэлтүүлэг, түүний тохиргоо
• Хүлэмжний халаат
• Хүлэмжний агааржуулалт
• Агааржуулалтын горим тохируулах аргачилал
• Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын карт
хөтлөлт
Ур чадвар
• Хүлэмжний тоног төхөөрөмж түүний ашиглах
• Хүлэмжний гэрэлтүүлэг байрлуулах
• Хүлэмжний халаатын төрлүүдээс сонгож
ажиллуулах
• Халаатын төрлүүдийг ашиглах
• Хүлэмжний агааржуулалт түүнийг
тохируулах, зохицуулах
• Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын карт хөтлөх
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
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Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хөрс
• Хүлэмж
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Хүнсний ногоо А.Оросоо
4. Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
5. Хүлэмж Ч.Тунгалаг
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

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:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Усалгааны системийг суурилуулах
ГШҮ 5.1 Усалгааны тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Усалгааны багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийг стандарийн дагуу суурилуулах
ГШҮ 5.3 Усалгааны горим тохируулах
44
15-20
Мэдлэг
• Усалгааны төрлүүд
• Тэдгээрийн давуу болон сул талууд
• Усалгааны систем ашиглалт
• Дуслын усалгааны систем
116

Бороожуулах усалгааны систем
Нэвчих усалгааны систем
Манажуулах системийн талаархи ойлголт
Ур чадвар
• Усалгааны төрлүүд тоног төхөөрөмжийг
ашиглах ялгах
• Тэдгээрийн давуу болон сул талуудыг мэдэж
үйлдвэрлэлд ашиглах боломж сайжирсан
байх
• Усалгааны систем ашиглалтын горимыг
зохицуулах, сайжруулах, хэрэглэх
• Дуслын усалгааны системийг ашиглах,
байрлуулах
• Бороожуулах усалгааны систем ашиглах
байрлуулах, хэрэглэх
• Нэвчих усалгааны систем хэрэглэх,
байрлуулах, шалгах
• Эвдрэл гэмтлийг шалгах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
• Багаж хэрэгсэлийг шалгах
• Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
•
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

117

Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хүлэмж
• Худаг
• Дуслын усалгааны систем
• Бороожуулах усалганы систем
• Хошуунууд /бороожуулагч/
• Нэвчих усалгааны шланкны төрлүүд
• Бахь
• Тэгш ус
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо А.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
Хүлэмж Ч.Тунгалаг
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

1.
2.
3.
4.

Ашигласан материал

5.
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:

Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх
Хүлэмжний хэвийн үйл ажиллагааг хангах
ГШҮ 6.1 Хөрсний чийгийн горим шалгах
ГШҮ 6.2 Хүлэмжнийн дулааны горим шалгах
ГШҮ 6.3 Тоног төхөөрмжийн хэвийн үйл ажиллагааг
шалгах
38
15-20
Мэдлэг
• Ургамал ургах орчинд тавигдах шаардлага
• Чийгийг тохируулах арга технологи ажилбар
• Агаарын харьцангуй чийгийг тохируулах
технологи аргачилал
• Хүлэмжний гэрэлтүүлэг
• Дулааны төрлүүд
Ур чадвар
• Ургамал ургах орчинг бий болгох
• Чийгийг тохируулах арга технологи
зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
• Агаарын харьцангуй чийгийг тохируулах
• Хүлэмжний гэрэлтүүлэгийг тохируулах
• Дулааны төрлүүдээс сонгож ашиглах
• Ажлын байранд шаардагдах материал, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материалыг зөв
байрлуулах.
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгох
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Багаж хэрэгсэлийг шалгах
Багаж хэрэгсэлийг хэрэглэж хэвших
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
•
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

•
•
•
•

Ашигласан материал

1.
2.
3.
4.
5.

Хүлэмж

Хүлэмжний хөрсний чийг хэмжигч
Хөрсний чийг хэмжигч
Температур
Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
Хүнсний ногоо А.Оросоо
Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй
Ж.Чулаанбаатар
Хүлэмж Ч.Тунгалаг

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
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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:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын тоног
Хэмжих
Тоо
Техникийн үзүүлэлт,
төхөөрөмж, багаж
нэгж
ширхэг
тодорхойлолт
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
ш
6
Солонгос завод
Хүлэмж 6х20 м2
ш
4
Солонгос завод
Хүлэмжинд тариалалт хийх үеийн гар багажууд
Хөрсний чийг хэмжигч
ш
10
Агаарын чийг хэмжигч
ш
10
Хөрсний дулаан
ш
10
хэмжигч
Температур
ш
10
Дуслын усалгааны
ш
4
систем
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9
10
Дүн

Бороожуулагч
усалгааны систем
Хор шүршигч

ш

2

ш

2

10-15 л багтаамжтай

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4
5
6
7
8

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
10
10
1-10
1
4
2
2

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4

Өнгийн цаас
Будаг
Цавуу
Хлорфос
Дүн

Хэмжих
нэгж
Уут
ш
Уут
кг

Тоо
ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

1
20
5
20

6000
6000
2500
3500

Нийт үнэ
6000
120000
12500
70000
208500
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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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо


ГШҮ 1.1 Сэлгэн тариалах
системийг оновчтой ашиглах

ЧЭ 1. Талбайн
түүх хөтлөх

ГШҮ 1.2 Технологийн карт
зохиох

ГШҮ 1.3 Ургамлын хорио
цээрийн стандартыг ашиглах
ЧЭ 2.
Хүлэмжний
засвар
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 2.1 Тариалалт хийх
хүлэмжинд үзлэг хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар














Таримлын сэлгээний онцлог, түүнийг харгалзан
тарих ургамлыг сонгосон
Сэлгээнээс болж үүсэх хөнөөлийг урьдчилан
сэргийлсэн
Технологийн карт хөтлөх материалыг бэлтгэсэн
Технологийн картыг хамгаалагдсан хөрсний 1
тарималд сонгож бичсэн
Технологийн картын дараалалд оруулсан
Таримал ургамлын гарал үүслийг тодорхойлсон
Илэрсэн хөнөөлийг тогтоосон
Хорио цээрийн стандартыг ашигласан
Ямар хорио цээртэй хөнөөлийг тогтоосон
Хүлэмжийг тариалалтанд бэлтгэсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Хүлэмжний тоног төхөөрөмжийг шалгасан
Хэмжилтүүдийг бичиж тэмдэглэсэн

AF 6112-25-01-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл

Сургалтын
онолын
танхим

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр
Дадлагын
газар
Ажлын байр

Ажлын
даалгава
р
гүйцэтгэ
Ажиглал
х
т

Чадамжийн
элементийн
нэр

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV
Хүлэмжийг тариалтанд бэлтгэх

Бичгээр

Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

√

√

√

√
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ГШҮ 2.2 Тоног төхөөрмжийн
засвар үйлчилгээ хийх






ГШҮ 2.3 Хэмжих багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн
хэвийн үйл ажиллагааг хангах

ГШҮ 3.1 Талбайн хэмжээг
гаргах

ЧЭ 3.
Хүлэмжний
цэвэрлэгээ
хийх

ГШҮ 3.2 Цэвэрлэгээнд
шаардлагатай тоног
төхөөрмжийг бэлтгэх

ГШҮ 3.3Хүлэмжийг ариутгах



















Хөдөлмөр аюулгүй ажилгааны хувцас
хэрэгслийг өмссөн
Хөдөлмөр хамгаалалын зааварчилгааг
хэрэгжүүлсэн
Шаардагдах засварыг хийсэн
Техникийн дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлсөн.
Багаж хэрэгслийг зааварчилгааны дагуу
шалгасан
Багаж хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааг
тэмдэглэл хөтөлсөн
Хөрс хэмжигч Багажийг байрлуусан
Агаарын харьцангуй чийг хэмжигчийг
байрлууласан
Хүлэмжний хөрсний хогтолтын зэргийг тогтоосон
Ажлын хувцас өммсөн
Багаж хэрэгслийг сонгосон
Талбайн хэмжээг гаргасан
Багаж хэрэгслийг ажилд сонгосон
Багаж хэрэгслийг ажилд бэлдсэн
Ажлын хувцас бээлий өмссөн
Багажын зориулалтыг тайлбарласан
Хүлэмж ариутгах талаар ерөнхий тайлбар
хийсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Ариутгалын бодисоо сонгосон
Ариутгалын бодис түүнийг үүргийг тайлбарласан
Ариутглын бодисыг ажлын уусмлын нормыг
найруулсан
Ариутгалыг технологийн дагуу хийсэн

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

Сургалтын
онолын
танхим

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√
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ГШҮ 4.1 Хүлэмжний тоног
төхөөрмжийг сонгох
ЧЭ 4.
Хүлэмжний
техник тоног
төхөөрмжийг
бэлтгэх

ГШҮ 4.2 Тоног төхөөрмжийг
байрлуулах
ГШҮ 4.3 Техник тоног
төхөөрмжийг тохируулах

ЧЭ 5.
Усалгааны
системийг
суурилуулах

ЧЭ 6.
Хүлэмжний
хэвийн үйл
ажиллагааг
хангах

ГШҮ 5.1Тоног төхөөрөмжийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгах

ГШҮ 5.2 Усалгааны багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг
стандарийн дагуу суурилуулах
ГШҮ 6.1 Хөрсний чийгийн
горим шалгах

ГШҮ 6.2 Хүлэмжнийн дулааны
горим шалгах
























Шинээр хүлэмжинд байрлуулах тоног
төхөөрмжийн жагсаалтыг гаргасан
Тоног төхөөрөмжийн зориулалтыг тайлбарласан
Түүнийг сонгож бэлтгэсэн
Хөрсний чийг хэмжигчийг байрлуулсан
Хөрсний дулаан хэмжигчийг байрлуулсан
Хүлэмжний агаарын хаьцангуй чийг хэмжигчийг
байрлуусан
Хүлэмжний агаарын чийг 65% болсон байна
үүнийг 85 хувьд хүргэж өсгөсөн
Хүлэмжний хэвийн үйл ажиллагааг хангасан
Усалгааны системийн төрлүүдээс сонголт
хийсэн
Дуслын усалгааны системийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгасан
Нэвчих усалгааны системийг тохируулсан
Ажлын хувцас өмссөн
Багаж хэрэгслийг сонгосон
Усалгааны системийг тавихад бэлтгэсэн
Дуслын усалгааны систмийг суурилуусан
Хүлэмжний чийг хэмжих багажийг ажил бэлдсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Хөрсний чийгийг хэмжсэн
Заалтыг тэмдэглэл хөтөлсөн
Хүлэмжний дулааны гормыг шалгах бэлтгэл
ажил хийсэн
Ажлын хувцас өмссөн
Хөдөлмөр хамгаалалыг мөрдсөн
Температурыг шалгаж 24 градуст хүргэсэн

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Сургалтын
онолын
танхим

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр

√

Дадлагын
газар
Ажлын байр



Дадлагын
газар
Ажлын байр
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Ургамлын арчилгаа хийх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-08-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүлэмжний таримлын арчилгааны үндсэн технологийн дагуу ургамлын усалгаа, үндсэн
ба нэмэлт бордоо, таналт, хөнөөлт организмээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах,тэмцэх
арга зэрэг ажилбаруудыг хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны заавар дүрэм журмыг
баримтлан ажиллах Мэдлэг , чадвар, Хандлага эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:ЧН:2, 3, 4

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

1

ЧЭ 1.
Хүлэмжийн
температурыг
тохируулах

2

ЧЭ 2.
Усалгааны
горимыг
тохируулах

3

ЧЭ 3. Мөр
хоорондын
боловсруулалт
хийх

4

ЧЭ 4. Ургамалд
сойлт хийх

5

ЧЭ 5. Ургамалд
таналт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Температур хэмжигчийн заалтыг
шалгах
ГШҮ 1.2 Хүлэмжийн хөрсний дулааны
температурыг зохицуулах
ГШҮ 1.3 Хүлэмжийн хөрсний чийгийн
гормыг зохицуулах
ГШҮ 1.4 Хүлэмжийн агаарын харьцангуй
чийгийг зохицуулах
ГШҮ 2.1 Хөрсний чийгийг хэмжих
ГШҮ 2.2 Усалгааны норм тогтоох

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэл
дээрх
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 396
Дадлага

6

6

32

44

4

6

32

42

4

4

32

40

4

8

32

44

4

6

32

42

ГШҮ 2.3 Тогтоосон нормын дагуу услах
ГШҮ 3.1 Мөр хоорондын боловсруулалт
хийх Багажийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Таримлыг хянан баталгаажуулах
ГШҮ 3.3 Хөрсийг сийрүүлэх
ГШҮ 3.4 Маналт хийх
ГШҮ 4.1 Сойлтын уяа, гадас, дэгээ,
хавчаар зэргийг бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Сойлтын уяаг өлгөх
ГШҮ 4.3 Таримлыг сойлтын уяанд бэхлэх
ГШҮ 5.1 Таналт хийх багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Суганы навч авах
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6

ЧЭ 6. Талбайн
хог ургамал
устгах

7

ЧЭ 7. Ургамлын
хортон
шавьжтай
тэмцэх

8

ЧЭ 8. Ургамлыг
өвчнөөс
хамгаалах

9

ЧЭ 9. Таримлыг
нэмэлт
бордоогоор
бордох

ГШҮ 5.3 Илүү салааг авах
ГШҮ 5.4 Ургамлын оройн нахиаг тайрах
ГШҮ 6.1 Хог ургамал устгах аргыг сонгох
ГШҮ 6.2 Хог ургамал устгах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 6.3 Талбайн хог ургамлыг устгах
ГШҮ 6.4 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх
ГШҮ 7.1 Хөнөөлт хортон шавьжийг
тодорхойлох
ГШҮ 7.2 Шавьжийн хөнөөлийн зэргийг
тогтоох
ГШҮ 7.3 Шавьж устгах аргыг сонгох
ГШҮ 7.4 Шавьж устгах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Хөнөөлт шавьжийг устгах
ГШҮ 8.1 Ургамлын өвчнийг тодорхойлох
ГШҮ 8.2 Ургамлын өвчний тархалтыг
тодорхойлох
ГШҮ 8.3 Ургамлыг өвчнөөс хамгаалах
аргыг сонгох
ГШҮ 8.4 Ургамлын өвчнийг устгах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Ургамлын өвчнийг устгах ажлыг
гүйцэтгэх
ГШҮ 9.1 Нэмэлт бордоог сонгох
ГШҮ 9.2 Таримлыг бордох
ГШҮ 9.3 Бордох хугацааг тогтоох
ГШҮ 9.4 Бордооны тунг норм тогтоох
ГШҮ 9.5 Бордоо цацах багажаа сонгох
ГШҮ 9.6 Таримлыг бордох ажлыг
гүйцэтгэх

4

6

32

42

8

12

32

52

6

6

32

44

6

6

34

46

46 60 290
11,6х88,3

Онол дадлагын харьцаа

396

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










Хүлэмжийн аж ахуйн,фермер мэргэжлийн
дадлагын газар баримтлах дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
тухай дүрэм, журам
Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Хүлэмжийн аж ахуйн ажлын байрны эмх
цэгцийг хангах дүрэм, журам
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
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Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:














Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:

Орчин нөхцөл:

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл






















Хүлэмжийн ажил хийх үед шаардлагатай
тоног төхөөрөмж болон гар багаж хэрэгслийг
сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн зааварчилгаа
өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг
хийх үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Ургалтын үеийн арчилгаа хийх үед мөрдөх
хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зааварууд
Багаж тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн
зааварчилгаа
Хор гербицидтэй ажиллах үеийн зааварчилгаа
Бордоо болон ургалтын хугацаанд
хэрэглэгддэг идэвхижүүлэгч бодис түүнтэй
ажиллах үеийн зааварчилгаа
Гар багаж хэрэгсэлийг ажилд бэлтгэх, ажил
дууссан дараа цэвэрлэж хураах зааварчилгаа
Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономч багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономч
Нийлэг хальсан болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн тэнхим
Чийгшил ихтэй
Гар ажиллагаатай
Халуун агаартай
Ургамлын тоосжилт өндөр
Хоруу чанар илрэх боломжтой
Хүйтэн ус
Гар ажиллагаатай
Ургамлын тоосжилт өндөр
Шороо тоосчилт ихтэй
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа
болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч
нөхцөлд явагдах тул хамгаалах хэрэгсэлийг
тогтмол хэрэглэх

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Хүлэмжийн температурыг тохируулах
ГШҮ 1.1 Температур хэмжигчийн заалтыг шалгах
ГШҮ 1.2 Хүлэмжийн хөрсний дулааны температурыг
зохицуулах
ГШҮ 1.3 Хүлэмжийн хөрсний чийгийн горимыг
зохицуулах
ГШҮ 1.4 Хүлэмжийн агаарын харьцангуй чийгийг
зохицуулах
46
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжний орчинг зохицуулах арга, түүний
ач холбогдол
• Ургамал ургах орчинг зохимолоор бүрдүүлэн
• Температурын заалт
• Хөрсний дулаан хэмжигч термометрыг
ашиглах заалт
• Хөрсний чийгийг хэмжих багаж
• Хэмжилтийн багажуудыг байрлуулах арга
• Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийг
тохируулах технологи
Ур чадвар
• Хүлэмжний орчинг зохицуулах арга, түүний
ач холбогдол түүнийг хэрэглэх
• Ургамал ургах орчинг зохимолоор бүрдүүлэх
• Температурын заалтыг ашиглан ургамлын
ургах орчинг бүрдүүлэх
• Хөрсний дулаан хэмжигч термометрыг
ашиглаж ургамлын өсөлт хөгжих нөхцлийг
бий болгох
• Хөрсний чийгийг хэмжих багаж ашиглан
ургамалд шаардагдах чийгийг өгөх
• Хэмжилтийн багажуудыг байрлуулах
• Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийг
тохируулан ургамлын стрессээс хамгаалах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
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Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар, Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл\, интернетээс
авсан\ цахим хичээл
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Хүлэмжний таримал

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
1.
2.
Ашигласан материал:

Хөрсний чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан хэмжигч
Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
Температур
Цаг
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
“Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
“Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
•
•
•
•
•

3.
4.
5.

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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Усалгааны горимыг тохируулах
ГШҮ 2.1 Хөрсний чийгийг хэмжих
ГШҮ 2.2 Усалгааны норм тогтоох
ГШҮ 2.3 Тогтоосон нормын дагуу услах
44
15-20
Мэдлэг
• Хөрсний чийгийг хэмжих багаж
• Хэмжилтийн багажуудыг байрлуулах арга
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Таримлын усалгааны норм
Дуслын усалгааны систем
Нэвчих усалгааны систем
Гадаргуун усалгааны давуу болон сул талууд
Тухайн таримал ургамлын онцлогт
тохируулан усалгааны арга норм төлөвлөн
Ур чадвар
• Хөрсний чийгийг хэмжих Багажийг ашиглах
• Хэмжилтийн багажуудыг байрлуулах
• Таримлын усалгааны нормыг тооцож,
усалгааны горимыг зохицуулах
• Дуслын усалгааны системийг ажиллуулах
• Нэвчих усалгааны системийг ажиллуулах
• Гадаргуун усалгааны давуу талыг үндэслэн
услах тоо норм тогтоох
• Сул талуудыг үндэслэн ургамлын усалгааны
нормыг тооцоолох
• Тухайн таримал ургамлын онцлогт
тохируулан усалгааны арга норм төлөвлөх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
• Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр,
ХАА-н салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•
•

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
Тестийн сан
Мультмедиа видео хичээл \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
Хүлэмжний таримал
Ус
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
Ашигласан материал:

Хөрсний чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан хэмжигч
Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
Температур
Цаг
Дуслын усалгааны систем
Хүрз
Нэвчих усалгааны систем
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл “Хамгаалагдсан
хөрсний ногооны аж ахуй”
С.Оросоо “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”
Ж.Чулуунбаатар Ж.Оюунгэрэл “Халуун орны
ногооны аж ахуй”
Ч.Тунгалаг “Үрслэг бойжуулах”
Ч.Тунгалаг “Хөрс боловсруулалт”
А.Чойжамц “Газар тариалангийн үндэс”
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.

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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Мөр хоорондын боловсруулалт хийх
ГШҮ 3.1 Мөр хоорондын боловсруулалт хийх
Багажийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Таримлыг хянан баталгаажуулах
ГШҮ 3.3 Хөрсийг сийрүүлэх
ГШҮ 3.4 Маналт хийх
52
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжний таримлын онцлогт тохируулан
мөр хоорондын боловсруулалт
• Мөр хоорондын боловсруулалт хийх гар
багаж, тоног төхөөрөмж
• Таримлыг хянан баталгаа
• Хөрснийг сийрүүлэх татуурга, тармуурын
үүрэг, ач холбогдол
• Таримал ургамалд маналт түүний ач
холбогдол
• Маналтын зорилго
• Багажийг ажилд бэлтгэх зааварчилгаа
Ур чадвар
• Хүлэмжний таримлын онцлогт тохируулан
мөр хоорондын боловсруулалт хийх
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Мөр хоорондын боловсруулалт хийх гар
багаж, тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх,
арчлах
• Таримлыг хянан баталгаа хийх
• Хөрснийг сийрүүлэх татуурга, тармуурын, ач
холбогдол, үүргийг эзэмшсэн байх
• Таримал ургамалд маналт түүний ач
холбогдолыг тодорхойлох
• Маналтын зорилго зориулалтыг технологийн
дагуу хийх
• Багажийг ажилд бэлтгэх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Хүлэмжний таримал
• Хөрс
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Цаг
• Татуурга
• Тармуур
• Чавчуур
• Бага оврын механик гар багаж
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
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Ашигласан материал:

1. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
2. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
3. “Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
4. “Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
5. “Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
6. “Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц

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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Ургамалд сойлт хийх
ГШҮ 4.1 Сойлтын уяа, гадас,дэгээ, хавчаар зэргийг
бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Сойлтын уяаг өлгөх
ГШҮ 4.3 Таримлыг сойлтын уяанд бэхлэх
42
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжний таримлын уяа, сойлтын ач
холбогдол
• Таримал ургамалд тохируулан уяа сонгон
• Ургамал уяах, сойх арга технологи
• Уяа сойлтыг бэлтгэх арга ажиллагаа
Ур чадвар
• Хүлэмжний таримлын уяа, сойлт хий
• Таримал ургамалд тохируулан уяа сонгох
• Ургамал уяах
• Сойх арга технологийг мөрдөх
• Уяа сойлтыг бэлтгэх
• Ургамлын стрессээс хамгаалах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
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Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
Ажлын гар багаж хэрэгсэлтэй ажиллах үеийн
хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа мөрдөх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Хүлэмжний таримал
• Төмөр утас
• Мяндас нь утас
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
• Цаг
• Хайч
• Бахь
• Утас чангалагч
1. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
2. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
3. “Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
4. “Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
5. “Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
6. “Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Ургамалд таналт хийх
ГШҮ 5.1 Таналт хийх багаж хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Суганы навч авах
ГШҮ 5.3 Илүү салааг авах
ГШҮ 5.4 Ургамлын оройн нахиаг тайрах
42
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Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

15-20
Мэдлэг
• Таримлын таналтын ач холбогдол, давуу тал
• Таналтын багаж хэрэгсэл
• Таналтын хийх технологи
• Суганы нахиа
• Ургамалд салаа тавих арга
• Ургамлын оройн нахиаг түүний үүрэг,
зохицуулалт
Ур чадвар
• Таримлын таналтын ач холбогдол, давуу
талыг судлаж мэдсэний үндсэн дээр
таналтыг хийх
• Таналтын багаж хэрэгсэлийг ажилд бэлтгэх
• Таналтын багаж хэрэгсэлийг сонгох
• Таналтын хийх технологийг мөрдөх
• Ургамалд ямар нэгэн механик гэмтэл
учруулахгүй байх
• Суганы нахианы үүрэг мэддэг, ургамлын
онцлогт тохируулан ашиглах
• Ургамалд салаа тавих
• Ургамлын оройн нахиаг түүний үүрэг,
зохицуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
• Ажлын бээлий өмссөн байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Мультмедиа видео хичээл\интернетээс
авсан\ цахим хичээл
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Хүлэмжний таримал

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
Ашигласан материал:

Хөрсний чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан хэмжигч
Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
Температур
Цаг
Таналтын хайч
Хутга
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
“Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
“Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
“Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц

•
•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.

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:

Ургамлын арчилгаа хийх
Талбайн хог ургамал устгах
ГШҮ 6.1 Хог ургамал устгах аргыг сонгох
ГШҮ 6.2 Хог ургамал устгах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 6.3 Талбайн хог ургамлыг устгах
ГШҮ 6.4 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх
44
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжинд голлон ургах хог ургамал
• Хог ургамлын төрөл, зүйл
• Хог ургамлын ангилал
• Хог ургамлыг таних арга
• Хог ургамалтай тэмцэх арга
Ур чадвар
• Хог ургамлын ангилах
• Хог ургамлыг таних
• Хог ургамалтай тэмцэх арга технологийг
эзэмших
• Ургамлыг стрессээс хамгаалах
Хандлага
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Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Хүлэмжний таримал
• Хог ургамлын гербар
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
• Хүрз
• Гар багажууд
1. Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл “Хамгаалагдсан
хөрсний ногооны аж ахуй”
2. С.Оросоо “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”
3. Ж.Чулуунбаатар Ж.Оюунгэрэл “Халуун орны
ногооны аж ахуй”
4. Ч.Тунгалаг “Үрслэг бойжуулах”
5. Ч.Тунгалаг “Хөрс боловсруулалт”
6. А.Чойжамц “Газар тариалангийн үндэс”
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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

Ургамлын арчилгаа хийх
Ургамлын хортон шавьжтай тэмцэх
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Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

ГШҮ 7.1 Хөнөөлт хортон шавьжийг тодорхойлох
ГШҮ 7.2 Шавьжийн хөнөөлийн зэргийг тогтоох
ГШҮ 7.3 Шавьж устгах аргыг сонгох
ГШҮ 7.4 Шавьж устгах багаж хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Хөнөөлт шавьжийг устгах
40
15-20
Мэдлэг
• Хөнөөлт хортон шавьжууд
• Хөнөөлт хортон шавьж төрөл, зүйлүүд
• Элдэв идэшт хортон шавьж
• Хүлэмжинд голлон тархах хөнөөлт хортон
шавьж
• Хөнөөлт хортон шавьжтай тэмцэх арга
технологи
• Ажлын уусмал найруулах технологи
Ур чадвар
• Хөнөөлт хортон шавьжуудыг таниж
тодорхойлох
• Элдэв идэшт хортон шавьжийг таниж
тодорхойлох
• Хүлэмжинд голлон тархах хөнөөлт хортон
шавьжуудыг таних
• Хөнөөлт хортон шавьжтай тэмцэх арга
технологи ажилбаруудыг цаг хугацаанд нь
хийх
• Биологийн аргаар тэмцэх
• Химийн аргаар тэмцэх
• Ардын аргаар тэмцэх
• Ажлын уусмал найруулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
• Химийн бодистой ажиллах үеийн хөдөлмөр
аюулгүй ажиллагааг мөрдөх
• Хөнөөлт хортон шавьжийг барих үеийн
зааварчилгааг мөрдөх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Технологийн карт
• Самбар
• Шохой
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Биет үзүүлэн /шавьжийн/
• Химийн бодисын нэршил тарааж өгөх
материал
• Хүлэмжний таримал
• Шавьжууд
• Элдэм идэшт шавьж
• Шавьж цуглуулагч наалт
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
• Хямсаа
• Шавьж баригч
• Автомакс
1. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
2. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
3. “Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
4. “Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
5. “Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
6. “Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц

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

Ургамлын арчилгаа хийх
Ургамлыг өвчнөөс хамгаалах
ГШҮ 8.1 Ургамлын өвчнийг тодорхойлох
ГШҮ 8.2 Ургамлын өвчний тархалтыг
тодорхойлох
ГШҮ 8.3 Ургамлыг өвчнөөс хамгаалах аргыг сонгох
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ГШҮ 8.4 Ургамлын өвчнийг устгах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Ургамлын өвчнийг устгах ажлыг
Гүйцэтгэх
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

42
15-20
Мэдлэг
• Өвчний ангилал
• Өвчний төрөл
• Тарималд өвчин илрэх шинж тэмдэг
• Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга техник
• Өвчнийг тодорхойлох арга
• Өвчинтэй тэмцэх арга технологи
Ур чадвар
• Өвчний ангилал түүнийг ялган таних
• Өвчний төрөл /мирус, мөөгөнцөр, бактер/
таних
• Тарималд өвчин илрэх шинжээр нь таних
• Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга техникийг
бүрэн хийх
• Өвчнийг тодорхойлох
• Өвчинтэй тэмцэх арга технологийг
агротехникийн дагуу хэрэглэх
• Химийн аргаар тэмцэх
• Биологийн аргаар тэмцэх
• Ардын аргаар тэмцэх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
• Химийн бодистой ажиллах үеийн хөдөлмөр
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа мөрдөх
• Микроскоп
түүнтэй
ажиллах
үеийн
зааварчилгаа
• Өвчнөөр биет үзүүлэн бэлтгэх, таних үед
хөдөлмөр
аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилгааг чанд мөрдөх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
Ашигласан материал:

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Биет үзүүлэн /формалины уусмалд
хадгалсан/
• Хүлэмжний таримал
• Химийн бодис
• Ус
• Бордоонууд /өсөлтийн болон тэсвэржүүлэгч/
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
• Цаг
• Цахилгаан жин
• Микроскоп
• Хямсаа
• Томруулагч шил
• Автомакс /жижиг, том/
• Гар автомакс
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
“Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
“Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
“Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.

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

Ургамлын арчилгаа хийх
Таримлыг нэмэлт бордоогоор бордох
ГШҮ 9.1 Нэмэлт бордоог сонгох
ГШҮ 9.2 Таримлыг бордох
ГШҮ 9.3 Бордох хугацааг тогтоох
ГШҮ 9.4 Бордооны тунг норм тогтоох
ГШҮ 9.5 Бордоо цацах багажаа сонгох
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ГШҮ 9.6 Таримлыг бордох ажлыг гүйцэтгэх
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

44
15-20
Мэдлэг
• Бордооны ач холбогдол
• Бордооны төрөл
• Бордооны олон улсын нэршил, стандарт
• Бордоо хэрэглэх арга
• Бордооны давуу талууд
• Таримлын онцлогт тохируулан бордооны тун
норм
• Бордох хугацаа
• Бордоо хэрэглэх багаж хэрэгсэл
• Бордох арга технологи
Ур чадвар
• Бордооны ач холбогдолыг судлаж сонголт
хийх
• Бордооны төрөл сайн мэдэх
• Органик бордооны төрлүүдээс сонгох
• Органик биш бордооны төрлүүдээс сонгох
• Бордооны олон улсын нэршил, стандартыг
хэрэглэж заншсан байх
• Бордоо хэрэглэх
• Бордооны давуу талуудыг судлаж ажилдаа
сонгож ажиллах
• Таримлын онцлогт тохируулан бордооны тун
нормыг тооцох
• Бордох хугацааг товлох
• Бордоо хэрэглэх багаж хэрэгсэлийг ажилд
бэлтгэх
• Бордох арга технологиийг агротехникийн
дагуу хийж боловсруулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
• Хувь хүний ажлын зохион байгуулалттай
байх
• Ажлын байрны эмх цэгцтэй байх
• Ажлын хувцасыг бүрэн өмссөн байх
Онолын тэнхим, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
Ашигласан материал:

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Биет үзүүлэн
• Хүлэмжний таримал
• Бүх төрлийн бордоо
• Органик бордоо
• Органик биш бордоо
• Хөрсний чийг хэмжигч
• Хөрсний дулаан хэмжигч
• Агаарын харьцангуй чийг хэмжигч
• Температур
• Жин
• Хүрз
• Гаапуу
• Хутгуур
• Чавчуур
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй”
Ж.Чулуунбаатар, Ж.Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”С.Оросоо
“Халуун орны ногооны аж ахуй” Ж.Чулуунбаатар
Ж.Оюунгэрэл
“Үрслэг бойжуулах” Ч.Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч.Тунгалаг
“Газар тариалангийн үндэс” А.Чойжамц
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
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Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Хүрз
Гаапуу
Хайч
Мяндсан утас
Шат
Хувин
Сагс
Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин
Жижиг гар хүрз

Хэмжих
нэгж
ш
ш

Тоо ширхэг

ш
ш
Ш
м
ш
ш
ш
ш
ш
ш

6
4
Гар багажууд
20
20
15
30
2
20
20
20
10
10

ш

10

ш
ш
ш

10
6
6

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод
Солонгос бариултай

2-3 м өндөртэй модон шат

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
145

18
19
20

Жижиг гар гаапуу
Цаг
Хор шүршигч

ш
ш
ш

6
10
2

Min гар багаж

21

Микроскоп

ш

5

22
23
24
Дүн

Тавиур шил
Хямсаа

ш
ш

500
15

10-15 л багтаамжтай
2 нүдний дурантай, өсгөлт
0,7х-4,5х окуляр дуран
WF10X/21mm тавцангийн
хэмжээ 260*290мм,
гэрэлтүүлэг 20вт
20мм өргөнтэй 50мм урттай
Ган

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
100
80
1-10

5
6
7
8

1
2
10
10

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Карате хор
Дүнсэн тамхи
Децис
Мяндсан утас
Шавьж цуглуулагч наалт
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Дүн

Хэмжих
нэгж
Уут
Уут
Уут
кг
кг
кг
кг
кг
ш
кг
кг
ш
кг
кг

Тоо
ширхэг
10
10
5
50
50
50
50
2
6
2
12
30
50
50

Нэг бүрийн
үнэ
6000
6000
3500
4000
4000
4500
45000
6500
25000
7500
5000
3500
3000

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
90000
39000
50000
90000
150000
175000
150000
1664000
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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:

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV
Ургамлын арчилгаа хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

AF 6112-25-08-401
01

ГШҮ 1.1 Температур
хэмжигчийн заалтыг
шалгах

ЧЭ 1. Хүлэмжийн
температурыг
тохируулах




ГШҮ 1.2 Хүлэмжийн
хөрсний дулааны
температурыг
зохицуулах



ГШҮ 1.3 Хүлэмжийн
хөрсний чийгийн
гормыг зохицуулах







ГШҮ 1.4 Хүлэмжийн
агаарын харьцангуй
чийгийг зохицуулах



Гүйцэтгэлийн нотолгоо
(Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт/стандарт)

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Хүлэмжний дулаан хэмжигчийг бүрэн бүтэн
байдлыг шалгасан.
Температурын заалтыг бичих хэрэгсэлийг
бэлтгэсэн.
Хүлэмжний хөрсний температурын зорилгыг
тайлбарласан
Хөрсний дулааны нэмэгдүүлэх арга технологийн
дагуу ажилсан
Хүлэмжний хөрсний чийгийг шалгасан
Хүлэмжний чийгийн хэмжээг тогтоосон
Ургамалд тохирох чийгийн хэмжээг бий болгосон
Хүлэмжний хаяаг нээсэн
Хүлэмжний доторх агаарын харьцангуй чийгийг
тэмдэглэсэн

Дадлагын
газар
Ажлын
байр



Ажиглалт

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Ажлын
даалгавар
гүйцэтгэх

Чадамжийн
элементүүд

Бичгээр

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
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ГШҮ 2.1 Хөрсний
чийгийг хэмжих






ЧЭ 2. Усалгааны
горимыг тохируулах

ГШҮ 2.2 Усалгааны
норм тогтоох






ГШҮ 2.3 Тогтоосон
нормын дагуу услах

ЧЭ 3. Мөр хоорондын
боловсруулалт хийх

ГШҮ 3.1 Мөр
хоорондын
боловсруулалт хийх
Багажийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Таримлыг
хянан
баталгаажуулах
ГШҮ 3.3 Хөрсийг
сийрүүлэх







Ургамалд тохирох агаарын чийгшилийг бий
болгосон
Хүлэмжинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн
Хүлэмжний хөрсний чийгийг энгийн аргаар
тодорхойлсон
Чийг хэмжигч Багажийг ашиглан хөрсний чийгийг
тодорхойлсон
Ургамлын төрлөөс хамаарч услах тоо норм
тогтоосон
Хөрсөнд бүрэн чийг багтаамжийн хэмжээнд хүртэл
усласан
Нэг наст ургамлын усалгааны норм төлөвлөгөөг
гаргасан усласан
Дуслын усалгааны системийн эвдрэл гэмтэлийг
шалгасан
Таримлын усалгааны онцлогт тохируулан дуслын
усалгааны системийг ажлуулсан
Ажлын хвцас болон усны гутал өмссөн
Гадаргуун усалгааны багаж хэрэгсэлийг зөв
сонгосон
Гадаргуун усалгаа хийсэн
Хөрс боловсруулах гар багажуудаас сонгож ажилд
бэлтсэн
Мөр хоорондын хөрс боловсруулах Багажийг
хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажилгааны
заавачилгааны дагуу сонгосон




Тариалалт хийх үрийг сонгосон
Хянан баталгааны зааварчилгааг уншсан



Хөрс сийрүүлэх Багажийг ажилд бэлтгэсэн

Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Дадлагын
газар
Ажлын
байр
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ГШҮ 3.4 Маналт
хийх

ЧЭ 4. Ургамалд сойлт
хийх

ГШҮ 4.1 Сойлтын
уяа, гадас, дэгээ,
хавчаар зэргийг
бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Сойлтын
уяаг өлгөх
ГШҮ 5.1 Таналт хийх
багаж хэрэгслийг
бэлтгэх

ЧЭ 5. Ургамалд таналт
хийх

ГШҮ 5.2 Суганы
навч авах
ГШҮ 5.3 Илүү салааг
авах





















Хөрс сийрүүлэх багаж хэрэгсэлийг хөдөлмөр
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж
сонгосон
Хөрсийг сийрүүлэх гүнийг тогтоосон
Хөрсийг ургамлын онцлогт тохируулан сийрүүлсэн
Маналт хийх Багажийг ажилд бэлтгэсэн
Маналт багаж хэрэгсэлийг хөдөлмөр аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж сонгосон
Маналтыг тогтоосон зузаантайгаар хийсэн
Хөрсийг ургамлын онцлогт тохируулан маналт
хийсэн
Ургамал дээш уяаж сойх бэлтгэл ажлыг хийсэн
Таримлыг уяа утасны төрөл зүйлийг сонгосон
Хавчаарыг сонгож ургамлыг хавчсан
Ургамлыг технологийн дагуу зөв сойсон
Хөдөлмөр аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан
Хүлэмжний дотор талд уяаг тогтоох хэц төмрийг
бэхлэсэн
Ургамал сойх уяаг тогтоосон
Хөврөх уяагаар уясан
Таналт хийх ерөнхий арга зүйг ярьсан
Таналд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэлийг нэрлэсэн
Тэдгээрийг ажилд бэлтгэсэн
Таримлын суганы нахианы онцлогыг нэрлэсэн
Суганы нахиа болон салаа тавих технологийг
боловсруулсан
Суганы нахиаг авар Багажийг сонгосон
Суганы нахиаг технологийн дагуу авсан
Салааны тухай ерөнхий ойлголтыг ярьсан
Салаа авах арга технологийн дагуу салааг авсан

Дадлага
ажлын
газар

Онолын
болон
дадлага
ажлын
газар
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ГШҮ 6.1 Хог ургамал
устгах аргыг сонгох







Ургамлын гадаад хэлбэржүүлэлтийг хийсэн
Ургамлын өсөлтийг өндөрт нь харьцуулан оройн
нахиаг ургуулах талаар мэдээлэл хийсэн
Оройн нахианы ач холбогдол болон давуу
талуудыг тоочсон
Оройн нахиаг тайрах технологийг мөрдөж
ажилсан
Хүлэмжний голлох хог ургамлыг нэрлэсэн
Хог ургамлын төрлүүдээр нь ялгасан
Ямар хог гербицид хэрэглэхээ тогтоосон
Хөдөлмөр хамгаалалаа мөрдсөн
Ажлын багаж хэрэгсэлийг сонгосон

ГШҮ 6.2 Хог ургамал
устгах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх




Хог ургамлыг устгах багажууд сонгосон
Хог ургамлыг устгах Багажийг ажилд бэлтгэсэн








Нэг наст хог ургамлыг устгах технологийг сонгосон
Химийн аргаар устгасан
Механик аргаар хог ургамлыг устгасан
Хог ургамал устгасан багаж хэрэгсэлийг хөдөлмөр
хамгаалалын дагуу цэвэрлэсэн
Багажийг хадгалалтанд оруулсан
Хүлэмжинд гарсан хортон шавьжийн төрлийг
тодорхойлсон
Хэдэн төрлийн хөнөөлт шавьж байгааг тогтоосон




Шавьжийг цуглуулах наалтыг наасан
1м2-ийн хөнөөлт шавьжийн тоог гаргасан





Шавьж устгах аргыг сонгосон
Химийн арга сонгосон
Ардын арга сонгосон

ГШҮ 5.4 Ургамлын
оройн нахиаг тайрах




ЧЭ 6. Талбайн хог
ургамал устгах

ГШҮ 6.3 Талбайн хог
ургамлыг устгах
ГШҮ 6.4 Багаж
хэрэгслийг цэвэрлэх

ЧЭ 7. Ургамлын
хортон шавьжтай
тэмцэх

ГШҮ 7.1 Хөнөөлт
хортон шавьжийг
тодорхойлох
ГШҮ 7.2 Шавьжийн
хөнөөлийн зэргийг
тогтоох
ГШҮ 7.3 Шавьж
устгах аргыг сонгох




Дадлагын
газар
Ажлын
байр







Дадлагын
газар
Ажлын
байр
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ГШҮ 7.4 Шавьж
устгах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 7.5 Хөнөөлт
шавьжийг устгах
ГШҮ 8.1 Ургамлын
өвчнийг
тодорхойлох
ГШҮ 8.2 Ургамлын
өвчний тархалтыг
тодорхойлох
ЧЭ 8. Ургамлыг
өвчнөөс хамгаалах

ГШҮ 8.3 Ургамлыг
өвчнөөс хамгаалах
аргыг сонгох
ГШҮ 8.4 Ургамлын
өвчнийг устгах
багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
ГШҮ 8.5 Ургамлын
өвчнийг устгах
ажлыг гүйцэтгэх
ГШҮ 9.1 Нэмэлт
бордоог сонгох




























Хөдөлмөр хамгаалалыг мөрдсөн
Химийн бодистой ажиллах үеийн хөдөлмөр
хамгааллын зааварчилгааг мөрдсөн
Гар багаж автомаксыг ажилд бэлдсэн
Химийн бодисыг тун нормыг дагуу найруулсан
Хөнөөлт шавьж устгах үеийн хөдөлмөр
хамгаалалын хувцасыг өмссөн
Хорыг технологийн дагуу шүршиж хэрэглэсэн
Хор цацсан хүлэмжийн гадаа тэмдэг тавьсан
Өвчний тухай ерөнхий ойлголтыг ярьсан
Өвчний төрөл, онцлогыг тоочсон
Өвчний илрэх шинж тэмдэгийг ажигласан
Өвчнийг тодорхойлсон
Ургамалд гарсан өвчний тархалтыг нүдэн
баримжаагаар тогтоосон
Тархалтын зэргийг гаргасан
Голлох өвчний нэрлэсэн
Өвчнөөс сэргийлэх үзлэгт бэлтгэсэн
Өвчнөөс сэргийлэх аргуудыг тоочсон
Өвчнөөс сэргийлэх аргуудаас сонголт хийсэн
Химийн аргаар тэмцэх аргыг тодорхойлсон
Химийн аргаар устгах Багажийг ажилд бэлтгэх
Автомаксыг шалгасан
Уусмлыг хийж шүршихэд бэлдсэн
Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгсэлийг бүрэн
өмссөн
Хор шүрших ургамлыг сонгосон
Хор шүрших технологийн дагуу шүршсэн
Нэмэлт бордооны нэр төрлүүдийг нэрлэсэн
Бордоог сонгосон

Дадлагын
газар
Ажлын
байр




Онол
болон
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ГШҮ 9.2 Таримлыг
бордох
ГШҮ 9.3 Бордох
хугацааг тогтоох
ЧЭ 9. Таримлыг
нэмэлт бордоогоор
бордох

ГШҮ 9.4 Бордооны
тунг норм тогтоох
ГШҮ 9.5 Бордоо
цацах багажаа
сонгох

ГШҮ 9.6 Таримлыг
бордох ажлыг
гүйцэтгэх


















Сонгосон бордооны ач холбогдолыг
тайлбарласан.
Таримлыг бордох үеийн хөдөлмөр хамгаалалын
зааварчилааг мөрдсөн
Бордооны норм тунг тохируулсан бордсон
Бордсон ургамлыг технологийн дагуу усласан
Нэмэлт бордоо хийх хугацааг тогтоож товлосон
Нэмэлт бордооны төрлийг сонгосон
Бордох хугацаанд бордсон
Таримлын онцлогоос хамаарч бордох норм
тогтоосон
Бордох ажилд бэлтгэсэн
Бордооны төрлүүдийг сонгосон
Бордоог ямар аргаар хийхээ тайлбарласан
Гар багажуудыг ажилд бэлтгэсэн
Ажлын хувцасаа өмссөн
Бордоог хийхэд бэлэн болсон
Хүлэмжний тарималд бордоог хийх технологийг
тайлбарласан
Таримлын онцлогт тохируулан бордоог хэрэглэсэн
Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас хэрэгсэлийг
өмссөн
Бордох технологийг мөрдөж ажилсан

дадлага
ажлын
газар
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Үрсэлгээгээр тариалалт хийх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-03-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хамгаалагдсан хөрсөнд үрсэлгээгээр тариалалт хийхэд үрсэлгээг сонгох,тарих,
услах,ургалтын үеийн арчилгаа хийх, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
журмыг баримтлан ажиллах Мэдлэг , чадвар, Хандлага эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: ЧН1–ЧН3--ЧН4--ЧН6
Хамгаалагдсан хөрсний аж ахуй эрхлэх ур чадвар, хөрс боловсруулалт технологи,үрийг
тариалалтанд бэлтгэх, үрээр тариалалт хийх мэргэжлийн суурь чадамжуудыг бүрэн
эзэмшсэн байвал зохино.
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

2

3

4

ГШҮ 1.1 Үрсэлгээний стандарт хангасан
үрсэлгээг сонгох
ГШҮ 1.2 Үрсэлгээг хангалттай хэмжээнд
чийглэх
ГШҮ 1.3 Үрсэлгээг тариалтанд бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Ургамал хоорондын зайг
ЧЭ 2. Сонгосон
тэмдэглэх
үрсэлгээг
ГШҮ 2.2 Тариалах хөрсийг нүхлэх
тарих
ГШҮ 2.3 Сонгосон ургамлыг байршуулах
ГШҮ 3.1 Ус хуримтлуулах сав бэлтгэх
ЧЭ 3.
ГШҮ 3.2 Ургамлыг услах аргыг сонгох
Таримлын
ГШҮ 3.3 Бордоотой усалгааны норм
үрсэлгээг
тооцох
услах
ГШҮ 3.4 Үрсэлгээг услах хугацаа тогтоох
ГШҮ 4.1 Шилжүүлэн суулгасан
үрсэлгээний амьдрах хувийг тодорхойлох
ГШҮ 4.2 Хүлэмжний хөрсний чийгийн
ЧЭ 4.
горимд ажиглалт хийх
Үрсэлгээний
ургалтанд
ГШҮ 4.3 Хүлэмжний дулааны горимд
ажиглалт хийх ажиглалт хийх
ГШҮ 4.4 Хүлэмжний агаарын харьцангуй
чийгийн горимд ажиглалт хийх
ЧЭ 1. Ургах
чадвартай
үрсэлгээг
сонгох

Сургууль
дээрх
Үйлдвэрлэ
л дээрх
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжмйн
элемент

Онол

№

Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг 342
Дадлага

6

4

28

38

4

6

40

50

4

4

12

10

42

48

50

70
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5

6

ЧЭ 5.
Бойжуулсан
үрсэлгээгээр
нөхөн
тариалалт
хийх

ГШҮ 4.5 Үрсэлгээ хөнөөлт шавьж
нэрвэгдсэн байдлыг тодорхойлох
ГШҮ 4.6 Үрсэлгээ өвчинд нэрвэгдсэн
байдлыг ажиглах
ГШҮ 5.1 Нөхөн тариалалт хийх тарималын
тоог тогтоох
ГШҮ 5.2 Нөхөн тариалах хөрсийг нүхлэх
ГШҮ 5.3 Нөхөн тариалалт хийх

6

6

58

70

6

8

42

56

38

38

266

342

ГШҮ 5.4 Нөхөн тариалсан үрсэлгээг услах

ГШҮ 6.1 Таримлыг услах
ЧЭ 6. Ургалтын ГШҮ 6.2 Таримлыг бордох
үеийн
ГШҮ 6.3 Хог ургамлыг устгах
арчилгаа хийх ГШҮ 6.4 Таримлын ургалтын хугацаанд
хийгдэх хөнөөлт өвчин, хортонгтой тэмцэх
Онол дадлагын харьцаа

11,1% : 88,9%

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





Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа:















Хүлэмжийн аж ахуйн фермер мэргэжлийн
дадлагын газар, үйлдвэрлэлийн газарт
баримтлах дүрэм, журам Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай дүрэм,
журам
Техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Урьдчилсан зааварчилгаа
Явцын зааварчилгаа
Давтан зааварчилгаа
Газар тариалангийн ажил хийх үед
шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон гар
багаж хэрэгслийг сонгож, ажилд бэлтгэхүеийн
зааварчилгаа өгөх
Тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэлийг зөв
зохистой зориулалтын дагуу ариг гамтай
ашиглах, шаардлагатай засвар үйлчилгээг
хийх үеийн зааварчилгаа өгөх
Ажлын байрны зохион байгуулалт болон
материалын бүс болгон хувиарлах үеийн үйл
ажиллагаа
Материалыг тээвэрлэх, хураах, хадгалах
үеийн зааварчилгаа өгөх
Материалыг технологийн дагуу хэрэглэх,
ашиглах үеийн зааварчилгаа өгөх
Үрслэгээгээр тариалалт хийх ажил гүйцэтгэх
үед өгөх зааварчилгаа
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс:

Орчин нөхцөл:
















Хамтран ажиллагсад
Мэргэжлийн багш нар
Ажил олгогч
ХАБЭА - н ажилтан
Агрономич багш
Хамтран ажиллагсад, түншлэгч
Талбайн агрономич
Халуун агаартай
Нийлэг болон шилэн хүлэмж
Дадлагын газар,
Хичээлийн танхим
Чийгшил өндөртэй
Гар ажиллагаатай
Ургамлын тоосжилт өндөр

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

Үрсэлгээгээр тариалалт хийх
Таримлын үрсэлгээг сонгох
ГШҮ 1.1 Үрсэлгээний стандарт хангасан үрсэлгээг
сонгох
ГШҮ 1.2 Үрсэлгээг хангалттай хэмжээнд чийглэх
ГШҮ 1.3 Үрсэлгээг тариалтанд бэлтгэх
38
15-20
Мэдлэг
• Үрсэлгээний үзүүлэлт
• Үрсэлгээний усалгаа
• Үрсэлгээг тариалалтанд бэлтгэх бэлтгэл ажил
Ур чадвар
• Үрсэлгээний стандартыг судалж суралцсан
байх
• Үрсэлгээний усалгааг тохируулж сурсан
• Үрсэлгээг тариалалтанд бэлтгэхэд суралцсан
байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Нягт нямбай байх
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт
1.
2.
3.
Ашигласан материал

Комьпютер
Проектор
Дэлгэц
ХАБЭА-н зааварчилгаа
Технологийн карт
Самбар
Шохой
Биет ба зурагт үзүүлэн
Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж өгөх
материал
• Тестийн сан
• Мультмедиа видео хичээл, \интернетээс
авсан\ цахим хичээл
• Бүх төрлийн хүлэмжийн ногооны үрслэг
• Ус
• Нарийн ногооны үр
• Чийг хэмжигч
• Шугам
• Метр
• Үрсэлгээний гар багажууд
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ж.
Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ш.
Оросоо
“Үрслэг бойжуулах” Ч. Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч. Тунгалаг
Интернетийн эх сурвалжуудаас
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.
5.
6.
7.

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:

Үрсэлгээгээр тариалалт хийх
Сонгосон үрсэлгээг тарих
ГШҮ 2.1 Ургамал хоорондын зайг тэмдэглэх
ГШҮ 2.2 Тариалах хөрсийг нүхлэх
ГШҮ 2.3 Сонгосон ургамлыг байршуулах
50
15-20
Мэдлэг
• Ургамал хоорондын стандарт
• Стандарт нормын дагуу үрсэлгээ суулгах нүх
• Сонгосон ургамлын байрлуулалт
Ур чадвар
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Ургамал хоорондын стандартыг баримталж
суралцсан байх
• Стандарт нормын дагуу үрсэлгээ суулгах
нүхийг зөв бэлтгэж сурсан байх
• Сонгосон
ургамлыг
зөв
байрлуулахад
суралцсан байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Нягт нямбай байх
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Сурах бичиг
• Тараах материал, зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
• Бүх төрлийн хүлэмжийн ногооны үрслэг
• Ус
• Зохиомол хөрс
• Нарийн ногооны үр
• Метр
• Шугам
• Хэмжилт, тэмдэглэгээ хийх утас
• Үрсэлгээний гар багажнууд
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ж.
Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл
4. “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ш.
Оросоо
5. “Үрслэг бойжуулах” Ч. Тунгалаг
6. “Хөрс боловсруулалт” Ч. Тунгалаг
a. Интернетийн эх сурвалжуудаас
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Үрслэгээгээр тариалалт хийх
Таримлын үрсэлгээг услах
ГШҮ 3.1 Ус хуримтлуулах сав бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Ургамлыг услах аргыг сонгох
ГШҮ 3.3 Бордоотой усалгааны нормыг тооцох
ГШҮ 3.4 Үрсэлгээг услах хугацаа тогтоох
58
15-20
Мэдлэг
• Ургамлыг услах аргууд
• Бордоотой усалгааны норм
• Үрсэлгээг услах хугацаа
Ур чадвар
• Ус хуримтлуулах савыг зөв сонгоход
суралцсан байх
• Ургамлыг услах аргуудыг сурсан байх
• Бордоотой усалгааны норм, хэмжээг сурсан
байх
• Үрсэлгээг услах хугацааг тогтоож сурсан байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Нягт нямбай ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
• Төрөл бүрийн хүлэмжийн ногооны үрслэг
• Халуун ус
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Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт
1.
2.
3.
Ашигласан материал

Усалгааны сав
Ус хэмжих сав
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ж.
Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ш.
Оросоо
“Үрслэг бойжуулах” Ч. Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч. Тунгалаг
Интернетийн эх сурвалжуудаас

•
•

4.
5.
6.
7.

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:

Үрслэгээгээр тариалалт хийх
Үрсэлгээний ургалтанд ажиглалт хийх
ГШҮ 4.1 Шилжүүлэн суулгасан үрсэлгээний амьдрах
хувийг тодорхойлох
ГШҮ 4.2 Хүлэмжний хөрсний чийгийн горимд
ажиглалт хийх
ГШҮ 4.3 Хүлэмжний дулааны горимд ажиглалт хийх
ГШҮ 4.4 Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийгийн
горримд ажиглалт хийх
ГШҮ 4.5 Үрсэлгээ хөнөөлт шавьжинд нэрвэгдсэн
байдлыг тодорхойлох
ГШҮ 4.6 Үрсэлгээ өвчинд нэрвэгдсэн байдлыг
ажиглах
70
15-20
Мэдлэг
• Шилжүүлэн суулгасан үрсэлгээний амьдрах
чадвар
• Хүлэмжний хөрсний чийгийн горим
• Хүлэмжний дулааны горим
• Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийгийн
горим
• Үрсэлгээний хөнөөлт шавьж
• Үрсэлгээний өвчин
Ур чадвар
• Шилжүүлэн суулгасан үрсэлгээ
тодорхойлоход суралцсан байх
• Хүлэмжний хөрсний чийгийн горимд
ажиглалт хийж сурсан байх
• Хүлэмжний дулааны горимд ажиглалт хийж
сурсан байх
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Хүлэмжний агаарын харьцангуй чийгийн
горимд ажиглалт хийж сурсан байх
• Үрсэлгээний хөнөөлт шавьжийг ялган таних
• Үрсэлгээний өвчнийг ялган таних
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Анхааралтай байх
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Шилжүүлэн суулгасан төрөл бүрийн үрсэлгээ
•
•
•
•
•
•

Ашигласан материал

•
•
•
•

Томруулдаг шил
Шугам
Баримтжуулах фото камер
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ж.
Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ш.
Оросоо
“Үрслэг бойжуулах” Ч. Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч. Тунгалаг
Интернетийн эх сурвалжуудаас

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:

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Үрсэлгээгээр тариалалт хийх
Бойжуулсан үрсэлгээгээр нөхөн тариалалт хийх
ГШҮ 5.1 Нөхөн тариалалт хийх таримлын тоог
тогтоох
ГШҮ 5.2 Нөхөн тариалах хөрсийг нүхлэх
ГШҮ 5.3 Нөхөн тариалалт хийх
ГШҮ 5.4 Нөхөн тариалсан үрсэлгээг услах
70
15-20
Мэдлэг
• Нөхөн тариалалт хийх таримлын тоог тогтоох
нүдэн баримжааны арга
• Нөхөн тариалалт хийх таримлын тоог тогтоох
математик арга
• Нөхөн тариалалт хийх хөрсний нүх
• Нөхөн тариалалтын технологи
• Тариалалтын усалгаа
Ур чадвар
• Нөхөн тариалалт хийх таримлын тоог тогтоох
нүдэн баримжаагаар тодорхойлох
• Нөхөн тариалалт хийх таримлын тоог тогтоох
математик аргыг сурсан байх
• Нөхөн тариалалт хийх хөрсний нүх гаргахад
суралцсан байх
• Нөхөн тариалалтын технологид суралцсан
байх
• Тариалалтын усалгааг сурсан байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Аливаа ажлын норм нормативыг баримтлах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Комьпютер
• Проектор
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Дэлгэц
Тестийн сан
Видео хичээл
• Стандарт хангасан төрөл бүрийн ногооны
үрсэлгээ
• Метр
• Үрсэлгээний гар багажнууд
• Услагч
“Газар тариалангийн лавлах”
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ж.
Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл
“Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй” Ш.
Оросоо
“Үрслэг бойжуулах” Ч. Тунгалаг
“Хөрс боловсруулалт” Ч. Тунгалаг
Интернетийн эх сурвалжуудаас
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт
1.
2.
3.
Ашигласан материал

4.
5.
6.
7.

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:

Үрсэлгээгээр тариалалт хийх
Ургалтын үеийн арчилгаа хийх
ГШҮ 6.1 Таримлыг усалгааны норм
ГШҮ 6.2 Таримлыг бордох арга
ГШҮ 6.3 Хог ургамлыг устгах
ГШҮ 6.4 Таримлын ургалтын хугацаанд хөнөөлт
өвчин хортонтой тэмцэх
56
15-20
Мэдлэг
• Хүлэмжийн үрсэлгээний усалгаа
• Хүлэмжийн үрсэлгээний бордоо
• Хог ургамлаас хамгаалах арга
• Хог ургамалтай тэмцэх арга
• Хөнөөлт өвчин, хортоноос уоьдчилан
сэргийлэх арга
• Хөнөөлт өвчин, хортонтой тэмцэх арга
Ур чадвар
• Хүлэмжийн үрсэлгээний усалгааг тохируулж
сурсан байх
• Хүлэмжийн үрсэлгээний бордоог хэрэглэж
сурсан байх
• Хог ургамлаас хамгаалах аргад суралцсан
байх
• Хог ургамалтай тэмцэх аргад суралцсан байх
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Хөнөөлт өвчин, хортоноос урьдчилан
сэргийлэх аргад суралцсан байх
• Хөнөөлт өвчин, хортонтой тэмцэх аргад
суралцсан байх
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
Хандлага төлөвшинө.
• Норм, норматив баримтлах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Онолын кабинет, Дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллага
• Сурах бичиг
• Тараах материал , зурагт үзүүлэн
• Багшийн гарын авлага
• Суралцах үйл ажиллагаа
• Дадлагын удирдамж
• Технологийн карт
• Самбар ,шохой
• Комьпютер
• Проектор
• Дэлгэц
• Тестийн сан
• Цахим хичээл
• Видео хичээл
• Хүлэмжний ногооны төрөл бүрийн үрсэлгээ
• Нимгэн хар плёнк
• Хортон шавьжийн наалддаг хор /шар өнгөтэй
байх/
• Үрсэлгээний гар багажнууд
• Услагч
• Бордоо шүршигч
• Бордоо найруулагч
• Арчилгааны гар багажнууд
1. “Газар тариалангийн лавлах”
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. Ж.Чулуунбаатар, Ж. Оюунгэрэл “Хамгаалагдсан
хөрсний ногооны аж ахуй”
4. Ш.Оросоо “Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж
ахуй”
5. Ч.Тунгалаг “Үрслэг бойжуулах”
6. Ч.Тунгалаг “Хөрс боловсруулалт”
7. Интернетийн эх сурвалжуудаас
•

Сургалт явагдах газар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ашигласан материал

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Хүрз
Гаапуу
Хайч
Бахь
Хувин
Сагс

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
Ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
6
4
Гар багажууд
20
20
15
10
20
20

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод
Солонгос бариултай
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Дүн

Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу
Гэрэлтүүлэгийн ширээ
Хямсаа
Пилтерийн аяга
Уудаг цаас
Нүх гаргагч

ш
ш
ш

20
10
10

ш

10

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

10
6
6
6
2
15
200
2000
10

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
Min гар багаж
1,5м- дээш урттай.
Ган
Хос шилэн, нийлэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
100
80
1-10

5
6
7
8

1
2
10
10

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Өргөст хэмх
Улаан лооль
Чинжүү

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Нэг бүрийн
Үнэ

Уут
10
6000
Уут
10
6000
Уут
5
кг
50
3500
кг
50
4000
кг
50
4000
кг
50
4500
кг
50
3500
кг
50
3000
Бүх төрлийн ногооны үрслэгүүд
ш
100
450
ш
100
350
ш
100
350

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
175000
150000
45000
35000
35000
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14

Броккли байцаа
Дүн

ш

100

350

35000
150000

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

ЧЭ 1. Ургах
чадвартай
үрсэлгээг
сонгох
ЧЭ 2.
Сонгосон
үрсэлгээг
тарих
ЧЭ 3.
Таримлын
үрсэлгээг
услах

ГШҮ 1.1 стандарт
хангасан үрсэслгээг
сонгох
ГШҮ 1.2 Үрсэлгээг
хангалттай хэмжээнд
чийглэх
ГШҮ 2.1 Ургамал
хоорондын зайг тэмдэглэх
ГШҮ 2.3 Сонгосон
ургамлыг байршуулах
ГШҮ 3.1 Хөрсний чийгийг
тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Ургамлыг услах
аргыг сонгох

Гүйцэтгэлийн нотолгоо



Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үрсэлгээний үндэс болон ургах эрхтэний
хөгжлийг стандартад түшиглэн
тайлбарлана.

Сургалтын
танхимд



Чийгийн хэмжээг тодорхойлж
шаардлагатай усалгаа хийсэн байна

Хүлэмжинд



Тухайн таримлын ургамал хоорондыян
зайг хөрснөөс ялгарах байдлаар жигд
тэмдэглэл хийсэн байна
Урьдчилан бэлтгэгдсэн нүхэнд тарих
үрсэлгээг нэг бүрчлэн суулгана.
Хөрсний чийгийг хэмжигчээр болон энгийн
аргаар тодорхойлсон
Тухайн талбайд тохирсон усалгааны аргыг
сонгосон байна.





AF6112-25-03-401
01

Үнэлгээний арга хэрэгсэл
(mохирох арга хэрэгслийг
сонгоно)

Ажиглалт

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Ажлын
даалгавар
гүйцэтгэх

Чадамжийн
элементүүд

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV
Үрсэлгээгээр тариалалт хийх

Бичгээр

Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
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ГШҮ 3.3Усалгааны норм
тооцох




ГШҮ 3.4 Үрсэлгээг услах
хугацаа тогтоох

ЧЭ 4.
Үрсэлгээний
ургалтанд
ажиглалт хийх

ЧЭ 5.
Бойжуулсан
үрсэлгээгээр

ГШҮ 4.1 Шилжүүлэн
суулгасан үрсэлгээний
амьдрах хувийг
тодорхойлох
ГШҮ 4.2 Хүлэмжний
хөрсний чийгийн горимд
ажиглалт хийх
ГШҮ 4.3 Хүлэмжний
дулааны горимд ажиглалт
хийх
ГШҮ 4.4 Хүлэмжний
агаарын харьцангуй
чийгийн горимд ажиглалт
хийх
ГШҮ4.5 Үрсэлгээ хөнөөлт
шавьжид нэрвэгдсэн
байдлыг тодорхойлох
ГШҮ4.6 Үрсэлгээ өвчинд
нэрвэгдсэн байдлыг
ажиглах
ГШҮ 5.1 Нөхөн тариалалт
хийх тарималын тоог
тогтоох



Тухайн тарималд шаардагдах усалгааны
нормыг зөв тооцсон
Талбайд агаарын болон чийгшлийн
хэмжээг тодорхойлох багаж, термометр,
психрометрийн заалтыг хянасан
Агаарын дулаан болон чийгшилтийн
тохиромжтой нөхцөлийг харгалзан
усалгааны хугацааг тогтоосон



Шилжүүлэн суулгасан үрсэлгээг нэг
бүрчлэн шалгаж амьдрах чадварын хувийг
тогтооно



Хөрсний чийг хэмжигч багажны
тусламтайгаар чийгэнд тогтмол ажиглалт
хийж бүртгэл хөтөлсөн



Дулаан хэмжигч багажны заалтыг хянаж
тэмдэглэсэн.



Агаарын харьцангуй чийг хэмжих багажын
хэмжилтийн дүнг харгалзан горимыг
тохируулсан



Ургамал бүрийн иш, навч, их бие дээр
шавьж байгаа эсэхэд ажиглалт хийсэн.



Үрсэлгээ өвчинд нэрвэгдсэн байдлыг
ажигласан



Амьдрах чадваргүй нь тогтоогдсон
үрсэлгээний тоогоор нөхөн тарилт хийх
үсэлгээний тоог гаргасан байна.









Хүлэмжинд
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нөхөн
тариалалт
хийх

ГШҮ 5.2 Нөхөн тариалах
хөрсийг нүхлэх
ГШҮ 5.3 Нөхөн тариалалт
хийх
ГШҮ 5.4 Нөхөн тариалсан
үрсэлгээг услах
ГШҮ 6.1 Таримлыг услах









ГШҮ 6.2 Таримлыг бордох
ЧЭ 6.
Ургалтын
үеийн
арчилгаа хийх

ГШҮ 6.3 Хог ургамлыг
устгах
ГШҮ 6.4 Таримлын
ургалтын хугацаанд
хийгдэх хөнөөлт шавьж
өвчинтэй тэмцэх





Амьдрах чадваргүй болсон үрсэлгээг
сольж шинэ үрсэлгээ суулгах хөрсийг
нүхэлсэн байна
Нүхэлж бэлтгэсэн хөрсөндөө үрслэлгээний
үндэсний системийг гэмтээхгүйгээр тарилт
хийсэн байна.
Нөхөн таригдсан ургамлын үндэсний
систем бүрэн услагдсан байна
Тухайн ургамлын арчилгааны онцлогт
тохирсон усалгааг горимын дагуу хийсэн
Таримлын онцлогт тохируулан ургалтын
явцад хийгдэх бордолтыг горимын дагуу
хийсэн
Усалгаа бүрийн дараахог ургамлыг
таримлын онцлогт тохируулан түүх маажих
аргуудаар цэвэрлэж устгасан байна.







Таримлын ургалтын хугацаанд хийгдэх
хөнөөлт шавьж өвчинтэй тэмцэх аргаа зөв
сонгосон
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Өөрийгөө хөгжүүлэх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-25-04-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүлэмжийн аж ахуйг эрхлэн явуулахад шаардлагатай мэргэжлийн болон ерөнхий суурь
чадвараа хөгжүүлж, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Суурь чадамжийн нэгжүүд
 Мэргэжлийн суурь чадамжууд
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

ГШҮ 1. Шинэ дэвшилтэд технологи
мэдэх
ГШҮ 2. Мэргэшүүлэх сургалтанд
суух
ГШҮ 3. Мэргэжлийн зэрэг дэвээ
ахиулах
ГШҮ 4.Боловсролын түвшингээ
ахиулах
ГШҮ 5.Мэргэжлийн туршлага
солилцох
ГШҮ 1.Бизнесийн аж ахуй хөтлөх
ГШҮ 2.ХАБЭА-н сургалтанд
хамрагдах
ГШҮ 3.Мэргэжлийн гадаад хэлийг
сайжруулах
ГШҮ 4.Компьютерийн хэрэглээг
сайжруулах
ГШҮ 5.Мэргэжлийн хууль
тогтоомжийн Мэдлэг ээ
дээшлүүлэх

1

ЧЭ 1.
Мэргэжлийн
ур чадвараа
дээшлүүлэх

2

ЧЭ 2. Суурь
чадвараа
хөгжүүлэх

4

Цаг

5

Онол, дадлагын харьцаа

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид ногдох
цаг 54
Дадлага

12

6

6

24

12

12

6

30

24

18

12

54

44%

56%

100%
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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
 Албан тасалгааны цахилгаан хангамжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Ажлын цагийн үеийн ажил амралтын горим
дасгал хөдөлгөөн
 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
 Ажлын дарааллыг мэдэх
 Ажиллах заавартай танилцах
 Хамтран ажиллагсад
 Мэргэжлийн багш нар
 Хуулийн зөвлөх
 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч
 Газрын даамал
 Нутгийн удирдлага
 Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн албан
хаагч нар
 Сургалтын танхим
 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Хүлэмж
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, , гутал зэрэг
хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(СЕЗ):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(СТЗ):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Өөрийгөө хөгжүүлэх
Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх
ГШҮ 1. Шинэ дэвшилтэд технологи мэдэх
ГШҮ 2. Мэргэшүүлэх сургалтанд суух
ГШҮ 3. Мэргэжлийн зэрэг ахиулах
ГШҮ 4. Боловсролын түвшингээ ахиулах
ГШҮ 5. Мэргэжлийн туршлага солилцох
24
15-20
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Мэдлэг
• Хүлэмжийн АА-д хэрэглэх гар багаж тоног
төхөөрмийн шинэ загварын ажиллах зарчим,
хөдөлмөрийн бүтээмж, хэрэглээ
• Усалгааны системийг боловсронгуй болгох
шинэ технологи
• 5-6 дугаар түвшиний сонгох чадамжууд
• Дипломны болон бакалаврын зэрэг горилсон
бичгийн ажил
• Орон нутгийн болон улс бүс гадаад улсын ижил
салбарын ажилтан мэргэжилтэнтэй туршлага
солилцооны хөтөлбөр
Ур чадвар
• Техник хэрэгслийн өгөгдлийг уншиж ашиглах
• Зах зээлийн судалгаа хийж өөрт тохирсон шинэ
техник технологийг сонгон хэрэглэх
• Холбогдох байгууллагуудаас зарласан сургалт
семинар хэлэлцүүлэг үзэсгэлэн худалдааны зар
мэдээг цаг алдалгүй судалж өөрт шаардлагатай
мэдээллийг олж авах
• Хувийн менежментийн асуудлыг оновчтой
шийдвэрлэх мэргэжлийн өсөлт хөгжлийн цаг
үеийг ухаалгаар удирдах
• Өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвөлгөө боловсруулах
Хандлага
• Тасралтгүй өөрийгөө хөгжүүлэх
• Хөгжлөөс хоцрохгүй эрч хүчтэй байх
• Хувийн зохион байгуулалттай байх
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшинө.
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн
шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер Проектор Дэлгэц Самбар Шохой
• ХАБЭА-н зааварчилгаа
• Биет ба зурагт үзүүлэн Тестийн сан
• Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж
өгөх материал
• Мультмедиа видео хичээл\,интернетээс авсан\
цахим хичээл
• Холбогдох хууль тотоомжууд
• Бичгийн цаас
• тооны машин
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан
материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

Ширээ сандал
Компьютер, принтер, проектор, самбар, шохой,
маркер, интернет орчин
Сонин сэтгүүл

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Өөрийгөө хөгжүүлэх
Албан хэрэг хөтлөх чадвар
ГШҮ 1. Бизнесийн аж ахуй хөтлөх
ГШҮ 2. ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдах
ГШҮ 3. Мэргэжлийн гадаад хэлийг сайжруулах
ГШҮ 4. Компьютерийн хэрэглээг сайжруулах
ГШҮ 5. Мэргэжлийн хууль тогтоомжийн Мэдлэг ээ
дээшлүүлэх
30
15-20
Мэдлэг
• Бизнесийн суурь шинжлэх ухаанууд
• Маркетинги, Менежментийн үндэс
• Стратеги төлөвлөгөөний арга зүй
• Санхүүгийн менежмент
• ХАБЭА-н ерөнхий болон тусгай шаардлага
• Орчуулга хийх аргачлал
• Оффисын программууд онлайнаар харилцах
мэдээлэл ашиглах
• Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль
тогтоомжууд
• Хөдөлмөрийн хууль
• Татварын тухай хууль
Ур чадвар
• Үйл
ажиллагааны
зорилго
зорилтыг
тодорхойлох
• Тактикийн
болон стратегийн төлөвлөгөө
боловсруулах
• Үйл ажиллагааны хяналт ажлын тайлан гаргах
• Компьютер дээр баримт боловруулах ажлын
тайлан бичих
• Гадаад эх сурвалжаас мэдээлэл орчуулж
ашиглах
• Хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах
Хандлага
• Цаг ашиглах
• Ажилч хичээнгүй байх
• Аливаад тууштай байх
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Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах Хандлага
төлөвшил.
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн
шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Комьпютер
• Проектор
• Биет ба зурагт үзүүлэн
• Тестийн сан
• Тарааж өгөх материал
• Мультмедиа видео хичээл
• Хууль тотоомж
• Бичгийн цаас
• Тооны машин
• Ширээ сандал
• Компьютер принтер проектор самбар шохой
маркер интернет орчин
1. ХАБЭА-н тухай хууль
2. Менежментийн үндэс
3. Маркетингийн үндэс
4. Компьютерийн хэрэглээ 1,2
5. Жижиг бизнесийн удирдлага
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах Хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай Мэдлэг , ур чадвар, харилцаа Хандлага , сургалтыг
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чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн 5-р зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, Мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
маягт 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Дүн

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Хүлэмж 6х10 м2
Хүлэмж 6х20 м2
Хүрз
Гаапуу
Хайч
Бахь
Хувин
Сагс
Маажуур
Хөрсний чийг хэмжигч
Агаарын чийг хэмжигч
Хөрсний дулаан
хэмжигч
Температур
Жин
Жижиг гар хүрз
Жижиг гар гаапуу
Гэрэлтүүлэгийн ширээ
Хямсаа
Пилтерийн аяга
Уудаг цаас
Нүх гаргагч

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
Ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
6
4
Гар багажууд
20
20
15
10
20
20
20
10
10

ш

10

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

10
6
6
6
2
15
200
2000
10

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Солонгос завод
Солонгос завод
Солонгос бариултай

Электрон 5 кг –аас доош
Min гар багаж
Min гар багаж
1,5м- дээш урттай.
Ган
Хос шилэн, нийлэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
маягт 2
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№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3
4

Сурах бичиг
Биет үзүүлэн
Өнгөт үзүүлэн
CD, DYD, бусад зөөврийн хэрэгсэлүүд
Тараах материал, үзүүлэн, ухаалаг самбар байж
болно
ХАБАЭ-ийн самбар
Цахим тестийн сан
Цахим хичээлүүд
Дүн

15-20
100
80
1-10

5
6
7
8

1
2
10
10

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Хөрс шороо хөрс
Хайрга
Чулуу
Азотын бордоо
Калийн бордоо
Гурвалсан бордоо
Фосфорын бордоо
Биоялзмаг
Гумины бордоо
Өргөст хэмх
Улаан лооль
Чинжүү
Броккли байцаа
Дүн

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Нэг бүрийн
Үнэ

Уут
10
6000
Уут
10
6000
Уут
5
кг
50
3500
кг
50
4000
кг
50
4000
кг
50
4500
кг
50
3500
кг
50
3000
Бүх төрлийн ногооны үрслэгүүд
ш
100
450
ш
100
350
ш
100
350
ш
100
350

Нийт үнэ
60000
60000
0
175000
200000
200000
225000
175000
150000
45000
35000
35000
35000
150000
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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:

Хүлэмжийн аж ахуйн фермер
IV

Чадамжийн нэгжийн нэр:

Өөрийгөө хөгжүүлэх

Чадамжийн
элементүүд

ЧЭ 1.
Мэргэжлийн ур
чадвараа
дээшлүүлэх

ГШҮ 2 Мэргэшүүлэх
сургалтанд суух
ГШҮ 3 Мэргэжлийн зэрэг
дэвээ ахиулах
ГШҮ 4 Боловсролын
түвшингээ ахиулах
ГШҮ 5 Мэргэжлийн
туршлага солилцох

ЧЭ 2. Суурь
чадвараа
хөгжүүлэх

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
(Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1 Шинэ дэвшилтэд
технологи мэдэх

ГШҮ 1 Бизнесийн аж ахуй
хөтлөх
ГШҮ 2 ХАБЭА-н
сургалтанд хамрагдах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар













Салбарт нэвтэрсэн шинэ
технологиийн шинэлэг тал давуу
ба сул талыг тайлбарласан
Мэрэгшсэн чадамжаар туршилт
судалгаа хийж дүгнэлт гаргасан
Мэргэжил ахиулсан зэргийн
үнэмлэх авах шалгуур
үзүүлэлтийг хангасан
Мэргэжлийн чиглэлээр
бакалаврын түвшиний
сургалтанд хамрагдсан
Туршлага судалсан ажлын
тайлан гаргасан
Аж ахуйн нэгжийн стратеги
төлөвлөгөө маркетингий
төлөвлөгөө гаргасан.
Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх үйл
ажиллагаан хөдөлмөр

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

AF6112-25-07-401
01

Үнэлгээний арга хэрэгсэл
(mохирох арга хэрэгслийг
сонгоно)
Ажлын
Бичгээр даалгавар Ажиглалт
гүйцэтгэх

Танхимд







Танхимд
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ГШҮ 3 Мэргэжлийн гадаад
хэлийг сайжруулах
ГШҮ 4 Компьютерийн
хэрэглээг сайжруулах
ГШҮ 5 Мэргэжлийн хууль
тогтоомжийн Мэдлэг ээ
дээшлүүлэх





хамгааллын сургалтын агуулга
материал бэтгэсэн
Ажил мэргэжлийн чиглэлээр
гадаад хэлнээс хийсэн орчуулга
Хэрэглээний програмуудыг
эзэмшсэн
Хуулийн судалгаа хийж
тэмдэглэл хөтөлсөн
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