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I. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ  

  

  

д/д  Чадамжийн нэгжийн нэр  Чадамжийн нэгжийн код  

Мэргэжлийн суурь чадамж 

1 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 
AH 6320-13-01-401 

2 Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх АН 6320-13-02-401 

3 Үржлийн ажлыг зохион байгуулах AH 6320-13-03-401 

4 Гахайн сүргийг маллах AH 6320-13-04-401 

5 Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах AH 6320-13-05-401 

Мэргэшүүлэх чадамж 

6 Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх AH 6320-13-06-401 

7 Аж ахуй эрхлэх /AF6112-25-01-301/ AH 6320-13-07-401 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах  

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-01-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

Тус чадамжаар суралцагчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ойлголт авч, 

нэр томъёо, тодорхойлолт, үндсэн шаардлагуудыг өөрийн ажлын байрандаа мөрдөх, 

ажлын байранд учирч болох аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах, осол, гэмтлийн үед 

анхны тусламж үзүүлэх, нөхцөл байдлыг үнэлж дүгнэх, зөв ажиллах зан үйл хандлагыг 

төлөвшүүлэх чадамжуудыг эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: байхгүй 

 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 54 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт ба 

хууль эрх зүйн 

орчинтой танилцах 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

12 2 2 16 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль 

тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр 

дагавартай танилцах. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, 

Хувийн ба тусгай хамгаалах 

хэрэгсэлтэй танилцах 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн сургалт, 

зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

2 
ЧЭ 2. Ажлын байрыг 

зөв зохион байгуулах 

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь 

осол, гал түймэр, онцгой 

байдлын үед сахих дүрэм 

6 2 2 10 
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журмыг байгууллагын 

хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГШҮ 2.2. Ажлын байрны 

шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах. 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашиглах. 

3 

ЧЭ 3. Ажлын байрны 

аюулыг илрүүлэх 

болон эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох, тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

8 2 2 12 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны 

эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход 

оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ 

хийж байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

4 

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг байгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн ашиглах 

6 2 2 10 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд 

тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, 

аюулгүй байдлын хувийн 

хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай 

холбоотой дасгал, сургуулилтын 

үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар 

чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн зүй зохистой дагаж 

мөрдөх  

5 

ЧЭ 5. Шаардлагатай 

нөхцөлд эмнэлгийн 

анхны тусламж 

үзүүлэх 

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь 

яаралтай тусламжийн үед 

туслалцаа үзүүлэхтэй 

холбоотой дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон дэг 

журамд нийцүүлэн тодорхойлох 

4 1 1 6 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед 

анхны тусламж үзүүлэх арга 

барил, аргачлалыг судлах.  
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ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулалтын 

явцад зөв аргаар цаг алдалгүй 

анхны тусламж үзүүлэх.  

4 Онол, дадлагын харьцаа 36 9 9 54 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн 

засварын механикч, техникчийн 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм 

 Гар багаж ашиглах дүрэм журам  

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг иж бүрэн 

ашиглах дүрэм журам  

 Онцгой байдлын үеийн дүрэм журам  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг 

хангаж ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Гар болон цахилгаан багаж хэрэгслийг 

зааварчилгааны дагуу ашиглах  

 Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу 

ашиглах  

 Яаралтай тусламжийн үед хийх үйлдлийн 

дарааллыг мэдэх 

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, 

дадлагын оюутан. 

 Сургагч багш 

 Хамтран суралцагсад 

 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер 

 ХАБЭА-н ажилтан 

 Эмч сувилагч, аврагч нар 

Орчин нөхцөл  Сургалтын онолын танхим 

 ХАБЭА-н сургалт-арга зүйн танхим 

 Үйлдвэрлэлийн дадлагын газар цех 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний 

шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол 

хэрэглэж хэвших. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт  

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад 

баримт бичигтэй танилцах. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагавартай 

танилцах. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлтэй танилцах 

ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээтэй танилцах 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 12 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгыг мэдэх 

 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичгийг мэдэх 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаврыг 

мэдэх 

 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлүүдийн талаар мэдэх 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг 

тэмдэглээгээг мэдэx 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч 

эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны хоорондын 

харилцааг анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 ХАБЭА-н холбогдох хууль дүрэм журмыг 

мөрдөж ажиллах 



10 
 

 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт 

бичгийг тодорхойлох 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад 

шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаварыг 

тодорхойлох 

 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай 

хамгаалах хэрэгсэлийг ялгах 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт, зааварчилгааны дагуу ажиллах 

 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг ялгах 

Хандлага 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн 

ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

Сургалт явагдах газар: Сургалтын танхим, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, самбар, дэлгэц, 

бичгийн цаас, өнгийн цаас, цавуу, скоч, ватум 

цаас, ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй 

Ашигласан материал: 

1. MNS 4969:2000 - Монгол Улсын стандарт 

2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, 

Эрүүл Ахуйн тухай Хууль 

3. ET 2320-10-01-401 Эрүүл, аюулгүй орчинд 

суралцах болон үнэлгээ хийх 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

  

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, 

онцгой байдлын үед сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл 

ахуй, бодлогод уялдуулан дагаж мөрдөх. 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага стандарт 

хангаж ажиллах. 

ГШҮ 2.3 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах. 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг  

 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, 

онцгой байдлын үед сахих дүрэм журам 
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болон байгууллагын ХАБЭА-н бодлогын 

уялдааг мэдэх 

 Ажлын байрны шаардлага стандартыг 

мэдэх 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтаар нь ашиглаж 

сурах 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч 

эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны хоорондын 

харилцааг анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, 

онцгой байдлын үед сахих дүрэм журмыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод уялдуулах 

 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж 

ажиллах 

 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу 

багаж хэрэгслийг зориулалтаар ашиглах.  

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ариг гамтай, 

зориулалтын дагуу хэрэглэх 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх, нягт нямбай байх 

Сургалт явагдах газар: Сургалтын танхим, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, Самбар, Дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн 

цаас, цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. MNS 4969:2000 - Монгол Улсын стандарт 

2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, 

Эрүүл Ахуйн тухай Хууль 

3. ET 2320-10-01-401 Эрүүл, аюулгүй орчинд 

суралцах болон үнэлгээ хийх 
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Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

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

үнэлгээнд оролцох. 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга барил сонгоход 

оролцох. 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг 

тусламж, мэдээллээр хангах. 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой арга сонгоход оролцох. 

ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг 

тусламж, мэдээллээр хангах. 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 8 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг 

 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга барилыг 

мэдэх 

 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд өгөх 

тусламж, мэдээлэл 

 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой аргууд 

 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд 

өгөх тусламж, мэдээлэл  

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч 

эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны хоорондын 

харилцааг анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох, 

тохиромжтой аргыг сонгох 

 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд тусламж, 

мэдээлэл өгөх 

 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний 

тохиромжтой аргуудыг сонгох 
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 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд 

тусламж, мэдээлэл өгөх 

 Өөрийгөө болон бусдыг аюулд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

Сургалт явагдах газар: Сургалтын танхим, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн 

цаас, цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. MNS 4969:2000 - Монгол Улсын стандарт 

2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, 

Эрүүл Ахуйн тухай Хууль 

3. ET 2320-10-01-401 Эрүүл, аюулгүй орчинд 

суралцах болон үнэлгээ хийх 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг 

байгууллагын заавар чиглэл, дүрэм журамд 

нийцүүлэн ашиглах 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын 

дагуу хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх 

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 6 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  
Мэдлэг 
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 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах 

аргууд 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх аргачлал 

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж 

мөрдөх аргуудыг мэдэх 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч 

эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны хоорондын 

харилцааг анхаарах 

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 

хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын 

заавар, дүрэм журамд нийцүүлэх 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал, 

сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм 

журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж 

мөрдөх 

Хандлага 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах 

 Бусадтай зөв боловсон харилцах 

 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг 

хамгаалах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх 

 Үүрэг даалгаврыг биелүүлэх 

 Байгууллагын үнэт зүйлсийг хүндэтгэх 

Сургалт явагдах газар: Сургалтын танхим, дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, самбар, дэлгэц  
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн 

цаас, цавуу, скоч, ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. MNS 4969:2000 - Монгол Улсын стандарт 

2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, 

Эрүүл Ахуйн тухай Хууль 

3. ET 2320-10-01-401 Эрүүл, аюулгүй орчинд 

суралцах болон үнэлгээ хийх 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж 

ажиллах 

Чадамжийн элемент 5-ын нэр: 
Шаардлагатай нөхцөлд эмнэлгийн анхны тусламж 

үзүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:  

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь яаралтай тусламжийн 

үед туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой дүрэм 

журмыг байгууллагын тогтсон дэг журамд 

нийцүүлэн тодорхойлох 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны тусламж үзүүлэх 

арга барил, аргачлалыг судлах. 

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулалтын явцад зөв аргаар цаг 

алдалгүй анхны тусламж үзүүлэх.  

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 4 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 

чадвар, хандлага:  

Мэдлэг 

 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай 

тусламжийн нөхцөл байдлыг мэдэх 

 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд 

учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх, 

боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангах аргачлалыг мэдэх  

 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг 

тогтоож, эмнэлгийн анхны тусламжийн 

хэрэгцээг мэдэх 

 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад мэдээлэх 

 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч 

эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны хоорондын 

харилцааг анхаарах  

 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны 

онцлогийг харгалзах 

 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай 
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хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд 

тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн 

онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх 

Ур чадвар 

 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай 

тусламжийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 

 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд 

учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх, 

боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар 

аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах  

 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг 

тогтоож, эмнэлгийн анхны тусламжийн 

хэрэгцээг тодорхойлох 

 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны 

тусламжийн байгууллагад хандах  

Хандлага 

 Нягт нямбай 

 Шуурхай 

 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах 

 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах 

 Үнэнч шудрага байх 

 Нягт нямбай байх 

 Ажигч гярхай байх 

Сургалт явагдах газар: Онолын хичээлийн танхимд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

Зурагт үзүүлэн, электрон хичээл, ном гарын 

авлага, компьютер, проектор, самбар, дэлгэц,  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
Самбарын үзэг /өнгийн/, бичгийн цаас, өнгийн 

цаас, цавуу, скоч, Ватум цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Шаардлагагүй  

Ашигласан материал: 

1. MNS 4969:2000 - Монгол Улсын стандарт 

2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, 

Эрүүл Ахуйн тухай Хууль 

3. ET 2320-10-01-401 Эрүүл, аюулгүй орчинд 

суралцах болон үнэлгээ хийх 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагчийн хүлээх үүрэг 

 Суурь боловсролтой эсвэл түүнээс дээш боловсролтой. 

 “Эрчимжсэн аж ахуйн фермер” мэргэжлээр ажиллах хүсэл сонирхолтой, мал, амьтны 

аж ахуй эрхлэх анхан шатны мэдлэг, туршлагатай. 

 Эрүүл мэндийн үзлэгт хамарсан байх 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Тоо, бичгийн болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

 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 шаардлага 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл дадлагажсан  

 Мал зүйч, агрономич мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг мөрдөж ажиллах” чадамжийн нэгжийг 

эзэмшүүлэхэд дараах материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт,тодорхойлолт 

1 
Анхны тусламжийн 

манекен  
ш 2 

Стандартын шаардлага хангасан 

зохиомол амьсгал хийх 

боломжтой, эд эрхтэнг солих 

боломжтой.  
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2 
Анхны тусламжийн иж 

бүрдэл  
ш 15 

Шаардлагатай эм, боолт, 

хэрэгслийг иж бүрэн агуулсан  

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

багтаамжтай  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:   

Маягт 2 

№ Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр Тоо ширхэг 

1 Нүд нүүрний хамгаалалт 15 

2 Сонсголын эрхтний хамгаалалт 15 

3 Амьсгалын эрхтний хамгаалалт 15 

4 Толгойн хамгаалалт 15 

5 Гарын хамгаалалт 15 

6 Хөлийн хамгаалалт 15 

7 Бүтэн биеийн хамгаалалт 15 

8 Сурах бичиг 15 

9 Багшийн гарын авлага 1 ш 15 

10 Суралцагчийн гарын авлага 15 

11 Гортиг, харандаа, үзэг 15 

12 Дадлага ажлын удирдамж 15 

13 Зурагт үзүүлэн 15 

 Дүн  

 

Материал түүхий эдийн жагсаалт 

Маягт 3 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 

Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

1 Уян боолт 1,5 м м 15 2,000 30,000 

2 Бент  ш 15 1,000 15,000 

3 
Толгойн боолт/ 

гурвалжин/  
ш 15 1,500 22,500 

4 Дөрвөлжин боолт  ш 15 1,500 22,500 

5 Чиг баригч мод  ш 15 1,000 15,000 

Нийт үнэ  105,000 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Эрчимжсэн гахайн аж ахуйн фермер  Чадамжийн нэгжийн код АН 6320-13-01-401 

Мэргэшлийн түвшин: IY  Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

 

 Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйг мөрдөж ажиллах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. ХАБЭА-н 

үндсэн ойлголт ба 

хууль эрх зүйн 

орчин 

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн хууль 

тогтоомжийн бүтэц, агуулгатай 

танилцах 

 ХАБ,ЭА-н хууль, техник ашиглалтын дүрмийг 

уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

Онолын 

танхимд 

Ярилцлага  

Ажиглалт 

 Заалт бүрээр нь судлан орсон 

өөрчлөлтүүдийг харьцуулалт хийж 

тайлбарласан.  

ГШҮ 1.2 ХАБЭА-д холбогдох эрх 

зүйн бусад баримт бичигтэй 

танилцах. 

 ХАБЭА-д холбогдох хууль эрх уншиж 

судалсан. Холбогдох заалт тэмдэглэсэн, 

тайлбарласан. 

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж 

болон бусад шаардлагыг зөрчих, 

түүний үр дагавартай танилцах. 

 ХАБЭА-н 36-р зүйл уншиж тэмдэглэсэн. Мөн 

дасгал ажил ажилласан, зөв тайлбарласан. 

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, Хувийн 

ба тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй 

танилцах 

 ХХХ-л бүрийн стандартыг судлан тэмдэглэл 

хөтөлсөн.  

 Сургалтын үзүүлэнгийн материалаас ХХХ 

сонгон үүрэг зориулалт ач холбогдолыг 

тайлбарласан. 

Дадлагын 

газар 

ЧЭ 2. Ажлын 

байрыг зөв зохион 

байгуулах 

ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, 

гал түймэр, онцгой байдлын үед 

сахих дүрэм журмыг байгууллагын 

 Гал түймэр болон гамшгийн бэлэн байдлын 

төлөвлөгөө боловсруулсан.  

Онол болон 

далагын 

газар 
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 хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал,эрүүл ахуй, бодлогод 

уялдуулан дагаж мөрдөх. 

 ХАБ,ЭА-н бодлого, гамшгийн дүрэм журмыг 

мөрдсөн.  

 Онцгой байдлын үеийн цагийн байдалд 

тохируулан бэлтгэл ажлыг хангасан. 

ГШҮ 2.2 Ажлын байрны шаардлага 

стандарт хангаж ажиллах. 

 Ажлын бүсийн орчин нөхцөлийн талаар 

уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн.  

 Шаардлагатай тохиолдолд хамгаалах арга 

хэмжээг авсан. 

Онол болон 

далагын 

газар 

ГШҮ 2.3.Аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагын дагуу багаж 

хэрэгслийг зориулалтын дагуу 

ашиглах. 

 Багаж хэрэгслийн зориулалттай танилцсан.  

 Багаж хэрэгсэл ашиглаж дүрэм журамыг 

уншсан, зааварчилгаа боловсруулсан  

 Ажлын нөхцөлд тохируулан багаж 

хэрэгслийг бэлтгэсэн.  

 Багаж хэрэгслийг зааварчилгааны дагуу зөв 

ашигласан. 

Онол болон 

далагын 

газар 

ЧЭ 3. Ажлын 

байрны аюулыг 

илрүүлэх болон 

эрсдэлийн 

үнэлгээнд оролцох. 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг 

тодорхойлох,тохиромжтой арга 

барил сонгоход оролцох. 

 Аюулын, эрсдэлийн тухай ойлголтыг 

эзэмшисэн.  

 Аюулыг мэдээллэх хуудсыг ашигласан.  

 Мэдээллэх хуудсын дагуу эрсдэлийн 

түвшинг тодорхойлсон 

Онол болон 

далагын 

газар 

ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа 

ажилтанг тусламж, мэдээллээр 

хангах. 

 Аюулыг мэдээлэх журмыг уншиж, тэмдэглэл 

хөтөлсөн.  

 Журмын дагуу аюулыг мэдээллэсэн. 

 Аюул/ эрсдэлийнг арилгах арга хэмжээ 

авсан. 

Онол болон 

далагын 

газар 

ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдэлийн 

үнэлгээний тохиромжтой арга 

сонгоход оролцох. 

 Аюул/ эрсдэлийг хянах чадварт суралцсан.  

 Аюул/ эрсдэлийн дүрэм журмыг мөрдсөн.  

 Аюул / эрсдэлийг тогтмол хянасан. 

Онол болон 

далагын 

газар 
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ГШҮ 3.4 Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 

байгаа ажилтанг тусламж, 

мэдээллээр хангах. 

 Шаардлагатай мэдээлэл, тусламжийг цаг 

тухайд үзүүлсэн 

Онол болон 

далагын 

газар 

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн, 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйг хангах 

ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг байгууллагын заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

ашиглах 

 ХХХ-ийг гүйцэтгэх аижлд тохируулан 

сонгосон.  

 ХХХ-ийг зориулалтын дагуу зөв зохистой 

хэрэглэсэн. 

Онолын 

болон 

дадлагын 

танхим 

ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах 

шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг бөглөх 

 Ажил эхлэхийн өмнө хувийн хэргийг тогтмол 

хөтөлсөн.  

 /ухааны хуудас/ 

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын 

хувийн хэргийг тогтмол хөтөлсөн. 

Онолын 

болон 

дадлагын 

танхим 

ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай 

холбоотой дасгал, сургуулилтын 

үед баримтлах дүрэм журмыг 

байгууллагын тогтсон заавар 

чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн 

зүй зохистой дагаж мөрдөх 

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал 

сургуулалтын үед дүрэм журмыг дагаж 

мөрдсөн.  

 Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл ажлын 

хангасан.  

 Хүн нэг бүрийн үүргэвчийг бэлтгэсэн. 

дадлагын 

танхим 

ЧЭ 5. 

Шаардлагатай 

нөхцөлд эмнэлгийн 

анхны тусламж 

үзүүлэх 

ГШҮ 5.1 Ажлын байран дахь 

яаралтай тусламжийн үед 

туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой 

дүрэм журмыг байгууллагын 

тогтсон дэг журамд нийцүүлэн 

тодорхойлох 

 Анхны тусламж үзүүлэх арга зүйг дарааллын 

дагуу тайлбарласан 

Дадлага 

хичээлийн 

байранд 

ГШҮ 5.2 Осол гэмтлийн үед анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил, 

аргачлалыг судлах. 

 Сэхээн амьдруулалт хийх дарааллыг зөв 

тодорхойлсон. Үүнд:  

- аюултай байгаа эсэхийг шалгасан; 

- хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсхийг 

шалгасан; 
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- тусламж дуудсан. /101, 102,103,105 

хөдөө орон нутагт +103 /; 

- амьсгалын замыг нээсэн; 

- амьсгалтай бол сэргээх байрлалд 

оруулсан; 

- амьсгалж буй эсэхийг шалгасан; 

- зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт 

хийсэн /30 цээжний даралт, 2 

амьсгал, таны нэр хэн бэ? Намайг 

сонсож байна уу? гэх мэт асуулт 

асуусан; 

- мөрөн дээр нь зөөлөн алгадсан; 

 боолтыг технологийн дагуу зөв боосон; 

ГШҮ 5.3 Дасгал сургуулалтын 

явцад зөв аргаар цаг алдалгүй 

анхны тусламж үзүүлэх.  

 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал 

сургуулилалтын үед дүрэм журмыг дагаж 

мөрдсөн.  

 Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл ажлын 

хангасан.  

 Хүн нэг бүрийн үүргэвчийг бэлтгэсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-02-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Гахайн аж ахуйд шаардлагтай тэжээлийн нөөцийг 

хэрхэн яаж хаанаас бүрдүүлэх, боловсруулах түүнийгээ зарцуулах, хянах, хамгаалах 

мэдлэг, ур чадвар, төлөвшлийг эзэмшүүлэх 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: CH-100-01-201 

 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг - 330 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. Тэжээлийн 

хэрэгцээг 

тодорхойлох 

ГШҮ 1.1 Гахайн тэжээллэгт 

тохирох түүхий эдүүдийн эх 

үүсвэрийг тогтоох 

24 36 36 96 

ГШҮ 1.2 Аж ахуйн ашиглах 

боломжтой түүхий эдийн нэр 

төрлийг тогтоох 

ГШҮ 1.3 Аж ахуйн тэжээлийн жор 

боловсруулах 

ГШҮ 1.4 Үржлийн бодонгийн 

тэжээлийн хэрэгцээг тодорхойлох 

ГШҮ 1.5 Мэгжний тэжээлийн 

хэрэгцээг төрөл тус бүрээр 

тогтоох 

ГШҮ 1.6 Торойн төрөл тус бүрээр 

тэжээлийн хэрэгцээг тодорхойлох 

ГШҮ 1.7 Өсвөр болон бордооны 

гахайн тэжээлийн хэрэгцээг 

тооцоолох 

2 

ЧЭ 2. Бүрэн 

найрлагат тэжээл 

үйлдвэрлэх 

ГШҮ 2.1 Тэжээлийн 

үйлдвэрлэлийн байрыг цэгцлэх 

12 36 24 72 
ГШҮ 2.2 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног 

төхөөрөмжийг бэлдэх 

ГШҮ 2.3 Тэжээлийн түүхий 

эдүүдийг бэлдэх 
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ГШҮ 2.4 Тэжээлийг жорын дагуу 

холих  

ГШҮ 2.5 Хольсон тэжээлийг 

савлах 

ГШҮ 2.6 Үйлдвэрлэлийн 

ажиллагааг дуусгах 

3 
ЧЭ 3. Тэжээлийн 

нөөцийг хадгалах 

ГШҮ 3.1 Тэжээлийн нөөц 

хадгалах агуулахыг бэлтгэх 

18 36 24 78 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн нөөцийг 

эргүүлэх, шилжүүлэн байршуулах 

ажлыг зохион байгуулах 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн нөөцөөс 

дээжийг хуваарийн дагуу 

лабораторт шинжлүүлэх 

ГШҮ 3.4 Шаардлагатай хөдөлмөр 

хамгааллын хэрэгсэл ашиглаж 

байгаад хяналт тавих 

ГШҮ 3.5 ХАБЭА-ын шаардлагын 

биелэлтэд хяналт тавих 

ГШҮ 3.6 Тэжээлийн нөөцийн 

зарцуулалтад хяналт тавих 

4 
ЧЭ 4.Технологийн 

зааврыг мөрдүүлэх 

ГШҮ 4.1 Технологийн заавар 

боловсруулах  

12 36 36 84 

ГШҮ 4.2 Технологи ажиллагааг 

хийлгэж үзүүлэх 

ГШҮ 4.3 Технологи ажиллагааг 

дагуулж хийлгэх 

ГШҮ 4.4 Технологи ажиллагаанд 

дадлагажуулах 

ГШҮ 4.5 Гүйцэтгэлд хяналт тавих 

Нийт цаг  66 144 120 330 

Онол, дадлагын харьцаа  20% 80% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн дүрэм, журам 

 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж дээр 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангаж ажиллах 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  
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 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах 

хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Технологич 

 Лабораторын ажилчин 

 Хамтран суралцагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Лабораторын газар  

 Аж ахуйн газар 

 Агуулах 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, 

нүдний шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг 

тогтмол хэрэглэх юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Тэжээлийн хэрэгцээ тодорхойлох 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Гахайн тэжээллэгт тохирох түүхий 

эдүүдийн эх үүсвэрийг тогтоох 

ГШҮ 1.2 Аж ахуйн ашиглах боломжтой түүхий 

эдийн нэр төрлийг тогтоох 

ГШҮ 1.3 Өөрийн аж ахуйн тэжээлийн жор 

боловсруулах 

ГШҮ 1.4 Үржлийн бодонгийн тэжээлийн хэрэгцээг 

тодорхойлох 

ГШҮ 1.5 Мэгжний тэжээлийн хэрэгцээг төрөл тус 

бүрээр тогтоох 

ГШҮ 1.6 Торойн төрөл тус бүрээр тэжээлийн 

хэрэгцээг тодорхойлох 

ГШҮ 1.7 Өсвөр болон бордооны гахайн тэжээлийн 

хэрэгцээг тооцоолох 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 96  

Суралцагчийн тоо: 15-20  

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн тэжээллэгт тохирох түүхий 

эдүүдийн ангилал, онцлог 

 Тэжээлийн түүхий эдүүдийн химийн 

найрлага 

 Гахайн нас хүйс, ашиг шимд шаардагдах 

шимт бодисуудын хэрэгцээ шаардлага  

 Үржлийн бодон, мэгжний тэжээлийн 

хэрэгцээ 

 Төрөл бүрийн торойн тэжээлийн хэрэгцээ 
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 Өсвөр болон бордооны гахайн тэжээлийн 

хэрэгцээ 

Ур чадвар 

 Гахайн тэжээллэгт тохирох түүхий 

эдүүдийн эх үүсвэрийг тогтоох 

 Аж ахуйн ашиглах боломжтой түүхий эдийн 

нэр төрлийг тогтоох 

 Аж ахуйн тэжээлийн жор боловсруулах 

 Үржлийн бодонгийн тэжээлийн хэрэгцээг 

тодорхойлох 

 Өсвөр болон бордооны гахайн тэжээлийн 

хэрэгцээг тооцоолох 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажилч хичээнгүй 

 Тооцоолол сайтай байх 

 Ажигч гярхай 

 Нягт нямбай 

 Хариуцлагатай 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-н шаардлагатай хангасан 

дадлагын талбай 

 Аж ахуйн нэгж 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, Самбарын үзэг, алчуур 

 Ватум цаас, Тарааж өгөх материал 

 Сандал ширээ 

 Багш, сурагчийн гарын авлага 

 Сурах бичиг, Тавиур мод 

 Алчуур, Шүүр, Хүрз, хувин, сав 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Тэжээл үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжийн 

танилцуулга 

 Хүнсний ногооны хаягдал 

 Гахайн тэжээллэгийн жор 

 Улаанбуудай, арвай, вандуй 

 Махны гурил, ясны гурил 

 Давс, сод, эрдэс витамины нэмэгдэл 

 Хивэг, пивоны шаар, спиртны шаар 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмж 

 Бага оврын трактор 

 Пүү, жин 

Ашигласан материал: 

1. Д. Жанчивдорж "Гахайн аж ахуй" 

2. Мал амьтдын тэжээл, тэжээллэг. ХААИС-ийн 

багш нар орчуулсан 

3. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэг", 1998 он. УБ 

4. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэгийн дадлага" 

2001 он, УБ хот 
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5. Р. Бүрэнбаяр, "Гахайн тэжээллэг маллагааны 

асуудал", 1990 он, УБ хот 

6. Л. Даваахүү, Д. Жадамба "Гахайн тэжэээлийн 

технологи" CHF ОУБ, 2008 он, УБ хот 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Бүрэн найрлагат тэжээл үйлдвэрлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Тэжээлийн үйлдвэрийн байрыг цэгцлэх 

ГШҮ 2.2 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг 

бэлдэх 

ГШҮ 2.3 Тэжээлийн түүхий эдүүдийг бэлдэх 

ГШҮ 2.4 Тэжээлийг жорын дагуу холих 

ГШҮ 2.5 Хольсон тэжээлийг савлах 

ГШҮ 2.6 Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг дуусгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 72 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Тэжээлийн цехийн ариун цэвэр, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам 

 Аж ахуйн бүртгэл хөтлөх болон тайлагнах 

журам 

 Тэжээлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж 

ажиллуулах арга 

 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа, гарын авлага 

 Тэжээл үйлдвэрлэх түүхий эдүүд, төрөл, 

онцлог 

 Тэжээлийн жор, түүний хэрэглээ 

 Бүрэн найрлагат балансжуулсан 

тэжээлийн жор 

 Гахайн тэжээл боловсруулах эрхтэний 

онцлог, үр тариа бутлах хэмжээ 

 Тэжээлийн түүхий эдүүдийг хадгалахад 

тавигдах шаардлага 

 Тэжээл үйлдвэрлэлийн үеийн ариун 

цэврийн шаардлага 

 Бага оврын тракторын ажиллах зарчим 

 Машин, тоног төхөөрөмж, материалын 

цэвэрлэгээ, хадгалах горим 

Ур чадвар 

 Тэжээлийн цехийг оновчтой зохион 

байгуулах 
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 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг 

бэлтгэх 

 Тэжээлийн түүхий эдүүдийг бэлтгэх 

 Тэжээлийг жорын дагуу холих 

 Бүрэн найрлагат балансжуулсан тэжээлийг 

хадгалах 

 ХАБЭА, ачаа ачиж буулгах, зөөвөрлөх 

үеийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах 

 Цахилгааны шугам, цахилгаан хэрэгсэлтэй 

ажиллах аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгааг мөрдөх 

 Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг 

мөрдөж ажиллах 

 Үйлдвэрлэл дууссаны дараа цэвэрлэгээ 

хийх 

Хандлага 

 Цаг баримтлах 

 Багаар ажиллах 

 Ажилч хичээнгүй 

 Тооцоолол сайтай байх 

 Ажигч гярхай 

 Нягт нямбай 

 Хариуцлагатай 

 Цаг баримталдаг  

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн газар 

 Лаборатор 

 Агуулах 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, самбарын үзэг, самбарын 

алчуур 

 Ватум цаас, тарааж өгөх материал 

 Зурагт үзүүлэн, сандал ширээ 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Проектор, компьютер 

 Үзэг, бал 

 Сав, шуудай, шуудай боох уяа 

 Тэжээл, түүхий эдийн агуулахын бүртгэл 

 Тэжээл зарцуулалтын тайлангийн маягт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Тэжээл үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжийн 

танилцуулга 

 Тэжээлийн жор 

 Улаанбуудай, арвай, хөх тариа, хошуу 

будаа 

 Гахайн тэжээллэгийн жор 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Тэжээлийн нөөцийг хадгалах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Бохирдлыг арилгаж, халдваргүйжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж, тэжээлийг аюулгүй, 

эрүүл байлгах 

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн нөөц хадгалах агуулахыг 

бэлтгэх, аюулгүй байдлыг баталгаажуулах 

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн нөөцийг эргүүлж, тойруулах, 

шилжүүлэн байршуулах ажлыг оновчтой цаг 

хугацаанд хийж, шинэлэг байлгах нөхцөлийг 

хангах 

ГШҮ 3.4 Тэжээлийн нөөцөөс дээжийг хуваарийн 

дагуу авч лабораторт шинжлүүлэх 

ГШҮ 3.5 Тохиромжтой хувийн хамгаалах 

хэрэгслийг сонгож, ашиглаж, байдалд хяналт 

тавих 

ГШҮ 3.6 Тэжээл бэлтгэх, үйлдвэрлэх бүхий л үе 

шатанд ХАБЭА-н аюулыг илрүүлж, үнэлж, арга 

хэмжээ авсан байдалд хяналт тавих 

 Махны гурил, ясны гурил 

 Давс, сод, эрдэс витамины нэмэгдэл 

(Премикс) 

 Хивэг, пивоны шаар, спиртны шаар 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Бага оврын үр тариа бутлагч 

 Бага оврын тэжээл холигч  

 Үйлдвэрлэлийн агаар сэлгэх сэнс 

 Бага оврын трактор 

 Шуудай, шуудайны ам тогтоогч, хүрз, 

тэрэг,  

 Пүү, туухай,  

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл 

Ашигласан материал: 

1. Д. Жанчивдорж "Гахайн аж ахуй" 

2. Мал амьтдын тэжээл, тэжээллэг. ХААИС-ийн 

багш нар орчуулсан 

3. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэг", 1998 он. УБ 

4. Х. Гэндарам"Малын тэжээллэгийн дадлага" 

2001 он, УБ хот 

5. Р. Бүрэнбаяр, "Гахайн тэжээллэг маллагааны 

асуудал", 1990 он, УБ хот 

6. Л. Даваахүү, Д. Жадамба "Гахайн тэжэээлийн 

технологи" CHF ОУБ, 2008 он, УБ хот 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ГШҮ 3.7 Тэжээлийн нөөцийн зарцуулалтад хяналт 

тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 78 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Тэжээлээс дээж авах шаардлага, арга 

техник 

 Тэжээл хадгалахад тавигдах шаардлага 

 Холбогдох хууль эрх зүйн акт, 

үйлдвэрлэгчийн заавар болон аж ахуйн 

журам, зааврууд 

 ХАБЭА журам, хууль эрх зүйн акт 

Ур чадвар 

 Тэжээлийн нөөц хадгалах агуулахын 

хүрэлцээтэй байдлыг үнэлэх 

 Тэжээлийн нөөцийг эргүүлж хөдөлгөх, 

шилжүүлэн байршуулах 

 Тэжээлийн нөөцөөс дээжийг хуваарийн 

дагуу лабораторт шилжүүлэх 

 Дээжний шинжилгээний хариуг унших 

 Тэжээлийн нөөцийн зарцуулалтад хяналт 

тавих 

 Тохиромжтой хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

сонгож, ашиглаж, тохируулж байгаад 

хяналт тавих 

 Байгууллагын дүрэм журмыг унших, 

тайлбарлах, дагаж мөрдөх, бичгээр 

дараалсан зааварчилгаа боловсруулах, 

мэдээллийг үнэн зөв, нягт нямбай 

тэмдэглэх, олон төрлийн ажил үүрэг 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай журмыг сонгож, 

хэрэгжүүлэхэд бичиг үсгийн ур чадварыг 

ашиглах 

 Дэг журам, ажлын байрны цогц арга хэмжээ 

болон мэдээллийн санд бүртгэл хийх болон 

тооцооход тоо бодох ур чадварыг ашиглах 

 Нийгэм, соёл болон шашин шүтлэгийн 

ялгаатай мөн бие сэтгэхүйн бэрхшээлтэй 

хүмүүстэй хамтран ажиллах харилцааны ур 

чадвартай байх 

Хандлага 

 Цаг баримталдаг 

 Гүйцэтгэл сайтай 

 Зохион байгуулалттай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажигч гярхай 

 Нягт нямбай ажиллах 

 Хариуцлагатай 
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 Хурдан шаламгай 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн 

ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн газар 

 Лаборатор 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, самбарын үзэг, алчуур 

 Ватум цаас, тарааж өгөх материал, зурагт 

үзүүлэн 

 Сандал, ширээ 

 Багш, суралцагчийн гарын авлага, сурах 

бичиг 

 Проектор, компьютер, үзэг, бал 

 Сав, шуудай, шуудай боох уяа 

 Бүртгэлийн дэвтэр, журам 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Түүхий эд болон материалын нөөц 

 Гахайн тэжээллэгийн жор 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хүрз, сэрээ, шуудай 

 Дээжний сав 

 Дээж авахад тавигдах шаардлага, арга 

техник 

 Пүү, жин 

 Тавиур 

Ашигласан материал: 

1. Д. Жанчивдорж "Гахайн аж ахуй" 

2. Мал амьтдын тэжээл, тэжээллэг. ХААИС-ийн 

багш нар орчуулсан 

3. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэг", 1998 он. УБ 

4. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэгийн дадлага" 

2001 он, УБ хот 

5. Р. Бүрэнбаяр, "Гахайн тэжээллэг маллагааны 

асуудал", 1990 он, УБ хот 

6. Л. Даваахүү, Д. Жадамба "Гахайн тэжэээлийн 

технологи" CHF ОУБ, 2008 он, УБ хот 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Технологийн заавар мөрдүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Технологи зааврыг боловсруулах. 

ГШҮ 4.2 Технологи ажиллагааг хийж үзүүлэх 

ГШҮ 4.3 Технологи ажиллагааг дагуулж хийлгэх 

ГШҮ 4.4 Технологи ажиллагааг бие дааж 

гүйцэтгүүлэх 

ГШҮ 4.5 Технологи ажиллагаанд дадлагажуулах 

ГШҮ 4.6 Технологи ажиллагааны гүйцэтгэлд 

хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 84 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Тэжээл, тэжээллэгийн тухай ерөнхий 

мэдлэг 

 Агуулахыг хэрхэн эмх цэгц, тавигдах 

шаардлага 

 Тэжээлийн түүхий эдүүдийн онцлог 

шинжүүд 

Ур чадвар 

 Технологийн карт боловсруулах 

 Ажлын ур чадварын зааварчилгаа өгөх 

 Ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих 

Хандлага 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд 

нийцүүлэн ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

 Цаг баримталдаг 

 Гүйцэтгэл сайтай 

 Зохион байгуулалттай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажигч гярхай 

 Нягт нямбай ажиллах 

 Хариуцлагатай 

 Хурдан шаламгай 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын анги танхим 

 Дадлагын газар 

 Үйлдвэр аж ахуйн газар 

 Лаборатор 

 Агуулах 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, самбарын үзэг, алчуур 

 Ватум цаас, тарааж өгөх материал, зурагт 

үзүүлэн 

 Сандал, ширээ 
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 Багш, суралцагчийн гарын авлага, сурах 

бичиг 

 Проектор, компьютер, үзэг, бал 

 Сав, шуудай, шуудай боох уяа 

 Бүртгэлийн дэвтэр, журам 

 Тэжээлийн жорууд 

 Төрөл бүрийн тэжээлийн түүхий эдүүдийг 

боловсруулах заавар 

 Тэжээл үйлдвэрлэх технологийн 

зааварчилгаа 

 Агуулахад тэжээл хадгалах технологи 

заавар 

 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Түүхий эд болон материалын нөөц 

 Гахайн тэжээллэгийн жор 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Тэжээлийн агуулахын байр 

 Тэжээлийн үйлдвэрийн байр 

 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжүүд 

 Хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэлүүд 

Ашигласан материал: 

1. Д. Жанчивдорж "Гахайн аж ахуй" 

2. Мал амьтдын тэжээл, тэжээллэг. ХААИС-ийн 

багш нар орчуулсан 

3. Х. Гэндарам "Малын тэжээллэг", 1998 он. УБ 

4. Х. Гэндарам"Малын тэжээллэгийн дадлага" 

2001 он, УБ 

5. Р. Бүрэнбаяр, "Гахайн тэжээллэг маллагааны 

асуудал", 1990 он, УБ 

6. Л. Даваахүү, Д. Жадамба "Гахайн тэжэээлийн 

технологи" CHF ОУБ, 2008 он, УБ 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагчийн хүлээх үүрэг 

 Сонирхолтой, зорилготой байх 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 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. 

 Тоо, бичгийн болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 
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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 шаардлага 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл дадлагажсан  

 Мал зүйч, агрономич мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

”Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах материал, 

сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:   

Маягт 1 

Сургалтын танхимд /Суралцагчийн тоо 15 байхаар тооцов./ 

№ 
Шаардлагатай зүйлс, 

техник хэрэгсэл 

Хэмжих 

нэгж 
Ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт 

тодорхойлолт 

1.  Проектор ш 1 

Сургалтын материал 

хэрэгсэл нь сургалтын 

шаардлагад бүрэн 

нийцсэн, хүний биед хор 

нөлөөгүй байх ба техник 

хэрэгсэл нь сүүлийн үеийн 

дэвшилтэт технологийг 

хангасан, бүрэн гүйцэт 

ажилладаг байх. 

2.  Компьютер ш 1 

3.  Багшийн ширээ, сандал ш 1 

4.  Номын шкаф ш 1 

5.  Сурагчийн ширээ, сандал хос 15 

6.  Багажны шкаф ш 2 

7.  Телевизор ш 1 

8.  Самбар цагаан  ш 1 

9.  Самбар үзэг ш 5 

10.  Ламинаторын машин ш 1 

11.  Скайнер ш 1 

12.  Хэвлэгч машин  ш 1 

13.  Зурагт болон биет үзүүлэн ш 15 

14.  Электрон хичээл  ком ЧН бүрээр 

15.  
Мэргэжлийн норм дүрэм 

ЧН-н агуулгад тохирсон 
ш 2 

16.  
Мэргэжлийн стандарт ЧН-н 

агуулгад тохирсон 
ш 2 



36 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр, код: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх AH 6320-13-01-401 

 

А. Тэжээлийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж 

1 
Тэжээлийн үйлдвэрлэлийн 

байр 
ш 1 75 м.кв 

2 Тэжээлийн агуулах ш 1 75 м.кв 

3 
Бага оврын үр тариа 

бутлагч 
ш 1 Цагт 300-500 кг бутлах 

4 Бага оврын тэжээл холигч ш 1 Цагт 300-500 кг холих 

5 
Үйлдвэрийн агаар сэлгэх 

сэнс 
ш 1 Ком 

6 Пүү ш 1 30 тонноос багагүй 

7 Жин 100-200 кг ш 1 Хүзүүтэй өндөр 

8 Жин 10 кг ш 1 Ердийн 

В. Багаж хэрэгсэл 

9 
Тэжээлийн бүртгэлийн 

дэвтэр 
ш 1 Загварын дагуу 

10 Хамуур ш 5 Зориулалтын 

11 Хүрз ш 10 Тэжээл зөөх, хутгах 

12 Шүүр ш 5 Том, хатуу 

13 Тог шалгагч/tester ш 2 Ердийн 

14 Тэрэг ш 2 Тэжээл зөөх 

15 Туухай ш 8 100 г-4 ш, 200г -4, 500 г-2 ш 

16 Шуудайны ам тогтоогч ш 1 Зориулалтын 

17 Алчуур, хувин ш 5 цэвэрлэгээний 

18 
Цахилгааны багаж, 

20хэрэгсэл 
ком 1 Тестер, лент, тасдагч бахь 

19 Тэжээлийн жор ш 5 Хэвлэмэл 

21 Арилдаггүй бал маркер ш 5 Тэмдэглэгээ хийнэ 

22 Тавиур мод м² 37.5 
Талбайнхаа 50 % нэг давхар 

поддон 

23 Тавиур мод м² 67.5 
Талбайнхаа 30 % нь 3 давхар 

төмөр, эсвэл модон тавиур 

24 Ам боох утас боодол 1 зориулалтын 

25 Шуудай ш 3750 Тэжээлийг 40 кг-аар савлана. 

В. Түүхий эд 

26 

Улаанбуудай, арвай, 

вандуй, хошуу будаа, хөх 

тариа 

тонн 120 Нийт тэжээлийн 80 %-ийг эзэлнэ 

27 

Махны гурил, ясны гурил, 

давс, сод, эрдэс витамины 

нэмэгдэл 

тонн 15 Нийт тэжээлийн 10 %-ийг эзэлнэ 

28 
Хивэг, пивоны шаар, 

спиртны шаар 10% 
тонн 15 Нийт тэжээлийн 10 %-ийг эзэлнэ 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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 Үнэлгээний төлөвлөгөө 

Мэргэжил: Эрчимжсэн амьтны аж ахуйн фермер, 

гахай 

Чадамжийн нэгжийн код AH 6320-13-01-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

1 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 

 

Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл 

ЧЭ 1. 

Тэжээлийн 

хэрэгцээ 

тодорхойлох 

ГШҮ 1.1 Гахайн тэжээллэгт тохирох 

түүхий эдүүдийн эх үүсвэрийг 

тогтоох 

 Гахайн тэжээллэгийн түүхий эдийн жагсаалт 

гаргасан  

 Тэжээллэгийн эх үүсвэрийг судалж тогтоосон  

Танхимд, 

сургуулийн 

дадлагын 

газар, 

фермерийн 

аж ахуйд 

Ажиглалт, 

Асуулга 

ГШҮ 1.2 Аж ахуйн ашиглах 

боломжтой түүхий эдийн нэр 

төрлийг тогтоох 

 Түүхий эдийн нэр төрлийг гаргасан  

 Түүхий эдийн нэр төрлийг тогтоосон  

ГШҮ 1.3 Аж ахуйн тэжээлийн жор 

боловсруулах 

 Тэжээлийн жорд орох бүтээгдэхүүнүүдийг 

нэрлэсэн 

 Тэжээлийн жор боловсруулсан  

ГШҮ 1.4 Үржлийн бодонгийн 

тэжээлийн хэрэгцээг тодорхойлох 

 Үржлийн бодонгийн тэжээлийн хэрэгцээг 

тодорхойлсон  

ГШҮ 1.5 Мэгжний тэжээлийн 

хэрэгцээг төрөл тус бүрээр тогтоох 
 Мэгжний тэжээлийн хэрэгцээг тогтоосон  

ГШҮ 1.6 Торойн төрөл тус бүрээр 

тэжээлийн хэрэгцээг тодорхойлох 
 Торойн тэжээлийн хэрэгцээг тогтоосон  

ГШҮ 1.7 Өсвөр болон бордооны 

гахайн тэжээлийн хэрэгцээг 

тооцоолох 

 Өсвөр болон бордооны гахайн тэжээлийн 

хэрэгцээг тооцоолсон 

ЧЭ 2. Бүрэн 

найрлагат 

тэжээл 

үйлдвэрлэх  

ГШҮ 2.1 Тэжээлийн үйлдвэрийн 

байрыг цэгцэх 
 Тэжээлийн үйлдвэрийн байрыг цэгцэлсэн  

ГШҮ 2.2 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног 

төхөөрөмжийг бэлдэх 

 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн 

аюулгүй ажиллагааг шалгасан  
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 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөөмжийг асааж 

үзсэн  

 Тэжээл үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг 

бэлдсэн  

ГШҮ 2.3 Тэжээлийн түүхий эдүүдийг 

бэлдэх 

 Түүхий эдүүдийн жагсаалтыг гаргасан  

 Тэжээлийн түүхий эдүүдийг бэлдсэн  

ГШҮ 2.4 Тэжээлийг жорын дагуу 

холих 

 Тэжээлийг жорын дагуу хийсэн  

 Хийсэн тэжээлээ нормын хольсон  

ГШҮ 2.5 Хольсон тэжээлийг савлах 

 Тэжээл савлах тоног төхөөрөмжөө бэлдсэн  

 Тэжээл савлах саваа бэлтгэсэн  

 Хольсон тэжээлээ савласан  

ГШҮ 2.6 Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг 

дуусгах 

 Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг технологийн дагуу 

дуусгасан  

 Үйлдвэрлэлийн ажлыг хугацаанд нь дуусгасан 

ЧЭ 3. 

Тэжээлийн 

нөөцийг 

хадгалах 

ГШҮ 3.1 Тэжээлийн нөөц хадгалах 

агуулахыг бэлтгэх 

 Тэжээлийн нөөц хадгалах агуулахын ариун 

цэвэр стандартыг хангасан  

 Тэжээлийн нөөц хадгалах агуулахыг бэлтгэсэн  

ГШҮ 3.2 Тэжээлийн нөөцийг 

эргүүлэх, шилжүүлэн байршуулах 

ажлыг зохион байгуулах 

 Тэжээлийн нөөцийг технологийн дагуу 

эргүүлсэн  

 Тэжээлийн нөөцийг технологийн шилжүүлэн 

байршуулсан  

ГШҮ 3.3 Тэжээлийн нөөцөөс 

дээжийг хуваарийн дагуу 

лабораторт шинжүүлэх 

 Дээж авах тоног төхөөрөмжөө бэлдсэн  

 Тэжээлийн нөөцөөс дээжийг хуваарийн дагуу 

авсан 

 Тусгай сайн тоноглогдсон лабороторит үнэн 

зөв шинжүүлсэн  

ГШҮ 3.4 Шаардлагатай хөдөлмөр 

хамгаалллын хэрэгсэл ашиглаж 

байгаад хяналт тавих 

 Шаардлагатай хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 

бэлдсэн  

 Шаардлагатай хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 

ашигласан  
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ГШҮ 3.5 ХАБЭА шаардлагын 

биелэлтэд хяналт тавих 
 ХАБЭА-н шаардлагад хяналт тавьсан  

ГШҮ 3.6 Тэжээлийн нөөцийн 

зарцуулалтад хяналт тавих 

 Тэжээлийн нөөцийг зарцуулах тооцооллыг 

гаргасан  

 Тэжээлийн нөөцийн зарцуулалтыг хийсэн  

 Тэжээлийн зарцуулалтанд хяналт тавьсан 

ЧЭ 4. 

Технологийн 

зааврыг 

мөрдүүлэх 

ГШҮ 4.1 Технологийн заавар 

боловсруулах 
 Технологийн заавар боловсруулсан  

ГШҮ 4.2 Технологи ажиллагааг 

хийлгэж үзүүлэх 

 Технологи ажиллагааг үйлдлийн дарааллаар 

хийсэн  

ГШҮ 4.3 Технологи ажиллагааг 

дагуулж хийлгэх 

 Технологи ажиллагааг үйлдлийн дарааллаар 

дагуулж хийлгэсэн  

ГШҮ 4.4 Технологи ажиллагаанд 

дадлагажуулах 
 Технологи ажиллагаанд дадлагажуулсан  

ГШҮ 4.5 Гүйцэтгэлд хяналт тавих 
 Технологи зааварчилгааг гүйцэтгэсэн  

 Технологи гүйцэтгэлд хяналт тавьсан  
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал амьтныг биотехнологийн дэвшилтэд аргыг 

хэрэглэн хээлтүүлэх, үржүүлэх, түүний ач холбогдлыг таниулах, төрөл, зүйл, үүлдэр омог, 

удмыг харгалзан шилэн ба тохируулан сонголтын талаарх чадамжийг эзэмшүүлнэ 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15-20 

Чадамжийн нэгжид ногдох 

цаг 396 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 н
о

гд
о

х
 

ц
а

г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 
ЧЭ 1. Үржлийн 

сүргийг бүрдүүлэх 

ГШҮ 1.1 Үржлийн сүрэг 

бүрдүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

8 24 24 56 

ГШҮ 1.2 Үржлийн сүргийг 

сонгох 

ГШҮ 1.3 Үржлийн сүргийг 

худалдан авах 

ГШҮ 1.4 ГШҮ 1.4. Үржлийн 

сүргийг тээвэрлэх 

ГШҮ 1.5 Үржлийн сүргийг 

хүлээн авах 

2 

ЧЭ 2. Үржлийн 

сүргийн 

бүртгэлжүүлэх 

ГШҮ 2.1 Гахайн эцэг эхийн 

гарвал, удам судрын 

бүртгэл хийх 

6 12 24 42 

ГШҮ 2.2 Шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг худалдан 

авах 

ГШҮ 2.3 Багаж, тоног 

төхөөрөмжийг байрлуулах. 

ГШҮ 2.4 Үржлийн сүргийг 

бүртгэх 
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3 

ЧЭ 3. 

Хээлтүүлгийн 

тохироо хийх 

ГШҮ 3.1 Үржлийн 

бүдүүвчийн дагуу 

бодонгийн гарвал, удам, 

ашиг шимийг тодорхойлох 

8 12 24 44 

ГШҮ 3.2 Ямар үүлдэр, 

удмын мэгжийг ямар 

үүлдэр удмын бодонтой 

нийлүүлэх тохироо хийх. 

ГШҮ 3.3 Үр төлөөс үржлийн 

сүрэгт сонгох 

ГШҮ 3.4 Үржлийн ажлын 

тохирооны дүнг хэлэлцэх 

4 

ЧЭ 4. 

Хээлтүүлгийн 

төлөвлөгөө 

боловсруулах 

ГШҮ 4.1 Аж ахуйн жилийн 

нэгдсэн төлөвлөгөө 

боловсруулах 

6 12 24 42 

ГШҮ 4.2 Үржлийн 

зориулалтаар борлуулах 

гахайн тоог сар, жилээр 

гаргах 

ГШҮ 4.3 Маханд борлуулах 

гахайн тоог сар, жилээр 

гаргах 

ГШҮ 4.4 Хээлтүүлгийг ямар 

аргаар хийхийг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.5 Хээлтүүлгийн 

төлөвлөгөөний үр дүнг 

хэлэлцэх 

5 
ЧЭ 5. Мэгжний 

ороог илрүүлэх 

ГШҮ 5.1 Анхны нийлүүлэгт 

ашиглах хугацааг тогтоох 

8 12 18 38 

ГШҮ 5.2 Мэгжний ороо 

илрэхэд нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийг тодорхойлох 

ГШҮ 5.3 Мэгжний ороо 

саатахыг илрүүлэх 

ГШҮ 5.4 Мэгжний ороог 

идэвхжүүлэх 

ГШҮ 5.5 Ороо нь илэрсэн 

мэгжийг хээлтүүлэгт 

оруулах 

6 

ЧЭ 6. Бодонгийн 

үрийн чанарыг 

үнэлэх 

ГШҮ 6.1 Бодонгоо бэлтгэх 

8 12 18 38 

ГШҮ 6.2 Үр авах сав 

бэлтгэх 

ГШҮ 6.3 Үр гадагшлуулахад 

идэвхжүүлэх 

ГШҮ 6.4 Үр авахад бэлтгэх 

ГШҮ 6.5 Бодонгийн үрийг 

технологийн дагуу авах 
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ГШҮ 6.6 Авсан үрийг 

шинжлэх 

ГШҮ 6.7 Шаардлага 

хангасан үрийг савлаж, 

бүртгэх 

7 

ЧЭ 7. Үржлийн 

сүргийг 

хээлтүүлэх 

ГШҮ 7.1 Мэгжний ороог 

шалгах 

8 12 18 38 

ГШҮ 7.2 Ороо орсон 

мэгжийг хээлтүүлэгт 

бэлтгэх 

ГШҮ 7.3 Бодонг хээлтүүлэгт 

бэлтгэх 

ГШҮ 7.4 Хээлтүүлгийг 

явуулах 

ГШҮ 7.5 Хээлтүүлгийн 

дараа бодонг хайснаас 

гаргах 

ГШҮ 7.6 Хээлтүүлгийн 

ажлыг 3 удаа давтан 

явуулах, бүртгэх 

ГШҮ 7.7 3 дахь удаагийн 

хээлтүүлгийн дараа 

мэгжийг хайсанд нь 

шилжүүлэх, бүртгэх 

8 
ЧЭ 8. Мэгжний 

хээлийг шалгах 

ГШҮ 8.1 Хээлтүүлэгт 

оруулсан мэгжний 

жагсаалтыг үзэх 

6 24 18 48 

ГШҮ 8.2 Хээлтүүлэгт 

оруулсанаар хойш 21, 42 

хоносон мэгжний ороог 

мэдрэхүйгээр шалгах 

ГШҮ 8.3 Хээлтүүлэгт 

оруулсанаас хойш 21 хоног 

хоносон мэгжийг хээл 

тодорхойлох үзлэгт 

хамруулах. /Эхо 

аппаратаар/ 

ГШҮ 8.4 Хээлтсэн мэгжийг 

хээлтэй мэгжний групп 

хайсанд оруулах 

ГШҮ 8.5 21, 42 хоногийн 

хугацаанд хээлтээгүй 

мэгжийг дахин хээлтүүлэгт 

оруулах 

ГШҮ 8.6 Хээлтүүлгийн 

бүртгэл хөтлөлтийг хөтлөх 
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9 

ЧЭ 9. Үржлийн 

сүрэгт ангилалт 

хийх 

ГШҮ 9.1 Үржлийн сүрэгт 

ангилалт хийх бэлтгэл 

хангах 

8 24 18 50 

ГШҮ 9.2 Үржлийн сүрэгт 

ангилалт, заазлалт явуулах 

төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 9.3 Үржлийн сүрэгт АА-

н журмын дагуу ангилалт 

хийх 

ГШҮ 9.4 Ангилалт, заазлалт 

явуулсан тухай тайлагнах 

ГШҮ 9.5 Ангилалт, 

заазлалтын үр дүнгээс 

үндэслэн цаашид 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

төлөвлөх 

  
Нийт цаг 66 144 186 396 

Онол, дадлагын харьцаа 17% 83%  100 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Мал амьтанд үзлэг хийх хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангаж ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Мал амьтанд хэмжилт хийх аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа  

 ХАБЭА-н зааварчилгаа  

 Урьдчилсан зааварчилгаа 

 Явцын зааварчилгаа. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Малын эмч, лабортарийн ажилтан  

 Гахайчин  

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 
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 Дадлагын газар 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, 

малгай,хормогч, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг 

тогтмол хэрэглэх юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Үржлийн сүргийг бүрдүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Үржлийн сүрэг бүрдүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

ГШҮ 1.2 Үржлийн сүргийг сонгох 

ГШҮ 1.3 Үржлийн сүргийг худалдан авах 

ГШҮ 1.4 Үржлийн сүргийг тээвэрлэх 

ГШҮ 1.5 Үржлийн сүргийг хүлээн авах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн үүлдрийн тодорхойлолт 

 Үүлдэр хоорондын эрлийзжүүлэлтийн 

хувилбар 

Ур чадвар 

 Гэрээний нөхцөл, шаардлагыг 

тодорхойлох 

 Гахай тээвэрлэх, ачиж буулгахад тавигдах 

шаардлага 

 Гахай ачих, буулгах 

 Гахайг тээвэрлэхэд бэлтгэх 

 Эдийн засгийн тооцоолол хийх 

 Халдвартай, халдваргүй өвчний ерөнхий 

шинж тэмдгээр оношлох 

 Мал зүйн үзлэг хийх, үнэлгээ хийх 

 Удмын бичиг унших 

 Мэдээлэл хайх, боловсруулах 

 Өөхний зузаан хэмжигчийг ажиллуулах 

 Үржлийн гахайн байрны хэмжээ, стандарт 

Хандлага 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд 

нийцүүлэн ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

 Амьтны эрүүл, аюулгүй байдалд анхаарч 

ажиллах 

 Нягт нямбай, хариуцлагатай 

 Цагийн хуваарийг нарийн баримталдаг 

 Амгалан тайван, ажигч гярхай 
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 Үнэнч шударга 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын анги танхим 

 Сургуулийн лабораторын газар 

 Орон нутгийн үйлдвэр, аж ахуйн газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Тооны машин, компьютер, принтер, цаас, 

шугам, харандаа, самбар, үзүүлэн, схем 

 Үржлийн ажлын мэдээллийн сан 

 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 

 Мал зүйн үзлэг явуулах гарын авлага 

(галбир, хийц) 

 Удмын бичиг, удам гарвалын үзүүлэлтийн 

бүртгэлийн дэвтэр 

 Үржлийн сүрэг худалдан авах МХ-ын 

гаргасан шаардлагын журам 

 Үржлийн сүрэг нийлүүлэгчийн 

зөвшөөрлийн бичиг 

 Гэрээний маягт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Шаардлагагүй 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Өөхний зузаан хэмжигч багаж 

 Гахай тээвэрлэхээр тоноглогдсон 

тээврийн хэрэгсэл 

 Чагнуур 

 Агаарын чийгшил хэмжигч багаж 

 Термометр 

 Усны дулаан хэмжигч 

 Ачиж буулгахад шаардлагатай хэрэгсэл 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв УБ хот 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах Д. Самданжамц УБ 

хот2012 он  

3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“1978 он 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

7. Д.Батаа гахайн үржүүлэг, тэжээллэг 

технологийн үндэс УБ хот 2003 он 

8. Х.Гэндарам малын тэжээллэг УБ хот 1998 он,  

9. Жеимс Брадли Хрон Гахайн аж ахуй гарын 

авлага, Гэр санаачлага төсөл УБ 2007 он  

10. З.Оюунтунгалаг Гахайг циклээр үржүүлэх, 

СHF олон улсын байгуулага УБ 2009 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

ЧЭ 2. Үржлийн сүргийг бүртгэлжүүлэх 

  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Гахайн эцэг эхийн гарвал, удам судрын 

бүртгэл хийх 

ГШҮ 2.2 Шаардлагатай багаж хэрэгслийг 

худалдаж авах 

ГШҮ 2.3 Үржлийн сүргийг бүртгэлжүүлэхэд 

шаардагдах багаж, тоног төхөөрөмжийг агуулах 

өрөөнд байрлуулах 

ГШҮ 2.4 Үржлийн сүргийг бүртгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 42 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн үүлдэр, удам гарвалын онцлогs 

Ур чадвар 

 Гахайн ашиг шимийн үзүүлэлтийг 

тодорхойлох 

 Үржлийн сүргийг бүтгэлжүүлэхэд 

шаардлагтай багаж, тоног төхөөрөмжийг 

ажиллуулах заавар 

 Чихэнд ухам болон шивүүр номер хийх 

 Ээмэглэх 

 Бүртгэлийн маягт болон компьютерт шивж 

байрлуулах 

Хандлага 

 Цаг баримталдаг 

 Гүйцэтгэл сайтай 

 Зохион байгуулалттай байх 

 Багаар ажиллах чадвартай 

 Ажигч гярхай 

 Нягт нямбай ажиллах 

 Хариуцлагатай 

 Хурдан шаламгай 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд 

нийцүүлэн ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Цаас харандаа, шугам, компьютер, тооны 

машин 

 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 

 Холбогдох ном товхимол, журам заавар 

 Худалдан авах гэрээний маягт 



48 

 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Ээмэг, бахь, шивүүр бахь 

 Цэнхэр спирт, хөвөн, марль, хөө 

 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэглэл 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Компьютер, принтер 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв УБ хот. 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц. УБ 

хот. 2012 он  

3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“, 1978 он 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

7. Д.Батаа гахайн үржүүлэг, тэжээллэг 

технологийн үндэс УБ хот 2003 он,  

8. Х.Гэндарам малын тэжээллэг УБ хот 1998 он,  

9. Жеимс Брадли Хрон Гахайн аж ахуй гарын 

авлага, гэр санаачлага төсөл УБ 2007 он  

10. З.Оюунтунгалаг Гахайг циклээр үржүүлэх, 

СHF олон улсын байгуулага УБ 2009 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зоршууилго): 
Хээлтүүлгийн тохироо хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Үржлийн бүдүүвчийн дагуу бодонгийн 

гарвал, удам, ашиг шимийг тодорхойлох 

ГШҮ 3.2 Ямар үүлдэр, удмын мэгжийг ямар 

үүлдэр удмын бодонтой нийлүүлэх тохироо хийх. 

ГШҮ 3.3 Үр төлөөс үржлийн сүрэгт сонгох 

ГШҮ 3.4 Үржлийн ажлын тохирооны дүнг хэлэлцэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 44 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг  

 Гахайн үүлдэр, удам гарвалын ялгаа, 

онцлог 

 Гахайн үүлдэр, удам гарвалын ялгаа, 

онцлог 

 Гахайн үүлдэр, эрлийзжүүлэгийн төрөл, 

хээлтүүлэгийн зааварчилгаа  

 Удамшлын талаар мэдлэгтэй байх 

 Үржлийн бүртгэлийн заавар  
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 Ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийн ялгааг тооцох 

эдийн засгийн боловсрол 

Ур чадвар 

 Гахайн үржил, ашиг шимийн чанарыг 

тодорхойлох 

 Гахайн үржил, ашиг шимийн чанарыг 

тодорхойлох 

 Гахайн үүлдэр, эрлийзжүүлэгийн төрөл, 

хээлтүүлэгийн ялгааг сайн мэдэх 

 Үржил, ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг 

боловсруулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

 Үржлийн бүртгэлүүдийг хөтлөх 

 Ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийн ялгааг 

тооцох Компьютерийн эксел программд 

ажиллах 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авах  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, Самбарын алчуур 

 Ватум цаас, үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Малын бие цогцос, үүлдэр\ 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл 

 Үнэлгээний хуудас  

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  Гахай бэхлэх төрөл бүрийн уяа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер, тооны машин, цаас, харандаа 

 Жин, лентметр, хэмжигч таяг 

 Гахай хаших хашаа байр саравч 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй, С. Доржпүрэв. 1990 он. УБ хот  

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц, 2012 

он УБ хот 

3. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

4. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

5. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

6. Д.Батаа гахайн үржүүлэг, тэжээллэг 

технологийн үндэс УБ хот 2003 он,  

7. Х.Гэндарам малын тэжээллэг УБ хот 1998 он,  

8. Жеимс Брадли Хрон Гахайн аж ахуй гарын 

авлага, гэр санаачлага төсөл УБ 2007 он 

9. З.Оюунтунгалаг Гахайг циклээр үржүүлэх, 

СHF олон улсын байгуулага УБ 2009 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Хээлтүүлгийн төлөвлөгөө боловсруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Аж ахуйн жилийн нэгдсэн төлөвлөгөө 

боловсруулах 

ГШҮ 4.2 Үржлийн зориулалтаар борлуулах гахайн 

тоог сар, жилээр гаргах 

ГШҮ 4.3 Маханд борлуулах гахайн тоог сар, 

жилээр гаргах 

ГШҮ 4.4 Хээлтүүлгийг ямар аргаар хийхийг 

тодорхойлох 

ГШҮ 4.5 Хээлтүүлгийн төлөвлөгөөний үр дүнг 

хэлэлцэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 42 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Үржүүлгийн хувилбарууд 

 Гахайн үүлдэр, удам, гарвал, ашиг шимийн 

онцлог 

 Гахайн мах, өөхний чанар, гарцыг мэдэх 

 Зах зээлийн үнэ ханш, бүтээгдэхүүний 

чанар 

 Хээлтүүлэгийн технологи 

Ур чадвар 
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 Тооцоолон бодох, төлөвлөх, анализ дүн 

шинжилгээ хийх 

 Багаар ажиллах 

 Бүтээгдэхүүний чанар, борлуулалтанд 

үнэлгээ өгөх 

Хандлага 

 ХАБЭА шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Нягт нямбай 

 Хууль, холбогдох дүрэм журамд 

нийцүүлэн ажиллах  

 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших 

 Амьтны эрүүл, аюулгүй байдалд анхаарч 

ажиллах 

 Нягт нямбай, хариуцлагатай 

 Цагийн хуваарийг нарийн баримталдаг 

 Амгалан тайван, ажигч гярхай 

 Үнэнч шударга 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 

 Маркер, самбарын алчуур 

 Самбарын дэлгэц цаас 

 Үзэг, бал 

 Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 ТӨМ № 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлагын хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл  

 Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Цаас, үзэг, харандаа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Компьютер, принтер, проектор 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

3. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

5. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 
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6. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
ЧЭ 5. Мэгжний ороог илрүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Анхны нийлүүлэгт ашиглах хугацааг 

тогтоох 

ГШҮ 5.2 Мэгжний ороо илрэхэд нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийг тодорхойлох 

ГШҮ 5.3 Мэгжний ороо саатахыг илрүүлэх 

ГШҮ 5.4 Мэгжний ороог идэвхжүүлэх 

ГШҮ 5.5 Ороо нь илэрсэн мэгжийг хээлтүүлэгт 

оруулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 38 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн үүлдэр, ялгаа, онцлог 

 Гахайн удам гарвалын ялгаа, онцлог 

 Гахайн үүлдэр, эрлийзжүүлэгийн төрөл, 

хээлтүүлэгийн зааварчилгаа  

 Удамшлын талаар мэдлэгтэй байх 

 Үржлийн бүртгэлийн заавар  

 Ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийн ялгааг 

тооцох эдийн засгийн боловсрол мэдлэг 

Ур чадвар 

 Гахайн үржил, ашиг шимийн чанарыг 

тодорхойлох 

 Гахайн үүлдэр, эрлийзжүүлэгийн төрөл, 

хээлтүүлэгийн ялгааг сайн мэдэх 

 Үржил, ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг 

боловсруулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

 Үржлийн бүртгэлүүдийг хөтлөх 

 Ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийн ялгааг 

тооцох Компьютерийн эксел программд 

ажиллах 

Хандлага  

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Тооцоолон бодох  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 
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 Нягт нямбай цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авах  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер  

 Самбарын алчуур 

 Ватум цаас 

 Маркер 

 Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Малын бие цогцос, үүлдэр\ 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл 

 Үнэлгээний хуудас  

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахай бэхлэх төрөл бүрийн уяа 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер, тооны машин, цаас, харандаа 

 Жин, лентметр, хэмжигч таяг 

 Гахай хаших хашаа байр саравч 

Ашигласан материал: 

1. Ном сурах бичиг:  

2. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв УБ хот. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц. УБ хот. 

2012 

4. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх 

арга“ 1978 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

6. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

8. Д.Батаа гахайн үржүүлэг, тэжээллэг 

технологийн үндэс УБ хот 2003 он,  

9. Х.Гэндарам малын тэжээллэг УБ хот 1998 он, 

10. Жеимс Брадли Хрон Гахайн аж ахуй гарын 

авлага, гэр санаачлага төсөл УБ 2007 он  
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11. З.Оюунтунгалаг Гахайг циклээр үржүүлэх, 

СHF олон улсын байгуулага УБ 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Бодонгийн үрийн чанарыг үнэлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Бодонгоо бэлтгэх 

ГШҮ 6.2 Үр авах сав бэлтгэх 

ГШҮ 6.3 Үр гадагшлуулахад идэвхжүүлэх 

ГШҮ 6.4 Үр авахад бэлтгэх 

ГШҮ 6.5 Бодонгийн үрийг технологийн дагуу авах 

ГШҮ 6.6 Авсан үрийг шинжлэх 

ГШҮ 6.7 Шаардлага хангасан үрийг савлаж, 

бүртгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 38 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Удмын бичиг 

 Гадаад хэлний мэдлэгГахай ачиж, 

буулгахад тавигдах шаардлага 

 Амьтан ачиж, буулгах шаардлага 

 Үржлийн гахайг байрны хэмжээ, стандард 

шаардлага 

 Үрийн шинж чанар  

Ур чадвар 

 Гахайны үүлдрийн тодорхойлолт хийх 

 Үүлдэр хоорондын эрлийзжүүлэлтийн 

хувилбар гаргах  

 Эдийн засгийн тооцоолол хийх  

 Халдвартай, халдваргүй өвчний ерөнхий 

шинж тэмдгээр оношлох 

 Мал зүйн үзлэг хийх, үнэлгээ хийх 

 Удмын бичиг унших 

 Гадаад хэлний мэдлэгтэй 

 Мэдээлэл хайх, боловсруулах 

 Үр авах сав бэлтгэх 

 Бодонгийн үрийг технологийн дагуу авах 

 Авсан үрийг шинжлэх 

 Гэрээний нөхцөл шаардлагуудыг 

тодорхойлох 

 Гахай ачиж, буулгах 

 Гахайг тээвэрлэхэд бэлтгэх 

 Амьдрах орчиныг үнэлэх 
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 Үржлийн гахайг байрны хэмжээ, стандард 

шаардлагад нийцүүлэн хуваарилан 

байрлуулах 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авах  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын алчуур 

 Ватум цаас, Маркер, Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн  

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл 

 Үнэлгээний хуудас  

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Алчуур, хувин, Маргенц, ус, хиймэл 

мэгж/мануухай/ 

 Төрөл бүрийн уяа  

 Тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг, бал 

 Бээлий, хамар баригч  

 Шүүлтүүр цаас 

 Ам дарах резин 

 Үр савлах уут, Үр шингэлэгч 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хашаа байр 

 Өдөр тутмын хувцас хэрэглэл  

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай  

 Жин хэмжүүр  

 Хуруу шил  
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 Пипетка 

 Микроскоп 

 Тавиур шил  

 Бүрхүүл шил 

Ашигласан материал: 

Ном сурах бичиг:  

1. Мал аж ахуй. С. Доржпүрэв УБ хот. 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц, УБ хот 

2012 он  

3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“. 1978  

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Үржлийн сүргийн хээлтүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 7.1 Мэгжний ороог шалгах 

ГШҮ 7.2 Ороо орсон мэгжийг хээлтүүлэгт бэлтгэх 

ГШҮ 7.3 Бодонг хээлтүүлэгт бэлтгэх 

ГШҮ 7.4 Хээлтүүлгийг явуулах 

ГШҮ 7.5 Хээлтүүлгийн дараа бодонг хайснаас 

гаргах 

ГШҮ 7.6 Хээлтүүлгийг ажлыг 3 удаа давтан 

явуулах, бүртгэх 

ГШҮ 7.7 3 дахь удаагийн хээлтүүлгийн дараа 

мэгжийг хайсанд нь шилжүүлэх, бүртгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 38 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Мэгжний үржлийн биологи 

 Хээлтүүлэг хийх арга зүй 

 Гахайтай харьцах арга техник 

Ур чадвар 

 Мэгжний ороог шалгах 

 Ороо орсон мэгжийг хээлтүүлэгт бэлтгэх 

 Бодонг хээлтүүлэгт бэлтгэх 

 Хээлтүүлгийг явуулах 

 Хээлтүүлгийн дараа бодонг хайснаас 

гаргах 

Хандлага 
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 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах, Харилцааны ур чадвар  

 Цаг баримталдаг, Шударга, Нягт нямбай, 

цэвэрч  

 Ажигч гярхай, Аюул ба эрсдэлийг арилгах 

арга хэмжээ авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур 

 Ватум цаас, үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн\ 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Алчуур, хувин, Маргенц, ус Хиймэл 

мэгж/мануухай/ 

 Төрөл бүрийн уяа  

 Тэмдэглэл хийх дэвтэр, үзэг, бал 

 Бээлий, хамар баригч 

 Шүүлтүүр цаас  

 Ам дарах резин 

 Үр савлах уут, Үр шингэлэгч 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хашаа байр 

 Өдөр тутмын хувцас хэрэглэл  

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай  

 Жин хэмжүүр  

 Хуруу шил  

 Микроскоп 

 Тавиур шил  

 Бүрхүүл шил 

 Пипетка 

Ашигласан материал: 

Ном сурах бичиг:  

1. Мал аж ахуй. С.Доржпүрэв УБ хот, 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц. УБ. 

2012 он  
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3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“. 1978 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мэгжний хээлийг шалгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 8.1 Хээлтүүлэгт оруулсан мэгжний 

жагсаалтыг үзэх 

ГШҮ 8.2 Хээлтүүлэгт оруулсанаар хойш 21, 42 

хоносон мэгжний ороог мэдрэхүйгээр шалгах 

ГШҮ 8.3 Хээлтүүлэгт оруулсанаас хойш 21 хоног 

хоносон мэгжийг хээл тодорхойлох үзлэгт 

хамруулах. /Эхо аппаратаар/ 

ГШҮ 8.4 Хээлтсэн мэгжийг хээлтэй мэгжний групп 

хайсанд оруулах 

ГШҮ 8.5 21, 42 хоногийн хугацаанд хээлтээгүй 

мэгжийг дахин хээлтүүлэгт оруулах 

ГШҮ 8.6 Хээлтүүлгийн бүртгэл хөтлөлтийг хөтлөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 48 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Мэгжний үржлийн биологи 

 Гахайн хээл шалгах арга техник 

 Эхо аппарат ажлуулах заавар 

Ур чадвар 

 Хээлтүүлэгт оруулсан мэгжний жагсаалтыг 

үзэх 

 Хээлтүүлэгт оруулсанаар хойш 21, 42 

хоносон мэгжний ороог мэдрэхүйгээр 

шалгах 

 Хээлтүүлэгт оруулсанаас хойш 21 хоног 

хоносон мэгжийг хээл тодорхойлох үзлэгт 

хамруулах. /Эхо аппаратаар/ 

 Хээлтсэн мэгжийг хээлтэй мэгжний групп 

хайсанд оруулах 

 21, 42 хоногийн хугацаанд хээлтээгүй 

мэгжийг дахин хээлтүүлэгт оруулах 

 Хээлтүүлгийн бүртгэл хөтлөлтийг хөтлөх 

Хандлага 
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 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ 

авах  

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын байгууллага: Хичээлийн танхим 

№ 

 Сургуулийн лаборатарийн дадлагын газар 

 Орон нутгийн фермер бүхий иргэн, аж 

ахуйн нэгж байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын алчуур 

 Ватум цаас, Маркер, Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн\ 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хуудас  

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Алчуур, хувин, Маргенц, ус 

 Төрөл бүрийн уяа  

 Тэмдэглэл хийх дэвтэр  

 Үзэг, бал 

 Бээлий 

 Хамар баригч  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хашаа байр 

 Өдөр тутмын хувцас хэрэглэл  

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай  

 Жин хэмжүүр  

 Хуруу шил 

 Микроскоп 

 Тавиур шил  

 Бүрхүүл шил 

 Пипетка 

Ашигласан материал: 
Ном сурах бичиг:  

1. Мал аж ахуй. С.Доржпүрэв УБ хот, 1990 он 
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2. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц. УБ. 

2012 он  

3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“. 1978 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

Чадамжийн элемент 9-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Үржлийн сүрэгт ангилалт хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 9.1 Үржлийн сүрэгт ангилалт хийх бэлтгэл 

хангах 

ГШҮ 9.2 Үржлийн сүрэгт ангилалт, заазлалт 

явуулах төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 9.3 Үржлийн сүрэгт АА-н журмын дагуу 

ангилалт хийх 

ГШҮ 9.4 Ангилалт, заазлалт явуулсан тухай 

тайлагнах 

ГШҮ 9.5 Ангилалт, заазлалтын үр дүнгээс 

үндэслэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

төлөвлөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 50 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Мэгжний үржлийн биологи 

 Гахайн хээл шалгах арга техник 

 Эхо аппарат ажлуулах заавар 

 Үржлийн сүрэгт ангилалт явуулах заавар 

 Гахайн анатоми, галбир бие цогцос  

 Үүлдрийн тодорхойлолт мэддэг байх  

Ур чадвар 

 Гахайн үржлийн ажил болон ангилалт хийх 

 Гахайнаас цус авч шинжилгээнд өгөх 

 Гахайн үржлийн ажил болон ангилалт хийх 

 Үржлийн сүрэгт мал эмнэлэг, үржлийн 

ажлын үзлэг хийх чадвар эзэмших 

 Тооцоолон бодох, төлөвлөх, анализ дүн 

шинжилгээ хийх 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 
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 Багаар ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар  

 Цаг баримталдаг  

 Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч  

 Ажигч гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ 

авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг  

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын байгууллага: Хичээлийн танхим 

№ 

 Сургуулийн лаборатарийн дадлагын газар 

 Орон нутгийн фермер бүхий иргэн, аж 

ахуйн нэгж байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын алчуур 

 Ватум цаас, Маркер, Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн\ 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө 

 Дадлага хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хуудас  

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Алчуур, хувин, Маргенц, ус 

 Төрөл бүрийн уяа  

 Тэмдэглэл хийх дэвтэр  

 Үзэг, бал 

 Бээлий 

 Хамар баригч  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хашаа байр 

 Өдөр тутмын хувцас хэрэглэл  

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай  

 Жин хэмжүүр  

 Хуруу шил 

 Микроскоп 

 Тавиур шил  

 Бүрхүүл шил 

 Пипетка 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй. С.Доржпүрэв УБ хот, 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д.Самданжамц. УБ. 

2012 он  
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3. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“. 1978 

4. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

5. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

6. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суурь боловсролтой эсвэл түүнээс дээш боловсролтой. 

 “Эрчимжсэн аж ахуйн фермер” мэргэжлээр ажиллах хүсэл сонирхолтой, мал, амьтны 

аж ахуй эрхлэх анхан шатны мэдлэг, туршлагатай. 

 Эрүүл мэндийн үзлэгт хамарсан байх 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж 

хэрэглэх  

 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 шаардлага 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл дадлагажсан 

 Мал зүйч мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

” Үржлийн ажлыг зохион байгуулах, АН 6320-13-02-401”, “Гахайн сүргийг маллах, AH 6320-

13-03-401” энэ 2 чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах материал, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 
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Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт: 

Маягт 1 

№ 

Сургалтын тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийн нэр 

Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

ширхэг 
Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт 

1 Газ анализатор ш 1 Аммиак тодорхойлох багаж 

2 
Амьтан гэмтээхээргүй 

уяа, шилбүүр, хавтан 
ш 2  Зориулалтын 

3 Лентметр ш 2 

Гахай хэмжих 2.5-3м урттай 

эвхэгддэг. Биеийн урт, цээжний урт, 

жинг ойролцоогоор хэмжинэ 

4 Өөхний зузаан хэмжигч багц 1  Зориулалтын 

5 Хяналтын хуудас ш 1 

Зохиомол хээлтүүлэг хийхэд 

бодонгийн үр, үрийн хэмжээ, чанар, 

шингэлэлт, ашиглалт бүртгэх. 

Загвар ашиглах 

6 Сүүл тайрагч ш 4  Зориулалтын 

7 Ухамын бахь ш 2  Зориулалтын 

8 Микроскоп ш 1 Зориулалтын 

9 
Компьютер, бүртгэлийн 

програм хангамж 
ш 1 

Монголд эксел ашиглагдаг. Санал: 

http://www.agritecsoft.com/porcitec/en/ 

10 Хөргөгч ш 1 
Үр, эм бэлдмэл хадгалах 

зориулалтын 

11 Хувин сав, алчуур ш 5  

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 2 

№ 
Шаардлагатай зүйлс, техник 

хэрэгсэл 

Хэмж

их 

нэгж 

Шир

хэг 
Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт 

1 Бодон 
ш 

2 
Yorkshire, landrace үүлдрийн тус бүр 

1 

2 Мэгж 
ш 

48 
Yorkshire, landrace үүлдрийн тус бүр 

24 

А. Гахайн байрны тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж 10м х 50 м  

3 
Зохиомол хээлтүүлгийн 

лабораторийн өрөө 

ш 
1  

4 Жин (0.5 тонн) ш 1 0.5 тонн  

5 Пүү (1 тонн) ш 1 1.0 тонн  

6 Тэргэнцэр ш 2 Зориулалтын 

7 Хэмжигч хувин ш 2 Тэжээл хийхэд зориулсан 

8 Хүрз ш 5 Байр цэвэрлэх, тэжээл 

9 Бодонгийн хайс 
ш 

2 h 1.5 м *3 м* 3 м 

10 Мэгжний хайс ш 5 Өндөр 1,5 м өргөн 3 м* урт 3м 

11 Тэжээлийн онгоц ш 32  

http://www.agritecsoft.com/porcitec/en/
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12 Хээлтэй мэгжний зогсоол ш 32 0.7м Х 1.2 м Х 1.2 м  

13 Гахайн услуур ком 51 Угж, усалгааны систем 

14 Тэжээлийн тэвш ш 5 Мэгжний хайс тус бүрд 1 

15 Агааржуулалтын сэнс ш 4 Байрны хүчин чадалд тохируулна 

16 Хөхүүл мэгжний төрөх ор 
ш 

12 
өргөн 1.8* урт 1.8, 2 багцалж 6, 6-

гаар нь байрлуулна 

17 Торойны тэжээлийн онгоц 
ш 

12 
Торойны Онгоц нь дугуй хэлбэртэй, 

жижиг байна 

18 Торойн услуур ком 24 Автомат 

19 Торойны үүр ш 12 Зориулалтын 

20 Шарах гэрэл ком 16 
Утас, лампа, потрон, унтраалга, 

гэрэл нь зориулалтын байна 

21 Торойны халдаг дэвсгэр ш 12 Зориулалтын 

22 Үр авах хайс ш 1 3 м x 3 м x 1 м 

23 Мануухай 
ш 

1 
Монгол аргаар үйлдвэрлэж болдог. 

Гаднаас худалдан авдаг 

24 Салсан торойн өрөө ш 2 24 м.кв 

55 
Салсан торойн тэжээлийн 

онгоц 

ш 
2 Групп тус бүрд 1 

26 
Өсвөр болон бордооны 

гахайн өрөө 

ш 
3 60 м.кв 

27 
Өсвөр болон бордооны 

гахайн тэжээгүүр 

ш 
3 Зориулалтын 

Б. Гахайн байрны багаж хэрэгсэл 

28 Агаарын чийгшил хэмжигч ш 9 Зориулалтын 

29 Температур хэмжигч ш 6 Зориулалтын 

30 Усны дулаан хэмжигч 
ш 

1 
Зөөвөрлөж тэжээж байгаа үед 

ашиглана 

31 Жин, нарийвчлал сайтай ш 1 Электрон жин, торой жигнэнэ 

32 Жин, 100 орчим кг даах ш 1 Торойг бөөнөөр жигнэх зориулалттай 

33 Хөргөгч 
ш 

1 
Үр, эм бэлдмэл хадгалах 

зориулалтын 

34 
Компьютер, бүртгэлийн 

програм хангамж 

ш 

1 

Програм монголд эксел ашигладаг. 

Бүртгэлийн нэгдсэн програм байвал 

цаг хэмнэнэ 

35 Микроскоп ш 1 Бодонгийн үр шинжлэх 

36 Аммиак тодорхойлох багаж ш 1 Газ анализатор 

37 Лентметр 

ш 

2 

Гахай хэмжих 2,5-3 м урттай 

эвхэгддэг. Биеийн урт, цээжний урт, 

ойролцоо жинг хэмжих тусгай 

зориулалттай 

38 Өөхний зузаан хэмжигч 

ш 

1 

Энэ багаж нь өөхний зузаа 

хэмжинээс гадна хээл шалгах зэрэг 

давхар үүрэгтэй  

39 Сүүл тайрагч ш 4 Зориулалтын 

40 Тооны машин ш 
15-

20 
Суралцагчийн тоогоор, багш 
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41 Ухамын бахь ш 2 Зориулалтын 

42 Ээмэг ш 
100

0 
Жилд 1000, пластмасан ээмэг 

43 Резин бээлий уут 1 бат бөх, ариутгасан 

44 Зүү, шприц ш 100 Зориулалтын 

45 

Үүлдрийн гахайн удам 

судар, ашиг шимийн бичиг 

баримт 

ш 1 Загвар ашиглана 

46 
Төллөлтийн болон 

холбогдох бүртгэл 
ш 1 Загвар ашиглана 

47 
Бодон мэгж ашиглалтын 

маягт 
ш 1 Загвар ашиглана 

48 Хээлтүүлгийн хүснэгт ш 1 Загвар ашиглана 

49 Үржлийн мэгжний хүснэгт ш 1 Загвар ашиглана 

50 Торой орлогод авах хүснэгт ш 1 Загвар ашиглана 

51 Ангилалтын хүснэгт ш 1 Загвар ашиглана 

52 
Бүртгэл мэдээллийн 

хүснэгтүүд 
ш 1 Загвар ашиглана 

53 

Үржилд болон маханд 

борлуулсан гахайн 

зарлагын баримтууд 

ш 1 Загвар ашиглана 

54 

Үржлийн гахай худалдан 

авах тухай гэрээний маягт, 

стандарт 

ш 1 Загвар ашиглана 

55 Хувин сав, алчуур ш 5 
Хээлтүүлгийн байранд цэвэрлэгээ 

хийх 

56 Ном сурах бичиг ш  
Хээлтүүлэгтэй холбоотой ном сурах 

бичиг, гарын авлага  

57 

Торой хүлээн авахтай 

холбоотой зурагт үзүүлэн, 

хэрэгсэл 

Багц 1  Зориулалтын 

60 
Ангилалтын заавар, гарын 

авлага 
ш 15 Загвар ашиглах 

61 

Ангилалтын мэдээ, 

ангилалтын дүнгээр цаашид 

ажиллах төлөвлөгөө 

ш 1 Загвар ашиглах 

62 
Үржлийн бодон мэгжний 

ашиглалтын гэрчилгээ 
ш 1 Загвар ашиглах 

63 

Өвчнөөр үхсэн гахайн 

хорогдлын шалтгаан онош 

бүхий малын эмчийн 

дүгнэлт 

ш 1 Загвар ашиглах 

64 Зарлагын баримтууд багц 1 Загвар ашиглах 

65 
Худалдах, худалдан авах 

гэрээний маягтууд 
багц 1 Загвар ашиглах 

66 Санхүүгийн тайлан, баланс багц 1 Загвар ашиглах 

67 
Үржлийн сүрэг худалдан 

авах шаардлагын журам 
багц 1 Хэвлэж тавих 
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68 

Үржлийн сүрэг 

нийлүүлэгчийн 

зөвшөөрлийн бичиг 

багц 1 Хэвлэж тавих 

В. Түүхий эд, материал 

69 Ариутгалын материал багц 2 
Цэнхэр спирт, хөвөн, марль, хөвөн, 

маргенц 

70 Эм бэлдмэлүүд   Төмрийн бэлдмэл, бусад 

71 
Мэгжний ороо илрүүлэх эм 

бэлдмэлүүд, зааврын хамт 

Хайрц

аг 
10 Зориулалтын  

72 Бодонгийн үр шингэлэгч ш 10 Хэрэглээнээс шалтгаална 

73 Хуруу шил ш 50 Зориулалтын 

74 Ороох, боох материалууд багц 1 Зориулалтын, ариутгасан 

75 Ариутгалын бодис   Мал эмнэлгийнхтэй адил 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Эрчимжсэн гахайн аж ахуйн фермер Чадамжийн нэгжийн код AH 6320-13-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

02 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин  

Үнэлгээний 

арга 

хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Үржлийн 

сүргийг 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 1.1 Үржлийн сүрэг 

бүрдүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

 Аж ахуйд ямар үүлдэрийн гахай үржүүлэх, 

үржүүлгийн ямар арга хэргэлэх онолын мэдлэг 

эзэмшсэн. 

 Үржлийн сүрэг бүрдүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулсан.  

Сургалтын 

танхим, 

сургуулийн 

дадлагын 

газар, 

эрчимжсэн 

гахайн аж 

ахуй дээр 

Ажиглалт, 

асуулга 

ГШҮ 1.2 Үржлийн сүргийг 

сонгох 

 Аж ахуйд шаардагдах үржлийн сүргийг шалгуур 

үзүүлэлт боловсруулсан 

 Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үржлийн сүргийг 

сонгож, бүртгэлжүүлсэн 

 Сонгосон сүргийг МЭ-ийн хорио цээрийн дэглэмд 

байлгасан 

ГШҮ 1.3 Үржлийн сүргийг 

авах 

 Шаардлага хангасан үржлийн сүргийг худалдан 

авах тухай гэрээ байгуулсан 

 Төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэсэн 

ГШҮ 1.4. Үржлийн сүргийг 

тээвэрлэхэд хяналт тавих 

 Үржлийн сүргийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл, 

ачиж буулгах тавцанг бэлдсэн байна. 

 Үржлийн сүргийг тээвэрлэлтийн явцад байнга 

хяналт тавьж ажиллана. 

ГШҮ 1.5 Үржлийн сүргийг 

хүлээн авах 

 Үржлийн сүргийг маллах шаардлага хангасан 

тэжээл, ус бүхий ариутгасан байранд хүлээн авсан 
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 Хариуцаж маллах ажилтануудад заавар зөвлөмж 

өгсөн байна.  

ЧЭ 2. Үржлийн 

сүргийг 

бүртгэлжүүлэх  

ГШҮ 2.1 Гахайн эцэг эхийн 

гарвал, удам судрын 

бүртгэл хийх 

 Гахайн эцэг эхийн гарвал, удам судрын бүртгэл 

бүрэн хийгдсэн байна.  

ГШҮ 2.2 Шаардлагатай 

багаж хэрэгслийг худалдан 

авах 

 Шаардлагатай багаж хэрэгслийг худалдан авсан 

байна.  

ГШҮ 2.3 Багаж, тоног 

төхөөрөмжийг байрлуулах. 

 Багаж, тоног төхөөрөмжийг зориулалтын байранд 

байрлуулж ажиллагааг шалгасан байна.  

ГШҮ 2.4 Үржлийн сүргийг 

бүртгэх 

 Гахайн сүргийн гэрчилгээг бэлдсэн байна. 

 Гахайн удам гарвал ашиг шимийг тодорхойлж 

үржлийн чиглэлээр бойжуулан ашиглах, тоог 

төлөвлөнө.  

ЧЭ 3. 

Хээлтүүлгийн 

тохироо хийх 

ГШҮ 3.1 Үржлийн 

бүдүүвчийн дагуу бодонгийн 

гарвал, удам, ашиг шимийг 

тодорхойлох 

 Үржүүлгийн бүдүүвчийн дагуу бодон, мэгжний 

удам гарвал, үржил ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг 

бүртгэлд бүрэн хамруулсан байна.  

ГШҮ 3.2 Ямар үүлдэр, 

удмын мэгжийг ямар үүлдэр 

удмын бодонтой нийлүүлэх 

тохироо хийх. 

 Бодон мэгжний үүлдэр, удам гарвал, нас, ашиг 

шимийн үзүүлтүүдийг үндэслэн ямар тохироог 

гаргасан байна.  

 Шаардлага хангасан байранд тохирооны дагуу 

хээлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулан явуулсан 

байна.  

ГШҮ 3.3 Үр төлөөс үржлийн 

сүрэгт сонгох 

 Гойд ашиг шим бүхий эцэг эхийн үр төлөөс 

зааврын дагуу үржилд сонгосон байна. 

 Үржилд сонгосон үр төлийг бүртгэлжүүлэх ажлыг 

хийсэн байна.  

ГШҮ 3.4 Үржлийн ажлын 

тохирооны дүнг хэлэлцэх 

 Тохирооны дагуу хээлтүүлсэн бодон мэгжний үр 

төлийн ашиг шимийн үзүүлтүүдийг судлан өөр 

хоорондон харьцуулан дүгнэн хэлэлцсэн байна.  
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ЧЭ 4. 

Хээлтүүлгийн 

төлөвлөгөө 

боловсруулах 

ГШҮ 4.1 Аж ахуйн жилийн 

нэгдсэн төлөвлөгөө 

боловсруулах 

 Аж ахуйд хэдэн мэгж үржүүлэхийг тооцож, 

мэгжний ашиглалтын эрчмийг тооцсон байна.  

 Дээрх тооцоог үндэслэж аж ахуйн жилийн нэгдсэн 

төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  

ГШҮ 4.2 Үржлийн 

зориулалтаар борлуулах 

гахайн тоог сар, жилээр 

гаргах 

 Үржлийн гахайг өөрийн аж ахуйд авах буюу 

худалдан борлуулах захиалга, гэрээг үндэслэж 

үржлийн гахайн тоог сар жилээр гаргасан байна.  

ГШҮ 4.3 Маханд борлуулах 

гахайн тоог сар, жилээр 

гаргах 

 Борлуулах мах өөхний хэмжээг захиалга, гэрээг 

үндэслэн сар, жилээр тооцсон байна.  

 Захиалга, гэрээний дагуу мах өөхийг худалдан 

авагч талд нийлүүлсэн байна.  

ГШҮ 4.4 Хээлтүүлгийг ямар 

аргаар хийхийг тодорхойлох 

 Аж ахуйн чиглэлийг (дур зоргийн, гардан, 

зохиомол, үр хөврөлийн) харгалзан хээлтүүлгийн 

арга тодорхой болсон байна.  

ГШҮ 4.5 Хээлтүүлгийн 

төлөвлөгөөний үр дүнг 

хэлэлцэх 

 Хээлтүүлгийг төлөвлөгөөний дагуу зохион 

байгуулан сард худалдсан үржлийн гахай, 

худалдаж борлуулсан махны хэмжээ түүний 

чанрын үзүүлэлтийг дүгнэн хэлэлцсэн байна.  

ЧЭ 5. Мэгжний 

ороог илрүүлэх  

ГШҮ 5.1 Анхны нийлүүлэгт 

ашиглах хугацааг тогтоох 

 Анхны нийлүүлэгт ашиглах үеийн нас, амьдын 

жингийн шаардлаг хангасан эсэх, бие цогцос 

стандартын дагуу байгаа эсэхийг шалгасан байна.  

ГШҮ 5.2 Мэгжний ороо 

илрэхэд нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийг тодорхойлох 

 Мэгжний ороо болон түүнд нөлөөлөх хүчин 

зүйлийг мэдэж хэрэгжүүлсэн байна.  

ГШҮ 5.3 Мэгжний ороо 

саатахыг илрүүлэх 

 Мэгжний ороо саатах хүчин зүйлийг судлан мэдэж, 

түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, 

ороо саатсан мэгжийг илрүүлсэн байна.  

ГШҮ 5.4 Мэгжний ороог 

идэвхжүүлэх 

 Мэгжнийороог идэвхжүүлэх арга хэмжээг авч, ороо 

идэвхижүүлэх арга замуудыг хэргэлэхээс гадна, 

эм бэлдмэлийг хэргэлж сурсан байна.  
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ГШҮ 5.5 Ороо нь илэрсэн 

мэгжийг хээлтүүлэгт 

оруулах 

 Ороо нь илэрсэн мэгжийг тохирооны дагуу 

оноосон бодонгоор хээлтүүлсэн байна.  

 Хээлтүүлгийн дараа мэгжний ороо дахин элэрч 

байгаа эсэхэд хяналт тавиж, хээл хамгаалах 

ажлыг хийсэн байна.  

ЧЭ 6. Бодонгийн 

үрийн чанарыг 

үнэлэх 

ГШҮ 6.1 Бодонгоо бэлтгэх 

 Эрүүл гахайн шаарлага хангасан үржлийн бодонг 

үр авах ажилгаанд бүрэн сургаж бэлтгэсэн байх ба 

шаардагдах тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгаанд 

бэлэн болгосон байна.  

ГШҮ 6.2 Үр авах сав бэлтгэх 

 500мл ээс багагүй багтаамжтай, хэмжигч зураас 

бүхий хэмжээтэй, ариутгагдсан шилэн сав, 

шүүлтүүр резин, марлийг бэлтгэсэн байна.  

ГШҮ 6.3 Үр гадагшлуулахад 

идэвхжүүлэх 

 Бодонг хиймэл мэгж дээр хариалгах бэлтгэл ажил 

болох хэвлийн хэсгийг угаах, бэлэг эрхтэнд 

массаж хийх, хиймэл мэгжийг ороо орсон мэгжний 

үтрээнээс ялгарсан салслаг шингэнг түрхэн 

үнэртүүлэх зэрэг арга хэмжээг авсан байна.  

ГШҮ 6.4 Үр авахад бэлтгэх 

 Технологийн шаардлагыг хангасан, хайс, шал, 

гишгүүр, хиймэл мэгж үр авах шилэн сав шүүлтүүр 

алчуур, цэвэрлэгээний уусмал, техникч, 

мэргэжилтэн туслагч, гахайчин бэлэн болсон 

байна.  

ГШҮ 6.5 Бодонгийн үрийг 

технологийн дагуу авах 

 Бодонг хиймэл мэгж дээр хариалган үрийг 

технологийн дагуу авсан байна.  

ГШҮ 6.6 Авсан үрийг 

шинжлэх 

 Бодонгоос авсан үрийг лабораторид шинжлэн 

үрийн хэмжээ, өнгө үнэрийг тодорхойлж улмаар 

микроскопоор үрийн идэвхи, хөдөлгөөн 1мл-т байх 

амьд болон үхсэн үрийн тоо, амьдрах чадварыг 

тогтоож бүртгэл хөтөлсөн байна.  

ГШҮ 6.7 Шаардлага 

хангасан үрийг савлаж, 

бүртгэх 

 Технологийн шаарлага хангасан үрийг шингэлэх 

бодисоор шингэлэн арвижуулж вакум уут болон 
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зориулалтын саванд хийж хээлтүүлэгт ашиглахад 

бэлэн болгосон байна.  

ЧЭ 7. Үржлийн 

сүргийг 

хээлтүүлэх 

ГШҮ 7.1 Мэгжний ороог 

шалгах 

 Мэгжний ороог туршигч бодон болон мэргэжилтэн 

үнэн зөв тодорхойлсон байна.  

ГШҮ 7.2 Ороо орсон 

мэгжийг хээлтүүлэгт бэлтгэх 

 Ороо орсон мэгжийг хээлтүүлгийн тохирооны 

дагуу хээлтүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

ГШҮ 7.3 Бодонг хээлтүүлэгт 

бэлтгэх 

 Бодонг хээлтүүлгийн хувиарын дагуу нийлүүлэгт 

бэлдсэн байна.  

ГШҮ 7.4 Хээлтүүлгийг 

явуулах 

 Хээлтүүлгийн тохирооны дагуу ороо нь орсон 

мэгжийг оноосон бодонгоор технологийн зааврын 

дагуу хээлтүүлсэн байна.  

ГШҮ 7.5 Хээлтүүлгийн 

дараа бодонг хайснаас 

гаргах 

 Хээлтүүлэг явагдсаны дараа бодонг мэгжнээс 

тусгаарласан байна.  

ГШҮ 7.6 Хээлтүүлгийн 

ажлыг 3 удаа давтан 

явуулах, бүртгэх 

 Мэгжийг орооны туршид оноосон бодонгоор 2-3 

удаа хээлтүүлсэн байна 

ГШҮ 7.7 3 дахь удаагийн 

хээлтүүлгийн дараа мэгжийг 

хайсанд нь шилжүүлэх, 

бүртгэх 

 Орооны үргэлжлэх хугацаа дуусч хээл авсан 

мэгжийг ганцаарчилсан хайсанд оруулан маллаж 

хээл хамгаалах ажлыг хийсэн байна.  

ЧЭ 8. Мэгжний 

хээлийг шалгах 

ГШҮ 8.1 Хээлтүүлэгт 

оруулсан мэгжний 

жагсаалтыг үзэх 

 Хээлтүүлгийн бүртгэлтэй танилцах замаар 

холбогдох арга хэмжээг авсан байна.  

ГШҮ 8.2 Хээлтүүлэгт 

оруулсанаар хойш 21, 42 

хоносон мэгжний ороог 

мэдрэхүйгээр шалгах 

 Хээлтүүлтүүлсэнээс хойш мэгжний ороо дахин 

элэрч байгаа шалтгааныг тогоож холбогдох арга 

хэмжээг авсан байна. 

ГШҮ 8.3 Хээлтүүлэгт 

оруулсанаас хойш 21 хоног 

хоносон мэгжийг хээл 

тодорхойлох үзлэгт 

 Хээлтүүлэгт оруулсан мэгж бүрийг 21 хоногийн 

дараа ороо дахин илэрч буй эсэхийг үзэж 

эргэлзээтэй тохиолдолд хээл тодорхойлох 
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хамруулах. /Эхо 

аппаратаар/ 

багажны тусламжтайгаар оношлон үзлэгт 

хамруулсан байна 

ГШҮ 8.4 Хээлтсэн мэгжийг 

хээлтэй мэгжний групп 

хайсанд оруулах 

 Үзлэгээр хээл авсан нь тодорхой болсон мэгжийг 

хайсанд оруулан технологийн зааврын дагуу 

малласан байна 

ГШҮ 8.5 21, 42 хоногийн 

хугацаанд хээлтээгүй 

мэгжийг дахин хээлтүүлэгт 

оруулах 

 Эхний ороондоо хээл аваагүй шалтгааныг 

тогтоосон байна. 

 Дахин ороо илэрсэн мэгжийг оноосон бодонгоор 

хээлтүүлэх ажлыг технологийн дагуу хийсэн 

байна. 

ГШҮ 8.6 Хээлтүүлгийн 

бүртгэл хөтлөлтийг хөтлөх 

 Хээлүүлгийн бүртгэлийг хэвэлмэл маягтаар болон 

цахим хэлбэрээр тогтмол баяжуулалт хийж үнэн 

зөв, эмх цэгцтэй хийсэн байна. 

ЧЭ 9. Үржлийн 

сүрэгт ангилалт 

хийх 

ГШҮ 9.1 Үржлийн сүрэгт 

ангилалт хийх бэлтгэл 

хангах 

 Үржлийн сүрэгт ангилалт явуулах мэргэжлийн баг 

томилогдон шаардагдах багаж тоног 

төхөөрөмжийг бэлэн болгосон байна.  

 Ангилалтанд орох сүрэгт мал эмнэлэг, үржлийн 

ажлын үзлэг хийж, ангилалтын заавартай 

танилцсан байна.  

ГШҮ 9.2 Үржлийн сүрэгт 

ангилалт, заазлалт явуулах 

төлөвлөгөө боловсруулах 

 Ангилалтыг хэзээ ямар хугацаагаар хийх, хэн 

толгойлон ажиллах нэрс тодорсон байна. 

 Шаардагдах багаж хэрэгсэл, хэвлэмэл хуудас 

ажиллах хүч, өрөө тасалгаа, бүртгэлийн маягтууд 

бэлэн болж, төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан 

байна.  

ГШҮ 9.3 Үржлийн сүрэгт АА-

н журмын дагуу ангилалт 

хийх 

 Ангилалтын заавартай сайн танилцаж, заасан 

хугацаанд томилогдсон комисс үр дүнтэй ажиллан, 

дүнг нэгтгэн танилцуулахаар бэлтгэсэн байна.  

ГШҮ 9.4 Ангилалт, заазлалт 

явуулсан тухай тайлагнах 

 Ангилалтын дүнг нэгтгэн танилцуулсан байна.  

 Ангилалтын дүнгээр цаашид ажиллах төлөвлөгөө 

гарган, үржлийн бүртгэлд баяжуулалт хийж, 

шинээр хээлтүүлгийн тохироо хийж, үржлийн 
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сүргээс заазлагдсан бодон, мэгжийг ялгаж 

бордооны байранд шилжүүлсэн байна. 

ГШҮ 9.5 Ангилалт, 

заазлалтын үр дүнгээс 

үндэслэн цаашид 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

төлөвлөх 

 Ангилалтын үр дүнд цаашид ажиллах төлөвлөгөөг 

холбогдох хүмүүст танилцуулж, төвлөгөөний 

биелэлтэнд хяналт тавиж ажиллахыг 

ажилтануудад даалгасан байна. 



75 

 

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн нэгжийн код: АН 6320-13-03-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжээр гахайн сүргийг 

маллагааны ажлыг технологийн дагуу гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшинэ 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

ХАБЭА мөрдөх, үржлийн ажлыг зохион байгуулах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 420 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л

э
л

 д
э
э
р

 

1 

ЧЭ 1. Гахайны 

байрны стандартыг 

шалгах 

ГШҮ 1.1 Бүх төрлийн гахайн 

байрны гэрэлтүүлэг шаардлага 

хангаж байгаа эсэхэд хяналт 

тавих 

8 24 24 56 

ГШҮ 1.2 Гахайн байрны 

агааржуулалтад хяналт тавих 

ГШҮ 1.3 Гахайн байрны 

усжуулалтын шугмын хэвийн 

ажиллагаанд хяналт тавих 

ГШҮ 1.4 Нэгж гахайны эзлэх орон 

зай стандартад нийцсэн эсэхийг 

төрөл тус бүрийн стандартын 

дагуу шалгах 

ГШҮ 1.5 Тэжээлийн онгоцны 

тохиромжтой байгаа эсэхийг 

шалгах 

ГШҮ 1.6 Гахайн байрны дулааны 

хэм стандарт шаардлагыг хангаж 

байгаа эсэхийг шалгах 

2 

ЧЭ 2. Гахайн сүрэгт 

эрүүл мэндийн үзлэг 

хийх 

ГШҮ 2.2 Гахайны зан араншинд 

өөрчлөлт гарсан эсэхийг нягтлах 

8 16 24 48 
ГШҮ 2.3 Баас шээсний өнгийг 

ажиглах 

ГШҮ 2.4 Гадна бэлэг эрхтний 

хэвийн байдлыг ажиглах 
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ГШҮ 2.5 Оношлогоог 

баталгаажуулах 

ГШҮ 2.2 Гахайны зан араншинд 

өөрчлөлт гарсан эсэхийг нягтлах 

3 

ЧЭ 3. Бүх төрлийн 

гахайн усалгаанд 

хяналт тавих 

ГШҮ 3.1 Бүх төрлийн гахайны 

усны хангамжийг шалгах 

8 24 24 56 

ГШҮ 3.2 Усны хэм стандарт 

шаардлагад нийцсэн эсэх хяналт 

тавих 

ГШҮ 3.3 Усны эрүүл ахуйд хяналт 

тавих 

ГШҮ 3.4 Ус түгээгүүрийн эрүүл 

ахуй, хэвийн ажиллагааг шалгах 

4 

ЧЭ 4. Гахай тэжээх 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Гахайн төрөл тус бүрээр 

тэжээх хөтөлбөр боловсруулах 

8 24 24 56 

ГШҮ 4.2 Ажилтануудад гахай 

тэжээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

зааварчилгаа өгөх 

ГШҮ 4.3 Гахай тэжээх 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

ГШҮ 4.4 Тэжээлийн чанар, эрүүл 

ахуйд хяналт тавих 

ГШҮ 4.5 Тэжээлийн чанарт хяналт 

тавих 

ГШҮ 4.6 Тэжээл түгээгүүрийн 

хүрэлцээтэй байдал, хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

5 
ЧЭ 5. Гахайн байрны 

эрүүл ахуйг хянах 

ГШҮ 5.1 Бүх төрлийн гахайн 

байрны цэвэрлэх технологи 

зааварчилгаа өгөх 

10   24 34 

ГШҮ 5.2 Цэвэрлээг технологийн 

дагуу гүйцэтгэж байгаа эсэхийг 

шалгах 

ГШҮ 5.3 Бүх төрлийн гахайны 

хэвтэр тогтмол хуурай байгаа 

эсэхэд хяналт тавих 

ГШҮ 5.4 ХАБЭА шаардлага 

мөрдөж байгаад хяналт тавих 

6 
ЧЭ 6. Гахайн сүргийг 

хөдөлгөх 

ГШҮ 6.1 Бүх төрлийн гахайд 

тохирсон хөдөлгөөн хийлгэх 

зааварчилгаа боловсруулах 

10 16 14 40 

ГШҮ 6.2 Гахай сүргийг хөдөлгөх 

технологийн зааварчилгааг 

ажилтнуудад өгөх 

ГШҮ 6.3 Гахайн сүргийг хөдөлгөх 

төлөвлөгөөг гахайны төрөл тус 

бүрээр нь боловсруулах 
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ГШҮ 6.4 Гахайн сүргийг 

хөдөлгөхөд хяналт тавих 

7 
ЧЭ7. Гахайн сүргийг 

амраах 

ГШҮ 7.1 Гахайны төрөл тус 

бүрээр амрах горимыг 

боловсруулах 

8 16 24 48 

ГШҮ 7.2 Гахайг амраах хуваарийг 

төрөл тус бүрээр гаргах 

ГШҮ 7.3 Гахайны амрах тав 

тухтай орчинг бүрдүүлэх 

ГШҮ 7.4 Гахайг амраах 

технологийн зааврыг 

ажилтануудад өгөх 

ГШҮ 7.5 Гахайг амраах хуваарийн 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

8 
ЧЭ 8. Хээлтэй 

мэгжийг төллүүлэх 

ГШҮ 8.1 Мэгжийг төллүүэх орчин, 

нөхцөлийг бүрдүүлэх 

24 24 34 82 

ГШҮ 8.2 Мэгжийг төллөлтөнд 

бэлтгэх 

ГШҮ 8.3 Хээлтэй мэгжийг 

төллүүлэх 

ГШҮ 8.4 Мал эмнэлгийн анхны 

тусламж үзүүлэх 

ГШҮ 8.5Төллөсөн мэгжийг арчлах 

ГШҮ 8.6Торойг амлуулах 

ГШҮ 8.7Байр, орчныг цэвэрлэх 

Нийт цаг 84 144 192 420 

 

Онол, дадлагын харьцаа 
20% 80% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

дүрэм, журам 

 Гахай маллах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах 

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм, журмыг баримтлах 

 Механик, техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах 

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших 

 Ажлын заавар, зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах 

 Ажлын дарааллыг мэдэх 

 Ажиллах технологийг уншх 

 Ажиллах заавартай танилцах 
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Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах 

хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Гахайн аж ахуйн фермер 

 Хамтран суралцагчид 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, 

нүдний шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг 

тогтмол хэрэглэх 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 

Гахайны байрны стандартыг шалгах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Бүх төрлийн гахайн байрны гэрэлтүүлэг 

шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих 

ГШҮ 1.2 Гахайн байрны агааржуулалтад хяналт 

тавих 

ГШҮ 1.3 Гахайн байрны усжуулалтын шугмын 

хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих 

ГШҮ 1.4 Нэгж гахайны эзлэх орон зай, стандартад 

нийцсэн эсэхийг төрөл тус бүрийн стандартын 

дагуу шалгах 

ГШҮ 1.5 Тэжээлийн онгоцны тохиромжтой байгаа 

эсэхийг шалгах 

ГШҮ 1.6 Гахайн байрны дулааны хэм стандарт 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах  

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн байрны стандарт 

 Гэрэлтүүлгийн стандарт 

 Агаарын хэм 

 Гахайн усжуулалт 

Ур чадвар 

 Бүх төрлийн гахайн байрны гэрэлтүүлэг 

шалгах 

 Гахайн байрны усжуулалтын шугмын 

хэвийн ажиллагааг хянах 

 Нэгж гахайны эзлэх орон зай стандартад 

нийцсэн эсэхийг төрөл тус бүрийн 

стандартын дагуу шалгах 

 Тэжээлийн онгоцыг шалгах 
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 Гахайн байрны дулааны хэм стандарт 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах, Харилцааны ур чадвар 

 Цаг баримталдаг, Шударга 

 Нягт нямбай, цэвэрч, Ажигч гярхай 

 Аюулыг илрүүлж, эрсдлийг арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой, Шинийг 

эрэлхийлдэг 

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар:  Сургалтын танхим  

 Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар 

 Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур 

 Самбарын дэлгэц цаас 

 Үзэг, бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө, дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  Хашаа, байр 

 Өдөр тутмын хувцас, хэрэгсэл 

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер 

 Агаарын дулаан хэмжигч 

 Усны дулаан хэмжигч 

Ашигласан материал: 1. Pig signals. Jan Hulsen 

2. Sows 

3. Piglets 

4. Finishing pigs 

5. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

6. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

7. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

8. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 
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9. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

10. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гахайн сүрэгт эрүүл мэндийн үзлэг хийх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Бүх төрлийн гахайны бэртэл гэмтэл 

авсан эсэхийг шалгах 

ГШҮ 2.2 Гахайны зан араншинд өөрчлөлт гарсан 

эсэхийг нягтлах 

ГШҮ 2.3 Баас, шээсний өнгийг ажиглах 

ГШҮ 2.4 Гадна бэлэг эрхтний хэвийн байдлыг 

ажиглах 

ГШҮ 2.5 Оношлогоог баталгаажуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 48 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн биеийн бүтэц 

 Эрүүл болон өвчилсөн гахайны шинж 

тэмдэг, өвчний илрэх байдал 

Ур чадвар 

 Мэдрэхүйн эрхтэнээр шалгах 

 Бүх төрлийн гахайны бэртэл гэмтэл 

оношлох 

 Гахайны зан араншинд гарсан өөрчлөлтийг 

мэдрэх 

 Баас, шээсний өнгөөр оношлох 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах, Цаг баримтлах 

 Шударга, Нягт нямбай 

 Аюулыг илрүүлж, эрсдлийг тооцож, арга 

хэмжээ авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой, Шинийг 

эрэлхийлдэг 

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Аж ахуйн нэгж, Мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур 

 Самбарын дэлгэц цаас 

 Үзэг, бал, Ном, сурах бичиг 
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 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Хашаа, байр 

 Өдөр тутмын хувцас, хэрэгсэл 

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай /нас, хүйс/ 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Чагнуур, халууны шил 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер, зургийн аппарат 

 Хуруу шил, тариур 

Ашигласан материал: 

1. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

2. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

3. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг 

эмгэг эх барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

4. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

5. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Бүх төрлийн гахайн усалгаанд хяналт тавих 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Бүх төрлийн гахайны усны хангамжийг 

шалгах 

ГШҮ 3.2 Усны хэм стандарт шаардлагад нийцсэн 

эсэхэд хяналт тавих 

ГШҮ 3.3 Усны эрүүл ахуйд хяналт тавих 

ГШҮ 3.4 Ус түгээгүүрийн эрүүл ахуй, хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо:  15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Аж ахуйн дотоод дүрэм, журам 

 Гахайн биеийн бүтэц 

 Усны стандарт шаардлага 

 Бүх төрлийн гахайн өдөрт зайлшгүй 

хэрэглэх усны хэмжээ 
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Ур чадвар 

 Усны хэмийг шалгах 

 Усны эрүүл ахуйг шалгах 

 Ус түгээгүүрийн эрүүл хэвийн ажиллагаа 

 Тооцоолон бодох, Бүртгэл хөтлөх 

 Хяналт үнэлгээ хийх, Багаар ажиллах 

Хандлага 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Багаар ажиллах, Цаг баримтлах 

 Шударга, Нягт нямбай 

 Аюулыг илрүүлж, эрсдлийг тооцож, арга 

хэмжээ авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой, Шинийг 

эрэлхийлдэг 

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Аж ахуйн нэгж, Мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Аж ахуйн дотоод дүрэм, журам 

 Самбарын алчуур, Ватум цаас, Маркер, 

Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг, Технологийн карт 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн \ 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлага 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект, Цахим хичээл -№  

 Үнэлгээний хуудас, ХАБЭА-н 

зааварчилгааны дэвтэр  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Хашаа байр, Өдөр тутмын хувцас хэрэгсэл 

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Хэмжигч хувин, усны дулааны хэм, эрүүл 

ахуйг хэмжигч 

 Тэжээлийн онгоц, тэжээлийн бүртгэлийн 

дэвтэр, тэжээлийн цагийн хуваарь, тэрэг, 

хүрз 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Авто услуур, усны сав 

 Автомат тэжээл түгээгүүр 

 Хэмжигч хувин, усны дулааны хэм, эрүүл 

ахуйг хэмжигч 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs  

2. Мал аж ахуй С. Доржбпүрэв, УБ. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 
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4. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

6. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
ЧЭ 4. Гахай тэжээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Гахайн төрөл тус бүрээр тэжээх 

хөтөлбөр боловсруулах 

ГШҮ 4.2 Ажилтнуудад гахай тэжээх хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх зааварчилгаа өгөх 

ГШҮ 4.3 Гахай тэжээх хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

ГШҮ 4.4 Тэжээлийн эрүүл ахуйд хяналт тавих 

ГШҮ 4.5 Тэжээлийн чанарт хяналт тавих 

ГШҮ 4.6 тэжээл түгээгүүрийн хүрэлцээтэй байдал, 

хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн биеийн бүтэц, хоол боловсруулах 

эрхтэний онцлог 

 Бүх төрлийн гахай стандартад нийцсэн 

тэжээлийн хэмжээ, орц найрлага, 

тэжээллэг 

Ур чадвар 

 Гахайн төрөл тус бүрээр тэжээлийн 

хөтөлбөр боловсруулах 

 Тэжээлийн чанар, эрүүл ахуй, тэжээл 

түгээгүүрийн хэвийн ажиллагаанд хяналт 

тавих 

 Тэжээл бэлтгэх, ангилж, ялгах 

 Автомат тэжээл түгээрийн ажиллагааны 

зарчим 

 Норм тогтоох, Хуваарилалт хийх 

 Ажил мэргэжилдээ сонирхолтой, Багаар 

ажиллах 

Хандлага 

 Ажлын байрны ХАА, ЭА-н шаардлагыг 

мөрдөх 
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 Харилцааны ур чадвар, Цаг баримталдаг 

 Хариуцлагатай, нягт нямбай, ажигч 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ 

авах,  

 Шинийг эрэлхийлдэг, Танин мэдэх хүсэл 

эрмэлзлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Аж ахуйн нэгж, Мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Аж ахуйн дотоод дүрэм, журам 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 

 Үзэг, бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Хашаа байр, Өдөр тутмын хувцас хэрэгсэл 

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Тэжээлийн онгоц, тэжээлийн бүртгэлийн 

дэвтэр, тэжээлийн цагийн хуваарь, тэрэг, 

хүрз 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Авто услуур 

 Автомат тэжээл түгээгүүр 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs  

2. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

4. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

6. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гахайн байрны эрүүл ахуйг хянах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Бүх төрлийн гахайн байрыг цэвэрлэх 

технологийн зааварчилгаа өгөх 

ГШҮ 5.2 Цэвэрлэгээг технологийн дагуу гүйцэтгэж 

байгаа эсэхийг шалгах 

ГШҮ 5.3 Бүх төрлийн гахайны хэвтэр тогтмол 

хуурай байгаа эсэхэд хяналт тавих 

ГШҮ 5.4 ХАБЭА-н шаардлага мөрдөж байгаад 

хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 34 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Аж ахуйд тохирох ариутгалтын бодис 

 Цэвэрлэгээ хийх технологи 

 Гахайн байрны стандарт 

Ур чадвар 

 Бүх төрлийн гахайн байрны эрүүл ахуйн 

үзлэг хийх 

 Бүх төрлийн гахайн хэвтэрийг хуурай, тав 

тухтай байлгах 

 ХАБЭА шаардлага мөрдөж байгаа эсэхэд 

хяналт тавих 

 Хяналт үнэлгээ хийх 

 Гахайн байранд эрүүл ахуйн үзлэг хийх 

 Ажлын ур чадварын зааварчилгаа өгөх 

Хандлага 

 Гахайн байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөх 

 Багаар ажиллах 

 Асуудлыг шийдвэрлэх 

 Аюулыг илрүүлж, эрсдлийг арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Цаг баримталдаг 

 Шударга, нягт нямбай, ажигч 

 Ажил, мэргэжилдээ сонирхолтой, тууштай 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар, Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбарын алчуур, Ватум цаас, Маркер, 

Үзэг, бал,  

 Ном, сурах бичиг,  

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага  

 Биет үзүүлэн \Гахайн үүлдрийн\ 
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 Ээлжит хичээлийн болон Дадлага 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Хичээлийн конспект, Цахим хичээл -№ 

 Үнэлгээний хуудас, ХАБЭА-н 

зааварчилгааны дэвтэр  

 Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Хашаа байр, Өдөр тутмын хувцас, 

хэрэглэл 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Алчуур, шүүр, ариутгалын бодис, 

цэвэрлэгээний материал, хувин, ус 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Газ анализатор 

 Халуун хүйтэн хэмжигч термотетр 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs  

2. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

4. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

6. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гахайн сүргийг хөдөлгөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Бүх төрлийн гахайд тохирсон хөдөлгөөн 

хийлгэх зааварчилгаа боловсруулах 

ГШҮ 6.2 Гахай хөдөлгөөн хийх технологийн 

зааварчилгааг ажилтнуудад өгөх 

ГШҮ 6.3 Гахайг хөдөлгөх хуваарийг гахайны 

төрөл тус бүрээр нь боловсруулах 

ГШҮ 6.4 Гахайг хуваарийн дагуу хөдөлгөөн 

хийлгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 40 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн биеийн бүтэц 

 Газар зүйн байдлыг ялган таних 

Ур чадвар 
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 Бүх төрлийн гахайд тохирсон хөдөлгөөн 

хийлгэх зааварчилгаа боловсруулах 

 Гахай хөдөлгөөн хийх технологийн 

зааварчилгааг ажилтнуудад өгөх 

 Гахайг хөдөлгөх төлөвлөгөөг гахайны 

төрөл тус бүрээр нь боловсруулах 

 Гахайг хөдөлгөөн хийлгэх төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Хандлага 

 ХАБЭА шаардлагыг мөрдөх, Багаар 

ажиллах 

 Харилцааны ур чадвар 

 Цаг баримталдаг 

 Шударга, нягт нямбай, цэвэрч 

 Ажигч, гярхай 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ 

авах 

 Мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Шинийг эрэлхийлдэг 

 Танин мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар, Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур 

 Самбарын дэлгэц цаас, Үзэг 

 Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл 

 Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Өдөр тутмын хувцас, хэрэглэл 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Амьтан гэмтээхэргүй уяа, шилбүүр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
Хашаа байр, Компьютер 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs 

2. Мал аж ахуй С. Доржбпүрэв, УБ. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

4. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 
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5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

6. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гахайн сүргийг амраах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 7.1 Гахайн төрөл тус бүрээр амраах 

хуваарийг гаргах 

ГШҮ 7.2 Гахайны амрах тав тухтай орчинг 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 7.3 Гахайг амраах технологийн зааврыг 

ажилтнуудад өгөх 

ГШҮ 7.4 Гахайг амраах хуваарийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 48 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Бодон гахайг нийлүүлгийн болон 

нийлүүлгийн бус үед амраах горим 

 Бусад бүх төрлийн гахайн амрах горим 

Ур чадвар 

 Гахайн төрөл тус бүрээр амрах горимыг 

боловсруулах 

 Гахай тав тухтай амрах орчин бүрдүүлэх 

Хандлага 

 Ажил мэргэжилдээ сонирхолтой 

 Багаар ажиллах, Ажлын байрны аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг 

мөрдөх 

 Харилцааны ур чадвар 

 Цаг баримталдаг 

 Хариуцлагатай, нягт нямбай, ажигч 

 Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ 

авах 

 Шинийг эрэлхийлдэг 

 Танин мэдэх хүсэл эрмэлзлэлтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын анги танхим 

 Сургуулийн лаборатор 

 Орон нутгийн үйлдвэр, аж ахуйн газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 
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 Үзэг, бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Өдөр тутмын хувцас, хэрэгсэл 

 Төрөл бүрийн үүлдрийн гахай 

 Хяналтын хуудас, цаас, шугам, харандаа, 

самбар 

 Амьтан гэмтээхээргүй уяа, шилбүүүр 

 Сүрэл, дэвсгэр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хашаа, байр, Гэрэлтүүлэг, шалны 

халаалтын төхөөрөмж, 

 Компьютер 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs 

2. Мал аж ахуй С. Доржпүрэв, УБ. 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах. Д. Самданжамц, УБ. 

2012 он 

4. Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга, 

УБ 1978 он 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих, Б. Кукэ, Ш. Цэрэв, УБ. 1982 он 

6. Мал зүйчдийн гарын авлага. Б. Биньеэ, УБ. 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй, Д.Жанчивдорж, УБ. 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Хээлтэй мэгжийг төллүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 8.1 Мэгжийг төллүүлэх орчин, нөхцөлйг 

бүрдүүлэх 

ГШҮ 8.2 Мэгжийг төллөлтөнд бэлтгэх 

ГШҮ 8.3 Хээлтэй мэгжийг төллүүлэх 

ГШҮ 8.4 Мал эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх 

ГШҮ 8.5 Төллөсөн мэгжлийг арчлах 

ГШҮ 8.6 Торойг амлуулах 

ГШҮ 8.7 Байр, орчныг цэвэрлэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 82 

Суралцагчийн тоо: 15 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн биеийн бүтэц, онцлог 

 Хээлтэй мэгжийг арчилж, маллах 

зааварчилгаа 

 Байрны стандарт 

Ур чадвар 

 Мэгжийг төллөлтөнд бэлтгэх 

 Мэгжийг төллүүлэх 

 Мал эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх 

 Төллөсөн мэгжийг арчлах 

 Торойг амлуулах 

 Байр, орчныг цэвэрлэх 

Хандлага 

 Багаар ажиллах, Асуудлыг шийдвэрлэх 

 Аюулыг илрүүлж, эрсдлийг арилгах арга 

хэмжээ авах 

 Цаг баримталдаг, Шударга, нягт нямбай, 

ажигч 

 Ажил, мэргэжилдээ сонирхолтой, тууштай 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын байгууллага: Хичээлийн танхим 

№... Сургуулийн лаборатор, дадлагын 

газар 

 Орон нутгийн мал бүхий иргэн, хувийн аж 

ахуйн нэгж байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Хээлтүүлгийн хүснэгт, үржлийн мэгжний 

хүснэгт, торой орлогод авах хүснэгт 

 Холбогдох ном, гарын авлага, зурагт 

хуудас 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Тэжээлийн түүхий эд, хольцууд, тэжээл, 

ус, агааржуулалт 

 Эмийн санд байх эмийн бэлдмэлүүд 

 Хувин сав, алчуур, ариутгалын бодис, 

резин бээлий 

 Ороох, боох материалууд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хувин сав, торойн хайрцаг, гэрлийн шил, 

халдаг дэвсгэр, цахилгааны эх үүсвэр 

 Мэгжний хаг, үхсэн торой хаях устгалын 

цэг 

 Жин, ухамны бахь, сүүл тайрагч 

 Эх барих багаж 

 Халууны шил, чагнуур 

 Тэжээлийн онгоц, услуур, тэжээлийн 

хайрцаг 

Ашигласан материал: 

1. Pig signals. Jan Hulsen, Sows, Piglets, Finishing 

pigs 

2. Мал аж ахуй. С. Доржпүрэв УБ хот, 1990 он 

3. Мал зүйчдийн лавлах, Д.Самданжамц. УБ хот 

2012 он  
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4. “Төрөл бүрийн мал амьтны ажилбар хийх арга 

“1978 он 

5. Нөхөн үржихүй, зохиомол хээлтүүлэг эмгэг эх 

барих Б.Кукэ, Ш, Цэрэв УБ хот 1982 он 

6. Малзүйчдийн гарын авлага Б.Биньеэ УБ хот 

2011 он 

7. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он  

8. Д.Батаа гахайн үржүүлэг, тэжээллэг 

технологийн үндэс УБ хот 2003 он. 

9. Х.Гэндарам малын тэжээллэг УБ хот 1998 он,  

10. Жеимс Брадли Хрон Гахайн аж ахуй гарын 

авлага, гэр санаачлага төсөл УБ 2007 он  

11. З.Оюунтунгалаг Гахайг циклээр үржүүлэх, 

СHF олон улсын байгуулага УБ 2009 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

 Суурь боловсролтой эсвэл түүнээс дээш боловсролтой. 

 “Эрчимжсэн аж ахуйн фермер” мэргэжлээр ажиллах хүсэл сонирхолтой, мал, амьтны 

аж ахуй эрхлэх анхан шатны мэдлэг, туршлагатай. 

 Эрүүл мэндийн үзлэгт хамарсан байх 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 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 шаардлага 

 Мал зүйч мэргэжлээс бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл дадлагажсан 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт 

 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл 

үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний 

аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх 

 

Сургалтын орчинд:  

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

түүхий эд материал  

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

Өмнөх чадамжийн нэгжтэй ижил тул дахин оруулах шаардлагагүй. 

IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Эрчимжсэн гахайн аж ахуйн фермер Чадамжийн нэгжийн код AH 6320-13-03-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн сүргийг маллах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 
Гүйцэтгэлийн нотолгоо 

Үнэлгээ 

хийгдэх орчин 

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл  

ЧЭ 1. Гахайн байрны 

стандартыг шалгах 

ГШҮ 1.1 Бүх төрлийн 

гахайн байрны 

гэрэлтүүлэг шаардлага 

хангаж байгаа эсэхэд 

хяналт тавих 

 Бүх төрлийн гахайн байранд тавигддаг 

 гэрэлтүүлгийн шаардлагыг тайлбарласан 

байна 

 Байгалийн болон нэмэлт гэрэлтүүлэгийн 

тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг, 

талбайн гэрэлтүүлэг хангалттай байгааг 

долоо хоногт 1-ээс доошгүй удаа 

шалгасан 

Сургалтын 

танхим 

Дадлагын 

газар 

Аж ахуйн 

газрын гахайн 

байранд 

Бичгээр 

Ажиглалт 

Ярилцлага 

ГШҮ 1.2 Гахайн байрны 

агааржуулалтад хяналт 

тавих 

 Бүх төрлийн гахайн байрны 

агааржуулалтад тавигддаг шаардлагыг 

тайлбарласан байна 

 Агааржуулалтын сэнсний хэвийн 

ажиллагааг шалгасан, агаарын чанарыг 

газ анализаторын тусламжтайгаар хэмжиж 

тодорхойлсон 

ГШҮ 1.3 Гахайн байрны 

усжуулалтын шугмын 

хэвийн ажиллагаанд 

хяналт тавих 

 Бүх төрлийн гахайн байрны усан 

хангамжийн системд тавигддаг 

шаардлагыг тайлбарласан байна 

 Бүх төрлийн гахайн байрны ус 

түгээгүүрийн хэвийн ажиллагааг шалгаж, 

эвдрэл, гэмтлийг илрүүлж, шийдвэрлэсэн 

ГШҮ 1.4 Нэгж гахайны 

эзлэх орон зай 

стандартад нийцсэн 

 Бүх төрлийн гахайны зогсоол, хайсны 

хэмжээ нь гахайн тоо, хэмжээнд тохирсон, 
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эсэхийг төрөл тус 

бүрийн дагуу шалгах 

гахайн амрах, хэвтэх, хөдлөх хэвийн 

нөхцөл бүрдсэнийг шалгасан байна 

ГШҮ 1.5 Тэжээлийн 

онгоцны тохиромжтой 

байгаа эсэхийг шалгах 

 Гахайн сүргийн байрны тэжээл 

түгээгүүрийн хэвийн ажиллагаа, 

хүрэлцээтэй байдлыг шалгасан 

ГШҮ 1.6 Гахайн байрны 

дулааны хэм стандарт 

шаардлагыг хангаж 

байгаа эсэхийг шалгах 

 Бүх төрлийн гахайн байрны дулааны хэм 

нь гахайны нас, хүйс, төрөл тус бүрийн 

шаардлагад нийцсэнийг шалгасан байна 

ГШҮ 1.7 Гахайн байрны 

бохирын системийн 

хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

 Бүх төрлийн гахайн байрны бохир 

зайлуулах систем доголдолгүй, хэвийн 

ажиллаж байгаа эсэхийг өдөр тутам 

шалгасан 

ЧЭ 2. Гахайн сүрэгт 

эрүүл мэндийн үзлэг 

хийх 

ГШҮ 2.1 Бүх төрлийн 

гахайны бэртэл гэмтэл 

авсан эсэхийг шалгах 

 Бүх төрлийн гахайны бэртэл гэмтэл, 

түүний илрэх байдлыг ялгаж 

тайлбарласан 

 Гахайн аж ахуйн фермер нь долоо хоногт 

1-ээс доошгүй удаа гахайн сүрэгт үзлэг 

хийх явцад бэртгэл гэмтлийг илрүүлж, 

арга хэмжээ авсан 

ГШҮ 2.2 Гахайны зан 

араншинд өөрчлөлт 

гарсан эсэхийг нягтлах 

 Гахайн зан араншинд гарч болох 

өөрчлөлтүүд, илрэх байдлыг ялгаж 

тодорхойлсон 

 Гахайн сүрэгт долоо хоногийн үзлэг хийх 

явцад зан араншинд өөрчлөлт гарсан 

гахайг илрүүлж, шалтгааныг тодруулж, 

арга хэмжээ авсан. (хоол идэх дуршил 

буурах, тайван бус байх, хэт мэдрэмтгий, 

үргэмтгийн байх зэрэг) 

 Гахайн байрны ажилтнуудын өдөр тутмын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж, бүртгэл 
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хөтлөлттэй танилцаж, дүн шинжилгээ 

хийж, зөвлөмж, заавар өгсөн байна 

ГШҮ 2.3 Баас шээсний 

өнгийг ажиглах 

 Гахайн баас, шээсний хэвийн болон 

өөрчлөлтэй үеийн илрэх байдлыг ялгаж 

тайлбарласан 

 Баасанд цусны толбо илрэлт, өнгөний 

өөрчлөлтийг тогтмол, нягт нямбай 

ажиглаж, тэмдэглэж, бусад ажилтанд 

анхааруулсан 

 Гахайны баас, шээсний өнгөний 

өөрчлөлтийг тогтмол ажиглаж, 

тэмдэглэсэн, сэжигтэй тохиолдолд малын 

эмчид мэдэгдэж, оношийг тодруулсан 

байна 

ГШҮ 2.4 Гадна бэлэг 

эрхтний хэвийн байдлыг 

ажиглах 

 Бодон болон мэгжний гадна бэлэг эрхтэн 

хавдсан, урагдсан, үнэртэй шингэн 

ялгарсан, шээсэнд өөрчлөлт гарсан 

эсэхийг ажиглаж, илрүүлсэн 

 Өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд холбогдох 

ажилтанд мэдэгдэж, эмчилгээнд оруулсан 

 
ГШҮ 2.5 Оношлогоог 

баталгаажуулах 

 Гахайн сүргийн эрүүл мэндийн үзлэгээр 

сэжигтэй байдал илэрсэн тохиолдолд 

оношийг тодруултал тусгаарласан 

 Сэжигтэй гахайг малын эмчид үзүүлж, 

оношийг тодруулсан байна 

ЧЭ 3. Бүх төрлийн 

гахайн усалгаанд хяналт 

тавих 

ГШҮ 3.1 Бүх төрлийн 

гахайны усны 

хангамжийг шалгах 

 Бүх төрлийн гахайг +10 хэмийн усаар 

ханатал нь, тогтмол хангасан байна. 

 Гахайн байрны ажилтаны ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьсан байна 
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ГШҮ 3.2 Усны хэм 

стандарт шаардлагад 

нийцсэн эсэх хяналт 

тавих 

 Ус түгээгүүрийн систем дэх усны хэмийг 

усны дулаан хэмжих багажаар өдөр бүр 

тогтмол хэмжиж, тэмдэглэсэн 

 Усны хэм алдагдсан үед холбогдох 

ажилтанд мэдэгдэж, яаралтай 

шийдвэрлэсэн 

ГШҮ 3.3 Усны эрүүл 

ахуйд хяналт тавих 

 Ус түгээгүүрийн систем дэх усны 

бохирдолыг мэдрэхүйн эрхтэнээр тогтмол 

үнэлж, сэжигтэй тохиолдолд өөр эх 

үүсвэрийг ашигласан 

 Шаардлагатай үед дээжийг лабораторит 

шинжлүүлж, асуудлыг шийдвэрлэсэн 

ГШҮ 3.4 Ус түгээгүүрийн 

эрүүл ахуй, хэвийн 

ажиллагааг шалгах 

 Ус түгээгүүрийн эрүүл ахуйн байдлыг 7 

хоногт 1-ээс доошгүй удаа тогтмол 

шалгасан 

 Шаардлагатай үед асуудлыг илрүүлж, 

яаралтай шийдвэрлэсэн байна 

ЧЭ 4. Гахай тэжээх 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

ГШҮ 4.1 Гахайн төрөл 

тус бүрээр тэжээх 

хөтөлбөр боловсруулах 

 Аж ахуйн дотоод журам, технологийн 

зааврыг баримтлан гахайг төрөл тус 

бүрээр нь тэжээх хөтөлбөр боловсруулсан 

байна 

ГШҮ 4.2 Ажилтануудад 

гахай тэжээх 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

зааварчилгаа өгөх 

 Гахай тэжээх хөтөлбөрийг АА-н 

ажилтнуудад танилцуулсан 

 Гахай тэжээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

зааварчилгааг ажилтнуудад өгсөн 

ГШҮ 4.3 Гахай тэжээх 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

 Ажилтанууд Бүх төрлийн гахайг тэжээх 

хөтөлбөрийн дагуу тэжээж байгаа эсэхэд 

тогтмол хяналт тавьсан 

 Шаардлагатай үед дахин зааварчилгаа 

өгсөн 
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ГШҮ 4.4 Тэжээлийн 

чанар, эрүүл ахуйд 

хяналт тавих 

 Тэжээл зөөвөрлөн авч ирэх бүрд эрүүл 

ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан 

эсэхийг нягтлан шалгасан 

 Тэжээл өгөх талбай, хэрэгсэл нь эрүүл 

ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан 

эсэхийг шалгасан (торойн зогсоол, 

услуурын онгоц, тэжээлийн хувин гэх мэт) 

 Асуудлыг илрүүлж шийдвэрлэсэн байна 

ГШҮ 4.5 Тэжээл 

түгээгүүрийн 

хүрэлцээтэй байдал, 

хэвийн ажиллагааг 

шалгах 

 Амьдын жинг харгалзан гахайн тоо, 

толгойг тохируулан 1 хайсанд байлгасан 

байна.  

 Үржлийн өсвөр гахайг эр эмээр ялгасан 

байна 

 Тэжээл түгээгүүр хүрэлцээтэй байдлыг 

шалгасан, тэжээх үеийн гахайн тав тухтай 

байдал хангагдсан эсэхийг шалгасан 

байна 

ЧЭ 5. Гахайн байрны 

эрүүл ахуйг хянах 

ГШҮ 5.1 Бүх төрлийн 

гахайн байрны хэвтэр, 

зогсоолын эрүүл ахуйн 

шаардлагыг хангах 

 Бүх төрлийн гахайн байрны хэвтэр, 

зогсоол хуурай, хэвтэхэд тухтай байлгасан 

 Гахайн байрны ажилтны ажлын гүйцэтгэлд 

хяналт тавьсан 

ГШҮ 5.2 Төрөл бүрийн 

гахайн байрны дулааны 

хэмийг тохируулах 

 Бүх төрлийн гахайн байрны дулаан 

хэмжигч багажийн хэвийн ажиллагааг 

тогтмол хянасан 

 Үржлийн сүргийн болон өсвөр, бордооны 

гахайн байрны хэм 16-18⁰, төрөх байрны 

дулааны хэм 20-24⁰, нялх зулзаганы 

орчимд 28-32⁰ орчим байлгах ба аажмаар 

бууруулж салгасан торой хэмд 

шилжүүлсэн байна 

 Нялх торойн болон салгасан торойн 

байрны дулааны дутууг нэмэгдэл эх 
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үүсвэр болох лампаар дээрээс нь шарах, 

дороос нь халдаг гудасаар халааж 

тохируулсан байна 

ГШҮ 5.3 Гахайн байрны 

агаарын чийгшил, эрүүл 

ахуйд хяналт тавих 

 Үржлийн сүргийн байрны агаарын 

харьцангуй чийгшилт 70-75% хэтрэхгүй 

байлгасан 

 Төрөх байрны болон салгасан торойн 

байрны агаарын чийгшилт 65-70% 

барьсан байна 

 Бүх төрлийн гахайн байрны газ 

анализаторын хэвийн ажиллагааг тогтмол 

шалгаж, хянасан, асуудлыг илрүүлж, 

шийдвэрлэсэн байна 

ГШҮ 5.4 Бүх төрлийн 

гахайн байрны 

цэвэрлэгээнд хяналт 

тавих 

 Гахайн байранд цэвэрлэгээ хийж хяналт 

тавих төлөвлөгөө гаргаж батлуулж 

танилцуулсан  

 Төлөвлөгөө графикийн дагуу гахайн 

байрны цэвэрлэгээнд хяналт тавиж 

ажилсан  

ГШҮ 5.5 ХАБЭА 

шаардлага мөрдөж 

байгаа эсэхэд хяналт 

тавих 

 ХАБЭА-н шаардлага мөрдөж байгаа 

эсэхэд хяналт тавиж ажилсан  

 Хяналтын явцад гаргасан зөрчил 

дутгдалыг арилгаж ажилсан  

ЧЭ 6. Гахайн сүргийг 

хөдөлгөх 

ГШҮ 6.1 Бүх төрлийн 

гахайд тохирсон 

хөдөлгөөн хийлгэх 

зааварчилгаа 

боловсруулах 

 Хээлтүүлэгт ашиглагдаж байгаа бодонг 

тарга хүчнээс нь хамаарч өдөрт 2 км 

хүртэл зайд нар салхинд гаргаж, байнгын 

хөдөлгөөнд байлгасан 

 Ороо нь саатсан мэгжийг ороо нь илэртэл 

хуваарийн дагуу нар салхинд гаргаж 

хөдөлгөөн хийлгэсэн 

 Хээлтэй мэгжийг хээлийн эхний хагаст  
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 Сул дорой мэгжтэй хөхүүл мэгжийг торойн 

хамт нар салхинд гаргасан байна 

ГШҮ 6.2 Гахайн сүргийг 

хөдөлгөх технологийн 

зааварчилгааг 

ажилтнуудад өгөх 

 Гахайг туухдаа гахайд бэртэл, гэмтэл 

учруулахааргүй мохоо үзүүртэй шилбүүр, 

хаалт ашигласан 

 Нар салхинд гаргах шаардлагатай гахайг 

аж ахуйн дотоод журмын дагуу 

тодорхойлсон 

ГШҮ 6.3 Гахайн сүргийг 

хөдөлгөх хуваарийг 

гахайны төрөл тус 

бүрээр нь гаргах 

 Нар салхинд гаргах шаардлагатай 

гахайны тоог төрөл тус бүрээр гаргасан 

 Гахайг нар салхинд гаргаж, хөдөлгөх 

хуваарийг төрөл тус бүрээр нь гаргасан 

байна 

ГШҮ 6.4 Гахайн сүргийг 

хөдөлгөхөд хяналт 

тавих 

 Гахайг нар салхинд гаргах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэнд өдөр бүр хяналт тавьсан 

 Хөдөлгөөн хийлгэхшаардлагатай бол 

нэмж, шаардлагагүйг хасаж, бүртгэлийг 

тогтмол шинэчлэсэн 

ЧЭ 7. Гахайн сүргийг 

амраах  

ГШҮ 7.1 Гахайны төрөл 

тус бүрээр амрах 

горимыг боловсруулах 

 Гахайг төрөл, нас хүйс бүрээр нь ялган 

амраах журам, цагын хувиар батлагдсан 

 Амраах журам, цагын хувиарийг 

гахайчидад танилцуулсан  

ГШҮ 7.2 Гахайг амраах 

хуваарийг төрөл тус 

бүрээр гаргах 

 Гахай амраах төлөвлөгөөг нас хүйс 

төрлөөр нь гаргаж бүх ажилтан гахайчдад 

танилцуулсан  

ГШҮ 7.3 Гахайны амрах 

тав тухтай орчинг 

бүрдүүлэх 

 Төрөл бүрийн нас хүйсний гахай амрах 

орчинг бүрдүүлсэн 

 Амрах нөхцлийг хангахуйцаар гахайг 

байранд байршуулсан  
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ГШҮ 7.4 Гахайг амраах 

технологийн зааврыг 

ажилтануудад өгөх 

 Гахай амраах технологийн зааврыг 

боловсруулан танилцуулсан  

 Батлагдсан гахай амраах технологийн 

зааврыг ажилчидад танилцуулсан  

ГШҮ 7.5 Гахайг амраах 

хуваарийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

 Гахай амраах төлөвлөгөөхэрэгжилтэнд 

өдөр тутам хяналт тавин ажилсан  

 Хяналт тавин ажиллах ажилтануудын 

нэрс, графикыг гаргасан  

ЧЭ 8. Хээлтэй мэгжийг 

төллүүлэх 

ГШҮ 8.1 Мэгжийг 

төллүүлэх орчин, 

нөхцөлийг бүрдүүлэх 

 Мэгжийг технологийн зааврын дагуу төрөх 

байранд оруулсан  

 Төрөх байрны дулаан, төллөх мэгжний 

тэжээл услуур, зогсоол, торойн хайрцаг, 

шарах гэрэлтүүлэг, шалны дэвсгэрийг 

бэлэн болгосон байна. 

ГШҮ 8.2 Мэгжийг 

төллөлтөнд бэлтгэх 

 Мэгжийг төлөлтөнд бэлдэж нормт 

тэжээлийг хасаж усаар хангасан  

 Мэгжний дэлэн хөх бөгсөн биеийг угааж 

цэвэрлэн шаардагдах эм бэлдмэл, багаж 

хэрэгслийг бэлэн болгосон  

ГШҮ 8.3 Хээлтэй 

мэгжийг төллүүлэх 

 Мэгжийг төллүүлж торойг эх бариж авсан  

 Мэгж төллөсөн тухай бүртгэл хөтөлсөн  

ГШҮ 8.4 Мал эмнэлгийн 

анхны тусламж үзүүлэх 

 Мэгж төллөх явцад мал эмэнэлгийн анхны 

тусламжийг үзүүлсэн  

ГШҮ 8.5 Төллөсөн 

мэгжийг арчлах 

 Мэгжний төллөлт дуусмагц байр орчин 

болон дэлэн хөх, бөгсөн биеийг угааж 

цэвэрлэсэн  

 Тасалгаааны хэм бүхий усаар төллөсөн 

мэгжийг хангаж тэжээлийг зутан байдлаар 

технологийн зааврын дагуу өгсөн  
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ГШҮ 8.6 Торойг 

амлуулах 

 Амлуулахын өмнө торойны сүүл, шүдийг 

тенологийн зааврын дагуу тайрч бүртгэлд 

тусгасан байна.  

 Торойг төрөх үеийн биеийн байдал, эрүүл 

мэнд, амьдын жинг харгалзан хөхнүүдэд 

амлуулсан  

ГШҮ 8.7 Байр, орчныг 

цэвэрлэх 

 Төллөлт дуусмагц мэгжний байр зогсоол 

орчнийг сайтар цэвэрлэж, хагийг устгалын 

цэгт аваачина. 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-04-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлт, 

вакцинжуулалт, туулгалтыг орчин үеийн дэвшилдэт технологийг хэрэглэн графикийн 

дагуу чанартай хийлгэхэд хяналт тавьж, эрүүл ахуй чанарын шаардлагыг хангасан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэх чадамж эзэмшинэ. 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 ВС100-02-201,  

 ВС100-04-201,  

 ЧН-01, ЧН-02 

 Харилцааны ур чадвар, гамшгаас хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

эрүүл ахуй 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№ 
Чадамжийн 

элемент 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 348 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. Мал 

эмнэлэгийн ариун 

цэврийн бүс 

байгуулах 

ГШҮ 1.1 Гахайн аж ахуйн ариун 

цэврийн бүсийн байгуулалтын 

төлөвлөх 

8 18 18 44 

ГШҮ 1.2 Гахайн аж ахуйг гадаад 

орчноос хязгаарлах хашаа 

бариулах 

ГШҮ 1.3 Аж ахуйд нэвтрэх хорио 

цээрийн нэвтрэх цэг байгуулах 

ГШҮ 1.4 Аж ахуйд нэвтрэх 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

мэдээллийн сан байгуулах 

ГШҮ 1.5 Гахайн аж ахуйн ариун 

цэврийн бүсийн үйл ажиллагаанд 

хяналт тавих 

2 

ЧЭ 2. Аж ахуйн 

орчныг 

халдваргүйжүүлэх 

ГШҮ 2.1 Гахайн аж ахуйн 

халдваргүйжүүлэлтийн 

төлөвлөгөө боловсруулах 
8 24 24 56 

ГШҮ 2.2 Гахайн аж ахуйд гадаад 

орчны механик цэвэрлэгээ 

хийлгүүлэх 
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ГШҮ 2.3 Гахайн аж ахуйн гадаад 

орчинд урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.4 Шаардлагатай 

тохиолдолд гахайн аж ахуйн 

гадаад орчинд зориудын 

халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.5 Гахайн аж ахуйн байрыг 

халдваргүйжүүлэлтэд бэлтгэх 

ГШҮ 2.6 Гахайн аж ахуйн байранд 

урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.7 Шаардлагатай 

тохиолдолд гахайн аж ахуйн 

байранд зориудын 

халдваргүйжүүлэлт хийх 

3 

ЧЭ 3. 

Вакцинжуулалтыг 

ажлыг зохион 

байгуулах 

ГШҮ 3.1 Гахайн сүрэгт товлолтын 

болон товлолтын бус 

вакцинжуулалт хийх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

8 24 24 56 

ГШҮ 3.2 Вакцин хадгалах 

зориулалтын орчныг шаардлагад 

нийцүүлэн бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Товлолтын вакциныг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Товлолтын бус 

вакцинжуулалтын мэдээлэл 

бэлтгэнэ 

ГШҮ 3.5 Вакцинжуулалтын 

бүртгэлийн мэдээллийн сан 

байгуулах 

4 

ЧЭ 4. Туулгалтын 

ажлыг зохион 

байгуулах  

ГШҮ 4.1 Гахайн сүрэгт туулгалт 

хийх төлөвлөгөө боловсруулах 

8 24 24 56 

ГШҮ 4.2 Туулгалтын бэлдмэл 

хадгалах зориулалтын орчныг 

шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Туулгалтын бэлдмэлийг 

бэлэн байлгах 

ГШҮ 4.4 Туулгалтын бүртгэлийн 

мэдээллийн санг байгуулах 

5 

ЧЭ 5. Сүргийг мал 

эмнэлэгийн үзлэгт 

хамруулах  

ГШҮ 5.1 Мал эмнэлгийн үзлэгт 

хамруулах төлөвлөгөө гаргах 

10 36 36 82 

ГШҮ 5.2 Эмнэл зүйн шинж 

тэмдгийн үзлэгийг өдөр бүр 

хийлгэх 

ГШҮ 5.3 Гахайн байранд ариун 

цэврийн шинжилгээ хийх 
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ГШҮ 5.4 Мал эмнэлгийн үзлэг, 

шинжилгээний бүртгэлийн дэвтэр 

хөтлөх 

ГШҮ 5.5 Мал эмнэлгийн үзлэгт 

хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

 
ЧЭ 6. Өвчилсөн 

гахайг эмчлэх 

ГШҮ 6.1 Өвчний шинж тэмдэг 

илэрсэн гахайг сүргээс 

тусгаарлах 

12 18 24 54 

ГШҮ 6.2 Урьдчилсан онош тавих 

ГШҮ 6.3 Оношийг баталгаажуулах 

ГШҮ 6.4 Халдварт өвчний 

тохиолдолд мал эмнэлгийн 

дүрэм, журам, заавруудыг дагаж 

мөрдөх 

ГШҮ 6.5 Ерөнхий болон өвөрмөц 

эмчилгээг төлөвлөх 

ГШҮ 6.6 Шинж тэмдэгийн 

эмчилгээ хийх 

ГШҮ 6.7 Өвөрмөц эмчилгээ хийх 

Нийт цаг 54 144 150 348 

Онол, дадлагын харьцаа 16% 84% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн дүрэм, журам 

 Гахайн ФАА-н хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж 

ажиллах  

 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай 

холбогдох дүрэм журмыг баримтлах  

 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн 

аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

 Гахайн эрүүл ахуйн байдлыг хангах үеийн 

заавар, хорио цээрийн журам зэргийг 

дагаж мөрдөнө. 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажлын зургийг унших  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах 

хүмүүс 

 Сургагч багш 

 Малын эмч, лабораторийн ажилтан 

 Фермерийн эзэн 
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 Гахайчин 

 Хамтран суралцагсад 

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Орон нутгийн гахайн ФАА, Хувийн ААН  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд 

явагдах тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, 

нүдний шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг 

тогтмол хэрэглэх юм 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Мал эмнэлэгийн ариун цэврийн бүс байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Гахайн аж ахуйн ариун цэврийн бүсийн 

байгуулалтыг төлөвлөх 

ГШҮ 1.2 Гахайн аж ахуйг гадаад орчноос 

хязгаарлах хашаа бариулах 

ГШҮ 1.3 Аж ахуйд нэвтрэх хорио цээрийн нэвтрэх 

цэг байгуулах 

ГШҮ 1.4 Аж ахуйд нэвтрэх ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийн мэдээллийн сан 

байгуулах 

ГШҮ 1.5 Гахайн аж ахуйн ариун цэврийн бүсийн 

үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 44 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн АА-н ариун цэврийн бүсийн бүтэц, 

зохион байгуулалт, тавигдах шаардлага 

 Гахайн аж ахуйн ариун цэвэр, эрүүл ахуй 

 Гахайн ааж ахуйн хашааны зохимжтой 

байдал 

 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ач 

холбогдол 

 Зориулалтын хувцас өмсөх зааварчилгаа, 

материал, шаардлага 

 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн аргууд 

 Мэдээллийн сан байгуулах ач холбогдол 

 Эрсдлийн тухай ойлголт 

Ур чадвар 

 Бүртгэл хөтлөх 

 Зураглал гаргах 

 Төлөвлөх 

 Мэдээллийн санд бүртгэл хийх 
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 Мэдээллийг боловсруулж, ашиглах 

 Судалгаа шинжилгээ хийх 

Хандлага 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Хариуцлагатай, хөдөлмөрч  

 Нягт нямбай 

 Дайчин, үнэнч шударга 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, дадлагын газар  

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар, мал эмнэлэг 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Цаас, харандаа, шугам, тосон бал 

 Ариун цэврийн бүс дүрэм, журам 

 Бүртгэлийн дэвтэр 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Малгай, маск, Зориулалтын хувцас 

 Усны гутал, Ариутгалын дезбарьер 

 Хөл ариутгал, Ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийн бодис 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Гахайн аж ахуйд зөвшөөрөлгүй орохыг 

хориглсон тэмдэглэгээ 

 Хашааны материал. Аюулгүй байдлыг 

хангасан бат бөх чанартай, ариутгал 

хийхэд тохиромжтой байх 

 Компьютер, принтер 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Аж ахуйн орчныг халдваргүйжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Гахайн аж ахуйн халдваргүйжүүлэлтийн 

төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 2.2 Гахайн аж ахуйд гадаад орчны механик 

цэвэрлэгээ хийлгүүлэх 

ГШҮ 2.3 Гахайн аж ахуйн гадаад орчинд 

урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.4 Шаардлагатай тохиолдолд гахайн аж 

ахуйн гадаад орчинд зориудын 

халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.5 Гахайн аж ахуйн байрыг 

халдваргүйжүүлэлтэд бэлтгэх 
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ГШҮ 2.6 Гахайн аж ахуйн байранд урьдчилан 

сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт хийх 

ГШҮ 2.7 Шаардлагатай тохиолдолд гахайн аж 

ахуйн байранд зориудын халдваргүйжүүлэлт хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Халдваргүйжүүлэлтийн тухай ойлголт, 

халдваргүйжүүлэх бодис, 

халдваргүйжүүлэлтийн ангилал, аргууд 

 Гахайн аж ахуйн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 

шаардлага 

 Халдваргүйжүүлэх бодисын тун хэмжээ, 

үйлчлэгч бодис, үйлчилгээний механизм 

 Халдварт өвчин үүсгэгчийн онцлог 

Ур чадвар 

 Халдваргүйжүүлэлт хийх 

 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах 

 Төлөвлөх, зохион байгуулах, хяналт 

үнэлгээ хийх 

 Тооцоолон бодох 

 Microsoft office Word&Excel програм дээр 

ажиллах 

Хандлага 

 Халдваргүйжүүлэлтийн үеийн хөдөлмөр 

хамгааллын зааврыг дагаж мөрдөх 

 Нягт нямбай, зарчимч 

 Гүйцэтгэл сайтай 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, Сургуулийн лаборатор 

 Үйлдвэр, аж ахуйн газар, Дадлагын газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Мал эмнэлэгийн халдваргүйжүүлэлтийн 

заавар 

 Тоног төхөөрөмж ажиллуулах заавар 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 

 Үзэг, бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Ажлын хувцас, бээлий маск 

 Хогийн шүүр, савар, хогийн уут, тосгуур 
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 Халдваргүйжүүлэх бодис (Хай-куф, 

Экоцид-С, Повидон иод, Килса, Хлорын 

шохой) 

 Гадаргуун идэвхт бодис (Саван, угаалгын 

нунтаг) 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шүршэх, цацах, мананцаржуулах, утас 

төхөөрөмж (Зөөврийн болон суурин 

мананцаржуулагч, мотопомп, автомакс) 

 Тоос сорогч 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Гахайн аж ахуйн сүрэгт товлолтын болон 

товлолтын бус вакцинжуулалт хийх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

ГШҮ 3.2 Вакцин хадгалах зориулалтын орчныг 

шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэх 

ГШҮ 3.3 Товлолтын вакциныг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Вакцинжуулалтын бүртгэлийн 

мэдээллийн сан байгуулах 

ГШҮ 3.5 Вакцинжуулалтын хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Вакцин, түүний төрөл, дархлаажуулалтын 

ач холбогдол, анхаарах зүй 

 Вакциныг тээвэрлэх, хадгалах журам 

/Вакцин тээвэрлэх хэлхээ/ 

 Гахайн халдварт өвчний тухай ойлголт 

 Вакцины стандарт 

 Гахайн хил дамжин халдварладаг өвчин 

 Гадаад хэл 

Ур чадвар 

 Мэдээлэл хайх, боловсруулах 

 Мэдээллийн сан байгуулах 

 Бүртгэл хөтлөх 
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 Компьютерын хэрэглээний програм 

ашиглах 

 Төлөвлөх, зохион байгуулах 

Хандлага 

 Багаар ажиллах 

 Зарчимч, нямбай, дүрэм журмыг мөрдөж 

ажилладаг 

 Гүйцэтгэл сайтай 

 Ажилдаа үнэнч, шударга, хариуцлагатай 

 Шинийг санаачлагч, идэвхтэй 

Сургалт явагдах газар: 

 Сургалтын танхим 

 ХААЭА-н шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Орон нутгийн гахай аж ахуй 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 

 Тосон бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр 

 Технологийн карт, Дэлхийн мал амьтны 

эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан 

халдварт өвчний ангилал, заавар 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, 

ариун цэврийн нийтлэг журам 

 Бүртгэлийн дэвтэр 

 Био аюулгүйн 1-р зэрэглэлийн 

лабораторид шаардагдах ажлын хувцас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хөргөгч, хөлдөөгч 

 Цахилгаан баригч 

 Шүүгээ/Ердийн болон гэрэлтүүлэггүй/ 

 Компьютер, принтер 

 Бүртгэлийн програм хангамж 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Туулгалтын ажлыг зохион байгуулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Гахайн сүрэгт туулгалт хийх төлөвлөгөө 

боловсруулах  

ГШҮ 4.2 Туулгалтын бэлдмэл хадгалах 

зориулалтын орчныг шаардлагад нийцүүлэн 

бэлтгэх 

ГШҮ 4.3 Туулгалтын бэлдмэлийг бэлэн байлгах 

ГШҮ 4.4 Туулгалтын бүртгэлийн мэдээллийн санг 

байгуулах 

ГШҮ 4.5 Туулгалтын гүйцэтгэл, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 56 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага: Дүрэм журмыг дагаж 

мөрдөн ажилладаг 

Мэдлэг 

 Туулгалтын бэлдмэл, түүний үйлчлэгч 

бодис үйлчилгээний механизм 

 Туулгалтын бэлдмэл тээвэрлэх хадгалах 

журам 

 Гахайн паразиттах өвчин, урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ 

Ур чадвар 

 Мэдээлэлийн сан байгуулах 

 Бүртгэл хөтлөх 

 Ажилсаг, хичээнгүй, төлөвлөн бодох 

чадвартай 

 Гүйцэтгэл сайтай, шударга 

 Нягт нямбай, мэдээлэлийн сан ашиглан 

боловсруулалт хийх чадвартай 

Сургалт явагдах газар: 
Сургалтын танхим, дадлагын газар, үйлдвэр аж 

ахуйн газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, 

ариун цэврийн нийтлэг журам  

 Бүртгэлийн дэвтэр 

 Биоаюулгүйн 1-р зэрэглэлийн 

лабораторид шаардагдах ажлын хувцас 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 

 Тосон бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 
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 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн 

байгууллагаас гаргасан халдварт өвчний 

ангилал, заавар 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Туулгалтын бэлдмэлүүд 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Шүүгээ (ердийн болон гэрэлтүүлэггүй 

 Компьютер, принтер, цаас, тосон бал 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Сүргийг мал эмнэлэгийн үзлэгт хамруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Сүргийн эрүүл мэндийн байдлыг үнэлэх 

ГШҮ 5.2 Мал эмнэлгийн үзлэгт хамруулах 

төлөвлөгөө гаргах 

ГШҮ 5.3 Эмнэл зүйн шинж тэмдгийн үзлэгийг өдөр 

бүр хийлгэх 

ГШҮ 5.4 Гахайн байранд ариун цэврийн 

шинжилгээ хийх 

ГШҮ 5.5 Мал эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээний 

бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх 

ГШҮ 5.6 Мал эмнэлгийн үзлэгт хамруулах 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 82 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн гарал үүсэл, галбир, бие цогцос, 

дотоод бүтэц 

 Гахайн үүлдрүүд 

 Гахайд өвчин (халдварт, паразиттах, 

халдваргүй өвчин) 

 Гахайн арчилгаа, маллагаа, тэжээл, 

тэжээллэг 

 Гахайн хэвийн физиологи 

Ур чадвар 

 Байрны ариун цэврийн шинжилгээ авах 

арга зүй эзэмших 
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 Түгээмэл хэрэглэгддэг, сонгомол тэжээлт 

орчин бэлтгэх, ариутгах арга зүй эзэмших 

 Байрны дотоод орчны дээж авах 

 Бүртгэл хөтлөх 

 Тоон боловсруулалт хийх 

 Гахайн бие, бүтэц онцлог дээр суурилсан 

эмнэл зүйч зан чанартай байх 

 Хандлага 

 ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Ажигч, гярхай, хөдөлмөрч хичээнгүй 

 Нягт нямбай, гүйцэтгэл сайтай, шинийг 

санаачлагч 

 Зарчимч, нягт нямбай 

Сургалт явагдах газар: 
Сургалтын танхим, дадлагын газар, үйлдвэр аж 

ахуйн газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Маркер, самбарын алчуур, Самбарын 

дэлгэц цаас 

 Тосон бал, Ном, сурах бичиг 

 Багшийн болон суралцагчийн гарын 

авлага 

 Биет үзүүлэн. Гахайн үүлдэр 

 Ээлжит хичээлийн болон Дадлагын 

хичээлийн төлөвлөгөө 

 Цахим хичээл, Үнэлгээний хэрэгсэл 

 ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр, 

Технологийн карт 

 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн 

байгууллагаас гаргасан халдварт өвчний 

ангилал, заавар 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Шаардлагагүй 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Чагнуур, Халууны шил, Үзлэгийн дэвтэр, 

бал 

 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас 

 Малгай, маск бээлий 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Өвчилсөн гахайг эмчлэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Өвчний шинж тэмдэг илэрсэн гахайг 

сүргээс тусгаарлах 

ГШҮ 6.2 Урьдчилсан онош тавих 

ГШҮ 6.3 Оношийг баталгаажуулах 

ГШҮ 6.4 Халдварт өвчний тохиолдолд мал 

эмнэлгийн дүрэм, журам, заавруудыг дагаж 

мөрдөх 

ГШҮ 6.5 Ерөнхий болон өвөрмөц эмчилгээг 

төлөвлөх 

ГШҮ 6.6 Шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийх 

ГШҮ 6.7 Өвөрмөц эмчилгээ хийх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 54 

Суралцагчийн тоо: 15 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Гахайн халдварт, паразиттах, халдваргүй 

өвчин 

 Мал, амьтны өвчнүүдтэй тэмцэх журам 

зааврууд 

 Гахайн бие бүтцийн онцлог (анатоми, 

физиологи) 

 Мал амьтны өвчнүүдтэй тэмцэх журам 

зааврууд 

 Гахайн эмчилгээний зарчим, заавар 

 ДМАЭМБ-ын халдварт өвчинтэй тэмцэх 

журам 

 Гахайн эмчилгээ арчилгаа маллагааны 

тухай ойлголт 

 Эмийн бодисын үйлдлийн механизм, 

үйлчлэгч бодис 

 Гахайн дархлааны тухай ойлголт 

 Гадаад хэл  

 Комьпютер 

 Гахайн эрхтэн тогтолцооны үйл 

ажиллагаа, хоорондын уялдаа холбоо 

Ур чадвар 

 Гахайн өвчнийг ялгаварлан оношлох  

 Ийлдэс судлал болон молекул биологийн 

оношлогооны аргуудыг мөрдөх 

 Багаж тоног төхөөрөмжтэй зааврын дагуу 

ажиллах 

Хандлага 

  ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

 Ажигч, гярхай, хөдөлмөрч хичээнгүй 
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 Нягт нямбай, гүйцэтгэл сайтай, шинийг 

санаачлагч 

 Зарчимч, нягт нямбай 

Сургалт явагдах газар: 
 Сургалтын танхим, дадлагын газар, 

үйлдвэр аж ахуйн газар 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Лабораторийн хувцас 

 Малгай, маск, бээлий 

 Халдвар хамгаалалын хувцсыг өмсөх, 

тайлах заавар 

 Мал эмнэлгийн лабораторийн 

шинжилгээнд зориулсан дээж авах, 

бэлтгэх, илгээх журам 

 Өвчнийг илрүүлэх хялбарчилсан тест 

(зарим тохиолдолд) 

 Оношлогооны лабораторит ажиллах 

дүрэм журам  

 Багаж, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах 

заавар 

 Лабораторит ажиллах дүрэм журам 

 Мал, амьтны өвчнүүдтэй тэмцэх журам 

зааврууд 

 ДМАЭМБ-ын халдварт өвчинтэй тэмцэх 

дүрэм журам 

 Биоаюулгүй ажиллагааны дүрэм журам 

 Мал эмнэлгийн халдваргүйжүүлэлтийн 

заавар 

 Мал, амьтныг зориуд устгах, булшлах үйл 

ажиллагааны заавар 

 Комьпютер 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Үзлэгийн дэвтэр, бал  

 Ариутгалын бодис (спирт) 

 Гахайн эрүүл мэндийн дэвтэр  

 Чагнуур, халууны шил 

 Эмчилгээний хэрэгсэл (эм, тариа, тариур) 

 Спирттэй хөвөн 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Зориулалтын хашаа,  

 Гахайг зөөвөрлөх тэрэг, хайрцаг 

 Оношлогооны багаж тоног төхөөрөмж 

бүхий лаборатори 

 Чагнуур, халууны шил 

Ашигласан материал: 

1. Био бэлдмэлийн гарын авлага УБ 2010 он 

2. Өрхийн АА-н өөдлөх зам Дашнямын 

Буянхишиг 2008 он УБ 

3. Мал эмнэлгийн холбогдолтой журам 

заавруудын эмхэтгэл 2012 он УБ 

4. Гахайн аж ахуй Д.Жанчивдорж УБ хот 2012 он 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагчийн хүлээх үүрэг 

 МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлага 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана 

 Тоо, бичгийн болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

Багшид: 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл 

дадлагажсан  

 Малын эмч мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

” Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах/ AH 6320-13-04-401” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд 

дараах материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

Мал эмнэлгийн лаборатори, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл. 5м х 5 м хэмжээтэй 

А. Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж 

1 Центрфуг ш 1 Цусны ийлдэс ялгадаг багаж 

2 Нэвтрэх бүс ш 1 12 м.кв 

3 
STOOL CONTAINER, 

Polypropylene, 25 ml 
уут 2 Зориулалтын 

4 Vacutainer with EDTA   хайрцаг 2 зүү-17,18G хэмжээтэй, зүү баригч  

5 Vacutainer- багц, 2  зориулалтын 

6 Принтер ш 1 Модель: SL-M2070 - Принтер   

7 Автомакс ш 5 Бага оврын 

Б. Багаж хэрэгсэл 
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8 Халууны шил ш 20   

9 Чагнуур ш 10 

Багшид зориулсан чагнуур, 

оюутантайгаа хамт сонсох   

Stethoscope (зөвхөн өөрөө сонсох)  

10 Эх барих багаж ш 5 
Мал, амьтан эх барих 

зориулалттай 

11 Ариутгалын бодис, спирт багц 1 

Ариутгалын бодис тус бүр-2, 

спирт 5 

Хай-куф, Экоцид-С, Повидон иод, 

Килса, Хлорын шохой 

12 
Эмчилгээний хэрэгсэл, эм 

тариур 
ш 2 Oxytetracycline 20 Natri clorid 0.9% 

13 Спирттэй хөвөн ш 60 Тарианы хөвөн №12  

14 
Гахайг зөөвөрлөх тэрэг, 

хайрцаг, торойн хайрцаг 
ш 4 

Хэмжээ: 62 x 51 x 40 cm. 

Багтаамж: 80 

15 Үзлэгийн бал, дэвтэр багц 10 Ердийн 

16 Дээжний сав  уут 2  Зориулалтын 

17 

Оношлогооны багаж тоног 

төхөөрөмж бүхий 

лаборатори, ажиллах 

дүрэм, журам 

ш 10-20  

18 
Багаж тоног төхөөрөмжтэй 

ажиллах заавар 
ш 

тус 

бүр 5-

8 

II ангилалын биоаюулгүйн 

кабинетд байгаа бүх тоног 

төхөөрөмжийн ажиллуулах заавар  

19 Маск/Pharmaceuticals mask хайрцаг 2 

1) Polypropylene,  

2) 50pcs/box, 20/ctn,  

3) Medical, Dental, General purpose,  

CEISO, GBT certified   

20 Малгай/disposable hat  хайрцаг 2 Загварын дагуу 

21 
Гахайн эрүүл мэндийн 

дэвтэр 
ш 5 Загварын дагуу 

25 
Тэжээлийн бүртгэлийн 

дэвтэр 
ш 1 Загварын дагуу 

26 

Ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн 

бүртгэл 

багц 1 Бүртгэлийн маягтууд 

В. Түүхий эд 

27 Ариутгалын бодис уут 2 Ариутгалын бодис 

28 

Өвчнийг илрүүрэх 

хялбарчилсан 

тест/Бруцеллоз, ГҮАХШ/ 

хайрцаг 2 Зориулалтын 

29 
ГҮАХШ өвчин илрүүлэх 

тест  
хайрцаг 2 

Вирус бактерын гаралтай өвчний 

талаар мэдлэг, хоорондын ялгааг 

онолоор авахад хэрэгтэй  
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Эрчимжсэн амьтны аж ахуйн фермер, 

Гахай 

Чадамжийн нэгжийн код AH 6320-13-04-401 

 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

 01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Гахайн эрүүл мэндийг хамгаалах 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл 

  

ЧЭ 1. Мал эмнэлгийн 

ариун цэврийн бүсийг 

байгуулах 

ГШҮ 1.1 Гахайн АА-н ариун 

цэврийн бүсийн байгуулалтыг 

төлөвлөнө. 

 Гахайн аж ахуйн ариун цэврийн бүсийн 

бүтэц, зураглалыг гаргасан.  

 Ариун цэврийн бүс байгуулах ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулсан байна. 

Сургалтын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

 

Үйлдвэрлэл 

дээр дадлага 

хийнэ 

1.Ажиглалт  

8.Дүгнэн 

хэлэлцэх 

9.Хичээлийн 

материалын 

бүрэн бүтэн 

байдал 

 

ГШҮ 1.2 Гахайн АА-г гадаад 

орчноос хязгаарлаж, хашаа 

барина. 

 Зураглалын дагуу тэмдэг тависан 

 Гахайн АА-н хашааг зураг төслийн 

дагуу барьсан  

 Хашаа, хаалганд аюулгүй ажиллагааны 

тэмдэглэгээг тависан 

ГШҮ 1.3 Гахайн АА-н хорио 

цээрийн нэвтрэх цэг байгуулна 

 Гахайн АА-н хорио цээрийн нэвтрэх 

цэгийг гахайн аж ахуйд мөрдөх мал 

эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг 

журмын дагуу байгуулсан. 

ГШҮ 1.4 Гахайн АА-д нэвтрэх 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлт 

хийх бүртгэлийн мэдээлэлийн 

сан байгуулна. 

 Гахайн АА-д нэвтрэх орсон хүний овог 

нэр, албан тушаал, зорилго, орсон, 

гарсан хугацаа, хийгдсэн ажил зэрэг 

тодорхой бичигдсэн 

ЧЭ 2. Аж ахуйн орчны 

халдваргүйжүүлэх  

ГШҮ 2.1 Гахайн аж ахуйд 

халдваргүйжүүлэлтийн 

төлөвлөгөө боловсруулна 

 Гахайн аж ахуйн гадаад орчин, 

байранд урьдчилан сэргийлэх ба 

зориудын халдваргүйжүүлэлт хийх 

календарчилсан (монголоор бичих) 

төлөвлөгөө боловсрогдсон 

Сургалтын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

1.Ажиглалт  

8.Дүгнэн 

хэлэлцэх 

9.Хичээлийн 

материалын 
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 Урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэлт хийх бодис, арга 

зүйг баталсан. 

Үйлдвэрлэл 

дээр дадлага 

хийнэ 

бүрэн бүтэн 

байдал 

 

ГШҮ 2.2 Гахайн аж ахуйн 

гадаад орчинд механик 

цэвэрлэгээ хийнэ. 

 Гахайн аж ахуйн гадаад орчин 

халдваргүйжүүлэлт хийхэд бэлтгэсэн. 

ГШҮ 2.3 Гахайн аж ахуйн 

гадаад орчинд урьдчилан 

сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт 

хийнэ. 

 Гахайн аж ахуйн гадаад орчинд 

урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэлтийг төлөвлөгөөний 

дагуу гүйцэтгэсэн. 

ГШҮ 2.4 Шаардлагатай 

тохиолдолд гахайн аж ахуйн 

гадаад орчинд зориудын 

халдваргүйжүүлэлт хийнэ. 

 Мал эмнэлгийн халдваргүйжүүлэлтийн 

зааврын дагуу халдваргүйжүүлэлтийн 

бодис, халдваргүйжүүлэх аргыг 

мөрдсөн. 

ГШҮ 2.5 Гахайн аж ахуйн 

байрыгцэвэрлэнэ 

 Гахайн аж ахуйн байр 

халдваргүйжүүлэлт хийхэд бэлтгэсэн 

ГШҮ 2.6 Гахайн аж ахуйн 

байранд урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэлт хийнэ 

 Гахайн аж ахуйн байранд урьдчилан 

сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт хийх 

төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн 

 Халдваргүйжүүлэлтийн чанарыг 

шалгасан (МЭХЗ) 

ГШҮ 2.7 Шаардлагатай 

тохиолдолд гахайн аж ахуйн 

байранд зориудын 

халдваргүйжүүлэлт хийнэ  

 Мал эмнэлгийн халдваргүйжүүлэлтийн 

зааврын дагуу халдваргүйжүүлэлтийн 

бодис, халдваргүйжүүлэх аргыг 

мөрдсөн. 

ЧЭ 3. 

Вакцинжуулалтын 

ажлыг зохион 

байгуулах 

ГШҮ 3.1 Гахайн сүрэгт 

товлолтын болон товлолтын 

бус вакцинжуулалт хийх 

төлөвлөгөө боловсруулна. 

 Товлолтын вакцин хийх график гарсан.  

 Вакцины тун хэмжээг тооцоолсон. 

 Вакцин нийлүүлэх байгууллагатай 

гэрээ хийсэн. 

Сургалтын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

1.Амаар 

3.Ажиглалт  

9.Хичээлийн 

материалын 
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ГШҮ 3.2. Вакцин хадгалах 

зориулалтын орчныг 

шаардлагад нийцүүлэн 

бэлтгэнэ. 

 Вакцин хадгалах орчин мэргэжлин 

хяналтын албанаас гаргасан 

стандартад нийцсэн. 

 

Үйлдвэрлэл 

дээр дадлага 

хийх 

бүрэн бүтэн 

байдал 

 

ГШҮ 3.3 Товлолтын вакциныг 

бэлтгэнэ. 

 Вакцин хадгалах журмын дагуу 

хадгалсан. 

ГШҮ 3.4 Товлолтын бус 

вакцинжуулалтын мэдээлэл 

бэлтгэнэ. 

 Гарч болзошгүй халдварт өвчнийг 

урьдчилан тооцоолж, мэдээлэлийн сан 

бүрдүүлсэн. 

ГШҮ 3.5 Вакцинжуулалтын 

бүртгэлийн мэдээлэлийн сан 

байгуулна. 

 Вакцины нэр төрөл, дугаар 

хадгалалтын горим хийгдэх он сар 

өдөр хамрагдах гахайн тоо, үүлдэр, 

нас, хүйс зэрэг мэдээлэлүүд  

 тодорхой бичигдсэн  

ЧЭ 4. Туулгалтын 

ажлыг зохион 

байгуулах 

ГШҮ 4.1 Гахайн аж ахуйн сүрэгт 

туулгалт хийх төлөвлөгөө 

боловсруулна. 

 Туулгалт хийх график гарсан.  

 Туулгалтын тун хэмжээг тооцоолсон. 

 Туулгалтын бэлдмэл нийлүүлэх 

байгууллагатай гэрээ хийсэн. 

Сургалтын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

1.Амаар 

3.Ажиглалт  

9.Хичээлийн 

материалын 

бүрэн бүтэн 

байдал 

ГШҮ 4.2 Туулгалтын бэлдмэл 

хадгалах зориулалтын орчныг 

шаардлагад нийцүүлэн 

бэлтгэнэ. 

 Туулгалтын бэлдмэл хадгалах шүүгээ 

стандартад нийцсэн. 

ГШҮ 4.3 Туулгалтын бэлдмэл 

бэлэн байлгана. 

 Туулгалтын бэлдмэл хадгалах журмын 

дагуу хадгалсан. 

ГШҮ 4.4 Туулгалтын бүртгэлийн 

мэдээлэлийн сан байгуулна. 

 Туулгалтын нэр төрөл, дугаар 

хадгалалтын горим хийгдэх он сар 

өдөр хамрагдах, гахайн тоо, үүлдэр, 

нас, хүйс зэрэг мэдээлэлүүд тодорхой 

бичигдсэн.  

ЧЭ 5. Сүргийг мал 

эмнэлэгийн үзлэгт 

хамруулах 

ГШҮ 5.1Мал эмнэлгийн үзлэгт 

хамруулах төлөвлөгөө гаргана.  

  

 Малын эмч өдөр тутмын ажлын 

төлөвлөгөөнддөө гахайн нийт сүрэгт 

Сургалтын 

танхим, 

1.Амаар 

3.Ажиглалт  
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үзлэг шинжилгээ хийх цагаа 

төлөвлөсөн. 

дадлагын 

газар 

Үйлдвэрлэл 

дээр дадлага 

хийх 

9.Хичээлийн 

материалын 

бүрэн бүтэн 

байдал 

ГШҮ 5.2 Эмнэл зүйн шинж 

тэмдгийн үзлэгийг өдөр бүр 

хийнэ.  

 Гахайн физиологийн үндсэн 

үзүүлэлтийг мөрдсөн 

ГШҮ 5.3 Гахайн байранд ариун 

цэврийн шинжилгээ хийнэ. 

 Гахайн байранд мал эмнэлгийн эрүүл 

ахуй ариун цэврийн шинжилгээ хийх 

арга зүйг батласан. 

ГШҮ 5.4 Мал эмнэлгийн үзлэг 

шинжилгээний бүртгэлийн 

дэвтэр хөтөлнө. 

 Гахайн сүрэгт байгаа гахай тус бүрийн 

өдөр тутмын үзлэг шинжилгээний 

бүртгэл хийгдсэн. 

ЧЭ 6. Өвчилсөн гахайг 

эмчлэх 

ГШҮ 6.1 Өвчний шинж тэмдэг 

илэрсэн гахайг сүргээс 

тусгаарлана. 

 Эмнэл зүйн шинж тэмдгий үндэслэн 

өвчтэйг эрүүлээс тусгаарласан. 

Сургалтын 

танхим, 

дадлагын 

газар 

1.Амаар 

3.Ажиглалт  

8.Дүгнэн 

хэлэлцэх 

9.Хичээлийн 

материалын 

бүрэн бүтэн 

байдал 

 

ГШҮ 6.2 Урьдчилсан онош 

тавина. 

 Гахайд эмнэл зүйн шинж тэмдгийн 

ерөнхий үзлэг хийсэн 

 Гахайг эмнэл зүйн шинж тэмдгээр 

оношлосон. 

 Дээжийг шинжилгээнд бэлтгэсэн.  

 Дээжийг ахисан түвшиний лабораторид 

илгээсэн (Шаардлагатай тохиолдолд 

буюу молекул биологийн шинжилгээ 

хийх). 

ГШҮ 6.3 Оношийг 

баталгаажуулна. (халдварт, 

паразиттах, халдваргүй) 

 Урьдчилсан оношийг үндэслэн 

лабораторийн шинжилгээгээр оношийг 

баталгаажуулсан. 

 Халдварт, паразиттах өвчний үед 

үүсгэгчийг илрүүлсэн. 

 Халдваргүй өвчний үед шалтгааныг 

тодруулсан. 
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ГШҮ 6.4 Халдварт өвчний 

тохиолдолд мал эмнэлгийн 

дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө. 

 ДМАЭМБ-ын халдварт өвчинтэй тэмцэх 

дүрэм журмыг хэрэгжүүлсэн. 

 Мал амьтны өвчнүүдтэй тэмцэх журам 

заавруудыг дагаж мөрдсөн. 

ГШҮ 6.5 Ерөнхий болон 

өвөрмөц эмчилгээг төлөвлөнө 

 Гахайн дархлааны эрхтэн тогтолцооны 

үйл ажиллагааг дэмжих эмчилгээ 

боловсруулсан. 

 Тухайн өвчний үүсгэгч эсвэл 

шалтгааныг арилгах эмчилгээг 

төлөвлөсөн. (эмчлэгдэх боломжтой 

өвчний үед) 

ГШҮ 6.6 Шинж тэмдгийн 

эмчилгээ хийнэ. 

 Дархлаа дэмжих болон хордлого 

тайлах, шингэн нөхөх, витамин, 

эрдсийн дутагдлаас сэргийлэх 

эмчилгээ хийсэн. 

ГШҮ 6.7 Өвөрмөц эмчилгээ 

хийнэ. 

 Халдварт, паразиттах өвчний үед 

үүсгэгчийн эсрэг эмчилгээ хийсэн. 

 Халдваргүй өвчний үед шалтгааныг 

арилгах эмчилгээ хийсэн. 

 Эмчилгээтэй холбоотой орчин үеийн 

мэдээлэлд үнэлгээ хийсэн 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-05-401 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Хэрэглэгчдийн эрэлт, стандартын шаардлагад 

нийцсэн чанартай махан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд тасралтгүй нийлүүлэх 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж: 

 Гамшгаас хамгаалах 

 Харилцааны ур чадвар 

 Мал аж ахуйн үндсийг судлах  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг судлах 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт .15-20. 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох цаг 408 

О
н

о
л

 

 Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. 

Борлуулалтын 

төлөвлөгөө 

гаргах 

ГШҮ 1.1 Арилжааны мэдээллийг 

үнэлэх 

8 24 36 68 

ГШҮ 1.2 Зах зээлийн 

шаардлагуудыг тодорхойлох 

ГШҮ 1.3 Идэвхжүүлэлтийн стратеги 

боловсруулах 

ГШҮ 1.4 Хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах 

2 

ЧЭ 2. Нийлүүлэх 

бүтээгдэхүүний 

захиалга авах 

ГШҮ 2.1 Зах зээлийн эрэлт, 

шаардлагыг судлах 

8 18 36 62 

ГШҮ 2.2 Захиалагчаас 

бүтээгдэхүүнд тавих шаардлагыг 

тодорхойлж гаргах 

ГШҮ 2.3 Гэрээний нөхцөлийг 

тохиролцох 

ГШҮ 2.4 Худалдах худалдан авах 

гэрээ байгуулах 

ГШҮ 2.5 Гэрээний 

баримтжуулалтыг гүйцээх 

ГШҮ 2.6 Гэрээний гүйцэтгэлд 

хяналт тавих 

3 
ЧЭ 3. Борлуулах 

гахайг нядлах 

ГШҮ 3.1 Гахайг хүлээн авах 
12 24 36 72 

ГШҮ 3.2 Гахайг амраах 
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ГШҮ 3.3 Ажлын байр, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг 

бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Гахайг муужруулах 

ГШҮ 3.5 Гахайг зориулалтын дагуу 

цуслах 

ГШҮ 3.6 Арьсыг ярж, зумлаж, 

хуйхлах 

ГШҮ 3.7 Гулууз болон дайвар 

эрхтнийг салгаж сэврээх, 

цэвэрлэгээ хийх  

ГШҮ 3.8 Тарга хүчийг тодорхойлох 

ГШҮ 3.9 Маханд чанарын 

шинжилгээ хийх, тамгалах 

ГШҮ 3.10 Ажлын байр, тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг 

цэвэрлэж, ариутган дараагийн 

ажилд бэлтгэх 

4 
ЧЭ 4. Гулууз 

махыг ангилах 

ГШҮ 4.1 Захиалагчийн 

шаардлагатай танилцах 

10 36 30 76 

ГШҮ 4.2 Гулууз махыг 

захиалагчийн шаардлагад 

нийцүүлэн эвдэх 

ГШҮ 4.3 Эвдсэн махыг ашиглалтын 

зориулалтаар нь ангилах 

ГШҮ 4.4 ХАБЭА шаардлагыг 

мөрдөж ажиллахад хяналт тавих 

ГШҮ 4.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГШҮ 4.6 Ангилсан махыг савлах 

ГШҮ 4.7 Савласан бүтээгдэхүүнийг 

хадгалах 

ГШҮ 4.8 Зоорины орчинд хяналт 

тавих 

5 

ЧЭ 5. Савласан 

бүтээгдэхүүнийг 

хадгалах 

ГШҮ 5.1 Савласан бүтээгдэхүүнийг 

гүн хөлдөөх 

10 24 36 70 

ГШҮ 5.2 Гүн хөлдөөсөн махыг 

хөргүүрт хадгалах 

ГШҮ 5.3 Зоорины орчинд хяналт 

тавих 

ГШҮ 5.4 Зооринд оруулсан, 

гаргасан бүтээгдэхүүний бүртгэл 

хөтлөх 

ГШҮ 5.5 Савласан бүтээгдэхүүний 

хадгалах технологийн 

зааварчилгааны хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

 
ЧЭ 6. 

Хэрэглэгчдэд 

ГШҮ 6.1 Тээврийн хэрэгсэлд 

тавигдах шаардлагыг магадлах 
12 18 30 60 
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бүтээгдэхүүнийг 

хүргэх 

ГШҮ 6.2 Тээвэрлэлтийн 

төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 6.3 Тээвэрлэлтийг хийх 

шаардлагад нийцсэн ажилтны 

сонгох 

ГШҮ 6.4 Тээвэрлэлтийн ажлыг 

хамтран зохицуулах 

Нийт цаг 60 144 204 408 

Онол, дадлагын харьцаа 15% 85% 100% 

   

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

журам 

 Галаас урьдчилан сэргийлэх  

 Үндсэн шаардлага Монгол улсын стандарт 

Дугаар MNS 49462005 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Түүхий эд материалыг хадгалах нөхцөлийн 

тухай санамж 

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллах хүмүүс 

 Эрүүл ахуйн эмч 

 Малын эмч  

 Мал зүйч  

 Маркетингийн менежер 

Орчин нөхцөл  Мах үйлдвэрлэлийн цех бэлтгэл, мах 

боловсруулах үйлдвэр 

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа 

болон дотор ажлын хувцас, бээлий, малгай, 

нүдний шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг 

тогтмол хэрэглэх 

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 1.1 Арилжааны мэдээллийг үнэлэх 

ГШҮ 1.2 Зах зээлийн шаардлагуудыг тодорхойлох 

ГШҮ 1.3 Идэвхжүүлэлтын стратеги боловсруулах 

ГШҮ 1.4 Хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 68 

Суралцагчийн тоо: 15 
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Зах зээлийн эдийн засаг  

 Хууль эрх зүй 

 Үржлийн гахай, нядлах гахай, тавгийн 

торой технологийн шаардлага 

 Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох 

завар журам 

Ур чадвар 

 Борлуултанд гарах махыг хадгалах зоорь 

болон зориулалтын тээврийн хэрэгслийг 

зааварын дагуу ажиллуулах 

 Хамтран ажиллах байгуулагатай гэрээ 

хэлцэл хийх Зах зээлийн судалгаа 

шинжилгээ хийх чадвартай  

 Зар суртчилгаа хийх 

 Технологийн дагуу ангилан эвдэх  

 Харилцагч руу чиглэсэн борлуулалтын 

идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээ авах 

чадвартай  

Хандлага  

 Хөдөлмөр эрхлэхэд зайлшгүй 

шаардлагатай хандлага, төлөвшил  

 Ажил мэргэжилдээ дур сонирхолтой байх  

 Нягт нямбай 

 Цаг баримталдаг 

 Эрүүл ахуйн зөв дадал, зуршилтай 

 Удирдан зохион байгуулах чадвартай 

 Багаар ажиллах чадвартай  

 Гүйцэтгэлтэй байх 

 Хариуцлагатай байх. 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн дадлагын 

газар, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 
Самбар, шохой, Үзэг, Бал, Тооны машин 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахайн мах, бусад 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Проектор, ТӨМ 

 Комьпютер 

 Зах зээлийн судалгаа  

 Жин  

 Гэрээний маягт  

 Хэвлэгч машин 

Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай нахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 
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5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох завар 

журам 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний захиалга авах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 2.1 Зах зээлийн эрэлт, шаардлагыг судлах 

ГШҮ 2.2 Захиалагчаас бүтээгдэхүүнд тавих 

шаардлагыг тодорхойлж гаргах 

ГШҮ 2.3 Гэрээний нөхцөлийг тохиролцох 

ГШҮ 2.4Худалдах худалдан авах гэрээ байгуулах 

ГШҮ 2.5 Гэрээний баримтжуулалтыг гүйцээх 

ГШҮ 2.6 Гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 62 

Суралцагчийн тоо: 15 - 20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Зах зээлийн эдийн засаг 

 Үржлийн гахай, гахайн махны эрүүл ахуйн 

шаардлага 

 Үржлийн гахай, нядлах гахай, тавагийн 

торойд тавигдах технологийг шаардлага 

 Холбогдох хуулийн заалтуудын дагуу 

гэрээний эрх зүйн актууд 

Ур чадвар 

 Махыг сортлох, дүн шинжигээ хийх, 

тамгалах 

 Үржлийн болон нядлах гахайнаас дээж авч 

шинжлэх 

 Худалдах, худалдаалах 

 Бүтээгдэхүүний үнэ ханш, төлбөр төлөх 

хэлбэр, хугацааг тохирох 

 Зах зээлд судалгаа, шинжилгээ хийх 

 Гэрээний хугацаанд талууд гүйцэтгэлд нь 

хяналт тавиж ажиллах явцдаа гэрээнд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулан ажиллах мэдлэг 

чадвартай байх  

 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ талууд 

гүйцэтгэж чадахгүй бол албан тоотоор 

удирдлагуудад мэдэгдэж холбогдох арга 

хэмжээг авах 

Хандлага 

 Ажил мэргэжилдээ дур сонирхолтой байх  
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 Нягт нямбай  

 Цаг баримталдаг 

 Эрүүл ахуйн зөв дадал, зуршилтай 

 Удирдан зохион байгуулах чадвартай 

 Мэргэжилдээ дур сонирхолтой  

 Багаар ажиллах чадвартай  

 Гүйцэтгэлтэй байх  

 Хариуцлагатай байх. 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн дадлагын 

газар, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, notebook, Проектор, ТӨМ 

 Цаас, Үзэг, Бал  

 Зах зээлийн судалгаа  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахайн мах, бусад материал 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Компьютер, Тооны машин 

 Жин  

 Гэрээний маягт  

 Хэвлэгч машин 

Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ, 

2011 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай гахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 

5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох заавар 

журам 

7. Ж. Сосоржав, Мах махан бүтээгдэхүүний сав 

баглаа боодлын стандарт, арга техник CHF 

ОУБ, УБ, 2010 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Борлуулах гахайг нядлах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 3.1 Гахайг хүлээн авах 

ГШҮ 3.2 Гахайг амраах 

ГШҮ 3.3 Ажлын байр, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

ГШҮ 3.4 Гахайг муужруулах 

ГШҮ 3.5 Гахайг зориулалтын дагуу цуслах 

ГШҮ 3.6 Арьсыг ярж, зумлаж, хуйхлах 
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ГШҮ 3.7 Гулууз болон дайвар эрхтнийг салгаж 

сэврээх, цэвэрлэгээ хийх 

ГШҮ 3.8 Тарга хүчийг тодорхой 

ГШҮ 3.9 Маханд чанарын шинжилгээ хийх, 

тамгалах 

ГШҮ 3.10 Ажлын байр, тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг цэвэрлэж, ариутган дараагийн ажилд 

бэлтгэх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 72 

Суралцагчийн тоо: 15 - 20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 ХЭМАБ-ын журам  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагын журам, заавар  

 Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

шаардлагын журам, заавар  

 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглах, 

заавар 

 Гахайн дагалдах бичиг баримтыг шалгах, 

дүгнэлт 

 Усны температур, угаах хугацаа 

 Галын аюулгүй байдлын заавар 

Ур чадвар 

 Гахайн халдварт ба халдварт бус өвчнийг 

ялгаварлан оношлох 

 Гахайг сойх хугацааг тодорхойлох 

 Тусгаарлалтыг зөв зохион байгуулах 

/харилцан адилгүй гахайнуудыг нэг дор 

хашсан тохиолдолд өөр хоорондоо 

зодолдож бэртэж гэмтэх, үхэх хүртэл 

аюултай/  

 Гахайг муужруулах тоног төхөөрөмжийг 

ажиллуулах 

 Аюулгүй ажиллагааны заавар 

боловсруулах 

 Анхан шатны тусламж үзүүлэх  

 Гахайн биеийн бүтэц зохион байгуулалт 

 Дотор эрхтэн болон гулууз махны чанарын 

заавар боловсруулах 

Хандлага 

 Хариуцлагатай  

 Стандарт болон журам, зааварын 

гүйцэтгэлийг бүрэн хангаж ажилладаг 

 Зоригтой, итгэлтэй байх ёстой,  

 Амгалан тайван, төлөв төвшин 

 Тэвчээртэй, Ачаалал даах чадвартай 

Сургалт явагдах газар: 
 Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн 

дадлагын газар, ажлын байр 
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, notebook, Проектор 

 Биет үзүүлэн  

 ХЭМАБ-ын хувцас, хэрэглэл 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагын журам, заавар 

 Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

шаардлагын журам, заавар  

 Бүтээгдэхүүн сэврээх ажиллагааны 

бүртгэлийн дэвтэр. 

 Хамгаалах хэрэгсэл, хувцас 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахайн мах 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Муужруулах сэрээ, хутга, зумалгааны 

тогоо, барбан, хусуур, газан хошуу 

 Гахайн дагалдах бичиг баримтыг шалгаж 

хөтөлсөн 

 Халуун хэмжигч багаж, бээлий, маск 

 Сойх өрөө, услуур, Шүршүүр  

 Гулууз өлгөх дүүжин зам 

 Гахайг өлгөх дэгээ төмөр 

 Гахайг пүүлэх жин 

 Газ.Хутга, шүршүүр, тамга, тэргэнцэр,  

 Температур хэмжигч багаж 

Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ, 

2011 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай нахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 

5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох заавар 

журам 

7. Б. Энхтуяа \Sc.D\, С. Энхбаяр, Ж.Сосоржав 

нарын орчуулсан Мах боловсруулах 

технологи 30,62хх, УБ 2007 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

  

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Гулууз махыг ангилах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 4.1 Захиалагчийн шаардлагатай танилцах 

ГШҮ 4.2 Гулууз махыг захиалагчийн шаардлагад 

нийцүүлэн эвдэх 
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ГШҮ 4.3 Эвдсэн махыг ашиглалтын зориулалтаар 

нь ангилах 

ГШҮ 4.4 ХАБЭА шаардлагыг мөрдөж ажиллахад 

хяналт тавих 

ГШҮ 4.5 Ажлын байрыг цэвэрлэх 

ГШҮ 4.6 Ангилсан махыг савлах 

ГШҮ 4.7 Савласан бүтээгдэхүүнийг хадгалах 

ГШҮ 4.8 Зоорины орчинд хяналт тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 76 

Суралцагчийн тоо: 15 - 20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Маркетинг  

 Менежмент  

 Гахайн гулууз махыг өлгөөтэй байдлаар 

гар ба цахилгаан хөрөөгөөр тал өрөөл 

болгох технологи 

 Технологийн заавар боловсруулах  

Ур чадвар 

 Хэрэглэх бодисын сонгох 

 Цэвэрлэх арга, цэвэрлэгээний бодисын 

тунг тааруулах 

 Цэвэрлэх хугацааг тохируулах 

 Цэвэрлэх багаж төхөөрөмжийн сонгох 

 Хөргөлтийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах 

үеийн аюулгүй ажиллагаа, мах махан 

бүтээгдэхүүн боловсруулах технологи 

ажиллагааг мөрдөх 

 Хөдөлмөр эрхлэхэд зайлшгүй 

шаардлагатай ур чадваруудыг эзэмших 

Хандлага 

 Нягт нямбай 

 Ажигч  

 Хурдан шалгмгай 

 Эв дүйтэй  

 Цэвэрч 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн дадлагын 

газар, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 
Самбар шохой notebook. Проектор 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахайн гулууз мах, бусад 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Гар ба цахилгаан хөрөө 

 Хутга 

 Мусат  

 Төмөр хормогч 

 ХАБ-ын хувцас  

 Шулалгааны хутга 
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Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ, 

2011 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай нахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 

5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох завар 

журам 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Савласан бүтээгдэхүүний хадгалах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 5.1 Савласан бүтээгдэхүүнийг гүн хөлдөөх 

ГШҮ 5.2 Гүн хөлдөөсөн махыг хөргүүрт хадгалах 

ГШҮ 5.3 Зоорины орчинд хяналт тавих 

ГШҮ 5.4 Зооринд оруулсан, гаргасан 

бүтээгдэхүүний бүртгэл хөтлөх 

ГШҮ 5.5 Савласан бүтээгдэхүүний хадгалах 

технологийн зааварчилгааны хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 70 

Суралцагчийн тоо: 15 - 20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

хандлага:  

Мэдлэг 

 Мах махан бүтээгдэхүүн хадгалалтын 

технологи 

 Хүнсний үйлдвэрийн эрүүл ахуйн зохистой 

дадал, үйлдвэрлэлийн үеийн зохистой 

дадал (GMP, GHP) 

 HACCP-Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг 

хянах тогтолцоо 

 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын 

тогтолцоо ISO 22000:2005  

 ХАБЭА-ын хууль 

  Мах махан бүтээгдэхүүн хадгалалтын 

технологи 

Ур чадвар 

 Бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдалд 

хяналт тавих 

 Зоорины хэвийн үйл ажиллгаанд үнэлгээ 

гаргах 
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 Зоорины хэвийн үйл ажиллагаанд заавар 

боловсруулах 

 Бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдалд 

хяналт тавих 

Хандлага 

 Хөдөлмөр эрхлэхэд зайлшгүй 

гаардлагатай хандлага төлөвшил 

 Гүйцэтгэлтэй байх  

 Хариуцлагатай байх.  

 Эрүүл ахуйн зөв дадал, зуршилтай 

 Удирдан зохион байгуулах чадвартай 

Сургалт явагдах газар: 
Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн дадлагын 

газар, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар шохой notebook. Проектор,  

 Зоорины хэмийн бүртгэлийн дэвтэр 

 Савласан бүтээгдэхүүний сав баглаа 

боодол, хаяг шошго шалгасан хяналтын 

бүртгэлийн дэвтэр 

 Гүн хөлдөөгч хөргүүрт бүтээгдэхүүн 

орлогдсон бүртгэлийн дэвтэр 

 Гүн хөлдөөгч хөргүүрээс бүтээгдэхүүнийг 

зарлагдах болон зарлагдсан бүртгэлийн 

дэвтэр  

 Бүртгэлийн хяналтыг баталгаажуулсан 

бүртгэлийн дэвтэр. Зоорины цэвэрлэгээ, 

ариутгалын бүртгэл 

 Зоорины засвар үйлчилгээний бүртгэл. 

 Зоорины хортон шавжийн хяналтын 

бүртгэл. 

 Хог хаягдлын бүртгэл 

 Бүртгэл хөтлөх бүртгэлийн дэвтэр 

 Бал, үзэг 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:  

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Зоорины температур хэмжигч термометр 

 Бүсчлэлийн хаягжилтанд шаардагдах 

материал (шалны тэмдэг тэмдэглэгээ, 

ханын тэмдэг тэмдэглэгээ, таазнаас 

унжуулсан тэмдэг тэмдэглэгээ) 

 Тавиур, тэргэнцэр, сэрээт ачигч 

 Сав баглаа боодол (Вакум гялгар уут, 

цаасан, хуванцар, төмөр хайрцаг) 

 Бүтээгдэхүүний хаяг, шошго 

 Он сар дарагч машин  

 Мах, махан бүтээгдэхүүний гүний хэм 

хэмжигч TESTO 

 Мах, махан бүтээгдэхүүний pH хэмжигч 

TESTO 
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Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ, 

2011 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай гахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 

5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох завар 

журам 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(сургалтын ерөнхий зорилго): 
Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг хүргэх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(сургалтын тусгай зорилго):  

ГШҮ 6.1 Тээврийн хэрэгсэлд тавигдах 

шаардлагыг магадлах 

ГШҮ 6.2 Тээвэрлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах 

ГШҮ 6.3 Тээвэрлэлтийг хийх шаардлагад нийцсэн 

ажилтан сонгох 

ГШҮ 6.4 Тээвэрлэлтийн ажлыг хамтран 

зохицуулах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 60 

Суралцагчийн тоо: 15 - 20 

Эзэмшвэл зохих одмэдлэг, ур 

чадвар, Хандлага  

Мэдлэг 

 Мах, мал тээвэрлэх жолооч, тээврийн 

хэрэгсэлд тавигддаг шаардлага 

 Тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн 

хэрэгсэл дээр суурилуулсан тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагаа техник болон 

эрүүл ахуйн шаардлага 

 Тээвэрлэлтийн гэрээ хэлэлцээр хийх 

нөхцөл, шаардлага 

Ур чадвар 

 Төлөвлөх, зохион байгуулах 

 Гэрээ хэлэлцээр байгуулах 

Хандлага 

 Нягт нямбай, Цаг баримталдаг 

 Эрүүл ахуйн зөв дадал, зуршилтай 

 Удирдан зохион байгуулах чадвартай 

 Мэргэжилдээ дур сонирхолтой  

 Багаар ажиллах чадвартай  

 Гүйцэтгэлтэй байх  

 Хариуцлагатай байх 
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Сургалт явагдах газар: 
 Онолын кабинет, хоол үйлдвэрлэлийн 

дадлагыийн газар, ажлын байр 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Самбар, шохой, notebook, Проектор, ТӨМ  

 Борлуулах бүтээгдэхүүний дагалдах бичиг 

баримт \ мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт, 

жин хэмжээ үнэ тодорхойлсон зарлагын 

баримт 

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Гахайн мах 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Хучлага, Тавиур 

 Шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл  

Ашигласан материал: 

1. С. Лхагвасүрэн Гахайн махыг хэсэглэн 

ангилах технологийн зөвлөмж. CHF, ОУБ, УБ, 

2011 

2. Мах боловсруулах технологи. УБ 2007 

3. Б.Нарангэрэл Хүнсний аюулгүй байдалд 

нийцсэн чанартай гахайн мах бэлтгэх гарын 

авлага. CHF ОУБ, 2010 

4. Зах зээл эдийн засгийн менежмент 

5. Хүнсний тухай хууль  

6. Стандартууд, ISO, HACCP холбогдох завар 

журам 

7. Б. Энхтуяа \Sc.D\, С. Энхбаяр, Ж.Сосоржав 

нарын орчуулсан мах боловсруулах технологи 

30,62хх, УБ 2007 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Суралцагчид:  

Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагчийн хүлээх үүрэг 

 Ажил, мэргэжилдээ сонирхолтой, зөв сонголт хийсэн 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

тусгана 

 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор 

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

ялгаатай байдлыг харгалзах 

 Тоо, бичгийн болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

Багшид: 

 МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлага 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл 

дадлагажсан 

 Хүнсний технологич мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 



136 

 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

” Зах зээлд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах 

материал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

А. Тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, нэг удаа 20 гахай нядлах хүчин чадалтай 

1 
Хашаа, сойлтын 

өрөө 

Ш 1 10 м.кв 

2 Нядалгааны байр ш 1 100 м.кв 

3 Муужруулагч ш 1 Зориулалтын 

4 Дүүжин өлгүүр багц 1 Зориулалтын 

5 Зумалгааны тогоо Ш 1 Зориулалтын 

6 Сэврээх өрөө Ш 1 30 м.кв 

7 Гулуузны өлгүүр Ш 20 Бага оврын 

8 
Хөргүүрийн 

төхөөрөмж 
багц 1 Дунд зэргийн багтаамжтай 

9 Вакумжуулагч 
ш 1 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай, бага 

оврын 

10 Махны хөрөө 
ш 1 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай, бага 

оврын 

11 Мах хэрчигч 
ш 1 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай, бага 

оврын 

12 Жин ш 1 Хүнсний жин, 5-10 кг хүртэл 

13 Шошго наагч машин ш 1 Гар, цахилгаан үүсгүүрээр ажилладаг 

Б. Багаж, хэрэгсэл 

14 Хутга ш 4 Ир, төмөр сайтай, бариул гулгахгүй 

15 Хутга ирлэгч ш 1 Билүү,  

16 Хормогч 

ш 4 Мах бэлтгэхэд зориулсан, биеийг 

бүрэн ороох, хулдаасан, бат бөх 

материалтай 

17 Усны гутал ш 4 Урт түрийтэй 

18 Махны сав ш 6 

Хүнсний зориулалттай, угаах 

цэвэрлэхэд хялбар материалаар 

хийгдсэн байх 

В. Түүхий эд 
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19 Вакуумжуулагч уут боодол 3 

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, 

урвалд ордоггүй, хүнсний 

зориулалттай 

20 Зөөврийн сагс ш 4 
Хуванцар, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 

хүнсний зориулалттай 

21 Цаасан хайрцаг ш 50 80 см х 60 см 

22 Хаяг шошго төрөл 4/200 Төрөл тус бүрээр 50, нийт 200 

 

IY. ҮНЭЛГЭЭ 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 
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Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Эрчимжсэн амьтны аж ахуйн фермер, 

Гахай 

Чадамжийн нэгжийн код 
AH 6320-13-05-401 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар  

01 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх 

 

Чадамжийн 

элементүүд 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлт/стандарт) 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл 

ЧЭ 1. 

Борлуулалтын 

төлөвлөгөө 

гаргах 

ГШҮ 1.1 Арилжааны 

мэдээллийг үнэлэх 

 Аж ахуйн хээлтүүлэг төллөлтийг үндэслэн жил 

улирал, сар, долооо хоногт үржилд болон маханд 

борлуулах гахайн төлөвлөгөө гаргасан байна 

Онолын  

болон 

дадлагын 

газар 

Ажиглалтын 

арга, аман 

асуулгын арга, 

тест 

ГШҮ 1.2 Зах зээлийн 

шаардлагуудыг 

тодорхойлох 

 Зах зээл дахь үржлийн гахайн болон махны үнийн 

мэдээлэл авсан байна. 

ГШҮ 1.3 Идэвхжүүлэлтын 

стратеги боловсруулах 

 Үржлийн гахайн болон гулууз мах ангилсан мах 

тавгийн торойн худалдаанд гаргаж байгаа талаар 

мэдээллийн хэрэгслээр зар суртчилгаа хийсэн 

байна. 

ГШҮ 1.4 Хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах 

 Ангилан ялгаж технологийн дагуу эвдэн хаяг шошго 

стандарт, эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлага 

хангасан сав баглаа боодолд савласан байна 

ЧЭ 2. Нийлүүлэх 

бүтээгдэхүүний 

захиалга авах 

ГШҮ 2.1 Зах зээлийн эрэлт, 

шаардлагыг судлах 

 Зах зээл дахь үржлийн гахайн болон махны үнийн 

мэдээлэл авсан байна. 

ГШҮ 2.2 Захиалагчаас 

бүтээгдэхүүнд тавих 

шаардлагыг тодорхойлж 

гаргах 

 Борлуулах үржлийн гахай болон гахайн мах нь 

эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлагыг хангасан 

байна 

ГШҮ 2.3 Гэрээний 

нөхцөлийг тохиролцох 

 Зах зээлд аж ахуйн нэгжд үржлийн гахай болон 

махыг борлуулах гэрээ хэлцэл хийж гэрээний 

нөхцлийг тохирсон байна  
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ГШҮ 2.4 Худалдах худалдан 

авах гэрээ байгуулах 

 Байгууллага хоорондын 2 талт гэрээ хийж, 

бүтээгдэхүүний үнэ ханш, төлбөр төлөх хэлбэр 

хугацаа, чанар байдал, жин хэмжээ авах хугацааг 

тохирох 

ГШҮ 2.5 Гэрээний 

баримтжуулалтыг гүйцээх 

 Холбогдох хуулийн заалтуудын дагуу гэрээг 

байгуулж баримтжуулж, 2 талын эрх бүхий хүмүүс 

гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулах 

 Гэрээнд хавсрагдах нэмэлт бичиг баримтыг 

хавсаргасан байна. (аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, 

иргэний үнэмлэхийн хуулбар гэх мэт) 

 Гэрээг наториатоор баталгаажуулсан байна. 

ГШҮ 2.6 Гэрээний 

гүйцэтгэлд хяналт тавих 

 Холбогдох хуулийн заалтуудын дагуу гэрээг 

байгуулах гүйцэтгэлд хяналт тавиж гэрээний 

хугацаанд талууд гүйцэтгэлд нь хяналт тавиж 

ажиллах явцдаа гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан 

ажиллаж гэрээгээр хүлээсэн үүргээ талууд 

гүйцэтгэж чадахгүй бол албан тоотоор 

удирдлагуудад мэдэгдэж холбогдох арга хэмжээг 

авсан байна. 

ЧЭ 3. Борлуулах 

гахайг нядлах 

ГШҮ 3.1 Гахайг хүлээн авах 
 Үйлдвэрийн орчин нь MNS 5023:2001, Эрүүл ахуйн 

аюулгүй байдлын үндсэн шаардлагыг хангасан  

ГШҮ 3.2 Гахайг амраах  
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

шаардлага мөрдсөн 

ГШҮ 3.2 Гахайг сойх 

ажилбарыг технологийн 

дагуу гүйцэтгэх 

 Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

шаардлагыг хангасан 

ГШҮ 3.3 Ажлын байр, тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг бэлтгэх 

 Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

шаардлагыг хангасан 

ГШҮ 3.4 Гахайг муужруулах 
 Муужирсан гахайг дэгээнд өлгөж зориулалтын дагуу 

цусласан  
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ГШҮ 3.5 Гахайг 

зориулалтын дагуу цуслах 
 Технологийн дагуу цуслана  

ГШҮ 3.6 Арьсыг ярж, 

зумлаж, хуйхлах 

 Гахайн үс зумлах барабанд оруулсан. (үсийг 

зориулалтын хусуураар хуссан) 

 Зумласан гахайг шалгаж үлдэгдэл үс хялгасыг 

газаар хуйхалсан 

ГШҮ 3.7 Гулууз болон 

дайвар эрхтнийг салгаж 

сэврээх, цэвэрлэгээ хийх 

 Гэдэс доторыг гулуузнаас салгасан  

ГШҮ 3.8 Тарга хүчийг 

тодорхойлох 
 Гулууз махыг пүүлсэн 

ГШҮ 3.9 Маханд чанарын 

шинжилгээ хийх, тамгалах 
 Гулууз маханд үзлэг хийж тамгалсан 

ГШҮ 3.10 Ажлын байр, тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслийг цэвэрлэж, 

ариутган дараагийн ажилд 

бэлтгэх 

 Багаж тоног төхөөрөижинд цэвэрлэгээ хийсэн 

 Дараагийн ажилд бэлтгэж байрлуулсан 

ЧЭ 4. Гулууз 

махыг ангилах 

ГШҮ 4.1 Захиалагчийн 

шаардлагатай танилцах 

 Захиалгад үндэслэн гулууз ангилах төлөвлөгөө 

гаргах  

 Захиалагчийн шаардлагад нийцүүлэн цехэд 

захиалга өгөх 

ГШҮ 4.2 Гулууз махыг 

захиалагчийн шаардлагад 

нийцүүлэн эвдэх 

 Гахайн гулууз махыг эвдсэн 

 Толгой ширийг үеэр нь нугалж авах. Нурууны өөх 

/шпик/-ийг зааврын дагуу зүсэж авах 

 Сээр нурууны нугалмын 4, 5-р үеэр цээжний хэсгийг 

салгана. 

 Цээжний хэсгээс шулдан хааг авч, хүзүү, сээр, 

өвчүүний хэсэгт хуваана. 

 Зоо нурууны 5,6-р үеэр гуяыг салгана. 

 Сүвээ, өөхний хавирга, нурууны хэсгийг салган авах 
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ГШҮ 4.3 Эвдсэн махыг 

ашиглалтын зориулалтаар 

нь ангилах 

 Гулууз 

 Гахайн өрөөл мах 

 Гахайны цул мах  

 Цул мах гуяны цул хүзүү 

 Цорой хэсгийн цул мах 

 Хааны цул мах 

 Хүзүүны цул мах 

 Нурууны цул мах  

 Стеик (нуруу гуяны) 

 Хэрчмэл махан бүтээгдэхүүн (Самингсаал) 

 Гадар өөх  

ГШҮ 4.4 ХАБЭА шаардлагыг 

мөрдөж ажиллахад хяналт 

тавих 

 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зааврын дагуу, 

зориулалтын бодис ашиглан цэвэрлэж, ариутгаж 

хадгалсан байна 

ГШҮ 4.5 Ажлын байрыг 

цэвэрлэх 

 Ажлын байрыг цэвэрлэгээний дарааллыг 

баримтлан, зориулалтын бодис ашиглан цэвэрлэж 

ариутгасан байна 

ГШҮ 4.6 Ангилсан махыг 

савлах 

 Хаягдлын сав, хэрэгслийг зааврын дагуу угааж, 

ариутгсан байна 

ГШҮ 4.7 Савласан 

бүтээгдэхүүнийг хадгалах 

 Дараах хөтөлбөрүүдийг боловсруулж 

 хэрэгжүүлсэн байна.  

 Үүнд:  

 Цэвэрлэгээ ариутгалын хөтөлбөр 

 Хортон шавьжийн хяналтын хөтөлбөр 

 Багаж, тоног төхөөрөмжийн хяналтын хөтөлбөр 

ГШҮ 4.8 Зоорины орчинд 

хяналт тавих 

 Гахайн махан бүтээгдэхүүнийг хөргөж хадгалсан 

байна. Гахайн махан бүтээгдэхүүнийг хөлдөөж 

хадгалсан байна. 

ЧЭ 5. Савласан 

бүтээгдэхүүнийг 

хадгалах 

ГШҮ 5.1 Савласан 

бүтээгдэхүүнийг гүн 

хөлдөөх 

 Савласан бүтээгдэхүүнийг -32 ÷ -350Cхэмд 16-40 

цаг хүртэл хадгалсан байна 
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ГШҮ 5.2 Гүн хөлдөөсөн 

махыг хөргүүрт хадгалах 

 Бүтээгдэхүүнийг гүн хөлдөөх зооринд ”FIFO” 

зарчмыг баримтлан хурааж хадгалсан байна. 

ГШҮ 5.3 Зоорины орчинд 

хяналт тавих 

 Савласан бүтээгдэхүүн -180C -ээс дээш 

температурт 10-12 сар хадгалагдсан байна 

ГШҮ 5.4 Зооринд оруулсан, 

гаргасан бүтээгдэхүүний 

бүртгэл хөтлөх 

 Бүртгэлийн хяналтыг баталгаажуулсан бүртгэл 

хийгдсэн байна.  

ГШҮ 5.5 Савласан 

бүтээгдэхүүний хадгалах 

технологийн 

зааварчилгааны 

хэрэгжилтэд хяналт тавих 

 Савласан бүтээгдэхүүний хаяг, шошго нь Савласан 

бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошгонд 

тавигдах шаардлага MNS 6648:2016 стандартын 

шаардлагыг хангасан байна. 

 Савласан бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, хаяг, 

шошгыг шалгаж, бүртгэж баталгаажуулсан байна. 

 Савласан бүтээгдэхүүний чанарт хяналт 

(Бүтээгдэхүүний гүний хэмжиж тотоосон байх) хийж 

бүртгэл хөтлөнө. 

ЧЭ 6. 

Хэрэглэгчдэд 

бүтээгдэхүүнийг 

хүргэх 

ГШҮ 6.1 Тээврийн хэрэгсэлд 

тавигдах шаардлагыг 

магадлах 

 Хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэн түгээх 

зориулалтын тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн 

хэрэгсэл дээр суурьлуулсан тоног төхөөрөмжийн 

ажиллагаа техник болон эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан байна. 

ГШҮ 6.2 Тээвэрлэлтийн 

төлөвлөгөө боловсруулах 

 Өдөр тутмын борлуулалтын төлөвлөгөөний график 

маршрут чиглэл гаргасан байна.  

ГШҮ 6.3 Тээвэрлэлтийг хийх 

шаардлагад нийцсэн 

ажилтны сонгох 

 Тухайн тээврийн хэрэгслийн ангилал шаардлагыийг 

хангасан жолоочийг сонгосон байна 

ГШҮ 6.4 Тээвэрлэлтийн 

ажлыг хамтран зохицуулах 

 Хамтран ажиллах байгууллагын захиалгыг 

үндэслэн борлуулалтыг хийж  

 бүтээгдэхүүнийг өөрийн тээврийн хэрэгслээр 

тээвэрлэн хүргэх эсвэл захиалагч тал өөрийн 

тээврийн хэрэгслээр авах 
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн нэгжийн код: AH 6320-13-06-401 / AF 6112-25-01-301 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

ХАА-н салбарт эрчимжсэн 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 чадварыг эзэмшинэ.  

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

Суурь чадамжийн нэгжүүд  

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:  

 

№  
Чадамжийн 

элемент 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Анги дүүргэлт 15 

Чадамжийн нэгжид 

ногдох  

цаг 300 

О
н

о
л

 

Дадлага 

Ч
а

д
а

м
ж

и
й

н
 

э
л

е
м

е
н

т
э
д

 

н
о

гд
о

х
 ц

а
г 

С
у

р
гу

у
л

ь
 

д
э
э

р
 

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

 

д
э
э

р
 

1 

ЧЭ 1. Аж 

ахуйн нэгж 

байгуулах  

ГШҮ 1.1 Аж ахуй эрхлэх хууль эрх зүйн 

харилцаанд оролцох 

8 6 18 32 

ГШҮ 1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах 

бичиг баримт бүрдүүлэх чадвар 

эзэмших 

ГШҮ 1.3 Улсын бүртгэлийн 

байгууллагуудын үйлчилгээг авах 

чадвар эзэмших 

2 

ЧЭ 2. Аж 

ахуйн үйл 

ажиллагааг 

төлөвлөх 

ГШҮ 2.1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны 

зорилго зорилтыг тодорхойлох  

8 24 18 50 

ГШҮ 2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 

тодорхойлох  

ГШҮ 2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх 

ГШҮ 2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын 

график мөрдөх  

3 

ЧЭ 3. Аж 

ахуйн хүний 

нөөцийг 

төлөвлөх 

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны тодорхойлолт 

боловсруулах  

8 24 12 44 

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 
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ГШҮ 3.6 Ажилчдыг ажлын байранд 

сургах 
    

4 

ЧЭ 4. 

Борлуулалтын 

үйл 

ажиллагааг 

төлөвлөх 

ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ 

судлах  

12 12 18 42 

ГШҮ 4.2 Борлуулалтын байршил 

тогтоох 

ГШҮ 4.3 Бүтээгдхүүний үнэ тогтоох 

ГШҮ 4.4 Бүтээгдхүүний борлуулалтыг 

төлөвлөх 

5 

ЧЭ 5. Аж 

ахуйн санхүү 

хөтлөх 

ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого 

зарлагыг тооцох  

12 24 18 54 ГШҮ 5.2 Ашиг алдагдлаа тооцох  

ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах 

ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах 

6 
ЧЭ 6. Төсөл 

боловсруулах 

ГШҮ 6.1 Төслийн санааг олох 

18 36 24 78 

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 

4 Цаг  66 126 108 300 

5 Онол, дадлагын харьцаа 22% 78% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн дүрэм 

 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  

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллах  

 Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж 

ажиллах  

 Ажлын дарааллыг мэдэх  

 Ажиллах заавартай танилцах  

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах 

хүмүүс 

 Хамтран ажиллагсад  

 Мэргэжлийн багш нар 

 Хуулийн зөвлөх 
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 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч 

 Газрын даамал  

 Нутгийн удирдлага 

 Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн 

албан хаагч нар  

Орчин нөхцөл  Сургалтын танхим 

 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын 

талбай 

 Хүлэмж  

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл 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: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент  

1-ийн нэр (СЕЗ): 
Аж ахуйн нэгж байгуулах  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

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 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 32 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

Мэдлэг 

 Эрх зүйгээр зохицуулагдсан бизнесийн 

байгууллага, аж ахуйн нэгж байгуулах 

тухай хуулиуд  

 Улсын бүртгэлийн байгууллагуудын чиг 

үүрэг  

 Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах аж 

ахуйн нэгж байгуулах хууль 

Ур чадвар 

 Шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлэх  

 Улсын бүртгэлийн ажилтан албан 

хаагчидтай хуулийн хүрээнд харилцах  

 Үйлчилгээ авах   

 Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг 

баримталж багаар хамтарч ажиллах 

Хандлага 

 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: 

 Онолын кабинет, дадлагын сургалтын 

байр, ХАА-н салбарын аж ахуй нэгж 

байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 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 

 Тооны машин  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 

 Бичгийн цаас  

 хайч цавуу  

 пламастер  

 үзүүлэнгийн том цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Ширээ сандал  

 Компьютер принтер проектор самбар 

шохой маркер интернет орчин  

Ашигласан материал: 

1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “ 

2. “Нөхөрлөлийн тухай хууль”  

3. “Хоршооны тухай хууль” 

4. “Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах зөвлөмж “ 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр 

(СЕЗ): 
Аж ахуйн үйл ажиллагааг төлөвлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

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  

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 50 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

Мэдлэг 

 Аж ахуйн төлөвлөлт хийх арга зүй 

 Явцын болон эцсийн үр дүнгийн хяналт 

хийх аргачлал 

 Үйлдвэрлэлийн цикл 
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 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал тооцох 

аргачлал  

Ур чадвар 

 Аж ахуйн үйл ажиллагааны ерөнхий 

зорилго 3-5 жилийн ирээдүйн төлөвлөгөөг 

хийх зорилтыг SMART шалгуураар 

боловсруулах 

 Аж ахуйн хүчин чадлыг талбайн хэмжээ 

болон санхүүгийн нөөц хүний нөөцийн 

хэмжээнд тохируулан тооцох  

 Үйл ажиллагааг хуваарилах ГАНТ-ийн 

хүснэгт ашиглах  

 Аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилго 

зорилтыг товч тодорхой томьёолох 

 Хийх ажлын дараалал үечлэлийг нарийн 

тооцож төлөвлөх  

 Үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хийж 

үнэлгээ дүгнэлт гарган цаашид хийх ажлыг 

төлөвлөх оновчтой ухаалаг шийдвэр 

гаргах  

 Хөдөлмөрийн тэгш хуваарь гаргах  

Хандлага 

 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 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын кабинет, дадлагын сургалтын 

байр, ХАА-н салбарын аж ахуй нэгж 

байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 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 тогтоомжууд  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу 

пламастер үзүүлэнгийн том цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 
 Ширээ сандал  
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 Компьютер, принтер, проектор, самбар, 

шохой, маркер, интернет орчин  

Ашигласан  

материал: 

1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “ 

2. Жижиг бизнесийн удирдлага  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент  

3-ийн нэр (СЕЗ): 
Аж ахуйн хүний нөөцийг төлөвлөх    

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

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 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 44 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

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 

ажилтны 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  



149 

 

 Аливаад нягт нямбай анхааралтай 

ханддаг байх 

 Багаар ажиллах чадварт суралцана 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

Сургалт явагдах газар: 

 Онолын кабинет, дадлагын сургалтын 

байр, ХАА-н салбарын аж ахуй нэгж 

байгууллагууд 

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Компьютер, принтер, проектор, самбар, 

шохой, маркер, интернет орчин  

 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  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу 

пламастер үзүүлэнгийн том цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Ширээ сандал  

 Компьютер принтер проектор самбар 

шохой маркер интернет орчин  

Ашигласан  

материал: 

1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “  

2. “Жижиг бизнесийн удирдлага”  

3. “Хүний нөөцийн менежмент”  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент  

4-ийн нэр (СЕЗ): 

Бүтээгдэхүүний борлуулалтын үйл ажиллагааг 

төлөвлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ судлах  

ГШҮ 4.2 Борлуултын байршил тогтоох 

ГШҮ 4.3 Бүтээгдхүүний үнэ тогтоох 

ГШҮ 4.4 Бүтээгдхүүний борлуулалтыг төлөвлөх 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 42 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

Мэдлэг 

 Маркетингийн үндэс, зах зээлийг 

судалгааны аргачлал 

 Үнэ тогтоох аргууд  

Ур чадвар 

 Хүнсний ногооны зах зээлийн судалгаа 

гаргах  

 Борлуулах цэгүүдийг тогтоох  
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 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 суралцах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

Сургалт явагдах газар: 

 Ногооны зах, том жижиг дэлгүүр, супер 

маркет, бөөний худалдааны төвүүд, бусад 

ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүд  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Судалгааны ажлын удирдамж, төлөвлөгөө  

 Судалгааны арга хэрэгсэл  

 Фото зураг авах аппарат гар утас  

 Биет ба зурагт үзүүлэн,  

 Тестийн сан  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж 

өгөх материал  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу 

пламастер үзүүлэнгийн том цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Ширээ сандал  

 Компьютер, принтер, проектор, самбар, 

шохой, маркер, интернет орчин 

Ашигласан  

материал: 

1. “Маркетингийн үндэс”  

2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “ 

3. “Жижиг бизнесийн удирдлага”  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент  

5-ийн нэр (СЕЗ): 
Аж ахуйн санхүү хөтлөх 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого зарлагыг 

тооцох  

ГШҮ 5.2 Ашиг алдагдлаа тооцох  

ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах 
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ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 54 

Суралцагчийн тоо:  15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

Мэдлэг 

 Гарааны зардлыг тооцох аргачлал  

 Ашиг тооцох аргачлал 

 Өдөр бүр долоо хоногийн мөнгөн урсгалын 

тооцоо 

 Санхүүгийн тайлангийн элементүүд  

Ур чадвар 

 Анхан шатны баримт бүрдүүлэх 

 Орлого зарлагын тооцоо хийх  

 Ашиг тооцох  

 Анхан шатны баримт бүрдүүлэх  

 Анхан шатны бүртгэл хөтлөх  

 Санхүүгийн тайлан гаргах  

 Хүмүүстэй харилцах  

Хандлага  

 Шударга байх  

 Мэдээллийг ашиглах  

 Хуулийн хүрээнд цаг хугацаанд нь тайлан 

гаргах  

 Аливаад нягт нямбай анхааралтай 

ханддаг байх 

 Багаар ажиллах чадварт суралцах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

Сургалт явагдах газар: 

 Хүнсний зах, том жижиг дэлгүүр, супер 

маркет, бөөний худалдааны төвүүд, бусад 

ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүд  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Тестийн сан  

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж 

өгөх материал  

 Ном сурах бичиг  

 Санхүү бүртгэлийн хууль дүрэм 

стандартууд  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу 

пламастер үзүүлэнгийн том цаас 

Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Ширээ сандал  

 Компьютер, принтер, проектор, самбар, 

шохой, маркер, интернет орчин 

Ашигласан материал: 
1. “ХАА-н бизнесийн лавлах “ 

2. “Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс”  

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр 

(СЕЗ): 
Төсөл боловсруулах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

(СТЗ): 

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 

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг: 78 

Суралцагчийн тоо: 15-20 

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, 

Хандлага 

Мэдлэг 

 Төслийн стандарт  

 Төслийн төрөл  

 Төсөл боловсруулах арга зүй  

 Бизнес эрхлэхтэй холбоотой хууль 

тогтоомжууд  

 Зээлийн нөхцөл  

Ур чадвар 

 Төсөл боловсруулах  

 Төсөл хэрэгжүүлэх  

 Төслийн үнэлгээ тайлан бэлтгэх  

 Үйл ажиллагааг төлөвлөх  

Хандлага 

 Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг 

баримталж багаар хамтарч ажиллах 

хандлага төлөвшил  

 Аливаад нягт нямбай анхааралтай 

ханддаг байх 

 Багаар ажиллах чадварт суралцах 

 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах 

Сургалт явагдах газар: 

 Хүнсний зах, том жижиг дэлгүүр, супер 

маркет, бөөний худалдааны төвүүд, бусад 

ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүд. Сургалтын 

танхим  

Сургалтын хэрэглэгдхүүний 

жагсаалт: 

 Хичээлийн агуулгатай холбоотой тарааж 

өгөх материал  

 Сайн бичсэн төслийн жишээ 

 Ном сурах бичиг  

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: 
 Бичгийн цаас тооны машин хайч цавуу 

пламастер үзүүлэнгийн том цаас 
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Техник, тоног төхөөрөмжийн 

жагсаалт: 

 Ширээ сандал  

 Компьютер, принтер, проектор, самбар, 

шохой маркер  

Ашигласан  

материал: 

1. “Төсөл боловсруулах арга зүй”  

2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “ 

3. “Жижиг бизнесийн удирдлага” 

Дүгнэлт:  

Санал, зөвлөмж:   

 

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид:  

 Ажил, мэргэжилдээ сонирхолтой, зөв сонголт хийсэн 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой 

хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын болон дүрэмт хувцасыг тааруулж хэрэглэх 

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог 

шаардлагыг тусгана. 

 Тоо, бичгийн болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх 

 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 шаардлага 

 Мал, амьтны эрчимжсэн аж ахуйд 2-аас доошгүй жил ажилласан эсвэл дадлагажсан  

 Мал зүйч, бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавр түүнээс зэрэгтэй байх 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх, 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн 

байх 

 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх 

 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 

”Аж ахуй эрхлэх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд дараах материал, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана. 

  



154 

 

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт: 

Маягт 1 

№ 
Шаардлагатай зүйлс, 

техник хэрэгсэл 

Хэмжих 

нэгж 
Ширхэг 

Техникийн үзүүлэлт 

тодорхойлолт 

17.  Проектор ш 1  

 

 

Сургалтын материал 

хэрэгсэл нь сургалтын 

шаардлагад бүрэн 

нийцсэн, хүний биед хор 

нөлөөгүй байх ба техник 

хэрэгсэл нь сүүлийн үеийн 

дэвшилтэт технологийг 

хангасан, бүрэн гүйцэт 

ажилладаг байх. 

18.  Компьютер ш 1 

19.  Багшийн ширээ, сандал ш 1 

20.  Номын шкаф ш 1 

21.  Сурагчийн ширээ, сандал хос 15 

22.  Багажны шкаф ш 2 

23.  Телевизор ш 1 

24.  Самбар цагаан  ш 1 

25.  Самбар үзэг ш 5 

26.  Ламинаторын машин ш 1 

27.  Скайнер ш 1 

28.  Хэвлэгч машин  ш 1 

29.  Зурагт болон биет үзүүлэн ш 15 

30.  Электрон хичээл  ком ЧН бүрээр 

31.  
Мэргэжлийн норм дүрэм 

ЧН-н агуулгад тохирсон 

ш 
2 

32.  
Мэргэжлийн стандарт ЧН-н 

агуулгад тохирсон 

ш 
2 
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IY. ҮНЭЛГЭЭ 

 

1.Үнэлгээний зорилго: 

Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш 

суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 

тодорхойлно 

2.Үнэлгээний зохион байгуулалт: 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

 Явцын үнэлгээ  

 Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

 Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

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

эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.  

 Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

 Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

 Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн 

өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 

3.Үнэлгээний орчин 

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

шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх. 

4. Үнэлгээний аргууд 

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

болно):  

 Бичгээр 

 Амаар 

 Ажиглалт  

 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх 

 Судалгаа /case study/ 

 Мэтгэлцээн 

 Илтгэл  

 Дүгнэн хэлэлцэх 

 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал 

 



156 

 

Үнэлгээний төлөвлөгөө 

 

Мэргэжил: Хүлэмжийн аж ахуйн фермер Чадамжийн нэгжийн код AF 6112-25-01-301 

Мэргэшлийн түвшин: IV Үнэлгээний төлөвлөгөөний 

хувилбарын дугаар 
 

Чадамжийн нэгжийн нэр: Аж ахуй эрхлэх 

 

Чадамжийн 

элементүүд 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлт/стандарт) 

 

Үнэлгээ 

хийгдэх 

орчин 

Үнэлгээний 

арга хэрэгсэл 

ЧЭ 1. Аж ахуйн 

нэгж байгуулах  

ГШҮ 1.1 Аж ахуй эрхлэх хууль эрх 

зүйн харилцаанд оролцох 

 Аж ахуйн нэгжийн хуулийн хэлбэрүүдээс 

сонголт хийсэн үндэслэлийг тайлбарласан. 

Танхимд 

Ажиглалт, 

Ажлын 

даалгавар 

гүйцэтгэх, 

бичгээр 

ГШҮ 1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах 

бичиг баримт бүрдүүлэх чадвар 

эзэмших 

 Бизнесийн байгууллагын үүсгэн байгуулах 

хуулийн ёсны шаардлагуудыг тоочсон  

ГШҮ 1.3 Улсын бүртгэлийн 

байгууллагуудын үйлчилгээг авах 

чадвар эзэмших 

 Албан ёсоор ААН байгуулсныг 

баталгаажуулах байгууллагуудыг нэрлэсэн  

ЧЭ 2. Аж ахуйн 

үйл ажиллагааг 

төлөвлөх 

ГШҮ 2.1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны 

зорилго зорилтыг тодорхойлох  
 Зорилго зорилтыг ялгаж, тодорхой бичсэн  

Танхимд 

Аж ахуй 

дээр 

ГШҮ 2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадлыг тодорхойлох  
 Сүргийн эргэлт хийсэн байна  

ГШҮ 2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх 
 Төлөвлөгөөнд шаардлагатай өгөгдлүүдийг 

бүрэн тусгасан  

ГШҮ 2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын 

график мөрдөх  

 Хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн 

тодорхойлсон  

ЧЭ 3. Аж ахуйн 

хүний нөөцийг 

төлөвлөх  

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны 

тодорхойлолт боловсруулах  

 Ажлын байрны тодорхойлолтын бүтэц 

агуулгыг нэрлэсэн 

Танхимд 

ГШҮ 3.2 Ажиллах хүчний 

шалгаруулалт явуулах  

 Ажилтан шалгаруулж авах төлөвлөгөө 

боловсруулсан  

ГШҮ 3.3 Байгууллагын дотоод 

журам боловсруулах 

 Хуулийн хүрээнд байгууллагын дотоод 

журамд тусгах зүйл заалтуудыг тоймлон 

бичсэн  
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ГШҮ 3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ 

байгуулах 
 Гэрээний загвар гаргасан  

ЧЭ 4. 

Бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын 

үйл ажиллагааг 

төлөвлөх 

ГШҮ 4.1 Бүтээгдхүүний зах зээлээ 

судлах  

 Бүтээгдэхүүний зах зээлийн эрэлт 

нийлүүлэлт үнэ болон зах зээлийн бодит 

судалгаа хийсэн  Хүнсний 

зах cупер 

маркетууд 

Интернет 

Фэйсбүүк 

ГШҮ 4.2 Борлуулалтын байршил 

тогтоох 
 Байршлын хувилбаруудыг тодорхойлсон  

ГШҮ 4.3 Бүтээгдхүүний үнэ тогтоох  Үнэ тогтоосон үндэслэлээ тайлбарласан  

ГШҮ 4.4 Бүтээгдхүүний 

борлуулалтыг төлөвлөх 

 Борлуулах бүтээгдхүүний тоо хэмжээ үнэ 

байршил түгээлт урамшууллын төлөвлөлт 

хийсэн  

ЧЭ 5. Аж ахуйн 

санхүү хөтлөх 

ГШҮ 5.1 Үйл ажиллагааны орлого 

зарлагыг тооцох  

 Борлуулсан бүтээгдхүүний орлогын 

хэмжээг долоо хоног сар жилээр тооцож 

гаргасан  

Танхимд  
ГШҮ 5.2 Ашиг алдагдлаа тооцох   Нийт зардал цэвэр ашгийг бодож гаргасан  

ГШҮ 5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах 

 Өдөр тутмын нийт төлбөр, орлогын бэлэн 

мөнгийг тооцож гар дээр байгаа бэлэн 

мөнгөн дүнг тооцож гаргасан  

ГШҮ 5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах  Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан гаргасан  

ЧЭ 6. Төсөл 

боловсруулх 

ГШҮ 6.1 Төслийн санааг олох 
 Төслийн санааг үнэлж хэрэгцээг 

тодорхойлсон 

Танхимд 

ГШҮ 6.2 Төслийн зорилго зорилтыг 

тодорхойлох 

 Төслийн зорилго зорилт SMART шалгуурыг 

хангасан  

ГШҮ 6.3 Төслийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө хийх 

 Төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүдийг тодорхой 

тусгасан  

ГШҮ 6.4 Төслийн төсвийг тооцох 
 Төсөлд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын 

тооцоо хийсэн  

ГШҮ 6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх  
 Эрсдлээ тооцож эрсдлийг бууруулах арга 

замуудыг тодорхойлсон  

ГШҮ 6.6 Хавсралт материал бэлтгэх   Шаардлагатай баримтуудыг нэрлэсэн  

 


