ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Салбарын нэр:

Хөдөө аж ахуй

Мэргэжил:

Хүнсний ногооны фермер

Мэргэжлийн индекс:

AF 6112-24

Мэргэшлийн түвшин:

IV

Улаанбаатар
2019 он

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

Д.Алимаа
М.Гантуяа
Т.Хишигбуян
Ц.Орхончимэг
Д.Эрдэнэтуяа

Төвийн БАЗТ-ийн Арга Зүйч, DACUM чиглүүлэгч багш
Шаамар МСҮТ-ийн багш
Дархан-Уул аймаг дахь ХААИС-ийн багш
Орхон аймаг дахь ХАА-н МСҮТ-ийн сургалтын менежер
"Эко Орчин" ХХК-ны агрономич

Зөвлөсөн:
1. Д.Энхбаатар
2. Г.Батчимэг
3. Ц.Ганчимэг

ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Ахлах зөвлөх
ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Зөвлөх
ХЭУЧД төслийн ЧССҮ-ний мэргэжилтэн

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

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

Зохиогчийн эрх © 2019. Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам

2

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ХНХЯ

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

ХХҮГ

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

МББХГ

Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

ЧСС

Чадамжид суурилсан сургалт

ЧН

Чадамжийн нэгж

ЧЭ

Чадамжийн элемент

ГШҮ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ҮШҮ

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо)

МЧХ

Мэдлэг, чадвар, хандлага

ГЦХ

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ

ХАБЭА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ҮТ

Үнэлгээний төв

БАЗТ

Бүсийн арга зүйн төв

МБСС

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт

ҮАМАТ - 08

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

I.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

1) Чадамжийн нэгжийн нэр, код, тодорхойлолт, өмнө нь эзэмшсэн байвал
зохих чадамжийн нэгж

2) Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт
3) Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
4) Чадамжийн элементийн төлөвлөгөө (багш нар боловсруулна)
III.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1) Суралцагч
2) Багш
3) Сургалтын орчин
IV.

ҮНЭЛГЭЭ

1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө

4

I.

д/д

1
2

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

Чадамжийн нэгжийн нэр
Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах

Чадамжийн нэгжийн код

AF 6112-24-01-401
AF 6112-24-02-401

3

Түүхийн дэвтэр хөтлөх

AF 6112-24-03-401

4

Хүнсний ногооны талбайд ажлын байр бэлтгэх

AF 6112-24-04-401

5

Хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх

AF 6112-24-05-401

6

Хүнсний ногоо тариалах талбайг бэлтгэх

AF 6112-24-06-401

7

Талбайд хүнсний ногоо тарих

AF 6112-24-07-401

8

Хүнсний ногооны талбайд арчилгаа хийх

AF 6112-24-08-401

9

Хүнсний ногоо хураах

AF 6112-24-09-401

10

Хүнсний ногоог боловсруулах

AF 6112-24-10-401

11

Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах

AF 6112-24-11-401

12

Зоорь барих

AF 6112-24-12-401
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-01-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчид хүнсний ногоо тарих талбайд ажил
хийж гүйцэтгэх үед гарч болзошгүй эрсдэл түүнээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах
урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг ур чадвар төлөвшлийг эзэмшинэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжууд
 Компьютер ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэ
л дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 72
Дадлага

4

6

10

20

4

8

24

36

4

4

8

16

12

18
42
16.6:83.3

1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн дүрэм журмыг дагаж
мөрдөх \зааварчилгаа\

1

2

3

ЧЭ 1. Ажлын байрны
1.2 Ажлын хувцас, хамгаалах
ХАБЭА-г хангаж
багаж хэрэгслийг бэлтгэх
ажиллах
1.3 Эрсдлийг үнэлэх
1.4 Галын багаж хэрэгслийг
ашиглах
2.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг бэлтгэх
2.2 Амьтанд хазуулах, хатгуулах
ЧЭ 2. Эмнэлэгийн
үед анхан шатны тусламж үзүүлэх
анхан шатны
2.3 Хордлогын үед анхны тусламж
тусламж үзүүлэх
үзүүлэх
2.4 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэх
3.1 Ажил эхлэхийн өмнө аюулгүй
ажиллах зааварчилгаа авах
ЧЭ 3. Хүнсний
3.2 Техник, тоног төхөөрөмжтэй
ногоо тарих ажлыг
ажиллах үед техник хэрэгслийн
гүйцэтгэх үед
хэвийн ажиллагааг хангах
аюулгүй ажиллах
3.3 Ургамал хамгаалах бодистой
ажиллах үеийн ХАБЭА-н
шаардлагыг мөрдөх
Нийт цаг
Онол, дадлагын цагийн харьцаа

72
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн

•
•
•

•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•

•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•

•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль 2009 онд батлагдсан
Галын аюулгүй байдлын хууль
Албан тасалгааны цахилгаан хангамжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах дүрэм
/сургуулийн/
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам- дотоод журам
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм-машин мехнизм бүрийн
аюулгүй ажиллагааны журам
Ажлын хувцас хамгаалах хувцас хэрэглэх
зааварчилгаа
Ажлын багаж хэрэгсэл ажиллуулах
зааварчилгаа
Эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх
зааварчилгаа – Гар хуруу гэмтээх, техникийн
аюулгүй ажиллагаа алдагдсан үед гарах
ослын үед заавал анхны тусламж үзүүлнэ
Хорт бодистой ажиллах зааварчилгаа санамсаргүй техникийн тос нүд амандаа
оруулж болзошгүй
Мэргэжлиийн багш
Онцгой байдлын газар- галын аюулгүй
байдлын хуулийг хамтран мөрдөх гэрээ
байгуулах- хээрийн түймэр гарах үед гэх мэт
Нутгийн удирдлага
Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн
албан хаагч
Түншлэгчид
Хамтран суралцагсад
Сургалтын танхим
Гадаа ногооны ил талбайд
ХАБЭА-н шаардлага хангасан дадлагын
талбай
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах
Ажлын байрны ХАБЭА-г хангаж ажиллах
1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн
дүрэм журмыг дагаж мөрдөх \зааварчилгаа\
1.2 Ажлын хувцас, хамгаалах багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
1.3 Эрсдлийг үнэлэх
1.4 Галын багаж хэрэгслийг ашиглах
20
15-20
Мэдлэг:
• Ногооны ил талбайд ажиллах зааварчилгаа
• Гадаа цаг агаарын байдлыг анхаарч ажиллах
зааварчилгаа / хэт халуун, хур тундастай үед
гэх мэт/
• Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн төрөл,
ангилал, зориулалт
• Ажиллах орчин нөхцөл
• Галын багаж хэрэгслийн ажиллах зарчим
• 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 байранд аюулгүй ажиллах шаардлагыг
мөрдөн ажиллах
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Ажлын орчин нөхцлийг сайжруулах
• Галын багаж хэрэгслийг ажиллуулах
Хандлага, төлөвшил:
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтладаг
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай
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Санаачилгатай
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Проектор
• Самбар
• Цаг
• Тооны машин
• Галын булан
1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017он
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. ”Газар тариалангийн лавлах”
4. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
5. “Жижиг бизнесийн удирдлага”
6. “Хүний нөөцийн менежмент
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах
Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх
2.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах зүйлсийг
бэлтгэх
2.2 Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед анхан шатны
тусламж үзүүлэх
2.3 Хордлогын үед анхны тусламж үзүүлэх /Наранд
хордох, бордоо, техниикийн ттос материалд хордох
гэх мэтийн үед/
2.4 Хөнгөн шарх болон гадуур цус алдалтын үед
тусламж үзүүлэх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

36
15-20
Мэдлэг:
• Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах
зүйлсийн жагсаалт
• Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед анхан шатны
тусламж үзүүлэхэд авах арга хэмжээ
• Хордлогын шалтгаан
• Хөнгөн шарх болон гадуур цус алдалтын
шалтгаан авах арга хэмжээ
• 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:
• Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах
зүйлсийг бэлтгэх
•
Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед анхан
шатны тусламж үзүүлэх
• Хордлогын үед анхны тусламж үзүүлэх
• Хөнгөн шарх болон гадуур цус алдалтын үед
тусламж үзүүлэх
Хандлага, төлөвшил:
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтладаг байх
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачилгатай байх
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Анхны тусламжийн иж бүрдэл
10

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Зөвхөн тухайн хичээлд хэрэглээд
дахин ашиглагдахгүй бүхэн энэ
жагсаалтанд орно

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.

Ашигласан материал:

Бичгийн цаас
Харандаа
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Проектор
• Самбар
• Цаг
• Тооны машин
• Галын булан
Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017он
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
“Хүний нөөцийн менежмент
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах
Хүнсний ногоо тарих ажлыг гүйцэтгэх үед аюулгүй
ажиллах
3.1 Ажил эхлэхийн өмнө аюулгүй ажиллах
зааварчилгаа авах
3.2 Техник, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үед техник
хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг хангах
3.3 Ургамал хамгаалах бодистой ажиллах үеийн
ХАБЭА-н шаардлагыг мөрдөх
16
15-20
Мэдлэг:
• Ажил эхлэх болон техник ажиллуулахын
өмнөх зааварчилгаанууд
• Техник хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг шалгах
арга технологи зааварчилгаа
• Ургамал хамгаалах бодистой ажиллах үеийн
ХАБЭА-н шаардлагууд
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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 явцад аюулгүй ажиллах зааварчилгааг
мөрдөх
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Ажлын багаж хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг
шалгаж ажиллуулах
• Ургамал хамгаалах бодистой ажиллах үед
өөрийгөө болон бусдыг хордуулахгүй байх.
• болгоомжлох
Хандлага, төлөвшил:
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтладаг
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай
• Санаачилгатай
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Ажлын багаж хэрэгслүүд
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
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Олон үйлдэлт принтер
Проектор
Самбар
Цаг
Тооны машин
Галын булан
Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017он
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
Хүний нөөцийн менежмент
•
•
•
•
•
•

1.

Ашигласан материал:

2.
3.
4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
II.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцсыг бүрэн гүйцэд хэрэглэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Хичээлийн цагийг
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Багшлах эрхтэй байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
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№

1
2

Сургалтын тоногт, багаж
төхөөрөмж багаж
хэрэгслийн нэр
Компьютер

Хэмжих
нэгж

Хэвлэгч /Олон үйлдэлт
принтер/
Телевизор

Тоо ширхэг

Ш

5

Ш

1

Ш

1

3

Дэлгэц

Ш

4
5
6
7

Проектор
Самбар
Цаг
Галын булан
Дүн

Ш
Ш
Ш
Ш

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
500hdd, 4GB DDR , 19’ LCD,
core 2dou cpu
Бүх форматаар хэвлэдэг,
скайнердэх
42’
LCD
хананд
өлгөх
зориулалттай
2мх2,5м-аас
багагүй
хэмжээтэй, хананд эвхэгддэг
Таазанд суурилуулах
Хөлтэй
Тоо нь тод том, дуугүй

1
1
1
1
1.

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2

Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага

3
4
5
6
7

Цахим хичээл
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Сурах бичиг
Ажлын багаж хэрэгслүүд

Тоо ширхэг
1
15-20
Нэгж бүрээр
Нэгж бүрээр
15-20
15-20
15-20

Дүн
Материал, түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Материал, түүхий
эдийн нэр
Бичгийн цаас
Принтерийн хор
Маркер
Том цаас/флипчарт/
Харандаа
Самбарын үзэг
Өнгийн цаас
Өнгийн фломастер
Дүн

Хэмжих
нэгж
Боодол
Ш
Ш
Боодол
Ш
Ш
Ш
Ш

Тоо
ширхэг
1
1
5
1
1
1
1
1

Нэг бүрийн үнэ

Нийт үнэ

.
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IY. ҮНЭЛГЭЭ

1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэжлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементийн нэр

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах

Гүйцэтгэлийн шалгур үзүүлэлт
1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн дүрэм журмыг дагаж
мөрдөх \зааварчилгаа\
1.2 Ажлын хувцас, хамгаалах багаж
хэрэгслийг бэлтгэх

ЧЭ 1. Ажлын
байрны ХАБЭА-г
хангаж ажиллах

1.3 Эрсдлийг үнэлэх

1.4 Галын багаж хэрэгслийг ашиглах

ЧЭ 2. Эмнэлэгийн
анхан шатны
тусламж үзүүлэх

2.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код:
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар:

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

AF 6112-24-01-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Сургалтын
онолын танхим

Амаар, Тест,
бичгээр

1.1.1 ХАБЭА-н дүрэм журмын дагуу ажлын
зааварчилгааны хуудас болон
үзүүлэн самбар гаргасан
1.2.1 Ажлын болон хамгаалах хувцасыг
бүрэн гүйцэд бэлтгэсэн
1.2.2 Ажлын болон хамгаалах багаж
хэрэгслийг бэлтгэсэн
1.3.1 Хүнсний ногооны талбайд гарч болох
эрсдлүүдийг тоочсон
1.3.2 Талбайд гарч болох эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэх аргуудыг
тайлбарласан
1.4.1 Галаас хамгаалах багаж
хэрэгслүүдийг нэрлэсэн
1.4.2 Галаас хамгаалах багаж хэрэгслийг
ашиглах зааварчилгаа өгсөн
1.4.3 Гал унтраах багажын ажиллагаан
тайлбарласан
2.1.1Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг нэрлэсэн
2.1.1Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг бэлтгэсэн
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2.2 Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед
анхан шатны тусламж үзүүлэх

2.3 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлэх

2.4 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэх

3.1 Ажил эхлэхийн өмнө аюулгүй
ажиллах зааварчилгаа авах

ЧЭ 3. Хүнсний
ногоо тарих
ажлыг гүйцэтгэх
үед аюулгүй
ажиллах

3.2 Техник, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үед техник хэрэгслийн
хэвийн ажиллагааг хангах

3.3 Ургамал хамгаалах бодистой
ажиллах үеийн ХАБЭА-н шаардлагыг
мөрдөх

2.2.1 Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед
анхан шатны тусламж үзүүлэхэд
хэрэгтэй зүйлсийг бэлтгэсэн
2.2 Амьтанд хазуулсан үед анхны тусламж
үзүүлэх жишээг харуулсан
2.3.1 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлэхэд шаардлагатай зүйлсийг
нэрлэсэн
2.3.2 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлэхэд шаардлагатай зүйлсийг
бэлтгэсэн
2.3.2 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлсэн
2.4.1 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэхэд
хэрэглэгдэх зүйлсийг нэрлэсэн
2.4.2 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэх
аргуудыг тоочсон
3.1.1 Аюулгүй ажиллах зааварчилгааг
тоочсон
3.2.1 Техник, тоног төхөөрөмжийн хэвийн
ажиллагааг шалгах аргуудыг тоочсон
3.2.2 Техник, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
үед гарч болзошгүй эрсдлийг тооцон
тайлбарласан
3.3.1 Ургамал хамгаалах бодистой
ажиллах үед гарч болох эрсдлийг
тайлбарласан
3.3.2 Ургамал хамгаалах бодистой
ажиллах үед хамгаалах хувцасыг
бүрэн өмссөн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө боловсруулах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-02-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчид хүнсний ногоог тарих талбайн
хөрсний онцлогийг харгалзан талбай хуваарилах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн
төсөв, төлөвлөгөө хийх, үрийг тарилтанд бэлтгэх, хүний нөөцийн менежмент талаар
мэдлэг ур чадвар төлөвшлийг эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжууд
 Компьютер ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Чадамжийн элемент

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Онол

№

1

ЧЭ 1. Аж ахуйн нэгж
байгуулах

2

ЧЭ 2. Аж ахуйн үйл
ажиллагааг төлөвлөх

3

ЧЭ 3. Аж ахуйн хүний
нөөцийг төлөвлөх

1.1Аж ахуй эрхлэх хууль эрх зүйн
харилцаанд оролцох
1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах
бичиг баримт бүрдүүлэх
1.3 Улсын бүртгэлийн
байгууллагуудын үйлчилгээг авах
2.1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны
зорилго зорилтыг тодорхойлох
2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг
тодорхойлох
2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх
2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын
график мөрдөх
3.1 Ажлын байрны тодорхойлолт
боловсруулах
3.2 Ажиллах хүчний
шалгаруулалт явуулах
3.3 Байгууллагын дотоод журам
боловсруулах
3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
3.5 ХАБЭА зааварчилгаа өгөх
3.6 Ажилчдыг ажлын байранд
сургах

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэ
л дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 72
Дадлага

4

6

10

2

4

6

4

4

8

18

4

ЧЭ 4. Үйл
ажиллагааны төсөв,
төлөвлөгөө зохиох

5

ЧЭ 5. Аж ахуйн
санхүү хөтлөх

6

ЧЭ 6. Төсөл
боловсруулах

4.1 Агротехникийн
календарчилсан төлөвлөгөө
хийх
4.2 Зах зээлийн судалгаа хийх
4.3 Зардлын тооцоо гаргах
4.4 Борлуулалтын орлого тооцох
4.5 Ашгийн тооцоо хийх
5.1 Үйл ажиллагааны орлого
зарлагыг тооцох
5.2 Ашиг алдагдлаа тооцох
5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах
6.1 Төслийн санааг олох
6.2 Төслийн зорилго зорилтыг
тодорхойлох
6.3 Төслийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө хийх
6.4 Төслийн төсвийг тооцох
6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх
6.6 Хавсралт материал бэлтгэх
6.7 Төслийн тайлан бичих

Онол, дадлагын харьцаа

4

10

14

8

10

18

2

14

16

24

48

72
33:67

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 дүрэм
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Ажлын цагийн үеийн ажил амралтын горим
дасгал
Аж ахуйн нэгж байгуулах зааварчилгаа
Аж ахуйн үйл ажиллагааг
төлөвлөхзааварчилгаа
Аж ахуйн хүний нөөцийг
төлөвлөхзааварчилгаа
Үйл Төсөл боловсруулах ажиллагааны төсөв,
төлөвлөгөө зохиохзааварчилгаа
Аж ахуйн санхүү хөтлөх зааварчилгаа

•
•
•

Мэргэжлиийн багш
Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч
Газрын даамал

•
•
•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
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•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

Нутгийн удирдлага
Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн
албан хаагч
Түншлэгчид
Хамтран суралцагсад
ердийнГадаа

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах
Аж ахуйн нэгж байгуулах
1.1 Аж ахуйн нэгж байгуулах хууль эрх зүйн
харилцаанд оролцох
1.2 Аж ахуйн нэгж байгуулах бичиг баримт
бүрдүүлэх
1.3 Улсын бүртгэлийн байгууллагуудын үйлчилгээг
авах
10
15-20
Мэдлэг:
• Хуулийн этгээд байгуулах журмын заалтууд
• Аж ахуйн нэгжбайгуулах тухай хуулийн
заалтууд
• Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журмын заалтууд
Ур чадвар:
• Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах
• Аж ахуйн нэгж байгуулах хуулийг хэрэгжүүлэх
• Шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлэх,
боловсруулах
• Төрийн
болон
хувийн
байгууллагаас
үйлчилгээ, мэдээлэл авах
Хандлага, төлөвшил:
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай
• Санаачилгатай
Онолын кабинет, дадлагын сургалтын байр, ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
20

Дадлага ажлын удирдамж
Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Проектор
• Самбар
• Цаг
• Тооны машин
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
“Нөхөрлөлийн тухай хууль”
“Хоршооны тухай хууль”
“Газар тариалангийн лавлах”
“Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах зөвлөмж “
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах
Аж ахуйн үйл ажиллагааг төлөвлөх
2.1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилго зорилтыг
тодорхойлох
2.2 Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлох
2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх
2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын график мөрдөх
6
15-20
Мэдлэг:
• Аж ахуйн үйл ажиллагааны ерөнхий зорилго
3-5 жилийн ирээдүйн төлөвлөгөө,
•
Зорилтыг тодорхойлох SMART шалгуур
• Аж ахуйн хүчин чадлыг талбайн хэмжээ болон
санхүүгийн нөөц, хүний нөөцийн хэмжээнд
тохируулан тооцох аргачлал
• Үйл ажиллагааг хуваарилах ГАНТ-ийн хүснэгт
ашиглах арга
• Явцын болон эцсийн үр дүнгийн хяналт хийх
аргачлал
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан
материал:

Ур чадвар:
• Аж ахуйн үйл ажиллагааны зорилго зорилтыг
товч тодорхой томьёолох
• Хийх ажлын дараалал үечлэлийг нарийн
тооцож төлөвлөх
• Үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хийх
• Үнэлгээ дүгнэлт гаргах
• Оновчтой шийдвэр гаргах
• Төлөвлөлт хийх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил үүргийн хуваарь гаргах
Хандлага, төлөвшилт:
• Нээлттэй шударга байдлыг эрхэмлэх
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын танхим, дадлагын талбай, түншлэгч ХАА-н
салбарын аж ахуй нэгж байгууллагууд
• Тестийн эмхтгэл
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD, DVD,
бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Проектор
• LCD дэлгэц
• Компьютер
• Самбар
• Цаг
1. А.Чойжамц.”Газар тариалангийн технологийн
үндэс” 2000
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006 он
3. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013 он
4. “ХАА-н бизнес лавлах”
5. н.Ихбаяр “Бизнесийн аж ахуй эрхлэх” 2010
6. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
7. “Газар тариалангийн лавлах”
8. Жижиг бизнесийн удирдлага
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах
Аж ахуйн хүний нөөцийг төлөвлөх
3.1 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах
3.2 Ажиллах хүчний шалгаруулалт явуулах
3.3 Байгууллагын дотоод журам боловсруулах
3.4 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
3.5 ХАБЭА зааварчилгаа өгөх
3.6 Ажилчдыг ажлын байранд сургах
8
15-20
Мэдлэг:
• Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт хийх
аргачлал
• Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар
• Хөдөлмөрийн гэрээний загвар шаардлага
• Дотоод журамд тавигдах шаардлага
• Хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа
• Ажлын байранд сургах сургалтын хөтөлбөр
боловсруулах арга
Ур чадвар:
• Шаардлагатай ажиллах хүчний тооцоо гаргах
• Шинээр авах ажилтанд тавигдах шаардлага
шалгуур үзүүлэлт боловсруулах
• Аж ахуйд шаардлагатай мэргэжлийн
ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолт
боловсруулах
• Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх
• Асуулга авах, үр дүнд нь анализ хийх
Хандлага, төлөвшилт:
• Хүмүүстэй харилцах
• Манлайлах
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Бие даан шийдвэр гаргах
Онолын кабинет, Түншлэгч ХАА-н салбарын аж ахуй
нэгж байгууллагууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
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ТӨМ
Тестийн эмхтгэл
Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Жижиг шугам
• Гортиг
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Проектор
• Самбар
• Цаг
• Тооны машин
“ХАА-н бизнесийн лавлах “
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
“Хүний нөөцийн менежмент
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр

Үйл ажиллагааны төсөв зохиох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

4.1 Агротехникийн календарчилсан төлөвлөгөө хийх
4.2 Зах зээлийн судалгаа хийх
4.3 Зардлын тооцоо гаргах
4.4 Борлуулалтын орлого тооцох
4.5 Ашгийн тооцоо хийх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

24
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногооны агротехник үйлдлийн
зорилго, хийх хугацаа
• Зах зээлийн судалгаа хийх аргачлал
• Зардлын тооцоо гаргах аргачлал
• Борлуулалтын орлого тооцох аргачлал
• Ашгийн тооцоо хийх арга
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Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо, зарцуулалт
• Үрийн чанар, хадгалалтын технологи
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
• Хөрс, талбайн онцлогийг тодорхойлох
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвх санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалт сайтайн байх
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй байх
• Бие даан шийдвэр гаргах
Онолын танхим, дадлагын талбай
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Санхүү бүртгэлийн хууль дүрэм стандартууд
• Бичгийн цаас
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Проектор
• Самбар
• Цаг
• Тооны машин
1. А.Чойжамц “Газар тариалангийн технологийн
үндэс” 2000
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:
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2.
3.
4.
5.
6.

Ж.Чулуунбаатар“Ногооны аж ахуй” 2006 он
Ж.Чулуунбаатар“Ногооны аж ахуй”2013 он
“ХАА-н бизнес лавлах”
Ихбаяр “Бизнесийн аж ахуй эрхлэх” 2010
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах
Аж ахуйн санхүү хөтлөх
5.1 Үйл ажиллагааны орлого зарлагыг тооцох
5.2 Ашигалдагдлаа тооцох
5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
5.4 Санхүүгийн тайлан гаргах
18
15-20
Мэдлэг:
• Гарааны зардлыг тооцох аргачлал
• Ашиг тооцох
• Орлого, зардлын тооцоо
• Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
• Санхүүгийн тайлангийн элементүүд
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
• Орлого зарлагын тооцоо хийх
• Тооцоо хийх
• Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
• Анхан шатны бүртгэл хөтлөх
• Санхүүгийн тайлан гаргах
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Мэдээллийг ашиглах
• Хуулийн хүрээнд цаг хугацаанд нь тайлан
гаргах
• Багаар ажиллах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

• Тэвчээртэй байх
• Бие даан шийдвэр
Онолын танхим, дарлага, дадлагын талбай
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD, DVD,
бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Үрийн ариутгалын бодис
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Проектор
• Олон үйлдэлт принтер
• Самбар
• Тооны машин
1. А.Чойжамц “Газар тариалангийн технологийн
үндэс” 2000
2. С.Ганбаатар “Үрийн аж ахуй дадлага” 2001
3. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
4. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013
5. Монгол улсад мөрдөж байгаа үр, сортын
стандартууд
6. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах
Төсөл боловсруулах
6.1 Төслийн санааг олох
6.2 Төслийн зорилго зорилтыг тодорхойлох
6.3 Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хийх
6.4 Төслийн төсвийг тооцох
6.5 Эрсдлийн тооцоо хийх
6.6 Хавсралт материал бэлтгэх
6.7 Төслийн тайлан бичих
16
15-20
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан
материал:

Мэдлэг:
• Төслийн стандарт
• Төслийн төрөл
• Төсөл боловсруулах арга зүй
• Бизнес эрхлэхтэй холбоотой хууль
тогтоомжууд
• Зээлийн нөхцөл
Ур чадвар:
• Төсөл боловсруулах
• Төсөл хэрэгжүүлэх
• Тооцоо хийх
• Төслийн үнэлгээ тайлан бэлтгэх
Хандлага, төлөвшилт:
• Үйл ажиллагааг төлөвлөх
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу дүрмийг
баримталж багаар хамтарч ажиллах
хандлага төлөвшил
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах чадварт суралцана
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Онолын танхим, бусад ижил төстэй аж ахуйн
нэгжүүд
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD, DVD,
бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Сайн бичсэн төслийн жишээ
• Бичгийн цаас
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• Үрийн ариутгалын бодис
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Проектор
• Олон үйлдэлт принтер
• Самбар
• Тооны машин
1. Төсөл боловсруулах арга зүй
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. “Газар тариалангийн лавлах”
4. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
5. Жижиг бизнесийн удирдлага
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Суралцагчид:
“Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө боловсруулах”чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
o Ажлын хувцас бүрэн өмсөх
o Ажлын дараа ажлын байраа цэвэрлэх, эмхлэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Хувийн зохион байгуулалттай байх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Бие даан шийдвэр гаргах
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжуудийг судалсан байх
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Суралцагчдад эзэмшүүлэх мэргэшлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Багшлах эрхтэй байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

1

Самбар

Ш

1

2

Дэлгэц

Ш

1

Маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Хөлтэй болон
ханын
2м х 2,5 м-ээс
багагүй,
эвхэгддэг байж
болно
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3

Зурагт

Ш

1

4
5

Компьютер
Проектор

Ш
Ш

1
1

6

Олон үйлдэлт принтер

Ш

1

7

Тооны машин
Дүн

Ш

15
25

.Хананд
байрлуулж
болох 42 инч
Суурин
Таазанд
суурилуулах
Бүх форматаар
хэвлэдэг,
скайнертай
Том

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1 Тестийн эмхтгэл
2 Дадлага ажлын удирдамж
3 Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт, хураалт, хадгалалтын
тухай бичлэг /CD, DVD, бусад/
4 Сурах бичиг
5 Багшийн гарын авлага
6 Гарын авлага
7 Цахим хичээл
8 Бичигдсэн төслүүд
Дүн

15
15
5
15
1
15
1
4

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Өнгийн цаас
Өнгийн фломастер
Ватум цаас
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

боодол
Ш
багц
Ш
багц
хайрцаг
Ш

2
100
15
10
1
1
1

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

.
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэжлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементийн
нэр

ЧЭ 1. Аж
ахуйн нэгж
байгуулах

ЧЭ 2.
Хүлэмжийн аж
ахуйн үйл
ажиллагааг
төлөвлөх

ЧЭ 3. Аж
ахуйн хүний
нөөцийг
төлөвлөх

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө
боловсруулах

Чадамжийн нэгжийн код:
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар:

Гүйцэтгэлийн шалгур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

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

1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн хуулийн хэлбэрүүдээс сонголт
хийсэн үндсэлэлийг тайлбарлах
1.2.1 Бизнесийн байгууллагын үүсгэн байгуулах
хуулийн ёсны шаардлагуудыг тоочсон

2.3 Үйл ажиллагааг төлөвлөх
2.4 Үйл ажиллагааны хяналтын
график мөрдөх
3.1 Ажлын байрны тодорхойлолт
боловсруулах
3.2 Ажиллах хүчний шалгаруулалт
явуулах
3.3 Байгууллагын дотоод журам
боловсруулах

AF 6112-24-02-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

1.3.1 Албан ёсоор ААН байгуулсныг баталгаажуулах
байгууллагуудыг нэрлэсэн
2.1.1 Зорилго зорилтыг ялгаж тодорхой бичсэн
2.2.1 Нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээг тооцсон
2.3.1 Төлөвлөгөөнд шаардлагатай өгөгдлүүдийг бүрэн
тусгасан
2.4.1 Хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн
тодорхойлсон
3.1.1 Ажлын байрны тодорхойлолтын бүтэц агуулгыг
нэрлэсэн
3.2.1 Ажилтан шалгаруулж авах төлөвлөгөө
боловсруулсан
3.3.1 Хуулийн хүрээнд байгууллагын дотоод журамд
тусгах зүйл заалтуудыг тоймлон бичсэн

Сургалтын
Тест,
онолын
бичгээр
танхим
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3.4
ЧЭ 4. Үйл
ажиллагааны
төсөв зохиох

Хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулах

4.1 Агротехникийн календарчилсан
төлөвлөгөө хийх

4.2 Зах зээлийн судалгаа хийх

4.3 Зардлын тооцоо гаргах

4.4 Борлуулалтын орлого тооцох

ЧЭ 5. Аж
ахуйн санхүү
хөтлөх

4.5 Ашгийн тооцоо хийх
5.1 Үйл ажиллагааны орлого
зарлагыг тооцох
5.2 Ашигалдагдлаа тооцох
5.3 Өөрийн мөнгийг удирдах
5.3

Санхүүгийн тайлан гаргах

6.1 Төслийн санааг олох
ЧЭ 6. Төсөл
боловсруулах

6.2 Төслийн зорилго зорилтыг
тодорхойлох
6.3 Төслийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө хийх

3.4.1 Гэрээний загвар гаргасан
4.1.1 Агротехникийн үйлдлүүдийн технологийн
горимыг тодорхойлсон
4.1.2 Агротехникийн үйлдлүүдийн хугацааг тогтоосон
4.2.1 Хүнсний ногооны эрэлтийн судалгааг бүс нутаг,
улирлаар хийсэн
4.2.2 Хүнсний ногооны эрэлт ихтэй төрөл зүйл,
эрэлттэй байгаа хугацааг тогтоосон
4.3.1 Хөрс боловсруулалтын зардал тооцсон
4.3.2 Тарилтын зардал тооцсон
4.3.3 Ургамлын ургалтын үеийн арчилгааны зардал
4.3.4 Хураалтын зардал тооцсон
4.3.5 Хадгалалтын зардал тооцсон
4.4.1 Жижиглэнгийн борлуулалтын орлого тооцсон
4.4.2 Бөөний борлуулалтын зардал тооцсон
4.4.3 Хүнсний ногооны төрөл нэг бүрээр
борлуулалтын орлого тооцсон
4.5.1 Тариалангийн жилийн цэвэр ашиг тооцсон
5.1.1 Борлуулсан бүтээгдхүүний орлогын хэмжээг
долоо хоног сар жилээр тооцож гаргасан
5.2.2 Нийт зардал цэвэр ашгийг бодож гаргасан
5.3.1 Өдөр тутмын төлбөрийн нийлбэр, орлогын бэлэн
мөнгийг тооцож гар дээр байгаа бэлэн мөнгөн
дүнг тооцож гаргасан
5.3.1 Аж ахуйн нэгжийн жилийн тайлан гаргасан
6.1.1 Төслийн санааг үнэлсэн
6.1.2 Хэрэгцээг тодорхойлсон
6.2.1 Төслийн зорилгозорилт SMART шалгуурыг
хангасан
6.3.1 Төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүдийг тодорхой
тусгасан
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6.4

Төслийн төсвийг тооцох

6.5

Эрсдлийн тооцоо хийх

6.6 Хавсралт материал бэлтгэх

6.4.1 Төсөлд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын
тооцоо хийсэн
6.5.1 Эрсдлээ тооцсон
6.5.2 Эрсдлийг бууруулах арга замуудыг
тодорхойлсон
Хавсралт материалд шаардлагатай баримтуудыг
нэрлэсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Түүхийн дэвтэр хөтлөх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-03-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчид хүнсний ногоо тариалалтын үеийн
арчилгааны технологи, арчилгаа хийгдсэн хугацаа, ургалтын хугацаанд гарсан өвчин
хортон, нэгж талбайн ургацын хэмжээг тэмдэглэх бичих тооцох дүгнэх мэдлэг чадвар
төлөвшлийг эзэмшүүлнэ
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Таримлын
жагсаалт гаргах

2

ЧЭ 2. Хүнсний
ногооны ургалтын
хугацааны тэмдэглэл
хийх

3

ЧЭ 3. Хөрс
боловсруулалтын
тэмдэглэл хөтлөх

1.1 Үндсэн таримлын жагсаалт
гаргах
1.2 Таримлыг төрлөөр нь
тэмдэглэл хөтлөх
1.3 Тариалсан талбайн хэмжээг
тэмдэглэх
2.1 Үр суулгасан талбайн хэмжээг
тэмдэглэх
2.2 Таримлын тарьсан хугацааг
тэмдэглэх
2.3 Үзэгдэл зүйн үе шатыг
ажиглан тэмдэглэх
2.4 Ургалтын үеийн арчилгааг
тэмдэглэх
2.5 Хүнсний ногооны ургах орчны
нөхцлийг тэмдэглэх
3.1 Үндсэн боловсруулалтын
технологихийсэн хугацааг
тэмдэглэх
3.2 Өнгөн боловсруулалтын
технологи, хийсэн хугацааг
тэмдэглэх
3.3 Хураалт хийсэн хугацааг
тэмдэглэх

Онол, дадлагын харьцаа

Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт:15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг:.18
Дадлага

2

2

4

2

6

8

2

4

6

6

12

18
33/67
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Таримлын жагсаалт гаргах зааварчилгаа
Хүнсний ногооны ургалтын хугацааны
тэмдэглэл хийх зааварчилгаа
Хөрс боловсруулалтын тэмдэглэл хөтлөх
зааварчилгаа
Багш, дадлага удирдагчийн зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түншлэгчид
Хамтран суралцагсад
ердийн

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Түүхийн дэвтэр хөтлөх
Таримлын жагсаалт гаргах
1.1 Үндсэн таримлын жагсаалт гаргах
1.2 Таримлыг төрлөөр нь тэмдэглэл хөтлөх
1.3 Тариалсан талбайн хэмжээг тэмдэглэх
4
15-20
Мэдлэг:
• Тухайн бүс нутагт ургах, нутагших боломжтой
таримлууд
• Хүнсний ногооны овог, төрөл, зүйл
• Талбайн хэмжээг тооцох аргачлал
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Тооцоолол хийх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багааражиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
Онолын танхим, дадлагын талбай
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Дэвтэр
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цаг
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт принтер
• Жижиг шугам
• Гортиг
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

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

Түүхийн дэвтэр хөтлөх
Хүнсний ногооны ургалтын хугацааны тэмдэглэл
хийх
2.1 Үр суулгасан талбайн хэмжээг тэмдэглэх
2.2 Таримлын тарьсан хугацааг тэмдэглэх
2.3 Үзэгдэл зүйг үе шатыг ажиглан тэмдэглэх
2.4 Ургалтын үеийн арчилгааг тэмдэглэх
2.5 Хүнсний ногооны ургах орчины нөхцлийг
тэмдэглэх
8
15-20
Мэдлэг:
37

Үр суулгасан талбайн хэмжээг тооцох
аргачлал
• Хүнсний ногоо тарих тохиромжтой хугацаа
• Хүнсний ногооны үзэгдэл зүйн үе шатууд,
үргэлжлэх хугацаа
• Ургалтын үеийн голлох арчилгаа
• Хүнсний ногооны ургах орчины нөхцөл
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг зааврын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
ооцоолол хийх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багааражиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
Онолын танхим
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Дэвтэр
• Самбарын үзэг
• Самбарын шохой
• Принтерийн хор
• А3, А4 цаас
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•

Проектор
Дэлгэц
Зурагт
Компьютер
Олон үйлдэлт принтер
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Самбар, шохой
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013
•

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Түүхийн дэвтэр хөтлөх
Хөрс боловсруулалтын тэмдэглэл хөтлөх
3.1 Үндсэн боловсруулалтын технологи, хийсэн
хугацааг тэмдэглэх
3.2 Өнгөн боловсруулалтын технологи, хийсэн
хугацааг тэмдэглэх
3.3 Хураалт хийсэн хугацааг тэмдэглэх
6
15-20
Мэдлэг:
• Хөрсний үндсэн боловсруулалтын технологи
үйлдлүүд
• Хөрсний өнгөн боловсруулалтын үйлдлүүд
• Тарилтын өмнөх хөрс боловсруулалт
• Хураалтын аргууд
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй байх
• Бие даан шийдвэр гаргах
Онолын танхим, дадлагын газар
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD, DVD,
бусад/
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Сурах бичиг
Гарын авлага
Хуанли
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Дэвтэр
• Жижиг шугам
• Проектор
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Принтер
• Самбар
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө боловсруулах”чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
o Ажлын хувцас бүрэн өмсөх
o Ажлын дараа ажлын байраа цэвэрлэх, эмхлэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Хувийн зохион байгуулалттай байх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Бие даан шийдвэр гаргах
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжуудийг судалсан байх
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Суралцагчдад эзэмшүүлэх мэргэшлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Багшлах эрхтэй байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
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Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Самбар
Дэлгэц

Хэмжих
нэгж
Ш

Тоо
ширхэг
1

Ш

1

Ш

1

Компьютер
Проектор
Олон үйлдэлт принтер

Ш
Ш

1
1

Ш

1

Тооны машин
Дүн

Ш

15
21

Зурагт

Маягт 1
Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Хөлтэй болон ханын
2м х 2,5 м-ээс багагүй,
эвхэгддэг байж болно
.Хананд байрлуулж болох 42
инч
Суурин
Таазанд суурилуулах
Бүх форматаар хэвлэдэг,
скайнертай
Том

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1 Тестийн эмхтгэл
2 Дадлага ажлын удирдамж
3 Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт, хураалт, хадгалалтын
тухай бичлэг /CD, DVD, бусад/
4 Сурах бичиг
5 Багшийн гарын авлага
6 Гарын авлага
7 Цахим хичээл
Дүн

15
15
2
15
1
15
1

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Өнгийн цаас
Өнгийн фломастер
Ватум цаас
Ажлын бээлий
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

боодол
Ш
багц
Ш
Ш
багц
хайрцаг
Ш

1
100
15
10
30
1
1
1

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэжлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементийн нэр

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Түүхийн дэвтэр хөтлөх

ГШҮ

1.1 Үндсэн таримлын жагсаалт
гаргах

ЧЭ 1. Таримлын
жагсаалт гаргах

1.2 Таримлыг төрлөөр нь тэмдэглэл
хөтлөх

1.3 Тариалсан талбайн хэмжээг
тэмдэглэх

ЧЭ 2. Хүнсний
ногооны
ургалтын
хугацааны
тэмдэглэл хийх

2.1 Үр суулгасан талбайн хэмжээг
тэмдэглэх

2.2 Таримлын тарьсан хугацааг
тэмдэглэх

Чадамжийн нэгжийн код:
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар:

AF 6112-24-03-401
01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

1.1.1 Тухайн бүс нутгийн хөрс цаг уурын
нөхцөлд зохицон ургах боломжтой
хүнсний ногоог сонгосон
1.1.2 Тухайн аж ахуйн нэгжийн тарих
боломжтой хүнсний ногооны жагсаалт
гаргасан
1.2.1 Хүнсний ногоог овог төрлөөр нь
ангилсан
1.2.2 Хүнсний ногооны овог төрлүүдийн
онцлогийг тэмдэглэсэн
1.3.1 Түүхийн дэвтэрт талбайн хэмжээг
тэмдэглэх хүснэгт үүсгэсэн
1.3.2 Таримал тус бүрийн тариалсан нийт
талбайн хэмжээг тэмдэглэсэн
2.1.1 Түүхийн дэвтэрт тариалсан талбайн
хэмжээг тэмдэглэх хүснэгт үүсгэсэн
2.1.2 Таримал тус бүрийн болон тариалсан
нийт талбайн хэмжээг тэмдэглэсэн
2.2.1 Хүнсний ногооны тарилт хийсэн
хугацааг тэмдэглэсэн
2.2.2 Олон жилийн тарилтын хугацаанд
харьцуулалт хийсэн

Сургалтын
онолын танхим

Тест
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2.3 Үзэгдэл зүйг ажиглан тэмдэглэх

2.4 Ургалтын үеийн арчилгааг
тэмдэглэх

2.5 Хүнсний ногооны ургах орчины
нөхцлийг тэмдэглэх

2.3.1 Үзэгдэл зүйн үе шатыг ажиглалтын
аргаар тодорхойлсон
2.3.2 Үзэгдэл зүйн үе шатны үргэлжлэх
хугацааг тооцож тогтоосон
2.3.3 Үзэгдэл зүйн үеийн үе шатуудыг
үргэлжлэх хугацаагаар нь тэмдэглэсэн
2.4.1 Ургалтын үеийн арчилгааны технологи
үйлдлүүдийн зорилгыг тодорхойлсон
2.4.2 Ургалтын хугацаанд хийсэн
арчилгаануудын хугацааг тэмдэглэсэн
2.4.3 Ургалтын хугацаанд хэрэглэсэн
бордооны нэр, тун норм, хэрэглэсэн
хугацааг тэмдэглэсэн
2.4.4 Ургалтын хугацаанд хэрэглэсэн
пестицидийн нэр, тун норм, хэрэглэсэн
хугацааг тэмдэглэсэн
2.4.5 Ургамал ургалтын хугацаанд гарсан
халдварт болон халдваргүй өвчний
нэр, шинж тэмдэг, өвчлөл хамарсан
хүрээг тэмдэглэсэн
2.4.6 Ургамал ургалтын хугацаанд гарсан
хортны нэр, илэрсэн хор хөнөөл,
гэмтээсэн ургамлын нэр төрөл,
гэмтлийн түвшинг тэмдэглэсэн
2.4.7 Нэгж талбайн ургацын хэмжээг талбай,
хүнсний ногооны нэр төрлөөр нь
тэмдэглэсэн
2.5.1 Цэнэг усалгаа хийсэн хугацааг
тэмдэглэсэн
2.5.2 Тухайн жилийн нийт тунадасны
хэмжээг тооцож тэмдэглэсэн
2.5.3 Тухайн жилийн цаг агаарын мэдээг
үндэслэн ургамал ургах тохиромжтой
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хугацаа, хүйтрэлтгүй хоногийн тоо,
идэвхтэй дулааны нийлбэр зэргийг
тооцож тэмдэглэсэн
3.1 Үндсэн боловсруулалтын
технологи, хийсэн хугацааг
тэмдэглэх

3.2 Өнгөн боловсруулалтын
ЧЭ 3. Хөрс
технологи, хийсэн хугацааг
боловсруулалтын
тэмдэглэх
тэмдэглэл хөтлөх

3.3 Хураалт хийсэн хугацааг
тэмдэглэх

3.1.1 Хагалгааны гүн, хугацааг тэмдэглэсэн
3.1.2 Гүн сийрүүлэлтийн гүн, хугацааг
тэмдэглэсэн
3.2.1 Сийрүүлэлт хийсэн гүн, сийрүүлэлт
хийсэн тоо, хугацааг тэмдэглэсэн
3.2.2 Борной хийсэн гүн, борнойдолтын тоо,
хугацааг тэмдэглэсэн
3.2.3 Хайрцагны (хамарласан, нийлэг
хальсаар хучсан гэх мэт) хэмжээ,
хайрцагласан талбайн хэмжээ,
хугацааг тэмдэглэсэн
3.3.1 Нэгж талбайн ургацын хэмжээг
тогтоож тэмдэглэсэн
3.3.2 Хураасан хугацааг тэмдэглэсэн
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II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр:Хүнсний ногооны талбайд ажлын байр бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-04-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчид хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэх
аж ахуйн талбайн бэлтгэл ажлууд болох талбайн хуваарилалт хийх, тоног төхөөрөмж
угсрах мэдлэг чадвар хандлагыг эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжууд- унших, бичих, тооцоо хийх
 Компьютер ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Талбайн
хуваарилалт хийх

2

ЧЭ 2. Тоног
төхөөрөмж угсрах

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 162
Дадлага

18

18

44

80

18

18

46

82

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1.2 Газар ашиглалтын план зураг
гаргах
1.2 Хүнсний ногоо тариалах
талбайг хуваарилах
1.3 Талбайд усалгааны систем
байрлуулахад бэлтгэх
1.4 Ажилчдын байр барих газар
төлөвлөх
2.1 ХАБЭА-н шаардлага
баримталж ажиллах
2.2 Талбайд ажиллах тоног
төхөөрөмжийг угсрах
2.3Тоног төхөөрөмж байрлуулах
талбай бэлтгэх
2.4 Тоног төхөөрөмжийг
хадгалалтанд бэлтгэх

36
Онол, дадлагын харьцаа

36

90

162

22/78 9
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Галын аюулаас урьчилан сэргийлэх тухай
хууль, дүрэм
Талбайн хуваарилалт хийх зааварчилгаа
Тоног төхөөрөмж угсрах зааварчилгаа
Багш, дадлага удирдагчийн зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түншлэгчид
Хамтран суралцагсад
Хамтран ажиллагсад
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Ажлын талбайд
Гадаа

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хүнсний ногооны талбайд ажлын байр бэлтгэх

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Талбайн хуваарилалт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

1.1 Газар ашиглалтын план зураг гаргах
1.2 Хүнсний ногоо тариалах талбайг хуваарилах
1.3 Талбайд усалгааны систем байрлуулахад
бэлтгэх
1.4 Ажилчдын байр барих газар төлөвлөх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

80
15-20
Мэдлэг:
• Газар зохион байгуулалтын зарчим
• Хүнсний ногоо тариалах талбайн
хуваарилалт
• Ил талбайд ашиглах усалгааны аргууд,
услалтын системүүд
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
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Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Тооцоолол хийх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажлын төлөвлөгөө гаргах
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Онолын танхим, дадлагын талбай
Цахим хичээл
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Шохой
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Ажлын хувцас
• Проектор
• ДэлгэКомпьютер
• Принтер
• Самбар
• Цаг
• Алхаа метр
• Бороожуулах усалгааны систем
• Дуслын усалгааны систем
• Дадлагын талбайд ашиглах тэмдэгүүд
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013
•
•
•
•

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны талбайд ажлын байр бэлтгэх
Тоног төхөөрөмж угсрах
2.1 ХАБЭА-н шаардлага баримталж ажиллах
2.2 Талбайд ажиллах тоног төхөөрөмжийг угсрах
2.3 Тоног төхөөрөмж байрлуулах талбай бэлтгэх
2.4 Тоног төхөөрөмжийг хадгалалтанд бэлтгэх
82
15-20
Мэдлэг:
• Талбайд ажиллах тоног төхөөрөмжийн
угсралт
• Тоног төхөөрөмж байрлуулах талбай бэлтгэх
зааварчилгаа
• Хөрс боловсруулалт, хураалт, ургамал
ургалтын хугацааны арчилгааны техник,
тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллах зарчим
• Тоног төхөөрөмжийг хадгалалтын шаардлага
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу Багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
• ХАА-н дүүжин машины парк зохион
байгуулалт хийх
• Зогсоол, засварsy ажиллагааны талбай
бэлтгэх
• ХАА-н машин, тоног төхөөрөмж угсрах
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Дадлагын талбай
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Гарын авлага
• Бичгийн цаас
• Харандаа
• Өнгийн фломастер
• Шохой
• Өнгийн цаас
• Ажлын хувцас
• Ватум цаас
• Проектор
• Дэлгэц
• Компьютер
• Принтер
• Самбар
• Дадлагын талбайд ашиглах тэмдэгүүд
• ХАА-н машины парк /ЗОГСОЛ/
• Хөрс боловсруулалтын дүүжин машин
• Тарилт, үрэлгээний машин
• Хураалтын техник
• Трактор
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2006
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй” 2013

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Хүнсний ногооны тариалалтын төлөвлөгөө боловсруулах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
o Ажлын хувцас бүрэн өмсөх
o Ажлын дараа ажлын байраа цэвэрлэх, эмхлэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Хувийн зохион байгуулалттай байх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Бие даан шийдвэр гаргах
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжуудийг судалсан байх
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
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Багшид:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Суралцагчдад эзэмшүүлэх мэргэшлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Багшлах эрхтэй байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн нэр
Самбар
Дэлгэц
Зурагт
Компьютер
Проектор
Олон үйлдэлт принтер
Тооны машин
Бороожуулах усалгааны
систем

Хэмжих нэгж

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо ширхэг

1
1
1
1
1
1
15

Иж бүрдэл

1

Иж бүрдэл

1

Иж бүрэн

1

Дуслын усалгааны систем
9
10

ХАА-н машины парк
Хөрс боловсруулалтын
дүүжин машин

11

12

Тарилт, үрэлгээний машин

13

Хураалтын техник

Иж бүрдэл

1

Иж бүрдэл

1

Иж бүрдэл

1

Маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Онолын
хичээлд
ашиглах
шаардлага
хангасан .

1 га талбай
услах хүчин
чадалтай
1 га талбай
услах хүчин
чадалтай
Хүнсний
ногооны талбай
хэрэглэх бага,
дунд оврын
техник
Үндэс үртэн,
төмсний үрлэгч
Үндэс үртэн,
төмсний
хураалтын
машин
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14

Трактор

Иж бүрдэл

1

15

Трактор

Иж бүрдэл

1

16

Алхамт метр
Дүн

ш

5
21

1.4 Kh татах
хүчний техникт
ашиглагдах
Дунд оврын
техник
Бага оврын
техник

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1 Тестийн эмхтгэл
2 Дадлага ажлын удирдамж
3 Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт, хураалт, хадгалалтын
тухай бичлэг /CD, DVD, бусад/
4 Сурах бичиг
5 Багшийн гарын авлага
6 Гарын авлага
7 Цахим хичээл
Дүн

15
15
2
15
1
15
1

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Өнгийн цаас
Өнгийн фломастер
Ватум цаас
Ажлын хувцас
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

боодол
Ш
багц
Ш
Ш
багц
хайрцаг
Ш

1
100
15
5
15
1
1
1

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал

53

Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил
Мэргэжлийн түвшин
Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн
элементийн
нэр

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Хүнсний ногооны талбайд ажлын байр
бэлтгэх

ГШҮ

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

AF 6112-24-04-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

1.1 Газар ашиглалтын
план зураг гаргах

ЧЭ 1.
Талбайн
хуваарилалт
хийх

1.1.1 План зураг уншсан
1.1.2 Талбайн план зураг гаргасан
1.2.1 Талбайг бүрэн төлөөлөхүйц тодорхой цэгүүдээс дээж авч,
дээжүүдийг бүрэн оролцуулан лабораторийн дээж бэлтгэх,
хаяг пайз бүрэн хийсэн.
1.2.2 Нүдэн баримжаагаар хөрсний өнгө, механик бүтэц
тодорхойлсон
1.2
Хүнсний
ногоо 1.2.3 Энгийн аргаар хөрсний механик бүтэц, чийг, үржил шимийг
тариалах
талбайг
тодорхойлсон
хуваарилах
1.2.4 Хөрсний онцлог, гадаргын рельефээс хамааруулан Дадлагын
усалгааны гол суваг, усны эх үүсвэрийн зэрэг талбайн газар
зохион байгуулалт хийсэн (ойн зурвас, техникийн парк
зэрэг байрлал)
1.2.5 Ээлжлэн тариалалтын эргэлтийн хүснэгтийн дагуу талбай
зохион байгуулах
1.3 Талбайд усалгааны
1.3.1 Усалгааны систем байрлуулах талбайг сонгосон
систем
байрлуулахад
1.3.2 Усалгааны системийг байрлуулах талбайг бэлтгэсэн
бэлтгэх
1.4 Ажилчдын байр 1.4.1 Ажлын байр барих газрыг төлөвлөж сонгосон
барих газар төлөвлөх
1.4.2 Ажлын байр барих газрын бэлтгэл хийсэн

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Ажиглалт
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ЧЭ 2. Тоног
төхөөрөмж
угсрах

2.1.1 Тухайн чадамжийн хүрээний ХАБЭА шаардлагуудтай
2.1 ХАБЭА-н шаардлага
танилцаж гарын үсэг зурсан
баримталж ажиллах
2.1.2 Ажлын хувцас бүрэн өмссөн
2.1.3 ХАБЭА-н давтан зааварчилгаа авсан
2.2 Талбайд ажиллах
2.2.1 Тоног төхөөрөмжийг байрлуулах талбайг бэлтгэсэн
тоног
төхөөрөмжийг
2.2.2 Тоног төхөөрөмжүүдийг угсарсан
угсрах
2.3 Тоног төхөөрөмж
2.3.1 Тоног төхөөрөмж байрлуулах талбайг сонгосон
байрлуулах
талбай
2.3.2 Тоног төхөөрөмжийг байрлуулах талбайг бэлтгэсэн
бэлтгэх
2.4.1 Хадгалах газрыг бэлтгэсэн
2.4 Тоног төхөөрөмжийн
2.4.2 Тоног төхөөрөмжийг байрлуулжхадгалалтын горимд
хадгалалталтын горим
шилжүүлсэн
мөрдөж ажиллах
2.4.3 Тоног төхөөрөмжийг бүтээсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-05-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчдад хүнсний ногооны үрсэлгээний, хөрс
бэлтгэх, үр сонгох, ариутгах, савыг сонгож бэлтгэх, үрслэг бойжуулах тохиромжтой орчин
бүрдүүлэн, шаардлагатай багаж хэрэгслийг ашиглан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг
ханган ажиллах мэдлэг чадвар хандлагыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• ХАБЭА шаардлага хангаж ажиллах
• Хүнсний ногооны талбайд ажлын байрыг бэлтгэх
• Ерөнхий эрдмийн суурь чадамж
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Үрсэлгээ хийх
байр бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Үрсэлгээний
хөрс бэлтгэх

3

ЧЭ 3. Үрсэлгээний
сав бэлтгэх

4

ЧЭ 4. Хүнсний
ногооны үрийг
ариутгах

1.1 Үрсэлгээ хийх орчин бүрдүүлэх
1.2 Ажлын байрны ариутгал хийх
1.3 Үрсэлгээний камер бэлтгэх
1.4 Үрсэлгээний тавиур бэлтгэх
/поддон/
2.1 Хөрсний орц сонгох
2.2 Үрслэгэний хөрсний бүтцийн
харьцааг сонгох
2.3 Хөрс солих
2.4 Үрсэлгээний хөрс ариутгах
3.1 Үрсэлгээний сав сонгох
3.2 Үрсэлгээний савыг ариутгах
3.3 Үрсэлгээний саванд хөрсний
холимог хийх
3.4 Үрсэлгээний савыг талбайд
байрлуулах
4.1 Үр ариутгах бодисыг сонгох
4.2 Үрслүүлэх үрийг ариутгах
4.3 Ариутгасан үрийг хатаах
Нийт дүн

Онол, дадлагын харьцаа

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Үйлдвэрлэл
дээр

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг:108
Дадлага

8

12

8

6

12

26

6

6

12

24

8

12

6

26

30

34

42

10
8

12

32

28/72
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журамыг мөрдөх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Үрсэлгээ ургуулах үеийн аюулгүй байдлыг
ханган ажиллах
Хүнсний ногооны Үрсэлгээ хийх зааварчилгаа
Аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Багаж хэрэгсэл ашиглах зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түгшлэгч байгууллагын агрономич
Хамтран суралцагсад
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Гадаа

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны Үрсэлгээ хийх
Үрсэлгээ хийх байр бэлтгэх
1.1 Үрсэлгээ хийх орчин бүрдүүлэх
1.2 Ажлын байрны ариутгал хийх
1.3 Үрсэлгээний камер бэлтгэх
1.4 Үрсэлгээний тавиур бэлтгэх /поддон
32цаг
15-20
Мэдлэг:
• Үрсэлгээ ургуулах орчны онцлог
• Үрсэлгээний савны төрөлүүд
• Үрсэлгээ бойжуулах хөрсний онцлог
• Үрсэлгээ хийх байранд ариутгал хийх арга
• Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

• Тариалах үрийг сонгох
• Таримлын үрийн сортыг тодорхойлох
• Хөрс, талбайн онцлогийг тодорхойлох
• Үрийн шинжилгээний хариуг унших
• Таримлын, чанартай үр сонгох
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багааражиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
Анги танхим, дадлагын газар
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Асуултын жагсаалт
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт болон биет үзүүлэн
• Компьютер
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
•
Бичгийн цаас
• Харандаа
• Жижиг шугам
• Гортиг
• Өнгийн фалмастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Даавуу
• Марль
• Бордоо
• Хар шороо
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Элс
• Ус
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Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Хомучик
Усалгааны шланк
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут, шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Шилэн савнууд
• Хүрз
• Гаапуу
• Ажлын бээлий
• Хувин
• Шүүр
• Шигшүүр
• Усны сав
• Хөрс хийх сав
• Үрсэлгээний сав
• Жин
• Хутгуур
• Метр
• Төмөр утас
• Цаг
• Шанага
• Түрдэг тэрэг
• Тавиур
• Хор шүршигч
• Термометр
• Психометр
• Люксметр
• Тооны машин
• Төрөл бүрийн уяа
• Дарцаг
• Гар чийдэн
• Хайч
1. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”2006 он УБ
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
3. Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх
Үрсэлгээний хөрс бэлтгэх
2.1 Хөрсний орц сонгох
2.2 Үрсэлгээний хөрсний бүтцийн харьцааг сонгох
2.3 Хөрс солих
2.4 Үрсэлгээний хөрс ариутгах
26
15-20
Мэдлэг:
• Хөрсний найрлага, бүтэц ангилал
• Үрсэлгээний хөрсний бүтцийн харьцаа
• Хөрс солих арга
• Үрсэлгээний хөрс ариутгах арга
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
• Үрсэлгээ ургуулах хөрсний орцыг тохируулах
• Хөрсний холимгийн зохистой харьцааг
бүрдүүлэх
• Ажил төлөвлөх
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
Анги танхим, дадлагын газар
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Асуултын жагсаалт
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
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•
•
•
•
•

•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дадлага ажлын удирдамж
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
Сурах бичиг
Бичгийн цаас
Харандаа
Жижиг шугам
Гортиг
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Даавуу
Марль
Бордоо
Хар шороо
Резинэн бээлий
Ажлын бээлий
Элс
Ус
Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Хомучик
Усалгааны шланк
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут, шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Шилэн савнууд
Хүрз
Гаапуу
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хөрс хийх сав
Үрсэлгээний сав
Жин
Хутгуур
Метр
Төмөр утас
Цаг
Шанага
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Түрдэг тэрэг
Тавиур
Хор шүршигч
Термометр
Психометр
Люксметр
Тооны машин
Төрөл бүрийн уяа
Тэмдэг тавих дарцагуудГар чийдэн
Хайч
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”2006 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
Н.Жүрмэд “Таримал хүнсний ногоо, төмс
ургуулах арга зүй” 2005 он УБ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
Ашигласан материал:

3.
4.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх
Үрсэлгээний сав бэлтгэх
3.1 Үрсэлгээний сав сонгох
3.2 Үрсэлгээний савыг ариутгах
3.3 Үрсэлгэээний саванд хөрсний холимог хийх
3.4 Үрсэлгээний савыг талбайд байрлуулах
24
15-20
Мэдлэг:
• Үрсэлгээний савны төрөл, хэмжээ
• Үрсэлгээний савыг ариутгах арга
• Үрсэлгээ хийх хөрсний холимог
• Үрсэлгээний савыг талбайд байрлуулах
• Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Эдийн засгийн тооцоолол хийх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

• Тариалах үрийг сонгох
• Таримлын үрийн сортыг тодорхойлох
• Хөрс, талбайн онцлогийг тодорхойлох
• Үрийн шинжилгээний хариуг унших
• Таримлын, чанартай үр сонгох
• Бичиг баримт боловсруулах
• Ажил төлөвлөх
• Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах чадвартай
Анги танхим, дадлагын газар
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Асуултын жагсаалт
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт болон биет үзүүлэн
• Компьютер
• Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
•
Бичгийн цаас
• Харандаа
• Жижиг шугам
• Гортиг
• Өнгийн фломастер
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Даавуу
• Марль
• Бордоо
• Хар шороо
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Элс
• Ус
• Таримлын үр
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Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Хомучик
Усалгааны шланк
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут, шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Шилэн савнууд
• Хүрз
• Гаапуу
• Ажлын бээлий
• Хувин
• Шүүр
• Шигшүүр
• Усны сав
• Хөрс хийх сав
• Үрсэлгээний сав
• Жин
• Хутгуур
• Метр
• Төмөр утас
• Цаг
• Шанага
• Түрдэг тэрэг
• Тавиур
• Хор шүршигч
• Термометр
• Психометр
• Люксметр
• Тооны машин
• Төрөл бүрийн уяа
• Дарцаг
• Гар чийдэн
• Хайч
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
П. Алтантуяа “Хүлэмжийн тариалангийн
дэвшилтэт технологи” 2012он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний
ногооны аж ахуй” 2009 он УБ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
Ашигласан материал:

3.
4.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх
Хүнсний ногооны үрийг ариутгах
4.1 Үр ариутгах бодисыг сонгох
4.2 Үрслүүлэх үрийг ариутгах
4.3 Ариутгасан үрийг хатаах
26
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногоо тариалах талбайн шаардлага
• Төрөл бүрийн багаж хэрэгслийн ажиллах
зарчим, технологийн заавар
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Үрийн сорьцийн шинжилгээний тодорхойлолт
• Үрийн чанар, хадгалалтын технологи
• Үрийн сортын төрөл, ургацын үр ашиг
• Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
• Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооцоо,
зарцуулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Тариалах үрийг сонгох
• Үрийн шинжилгээний хариуг унших
• Таримлын, чанартай үр сонгох
• Үр ариутгах
• Үрсэлгээ ариутгах
• Ариутгасан үрийг хатаах
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалттай байх
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй байх
• Бие даан шийдвэр гаргах
Анги танхим,дадлагын газар
• Проектор
• Самбар, шохой
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цахим хичээл
Асуултын жагсаалт
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт,
хураалт, хадгалалтын тухай бичлэг /CD,
DVD, бусад/
Сурах бичиг
Бичгийн цаас
Харандаа
Жижиг шугам
Гортиг
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Даавуу
Марль
Бордоо
Хар шороо
Резинэн бээлий
Ажлын бээлий
Элс
Ус
Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Хомучик
Усалгааны шланк
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут, шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Шилэн савнууд
Хүрз
Гаапуу
Ажлын бээлий
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хөрс хийх сав
Үрсэлгээний сав
Жин
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Хутгуур
Метр
Төмөр утас
Цаг
Шанага
Түрдэг тэрэг
Тавиур
Хор шүршигч
Термометр
Психометр
Люксметр
Тооны машин
Төрөл бүрийн уяа
Дарцаг
Гар чийдэн
Хайч
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний
ногооны аж ахуй” 2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчидын лавлах” 2005
он
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
Ашигласан материал:

3.
4.
5.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцсыг бүрэн гүйцэд хэрэглэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Хичээлийн цагийг
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Багшлах эрхтэй байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
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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: Сургалтын орчинг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын жагсаалтын
дагуу бэлтгэсэн байх
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

Сургалтын тоног, төхөөрөмж
багаж хэрэгслийн нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Хүрз
Гаапуу
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хөрс хийх сав
Үрсэлгээний сав
Жин
Хутгуур
Метр
Төмөр утас
Цаг
Шанага
Түрдэг тэрэг
Тавиур
Хор шүршигч
Термометр
Психометр
Люксметр
Тооны машин
Төрөл бүрийн уяа
Дарцаг
Гар чийдэн
Дүн

Хэмжих нэгж

Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
М
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш

Тоо ширхэг

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
10
100
1000-2000
3
15-20
5
100
1
15-20
5
150
15
6
6
6
6
1000-2000
20-30
6

Маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Ахуйн
хэрэглээнд
ашигладаг,
сургалтанд
ашиглах
боломжтой гар
багаж
хэрэгслүүд
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

Проектор
Самбар, шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Хүнсний ногооны тариалалт, ургуулалт, хураалт,
хадгалалтын тухай бичлэг /CD, DVD, бусад/
10 Сурах бичиг
Дүн
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
Нэгжээр
хүрэлцэхүйц
Нэгжээр
1
Хүрэлцэхүйц
1
Нэгжээр
15-20

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Харандаа
Жижиг шугам
Гортиг
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Даавуу
Марль
Бордоо
Хар шороо
Резинэн бээлий
Ажлын бээлий
Элс
Ус
Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут,
шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Дүн

Хэмжих
нэгж
боодол
ш
ш
ш
ком
боодол
боодол
м
м
кг
тн
ш
ш
тн
Тн
Кг
ш
Боодол
ш
Ш
Кг
Кг
Ш

Тоо ширхэг
2
15-20
15-20
15-20
10
1
1
10
10
300
5
15-20
15-20
1
Хангалттай
хүрэлцэхүйц
10-20
2
5
100
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц

Ш

хүрэлцэхүйц

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил
Мэргэжлийн түвшин
Чадамжийн нэгжийн нэр
Чадамжийн
элементийн нэр

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Хүнсний ногооны Үрсэлгээ хийх
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

1.1 Үрсэлгээ хийх орчин
бүрдүүлэх

ЧЭ 1. Үрсэлгээ
хийх байр бэлтгэх

1.2 Ажлын байрны ариутгал
хийх

1.3 Үрсэлгээний камер бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3.3
1.3.4
1.4.3

1.4 Үрсэлгээний тавиур
бэлтгэх /поддон/

1.4.4
2.1.1

2.1 Хөрсний орц сонгох
ЧЭ 2. Үрсэлгээний
хөрс бэлтгэх

2.2 Үрсэлгээний хөрсний
бүтцийн харьцааг сонгох

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар

2.1.2
2.2.1
2.2.2

Үрсэлгээ хийх орчныг цэвэрлэсэн
Орчныг шатаадаг хүхрээр ариутгасан
Үрсэлгээний тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг сонгосон
Орчны дулааныг хэмжсэн
Ариутгалын автомакс багажийг сонгосон
ТМБ-ийн уусмал 3-5-%ийн уусмалыг бэлтгэсэн.
Ариутгалыг ТМБ-ийн уусмалаар ариутгасан
Үрсэлгээний камерийн бүрэн бүтэн байдлыг
шалгасан
Цахилгааны утас уртасгагчийн бүрэн бүтэн
байдлыг шалгасан
Үрсэлгээний тавиурыг шаардлагын дагуу
бэлтгэсэн
Үрсэлгээг хийх шаардлагатай тоо хэмжээгээр
бэлтгэсэн
Үрсэлгээний хөрсөнд орох элс,бууц, холимог
хөрсийг сонгосон
Сонгосон холимгийг бэлтгэсэн
Үрсэлгээний хөрсний бүтцийн харьцааг
тохируулан сонгосон
Хөрсөө багсарч хольсон

AF 6112-24-05-401
01
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Дадлагын
газар

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Ажиглалт
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2.3 Хөрс холих

2.4 Үрсэлгээний хөрс ариутгах

2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3.1.1

3.1 Үрсэлгээний сав сонгох
3.1.2
3.2.1
ЧЭ 3. Үрсэлгээний
сав бэлтгэх

3.2 Үрсэлгээний савыг
ариутгах
3.3 Үрсэлгээний саванд
хөрсний холимог хийх
3.4 Үрсэлгээний савыг
талбайд байрлуулах

3.2.2
3.3.1
3.3.2
3.4.1
4.1.1

ЧЭ 4. Хүнсний
ногооны үрийг
ариутгах

4.1 Үр ариутгах бодисыг
сонгох

4.1.2

4.2 Үрслүүлэх үрийг ариутгах

4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.3.1

4.3 Ариутгасан үрийг хатаах
4.3.2

Хөрсөө холих саваа бэлтгэсэн
Хар шороо 60%, элс 10 %бууц 10 %холмиог
хөрс 10-%аар хольж бэлтгэсэн
Ариутгах марганиц, актара бодисоо сонгосон
Актараг 10 гр-ыг 50 литр усанд найруулсан
1 гр-ыг 10 литр усанд найруулсан
Үрсэлгээний хөрсийг шүршиж ариутгасан
Үрсэлгээний хоовон,бортого, төрөл бүрийн
хуванцар савыг тарималд тохируулан сонгосон
Тарималын тоо хэмжээгээр сонгосон
Үрсэлгээний савыг маргаництай усаар зайлж,
угааж ариутгасан
Үрсэлгээний савыг 100 хэмээс дээш халуун
уураар ариутгасан
Үрсэлгээний саванд хөрсний холимог хийсэн
Тусгайлан бэлдсэн тавиур дээр зөөж тавьсан
Үрсэлгээний савыг тоо хэмжээгээр нь тавиур
дээр өрж тавьсан
Үрийг ариутгах марганиц, давс зэрэг бодисыг
сонгосон
Үрийг марганицийн 1% уусмалаар ариутгахаар
бэлтгэсэн
3 хувийн давсны уусмалыг бэлтгэсэн
Найруулсан уусмалаар үрийг цацаж ариутгасан
Үрээ 20-30 минут уусмалд дэвтээж ариутгасан
Ариутгасан үрийг 20-25 хэмийн дулаантай
хатаах байранд байрлуулсан
Хатаах явцад үрийг сэлгэж хатаасан
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүнсний ногоо тариалах талбайг бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-06-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчдад хүнсний ногоо тариалах талбайг
сонгож бордох, хөрснөөс дээж авах, хөрсний үндсэн ба өнгөц боловсруулалт хийх,
талбайг хуваарилах, хайрцаг, хамар, далан гаргах үйл ажиллагааг зориулалтын техник,
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглан хөдлөмөрийн аюулгүй байдлыг ханган
ажиллах мэдлэг,чадвар, хандлага төлөвшлийг эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ХАБЭА шаардлага хангаж ажиллах
 Хүнсний ногооны талбайд ажлын байрыг бэлтгэх
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамж
 Унших
 Бичих
 Тооцоолол хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

ЧЭ 2. Талбайг
тарилтанд бэлтгэх

3.

ЧЭ 3. Цэнэг
усалгаа хийх

ЧЭ-д
ноогдох цаг

2.

1.1 Тариалах талбайг цэвэрлэх
1.2 Бордоо сонгох
1.3 Багаж хэрэгслийг бэлтгэх
1.4 Бууцыг шигшиж талбайд цацах
2.1 Хөрсөнд үндсэн боловсруулалт
хийх
2.2 Хөрсөнд өнгөц боловсруулалт
хийх
2.3 Хөрсийг хайрцаглаж тарилтанд
бэлтгэх
2.4 Техник ашиглан талбайг
хамарлах
2.5 Техник ашиглан талбайг суваг
гаргах
2.6 Техник ашиглан талбайд нийлэг
хальсан хучилт хийх
3.1 Усалгааны арга сонгох
3.2 Услах тоног төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах
3.3 Усалгааны горимыг тогтоох

Үйлдвэр

1.

ЧЭ 1. Талбайд
үндсэн бордоо
хэрэглэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт
Чадамжийн нэгжид
ноогдох цаг216
Дадлага

6

12

48

66

24

18

48

90

6

6

48

60
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3.4 Горимын дагуу усалгаа хийх
Нийт дүн
Онол дадлагын харьцаа: 33/67

36

36

144

216

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

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Хөрс боловсруулалтын болон усалгааны
техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн
ажиллагааг шалгах
Талбайг тарилтанд бэлтгэхэд хийгдэх ажлын
зааварчилгаа
Хөрс боловсруулалтын багаж , техник тоног
төхөөрөмж ажиллуулах зааварчилгаа
Аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түншлэгч байгууллагын агрономи
Хамтран суралцагсад
Сургалтын танхим
ХААБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Гадаа

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногоог тариалах талбайг бэлтгэх
Талбайд үндсэн бордоо хэрэглэх
1.1 Тариалах талбайг цэвэрлэх
1.2 Бордоо сонгох
1.3 Багаж хэрэгслийг бэлтгэх
1.4 Бууцыг шигшиж талбайд цацах
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15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногоо тариалах талбайн шаардлага
• Төрөл бүрийн багаж хэрэгслийн ажиллах
зарчим, технологийн заавар
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Хөрс, талбайн онцлогийг тодорхойлох
• Бичиг баримт боловсруулах
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багааражиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Бордооны төрөл, найрлагыг харуулсан бичлэг
/CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Эрдэс бордоо
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Бууц
• Ариутгалын бодис
• Хүрз
• Гаапуу
• Бага оврын трактор
• Анжис
• Борной
• Сийрүүлэгч
• Бул
• Бордоо цацагч
• Хувин
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Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хутгуур
Түрдэг тэрэг
Тавиур
Хор шүршигч
Төрөл бүрийн уяа
Дарцаг /тэмдэг тавих/
Гар чийдэн
Д.Аваадорж “Хөрс судлал” 2014 УБ хот
Д.Аваадорж, Б.Одгэрэл, О.Баттулга“Хөрс
судлалын дадлага ба лабораторийн ажил”2012
он УБ
А.Чойжамц “Агрохими“ 2010 он УБ хот
А.Чойжамц “Агрохимийн дадлага“ 2012он УБ хот
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах технологи”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний
ногооны аж ахуй” 2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчидын лавлах” 2005
он
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.
4.
5.
Ашигласан материал:

6.
7.
8.
9.

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

Хүнсний ногоог тариалах талбайг бэлтгэх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Талбайг тарилтанд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

2.1 Хөрсөнд үндсэн боловсруулалт хийх
2.3 Хөрсөнд өнгөц боловсруулалт хийх
2.3 Хөрсийг хайрцаглаж тарилтанд бэлтгэх
2.4 Техник ашиглан талбайг хамарлах
2.5 Техник ашиглан талбайд суваг гаргах
2.6 Техник ашиглан талбайд нийлэг хальсан хучилт
хийх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
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15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногоо тариалах талбайн хөрсний
бүтэц,шинж чанар
• Хөрс боловсруулах арга
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Төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл, техник тоног
төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, технологийн
заавар
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Хөрс, талбайн онцлогийг тодорхойлох
• Хөрсийг технологийн дагуу боловсруулах
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багааражиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Хөрс боловсруулалтын технологийг
харуулсан /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Хөрс хучилтын нийлэг хальс
• Эрдэс бордоо
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Бууц
• Ариутгалын бодис
• Хүрз
• Гаапуу
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:
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Бага оврын трактор
Анжис
Борной
Сийрүүлэгч
Бул
Бордоо цацагч
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хутгуур
Түрдэг тэрэг
Тавиур
Хор шүршигч
Төрөл бүрийн уяа
Дарцаг /тэмдэглэгээнд ашиглах/
Гар чийдэн
Д.Аваадорж “Хөрс судлал” 2014 УБ хот
Д.Аваадорж, Б.Одгэрэл, О.Баттулга“Хөрс
судлалын дадлага ба лабораторийн ажил”2012
он УБ
А.Чойжамц “Агрохими“ 2010 он УБ хот
А.Чойжамц “Агрохимийн дадлага“ 2012он УБ хот
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчидын лавлах” 2005
он
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.
4.
5.
Ашигласан материал:

6.
7.
8.
9.

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

Хүнсний ногоог тариалах талбайг бэлтгэх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Талбайг тарилтанд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

3.1 Усалгааны арга сонгох
3.2 Услах тоног төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
3.3 Усалгааны горимыг тогтоох
3.4 Горимын дагуу усалгаа хийх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
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15-20
78

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Мэдлэг:
• Ил талбайг услах аргууд
• Талбайг услах төхөөрөмжүүд
• Тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
• Усалгааны горим
• Усалгааны ач холбогдол
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Услах аргуудаас сонгох
• Технологийн дагуу услах
• Услалтын горимыг мөрдөх
Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай байх
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй байх
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Хөрс боловсруулалтын технологийг
харуулсан /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Ус
• Ариутгалын бодис
• Хувин
• Усны сав
• Дарцаг /тэмдэглэгээнд ашиглах/
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Гар чийдэн
Усалгааны шланкууд
Усалгааны төхөөрөмж
Бороожуулагч
Усны нарийн трубанууд
Холбогч комушик / бэхлэгч/
Бахь
Отверк
Д.Аваадорж “Хөрс судлал” 2014 УБ хот
Д.Аваадорж, Б.Одгэрэл, О.Баттулга“Хөрс
судлалын дадлага ба лабораторийн ажил”2012
он УБ
А.Чойжамц “Агрохими“ 2010 он УБ хот
А.Чойжамц “Агрохимийн дадлага“ 2012он УБ хот
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

Ашигласан материал:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцсыг бүрэн гүйцэд хэрэглэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Хичээлийн цагийг
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Багшлах эрхтэй байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
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Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
Сургалтын орчинг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын жагсаалтын дагуу бэлтгэсэн байх
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

Сургалтын тоног, төхөөрөмж
багаж хэрэгслийн нэр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Хүрз
Гаапуу
Бага оврын трактор
Анжис
Борной
Сийрүүлэгч
Бул
Бордоо цацагч
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав
Хутгуур
Метр
Төмөр утас
Түрдэг тэрэг
Дүн

Хэмжих нэгж

Ш
Ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
М
Ш

Тоо ширхэг

15-20
15-20
2
2
2
2
2
2
15-20
15-20
15-20
10
15-20
5
100
5

Маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Сургалтанд
ашиглах,
аюулгүй
ажиллахад
саадгүй

Ахуйн
хэрэглэгээнд
ашиглагддаг
бөгөөд
сургалтанд
ашиглахад
аюулгүй

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Проектор
Самбар, шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Хөрс боловсруулалтын технологийг харуулсан /CD, DVD,
бусад/
10 Сурах бичиг
Дүн

Маягт 2
Тоо ширхэг
1
1
Нэгжээр
хүрэлцэхүйц
Нэгжээр
1
Хүрэлцэхүйц
1
Нэгжээр
15-20
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Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Харандаа
Жижиг шугам
Гортиг
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Даавуу
Марль
Бордоо
Хар шороо
Ариутгалын бодис
Хөрс хучилтын нийлэг
хальс
Резинэн бээлий
Ажлын бээлий
Элс
Ус
Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут,
шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Дүн

Хэмжих
нэгж
боодол
ш
ш
ш
ком
боодол
боодол
м
м
кг
тн
л
боодол

Тоо ширхэг

ш
ш
тн
Тн
Кг
ш
Боодол
ш
Ш
Кг
Кг
Ш

15-20
15-20
1
Хангалттай
хүрэлцэхүйц
10-20
2
5
100
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц

Ш

хүрэлцэхүйц

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

2
15-20
15-20
15-20
10
1
1
10
10
300
5
20
5
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементийн
нэр

ЧЭ 1.
Талбайд
үндсэн
бордоо
хэрэглэх

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Хүнсний ногоог тариалах талбайг бэлтгэх

ГШҮ
1.1 Тариалах талбайг
цэвэрлэх
1.2 Бордоо сонгох
1.3 Багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
1.4 Бууцыг шигшиж
талбайд цацах

2.1 Хөрсөнд үндсэн
боловсруулалт хийх
ЧЭ 2. Талбайг
тарилтанд
бэлтгэх

2.2 Хөрсөнд өнгөц
боловсруулалт хийх
2.3 Хөрсийг хайрцаглаж
тарилтанд бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1 Талбайн хог ургамал болон таримлын үлдэгдлийг
цэвэрлэсэн
1.1.2 Талбайг чулуу болон бусад хог хаягдлаас цэвэрлэсэн
1.2.1 Эрдэс бордоо сонгосон
1.2.2 Шим бордоо сонгосон
1.3.1 Гар багажуудыг ажилд бэлтгэсэн
1.3.2 Бууц шигших шигшүүрийг ажилд бэлтгэсэн
1.4.1 Бууцыг шигшиж бэлтгэсэн
1.4.2 Бууцыг талбайд жигд цацсан
2.1.1 Үндсэн боловсруулалтын машин техникт үзлэг,
үйлчилгээ хийсэн
2.1.2 Хөрсний үндсэн боловсруулалтын машины тохиргоог
хийсэн
2.1.3 Хөрсөнд хавах боловсруулалт хийсэн
2.1.4 Анжисаар эргүүлэн хагалгаа хийсэн
2.2.1 Боловсруулалтын техникт үзлэг үйлчилгээ хийсэн
2.2.2 Боловсруулалтын машин техникийг тохируулсан
2.2.3 Өнгөн боловсруулалтыг хийсэн
2.3.1 Хөрсийг хайрцаглахад шаардлагатай багаж хэрэгслийг
бэлтгэсэн
2.3.2 Хөрсийг зохистой хэмжээгээр хайрцагласан

AF 6112-24-06-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Дадлагын
газар

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Ажиглалт
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ЧЭ 3. Усалгаа
хийх

2.4 Техник ашиглан
талбайг хамарлах
2.5 Техник ашиглан
талбайд суваг гаргах
2.6 Техник ашиглан
талбайд нийлэг хальсан
хучилт хийх
3.1 Усалгааны арга сонгох
3.2 Услах тоног
төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах
3.3 Усалгааны горимыг
тогтоох
3.4 Горимын дагуу усалгаа
хийх

2.4.1 Хамар гаргагчийг ажилд бэлтгэсэн
2.4.2 Хамар гаргагчаар хөрсийг хамарласан
2.5.1 Суваг татагчыг ажилд бэлтгэсэнп
2.5.2 Суваг татагчыг ажиллуулж суваг гаргасан
2.6.1 Нийлэг хальсан хучилтын машин техникийг ажилд
бэлтгэсэн
2.6.2 Нийлэг хальсан хучилтыг хийсэн
3.1.1 Усалгааны тохиромжтой аргыг сонгосон
3.2.1 Усалгааны тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэсэн
3.3.3 Хөрсний онцлогийг харгалзан усалгааны горимыг
тоосон
3.4.1 Тогтоосон горимын дагуу усалгаа хийсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Талбайд хүнсний ногоо тарих
Чадамжийн нэгжийн код:AF 6112-24-07-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчдад хүнсний ногооны үрийг сонгож
бэлтгэн, соёолуулах, тарих норм, арга, хугацааг тохируулан ажлын багаж техник ашиглан
аюулгүй ажиллагааг баримтлан ажиллах мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшүүлнэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ХАБЭА шаардлага хангаж ажиллах
 Хүнсний ногооны талбайд тарих ажлыг төлөвлөх
 Хүнсний ногоо тарих аргуудыг эзэмших
 Хүнсний ногоог тариалах талбай бордох арга, мэдлэг олгох
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамж хичээлийн залгамж холбоо тогтоох
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

3

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1.1 Тарих үрийг ариутгах
1.2 Тарих үрийг дэвтээх
ЧЭ 1. Үрийг
1.3 Үрийг бордооны уусмалд
тарилтанд
идэвхижүүлэх
бэлтгэх
1.4 Үр, үрсэлгээг тарих талбайд
хүргэх
2.1 Үр соёолуулах хэрэгслийг
сонгож ашиглах
2. 2 Багаж хэрэгсэл, орчинд
ЧЭ 2. Тарих үрийг
ариутгал хийх
соёолуулах
2.3 Соёолуулах үрийг хутгаж
сэлгэх
2.4 Үрийг өлчиржүүлэх
3.1 Тарих арга сонгох
3.2 Тарих хугацааг сонгох
ЧЭ 3. Тарих үрийг
суулгах
3.3 Үрлэх техник сонгож ашиглах
3.4 Тарих үрийн норм тохируулах
Нийт дүн
Онол, дадлагын харьцаа

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

1

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 378
Дадлага

30

34

32

96

36

46

48

126

32

74

58

156

98

174 126 378
26/74 15/85
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Сургалтын талбай дадлагын
талбай л

•
•
•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Тарилтын техник тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Тарилтын технологийн карт хийх ажлын
зааварчилгаа
Тарилтын техник тоног төхөөрөмж
ажиллуулах зааварчилгаа
Аюулгүй ажиллах зааварчилгаа
Багш дадлага удирдагчийн зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түншлэгч байгууллагын агрономи
Хамтран суралцагсад
Хамтран ажиллагсад
Сургалтын танхим
ХААБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Талбайд хүнсний ногоо тарих

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Үрийг тарилтанд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

1.1 Тарих үрийг ариутгах
1.2 Тарих үрийг дэвтээх
1.3 Үрийг бордооны уусмалд идэвхижүүлэх
1.4 Үр, үрсэлгээг тарих талбайд хүргэх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

96 цаг
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногооны төрөл,ангилал
• Үр ариутгах арга
• Үр ариутгалын бодисын найрлага шинж
чанар
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Төрөл бүрийн бордооны шинж чанар,
зориулалт
•
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
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Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Бүс нутгийн онцлогт тохирсон үр сонгох
• Тарих үрийг ариутгах Үр дэвтээж сэврээх
• Үрийг идэвхижүүлэх
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Үрийн сортын тайлбар тарилтыг харуулсан
бичлэг /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Бордоо
• Үр
• Үр идэвхижүүлэгч
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Ариутгалын бодис
• Хүрз
• Гаапуу
• Бага оврын трактор
• Бордоо цацагч
• Үрлэгч
• Үр бордоо холигч
• Хувин
• Шигшүүр
• Усны сав
• Түрдэг тэрэг
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
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Тавиур
Хор шүршигч
Төрөл бүрийн уяа
Тухайн таримлын нэр, тарьсан он сар өдөр
сорт
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний
ногооны аж ахуй” 2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчдын лавлах” 2005
он
Д. Волоож, П. Алтантуяа “Хүнсний ногооны үр
үржүүлэг” 2005 он
•
•
•
•

1.
2.
3.
Ашигласан материал:

4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Талбайд хүнсний ногоо тарих
Тарих үрийгсоёолуулах
2.1 Үр соёолуулах хэрэгслийг сонгож ашиглах
2.2 Багаж хэрэгсэл, орчинд ариутгал хийх
2.3 Соёолуулах үрийг хутгаж сэлгэх
2.4 Үрийг өлчиржүүлэх
126
15-20
Мэдлэг:
• Үр соёолуулах арга
• Ашиглах багаж хэрэгслийг ариутгах арга
• Үр ариутгалын бодисын найрлага шинж
чанар
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Үр болон багаж хэрэгслийг ариутгах ариутгах
• Үр дэвтээж сэврээх
• Үрийг өлчиржүүлэх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Хандлага, төлөвшил:
• Аюулгүй ажиллах
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
байх
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай байх
• Хувийн зохион байгуулалттай байх
• Багаар ажиллах
Тэвчээртэй байх
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Үрийн сортын тайлбар тарилтыг харуулсан
бичлэг /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Бордоо
• Үр
• Үр идэвхижүүлэгч
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Ариутгалын бодис
• Хүрз
• Гаапуу
• Бага оврын трактор
• Бордоо цацагч
• Үрлэгч
• Үр бордоо холигч
• Үр соёолуулагч
• Хувин
• Шигшүүр
• Усны сав
• Түрдэг тэрэг
• Тавиур
• Хор шүршигч
1. П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
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3. Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
4. С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
5. Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчидын лавлах” 2005
он
6. Д. Волоож, П. Алтантуяа “Хүнсний ногооны үр
үржүүлэг” 2005 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Талбайд хүнсний ногоо тарих
Тарих үрийгсуулгах
3.1 Тарих арга сонгох
3.2 Тарих хугацааг сонгох
3.3 Үрлэх техник сонгож ашиглах
3.4 Тарих үрийн норм тохируулах
156
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногоо тарих аргууд
• Үр ариутгах аргууд
• Тарих хугацаа сонгоход анхаарах зүйлүүд
•
Үрлэгчийн ажиллах зарчим
• Үрийн норм тооцох арга
•
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн
зориулалт, техникийн үзүүлэлт
Ур чадвар:
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Тарилтын хугацааг сонгох
• Үрлэгчийг ажиллуух
• Үрийн норм тооцох
• Машин техникийн тохиргоо хийх
• Материалын зарцуулалт, захиалга хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим, аж ахуй нэгжийн
хүнсний ногооны талбай
• Проектор
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
• Зурагт
• Компьютер
• Олон үйлдэлт хэвлэгч
• Үрийн сортын тайлбар тарилтыг харуулсан
бичлэг /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Бордоо
• Үр
• Үр идэвхижүүлэгч
• Үр соёолуулагч
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Ус
• Принтерийн хор
• Ариутгалын бодис
• Дизель түлш
• Масло
• Тослох материал
• Бензин
• Хүрз
• Гаапуу
• Бага оврын трактор
• Бордоо цацагч
• Үрлэгч
• Үр бордоо холигч
• Хувин
• Шигшүүр
• Усны сав
• Түрдэг тэрэг
• Тавиур
• Хор шүршигч
1. П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
2. Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
3. Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
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4. С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
5. Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчидын лавлах” 2005
он
6. Д. Волоож, П. Алтантуяа “Хүнсний ногооны үр
үржүүлэг” 2005 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцсыг бүрэн гүйцэд хэрэглэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Хичээлийн цагийг
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
 Багшлах эрхтэй байх
 Харилцааны ур чадвартай байх
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, түүхий
эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

Сургалтын тоног, төхөөрөмж
багаж хэрэгслийн нэр

1
2
3

Хүрз
Гаапуу
Бага оврын трактор

Хэмжих нэгж

Ш
Ш
ш

Тоо ширхэг

15-20
15-20
2

Маягт 1
Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Ахуйн
хэрэглээнд
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Үрлэгч
Анжис
Борной
Сийрүүлэгч
Бул
Бордоо цацагч
Хувин
Шүүр
Шигшүүр
Усны сав

ш
ш
ш
ш
ш
ш
Ш
Ш
Ш
Ш

2
2
2
2
2
2
15-20
15-20
15
10

13
14
15

Хутгуур
Метр
Төмөр утас

Ш
Ш
М

15-20
5
100

16

Түрдэг тэрэг
Дүн

Ш

5

ашигладаг,
сургалтанд
ашиглах
боломжтой,
аюулгүй
ажиллахад
саадгүй

5тн
багтаамжтай
ёмкост
Иштэй
Алхдаг метр
Уян, шуудайны
ам боох
Бага оврын

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

Проектор
Самбар, шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Үрийн сортын тайлбар тарилтыг харуулсан бичлэг /CD, DVD,
бусад /
10 Сурах бичиг
Дүн
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
Нэгжээр
хүрэлцэхүйц
Нэгжээр
1
Хүрэлцэхүйц
1
Нэгжээр
15-20

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7

Материал, түүхий эдийн
нэр
Бичгийн цаас
Харандаа
Жижиг шугам
Гортиг
Өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Ватум цаас

Хэмжих
нэгж
боодол
ш
ш
ш
ком
боодол
боодол

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

2
15-20
15-20
15-20
10
1
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Даавуу
Марль
Бордоо
Тослох материал
Ариутгалын бодис
Хөрс хучилтын нийлэг
хальс
Резинэн бээлий
Ажлын бээлий
Ус
Таримлын үр
Самбарын үзэг
Самбарын шохой
Принтерийн хор
Жижиг батарей
Химийн бодис
Биологийн бэлдмэл
Төрөл бүрийн уут,
шуудай
Төрөл бүрийн алчуур
Масло
Бензин
Дүн

м
м
кг
л
л
боодол

10
10
300
20
20
5

ш
ш
Тн
Кг
ш
Боодол
ш
Ш
Кг
Кг
ш

15-20
15-20
Хангалттай
хүрэлцэхүйц
10-20
2
5
100
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц
хүрэлцэхүйц

ш
л
л

хүрэлцэхүйц
20
20
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементийн
нэр

Хүнсний ногооны фермер
IY түвшин
Хүнсний ногоо тарих

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

1.1 Тарих үрийг ариутгах

ЧЭ 1. Үрийг
тарилтанд
бэлтгэх

1.2 Тарих үрийг дэвтээх
1.3 Үрийг бордооны
уусмалд идэвхжүүлэх
1.4 Үр, үрсэлгээг тарих
талбайд хүргэх
2.1 Үр соёолуулах
хэрэгслийг сонгож
ашиглах

ЧЭ 2. Тарих
үрийг
соёолуулах

2.2 Багаж хэрэгсэл,
орчинд ариутгал хийх
2.3 Соёолуулах үрийг
хутгаж сэлгэх
2.4 Үрийг өлчиржүүлэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1Ариутгах бодисыг /марганц, давс, / . .сонгосон
1.1.2 Сонгосон бодис бүхий ариутгалын уусмал бэлтгэсэн
1.1.3 Үрийг бэлтгэсэн уусмалдаа хийсэн
1.1.4 Үрийн хэмжээнээс хамаарч уусмалд байлгах хугацааг
тодорхойлж хэлсэн
1.2.1 Үрийг дэвтээх уусмал бэлтгэсэн
1.2.2 Үрийг дэвтээх хугацааг тодорхойлж хэлсэн
1.3.1 Идэвхжүүлэх бодис сонгосон
1.3.2 Идэвхжүүлэх уусмал бэлтгэсэн
1.3.3 Үрийг бордооны уусмалд идэвхжүүлсэн
1.4.1 Үр, үрсэлгээг тарих талбайд хүргэх тээврийн хэрэгсэл
бэлтгэсэн
1.4.2 Үр, үрсэлгээг тээвэрлэж хүргэсэн
2.1.1 Үр соёолуулах хэрэгслийг сонгосон
2.1.2 Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашигласан

AF 6112-24-07-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Дадлагын
газар

Ажиглалт
Тест
Аман
асуулга

2.2.1 Багаж хэрэгсэл сонгосон
2.2.2 Багаж хэрэгсэлийг ариутгасан
2.2.3 Үр соёолуулах орчинд ариутгал хийсэн
2.3.1 Соёолуулах үрийг хутгасан
2.3.2 Соёолуулах үрийг сэлгэсэн
2.4.1Үрийгсонгосон
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3.1 Тарих арга сонгох
ЧЭ 3. Тарих
үрийг
суулгах

3.2 Тарих хугацааг
сонгох
3.3 Үрлэх техник сонгож
ашиглах
3.4 Тарих үрийн норм
тохируулах

2.4.2 Хүйтэн орчинд байрлуулах хугацааг тодорхойлж хэлсэн
3.1.1 Тарих аргуудыг тайлбарлаж хэлсэн
3.1.2 Хүнсний ногоонд тохируулан тарих арга сонгож хэлсэн
3.2.1 Тарих хугацааг хүнсний ногооны онцлогоор тайлбарлаж
хэлсэн
3.3.1 Үрлэх техник, багаж хэрэгсэл сонгосон
3.3.2 Үрлэгчийн тохиргоог хийсэн
3.4.1 Тарих үрийн норм тохируулах аргачлалыг тайлбарласан
3.4.2 Тарих үрийн нормыг талбайд тохируулан тодорхойлсон
/хэлсэн /
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүнсний ногооны талбайд арчилгаа хийх
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-08-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүнсний ногооны ургалтын үе шатуудад таримлыг сийрүүлэх, танах, цөөлөх, болон
тарималд гарсан хог ургамал, хортон шавьжтай тэмцэх, хөрсийг бордох, ургалтын
хугацаанд услах чадвар, дадал эзэмшүүлнэ. Эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ургалтын үед хүнсний ногоо арчилах, судлах тайлбарлах
 Ургалтын үед арчилгаа хийхдээ зохистой аргыг сонгон хэрэглэх мэдлэг
эзэмших
 Хортон шавьжтай биологийн болон химийн аргаар тэмцэх
 Ургамлын өвчин тэдгээрийн төрлүүд, тэмцэх арга
 Хүнсний ногоо гар аргаар арчилах х
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Хүнсний
ногооны талбайд
мөр хоорондын
боловсруулалт хийх

2

ЧЭ 2. Хөрсөнд
нэмэлт бордоо өгөх

3

ЧЭ 3. Усалгаа хийх

4

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1.1 Сийрүүлэгчийг ажилд бэлтгэх
1.2 Тариалсан талбайг сийрүүлэх
1.3 Маналтын техникийн ажилд
бэлтгэх
1.4 Тариалсан хүнсний ногоонд
маналт хийх
1.5 Тарималын ургалтын үед
таналт хийх
1.6 Таримлын ургалтын үед
цөөлөлт хийх
2.1 Бордоог сонгох
2.2 Бордооны тун, хэмжээг
тохируулах
2.3 Бордох аргыг сонгох
2.4 Таримлын талбайг бордох
3.1 Усалгааны аргыг сонгох
3.2 Усалгааны тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
3.3 Усалгаа хийх
4.1 Хог ургамлыг таних

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох 396 цаг
Дадлага

24

24

24

72

24

28

24

76

12

24

24

60

16

30

30

76
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ЧЭ 4. Хог ургамалтай
тэмцэх

5

ЧЭ 5. Ургамлын
өвчин, хортонтой
тэмцэх

6

ЧЭ 6. Хүнсний
ногоонд тоос хүртээх

4.2 Хог ургамлын тархалтыг
тодорхойлох
4.3 Хог ургамалтай тэмцэх аргыг
сонгох
4.4 Багаж хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
5.1 Ургамлын өвчинг шинж
тэмдгээр нь ялгах
5.2 Өвчин, хортонд идэгдсэний
зэрэглэл тогтоох
5.3 Өвчин, хортонтой тэмцэх
аргыг сонгох
6.1Ажлын хувцас хэрэглэлийг
зориулалтын дагуу хэрэглэх
6.2 Хүнсний ногоонд тоос хүртээх
таримлыг сонгох
6.3 Тоос хүртээх ургамлын эр,
эмийг тодорхойлох
6.4 Тоос хүртээлт хийх
Нийт дүн

16

32

20

68

12

14

18

44

152

140

396

104

Онол дадлагын харьцаа

26/74

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

•
•

•
•
Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

•
•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Хүнсний ногооны мөр хоорондын
боловсруулалт хийх, машины хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Хувь хүний хамгааллах хэрэгсэл, хэрэглэх
заавар, зөвлөмж
Хүнсний ногооны талбайд мөр хоорондын
боловсруулалт хийх зааварчилгаа
Хөрсөнд нэмэлт бордоо өгөх зааварчилгаа
Усалгаа хийх зааварчилгаа
Хог ургамалтай тэмцэх зааварчилгаа
Ургамлын өвчин, хортонтой тэмцэх
зааварчилгаа
Хүнсний ногоонд тоос хүртээх зааварчилгаа
Сургагч багш
Байгууллагын агроном
Хамтран ажиллагсад
Хамтран суралцагсад
Техникийн ажилчид
Сургалтын танхим
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ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
• Тариалангийн талбай,
• Гадаа
Улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд сургалт
явагдах /ажил/ тул ажлын хувцас, бээлий, малгай,
нүдний шил, гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг
тогтмол хэрэглэнэ.
•

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх
Хүнсний ногооны талбайд мөр хоорондын
боловсруулалт хийх
1.1 Сийрүүлэгчийг ажилд бэлтгэх
1.2 Тариалсан талбайг сийрүүлэх
1.3 Маналтын техникийг ажилд бэлтгэх
1.4 Тариалсан хүнсний ногоонд маналт хийх
1.5 Таримлын ургалтын үед таналт хийх
1.6 Таримлын ургалтын үед цөөлөлт хийх
72
15-20
Мэдлэг:
• Техникийн бүрэн бүтэн байдал
• Тарималын ургалтын хэмжээ,норм
• Сийрүүлэлт, маналт хийх технологи
• Багаж тоног төхөөрөмж, зориулалт
Ур чадвар:
• Техникийг ажилд бэлтгэх
• Тоног төхөөрөмжийг тохируулах
• Ургалтын үеийн хөгжлийг
тодорхойлохТарималд маналт, цөөлөлт хийх
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногооны
дадлагын талбай,
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Сийрүүлэгч,
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Манагч,
Гар багажууд,/Хүрз, сийрүүлэгч, гапуу, гэх
мэт/
• Амны хаалт
• Ажлын бээлий
• Нүдний хамгаалах шил
• Бага ба дунд оврын трГар сийрүүлэгч
• Гар манагч ч
“Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
“Услалтын мелиораци” Д.Чандмань,
Д.Адъяабазар 2008 он
“Газар тариалангийн механикжуулалт”
Ч.Бямбадорж 2004 он
“ХАА-н машин” Л.Даваадорж, Г.Батбаяр 2015 он
“Хөдөө аж ахуйн шавьж судлал”” Ч.Чулуунжав
Д.Ундармаа 2015 он
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
1.
2.
Ашигласан материал:

3.
4.
5.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх
Хөрсөнд нэмэлт бордоо өгөх
2.1 Бордоог сонгох
2.2 Бордооны түн хэмжээг тохируулах
2.3 Бордох аргыг сонгох
2.4 Таримлын талбайг бордох
76
15-20
Мэдлэг:
• Бордооны норм, төрөл
• Талбай бордох арга
• Бордох багаж төхөөрөмж, зориулалт
Ур чадвар:
• Багаж сонгох
• Бордооны төрөл, орц нормыг тохируулах
• Талбай бордох аргаа сонгох
• Тоног төхөөрөмжийг сонгох
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
• Бэлтгэсэн бордоог хэрэглэх
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногооны
дадлагын талбай,
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалаг самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Үүргэвчин хор шүршигч.
• Гар багажууд,/Хүрз, сийрүүлэгч, гапуу, гэх
мэт/
• Бордоо цацагч
• Амны хаалт
• Ажлын бээлий
• Нүдний хамгаалах шил
• Хог ургамал устгах гребицидБордоо /Шим
бордоо, Эрдэс бордоо/
• Ус
• Бага ба дунд оврын трактор
• Бордоо цацагч түүний иж бүрдэл
• Хүрз
• Гаапуу
• Яншуур
• Мөр хоорондын сийруулэгч
1. Газар тариалангийн технологийн үндэс А.
Чойжамц 2000 он,
2. Услалтын мелиораци Д.Чандмань,
Д.Адъяабазар 2008 он
3. Газар тариалангийн механикжуулалт
Ч.Бямбадорж 2004 он
4. ХАА-н машин Л.Даваадорж, Г.Батбаяр 2015 он
5. Хөдөө аж ахуйн шавьж судлал Ч.Чулуунжав
Д.Ундармаа 2015 он
6. Б Мягмаржав “Бордоо түүний хэрэглээ” 2000 он
7. Ц Сүрэнжав Д Волоож “Төмс хүнсний ногооны
талбай бордох” 1990 он
8. Д Уртнасан “Ургамлын тэжээллэг бордооны
нөлөө” 2005 он

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

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр

Усалгаа хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

3.1 Усалгааны аргыг сонгох
3.2 Усалгааны тоног төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
3.3 Усалгаа хийх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

60
15-20
Мэдлэг:
• Усны ач холбогдол
• Усалгааны техник төхөөрөмжийн ажилах
зарчим үүрэг зохион байгуулалт
• Усалгаа хийх арга
Ур чадвар:
• Усалгааны тоног төхөөрөмж ажиллуулах
• Тоног төхөөрөмжинд гарсан гэмтэлийг
илрүүлэх
• Усалгааг бие даан гүйцэтгэх
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
• Сургуулийн хүнсний ногооны талбай
• Сургалтын онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн ногооны талбай
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Ус хадгалах сав
• Хүрз
• Гар багажууд / гапуу гэх мэт/
• Ус зөөх хувин сав
• Ус дамжуулах хоолой
• Дуслын усалгааны систем.
• Ус.
• Ажлын бээлий
• Шлангны залгуур
• Төмөр утас
• Жийрэг
• Бага болон дунд оврын трактор
• Усалгааны төхөөрөмж
• Бороожуулагч
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•
•

Ашигласан материал:

Фегергат /Суурин, зөөврийн гэх мэт/

1. Услалтын мелиораци Д.Чандмань,
Д.Адъяабазар 2008 он
2. Усалгаатай газар тариалангийн дадлага О.
Мөнхжаргал 2015 он
3. П Баатарбилэг,Д Цэдэв “Хөрс хамгаалах
технологийн арга” 1997 он

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

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр

Хог ургамалтай тэмцэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

4.1 Хог ургамлыг таних
4.2 Хог ургамлын тархалтыг тодорхойлох
4.3 Хог ургамалтай тэмцэх аргыг сонгох
4.4 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
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15-20
Мэдлэг:
• Хог ургамлын нэр төрөл, хор хөнөөл
• Хог ургамалтай тэмцэх аргууд
• Хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
Ур чадвар:
• Хог ургамлыг таних
• Хог ургамал устгах, багаж хэрэгсэл ашиглах
• Хог ургамал устгах гребицид /Хор найруулах/,
хэрэглэх
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
• Сургуулийн хүнсний ногооны талбай
• Сургалтын онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн ногооны талбай
•

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

•
•
•
•

Компьютер
Дэлгэц
Пректор
Ухаалга самбар
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Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
Талбайг тусгаарлах // тэмдэглэгээнд ашиглах
утасГадас
• Дэвтэр
• Үзэг, харандаа
• Гербарь
• Гялгар уут
• Метр /эвхдэг гэх мэт/
• Шуудай
• Амны хаалт
• Нүдний шил
• Ажлын бээлий
• Бага болон дунд оврын трактор
• Сийрүүлэгч
• Мөр хоорондын боловсруулалт хийх машин
• Хор цацах төхөөрөмж
• Жин хэмжүүр
• Гар багажууд
1. Газар тариалангийн технологийн үндэс А.
Чойжамц 2000 он
2. Хог ургамал Очир 2015 он
3. Газар тариалангийн механикжуулалт
Ч.Бямбадорж 2004 он
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 5-ын нэр

Ургамлын өвчин хортонтой тэмцэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

5.1 Ургамлын өвчнийг шинж тэмдэгээр нь ялгах
5.2 Өвчин хортонд идэгдсэний зэрэглэл тогтоох
5.3 Өвчин хортонтой тэмцэх аргыг сонгох

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

68
15-20
Мэдлэг:
• Ургамлын өвчин хор хөнөөл
• Ургамлын өвчний нэр төрөл
• Өвчин хортонтой тэмцэх аргууд
Ур чадвар:
• Мэрэгчийн тоог тооцоолох
• Өвчтэй ургамлыг таних
• Хортон шавьжийг таних
• Хортон шавьж, мэрэгч устгах, багаж хэрэгсэл
ашиглах
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
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Цаг ашиглалт
Эмх цэгцтэй
Нямбай
Анхаарал болгоомжтой
Тэвчээртэй
Ажилдаа сонирхолтой
• Сургуулийн хүнсний ногооны талбай
• Сургалтын онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн ногооны талбай
• Урхи,
• Хавх
• Тор
• Хуванцар сав
• Шар хавтан /Шавьж наалдаг наалт/
• Хуванцар сав
• Ургамлын хор
• Шувуу /Тахиа, галуу гэх мэт/
• Шуудай
• Амны хаалт
• Нүдний шил
• Ажлын бээлий
• Утах багаж
• Бага болон дунд оврын трактор
• Хор цацах төхөөрөмж
• Гар багажууд
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
“Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он
“Хог ургамал” Очир 2015 он
“Газар тариалангийн механикжуулалт”
Ч.Бямбадорж 2004 он
“Хөдөө аж ахуйн шавьж судлал” Ч.Чулуунжав
Д.Ундармаа 2015 он
Д Ичинхорлоо” Талбайн хог ургамлыг таньж
тэмцэх” 2009 он
•
•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
3.
Ашигласан материал:
4.
5.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүнсний ногооны арчилгаа хийх
Хүнсний ногоонд тоос хүртээх
6.1 Хүнсний ногоонд тоос хүртээх таримлыг сонгох
6.2 Тоос хүртээх ургамлын эр эмийг тодорхойлох
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6.3 Тоос хүртээлт хийх
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

44
15-20
Мэдлэг:
• Ургамалд тоос хүртээхийн ач холбогдол
• Тоос хүртэх хэлбэрүүд
Ур чадвар:
• Тоос хүртдэг ургамлыг ялгаж таних
• Ургамалд зохиомлоор тоос хүртээх
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага төлөвшил:
• Цаг ашиглалт сайтай байх
• Эмх цэгцтэй бйах
• Нямбай ажиллах
• Анхаарал болгоомжтой байх
• Тэвчээртэй байх
• Сургуулийн хүнсний ногооны талбай
• Сургалтын онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн ногооны талбай
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректои
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Дэвтэр
• Үзэг, харандаа
• Хуванцар сав
• Амны маск
• Суралцагчийн нүдний хараанд тохирсон шил
ил
• Ажлын бээлий
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
1. Газар тариалангийн технологийн үндэс А.
Чойжамц 2000 он
2. Үр судлал Ганбаатар 2000он
3. Интернет ашиглах
4. Д Ичинхорлоо” Талбайн хог ургамлыг тань
тэмцэх” 2009 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид: : ХАБЭА-н шаардлагуудыг хангаж энэ “Хүнсний ногооны арчилгаа хийх”.
нэгжийг эзэмшихэд доорх хариуцлага,үүрэг хүлээнэ
 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж иргэний үүргээ биелүүлж ажиллах
 Онолын болон ур чадварын хичээлийн байранд тавигдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа эрүүл ахуйн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн үйлчлэх хүрээ, хугацаа, утгыг
ягштал биелүүлж ажиллах.
 Ажлын байрыг зааврын дагуу цэвэрлэж дараагийн ажилд бэлэн болгож 5 S-ийн
зарчим баримталж хэвших
 Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэж байх
 Бусдын анхаарал татах, танхимын дотоод дүрэм журам зөрчиж ёс зүйгүй үйлдэл
гаргахыг хориглох.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багш: “Хүнсний ногооны арчилгаа хийх ”нэгжийг эзэмшүүлэхэд доорх үүрэг хариуцлага
хүлээнэ.
 Сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх.
 Сурган хүмүүжүүлэх зүйн чадамж эзэмшсэн байх
 Харилцааны өндөр соёлтой,хариулцлагатай,идэвх санаачилгатай, мэргэжилдээ
сонирхолтой байх.
 Агрономич мэргэжилтэй байх.
 Чадамжид суурилсан сургалтын арга зүй,үнэлгээний арга мэддэг байх
 Хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан заах аргаа сонгож хэрэглэдэг байх.
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчин:” Хүнсний ногооны арчилгаа хийх” нэгжийг эзэмшүүлэхэд Онолын
болон дадлагын хичээл явуулах сургалтын стандартын шаардлагахангасан анги,танхим,
дадлагын газартай байх.
Дадлагын газарт орчин үеийн тоног төхөөрөмж, суралцагч бүрт хүрэлцээтэй багаж
хэрэгсэл,хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахуйц түүхий эд хангалттай байх.
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

Хэмжих нэгж

1

Сургалтын тоногтж, багаж
төхөөрөмж багаж
хэрэгслийн нэр
Сийрүүлэгч

Тоо
ширхэг

Иж бүрэн

1

2
3

Сийрүүлэгч
Манагч

Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
1.4кН татах хүчний техникт
холбож ашиглах
Баг оврын техникт ашиглах
Баг оврын техникт ашиглах
109

Манагч
Зүтгэх хүчний трактор

Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1

Бага оврын трактор
Бороожуулагч
Фегергат
Дуслын усалгааны систем
Бороожуулагч
Компьютер
Олон үйлдэлтэй өнгөт
принтер
13 Дэлгэц
14 Ухаалга самбар
15 Пректор
Дүн

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1
1
2
2
1
1

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Том оврын техникт ашиглах
1.4кН татах хүчний техникт
холбож ашиглах
ААН-ийн ашиглаж байгаа
техникүүд болон бага оврын
техникүүд

Сургалтын зориулалттай

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Амны хаалт
Ажлын бээлий
Нүдний хамгаалах шил
Ургамлын хор
Эрдэс бордоо
Бууц
Холимог бордоо
Үүргэвчин хор шүршигч
Гар багажууд
Хавх
Тор
Хуванцар сав
Шар хавтан

20
20 хос
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Дүн

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:/
№
1
2
3
4

Материал, түүхий эдийн
нэр
Шуудай
Амны хаалт
Ажлын бээлий
Нүдний шил
Дүн

Хэмжих
нэгж
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

Тоо ширхэг
20
20
20
20

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

1
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Хүнсний ногооны фермер
IY
Хүнсний ногооны талбайд арчилгаа хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

1.1 Сийрүүлэгчийг ажилд
бэлтгэх
1.2 Тариалсан талбайг
сийрүүлэх

ЧЭ 1. Хүнсний
ногооны талбайд
мөр хоорондын
боловсруулалт
хийх

1.3 Маналтын техникийг ажилд
бэлтгэх

1.4 Тариалсан хүнсний ногоонд
маналт хийх
1.5 Таримлын ургалтын үед
таналт хийх
1.6 Тарималын ургалтын үед
цөөлөлт хийх
2.1 Бордоог сонгох

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

1.1.1 Сийрүүлэгчийн эд ангиудыг шалгасан
1.1.2 Сийрүүлэгчийг ажилд бэлтгэсэн
1.2.1 Сийрүүлэгчийг сонгож авсан
1.2.2 Сийрүүлэх талбайн тооцоо хийсэн
1.2.3 Тариалах талбайг сийрүүлсэн
1.3.1 Маналтын техникийг сонгосон
1.3.2 Техникийн бүрэн бүтэн байдал эд ангийг
шалгасан
1.3.3 Маналтын техникийг ажилд бэлтгэж үйлчилгээ
хийсэн
1.3.4 Маналтын техникт тохиргоо хийсэн
1.4.1 Тариалсан талбайд маналт хийсэн
1.4.2 Маналтын үеийн чанарыг шалгасан
1.5.1 Таналт хийх багаж сонгосон
1.5.2 Таналт хийхэд гар багаж ашигласан
1.5.3 ХАБЭА-ийг баримталсан
1.6.1 Цөөлөлт хийх багажаа сонгосон
1.6.2 Цөөлөлтийг гараар хийсэн
1.6.3 Цөөлөлтийн технологийг баримталсан
2.1.1 Бордоог сонгосон

AF 6112-24-08-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Амаар
Ажиглалт

Сургалтын
дадлагын
газар,
онолын
танхим

Бичгээр
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ЧЭ 2. Хөрсөнд
нэмэлт бордоо
өгөх

2.2 Бордооны түн хэмжээг
тохируулах
2.3 Бордох аргыг сонгох

2.4 Таримлын талбайг бордох

3.1Усалгааны аргыг сонгох

ЧЭ 3. Усалгаа
хийх

3.2 Усалгааны тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах

3.3 Усалгаа хийх

4.1 Хог ургамлыг таних

ЧЭ 4. Хог
ургамалтай
тэмцэх

4.2 Хог ургамлын тархалтыг
тодорхойлох

4.3 Хог ургамалтай тэмцэх
аргыг сонгох

2.1.2 Бордоог шингэн болон хуурай аргаар ялгаж
таньсан
2.1.3 Эрдэс болон шим бордоог ялгаж таньсан
2.2.1 Бордоо хийх сав сонгосон
2.2.2 Бордоог тун нормоор хийж бэлтгэсэн
2.2.3 Бордооны тун нормыг тааруулсан
2.3.1 Бордоо, бордох аргыг уламжлалт аргаар
сонгосон
2.3.2 Бордоог агротехникийн аргаар сонгосон
2.4.1 Таримлыг техник төхөөрөмж ашиглан бордсон
2.4.2 Таримлыг механикжсан багаж ашиглаж бордсон
2.4.3 Уламжлалт аргаар таримал бүрийг бордсон
3.1.1 Усалгааны арга техникийг сонгосон
3.1.2 Усалгааны уламжлалт арга сонгосон
3.2.1 Усалгааны ямар арга хэрэглэсэн
3.2.2 Усалгааны тоног төхөөрөмж сонгосон
3.2.3 Усалгааны тоног төхөөрөмж ашигласан
3.3.1 Усалгааг уламжлалт аргаар хийсэн
3.3.2 Усалгааг дуслын аргаар хийсэн
3.3.3 Усалгааг бороожуулагч, ашиглаж хийсэн
3.3.4 Усалгаа хийх аргуудыг нэрэлсэн
4.1.1 Хог ургамлын нэр төрлийг нэрлэсэн
4.1.2 Хог ургамал ялгаж нэрлэсэн
4.2.1 Хог ургамлын биологийн онцлогоор ялгасан
4.2.2 Хог ургамлын морфлогийн шинж чанараар
таньсан
4.2.3 1м2-д тархсан хог ургамлын тоог тодорхойлсон
4.2.4 1м2-д тархасан хог ургамлын төрөл зүйлээр нь
ялгаж тодорхойлсон
4.3.1 Хог ургамалтай тэмцэх аргыг нэрлэсэн
4.3.2 Хог ургамлыг химийн арга хэрэглэн тэмцсэн
4.3.3 Хог ургамлыг биологийн арга хэрэглэн тэмцсэн

Тестээр
Амаар

Ажиглалтаар
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4.4 Багаж хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
5.1 Ургамлын өвчнийг шинж
тэмдэгээр нь ялгах
ЧЭ 5. Ургамлын
өвчин, хортонтой
тэмцэх

ЧЭ 6. Хүнсний
ногоонд тоос
хүртээх

5.2 Өвчин хортонд идэгдсэний
зэрэглэл тогтоох
5.3 Өвчин хортонтой тэмцэх
аргыг сонгох
6.1 Хүнсний ногоонд тоос
хүртээх торимлыг сонгох
6.2 Тоос хүртээх ургамлын эр
эмийг тодорхойлох
6.3 Тоос хүртээлт хийх

4.4.1 Хог ургамалтай тэмцэх багажуудыг нэрэлсэн
4.4.2 Хог ургамалтай тэмцэх гар багаж ашигласан
4.4.3 Хог ургамалтай тэмцэх тоног төхөөрөмж
ашигласан
4.4.4 ХАБЭА-ийн шаардлага хангаж ашигласан
5.1.1 Тарималд илэрсэн өвчинг шинж тэмдэгээр нь
таньсан
5.1.2 Өвчиний төрлүүдийг нэрэлсэн
5.2.1 Тарималд өвчинг зэрэглэж ялгасан
5.2.2 Өвчин хортонг тодорхойлсон
5.3.1 Хортонтой тэмцэх аргыг сонгосон
5.3.2 Өвчинтэй тэмцэх аргыг сонгосон
6.1.1 Тоос хүртээх аргыг нэрэлсэн
6.1.2 Шавьжаар тоос хүртээх аргыг хэрэглэсэн
6.1.3 Салхиар тоос хүртээх аргын онцлогыг
тайлбарласан
6.2.1 Эр цэцгийг эм цэцэгээс нь ялгаж тайлбарласан
6.2.2 Эр, эм цэцгийн ялгааг нэрлэсэн
6.3.1 Ургамлын тоос хүртээлтийн талаар
тайлбарласан

Амаар
Тестээр

Тестээр
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүнсний ногоо хураах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-09-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүнсний ногоог технологийн хугацаанд, техник хэрэгсэл ашиглан хурааж, тээвэрлэх,
хадгалах, мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Бизнес аж ахуй эрхлэх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах
 Компьютер, интернет ашиглах
 Хүнсний ногооны талбайд арчилгаа хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Хураалтын
бэлтгэл хангах

2

ЧЭ 2. Хүнсний
ногоонд түүвэр
хураалт хийх

3

ЧЭ 3. Хүнсний
ногооны хураалт
хийх

1.1 Хураалтын техник, багаж
хэрэгслийг бэлтгэх
1.2 Хураах зориулалтын сав бэлтгэх
1.3 Ногоог байрлуулах сав, зоорь
бэлтгэх
1.4 Хураалтын үеийн төлөвлөгөө
гаргах
2.1 Хүнсний ногоонд болцын тандалт
хийх
2.2 Хүнсний ногоог түүвэрлэн хураах
2.3 Хүнсний ногооны шинжилгээний
дээж бүрдүүлэх
2.4 Хүнсний ногооны дээжийг
шинжилгээнд хүргүүлэх
2.5 Шинжилгээний хариуг
тодорхойлон шийдвэр гаргах
3.1 Тоног төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
3.2 Хүнсний ногоог зориулалтын
саванд хураах
3.3 Хураасан ногоог хадгалах газарт
хүргүүлэх

20

28

20

24

22

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрл
эл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг
Дадлага

36

84

24

44

24

70
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3.4 Хүнсний ногоог борлуулахад
бэлтгэх
3.5 Сав баглаа, хаяг бэлтгэх
64

50

Онол дадлагын харьцаа

84
32/68

198

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

•
•

•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Хүнсний ногооны бүтээгдэхүүнд
боловсруулалт хийх, машины хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, шаардлага хангаж ажиллах
дүрэм
Байгууллагын болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Хувь хүний хамгааллах хэрэгсэл, хэрэглэх
заавар, зөвлөмж
Хураалтын бэлтгэл хангах зааварчилгаа
Хүнсний ногоонд түүвэр хураалт хийх
зааварчилгаа
Хүнсний ногооны хураалт хийх зааварчилгаа
Багш, дадлага удирдагчийн зааварчилгаа
Сургагч багш
Байгууллагын агроном
Хамтран ажиллагсад
Хамтран суралцагсад
Техникийн ажилчид
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Тариалангийн ил талбай,
Гадаа

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

Хүнсний ногоо хураах
Хураалтын бэлтгэл хангах
1.1 Хураалтын техник, багаж хэрэгслийг бэлтгэх
1.2 Хураах зориулалтын сав бэлтгэх
1.3 Ногоог байрлуулах сав, зоорь бэлтгэх
1.4 Хураалтын үеийн төлөвлөгөө гаргах
84
15-20
Мэдлэг:
• Техникийн бүрэн бүтэн байдал
• Таримлыг түүвэрлэн хураах арга
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Багаж тоног төхөөрөмж, зориулалт
Таримлыг хадгалах байдал
Таримлын сав баглаа боодлын чанар
стандарт
Ур чадвар:
• Техникийг ажилд бэлтгэх
• Тоног төхөөрөмжийг тохируулах
• Хураалтын үеийн технологийг мөрдөх
• Таримлыг түүвэрлэн хураалт хийх
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногооны
дадлагын талбай,
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректои
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Дэвтэр
• Үзэг, харандаа
• Амны хаалт
• Ажлын бээлий
• Нүдний хамгаалах шил
• Ус
• Цавуу
• Скоч
• Шуудай
• Сав баглаа боодол
• Шошго
• Бага ба дунд оврын трактор
• Чиргүүл
• Гар багажууд
• Хүрз
1. “Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
2. “Газар тариалангийн механикжуулалт”
Ч.Бямбадорж 2004 он
3. “ХАА-н машин” Л.Даваадорж, Г.Батбаяр 2015 он
4. “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Хүнсний ногоо хураах
Хүнсний ногоонд түүвэр хураалт хийх
2.1 Хүнсний ногоонд болцын тандалт хийх
2.2 Хүнсний ногоог түүвэрлэн хураах
2.3 Хүнсний ногооны шинжилгээний дээж бүрдүүлэх
2.4 Хүнсний ногооны дээжийг шинжилгээнд
хүргүүлэх
2.5 Шинжилгээний хариуг тодорхойлон шийдвэр
гаргах
44
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногооны биологийн онцлог
• Хүнсний ногоонд хийх шинжилгээ
• Хүнсний ногооны хадгалалтын горим
Ур чадвар:
• Хүнсний ногоог түүвэрлэн хураах
• Хүнсний ногооны болцыг таних
• Хүнсний ногоог хадгалах, сав зоорь бэлтгэх
• Зориулалтын ногоо хураах тээвэрлэх механик
тээврийн хэрэгсэл
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногооны
дадлагын талбай,
• Гар багажууд хүрз
• Шуудай
• Сав баглаа боодол
• Шошго
• Амны хаалт
• Ажлын бээлий
• Нүдний хамгаалах шил
• Цавуу
• Скоч
• Ус
• Шохой
• Цаас
• Маркер
• Бага ба дунд оврын трактор
• Чиргүүл
• Компьютер
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Дэлгэц
Пректор
Ухаалга самбар
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
“Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
“Газар тариалангийн механикжуулалт”
Ч.Бямбадорж 2004 он
“ХАА-н машин” Л.Даваадорж, Г.Батбаяр 2015 он
“Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он
•
•
•
•

1.
2.
Ашигласан материал:
3.
4.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногоог хураах
Хүнсний ногооны хураалт хийх
3.1 Тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
3.2 Хүнсний ногоог зориулалтын саванд хураах
3.3 Хураасан ногоог хадгалах газарт хүргүүлэх
3.4 Хүнсний ногоог борлуулахад бэлтгэх
3.5 Сав баглаа, хаяг бэлтгэх
70
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногоо хураах арга
• Хүнсний ногоо хураах техникүүд, түүний үүрэг
зохион байгуулалт ажиллагаа
• Хүнсний ногоо хадгалах ач холбогдол
• Хаяг, сав баглаа боодлын стандарт
Ур чадвар:
• Хүнсний ногоо хураах
• Хүнсний ногоо ачиж, тээвэрлэх
• ХАБЭА-н шаардлага хангаж ажиллах
• Хураалтын техникүүдийн эвдрэл гэмтлийг
тодорхойлох
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногооны
дадлагын талбай, аж ахуй нэгжийн байгуулагын
ногооны талбай
• Техникийн эвдрэл засах багц багаж
• Гар багажууд /багц/
• Төмс, хүнсий ногоо хураах/тааран, давуун,
торон /сав уут/
• Сав баглаа боодол
• Амны хаалт
• Ажлын бээлий
• Нүдний хамгаалах шил
• Цавуу
• Скоч
• Ус
• Шохой
• Өнгийн бичгийн цаас
• Маркер
• Эцсийн бүтээгдэхүүн нэр, төрөл, хаяг, шошго
• Төмс, хүнсий ногоо хураах/тааран, давуун,
торон / сав уут/
• Бага ба дунд оврын трактор
• Чиргүүл
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалаг самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
1. “Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
2. “Газар тариалангийн механикжуулалт”
Ч.Бямбадорж 2004 он
3. “ХАА-н машин” Л.Даваадорж, Г.Батбаяр 2015 он
4. “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид: ХАБЭА-н шаардлагуудыг хангаж энэ “Хүнсний ногоохураах “хийх нэгжийг
эзэмшихэд доорх хариуцлага,үүрэг хүлээнэ
• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж иргэний үүргээ биелүүлж ажиллах
• Онолын болон ур чадварын хичээлийн байранд тавигдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа эрүүл ахуйн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн үйлчлэх хүрээ, хугацаа, утгыг
ягштал биелүүлж ажиллах.
• Ажлын байрыг зааврын дагуу цэвэрлэж дараагийн ажилд бэлэн болгож 5 S-ийн
зарчим баримталж хэвших
• Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэж байх
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•
•

Бусдын анхаарал татах, танхимын дотоод дүрэм журам зөрчиж ёс зүйгүй үйлдэл
гаргахыг хориглох
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багш:“Хүнсний ногоо хураах ”нэгжийг эзэмшүүлэхэд доорх үүрэг хариуцлага хүлээнэ.
• Сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх.
• Сургах,хүмүүжүүлэх зүйн чадамж эзэмшсэн байх
• Харилцааны өндөр соёлтой,хариулцлагатай,идэвх санаачилгатай, мэргэжилдээ
сонирхолтой байх.
• Агрономич мэргэжилтэй байх.
• Чадамжид суурилсан сургалтын арга зүй,үнэлгээний арга мэддэг байх
• Хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан заах аргаа зөв сонгож хэрэглэдэг байх.
• Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчин:” Хүнсний ногоо хураах” нэгжийг эзэмшүүлэхэд Онолын болон
дадлагын хичээл явуулах сургалтын стандартын шаардлагахангасан анги,танхим,
дадлагын газартай байх.
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Дадлагын газарт орчин үеийн тоног төхөөрөмж, суралцагч бүрт хүрэлцээтэй багаж
хэрэгсэл,хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахуйц түүхий эд хангалттай байх.
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

Хэмжих нэгж

1
2
3
4

Сургалтын тоногт, багаж
төхөөрөмж багаж хэрэгслийн
нэр
Гар багажууд хүрз
Шуудай
Сав баглаа боодол
Шошго

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

20
20
20
20

5

Чиргүүл

ширхэг

2

6

Бага оврын трактор

ширхэг

2

ширхэг

2

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

2
2
2
2
2

Дунд оврын трактор 25морины
чадалтай
8
Ухаалга самбар
9
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
10 Пректор
11 Дэлгэц
12 Компьютер
7

Тоо ширхэг

Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Ажиллагаатай
50 кг-ын даацтай
Хаягны
стандарын дагуу
хийгдсэн
Машинд чирэх
зориулалттай
1-2 тн- ын
даацтай
1,5-2 тн-ын
даацтай
Танхимын
сургалтанд
ашиглах
шаардлага
хангасан
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Шуудай
Иж бүрэн түлхүүр багаж
Гар багажууд
Сав баглаа боодол
Шошго

20
20
20
20
20
Дүн

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:/
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Материал, түүхий эдийн
нэр
Амны хаалт
Нүдний хамгаалах шил
Ус
Цавуу
Скоч
Ажлын бээлий
Шохой
Цаас
Маркер
Дүн

Хэмжих
нэгж
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Хүнсний ногооны фермер
IV
Хүнсний ногоо хураах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
1.1 Хураалтын техник,
багаж хэрэгслийг бэлтгэх
1.2 Хураах зориулалтын
сав бэлтгэх

ЧЭ 1. Хураалтын
бэлтгэл хангах

1.3 Ногоог байрлуулах
сав, зоорь бэлтгэх

1.4 Хураалтын үеийн
төлөвлөгөө гаргах

2.1 Хүнсний ногоонд
болцын тандалт хийх
ЧЭ 2. Хүнсний
ногоонд түүвэр
хураалт хийх

2.2 Хүнсний ногоог
түүвэрлэн хураах
2.3 Хүнсний ногооны
шинжилгээний дээж
бүрдүүлэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

AF 6112-24-09-401
01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2

Хураалтын техникийг ажилд бэлтгэсэн
Хураалтанд хэрэглэгдэх гар багажууд бэлтгэсэн
Хүнсний ногоо хураах сав бэлтгэсэн
Сав баглаа боодлыг төрөлжүүлж ялгасан
Хураасан хүнсний ногоог хадгалах, зоорины дотоод
тоног төхөөрөмжүүдийг нэрлэх
Зоорины дотоод зохион байгуулалтыг нэрлэх
Хураалтын үед хэрэглэгдэх техникийн тооцоог
гаргасан
Хураалтын үед ажиллах хүн хүчний тооцоо гаргасан
Хоол хүнсний тооцоо гаргасан
Шатах тослох материалын тооцоо гаргасан
Ажиллах хүчний цалин хөлсний тооцоо гаргасан
Хүнсний ургалтанд ажиглалт хийсэн
Болц гүйцсэн ургамлын шинж чанарыг нэрэлсэн
Түүвэрлэн хураасан болцыг тодорхойлсон
Бусад ургамлыг гэмтээхгүй түүвэр хураалт хийх
аргаас нэрлэсэн

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Тест

Сургалтын
онолын
танхим

Тест

2.3.1 Шинжилэгээнд өгөх ургамлын дээжийг авсан
2.3.2 Шинжилэгээнд өгсөн ургамлыг сонгосон
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2.4 Хүнсний ногооны
дээжийг шинжилгээнд
хүргүүлэх
2.5 Шинжилгээний хариуг
үндэслэн шийдвэр гаргах
3.1 Тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх

ЧЭ 3. Хүнсний
ногооны хураалт
хийх

3.2 Хүнсний ногоог
зориулалтын саванд
хураах
3.3 Хураасан ногоог
хадгалах газарт хүргүүлэх
3.4 Хүнсний ногоог
борлуулахад бэлтгэх
3.5 Сав баглаа, хаяг
бэлтгэх

2.4.1 Шинжилэгээнд хүргүүлэх ургамлын дээжийг савласан
2.4.2 Дээжийн шаардлага хангасан эсэхийг шалгасан
2.5.1 Шинжилэгээний хариуг уншсан
2.5.2 Шинжилэгээний хариуг үндэслэн дүгнэлт хийсэн
3.1.1 Хүнсний ногооны хураалтын техникийг ажилд
бэлтгэсэн
3.1.2 Хураалтын чиргүүл дүүжин машинд үзлэг хийсэн
3.1.3 Хураалтын чиргүүл дүүжин машинд үйлчилгээ хийсэн
3.1.4 Хураалтын чиргүүл дүүжин машинд тохиргоо хийсэн
3.2.1 Хүнсний ногоог зориулалтын саванд савласан
3.2.2 Хүнсний ногоог төрөлжүүлэн хураасан
3.3.1 Савласан ногоог тээвэрлэх хэрэгсэлийг сонгосон
3.3.2 Хүнсний ногоог хадгалах газарт хүргэсэн
3.4.1 Гэрээ байгуулан худалдан авах аж ахуйн нэгжийн
захиалгаар хүнсний ногоог борлуулахад бэлтгэсэн
3.4.2 Хүнсний ногооны борлуулалтаас өмнөх бэлтгэл
ажлын талаар тайлбарласан
3.5.1 Хүнсний ногооны сав баглаа боодлын бэлтгэл хийсэн
3.5.2 Саванд наах хаяг бэлтгэсэн

Амаар
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Хүнсний ногоог боловсруулах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-10-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Ургамлын аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг хадгалж боловсруулах зарчим, стандартчилал,
бүтээгэдхүүний чанарыг үнэлж тогтоох аргууд, ургамлын гаралтай бзтээгдэхүүнд анхдагч
боловсруулалт хийх технологи болон хадгалах арга, боловсруулах карчмын онолын ба
практик үндэсийг эзэмшинэ. .
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• Харилцааны ур чадвар эзэмших
• Бизнес аж ахуй эрхлэх
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй
• Компьютер, интернет ашиглах
• Хүнсний ногоог хураах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1. Эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан
байр бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Тоног
төхөөрөмжийг
бэлтгэх

3

ЧЭ 3. Нөөшлөх
ногоог боловсруулах

1.1 Ариутгал цэвэрлэгээний
материал сонгож, бэлтгэх
1.2 Ариутгал цэвэрлэгээ хийх
1.3 Хүнсний ногоо боловсруулах
төхөөрөмж сонгох
1.4 Ус, дулаан, цахилгааныг
тохируулах
2.1 Тоног төхөөрөмжийг сонгож
бэлтгэх
2.2 Тоног төхөөрөмжийн
цэвэрлэгээ ариутгал хийх
2.3 Тоног төхөөрөмжийг
зориулалтын дагуу ашиглах
2.4 Хүнсний ногоо боловсруулах
сав баглааг ариутгах
3.1 Нөөшлөх савыг сонгох
3.2 Нөөшлөх савыг ариутгах
3.3 Нөөшлөх ногооны орцыг
бэлтгэх
3.4 Нөөшлөх ногоог савлах

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэ
л дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох 180 цаг
Дадлага

12

8

12

32

16

16

12

44

12

32

18

62
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4

ЧЭ 4. Савлагдсан
бүтээгдэхүүнд
халууны
боловсруулалт хийх

5

ЧЭ 5. Эцсийн
бүтээгдэхүүнд
хаягжилт хийх

4.1 Шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх
4.2 Савласан бүтээгдэхүүнд
дулааны боловсруулалт хийх
4.3 Бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг
хаягжилтанд бэлтгэх
5.1 Хаяг хийх материал бэлтгэх
5.2 Хаяг хийх
5.3 Хаягжилт хийх

8

12

6

26

4

6

6

16

52

74

Онол, дадлагын харьцаа

54
28/72

180

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

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•

Сургалтын орчин дадлагын
талбайд

•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Хувь хүний хамгааллах хэрэгсэл, хэрэглэх
заавар, зөвлөмж
Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байр
бэлтгэх зааварчилгаа
Тоног төхөөрөмжийг бэлтгэхзааварчилгаа
Нөөшлөх ногоог боловсруулахзааварчилгаа
Савлагдсан бүтээгдэхүүнд халууны
боловсруулалт хийхзааварчилгаа
Эцсийн бүтээгдэхүүнд хаягжилт
хийхзааварчилгаа
Сургагч багш
Мастер ээлжийн ахлагч
Хамтран суралцагсад
Байгууллагын агроном
Хамтран ажиллагсад
Техникийн ажилчид
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Хүнсний ногоо боловсруулах цех, тасаг
Аж ахуй нэгж байгууллагын үйлдвэрлэлийн
байр

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүнсний ногоог боловсруулах
Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байр бэлтгэх
1.1 Ариутгал цэвэрлэгээний материал сонгож,
бэлтгэх
1.2 Ариутгал цэвэрлэгээ хийх
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1.3 Хүнсний ногоо боловсруулах төхөөрөмж сонгох
1.4 Ус, дулаан, цахилгааныг тохируулах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

32
15 20
Мэдлэг
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
боловсруулах зарчим
• Хүнсний бүтээгдэхүүний химийн найрлага,
физик шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн холбоо
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
боловсруулалт, хадгалалтын чанар
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн
боловсруулах техник тоног төхөөрөмжийн
ажиллах зарчим үүрэг зохион байгуулалт
Ур чадвар
• Техник тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
• Техник тоногтөхөөрөмжинд гарсан гэмтлийг
илрүүлэх
• Ариутгалын бодис сонгох, ариутгал хийх
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний (шинэ
болон боловсруулсан) чанарт мэдрэхүйн
аргаар үнэлгээ өгөх болон стандартын
шаардлагатай харьцуулах
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
• Цаг баримтлах
• Шударга
• Нягт нямбай, цэвэрч
• Ажигч гярхай
• Идэвхи санаачлагатай
• Хариуцлагатай
• Хувийн зохион байгуулалт сайтай
• Багаар ажиллах чадвартай Багаар ажиллаж
асуудал шийдэх, хэлэлцүүлэг явуулах чадвар
• Ажлын байрны төлөвлөлт, ашиглалт,
хөдөлмөр хамгаалалт
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногоо
боловсруулах зориулалттай, дадлагын байр,
• Тарималын төрөлд тохирсон үрэгч
• Хутганы иж бүрдэл
• Хутга ирлэгч
• Төрөл бүрийн сав /цаасан, хуванцар, шил/
128

Ногоо үрэгч
Хутга, заазурын иж бүрдэл
Зүлгүүр
Төрөл бүрийн сав /цаасан, хуванцар, шил/
• Төрөл бүрийн хүнсний ногоо
• Төрөл бүрийн амтлагчууд
• Давс
• Элсэн чихэр
• Ургамлын тос
• Ус
• Төрөл бүрийн хэлбэрээр хэрчигч хутга
• Хөргөгч
• Хөлдөөгч
• Ногоо хэрчигч машин
• Ариутгалын машин
• Сав, баглаа боодлын машин
• Сав таглагч
• Ногоо жигнэх, хуурах тогоо
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
1. “Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
2. “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он
•
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүнсний ногоог боловсруулах
Тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
2.1 Тоног төхөөрөмжийг сонгож бэлтгэх
2.2 Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ ариутгал хийх
2.3 Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу ашиглах
2.4 Хүнсний ногоо боловсруулах сав баглааг
ариутгах
44
15-20
Мэдлэг:
• Тоног төхөөрмжийн үүрэг зохион байгуулалт
ажиллагаа
• Тоног төхөөрмжийн техникийн үйлчилгээ
• Боловсруулсан ногоог хадгалах, сав баглаа
боодлын шаардлага
Ур чадвар:
129

Техник тоног төхөөрөмжинд үнэлгээ хийх
Сав баглаа боодлыг сонгож ашиглах
Тоног төхөөрөмж дээр ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногоо
боловсруулах зориулалттай, дадлагын байр,
• Тарималын төрөлд тохирсон үрэгч
• Хутганы иж бүрдэл
• Хутга ирлэгч
• Төрөл бүрийн сав /цаасан, хуванцар, шил/
• Төрөл бүрийн хүнсний ногоо
• Төрөл бүрийн амтлагчууд
• Давс
• Элсэн чихэр
• Ургамлын тос
• Ус
• Төрөл бүрийн хэрчигч хутга
• Хөргөгч
• Хөлдөөгч
• Ногоо хэрчигч машин
• Ариутгалын машин
• Сав, баглаа боодлын машин
• Сав таглагч
• Ногоо жигнэх, хуурах тогоо
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалаг самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
1. “Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
2. “Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он
3. Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр Ж.Чулуунбаатар
2013 он
•
•
•

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

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

Хүнсний ногоо боловсруулах
Нөөшлөх ногоог боловсруулах
3.1 Нөөшлөх савыг сонгох
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3.2 Нөөшлөх савыг ариутгах
3.3 Нөөшлөх ногооны орцыг бэлтгэх
3.4 Нөөшлөх ногоог савлах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

62
15-20
Мэдлэг:
• Хүнсний ногооны нөөшлөх стандарт, өнгө
үзэмж
• Боодол савлагааны стандарт, г, шинж чанар
Ур чадвар:
• Хүнсний ногоо сонгох
• Сав баглаа боодлыг сонгох
• Хүнсний ногоог савлах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногоо
боловсруулах зориулалттай, дадлагын байр,
• Ногоо үрэгч
• Хутга, заазурын иж бүрдэл
• Зүлгүүр
• Төрөл бүрийн сав /цаасан, хуванцар, шил/
• Төрөл бүрийн хүнсний ногоо
• Төрөл бүрийн сав, баглаа боодол
• Ус
• Давс
• Амтлагч
• Тэргэнцэр
• Дамжуулгын хэрэгсэл /конвер/
• Хөргөгч
• Хөлдөөгч
• Ариутгалын машин
• Сав, баглаа боодлын машин
• Сав таглагч
• Ногоо жигнэх, хуурах тогоо
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Интернет ашиглах
• Ном, гарын авлага, сурах бичиг,

Дүгнэлт:
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Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт :

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Хүнсний ногоо боловсруулах
Савлагдсан бүтээгдэхүүнд халууны боловсруулалт
хийх
4.1 Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
4.2 Савласан бүтээгдэхүүнд дулааны
боловсруулалт хийх
4.3 Бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг хаягжилтанд
бэлтгэх
26
15-20
Мэдлэг:
• Савлагдсан бүтээгдэхүүнийг жигнэх,
жигнүүрийн ажиллах зарчим үүрэг, зохион
байгуулалт
• Ариутгах шкафын ажиллах зарчим үүрэг,
зохион байгуулалт
Ур чадвар:
• Ариутгалын шкафыг ажиллуулах
• Жигнүүрийг ажиллуулах
• Техникт гарсан гэмтлийг илрүүлэх
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногоо
боловсруулах зориулалттай, дадлагын байр,
• Бичгийн цаас
• Шохой
• Маркер
• Цавуу
• Скоч
• Төрөл бүрийн хүнсний ногоо
• Төрөл бүрийн сав, баглаа боодол
• Ус
• Хөргөгч
• Хөлдөөгч
• Ногоо хэрчигч машин
• Ариутгалын машин
• Сав, баглаа боодлын машин
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ашигласан материал:

•

Сав таглагч
Ногоо жигнэх, хуурах тогоо
Компьютер
Дэлгэц
Пректор
Ухаалаг самбар
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
“Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
“Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он

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

Хүнсний ногоог боловсруулах

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр

Эцсийн бүтээгдэхүүнд хаягжилт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

5.1 Хаяг хийх материал бэлтгэх
5.2 Хаяг хийх
5.3 Эцсийн бүтээгдэхүүний шошиг, хийхх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

16
15-20
Мэдлэг:
• Шошгоны Монгол болон Олон улсын
стандарт
• Хаяг хийх материалын шаардлага
• Хаяг хийх технологи
 Хаягжилт
Ур чадвар:
• Цавуутай ажиллах
• Шошго гараар наах
• Шошго наах машин ажиллуулах
• ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
• Бүтээгдэхүүний найрлага, орц
Хандлага, төлөвшил:
• Цаг ашиглалт сайтай байх
• Эмх цэгцтэй байх
• Нямбай ажиллах
• Анхаарал болгоомжтой байх
• Тэвчээртэй байх
Сургуулийн онолын танхим, хүнсний ногоо
боловсруулах зориулалттай, дадлагын байр,
• Өнгө бүрийн хор
• Өнгөт принтер
• Өнгө бүрийн цаас
• Шохойтой цаас
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•

Ашигласан материал:

•

Наалддаг цавуутай цаас
Цаасны цавуу
Багс
Гар хайч
Цаасны хутга
Шугам
Харандаа
Баллуур
Компьютер
Дэлгэц
Пректор
Ухаалаг самбар
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
Газар тариалангийн технологийн үндэс” А.
Чойжамц 2000 он,
“Ногооны аж ахуй тэргүүн
дэвтэр”Ж.Чулуунбаатар 2006 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид: ХАБЭА-н шаардлагуудыг хангаж “Хүнсний ногоог боловсруулах“ нэгжийг
эзэмшихэд доорх хариуцлага,үүрэг хүлээнэ
• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж иргэний үүргээ биелүүлж ажиллах
• Онолын болон ур чадварын хичээлийн байранд тавигдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа эрүүл ахуйн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн үйлчлэх хүрээ, хугацаа, утгыг
ягштал биелүүлж ажиллах.
• Ажлын байрыг зааврын дагуу цэвэрлэж дараагийн ажилд бэлэн болгож 5 S-ийн
зарчим баримталж хэвших
• Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэж байх
• Бусдын анхаарал татах, танхимын дотоод дүрэм журам зөрчиж ёс зүйгүй үйлдэл
гаргахыг хориглох.
• Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багш:“Хүнсний ногоог боловсруулах” нэгжийг эзэмшүүлэхэд доорх үүрэг хариуцлага
хүлээнэ.
• Сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх.
• Сургах,хүмүүжүүлэх зүйн чадамж эзэмшсэн байх
• Харилцааны өндөр соёлтой,хариулцлагатай,идэвх санаачилгатай, мэргэжилдээ
сонирхолтой байх.
• Агрономич мэргэжилтэй байх.
• Чадамжид суурилсан сургалтын арга зүй,үнэлгээний арга мэддэг байх
• Хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан заах аргаа зөв сонгож хэрэглэдэг байх.
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Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчин:” Хүнсний ногоог боловсруулах” нэгжийг эзэмшүүлэхэд Онолын
болон дадлагын хичээл явуулах сургалтын стандартын шаардлагахангасан анги,танхим,
дадлагын газартай байх.
Дадлагын газарт орчин үеийн тоног төхөөрөмж, суралцагч бүрт хүрэлцээтэй багаж
хэрэгсэл,хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахуйц түүхий эд хангалттай байх.
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Сургалтын тоногтж, багаж
төхөөрөмж багаж хэрэгслийн
нэр
Хүнсний ногоо хэрчигч машин

Хүнсний ногоо жигнэгч машин
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
Хөргөгч
Хөлдөөгч
Ариутгалын машин
Сав, баглаа боодлын машин
Сав таглагч
Компьютер
Дэлгэц
Пректор
Ухаалга самбар
Шил ариутгагч
Холигч
Жимс бяцлагч
Үр үндэст ногоо
Ногоо хэрчигч
Жимс угаагч
Шил угаагч
Доозлон савлагч
Давхар цамцат тогоо
Суурь тавиур
Тэргэнцэр
Вакум савлагч
Савалгааны шугам
Хийн компрессор
Хөргөх кабин

Хэмжих нэгж

Тоо
ширхэг

Ком

1

Ком
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Маягт 1
Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
Бүтээмж өндөртэй
380 вольтын
чадалтай.
Ахуйн хэрэглээнд
ашигладаг,
сургалтанд ашиглах
боломжтой
Марк бичих
Сургалтын
зориулалтаар
ашиглах

380 вт
380 вт
380 вт
220 вт
220 вт
220
220
380
380вт
Бага оврын
220
380
220
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28
29
30
31

Хагас болгогч
PH метр
Ажлын ширээ
Ариутгагч

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

1
1
1
1

380
380
Тавцан томтой

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Маягт 2
Тоо ширхэг

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Төрөл бүрийн сав /цаасан, хуванцар, шил/
Зүлгүүр
Ногоо үрэгч
Хутга, заазуурын иж бүрдэл
Бичгийн цаас
Шохой
Цавуу
Маркер
Скоч
Шохойтой цаас
Өнгө бүрийн хор
Өнгөт принтер
Өнгө бүрийн цаас
Наалддаг цавуутай цаас
Дүн

20
20
20
20
2 боодол
20
20
20
20
20
20
1
20 боодол
2000

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Материал, түүхий эдийн
нэр
Төрөл бүрийн хүнсний
ногоо
Төрөл бүрийн хэрчигч
хутга
Ургамлын тос
Элсэн чихэр
Давс
Төрөл бүрийн амтлагч
Цаасны цавуу
Харандаа
Шугам
Цаасны хутга
Гар хайч
Багс
Өнгийн цаас
Дүн

Хэмжих
нэгж
Кг ширхэг

Тоо ширхэг

ширхэг

20

ширхэг
кг
кг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

20
5
1
20
20
20
20
20
20
20
20

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

20
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Хүнсний ногооны фермер
IV
Хүнсний ногоог боловсруулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
1.1 Ариутгал цэвэрлэгээний
материал сонгож, бэлтгэх
1.2 Ариутгал цэвэрлэгээ хийх

ЧЭ 1. Эрүүл ахуйн
шаардлага
хангасан байр
бэлтгэх

1.3 Хүнсний ногоо
боловсруулах төхөөрөмж
сонгох

1.4 Ус, дулаан, цахилгааныг
тохируулах

ЧЭ 2. Тоног
төхөөрөмжийг
бэлтгэх

2.1 Тоног төхөөрөмжийг
сонгож бэлтгэх
2.2 Тоног төхөөрөмжийн
цэвэрлэгээ ариутгал хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1.Материалыг хэрхэн бэлтгэсэн
1.1.2.Материалыг сонгосон
1.2.1.Ажлын байр цэвэрлэх багаж хэрэгсэл
сонгосон
1.2.2.Ажлын багажаар цэвэрлэгээ хийсэн
1.3.1.Хүнсний ногоо боловсруулах төхөөрөмж
сонгосон
1.3.2.Хүнсний ногоо боловсруулах, төхөөрөмж
байрлуулсан
1.3.3.Тоног төхөөрөмжийг цахилгаан хэрэгсэлтэй
холбосон
1.4.1.Халуун, хүйтэн усыг тохируулсан
1.4.2.хүнсний ногоо 1.4.3боловсруулах шаардлага
хангасан байрны дулааныг 1.4.4тохируулсан
Тоног төхөөрөмж ажиллуулах цахилгаан
тохируулсан
2.1.1Тоног төхөөрөмж сонгосон
2.1.2Тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэсэн
2.2.1Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн
2.2.2Тоног төхөөрөмжийг ариутгасан

AF 6112-24-10-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Дадлагын
газар
Онолын
танхим.

Ажиглалт

Дадлагын
газар
Онолын
танхим

Ажиглалт
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2.3 Тоног төхөөрөмжийг
зориулалтын дагуу ашиглах

2.3.1Тоног төхөөрөмжийг хүчин чадалд нь
тохирсон ачаалалаар ажиллуулсан
2.3.2Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу
ашигласан

2.4 Хүнсний ногоо
боловсруулах сав баглааг
ариутгах

2.4.1Хүнсний ногоо боловсруулах сав ариутгасан
2.4.2Хүнсний ногооны баглаа боодлыг ариутгасан

3.1 Нөөшлөх савыг сонгох

ЧЭ 3. Нөөшлөх
ногоог
боловсруулах

3.2 Нөөшлөх савыг ариутгах
3.3 Нөөшлөх ногооны орцыг
бэлтгэх
3.4 Нөөшлөх ногоог савлах

ЧЭ 4. Савлагдсан
бүтээгдэхүүнд
халууны
боловсруулалт
хийх

ГШҮ4.1 Шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх

ГШҮ4.2 Савласан
бүтээгдэхүүнд дулааны
боловсруулалт хийх

3.1.1Хүнсний ногоо төрөлд тохирсон сав сонгосон
3.1.2Хүнсний ногоо нөөшлөх савны төрлүүдийг
нэрлэсэн
3.2.1Хүнсний ногоог нөөшлөх савыг төрөлжүүлэн
ялгасан
3.2.2 Савыг ариутгасан
3.3.1 Нөөшлөх ногооны орцыг нэрлэсэн.
3.3.2 Нөөшлөх ногоог бусад ногоотой хольж хутган
савлахад бэлтгэсэн.
.3.4.1 Нөөшлөх ногоог савласан
3.4.2 Савлагдсан ногооны савны амсарыг
бэхэлсэн
4.1.1 Бүтээгдэхүүн жигнэх төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим,үүрэг зохион байгуулалтыг
тайлбарласан
4.1.2 Хүнсний ногоо жигнэх төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэсэн
4.2.1 Савласан бүтээгдэхүүнийг жигнүүрт
байрлуулсан
4.2.2 Савласан бүтээгдэхүүнд дулааны
боловсруулалт хийсэн.
4.2.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж
ажилласан.

Дадлагын
газар
Онолын
танхим

Ажиглалт
бүтээгдэхүүнээр

Дадлагын
газар
Онолын
танхим

Ажиглалт
Амаар
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4.3 Бэлэн болсон
бүтээгдэхүүнийг хаягжилтанд
бэлтгэх

5.1 Хаяг хийх материал
бэлтгэх
ЧЭ 5. Эцсийн
бүтээгдэхүүнд
хаягжилт хийх

5.2 Хаяг хийх

5.3 Хаягжилт хийх

4.3.1 Халуун боловсруулалтаас гарсан
бүтээгдэхүүнүүдийг хаягжилтанд бэлтгэж
байршуулсан
4.3.2 Хаягны шаардлагууд түүнд тэмдэглэгдсэн
тэмдэглэгээг тайлбарласан
5.1.1 Хаяг хийх материал бэлтгэсэн
5.1.2 Хаягны загвар,хэмжээ,өнгө зэрэг
хаягжуулалтын стандарт шаардлагуудыг
нэрлэсэн
5.2.1 Бэлтгэсэн загвар хэмжээгээр хаягыг
хэвлэсэн.
5.2.2 Хэвлэгдсэн хаягыг зүсэж бэлтгэсэн
5.3.1 Савлагдсан шилэн дээр хаяг наасан
5.3.2 Савлагдсан цаасан уутан дээр хаяг наасан
5.3.3 Савлагдсан ногооны нийлэг уутан дээр хаяг
наасан

Дадлагын
газар
Онолын
танхим

Ажиглалт
Бүтээгдэхүүнээр
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-11-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүнсний ногоог зориулалтын агуулах, байр, орчинд тодорхой хугацаанд хадгалах,
тээвэрлэх, борлуулах, хүнсний ногоог тээвэрлэх, борлуулалтын гэрээ хийх үеийн мэдлэг
чадвар хандлага эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• Харилцааны ур чадвар эзэмших
• Бизнес аж ахуй эрхлэх
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах
• Компьютер, интернет ашиглах
• Хүнсний ногоо боловсруулах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1. Зоорийг
хүнсний ногоо
хадгалахад бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Хадгалах
хүнсний ногоог
ангилах

3

ЧЭ 3. Ангилсан
ногоог тээвэрлэх

1.1 Зоорийг цэвэрлэх
1.2 Зоорийн тоног төхөөрөмжийг
ариутгаж хатаах
1.3 Зоорийг шохойн уусмалаар
ариутгах
1.4 Зоорийг формалины
уусмалаар ариутгах
2.1 Хадгалах ногооны чанар,
эрүүл ахуйд үзлэг хийх
2.2 Хүнсний ногоог зэрэглэлд
ангилах
2.3 Ногоог зориулалтын сав
баглаа боодолд савласан
2.4 Савласан ногоог тээвэрлэхэд
бэлтгэх
3.1 Тоног төхөөрөмж, машин
техник бэлтгэх
3.2 Тээвэрлэх ногоог стандартын
дагуу ачих
3.3 Хүнсний ногоог тээвэрлэх
3.4 Хүнсний ногоог буулгах

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох 144цаг
Дадлага

12

8

12

32

12

8

12

32

12

18

18

48
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4

ЧЭ 4.Хүнсний ногоог
борлуулах

3.5 Хадгалах газарт стандартын
дагуу байршуулах
3.6 Хадгалалтын горимыг
тохируулах
3.7 Хадгалалтын горимд хяналт
тавих
4.1 Эрэлтийн судалгаа хийх
4.2 Борлуулах ногоог бэлтгэх
4.3 Борлуулалтын гэрээ хийх
4.4 Борлуулах ногоог тээвэрлэх

12

8

12

48

42

54
33/67

Онол, дадлагын харьцаа

32
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Хувь хүний хамгааллах хэрэгсэл, хэрэглэх
заавар, зөвлөмж
Зоорийг хүнсний ногоо хадгалахад бэлтгэх
зааварчилгаа
Хадгалах хүнсний ногоог ангилах
зааварчилгаа
Ангилсан ногоог тээвэрлэх зааварчилгаа
Хүнсний ногоог борлуулах зааварчилгаа
Сургагч багш
Байгууллагын агроном
Хамтран ажиллагсад
Хамтран суралцагсад
Техникийн ажилчид
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Тариалангийн ил талбай,
Гадаа

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:

Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах
Зоорийг хүнсний ногоо хадгалахад бэлтгэх
1.1 Зоорийг цэвэрлэх
1.2 Зоорийн тоног төхөөрөмжийг ариутгаж хатаах
1.3 Зоорийг шохойн уусмалаар ариутгах
1.4 Зоорийг формалины уусмалаар ариутгах
32
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Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

15-20
Мэдлэг
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалах,борлуулах зарчим
• Хүнсний бүтээгдэхүүний химийн найрлага,
физик шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн холбоо
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалалтын чанар.
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн хадгалах
техник тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
үүрэг зохион байгуулалт
Ур чадвар
• Зоорины халаалт, цахилгаан, тоног
төхөөрөмж ашиглах, ажиллуулахх
• Техник тоног төхөөрөмжинд гарсан гэмтлийг
илрүүлэх
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний (шинэ
болон хадгалсан) чанарт мэдрэхүйн аргаар
үнэлгээ өгөх болон стандартын
шаардлагатай харьцуулах
Хандлага
• Багаар ажиллах, ажил үүрэг үед шийдвэр
гаргах чадварБагаар ажиллаж асуудал
шийдэх, хэлэлцүүлэг явуулах чадвар
• Ажлын байрны төлөвлөлт, ашиглалт,
хөдөлмөр хамгаалалт
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Ажилдаа сонирхолтой
• Сургуулийн сургалтын дадлагын газар
• Онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбай
• Үйлдвэрлэлийн цех
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Хогийн шүүр
• Шохой
• Ус
• Ариутгалын бодис
• Ус зөөх сав
• Ус хадгалах сав
• Салхижуулагч сэнс
• Тоос сорогч
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Ариутгалын бодис шүршигч багаж
1. Б.Сэмбээжав “фермерийн аж ахуйн зохион
байгуулалтын монгол загвар” 2006 он
2. Я.Нууц Б.Занданхүү “Өрхийн тариаланчдийн
гарын авлага” 2005 он
•

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Хадгалах хүнсний ногоог ангилах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

2.1 Хадгалах ногооны чанар, эрүүл ахуйд үзлэг хийх
2.2 Хүнсний ногоог зэрэглэлд ангилах
2.3 Ногоог зориулалтын сав баглаа боодолд
савласан
2.4 Савласан ногоог тээвэрлэхэд бэлтгэх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
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15-20
Мэдлэг
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалах,борлуулах зарчим, хүнсний
бүтээгдэхүүний химийн найрлага, физик
шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн холбоог
ойлгох
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалалтын чанар.
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн хадгалах
техник тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
үүрэг зохион байгуулалт
Чадвар
• Техник тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
• Техник тоног төхөөрөмжинд гарсан гэмтэлийг
илрүүлэх
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний (шинэ
болон хадгалсан) чанарт мэдрэхүйн аргаар
үнэлгээ өгөх болон стандартын
шаардлагатай харьцуулах
Хандлага
• Багаар ажиллах, ажил үүрэг үед шийдвэр
гаргах чадварБагаар ажиллаж асуудал
шийдэх, хэлэлцүүлэг явуулах чадвар
• Ажлын байрны төлөвлөлт, ашиглалт,
хөдөлмөр хамгаалалт
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
144

Анхаарал болгоомжтой
Тэвчээртэй
Ажилдаа сонирхолтой
• Сургуулийн сургалтын дадлагын газар
• Онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбай
• Үйлдвэрлэлийн цех
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
• Ухаалга самбар
• Лазер заагуур
• Модел тавих тавиур
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Шуудай
• Баглаа боодол
• Амны боолт
• Хүнсний зориулалтын цаас
• Хувин
• Ажлын бээлий
• Амны хаалт
• Малгай
• Зоорь, Тэргэнцэр
• Агааржуулагч
• Халаалтын төхөөрөмж
• Термометр
• Чийгшил хэмжих багаж
1. Б Сэмбээжав “Фермерийн аж ахуйн зохион
байгуулалтын монгол загвар” 2006 он
2. Я Нууц Б Занданхүү “Өрхийн тариаланчдын
гарын авлага” 2005 он
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах
Ангилсан ногоог тээвэрлэх
3.1 Тоног төхөөрөмж, машин техник бэлтгэх
3.2 Тээвэрлэх ногоог стандартын дагуу ачих
3.3 Хүнсний ногоог тээвэрлэх
3.4 Хүнсний ногоог буулгах
3.5 Хадгалах газарт стандартын дагуу байршуулах
3.6 Хадгалалтын горимыг тохируулах
3.7 Хадгалалтын горимд хяналт тавих
48
15-20
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Мэдлэг
• Хүйтэн сэрүүний улиралд хүнсний ногоо
тээвэрлэх машин техникийн ажиллах зарчим
• Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах техник тоног
төхөөрөмжийн ажиллах зарчим үүрэг зохион
байгуулалт
• Хүнсний ногоог хадгалах, ачих ,буулгах,
тээвэрлэх горим.
Ур чадвар
• Техник тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
• Техник тонолг төхөөрөмжинд гарсан
гэмтэлийг илрүүлэх
• Хүнсний ногоог ачих буулгах,тээвэрлэх
ажлуудыг гүйцэтгэх
• Ногоо хадгалах байр,зоорины хяналтын
багажуудын заалтыг унших, тохируулах
Хандлага, төлөвшил
• Багаар ажиллах, ажил үүрэг үед шийдвэр
гаргах чадварБагаар ажиллаж асуудал
шийдэх, хэлэлцүүлэг явуулах чадвар
• Ажлын байрны төлөвлөлт, ашиглалт,
хөдөлмөр хамгаалалт
• Цаг ашиглалт
• Эмх цэгцтэй
• Нямбай
• Анхаарал болгоомжтой
• Тэвчээртэй
• Сургуулийн сургалтын дадлагын газар
• Онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбай
• Үйлдвэрлэлийн цех
• Компьютер
• Дэлгэц
• Проектор
• Ухаалаг самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Хүнсний ногоо хадгалах байр,зоорины үйл
ажиллагааг харуулсан CD, DVD
• Шуудайны ам боох боодол
• Шуудай
• Банз
• Ачааны бүтээлэг
• Чиргүүлтэй том оврын трактор
• Чиргүүлтэй бага оврын трактор
• Тэргэнцэр
1. Б Сэмбээжав “фермерийн аж ахуйн зохион
байгуулалтын монгол загвар” 2006 он
2. Я Нууц Б Занданхүү “Өрхийн тариаланчдын
гарын авлага” 2005 он
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах
Хүнсний ногоог борлуулах
4.1 Эрэлтийн судалгаа хийх
4.2 Борлуулах ногоог бэлтгэх
4.3 Борлуулалтын гэрээ хийх
4.4 Борлуулах ногоог тээвэрлэх
32
15-20
Мэдлэг:
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалах,борлуулах зарчим, хүнсний
бүтээгдэхүүний химийн найрлага, физик
шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн холбоог
ойлгох
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
хадгалалтын чанар.
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн хадгалах
техник тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
үүрэг зохион байгуулалт
Чадвар:
• Техник тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
• Техник тоногөхөөрөмжинд гарсан гэмтэлийг
илрүүлэх
• Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний (шинэ
болон хадгалсан) чанарт мэдрэхүйн аргаар
үнэлгээ өгөх болон стандартын
шаардлагатай харьцуулах
Хандлага, төлөвшил:
• Багаар ажиллах, ажил үүрэг үед шийдвэр
гаргах
• Цаг ашиглалт сайтай байх
• Эмх цэгцтэй байх
• Нямбай ажиллах
• Анхаарал болгоомжтой байх
• Тэвчээртэй байх
• Сургуулийн сургалтын дадлагын газар
• Онолын танхим
• Аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбай
• Үйлдвэрлэлийн цех
• Компьютер
• Дэлгэц
• Проектор
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Ухаалга самбар
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
Бичгийн цаас
Санал асуулгын хуудас
• Шуудай
• Хүнсний ногоо хадгалах сав
• Баглаа боодол
• Ачааны бага оврын машин
• Тэргэнцэр
• Зоорины салхижуулах төхөөрөмж
• Халаалтын төхөөрөмж
1. Б Сэмбээжав “фермерийн аж ахуйн зохион
байгуулалтын монгол загвар” 2006 он
2. Я Нууц Б Занданхүү “Өрхийн тариаланчдын
гарын авлага” 2005 он
•
•
•
•

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

Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид: ХАБЭА-н шаардлагуудыг хангаж энэ “Хүнсний ногоог хадгалах
борлуулах“ нэгжийг эзэмшихэд доорх хариуцлага,үүрэг хүлээнэ
• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж иргэний үүргээ биелүүлж ажиллах
• Онолын болон ур чадварын хичээлийн байранд тавигдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа эрүүл ахуйн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн үйлчлэх хүрээ, хугацаа, утгыг
ягштал биелүүлж ажиллах.
• Ажлын байрыг зааврын дагуу цэвэрлэж дараагийн ажилд бэлэн болгож 5 S-ийн
зарчим баримталж хэвших
• Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэж байх
• Бусдын анхаарал татах, танхимын дотоод дүрэм журам зөрчиж ёс зүйгүй үйлдэл
гаргахыг хориглох.
• Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багш:“Хүнсний ногоог хадгалах борлуулах ”нэгжийг эзэмшүүлэхэд доорх үүрэг
хариуцлага хүлээнэ.
• Сургах,хүмүүжүүлэх зүйн чадамж эзэмшсэн байх
• Харилцааны өндөр соёлтой,хариулцлагатай,идэвх санаачилгатай, мэргэжилдээ
сонирхолтой байх.
• Агрономич мэргэжилтэй байх.
• Чадамжид суурилсан сургалтын арга зүй,үнэлгээний арга мэддэг байх
• Хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан заах аргаа зөв сонгож хэрэглэдэг байх
• Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
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Сургалтын орчин:” Хүнсний ногоог хадгалах борлуулах”нэгжийг эзэмшүүлэхэд Онолын
болон дадлагын хичээл явуулах сургалтын стандартын шаардлагахангасан анги,танхим,
дадлагын газартай байх.
Дадлагын газарт орчин үеийн тоног төхөөрөмж, суралцагч бүрт хүрэлцээтэй багаж
хэрэгсэл,хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахуйц түүхий эд хангалттай байх.
• Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
• Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

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

Сургалтын тоног, багаж
төхөөрөмж багаж
хэрэгслийн нэр
Хөргөгч
Хөлдөөгч
Электрон жин хэмжүүр
Дунд оврын трактор
Бага оврын трактор
Тэргэнцэр
Компьютер
Олон үйлдэлтэй өнгөт
принтер
Дэлгэц
Ухаалга самбар
Проектор
Ачааны бага оврын машин
Ачаа зөөх зөөгүүр,
өргүүр
Ачаа оруулах зам,
тэмдэг тэмдэнлэгээ
\
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо
ширхэг

Ш
Ш
Ш
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1
1
1
1
1
1
1

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

2
2
1
1
1

Иж бүрэн

1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Хүрз
Лом
Жоотуу
Нийвий
Самбар
Шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл

Маягт 2
Тоо ширхэг
20
5
10
20
1
20
2
2
20
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10
11
12
13

Дадлага ажлын удирдамж
Зоорины хучилт, дулаалга хийх аргыг харуулсан зурагт үзүүлэн
Зоорины температур хэмжигч
Зоорины халаалтын систем зурагт үзүүлэн
Дүн

20
20
20
20

Материал , түүхий эдийн жагсаалт:/
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Материал, түүхий эдийн
нэр
Шуудай
Амны хаалт
Ажлын бээлий
Нүдний шил
Цемент
Хайрга
Бууц
Банз
Шургааг
Цагаан тоосго
Дээврийн хар цаас
Хадаас
Оскоп
Шар шороо
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
Тн
тн

20
20
20
20
+
Хүрэлцээтэй
хэмжээгээр

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

тн
М3
М3
ш
М3
кг
ш
тн
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:

Хүнсний ногооны фермер

Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

IV
Хүнсний ногоог хадгалах, борлуулах

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
1.1 Зоорийг цэвэрлэх

ЧЭ 1. Зоорийг
хүнсний ногоо
хадгалахад
бэлтгэх

1.2 Зоорийн тоног
төхөөрөмжийг ариутгаж хатаах

1.3 Зоорийг шохойн уусмалаар
ариутгах
1.4 Зоорийг формалины
уусмалаар ариутгах

ЧЭ 2.
Хадгалах
хүнсний
ногоог
ангилах

2.1 Хадгалах ногооны чанар,
эрүүл ахуйд үзлэг хийх
2.2 Хүнсний ногоог зэрэглэх
ангилах

Чадамжийн нэгжийн
код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1 Зоорь цэвэрлэх багаж хэрэгсэл бэлтгэсэн
1.1.2 Багаж хэрэгсэл ашиглан зоорь цэвэрлэсэн
1.2.1 Зооринд тоноглогдсон тоног төхөөрөмжүүдийг
ариутгахад бэлтгэсэн
1.2.2 Зоорины тоног төхөөрөмжүүдийг ариутгасан
1.2.3 Ариутгасан тоног төхөөрөмжүүдийг хатааж бэлэн
болгосон
1.3.1 Ариутгах уусмалыг найруулах сав бэлтгэсэн
1.3.2 Зоорь ариутгах уусмалыг бэлтгэсэн
1.3.3 Бэлтгэсэн уусмалаар зоорийг ариутгасан
1.4.1 Ариутгах уусмалыг найруулах сав бэлтгэсэн
1.4.2 Зоорь ариутгах формалины уусмалыг бэлтгэсэн
1.4.3 Бэлтгэсэн уусмалаар зоорийг ариутгасан
2.1.1 Хадгалах хүнсний ногооны чанарт үзлэг хийсэн
2.1.2 Хадгалах хүнсний ногооны эрүүл ахуйд үзлэг
хийсэн
2.2.1 Хүнсний ногоог ангилах,зэрэглэхэд бэлтгэсэн.
2.2.2 Хүнсний ногоог ангилсан
2.2.3 Хүнсний ногоог зэрэглэсэн

AF 6112-24-11-401
1

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Ажиглалт
Сургалтын
Тест
онолын
танхим
Дадлагын
газар
Ажлын
байр

Тест
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2.3 Ногоог зориулалтын сав
баглаа боодолд савласан
2.4 Савласан ногоог
тээвэрлэхэд бэлтгэх
3.1 Тоног төхөөрөмж, машин
техник бэлтгэх
3.2 Тээвэрлэх ногоог
стандартын дагуу ачих

3.3 Хүнсний ногоог тээвэрлэх
ЧЭ 3.
Ангилсан
ногоог
тээвэрлэх

3.4 Хүнсний ногоог буулгах
3.5 Хадгалах газарт
стандартын дагуу байршуулах

3.6 Хадгалалтын горимыг
тохируулах

3.7 Хадгалалтын горимд
хяналт тавих

2.3.1 Хүнсний ногоог савлахад бэлтгэсэн
2.3.2 Хүнсний ногоог зориулалтын саванд савласан.
2.4.1 Савласан ногоог тээвэрлэлтэнд бэлтгэж
төрөлжүүлэн ангилсан
2.4.2 Савласан ногоог тээвэрлэлтэнд бэлтгэж хураасан
3.1.1 Тэргэнцэр ажилд бэлтгэсэн
3.1.2 Тракторыг тээврийн ажилд бэлгэсэн
3.1.3 Бага оврын тракторыг тээврийн ажилд бэлгэсэн
3.2.1 Шуудайтай ногоог тээврийн хэрэгсэлд ачсан
3.2.2 Хайрцагтай ногоог тээврийн хэрэгсэлд ачсан
3.2.3 Хүнсний ногоог тээврийн хэрэгсэлд ачих
шаардлагуудыг нэрлэсэн.
3.3.1 Шуудайтай ногоог тээврийн хэрэгслээр
тээвэрлэсэн
3.3.2 Хайрцагтай ногоог тээврийн хэрэгслээр
тээвэрлэсэн
3.4.1 Шуудайтай ногоог тээврийн хэрэгслээс буулгасан
3.4.2 Хайрцагтай ногоог тээврийн хэрэгслээсбуулгасан
3.5.1 Шуудайтай ногоог тээврийн хэрэгслээс буулгаж
хадгалах газар байршуулсан
3.5.2 Хайрцагтай ногоог тээврийн хэрэгслээс буулгаж
хадгалах газар байршуулсан.
3.6.1 Хайрцагтай ногоог хадгалах байрны дулааны
горимыг тохируулсан
3.6.2 Хайрцагтай ногоог хадгалах байрны чийг
гэрэлтүүлэг бусад горимыг тохируулсан
3.6.3 Шуудайтай ногоо хадгалах байрны горимыг
тохируулсан
3.7.1 Хүнсний ногоо хадгалах зоорины температурт
хяналт тавьсан

Амаар
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4.1 Эрэлтийн судалгаа хийх

4.2 Борлуулах ногоог бэлтгэх
ЧЭ 4. .
Хүнсний
ногоог
борлуулах

4.3 Борлуулалтын гэрээ хийх

4.4 Борлуулах ногоог
тээвэрлэх

3.7.2 Хүнсний ногоо хадгалах байрны чийгшилд хяналт
тавьсан
3.7.3 Хүнсний ногоо хадгалах байрны өвчин, хортон,
бусад шаардлагад хяналт тавьсан
4.1.1 Хүнсний ногооны эрэлтийн судалгаа хийсэн.
4.1.2 Хүнсний ногооны нэр төрөл,үнийн судалгаа хийсэн.
4.1.3 Хүнсний ногооны чанарын судалгаа хийсэн.
4.1.4 Хүнсний ногооны борлуулалтын судалгаа хийсэн
4.2.1 Зах зээлд борлуулах хүнсний ногоог нэр төрлөөр
нь бэлтгэсэн
4.2.2 Зах зээлд борлуулах хүнсний ногоог ачилтанд
бэлтгэсэн
4.3.1 Хүнсний ногоог худалдаж авах аж ахуйн нэгж
байгууллага олж тогтоосон
4.3.2 Хүнсний ногоог худалдаж авах аж ахуйн нэгж
байгууллагын ажилтантай гэрээ хийсэн
4.4.1 Зах зээлд борлуулах хүнсний ногоог гэрээ
хэлцэлийн дагуу тээврийн хэрэгсэлийг ажилд
бэлтгэсэн
4.4.2 Зах зээлд борлуулах хүнсний ногоог гэрээ
хэлцэлийн дагуу тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн

Тест
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Зоорь барих
Чадамжийн нэгжийн код: AF 6112-24-12-401

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Хүнсний ногоог хадгалах, зоорь барих, тохижуулах, төмс, хүнсний ногоо хураах, агуулах,
зориулалтынбайранд хадгалахбэлтгэл хийх мэдлэг чадвар хандлага эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Харилцааны ур чадвар эзэмших
 Бизнес аж ахуй эрхлэх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй
 Компьютер, интернет ашиглах
 Хүнсний ногоо тарих
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Зоорины
үндсэн хэсгийг барих

2

ЧЭ 2. Зоорины тоног
төхөөрөмжийг сонгох

3

ЧЭ 3. Зоорины
гаднах ажлыг
гүйцэтгэх

1.1 Зоорь барих газар сонгох
1.2 Зоорь барих нүх ухах
1.3 Зоорины доторлогоо хийх
1.4 Мужааны ажил гүйцэтгэх
1.5 Бетон зуурмагийн ажил
гүйцэтгэх
2.1 Зоорины агааржуулалтын
тоног төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах
2.2 Зоорины халаалтын тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах
2.3 Зоорины дотоод тоноглолыг
хийх
2.4 Зоорийн чийглэгийг хэмжих
багаж хэрэгслийг сонгох
2.5 Зоорины хаалгыг стандартын
дагуу хийх
2.6 Зоорийг тоосгоор доторлох
3.1 Зоорины таазны дээр хөрсөн
дээвэр хийх
3.2 Зоорины янданг бэхлэх

Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох 162 цаг
Дадлага

12

20

18

50

12

8

16

36

12

18

12

42
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4

ЧЭ 4. Зоорийг
хүнсний ногоо
хадгалахад бэлтгэх

3.3 Зоорины хаалганаас гадагш
гарах налуу зам хийх
3.4 Зоорины дээврийн гадна
ажлыг гүйцэтгэх
ГШҮ3.5 Зоорины гаднах талбайн
ажил гүйцэтгэх
ГШҮ4.1 Зоорийн дотор
цэвэрлэгээг хийх
ГШҮ4.2 Зоорийг ариутгах
ГШҮ4.3 Хүнсний ногооны тавиур
бэлтгэх
ГШҮ4.4 Зоорины дулааны
тохируулга хийх
ГШҮ4.5 Зоорины чийглэгийг
тохируулах

8

12

12

32

44

58

58
27/73
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Онол, дадлагын харьцаа
Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

•
•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журамыг мөрдөх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Зоорь барих үеийн аюулгүй байдлыг ханган
ажиллах
Зоорины үндсэн хэсгийг барих зааварчилгаа
Зоорины тоног тоног төхөөрөмжийг сонгох
зааварчилгаа
Зоорины гаднах ажлыг гүйцэтгэх
зааварчилгаа
Зоорийг хүнсний ногоо хадгалахад бэлтгэх
зааварчилгаа
Багш дадлага удирдагчийн зааварчилгаа
Мэргэжлийн багш
Түншлэгч байгууллагын агрономич
Хамтран суралцагсад
Сургалтын танхим
ХААБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Гадаа

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

Зоорь барих
Зоорины үндсэн хэсгийг барих
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Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

1.1 Зоорь барих газар сонгох
1.2 Зоорь барих нүх ухах
1.3 Зоорины доторлогоо хийх
1.4 Мужааны ажил гүйцэтгэх
1.5 Бетон зуурмагийн ажил гүйцэтгэх
50 цаг
15-20
Мэдлэг:
• Зоорины төрлүүд
• Зоорь барих арга
• Зоорь барихад шаардлагатай материал
түүхий эдийн онцлог
• Тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, үүрэг
зохион байгуулалт
• Мужааны багаж ажиллуулах ашиглах
• Зуурмагийн материалуудын шинж чанар
• Зуурмагийн машины үүрэг зохион байгуулалт
ажиллах зарчим
Ур чадвар:
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Зоорь барих газрыг сонгох
• Зоорь барих нүх ухах
• Зоорь барихад шаардлагатай материалыг
бэлтгэх
• Зоорины дулаалга доторлогоо хийх
• Мужааны ажил гүйцэтгэх
• Бетоны зуурмагийн ажил гүйцэтгэх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим
• Пректор
• Ухаалаг самбар
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Дэлгэц
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Зоорь барих аажлыг харуулсан бичлэг /CD,
DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Банз
• Ажлын бээлий
• Дүнз
• Хадаас
• Хайрга /0,5мм/
• Цемент
• Шургааг
• Арматурын төмөр
• Брусс
• Элс
• Хөөс /дулаалгын/
• Нимгэн төмөр
• Хар цаас
• Үнс
• Хаалга
• Цахилгааны утас
• Чийдэн
• Унтраалга
• Ус
• Патрон
• Хүрз
• Алх
• Лоом
• Хөрөө
• Бахь
• Цахилгаан хөрөө
• Харуул
• Сүх
• Таслагч
• Термомер
• Сэнс агааржуулалтын
• Зуух, пийшин
• Яндан
• Психрометр
• Бетон зуурагч
• Хөрөө рам
• Түрдэг тэрэг
Н. Цагаанхүү “Өрхийн цагаан толгой” 2007 он
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
3.
Ашигласан материал:
4.
5.
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6. Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчдын лавлах” 2005
он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Зоорь барих
Зоорины тоног төхөөрөмжийг сонгох
2.1 Зоорины агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг
сонгож ашиглах
2.2 Зоорины халаалтын тоног төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах
2.3 Зоорины дотоод тоноглолыг хийх
2.4 Зоорийн чийглэгийг хэмжих багаж хэрэгслийг
сонгох
2.5 Зоорины хаалгыг стандартын дагуу хийх
2.6 Зоорийг тоосгоор доторлох
36цаг
15-20
Мэдлэг:
• Зоорины төрлүүд
• Зооринд тавигдах үндсэн шаардлагууд
• Тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, үүрэг
зохион байгуулалт
• Халаалтын тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим, үүрэг зохион байгуулалт
Ур чадвар:
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах
• Зоорин дахь тоног төхөөрөмж багаж
хэрэгслүүдийг ажиллуулах
• Хэмжигч багажуудын заалтыг унших
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Дадлагын газар, онолын танхим
• Компьютер
• Дэлгэц
• Пректор
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Ухаалаг самбар
Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
Самбар, шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Дэлгэц
Зооринд байх тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчимыг харуулсан /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Цахилгааны иж бүрэн багаж
• Резинэн бээлий
• Ажлын бээлий
• Принтерийн хор
• Бичгийн цаас
• Нүдний шил
• Хамгаалах хувцас
• Тоосго
• Хаалга
• Цахилгааны монтажны утаснууд
• Чийдэн
• Унтраалга
• Ус
• Патрон
• Усны сав
• Зуурмагийн машин
• Агааржуулагч
• Халаах төхөөрөмж
• Чийг хэмжигч
• Термометр
• Мужааны иж бүрэн цахилгаан багаж
• Метр
Н. Цагаанхүү “Өрхийн цагаан толгой” 2007 он
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчдын лавлах” 2005
он
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
3.
Ашигласан материал:

4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Зоорь барих
Зоорины гаднах ажлыг гүйцэтгэх
3.1 Зооринд дээврийн хучилт хийх
3.2 Зоорины янданг бэхлэх
3.3 Зоорины хаалганаас гадагш гарах налуу зам
хийх
3. 4 Зоорины гаднах талбайн тохижилт
42
15-20
Мэдлэг:
• Хөрсөн дээврийн ач холбогдол
• Хучилтын материалуудын төрөл, шинж
• Хучилтын ач холбогдол
• Яндангийн зориулалт, төрөл, материалын
шинж чанар
• Зооринд тавигдах шаардлагууд
Ур чадвар:
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Зоорины дулаалга хучилт хийх
• Зоорины яндан бэхлэх
• Зоорины гаднах талбайн зохион байгуулалт
тохижилт хийх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Сургуулийн онолын болон дадлагын талбай
• Компьютер
• Дэлгэц
• Проектор
• Ухаалаг самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
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Зоорины хучилт, дулаалга хийх аргыг
харуулсан зурагт үзүүлэн
• Зооринд байх тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчимыг харуулсан /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Цахилгааны иж бүрэн багаж
• Хучилтын материалууд
• Дулаалгын материалууд
• Банз
• Хадаас
• Тоосго/ блок/
• Цемент
• Хар цаас
• Хөрс
• Шургааг
• Зуурмагийн машин
• Мужааны цахилгаан багаж
• Алх
• Сүх
• Хүрз
• Тааран, даавуун, торон /10, 25,50 кг даах уут/
• Хайрцаг, тавиур Түрдэг тэрэг /шороо зөөх/
• Илүүр / нивий/
• Осков / холбогч төмөр/
Н. Цагаанхүү “Өрхийн цагаан толгой” 2007 он
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчдын лавлах” 2005
он
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

1.
2.
3.
Ашигласан материал:

4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:

Зоорь барих
Зоорийг хүнсний ногоо хадгалахад бэлтгэх
4.1 Зоорийн дотор цэвэрлэгээг хийх
4.2 Зоорийг ариутгах
4.3 Хүнсний ногооны тавиур бэлтгэх
4.4 Зоорины дулааны тохируулга хийх
4.5 Зоорины чийглэгийг тохируулах
32
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Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

15-20
Мэдлэг:
• Зоорины цэвэрлэгээ хийх арга
• Зоорины ариутгал хийх аргууд
• Зоорины доторх зохион байгуулалт
• Зоорины горимууд /агаар, дулаан, чийг/
Ур чадвар:
• Ажлын хувцсыг шаардлагын дагуу өмсөх
• Багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах
• Зоорийг цэвэрлэж ариутгах
• Зоорины доторх зохион байгуулалт хийх
• Зоорины чийг, дулаан, агаарын горимыг
мөрдөх
Хандлага, төлөвшил:
• Мэргэжилдээ сонирхолтой
• Аюулгүй ажиллах арга барилтай
• Хөдөлмөрийн сахилга баттай, хариуцлагатай
• •Нягт нямбай, эв дүйтэй байх
• Идэвхи санаачилгатай
• Хувийн зохион байгуулалттай
• Багаар ажиллах
• Тэвчээртэй
• Бие даан шийдвэр гаргах
Онолын танхим, дадлагын талбай
• Компьютер
• Дэлгэц
• Проектор
• Ухаалга самбар
• Олон үйлдэлтэй өнгөт принтер
• Самбар, шохой
• Цахим хичээл
• Биет үзүүлэн
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Зоорины хучилт, дулаалга хийх аргыг
харуулсан зурагт үзүүлэн
• Зооринд байх тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчимыг харуулсан /CD, DVD, бусад/
• Сурах бичиг
• Цахилгааны иж бүрэн багаж
• Хучилтын материалууд
• Дулаалгын материалууд
• Банз
• Хадаас
• Тоосго/ блок/
• Цемент
• Хар цаас
• Хөрс
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Шургааг
• Ковш
• Өөрөө буулгагч машинууд/самосвал/
• Бага оврын трактор
• Машин суурилуулдаг өргөгч, буулгагч/кран/
• Гар багаж /хүрз, жоотуу, лоом/
• Түрдэг тэрэгнүүд
Н. Цагаанхүү “Өрхийн цагаан толгой” 2007 он
П. Алтантуяа “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Ногооны аж ахуй дэд дэвтэр”
2013 он УБ
Ж.Чулуунбаатар “Хамгаалагдсан хөрсний НАА”
2009 он УБ
С. Нандинцэцэг “Хүнсний ногоо тариалах
технологи” 2015 он УБ
Л.Гомбожав “Ногоо сонирхогчдын лавлах” 2005
он
•

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.
2.
3.
Ашигласан материал:

4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид: ХАБЭА-н шаардлагуудыг хангаж энэ “Зоорь барих“ чадамжийн нэгжийг
эзэмшихэд доорх хариуцлага,үүрэг хүлээнэ
• Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж иргэний үүргээ биелүүлж ажиллах
• Онолын болон ур чадварын хичээлийн байранд тавигдсан Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа эрүүл ахуйн тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн үйлчлэх хүрээ, хугацаа, утгыг
ягштал биелүүлж ажиллах.
• Ажлын байрыг зааврын дагуу цэвэрлэж дараагийн ажилд бэлэн болгож 5 S-ийн
зарчим баримталж хэвших
• Багаж хэрэгсэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэж байх
• Бусдын анхаарал татах, танхимын дотоод дүрэм журам зөрчиж ёс зүйгүй үйлдэл
гаргахыг хориглох.
• Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багш:“Зоорь барих ”чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд доорх үүрэг хариуцлага хүлээнэ.
• Сургах,хүмүүжүүлэх зүйн чадамж эзэмшсэн байх
• Харилцааны өндөр соёлтой,хариулцлагатай,идэвх санаачилгатай, мэргэжилдээ
сонирхолтой байх.
• Агрономич мэргэжилтэй байх.
• Чадамжид суурилсан сургалтын арга зүй,үнэлгээний арга мэддэг байх
• Хичээлийн сэдэвтэй уялдуулан заах аргаа зөв сонгож хэрэглэдэг байх.
• Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
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Сургалтын орчин:” Зоорь барих”чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд Онолын болон
дадлагын хичээл явуулах сургалтын стандартын шаардлагахангасан анги,танхим,
дадлагын газартай байх.
Дадлагын газарт орчин үеийн тоног төхөөрөмж, суралцагч бүрт хүрэлцээтэй багаж
хэрэгсэл,хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахуйц түүхий эд хангалттай байх.
• Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
• Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

Сургалтын тоног, багаж
төхөөрөмж багаж
хэрэгслийн нэр
1
Бага оврын хөрөө рам
2
Халаалтын төхөөрөмж
3
Салхижуулалтын
төхөөрөмж
4
Термометр
5
Чийгшил хэмжигч багаж
6
Бага оврын трактор
7
Компьютер
8
Олон үйлдэлтэй өнгөт
принтер
9
Дэлгэц
10 Ухаалга самбар
11 Проектор
Дүн

Хэмжих нэгж

Тоо
ширхэг

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1
1

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

1
1
1
1
1

Иж бүрэн
Иж бүрэн
Иж бүрэн

2
2
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Хүрз
Лом
Жоотуу
Нийвий
Самбар
Шохой
Цахим хичээл
Биет үзүүлэн
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Зоорины хучилт, дулаалга хийх аргыг харуулсан зурагт үзүүлэн
Зоорины гүн /тухайн гутагт газрын хөрс хөлдөлтөөс
12
шалтгаалан/
Мётр
Дүн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тоо ширхэг
20
5
10
20
1
20
2
2
20
20
20
20
20
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Материал , түүхий эдийн жагсаалт:/
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Материал, түүхий эдийн
нэр
Шуудай
Амны хаалт
Ажлын бээлий
Нүдний шил
Цемент
Хайрга
Бууц
Банз
Шургааг
Цагаан тоосго
Дээврийн хар цаас
Хадаас
Оскоп
Шар шороо

Хэмжих
нэгж
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
Тн
тн
тн
М3
М3
ш
М3
кг
ш
тн

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Маягт 3
Нийт үнэ

20
20
20
20
хэрэгцээгээр
хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
хэрэгцээгээр
Хэрэгцээгээр
хэрэгцээгээр

Дүн
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж
эзэмшээгүй (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ.
-

Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна.
Даалгаврын агуулга хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно.
Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг хийнэ.

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Хүнсний ногооны фермер
IV
Зоорь барих

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
1.1 Зоорь барих газар сонгох

1.2 Зоорь барих нүх ухах

ЧЭ 1. Зоорины
үндсэн хэсгийг
барих

1.3 Зоорины доторлогоо хийх

1.4 Мужааны ажил гүйцэтгэх

1.5 Бетон зуурмагийн ажил
гүйцэтгэх
ЧЭ 2. Зоорины
тоног

2.1 Зоорины агааржуулалтын
тоног төхөөрөмжийг сонгож
ашиглах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
1.1.1 Зоорь барих тохиромжтой газар сонгосон
1.1.2 Зоорь барихад тохиромжтой нөхцөлүүпийг нэрлэсэн.
1.2.1 Зоорь барих гадарт тэмдэглэгээ хийсэн
1.2.1 Дарцаг хатгаж шав тавьсан
1.2.2 Багаж хэрэгсэлүүд бэлтгэсэн
1.2.3 Зоорины нүхийг гар аргаар болон зориулалтын
техникээр ухсан
1.2.4 Дотоод заслын ажлууд хийсэн
1.3.1 Зоорины доторлогоо хийх материалууд бэлтгэсэн
1.3.2 Ажлын зургийн дагуу доторлогоо хийсэн
1.4.1 Зоорины доторлогоо болон бусад ажлууд гүйцэтгэсэн
1.4.2 Материалыг хэмжсэн
1.4.3 Материалуудыг тайрч бэлтгэсэн
1.4.4 Модон материалаар хийгдэх ажлуудыг гүйцэтгэсэн
1.5.1 Цемент, ус,хайрга бэлтгэсэн
1.5.2 Зуурмагийн багажууд бэлтгэсэн
1.5.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажилласан
1.5.4 Зуурмагийн ажлыг гүйцэтгэсэн
2.1.1 Зоорины агаар сэлгэх төхөөрөмжийг ажиллуулсан
2.1.2 Агаар сэлгэх төхөөрөмжийн ажиллах зарчимыг
тайлбарласан

AF 6112-24-12-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Сургуулийн
хичээлийн
байр
Дадлагын
талбай

Бүтээлээр
Амаар

168

төхөөрөмж
сонгох

2.2 Зоорины халаалтын тоног
төхөөрөмжийг сонгож ашиглах

2.3 Зоорины дотоод
тоноглолыг хийх

2.4 Зоорийн чийглэгийг хэмжих
багаж хэрэгслийг сонгох
2.5 Зоорины хаалгыг
стандартын дагуу хийх

2.6 Зоорийг тоосгоор доторлох

3.1 Зооринд дээврийн хучилт
хийх
ЧЭ 3. Зоорины
гаднах ажил
гүйцэтгэх
3.2 Зоорины янданг бэхлэх
3.3 Зоорины хаалганаас
гадагш гарах налуу зам хийх

2.2.1 Зоорины агаар халаалтын төхөөрөмжийг ажиллуулсан
2.2.2 Халаалтын төхөөрөмжийн ажиллах зарчимыг
тайлбарласан
2.3.1 Зоорины дотоод тоноглолуудын байрлах газрыг
тодорхойлсон
2.3.2 Дотоод тоноглолын ажиллах зарчим,үүрэг зориулалтыг
тайлбарласан
2.3.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажилласан
2.4.1 Зоорины дотоод тохижилтын материалыг үндэслэн
чийгшил хэмжих багаж сонгосон
2.4.2 Чийгшил хэмжих багажийн үүрэг ажиллах зарчмыг
нэрлэсэн
2.5.1 Зоорины хаалганы хийц материал сонгосон
2.5.2 Хаалгыг раманд суулгасан
2.5.3 Бариул цоож суулгаж шалгасан
2.6.1 Тоосгыг зөөж ажилд бэлтгэсэн
2.6.2 Тоосгоор зоорь доторлох ажилд хэрэглэх багажууд
бэлтгэсэн
2.6.3 Элс, шигшүүр,усны сав бэлтгэсэн
2.6.4 Зоорь тоосгоор доторлох ажил гүйцэтгэсэн
3.1.1 Зоорины дээвэр хучилтын ажилд хэрэглэх багажууд
бэлтгэсэн
3.1.2 Зоорины дээвэрт шургааг тааруулж бэлтгэсэн
3.1.3 Шургаагыг дээвэр дээр байрлуулсан
3.1.4 Дээврийн хучилтыг шороогоор хийсэн
3.1.5 Дээврийн хучилт хийж гүйцээсэн
3.2.1 Яндан хийх материал бэлтгэсэн
3.2.2 Яндан хийх багаж хэрэгсэл бэлтгэсэн
3.2.3 Зоорины янданг бэлтгэсэн
3.3.1 Зоориноос гадагш гарах налуу замын шороог зассан
3.3.2 Сулласан шороог зайлуулж цэвэрлэсэн
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3.4 Зоорины гаднах талбайн
тохижилт

4.1 Зоорийн дотор цэвэрлэгээг
хийх
4.2 Зоорийг ариутгах

ЧЭ 4. Зоорийг
хүнсний ногоо
хадгалахад
бэлтгэх

4.3 Хүнсний ногооны тавиур
бэлтгэх

4.4 Зоорины дулааны
тохируулга хийх

4.5 Зоорины чийглэгийг
тохируулах

3.3.3 Замын хажуугийн хашлагыг гүйцэтгэсэн
3.3.4 Дээврийн ажлууд гүйцэтгэсэн
3.3.5 Гарах хаалга суллгасан
3.3.6 Гарах замыг банзаар хийж гүйцээсэн.
3.4.1 Зоорины ухсан шороог зөөж зайлуулсан
3.4.2 Мал амьтанаас хамгаалан барих хамгаалалтын торны
хэмжээг гаргасан
3.4.3 Шонгийн нүх ухсан
3.4.4 Шон босгосон
3.4.5 Хамгаалалтын тор татсан
4.1.1 Зоорины дотоод цэвэрлэгээ хийсэн
4.1.2 Цэвэрлэгээний үед гарсан хог шороог зайлуулсан
4.2.1 Ариутгалын бодис бэлтгэсэн
4.2.2 Ариутгал хийх багажийг ажилд бэлтгэсэн
4.2.3 Ариутгал хийсэн
4.3.1 Хүнсний ногоог хадгалах хашлага тавиурын материал
сонгосон
4.3.2 Хашлага хийх материалыг бэлтгэсэн
4.3.3 Хүнсний ногооны хашлага хийх үед хэрэглэх багаж
хэрэгсэл бэлтгэсэн
4.3.4 Хашлага тавиурыг хийж гүйцээсэн
4.4.1 Зоорины дулаалгыг тогтмол байлгахын тулд ердийн
зуух бэлтгэсэн
4.4.2 Пийшин барьсан
4.4.3 Цахилгаан халаагуурын төхөөрөмж байрлуулсан
4.4.4 Зоорины халаагуурын ажиллах зарчим,үйлчилгээ
тохиргооны талаар тайлбарласан
4.5.1 Зоорины чийглэг,түүнийг хэмжих багажны ажиллах
зарчмыг тайлбарласан
4.5.2 Чийглэг хэмжих багаж байрлуулсан
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