ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Салбарын нэр :

Байгаль орчин, аялал жуулчлал

Мэргэжил:

Ойжуулагч

Мэргэжлийн индекс:

NF 6210 - 21

Мэргэшлийн түвшин:

IV

Улаанбаатар
2019 он

Хөтөлбөрийг боловсруулсан, нягталсан багийн гишүүд:
1. Б.Цэвээнгэрэл

Улаангом Политехник коллеж, Тэргүүлэх зэрэгтэй багш,
DACUM I зэрэглэлтэй чиглүүлэгч багш

2. Н.Борхүү

Хэнтий аймаг дахь МСҮТ, Ойн мэргэжлийн багш

3. Г.Чинчулуун

Хөвсгөл аймаг дахь МСҮТ, Ойн мэргэжлийн багш

4. Э.Ууганцэцэг

Улаангом Политехник коллеж, Ойн мэргэжлийн багш

5. Б.Эрдэнэтуяа

Эко Монгол Эрдэнэ МСҮТ, Ойн мэргэжлийн багш

6. Б.Наранбаатар

Булган аймаг дахь МСҮТ, Ойн мэргэжлийн багш

Зөвлөсөн:
1. Д.Энхбаатар

ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Ахлах зөвлөх

2. Г.Батчимэг

ЧССҮ-ний материал боловсруулах, Зөвлөх

3. Ц.Ганчимэг

ХЭУЧД төслийн ЧССҮ-ний мэргэжилтэн

Хянасан:
1. Д.Адилбиш

ХНХЯ-ны МБСБХЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн

2. Ж.Цэцэгжаргал

Мэргэжлийн боловсрол болон мэргэжлийн сургалтын
стандарт, агуулга, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Зохиогчийн эрх © 2019. Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
ХНХЯ

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

ХХҮГ

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

МББХГ

Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

ЧСС

Чадамжинд 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

3

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

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

Чадамжийн нэгжийн нэр

Мэргэжлийн суурь
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
1
хангах
2
Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
3
Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
4
Хөрс боловсруулалт хийх
5
Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
6
Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
7
Ойн санг хамгаалах
Мэргэшүүлэх суурь
8
Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
9
Мод сөөгний үр мөчир тарих
10
Ойжуулалтын ажил хийх
Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа

Чадамжийн нэгжийн код

NF 6210 – 21-001-301
NF 6210 – 21-002-401
NF 6210 – 21-003-401
NF 6210 – 21-004-401
NF 6210 – 21-005-401
NF 6210 – 21-006-401
NF 6210 – 21-007-401
NF 6210 – 21-008-401
NF 6210 – 21-009-401
NF 6210 – 21-010-401
3600
32:68
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II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-001-301

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Суралцагчид ойжуулалтын талбайд ажил
гүйцэтгэх үед гарч болзошгүй эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах урьдчилан
сэргийлэх талаар мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг эзэмшинэ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ерөнхий эрдмийн суурь чадамжууд
 Компьютер ашиглах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Ажлын
байрыг зөв зохион
байгуулах

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хуулийг
мөрдөж ажиллах
ГШҮ 1.2 ХАБЭА-н холбогдох эрх
зүйн бусад баримт бичгийг мөрдөж
ажиллах
ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж
болон бусад шаардлагыг зөрчих,
түүнээс гарах үр дагавараас
сэргийлж ажиллах
ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, хувийн
ба тусгай хамгаалах хэрэгслийг
ашиглах
ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн сургалт,
зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээг мөрдөж ажиллах
ГШҮ 2.1 Ажлын байрны эмх
цэгцийг бүрдүүлэх
ГШҮ 2.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн
зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээг мөрдөж ажиллах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

1

ЧЭ 1. ХАБЭА-н
үндсэн ойлголт ба
хууль эрх зүйг
мөрдөж ажиллах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-25
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 54
Дадлага

2

2

2

6

4

4

4

16

6
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ЧЭ 3. Ажлын
байрны аюулыг
илрүүлэх болон
эрсдлийн
үнэлгээнд оролцох

4

ЧЭ 4. ХАБЭА-г
хангаж ажиллах

5

ЧЭ 5. Эмнэлгийн
анхны тусламж
үзүүлэх

ГШҮ 2.3 Ажлын хувцас, хамгаалах
багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох, тохиромжтой арга
барил сонгоход оролцох
ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа
ажилтанг тусламж, мэдээллээр
хангах
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдлийн
үнэлгээний тохиромжтой арга
сонгоход оролцох
ГШҮ 3.4 Эрсдлийн үнэлгээ хийж
байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийг өмсөх
ГШҮ 4.2 Ажлын байран дахь осол,
гал түймрээс сэргийлж ажиллах
ГШҮ 4.3 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг ажиллуулах
ГШҮ 4.4 Галын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг ажиллуулах
ГШҮ 5.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Амьтанд хазуулах,
хатгуулах үед анхан шатны
тусламж үзүүлэх
ГШҮ 5.3 Хордлогын үед анхны
тусламж үзүүлэх
ГШҮ 5.4 Хөнгөн шарх болон гадуур
цус алдалтын үед тусламж үзүүлэх
Нийт цаг

Онол, дадлагын цагийн харьцаа

4

4

4

16

4

4

4

16

4

4

4

16

18

18

18

54

30:70

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

•
•
•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн дүрэм, журам
Албан тасалгааны цахилгаан хангамжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах дүрэм
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Ажлын цагийн үеийн ажил амралтын
горим дасгал
Ажлын хувцас хамгаалах хувцас хэрэглэх
зааварчилгаа
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•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах
хүмүүс

•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг ашиглах

•
•
•
•
•
•
•

Ажлын багаж хэрэгсэл ажиллуулах
зааварчилгаа
Эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх
зааварчилгаа
Хорт бодистой ажиллах зааварчилгаа
Мэргэжлиийн багш
Онцгой байдлын газар
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн
ажилтан
Хамтран суралцагсад
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Мод үржүүлгийн газарт
Ойн санд
Хүлэмжинд
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан
Дуулга өмсөх
Чихэвч
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос
хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
ХАБЭА-н үндсэн ойлголт ба хууль эрх зүйг мөрдөж
ажиллах
1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хуулийг мөрдөж ажиллах
1.2 ХАБЭА-н холбогдох эрх зүйн бусад баримт
бичгийг мөрдөж ажиллах
1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад
шаардлагыг зөрчих, түүний гарах үр
дагавараас урьдчилан сэргийлэх
1.4 Хамгаалах техник, хувийн ба тусгай
хамгаалах хэрэгслийг ашиглах
1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээг мөрдөж ажиллах
6
15-25
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Мэдлэг
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль
• Ажлын байранд тавигдах шаардлага,
дүрэм журам
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээ
• Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн төрөл,
ангилал, зориулалт
• Ажиллах орчин нөхцөл
• Галын багаж хэрэгслийг ажиллуулах арга
• 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
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Ажлын орчин нөхцлийг сайжруулах
• Галын багаж хэрэгслийг ажиллуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтлах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачлагатай байх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ашигласан материал:

Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Цахим хичээл
Тестийн эмхтгэл
Дадлага ажлын удирдамж
Сурах бичиг
Бичгийн цаас
Өнгийн цаас
Ватум цаас
Принтерийн хор
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
хувцас, хэрэгсэл
• Эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн
хэрэгсэл
• Галын булан
Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017 он
“ХАА-н бизнесийн лавлах”
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
“Хүний нөөцийн менежмент”

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Ажлын байрыг зөв зохион байгуулах
2.1 Ажлын байрны эмх цэгцийг бүрдүүлэх
2.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг
мөрдөж ажиллах
2.3 Ажлын хувцас, хамгаалах багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
16
15-25
Мэдлэг
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль
• Ажлын байранд тавигдах шаардлага,
дүрэм журам
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээ
• Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн төрөл,
ангилал, зориулалт
• Ажиллах орчин нөхцөл
• Галын багаж хэрэгслийн ажиллах зарчим
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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
байранд
аюулгүй
ажиллах
шаардлагыг мөрдөн ажиллах
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх
• Гал түймрийг унтраах
• Ажлын орчин нөхцлийг сайжруулах
• Галын багаж хэрэгслийг ажиллуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтлах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачлагатай байх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Мод үржүүлгийн газарт
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Принтерийн хор
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
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•
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ашигласан материал:

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
хувцас, хэрэгсэл
• Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн
хэрэгсэл
• Галын булан
Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017 он
“ХАА-н бизнесийн лавлах”
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
Хүний нөөцийн менежмент

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх болон эрсдлийн
үнэлгээнд оролцох
3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга барил
сонгоход оролцох
3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах
3.3 Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээний
тохиромжтой арга сонгоход оролцох
3.4 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг
тусламж, мэдээллээр хангах
16
15-25
Мэдлэг
• Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ
• Ажлын байрны аюул
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль
• Ажлын байранд тавигдах шаардлага,
дүрэм журам
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээ
• 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
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Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй
ажилтны онцлогийг харгалзах
• Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн
ба тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын
тусгай хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай
хэрэгцээнд тохирсон, ялангуяа эмэгтэй
хүний биеийн онцлогт тохирсон байх
талаар мэдэх
Ур Чадвар
• Ажлын
явцад
аюулгүй
ажиллах
зааварчилгааг мөрдөх
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Ажлын
багаж
хэрэгслийн
хэвийн
ажиллагааг шалгаж ажиллуулах
• Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх
• Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх
• Мэдээллээр хангах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтлах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачлагатай байх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Принтерийн хор
• Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны хувцас
хэрэгсэл
• Эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн
хэрэгсэл
• Галын булан
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
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1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017 он
2. “ХАА-н бизнесийн лавлах “
3. ”Газар тариалангийн лавлах”
4. “Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
5. “Жижиг бизнесийн удирдлага”
6. “Хүний нөөцийн менежмент

Ашигласан материал:

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах
4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг өмсөх
4.2 Ажлын байран дахь осол, гал түймрээс
сэргийлж ажиллах
4.3 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй аюулгүй
ажиллах
4.4 Галын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
ажиллуулах
16
15-25
Мэдлэг
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль
• Ажлын байранд тавигдах шаардлага,
дүрэм журам
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээ
• 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
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Ажлын
явцад
аюулгүй
ажиллах
зааварчилгааг мөрдөх
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Ажлын
багаж
хэрэгслийн
хэвийн
ажиллагааг шалгаж ажиллуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
• Цаг баримтлах
• Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачлагатай байх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Принтерийн хор
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
хувцас, хэрэгсэл
• Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн
хэрэгсэл
• Галын булан
1. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017 он
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:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:

Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх
5.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах
зүйлсийг бэлтгэх
5.2 Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед анхан шатны
тусламж үзүүлэх
5.3 Хордлогын үед анхны тусламж үзүүлэх
5.4 Хөнгөн шарх болон гадуур цус алдалтын үед
тусламж үзүүлэх
16
15-20
Мэдлэг
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль
• Ажлын байранд тавигдах шаардлага,
дүрэм журам
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглэгээ
• Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн төрөл,
ангилал, зориулалт
• Ажиллах орчин нөхцөл
• Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж
• 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
явцад
аюулгүй
ажиллах
зааварчилгааг мөрдөх
• Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
гүйцэд өмсөж хэвших
• Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх
• Осол гэмтлийн үед анхны тусламж үзүүлэх
• Ажлын
багаж
хэрэгслийн
хэвийн
ажиллагааг шалгаж ажиллуулах
Хандлага
• Удирдах ажилтны зааврын дагуу ажиллах
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Цаг баримтладаг
Аливаад нягт нямбай анхааралтай ханддаг
байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
• Хариуцлагатай байх
• Санаачилгатай байх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Цахим хичээл
• Тестийн эмхтгэл
• Дадлага ажлын удирдамж
• Сурах бичиг
• Бичгийн цаас
• Өнгийн цаас
• Ватум цаас
• Принтерийн хор
• Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны хувцас
хэрэгсэл
• Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн
хэрэгсэл
• Галын булан
Монголын улаан загалмай нийгэмлэг “Анхны
тусламж” гарын авлага 2017 он
“ХАА-н бизнесийн лавлах”
”Газар тариалангийн лавлах”
“Хамгаалагдсан хөрсөнд тариалалт хийх”
“Жижиг бизнесийн удирдлага”
“Хүний нөөцийн менежмент”
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
1.

Ашигласан материал:

2.
3.
4.
5.
6.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Суралцагчид:






ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцсыг бүрэн гүйцэд хэрэглэх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
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
№

Сургалтын тоногт, багаж
төхөөрөмж багаж
хэрэгслийн нэр

1

Компьютер

2
3
4
5
6
7
8

Хэвлэгч /Олон үйлдэлт
принтер/
Телевизор
Дэлгэц
Проектор
Самбар
Цаг
Галын булан
Дүн

Хэмжих
нэгж

Тоо ширхэг

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

ш

5

500hdd, 4GB DDR, 19’ LCD,
core 2dou cpu

ш

1

HP Laserjet 1020

ш
ш
ш
ш
ш
ш

1
1
1
1
1
1

32’ LCD
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
Тоо ширхэг
1

№
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
1 Багшийн гарын авлага
2

Сурагчийн гарын авлага

3
4
5
6
7

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

15-25
Нэгж бүрээр
Нэгж бүрээр
15-25
15-25
15-25
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 пламастер
Дүн

Хэмжих
нэгж
Боодол
ш
ш
Боодол
ш
ш
ш
ш

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

1
1
5
1
1
1
1
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
 Төслийн 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

Ойжуулагч
IY
ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хуулийг
мөрдөж ажиллах
ГШҮ 1.2 ХАБЭА-н холбогдох эрх
зүйн бусад баримт бичгийг
мөрдөж ажиллах

ЧЭ 1. ХАБЭА-н
үндсэн ойлголт ба
хууль эрх зүйг
мөрдөж ажиллах

ГШҮ 1.3 ХАБЭА-н хууль тогтоомж
болон бусад шаардлагыг зөрчих,
түүний гарах үр дагавартай
танилцах

ГШҮ 1.4 Хамгаалах техник, хувийн
ба тусгай хамгаалах хэрэгслийг
ашиглах
ГШҮ 1.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн сургалт,
зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээг мөрдөж ажиллах

Чадамжийн нэгжийн код:
Үнэлгээний хувилбарын
дугаар:

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

NF 6210 – 21-001-301
I
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

1.1.1 ХАБЭА-н дүрэм журмын дагуу ажлын
зааварчилгааг мөрдсөн.
1.2.1 ХАБЭА-н дүрэм журмын дагуу ажлын
зааварчилгааг мөрдсөн.
1.2.2 ХАБЭА-н хуудсыг бөглөсөн.
1.3.1 Ажлын зааварчилгаатай танилцсан.
1.3.2 Ажлын зааварчилгааны хуудсыг бөглөж
гарын үсэг зурсан.
1.3.3 Ажлын зааварчилгааг мөрдөж
ажилласан.
1.4.1 Хамгаалах хувцас хэрэгслийг тоочиж
нэрлэсэн.
1.4.2 Хамгаалах хувцас хэрэгслийг сонгож
авсан.
1.4.3 Хамгаалах хувцас хэрэгслийг зааврын
дагуу өмссөн.
1.5.1 Ажлын зааварчилгаатай танилцсан.
1.5.2 Ажлын зааварчилгааны хуудсыг бөглөж
гарын үсэг зурсан.
1.5.3 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг уншсан.

Сургалтын
онолын
танхим

Амаар,
Тест,
бичгээр
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ГШҮ 2.1 Ажлын байрны эмх
цэгцийг бүрдүүлэх

ЧЭ 2. Ажлын байрыг
зөв зохион байгуулах

ГШҮ 2.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа,
аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг
мөрдөж ажиллах

ГШҮ 2.3. Ажлын хувцас, хамгаалах
багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга
барил сонгоход оролцох
ГШҮ 3.2 Аюулыг илрүүлж байгаа
ЧЭ 3. Ажлын байрны ажилтанг тусламж, мэдээллээр
хангах
аюулыг илрүүлэх
болон эрсдлийн
ГШҮ 3.3 Ажлын байрны эрсдлийн
үнэлгээнд оролцох
үнэлгээний тохиромжтой арга
сонгоход оролцох
ГШҮ 3.4 Эрсдлийн үнэлгээ хийж
байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах

1.5.4 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж
ажилласан.
2.1.1 Багаж хэрэгслийг эмх цэгцтэй
байрлуусан.
2.1.2 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэсэн.
2.1.3 Ажлын байраа цэвэрлэсэн.
2.1.4 Ариутгалын бодис, хортой зааврын
дагуу болгоомжтой ажилласан.
2.2.1 Ажлын зааварчилгаатай танилцсан.
2.2.2 Ажлын зааварчилгааны хуудсыг бөглөж
гарын үсэг зурсан.
2.2.3 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг уншсан.
2.2.4 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж
ажилласан.
2.3.1 Ажлын хувцас, хамгаалах багаж
хэрэгслийг цэвэрлэж эмх цэгцтэй
байрлуулсан.
2.3.2 Ажлын хувцас, хамгаалах багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу сонгосон
3.1.1 Ажлын байрны аюулыг аргачлалын
дагуу тодорхойлсон
3.1.2 Ажлын байрны аюулыг илрүүлсэн.
3.2.1 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг
тусламж, мэдээллээр хугацаа алдалгүй
хангасан.
3.3.1 Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээг
аргачлалын дагуу сонгосон.
3.4.1 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа
ажилтанг тусламж, мэдээллээр хугацаа
алдалгүй хангасан.
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ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийг өмсөх

ГШҮ 4.2 Ажлын байран дахь осол,
гал түймрээс сэргийлж ажиллах

ЧЭ 4. Хөдөлмөрийн,
аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах

ГШҮ 4.3 Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг аюулгүй ажиллуулах

ГШҮ 4.4 Галын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг ажиллуулах

ЧЭ 5. Эмнэлгийн
анхны тусламж
үзүүлэх

ГШҮ 5.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардагдах зүйлсийг бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Амьтанд хазуулах,
хатгуулах үед анхан шатны
тусламж үзүүлэх

4.1.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг ажилд
бэлтгэсэн.
4.1.2 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зааврын
дагуу бүрэн өмссөн.
4.2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймрээс
сэргийлж ажилласан.
4.2.2 Ажлын байран дахь осол, гал түймрийг
илрүүлсэн.
4.2.3 Ажлын байран дахь осол, гал түймрийг
аюулыг ажилтанд мэдээлж аюулыг
арилгасан.
4.3.1 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн
аюулгүй хэвийн ажиллагааг шалгасан.
4.3.2 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг
аюулгүй ажиллуулсан.
4.3.3 Тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг
бүрэн цэвэрлэсэн.
4.3.4 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг эмх
цэгцтэй байрлуулсан.
4.4.1 Галын тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн аюулгүй хэвийн ажиллагааг
шалгасан.
4.4.2 Галын тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй
хэвийн ажиллуулсан.
5.1.1 Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах
зүйлсийг сонгосон.
5.1.2 Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардагдах
зүйлсийг бэлтгэсэн.
5.2.1 Амьтанд хазуулах, хатгуулах үед анхан
шатны тусламж үзүүлэхэд хэрэгтэй
зүйлсийг сонгож бэлтгэсэн.

23

ГШҮ 5.3 Хордлогын үед анхны
тусламж үзүүлэх

ГШҮ 5.4 Хөнгөн шарх болон
гадуур цус алдалтын үед тусламж
үзүүлэх

5.2.2 Амьтанд хазуулсан үед зааврын дагуу
анхны тусламж үзүүлсэн.
5.3.1 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлэхэд шаардлагатай зүйлсийг
сонгосон
5.3.2 Хордлогын үед анхны тусламж
үзүүлэхэд шаардлагатай зүйлсийг
бэлтгэсэн
5.3.3 Хордлогын үед анхны тусламжийг
зааврын дагуу үзүүлсэн
5.4.1 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэхэд
хэрэглэгдэх зүйлсийг сонгосон.
5.4.2 Хөнгөн шарх болон гадуур цус
алдалтын үед тусламж үзүүлэх
аргуудыг тоочсон
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-002-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Тус чадамжийн нэгжийн хүрээнд суралцагч үр боргоцой түүх болон боловсруулах, хөрс
боловсруулах, ойжуулалт, усалгааны болон ургамал хамгааллын багаж, тоног
төхөөрөмж, техникийг ажиллуулах, хүлэмж барих мэдлэг, ур чадвар, хандлага
төлөвшлийг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Монгол хэлээр сонсох, унших, бичих, ойлгох чадвартай байх
 Тооцоолох
 Интернет, компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй байх
 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлж
ажиллах
 Гар багаж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны
тухай
 Ажлын зургийн тэмдэг, тэмдэглэгээний тухай

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт: 15-25

2

ГШҮ 1.1 Мод сөөгний үр үржүүлгийн
техник хэрэгслийг сонгож авах
ГШҮ 1.2 Мод сөөгний үр үржүүлгийн
техник хэрэгслийг шалгах
ЧЭ 1. Үр
ГШҮ 1.3 Үр боргоцой
боргоцойн техник
боловсруулалтын тоног
хэрэгслийг
төхөөрөмжийг ажиллуулах
бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Мод сөөгний үр түүх багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 1.5 Мод сөөгний үр түүх багаж
хэрэгслийг ашиглах
ЧЭ 2. Хөрс
ГШҮ 2.1 Хөрс боловсруулалтын
боловсруулалтын техник хэрэгслийг сонгож авах

Дадлага

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Үйлдвэрлэл
дээр

1

Чадамжийн
элемент

Сургалтын
төв дээр

№

Онолын цаг

Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 90

2

8

2

12

4

10

2

16

25

техник
хэрэгслийг
ажиллуулах

3

ЧЭ 3.Тарилтын
техник
хэрэгслийг
бэлтгэх

4

ЧЭ 4. Усалгааны
тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

5

ЧЭ 5. Ургамал
хамгааллын
техник
хэрэгслийг
ажиллуулах

6

ЧЭ 6. Хүлэмжний
байгууламжийг
барих

ГШҮ 2.2 Хөрс боловсруулалтын гар
багажийг ашиглах
ГШҮ 2.3 Хөрс боловсруулалтын
техник хэрэгслийг угсрах
ГШҮ 2.4 Хөрс боловсруулалтын
техник хэрэгслийг тохируулах
ГШҮ 2.5 Хөрс боловсруулалтын
техник хэрэгслийн тохиргоог
шалгах
ГШҮ 2.6 Хөрс боловсруулалтын
техник тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 3.1 Тарилтын техник багаж
хэрэгслийг сонгож авах
ГШҮ 3.2 Тарилтын техник багаж
хэрэгслийг шалгах
ГШҮ 3.3 Тарилтын техник, тоног
төхөөрөмжийн тохиргоог хийх
ГШҮ 3.4 Тарилтын техник, тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 4.1 Усалгааны тоног
төхөөрөмж, гар багаж хэрэгслийг
сонгож авах
ГШҮ 4.2 Усалгааны тоног
төхөөрөмж, гар багаж хэрэгслийг
шалгах
ГШҮ 4.3 Усалгааны тоног
төхөөрөмжийг угсрах
ГШҮ 4.4 Усалгааны систем, гар
багажийг ашиглах
ГШҮ 5.1 Ургамал хамгааллын
багаж, тоног төхөөрөмжийг сонгож
авах
ГШҮ 5.2 Ургамал хамгааллын гар
багаж, тоног төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Ургамал хамгааллын гар
багажийг ашиглах
ГШҮ 5.4 Ургамал хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг шалгах
ГШҮ 5.5 Ургамал хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг тохируулах
ГШҮ 5.6 Ургамал хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 6.1 Хүлэмжний байгууламжийн
материалыг сонгож авах
ГШҮ 6.2 Хүлэмж барих газрыг
сонгох

2

6

2

10

2

8

4

14

2

10

4

16

4

8

2

14

26

7

ЧЭ 7. Түймрээс
хамгаалах техник
хэрэгслийг
бэлтгэх

ГШҮ 6.3 Хүлэмжний байгууламжийн
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 6.4 Хүлэмжний байгууламжийн
бэлдэцийг угсрах
ГШҮ 6.5 Хүлэмжний байгууламжийг
бүрэх
ГШҮ 7.1 Түймрээс хамгаалах багаж,
тоног төхөөрөмжийг сонгож авах
ГШҮ 7.2 Түймрээс хамгаалах гар
багажийг шалгах
ГШҮ 7.3 Түймрээс хамгаалах тоног
төхөөрөмж шалгах
ГШҮ 7.4 Түймрээс хамгаалах тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах

Онол дадлагын харьцаа:

2

4

2

8

18

54

18

90

20:80
Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн дүрэм журам

•
•

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөх
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Гар багаж, тоног төхөөрөмжийг зааврын
дагуу ажиллуулах
Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж
ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
өмсөх
Анхны тусламжийн эмийн сан /зайлшгүй авч
явах/
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
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Орчин нөхцөл

•
•
•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•
•
•
•

Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Мод үржүүлгийн газарт
Ойн санд
Хүлэмжинд
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Чихэвч
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Үр боргоцойн техник хэрэгслийг бэлтгэх
1.1 Мод сөөгний үр үржүүлгийн техник хэрэгслийг
сонгож авах
1.2 Мод сөөгний үр үржүүлгийн техник хэрэгслийг
шалгах
1.3 Үр боргоцой боловсруулалтын тоног
төхөөрөмжийг жиллуулах
1.4 Мод сөөгний үр түүх багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
1.5 Мод сөөгний үр түүх багаж хэрэгслийг ашиглах
12
15-25
Мэдлэг
• Ойжуулалтын гар багаж техник хэрэгслийн нэр
төрөл, ангилал, зориулалт
• Ойжуулалтын
тоног
төхөөрөмжийн
ажиллагааны бүтэц, ангилал, зориулалт
• Гар багажны зориулалт
• Үр үржлийн техник хэрэгслийн нэр төрөл,
зориулалт
• Үр
боргоцой
боловсруулалтын
тоног
төхөөрөмжийн ажиллагааны үүрэг, зориулалт
• Үр
боргоцой
боловсруулалтын
тоног
төхөөрөмжийн ажиллагаа
Чадвар
• Үр
боргоцой
боловсруулалтын
тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
• Мод сөөгний үр түүх багаж хэрэгслийг ашиглах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах чадвартай
• Ажлын цаг баримтлах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
Шатах тослох материал, техникийн гарын авлага,
тааран шуудай
Гар багаж: шат, дэгээ төмөр, модонд авирагч багаж,
муна (мод доргиогч), түрдэг тэрэг, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
Техник, тоног төхөөрөмж: доргиогч машин, өргөгч
тавцант кран, тээвэрлэгч машин
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
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12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль
хамгаалах
ойн
нөхөрлөлүүдэд
зориулсан гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017
он
16. Монгол
орны
гол
хортон
шавьж,
Жанцантомбоо.Х, Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
24. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних,
арга
ажиллагаа,
Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот,
2017 он
27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол
орны
мод
сөөг,
Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2016 он
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29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг
ажиллуулах
2.1 Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг сонгож
авах
2.2 Хөрс боловсруулалтын гар багажийг ашиглах
2.3 Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг угсрах
2.4 Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг
тохируулах
2.5 Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийн
тохиргоог шалгах
2.6 Хөрс боловсруулалтын техник тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
16
15-25
Мэдлэг
• Хөрс боловсруулах техник хэрэгслийн үүрэг,
ажиллуулах зарчим
• Хөрс боловсруулах гар багажний төрөл,
зориулалт, үүрэг
Чадвар
• Хөрс боловсруулалтын техник тоног
төхөөрөмж, багажийг ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зориулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын цаг баримтлах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
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•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх

Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Ойн санд
Хүлэмжинд
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
Шатах тослох материал, техникийн гарын авлага,
тааран шуудай
• Гар багаж: хүрз, гаапуу, гар булдагч, тармуур,
зээтүү, техникийн засварын багаж, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
• Техник, тоног төхөөрөмж: анжис, борной, бул,
мотсийрүүлэгч, трактор
1.
www.safetyfirst.mn
2.
www.estandard.mn
3.
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4.
Багшийн гарын авлага
5.
Суралцагчийн гарын авлага
6.
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7.
Мэргэжлийн стандартууд
8.
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9.
Ойжуулалтын
ажлын
арга
технологи,
Энэбиш.Д Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н,
Цэнгэл.Б, Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн
мод сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг
үйлдвэрлэлийн
аргаар
боловсруулан
•
•
•
•
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бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010 он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын
авлага (Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд
зориулсан гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол
орны
гол
хортон
шавьж,
Жанцантомбоо.Х, Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль
орчны
хуулийн
эмхэтгэл,
Улаанбаатар хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого,
ногоон хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж,
журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын
авлага, Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар
хот, 2012 он
24. Нутгийн
иргэдэд
түшиглэсэн
түймрээс
урьдчилан сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи,
Цогтоо.Я, Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар
хот, 2014 он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2016 он
29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот, 2010
он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс
эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2017
он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Тарилтын техник хэрэгслийг бэлтгэх
3.1 Тарилтын техник багаж хэрэгслийг сонгож авах
3.2 Тарилтын техник багаж хэрэгслийг шалгах
3.3 Тарилтын техник, тоног төхөөрөмжийн тохиргоог
хийх
3.4 Тарилтын техник, тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
10
15-25
Мэдлэг
• Тарилтын техник хэрэгслийн үүрэг, зохион
байгуулалт, үүрэг, ажиллуулах зарчим
• Тарилтын гар багажний төрөл, зориулалт,
үүрэг
Чадвар
• Тарилтын
техник,
тоног
төхөөрөмжийн
тохиргоог хийх
• Тарилтын техник тоног төхөөрөмж, багажийг
аюулгүй ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер

34

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Шатах тослох материал, техникийн гарын авлага,
тарьц зөөвөрлөх уут, бортого
• Гар багаж: хүрз, гаапуу, гар булдагч, тармуур,
зээтүү, царил, хувин, подки, мөр гаргагч,
үрлэгч, техникийн засварын багаж, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
• Техник, тоног төхөөрөмж: 2 хөмрүүлүүртэй
анжис, моторт нүх /ямакапатель/ ухагч,
мотсийрүүлэгч, трактор, тарьц
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот
цэцэрлэгжүүлэлтийн
үндэс,
Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
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21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
24. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2010
он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Усалгааны тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
4.1 Усалгааны тоног төхөөрөмж, гар багаж
хэрэгслийг сонгож авах
4.2 Усалгааны тоног төхөөрөмж, гар багаж
хэрэгслийг шалгах
4.3 Усалгааны тоног төхөөрөмжийг угсрах
4.4 Усалгааны систем, гар багажийг ашиглах
14
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Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

15-25
Мэдлэг
• Усалгааны
техник
хэрэгслийн
үүрэг,
ажиллуулах зарчим
• Усалгааны гар багажний төрөл, зориулалт,
үүрэг
Чадвар
• Усалгааны тоног төхөөрөмжийг угсрах
• Усалгааны тоног төхөөрөмж, багажийг аюулгүй
ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын цаг баримтлах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
шланк, шланк холбогчууд, шатах тослох материал,
төрөл бүрийн цацруулагч хошуунууд, муфьт, хаалт,
төрөл бүрийн хоолой
• Гар багаж: гар услуур, хувин, чийг хэмжигч,
усан сан /ёмкость/, хүрз, засварын багаж,
хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл
• Техник, тоног төхөөрөмж: өөрөө явагч
бороожуулагч, трактор, зөөврийн усалгааны
систем, мотопомп, насос, цахилгаан үүсгүүр,
худаг, усны машин, мананцар усалгааны
систем, дуслын усалгааны систем
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
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Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот
цэцэрлэгжүүлэлтийн
үндэс,
Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
24. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
5.
6.
7.
8.
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25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Ургамал хамгааллын техник хэрэгслийг ажиллуулах
5.1 Ургамал хамгааллын багаж, тоног төхөөрөмжийг
сонгож авах
5.2 Ургамал хамгааллын гар багаж, тоног
төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
5.3 Ургамал хамгааллын гар багажийг ашиглах
5.4 Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг шалгах
5.5 Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг
тохируулах
5.6 Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
16
15-25
Мэдлэг
• Ургамал хамгааллын техник хэрэгслийн үүрэг,
ажиллуулах зарчим
• Ургамал хамгааллын гар багажний төрөл,
зориулалт, үүрэг
Чадвар

39

Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг
шалгах
• Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг
тохируулах
• Ургамал
хамгааллын тоног төхөөрөмж,
багажийг аюулгүй ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Хүлэмжинд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

уут шуудай, шил сав, хувин, ёмкость, дэлгэц, ургамал
хамгааллын бодис, усны эх үүсвэр
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гар багаж: мөчрийн хайч, гар хөрөө, хямсаа,
фермонт урхи, гэрлэн урхи, бүслүүр, автомакс,
засварын багаж, хөдөлмөр хамгааллын багаж
хэрэгсэл
• Техник, тоног төхөөрөмж: үүргийн шүршигч,
хор цацагч бага оврын онгоц, хор цацагч
машин
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
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10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот
цэцэрлэгжүүлэлтийн
үндэс,
Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
24. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
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27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2010
он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Хүлэмжний байгууламжийг барих
6.1 Хүлэмжний байгууламжийн материалыг сонгож
авах
6.2 Хүлэмж барих газрыг сонгох
6.3 Хүлэмжний байгууламжийн материалыг бэлтгэх
6.4 Хүлэмжний байгууламжийн бэлдэцийг угсрах
6.5 Хүлэмжний байгууламжийг бүрэх
14
15-25
Мэдлэг
• Хүлэмжний байгууламжийн төрөл, хийц, үүрэг,
зориулалт
• Хүлэмжний байгууламжийн зургийг унших
Чадвар
• Хүлэмжний байгууламжийг угсрах
• Хүлэмжийг бүрэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зориулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын цаг баримтлах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Ойн санд
Хүлэмжинд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
даруулга, плёнк, банз, труба, мод модон материал,
хадаас, төмөр хийц, төрөл бүрийн холбоосууд,
сүүдрэвч, гадас, чиглүүлэгч уяа, метр, нугас, тоосго,
полистрол хавтан, блок, цемент
• Гар багаж: хөрөө, сүх, алх, бахь, засварын
багаж, шат, дрилл, таслагч, матагч, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
• Техник, тоног төхөөрөмж: цахилгааны эх
үүсгүүр, халаалт хөргүүрийн систем
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот
цэцэрлэгжүүлэлтийн
үндэс,
Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
•
•
•
•
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15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
22. Ойн
тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
23. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
24. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
25. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
26. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
27. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
28. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
29. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
30. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
31. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2010
он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Түймрээс хамгаалах техник хэрэгслийг бэлтгэх
7.1 Түймрээс хамгаалах багаж, тоног төхөөрөмжийг
сонгож авах
7.2 Түймрээс хамгаалах гар багажийг шалгах
7.3 Түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж шалгах
7.4 Түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
8
15-25
Мэдлэг
• Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга
• Гал түймэртэй тэмцэх арга
• Гал түймрийн техник хэрэгслийн төрөл,
зориулалт, үүрэг, ажиллах зарчим
Чадвар
• Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх
• Гал түймэртэй тэмцэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Ажлын цаг баримтлах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Дадлагын газар
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
элс, шатах тослох материал, усны эх үүсвэр, хувин,
усны ёмкость, саармагжуулах бодис, шланк, холбогч,
хошуу, галд тэсвэртэй бүтээлэг, аранз
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Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Гар багаж: хувин, царил, хүрз, зээтүү, галын дэгээ,
цохиур, гар хөрөө, төмөр савар, сүх, галын хор,
тросон шүүр, холбоо барих хэрэгсэл, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
Техник, тоног төхөөрөмж: моторт хөрөө, усны машин,
насос, анжис
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот
цэцэрлэгжүүлэлтийн
үндэс,
Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн
үйлдвэрлэх
нь
Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага, Улаанбаатар хот, 2011 он
19. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
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22. Ойн

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

тухай
хуулийн
сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх
хамгаалах
гарын
авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр VI түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
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Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№
1
2
3

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Сунадаг метр
Тэмдэг тавьдаг
будаг
Тэмдэг тавьдаг
харандаа

Хэмжих
нэгж

Тоо/ш

ш

Овор хэмжээ

Марк

3

50 м сунадаг

Spencer

кг

20

Өндөр 25см

Soppec

ш

20

500 гр

Улаан өнгө

4

Газрын налуу
хэмжигч

ш

5

5

Пиишэг

ш

5

6

Хүрз

ш

10

7

Модны моторт нүх
ухагч

ш

1

8

Хангинуур сүх

ш

10

9

Үр боргоцой түүх
багаж

ком

5

10

11

Трактор

Анжис

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт

ш

ш

1

1

Хэмжээ
20х63х44мм
Жин-50гр
1х1,5-v
AA battery
Урт-2,5
Жин-5100гр
Бариулны урт900мм
Хүчин чадал2,1квт
Нүх ухах
диаметр-300мм
Жин-13,5кг
Банкны
багтаамж 55см3
Бариулын урт
70см

Suunto PM-5

Triangular ranging
Pole
Steel D-handle
Digging Shovel
Petrol Earth Auger
Hole Borer 5.2 HP
STRONG with 3
Drils + Extension
SET HQ
STIHL AX 12 T
Forestry Axe
tree climping set

Хөдөлгүүрдизель, усан
хөргүүртэй
Хүчин чадал-81
морины хүчтэй
Хурд км/цурагшаа 1,8933,4
Хойшоо 3,988,97
Овор хэмжээ
мм-урт 3930
Өргөн-1970
Өндөр-2780
70см авцын
өргөнтэй

Трактор Беларус82.1

Eberswalde
forestry Plough
“Waldmeister”
AK70-5 VK with
wheels

49

12

Ойжуулагч машин

ш

1

13

Түрдэг тэрэг

ш

5

100кг

14

Тарьц хийдэг уут

ш

10

Жин-760гр

5

Жин-2550гр
Урт-930мм
Диаметр-75

15

Тарьц суулгагч

ш

Plantemaskine
type JT
Wheelbarrow
Haemmerlin
Plant carier and
plucking Bag for
seedlings up to ca
Pottiputki planting
pipe
Planting spade
model
Neheim
Wiedehopf
(Hoopoe) Hoe,
oval
Rhoden
Spade VSA by
Junack
Water pump
Serm 50-v.cpl.
Flat fabric hose
rehau perlschlauch
15м
RH 32003

16

Колесовын царил

ш

10

100см иштэй

17

Өвөөлжин царил

ш

10

105см иштэй

18

Зээтүү

ш

10

100см иштэй

19

Хомбон хүрз

ш

10

110см иштэй

20

Усны насос

ш

1

21

Усалгааны хоолой

ш

1

2 сорох
хоолойтой
20м

22

Дуслын хооолой

ш

10

15 м

23

Үлээгч аппарат

ш

2

24

Гал унтраах дэвүүр

ш

5

6.4кг
Иш-1,2м
Өргөн 40см
Урт 38см

25

Үүргэвчтэй гал
унтраагуур

ш

2

Багтаамж 18л

16ltr Backpack
Water Mist forest
Fire Extinguishers

26

Стандарт төмөр
тармуур

ш

5

Өргөн 26см,
400гр

standart steel rake

Frontier Fire
Swatter

stainsteel garden
hoe types with
wood handle
Jinhua City
Xinfeng Tools
Factory
water tank 1000
litre plastic in
metal cage

27

Гар жоотуу

ш

5

Урт 33см, 400гр

28

Усны сав

ш

2

1тн

29
30

Резин цохиур
Тросон шүүр
Анхны тусламжийн
хайрцаг
Титэм хамгаалах
тор

ш
ш

5
5

150см урт
140см урт

ш

2

Family First Aid Kit

ш

100

Төмөр тор

31
32

50

33

Секатор

ш

15

Жин-230гр

34

Сийрэгжүүлэгч хайч

ш

5

Жин-990гр

35

Хүлэмж

ш

1

6x20м

ш

Өргөн 1 км
урт 2 км

ш

1

ш

1

ш

1

39

Тарьц хамгаалах
торон хашаа
Бороожуулах
систем
Хөрс сийрүүлэгч,
тэгшлэгч
Худаг

40

Борной

ш

1

41

Хор шүршигч

ш

3

11кг

42

Цавчуур

ш

5

40см

43

Хувин

ш

5

10л

44

Услуур

ш

10

8л

45

Гар хөрөө

ш

5

240мм

46
47

Хөрөө
Гэрлэн урхи
Мананжуулах
систем

ш
ш

3
2

5,6кг

ш

1

36
37
38

48

50 HP

Bypass Secateurs
Wilkinson Sword
Telescopic Bypass
Loppers

Lemken Achat 70 9 Tine

SR-420 STIHL
stihl-swiss-billhook
10 Litre
Galvanised Metal
Bucket - Indoor &
Outdoor use
Silky Gomtaro 240
Root-Cutting Hand
Saw
MS 261
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Хэлбэржүүлэгч хайч

ш

5

50

Дуулга
Гэрэл ойлгогчтой
хүрэм
Хөрөөдөлтөөс
хамгаалагдсан өмд
Төмөр хоншоортой
гутал
Арьсан Бээлий
Модны өндөр
хэмжигч

ш

15

Fiskars 23 Inch
PowerGear Hedge
Shears
Peltor

ш

15

Stihl

ш

15

Stihl

ш

15

stihl

хос

15

Stihl

ш

1

Vertex IV

51
52
53
54
55
56

Луужин

ш

5

57

Модны диаметр
хэмжигч (туузан)

ш

15

1200х763

Овор хэмжээ75х55х15
Урт-1,5м
Жин-70гр

Compass Suunto
Length&diametr
measurement
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58

Жилийн цагаригийн
өрөм

ш

5

increment borers

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Хөтөлбөр, стандарт
Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрд 10
ЧН бүрд 15-20
1
15-20
15-20
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр

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

Материалын нэр
Шатах тослох материал
Ус
Үр боргоцой зөөх шуудай
Тарьц зөөвөрлөх уут
Бортого
Шланк
Төрөл бүрийн холбогч
хоолойнууд
Ус зөөвөрлөх хувин
Үр түүх дэлгэц
Ургамал хамгааллын бодис
Мод модон материал
Чиглүүлэг уяа
Хадаас, гадас
Плёнк
Банз
Труба
Даруулга
Төрөл бүрийн холбоосууд
Тоосго
Полистрол хавтан
Блок
Цемент

Хэмжих нэгж Тоо /ш
л
тн
ш
ш
ш
м
ш
ш
М2
гр
куб
м
кг
м
мкуб
м
м
ш
ш
хэрэгцээгээр
ш
тн

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

15
100

15
5
1000
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Элс
Түймэр унтраах саармагжуулах
бодис
Галд тэсвэртэй бүтээлэг
Аранз

23
24
25
26

тн
гр
мкв
ш

15-20
15-20

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
болно):










хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементүүд

Ойжуулагч
IV
Ойжуулалтын техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Мод сөөгний үр
боргоцой түүх техник
хэрэгслийг сонгож авах

ЧЭ 1. Үр
боргоцойн техник
хэрэгслийг
бэлтгэх

ГШҮ 1.2 Мод сөөгний үр
боргоцойн техник
хэрэгслийг шалгах
ГШҮ 1.3 Үр боргоцой
боловсруулалтын тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГШҮ 1.4 Мод сөөгний үр
түүх багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код

NF 6210 – 21-002-401

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

I

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

ГН1.1.1 Цаг уур болон газрын байршлаас шалтгаалан
техник хэрэгслийг сонгосон.
ГН1.1.2 Модны төрөлд тохируулан модонд авирагч иж
бүрэн багаж, өргөгч тавцант кран, доргиогч, үр
цуглуулах дэлгэц, авирагч шат, дэгээ төмөр,
үр түүх гар багажийг оновчтой сонгосон.
ГН1.2.1 Шилмүүст болон навчит модны үр боргоцой
техник хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааг
шалгасан.
ГН1.2.2 Илэрсэн гэмтлийг мэдээлсэн.
ГН1.3.1 Шилмүүст болон навчит модны боргоцой үр
цайруулах техник хэрэгслийг зааврын дагуу
аюулгүй, хэвийн ажиллуулсан.
ГН1.3.2 Цайруулах машин болон зуухын температурыг
модны үр боргоцойн төрлөөс хамаарч
тохируулсан.
ГН1.4.1 Шилмүүст болон навчит модны үр боргоцой
түүх гар багажний аюулгүй хэвийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН1.4.2 Шаардлагатай гар багажний гэмтлийг илрүүлж
засварласан.

Дадлагын
газарт
Хүлэмжинд
Ойн санд
Онолын
танхимд

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 1.5 Мод сөөгний үр
түүх багаж хэрэгслийг
ашиглах

ГШҮ 2.1 Хөрс
боловсруулалтын техник
хэрэгслийг сонгож авах

ЧЭ 2. Хөрс
ГШҮ 2.2 Хөрс
боловсруулалтын
боловсруулалтын гар
техник
багажийг ашиглах
хэрэгслийг
ажиллуулах
ГШҮ 2.3 Хөрс
боловсруулалтын техник
хэрэгслийг угсрах

ГШҮ 2.4 Хөрс
боловсруулалтын техник
хэрэгслийг тохируулах

ГН1.4.3 Гар багажийг ажлын байранд эмх цэгцтэй
байрлуулсан.
ГН1.5.1 Шилмүүст болон навчит модны үр боргоцой
түүх гар багаж, техник хэрэгслийг аюулгүй,
заавар болон зориулалтын дагуу ашигласан.
ГН2.1.1 Хөрс боловсруулах технологийн дагуу трактор,
анжис, цант борной, шүдэт борной, бул,
сийрүүлүүр, мото анжис, мото борной, мото
сийрүүлүүр, сэндэчлүүр, фрезер, хүрз,
тармуур, цавчуур, маажуур, мөр гаргагч, гар
жоотуу, хөрс сийрүүлэгч сэрээг зориулалтын
дагуу сонгосон.
ГН2.1.2 Хөрс боловсруулах техник, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн аюулгүй, хэвийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН2.2.1 Хөрс боловсруулах технологийн дагуу хүрз,
тармуур, цавчуур, маажуур, мөр гаргагч, гар
жоотуу, хөрс сийрүүлэгч сэрээг зориулалтын
дагуу, аюулгүйн дүрмийг баримтлан, хөрс
боловсруулалтын үе шат бүрт тохируулан
зориулалтын дагуу ашигласан.
ГН2.3.1 Хөрс боловсруулах технологийн дагуу трактор,
анжис, цант борной, шүдэт борной, бул,
сийрүүлүүр, мото анжис, мото борной, мото
сийрүүлүүр, мото фрезер, сэндэчлүүрийг
зааврын дагуу аюулгүй хэвийн угсарсан.
ГН2.4.1 Хөрс боловсруулах технологийн дагуу трактор,
мото фрезер, анжис, цант борной, шүдэт
борной, бул, сийрүүлүүр, мото анжис, мото
борной, мото сийрүүлүүр, сэндэчлүүрийн
угсралтыг хөрсний механик бүтцээс
шалтгаалан тохируулсан.
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ГШҮ 2.5 Хөрс
боловсруулалтын техник
хэрэгслийн тохиргоог
шалгах

ГН2.5.1 Трактор, мото фрезер, анжис, цант борной,
шүдэт борной, бул, сийрүүлүүр, мото анжис,
мото борной, мото сийрүүлүүр, сэндэчлүүрийн
тохиргоо нь хөрс боловсруулах технологийн
дагуу гүний хэмжээнд тохирсон эсэхийг
шалгасан.

ГШҮ 2.6 Хөрс
боловсруулалтын техник
тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГН2.6.1 Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг
зааврын дагуу, аюулгүй хэвийн ажиллуулсан.

ГШҮ 3.1 Тарилтын техник
багаж хэрэгслийг сонгож
авах

ЧЭ 3. Тарилтын
техник
хэрэгслийг
бэлтгэх

ГШҮ 3.2 Тарилтын техник
багаж хэрэгслийг шалгах

ГШҮ 3.3 Тарилтын техник,
тоног төхөөрөмжийн
тохиргоог хийх

ГН3.1.1 Тарилтын технологид тохируулан
хөмрүүлүүртэй анжис, моторт нүх
/ямакапатель/ ухагч, мотсийрүүлэгч, трактор,
тарьц суулгагч, хүрз, гаапуу, гар булдагч,
тармуур, зээтүү, царил, хувин, подки, мөр
гаргагч, үрлэгч, техникийн засварын багаж,
хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл тарьц
зөөвөрлөх уут, бортогийг зөв сонгосон.
ГН3.2.1 Тарилтын технологид тохируулан
хөмрүүлүүртэй анжис, моторт нүх
/ямакапатель/ ухагч, мотсийрүүлэгч, трактор,
тарьц суулгагч, хүрз, гаапуу, гар булдагч,
тармуур, зээтүү, царил, хувин, подки, мөр
гаргагч, үрлэгч, техникийн засварын багаж,
хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл тарьц
зөөвөрлөх уут, бортогийг тарилтанд бэлэн
эсэхийг шалгасан.
ГН3.2.2 Тарилтын гар багажны гэмтлийг илрүүлж,
засварласан.
ГН3.3.1 Тарилтын техник хэрэгслийг үр, тарьц
суулгацны төрлөөс хамааруулан тохиргоог
зааврын дагуу хийсэн.
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ГШҮ 3.4 Тарилтын техник,
тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 4.1 Усалгааны тоног
төхөөрөмж, гар багаж
хэрэгслийг сонгож авах

ГШҮ 4.2 Усалгааны тоног
төхөөрөмж, гар багаж
хэрэгслийг шалгах

ЧЭ 4. Усалгааны
тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГШҮ 4.3 Усалгааны тоног
төхөөрөмжийг угсрах

ГШҮ 4.4 Усалгааны
систем, гар багажийг
ашиглах

ГН3.4.1 Тарилтын техник хэрэгслийг зааврын дагуу
аюулгүй хэвийн ажиллуулсан.
ГН4.1.1 Өөрөө явагч бороожуулагч, трактор, зөөврийн
усалгааны систем, мотопомп, цахилгаан
үүсгүүр, мананцар усалгааны систем, дуслын
усалгааны систем, намираа усалгааны
системийг тарилтын схем, талбайн байршил,
зориулалтанд тохируулан зөв сонгосон.
ГН4.2.1 Усалгааны материал, гар багаж, тоног
төхөөрөмжийн хүчин чадал, бүрэн бүтэн
байдал, эвдрэл гэмтэл, элэгдлийг сайтар
шалгасан.
ГН4.3.1 Усалгааны системийн тоноглолуудыг тарилтын
талбайн хэмжээ, хүчин чадалд тохируулан
тооцоолол болон схемийн дагуу аюулгүй зөв
угсарсан.
ГН4.3.2 Усалгааны системийг ажиллуулж, усны
алдагдлыг илрүүлж, засварласан.
ГН4.3.3 Ус шахалтын даралтыг хэмжиж, тоноглолуудыг
тохируулсан.
ГН4.3.3 Ус нь тарьц суулгацын хэсэгт тооцоололын
дагуу хангалттай хүрч байгаа эсэхийг
шалгасан.
ГН4.4.1 Усалгааны системийг усалгааны арга, норм,
давтагдах хугацаа, хуваарийг баримтлан
зааврын дагуу аюулгүй, хэвийн ажиллуулсан.
ГН4.4.2 Усалгааны арга, норм, давтагдах хугацаа,
хуваарийг баримтлан усалгааны гар багажийг
аюулгүй хэвийн ашигласан.
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ГШҮ 5.1 Ургамал
хамгааллын багаж, тоног
төхөөрөмжийг сонгож
авах

ЧЭ 5. Ургамал
хамгааллын
техник
хэрэгслийг
ажиллуулах

ЧЭ 6. Хүлэмжний
байгууламжийг
барих

ГШҮ 5.2 Ургамал
хамгааллын гар багаж,
тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Ургамал
хамгааллын гар багажийг
ашиглах
ГШҮ 5.4 Ургамал
хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг шалгах
ГШҮ 5.5 Ургамал
хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг тохируулах
ГШҮ 5.6 Ургамал
хамгааллын тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 6.1 Хүлэмжний
байгууламжийн
материалыг сонгож авах

ГШҮ 6.2 Хүлэмж барих
газрыг сонгох

ГН5.1.1 Ургамал хамгааллын гар багаж, техник
хэрэгслийг тарилтын талбайн хэмжээ,
байршилд тохируулан сонгосон.
ГН5.1.2 Гар багаж, техник хэрэгслийг ургамал
хамгааллын аргад нийцүүлэн сонгосон.
ГН5.2.1 Ургамал хамгааллын багаж хэрэгслийн бүрэн
бүтэн байдлыг шалгасан.
ГН5.2.2 Багаж хэрэгслийн гэмтлийг илрүүлж
засварласан.
ГН5.2.3 Шүршигчдийн хошуу, баллоныг цэвэрлэсэн.
ГН5.3.1 Ургамал хамгааллын багаж хэрэгслийг
зааврын дагуу, аюулгүй ашигласан.
ГН5.4.1 Хор цацралтын өндөр, зай, хошуунаас цацрах
хорны хэмжээг шалгасан.
ГН5.5.1 Хор цацагч хошууны хор цацралтын хэмжээг
стандартын дагуу тохируулсан.
ГН5.6.1 Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмжийг
зааврын дагуу аюулгүй хэвийн ажиллуулсан.
ГН6.1.1 Хүлэмжний төрөл болон хийцэд тохируулан
батлагдсан зураг, төсөв, зааврын дагуу, бат
бөх, чанартай, зориулалтын түүхий эд,
материалыг зөв сонгосон.
ГН6.2.1 Мэрэгч амьтнаас хол, усан хангамж болон
цахилгаан эх үүсгүүр сайтай газрыг сонгосон.
ГН6.2.2 Хөрсний гадаргуу тэгш, шим тэжээлийн
бодисуудаар бүрэн хангагдсан, намаг
шаваргүй газрыг зөв сонгосон.
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ГШҮ 6.3 Хүлэмжний
байгууламжийн
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 6.4 Хүлэмжний
байгууламжийн
бэлдэцийг угсрах

ГШҮ 6.5 Хүлэмжний
байгууламжийг бүрэх
ГШҮ 7.1 Түймрээс
хамгаалах багаж, тоног
төхөөрөмжийг сонгож
авах
ГШҮ 7.2 Түймрээс
хамгаалах гар багажийг
ЧЭ 7. Түймрээс
хамгаалах техник шалгах
хэрэгслийг
ГШҮ 7.2 Түймрээс
бэлтгэх
хамгаалах тоног
төхөөрөмж шалгах
ГШҮ 7.3 Түймрээс
хамгаалах тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГН6.3.1 Хүлэмжний төрөл болон хийцэд тохируулан
батлагдсан зураг, зааврын дагуу материал,
бэлдэцүүдийг бэлтгэсэн.
ГН6.4.1 Хүлэмжний төрөл болон хийцэд нийцүүлэн
батлагдсан зураг, зааврын дагуу бэлдэцүүдийг
бат бөх, чанартай угсарсан
ГН6.4.2 Угсралтын явцад гарсан алдааг зассан.
ГН6.5.1 Хүлэмжийг цаг уурын тохиромжтой нөхцөлд,
зураг, зааврын дагуу аюулгүй бүрсэн.
ГН6.5.2 Хүлэмжинд нарны цоонолтыг бууруулсан
хамгаалалтын бэлдэцийг зааврын дагуу зөв
бүрсэн.
ГН7.1.1 Түймрийн аюулын зэрэг, тархалт, байгаль цаг
уурын нөхцөл байдлыг харгалзан зориулалтын
багаж тоног төхөөрөмжийг оновчтой сонгосон.
ГН7.2.1 Түймрээс хамгаалах гар багажийн бүрэн бүтэн
байдал, ажиллагааг шалгасан.
ГН7.2.2 Гар багажний гэмтлийг илрүүлж, сайтар
засварласан.
ГН7.3.1 Түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагааг шалгасан.
ГН7.3.1 Түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийг
аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу зөв
ажиллуулсан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-003-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод, модлог ургамлын ургах нөхцөл, хөрсний үржил шим, байршлыг харгалзан мод
үржүүлгийн талбайг сонгох, зохион байгуулах, хамгаалах, усалгааны системийг
байгуулах, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Монгол хэлээр сонсох, унших, бичих, ойлгох чадвартай байх
 Тооцоолох
 Интернет, компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй байх.
 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг биелүүлж
ажиллах
 Талбайг хашиж хамгаалах материал, түүний чанар, бат бэх байдал, сонголт хийх
арга
 Гар багаж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны
тухай
 Хөрсний бүтэц, технологийн шинж чанарыг таних
 Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах арга
 Мод үржүүлгийн газрын бүтэц, зохион байгуулалтын тухай ойлголт
 Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах стандарт
 Байнгын мод үржүүлгийн газрын тухай ойлголт
 Түр мод үржүүлгийн газрын тухай
 Ажлын зургийн тэмдэг, тэмдэглэгээний тухай

ЧЭ 1. Мод үржүүлгийн
газрын талбайг сонгох

ГШҮ 1.1 Мод үржүүлгийн
талбайн төрлийг сонгох
зааварчилгаа авах
ГШҮ 1.2 Мод үржүүлгийн
талбайн план зурагтай
танилцах
ГШҮ 1.3 Мод үржүүлгийн
газрыг сонгох

2

8

6

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Үйлдвэрлэл
дээр

1

Чадамжийн
элемент

Анги дүүргэлт: 15-25
Чадамжийн нэгжид
Ногдох цаг: 90
Дадлага

Сургалтын
төв дээр

№

Онолын цаг

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

16
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2

ЧЭ 2. Мод үржүүлгийн
талбайн зохион
байгуулалт хийх

3

ЧЭ 3. Мод үржүүлгийн
газрыг хамгаалах

4

ЧЭ 4. Мод үржүүлгийн
газрын усалгааны
систем байгуулах

ГШҮ 1.4 Мод үржүүлгийн
талбайг тусгаарлаж
тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 2.1 Үрийн талбайг
зохион байгуулах
ГШҮ 2.2 Бойжуулах
талбайг зохион байгуулах
ГШҮ 2.3 Эх ургамлын
талбайг зохион байгуулах
ГШҮ 2.4 План зургийн
дагуу хэсгүүдийг
хаягжуулах
ГШҮ 3.1 Мод үржүүлгийн
газрыг хамгаалах
материалыг сонгож авах
ГШҮ 3.2 Мод үржүүлгийн
газрыг хамгаалах
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Мод үржүүлгийн
газрын шонгийн нүх ухах
ГШҮ 3.4 Мод үржүүлгийн
газрыг хашаажуулах
ГШҮ 3.5 Гал түймэр,
уснаас хамгаалах
байгууламж хийх
ГШҮ 3.6 Хамгаалалтын
ойн зурвас байгуулах
ГШҮ 4.1 Усалгааны
системийн багаж, тоног
төхөөрөмж, материалын
тооцоотой танилцах
ГШҮ 4.2 Усалгааны
систем байгуулахад
шаардагдах багаж, тоног
төхөөрөмж, материалыг
бэлтгэх
ГШҮ 4.3 План зургийн
дагуу усалгааны шуудууг
татах
ГШҮ 4.4 Усалгааны нөөц
усан санг байгуулах
ГШҮ 4.5 Хүлэмжинд
мананцар усалгааны
системийг угсрах
ГШҮ 4.6 Намираа
усалгааны системийг
угсрах

4

6

6

16

4

6

6

16

6

12

12

30
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5

ЧЭ 5. Мод үржүүлгийн
газрын засвар
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 4.7 Дуслын
усалгааны системийг
угсрах
ГШҮ 4.8 Энгийн аргаар
услах усалгааны багаж
хэрэгслийг ашиглах
ГШҮ 5.1 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн
эвдрэл гэмтлийг илрүүлэх
ГШҮ 5.2 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн
илэрсэн гэмтлийг засах
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн
гэмтлийг засварлах

Онол дадлагын харьцаа:

2

4

6

12

18

36

36
20:80

90

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

•
•
•
•
•

Ажил гүйцэтгэх
зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах, солих
эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам зэргийг дагаж
мөрдөх
Мод үржүүлгийн талбай байгуулах төлөвлөгөөг
мөрдөх
Мод үржүүлгийн талбай байгуулах зураг төсвийн
дагуу ажиллах
Ойжуулагчийн
мэргэжлийн
хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах
Гар багаж, тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу
ажиллуулах
Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас бүрэн
өмсөх
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
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•

Орчин нөхцөл

•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслийг
ашиглах:

•

•
•
•
•
•

Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Мод үржүүлгийн газар
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж бүрэн
хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх /Тухайн
ажилтаны биеийн гуравны нэг харагдах тод
оруулгатай/
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Чадамжийн элемент
1-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн газрын талбайг сонгох

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

1.1 Мод үржүүлгийн талбайн төрлийг сонгох
зааварчилгаа авах
1.2 Мод үржүүлгийн талбайн план зурагтай танилцах
1.3 Мод үржүүлгийн газрыг сонгох
1.4 Мод үржүүлгийн талбайг тусгаарлаж
тэмдэгжүүлэх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчдын тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

16
15-25
Мэдлэг
• Талбайн план зургийг унших
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн газрын талбайг тусгаарлах
арга
 Мод үржүүлгийн газрын талбайг тэмдэгжүүлэх
арга
Чадвар
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн газрын талбайг тусгаарлах
• Мод үржүүлгийн газрын талбайг тэмдэгжүүлэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
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•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Ойн санд
Компьютер Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
зураг, мод, шон, будаг, пайз, уяа, гадас, багс,

•
•
•
•
•
•
•
План
спрэй
• Гар багаж: мото нүх ухагч, GPS, луужин,
нивлээр, хүрз
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Forestry.gov.mn
4. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
5. Багшийн гарын авлага
6. Суралцагчийн гарын авлага
7. Мэргэжлийн стандарт MNS 6198:2010
8. Ч.Базарсад, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Цэнгэл “Ойн аж
ахуйн үндсэн ажлууд” Улааанбаатар хот, 2011 он
9. Ж.Бат-Эрдэнэ
“Мод,
үржүүлэг,
ойжуулалт”
Улаанбаатар хот, 2008 он
10. Д.Энэбиш “Ойжуулалтын ажлын арга технологи”
Улаанбаатар хот, 2011 он

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

Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Чадамжийн элемент
2-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайн зохион байгуулалт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

2.1 Үрийн талбайг зохион байгуулах
2.2 Бойжуулах талбайг зохион байгуулах
2.3 Эх ургамлын талбайг зохион байгуулах
2.4 План зургийн дагуу хэсгүүдийг хаягжуулах

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

16
15-25
Мэдлэг
• Талбайн план зургийг унших
• Багажтай ажиллах
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Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах стандарт
Чадвар
• Талбайн план зургийг унших
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн газрын талбайн зохион
байгуулалт хийх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Чиг татах утас, метр, пайз, хаяг, будаг, багс, хадаас,
мэдээллийн самбар
Гар багаж: хүрз, хөрөө, сүх, алх, гадас, нивлээр,
луужин, GPS, түрдэг тэрэг, богино холбооны хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Forestry.gov.mn
4. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
5. Багшийн гарын авлага
6. Суралцагчийн гарын авлага
7. Мэргэжлийн стандарт MNS 6198:2010
8. Ч.Базарсад, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Цэнгэл “Ойн аж
ахуйн үндсэн ажлууд” УБ хот, 2011 он
9. Д.Энэбиш “Ойжуулалтын ажлын арга технологи”
УБ хот, 2011 он
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

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

Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн газрыг хамгаалах
3.1 Мод үржүүлгийн газрыг хамгаалах материалыг
сонгож авах
3.2 Мод үржүүлгийн газрыг хамгаалах материалыг
бэлтгэх
3.3 Мод үржүүлгийн газрын шонгийн нүх ухах
3.4 Мод үржүүлгийн газрыг хашаажуулах
3.5 Гал түймэр, уснаас хамгаалах байгууламж хийх
3.6 Хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

16
15-25
Мэдлэг
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах стандарт
 Мод үржүүлгийн газрыг хамгаалах аргууд
Чадвар
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах
• Гал түймэр, уснаас хамгаалах байгууламж
хийх
• Хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Хадаас, метр, мод модон материал, төмөр хийц, хар
лаав, цемент, хаалга, плёнк, тарьц суулгац, элс хайрга,
шуудай, хувин, усны эх үүсвэр, будаг, багс, будаг
шингэлэгч
Гар багаж: хүрз, хөрөө, сүх, алх, таслагч, дрилл,
түрдэг тэрэг, холбооны хэрэгсэл, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл
Техник, тоног төхөөрөмж: зуурмагийн машин,
цахилгаан үүсгүүр, тээврийн хэрэгсэл, эксковатор,
ковш
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Forestry.gov.mn
4. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
5. Багшийн гарын авлага
6. Суралцагчийн гарын авлага
7. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
8. Мэргэжлийн стандарт MNS 6198:2010
9. Ч.Базарсад, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Цэнгэл “Ойн аж
ахуйн үндсэн ажлууд” УБ хот, 2011 он
10. Д.Энэбиш “Ойжуулалтын ажлын арга технологи”
УБ хот, 2011 он

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

Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн газрын усалгааны систем байгуулах
4.1 Усалгааны системийн багаж, тоног төхөөрөмж,
материалын тооцоотой танилцах
4.2 Усалгааны систем байгуулахад шаардагдах
багаж, тоног төхөөрөмж, материалыг бэлтгэх
4.3 План зургийн дагуу усалгааны шуудууг татах
4.4 Усалгааны нөөц усан санг байгуулах
4.5 Хүлэмжинд мананцар усалгааны системийг
угсрах
4.6 Намираа усалгааны системийг угсрах
4.7 Дуслын усалгааны системийг угсрах
4.8 Энгийн аргаар услах усалгааны багаж хэрэгслийг
ашиглах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

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

30
15-25
Мэдлэг
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн байгууламжийг засварлах

67

Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах стандарт
 Мод үржүүлэгийн газрын усалгааны системийн
онцлог
Чадвар
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн байгууламжийг засварлах
• Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах
• Мод үржүүлэгийн газрын усалгааны системийг
байгуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Хадаас, метр, мод модон материал, төмөр хийц, хар
лаав, цемент, хаалга, плёнк, тарьц суулгац, элс
хайрга, шуудай, хувин, усны эх үүсвэр, дээврийн
материал, цонх, хучилт, дулаалгын материал,
шохой, будаг, шил, шатах тослох материал,
цахилгааны хэрэгсэл
Гар багаж: хүрз, хөрөө, сүх, алх, таслагч, дрилл,
шат, түрдэг тэрэг, холбооны хэрэгсэл, хөдөлмөр
хамгааллын багаж хэрэгсэл, моторт хөрөө
Техник, тоног төхөөрөмж: зуурмагийн машин,
цахилгаан үүсгүүр, тээврийн хэрэгсэл, эксковатор,
ковш, кран
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Forestry.gov.mn
4. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
5. Багшийн гарын авлага
6. Суралцагчийн гарын авлага
7. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:
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8. Мэргэжлийн стандартууд
9. Ч.Базарсад, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Цэнгэл “Ойн аж
ахуйн үндсэн ажлууд” УБ хот, 2011 он
10. Д.Энэбиш “Ойжуулалтын ажлын арга технологи”
УБ хот, 2011 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн газрын засвар үйлчилгээ хийх
5.1 Мод үржүүлгийн газрын байгууламжийн эвдрэл
гэмтлийг илрүүлэх
5.2 Мод үржүүлгийн газрын байгууламжийн илэрсэн
гэмтлийг засах материалыг бэлтгэх
5.3 Мод үржүүлгийн газрын байгууламжийн гэмтлийг
засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

12
15-25
Мэдлэг
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн байгууламжийг засварлах
• Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах стандарт
Чадвар
• Багажтай ажиллах
• Мод үржүүлгийн байгууламжийг засварлах
• Мод үржүүлгийн газрыг байгуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Багаар ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Ойн санд
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
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Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
Хадаас, метр, мод модон материал, төмөр хийц, хар
лаав, цемент, хаалга, плёнк, тарьц суулгац, элс
хайрга, шуудай, хувин, усны эх үүсвэр, дээврийн
материал, цонх, хучилт, дулаалгын материал, шохой,
будаг, шил, шатах тослох материал, цахилгааны
хэрэгсэл
• Гар багаж: хүрз, хөрөө, сүх, алх, таслагч,
дрилл, шат, түрдэг тэрэг, холбооны хэрэгсэл,
хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл, моторт
хөрөө
• Техник, тоног төхөөрөмж: зуурмагийн машин,
цахилгаан үүсгүүр, тээврийн хэрэгсэл,
эксковатор, ковш, кран
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Forestry.gov.mn
4. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
5. Багшийн гарын авлага
6. Суралцагчийн гарын авлага
7. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
8. Мэргэжлийн стандартууд
9. Ч.Базарсад, Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Цэнгэл “Ойн аж
ахуйн үндсэн ажлууд” УБ хот, 2011 он
10. Д.Энэбиш “Ойжуулалтын ажлын арга технологи”
УБ хот, 2011 он
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
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Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр VI түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:

№

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр

1

Сунадаг метр

2
3
4

Тэмдэг тавьдаг
будаг
Тэмдэг тавьдаг
харандаа
Газрын налуу
хэмжигч

Маягт 1
Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Хэмжих
нэгж

Тоо/ш

ш

3

ш

20

ш

20

ш

5

Овор хэмжээ

Марк

Урт 15м
Жин 470гр
Хэмжээ 500мл
Жин 465гр
Урт 12см
Жин 320гр
Хэмжээ 20х63х44мм
Жин-50гр

Grub.Nr.34061OR
Grube Nr.
37-113BL

5

Луужин

ш

5

75х55х15

6

Пиишэг

ш

5

Урт-2,5
Жин-5100гр

7

Хүрз

ш

10

Бариулны урт-900мм

SUUNTO KB 14
D
Grube Nr. 81-025
Size: 135 x 65 x
35 mm.
Grube Nr.80-012
Хумбан хүрз
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Хүчин чадал-2,1квт
Нүх ухах диаметр-300мм
Жин-13,3кг
Банкны багтаамж 50,2сс
602*342*490мм
Урт 70см
Жин 1250гр

8

Модны моторт
нүх ухагч

ш

1

9

Хангинуур сүх

ш

10

10

Тээврийн
хэрэгсэл

ш

1

1.5тн даацтай

HYANDAI Porter

11

Түрдэг тэрэг

ш

5

400x100см. Жин 16.6гр

Хийн 1 болон 2
дугуйтай

12

Богино
холбооны
хэрэгсэл

ш

3

13

Зуурмагийн
машин

ш

1

14

Цахилгаан
үүсгүүр

ш

1

15

Дрилл

ш

5

97х57х29мм
Давтамж 400,00-470,0
Хүчин чадал 5w
1990кг
1 удаагийн зууралт 0,35м3
Хөдөлгүүр 5,5квт
Хүчдэл 220вт/50гц
451х242х379
13кг
12V.0-1300
10мм батерей

Танака брэнд

SHITL брэнд

BF-666S

JZC-350B

Ноnda GXH50
Makita 6271DWE

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Өнгөт атлас
Хөтөлбөр, стандарт
Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрд 10
ЧН бүрд 15-20
1
15-20
15-20
15
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
д/д
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
28

Материалын нэр
План зураг
Хашлаганы мод
Шон
Будаг
Пайз
Гадас
Багс
Чиг татах утас
Метр
Хаяг
Хадаас
Мэдээллийн самбар
Мод модон материал
Төмөр хийц
Хар лаав
Цемент
Хаалга
Плёнк
Тарьц суулгац
Элс хайрга
Шуудай
Хувин
Будаг шингэлэгч
Хучилт, дулаалгын материал
Шохой
Шил
Шатах тослох материал
Мод, сөөгний үр

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
литр
ш
ш
ш
боодол
ш
ш
кг
ш
ш
ш
кг
ш
ш
метр
ш
М3
ш
ш
ш
ш
кг
М2
литр
кг

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

1
хэрэгцээгэр
хэрэгцээгээр
8
хэрэгцээгээр
хэрэгцээгээр
3
2
2
3
18
1
хэрэгцээгээр
5
5
3
1
30
хэрэгцээгээр
Тус бүр 5
хэрэгцээгээр
10
2
1
10
5
хэрэгцээгээр
хэрэгцээгээр
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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
 Төслийн 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

ЧЭ 1. Мод
үржүүлгийн
газрын талбайг
сонгох

Ойжуулагч
IV
Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.1 Мод үржүүлгийн
талбайн төрлийг сонгох
зааварчилгаа авах

ГН1.1.1 Хөрс, усан хангамж, уур амьсгал, байгаль
орчин, эдийн засгийн нөхцлийг харгалзан
мод үржүүлгийн газрыг сонгох зааварчилгаа
авсан.

ГШҮ 1.2 Мод үржүүлгийн
талбайн план зурагтай
танилцах

ГН1.2.1 Мод үржүүлгийн талбайн батлагдсан план
зургийг зөв уншиж бүрэн ойлгосон.

ГШҮ 1.3 Мод үржүүлгийн
газрыг сонгох

ГШҮ 1.4 Мод үржүүлгийн
талбайг тусгаарлаж
тэмдэгжүүлэх

ГН1.3.1 Тэгш гадаргуутай, 2-3 градусаас ихгүй
налуутай талбай сонгосон
ГН1.3.2 Үер усны гамшигт өртөхөөргүй газар
сонгосон.
ГН1.3.3 Мод үржүүлгийн газрын талбайн суулгац
материалыг борлуулах газартаа ойр
байдлаар нь сонгосон.
ГН1.3.4 Тарьц суулгацын тээврийн үргүй зардлыг
хэмнэсэн, зам харилцаа сайтай байдлаар
нь сонгосон.
ГН1.4.1 Өнцөг хэмжигч багаж, GPS ашиглан
солбилцолтой зураг ашиглан талбайг зөв
хэмжсэн.
ГН1.4.2 Талбайн өнцгүүдийг холбож тэмдэгжүүлж
чиг тавьсан.
ГН1.4.3 Талбайн тэмдэгжүүлсэн хэсэгт шон зоосон.

NF 6210 – 21-003-401
I
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Дадлагын
газарт
Мод
үржүүлгийн
газарт
Онолын
танхимд

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 2.1 Үрийн талбайг зохион
байгуулах
ЧЭ 2. Мод
үржүүлгийн
талбайн зохион
байгуулалт
хийх

ГШҮ 2.2 Бойжуулах талбайг
зохион байгуулах
ГШҮ 2.3 Эх ургамлын талбайг
зохион байгуулах
ГШҮ 2.4 План зургийн дагуу
хэсгүүдийг хаягжуулах
ГШҮ 3.1 Мод үржүүлгийн
газрыг хамгаалах материалыг
сонгож авах
ГШҮ 3.2 Мод үржүүлгийн
газрыг хамгаалах материалыг
бэлтгэх

ЧЭ 3. Мод
үржүүлгийн
газрыг
хамгаалах

ГШҮ 3.3 Мод үржүүлгийн
газрын шонгийн нүх ухах
ГШҮ 3.4 Мод үржүүлгийн
газрыг хашаажуулах

ГШҮ 3.5 Гал түймэр, уснаас
хамгаалах байгууламж хийх

ГШҮ 3.6 Хамгаалалтын ойн
зурвас байгуулах

ГН2.1.1 Ээлжлэн тарих системийн дагуу үрийн 1, 2,
3-р талбайг байгуулсан.
ГН2.2.1 Ээлжлэн тарих системийн дагуу
бойжуулгын 1, 2, 3-р талбайг байгуулсан.
ГН2.2.2 Мод үржүүлгийн талбайг хэмжээнээс нь
хамааруулан 0,5-1 га болон 3-4 га-аар тэгш
өнцөгт талбайд хувааж зохион байгуулсан.
ГН2.3.1 Жимс, мод бутны үржүүлгийн зориулалтаар
нь зохион байгуулсан.
ГН2.4.1 Мод үржүүлгийн талбайн зохион
байгуулалт, план зургийн дагуу хэсгүүдийг
бүрэн хаягжуулсан.
ГН3.1.1 Мэрэгч амьтан орохоос хамгаалсан
чанартай, бат бөх материалыг батлагдсан
төсвийн дагуу сонгож авсан.
ГН3.2.1 2 м-ээс доошгүй урттай мод болон төмөр
шонг тайрч бэлтгэсэн.
ГН3.2.2 Тор, хадаас, төмөр утас, алх, мото нүх
ухагч, лоом, хар лав, хүрзийг хашаажуулах
талбайд аюулгүй зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
ГН3.3.1 50см гүнтэй, 30-аас доошгүй диаметр бүхий
нүх ухсан.
ГН3.4.1 Талбайн шон хоорондын зай 3м-ээс ихгүй
байдлаар тор татаж хашаажуулсан.
ГН3.5.1 Ус болон түймрийн аюулаас хамгаалсан
1,5-аас багагүй өргөнтэй харлуулсан зурвас
татсан.
ГН3.5.2 Анжис, тракторийг ашиглан далангийн
өргөн 70см-ээс багагүй, гүн 60см-ээс
багагүйгээр үерийн суваг татсан.
ГН3.6.1 Хамгаалалтын ойн зурвасанд тарих мод бут
сөөгийг зөв сонгосон.
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ГН3.6.2 Хамгаалалтын ойн зурвасанд тарих мод бут
сөөгний төрөлд тохируулан шуудууны гүн,
өргөнийг зөв тохируулж татсан.
ГН3.6.3 Цаг уурын нөхцөл, газрын өндөр намаас
шалтгаалан 3-4 эгнээ шилмүүст, навчит
мод, сөөгийг тарих ба мод хооронд 2-3м,
сөөгний хооронд 0,3-0,5м, эгнээний хооронд
зай 2м зайтай байхаар тооцоолж, тарьц
суулгацыг бат бөх суулгаж, хамгаалалтын
ойн зурвас байгуулсан.

ЧЭ 4. Мод
үржүүлгийн
газрын
усалгааны
систем
байгуулах

ГШҮ 4.1 Усалгааны системийн
багаж, тоног төхөөрөмж,
материалын тооцоотой
танилцах
ГШҮ 4.2 Усалгааны систем
байгуулахад шаардагдах
багаж, тоног төхөөрөмж,
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 4.3 План зургийн дагуу
усалгааны шуудууг татах

ГШҮ 4.4 Усалгааны нөөц усан
санг байгуулах

ГН4.1.1 Усалгааны системийн батлагдсан төсвийн
төлөвлөгөө, тооцоотой танилцсан.
ГН4.2.1 Усалгааны системийн иж бүрдэл,
тоноглолуудыг зөөвөрлөж, талбайд бүрэн
байршуулсан.
ГН4.3.1 Шангаар услах усалгааны шуудууг усан
хангамж, газрын налууд тохируулан
шуудууны өргөн 40см, гүн нь 20см-ээс
багагүй байхаар дундажаар тооцож татсан.
ГН4.4.1 Байгалийн тогтоцийг ашиглан талбайн
хэмжээнд тохируулан цөөрмийн нүх ухаж
шороог гаргасан.
ГН4.4.2 Цөөрмийн далан гадаргууг ашиглалтын
хугацаанаас хамааруулан материалыг
сонгож доторлосон.
ГН4.4.3 Цөөрмийн байгууламжийг усаар дүүргэж
шүүрэлттэй эсэхийг шалгаж засварласан.
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ГШҮ 4.5 Хүлэмжинд мананцар
усалгааны системийг угсрах

ГШҮ 4.6 Намираа усалгааны
системийг угсрах

ГШҮ 4.7 Дуслын усалгааны
системийг угсрах

ГН4.4.4 Ус агуулах төрөл бүрийн багтаамжтай савыг
1,5м-ээс доошгүй өндөрт аюулгүй байдлыг
хангаж байршуулсан.
ГН4.4.5 Цөөрөм болон усан санг усны эх үүсвэртэй
холбож усаар дүүргэсэн.
ГН4.5.1 Мананцар усалгааны системийг угсрах
заавартай танилцсан.
ГН4.5.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбайд угсарсан.
ГН4.5.3 Мананцар усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН4.5.4 Мананцар усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.
ГН4.6.1 Намираа усалгааны системийг угсрах
заавартай танилцсан.
ГН4.6.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбай болон хүлэмжинд
угсарсан.
ГН4.6.3 Намираа усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН4.6.4 Намираа усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.
ГН4.7.1 Дуслын усалгааны системийг угсрах
заавартай танилцсан.
ГН4.7.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбай болон хүлэмжинд
угсарсан.
ГН4.7.3 Дуслын усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН4.7.4 Дуслын усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.

78

ЧЭ 5. Мод
үржүүлгийн
газрын засвар
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 4.8 Энгийн аргаар услах
усалгааны багаж хэрэгслийг
ашиглах

ГН4.8.1 Хувин, зөөврийн сав, усны шланк, шланкны
хошууг зориулалтын дагуу зөв ашигласан.

ГШҮ 5.1 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн эвдрэл
гэмтлийг илрүүлэх

ГН5.1.1 Түймрийн халз зурвас дахь ургамлын
бүрхэцийг илрүүлсэн.
ГН5.1.2 Хашааны эвдрэл гэмтлийг илрүүлсэн.
ГН5.1.3 Үерийн далангийн хог шороог илрүүлсэн.
ГН5.1.4 Ойн зурвас дахь үхэж хатсан мод сөөгний
тоог гаргасан.

ГШҮ 5.2 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн
илэрсэн гэмтлийг засах
материалыг бэлтгэх

ГН5.2.1 Илэрсэн гэмтлийн хүрээнд засварлах мод
сөөг, түүхий эдийг зааврын дагуу сонгож
бэлтгэсэн.

ГШҮ 5.3 Мод үржүүлгийн
газрын байгууламжийн
гэмтлийг засварлах

ГН5.3.1 Түймрийн халз зурвас дахь ургамлан
бүрхэвчийг устгаж түймрийн зурвасыг
зааврын дагуу элдэншүүлсэн.
ГН5.3.2 Эвдэрч гэмтсэн хашааг засварласан.
ГН5.3.3 Үерийн далангийн хог шороог далангаас
гаргаж зайлуулсан.
ГН5.3.4 Ойн зурвасын үхсэн мод сөөгний нөхөн
тарилт хийсэн.

79

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөрс боловсруулалт хийх
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-004-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод үржүүлэг хийх газрын талбайн хөрс боловсруулах талбайг бэлтгэх, үндсэн
боловсруулалт хийх, хөрс боловсруулалтын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
ажиллуулах, хүлэмжийн хөрс бэлтгэх зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Монгол хэлээр сонсох, унших, бичих, ойлгох чадвартай
 Гадаад хэлний анхан шатны мэдлэгтэй
 Интернет, компьютерын анхан шатны мэдлэгтэй байх.
 Хөрсний бүтэц, технологийн шинж чанар
 Мод үржүүлгийн газрын хөрсний үндсэн боловсруулалт хийх
 Хүлэмжний хөрс боловсруулж, бэлтгэх
 Хөрс боловсруулах багаж хэрэгслэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглах
 Хөрс боловсруулалтыг механикжсан аргаар хийх технологи
 Гар аргаар хөрс боловсруулах
 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Талбайн
хөрсийг хагалах

3

ЧЭ 3. Талбайн
хөрсийг сийрүүлэх

ГШҮ 1.1 Талбайн хог хаягдлыг
цэвэрлэх
ГШҮ 1.2 Хөрс боловсруулах
талбайн хэмжээг гаргах
ГШҮ 1.3 Хөрс боловсруулах
талбайг тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 2.1 Хөрс хагалах схемийг
сонгох
ГШҮ 2.2 Талбайн хөрсийг
бордох
ГШҮ 2.3 Мод үржүүлгийн
газрын хөрсний үндсэн
боловсруулалт хийх
ГШҮ 3.1 Хөрс сийрүүлэх
хугацааг тодорхойлох

6

6

20

32

8

8

12

28

8

8

16

32

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

1

ЧЭ 1. Хөрс
боловсруулах талбайг
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургалтын
төв дээр

Чадамжийн элемент

Онолын цаг

№

Анги дүүргэлт: 15-25
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 216
Дадлага
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4

ЧЭ 4. Талбайн
хөрсийг тэгшлэх

5

ЧЭ 5. Хүлэмжний
хөрс /субстрат/
бэлтгэх

ГШҮ 3.2 Хөрс сийрүүлэх тоног
төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Мод үржүүлгийн
газрын хөрсийг сийрүүлэх
ГШҮ 4.1 Хөрс тэгшлэх техник
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Хөрс тэгшлэх гар
багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Боловсруулсан
хөрсийг тэгшлэх
ГШҮ 5.1 Хүлэмжний хөрс
бэлтгэхэд шаардагдах
материал түүхий эдийг
бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Хүлэмжний хөрс
боловсруулах техник, багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Хүлэмжинд далан
хийх талбайн үндсэн хөрсийг
хуулах
ГШҮ 5.4 Холимог хөрс бэлтгэж
даланг байгуулах

Онол дадлагын харьцаа:

12

12

16

40

20

20

44

84

54

54

108
25:75

216

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

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
•
•
•

•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•

дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах, солих
эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам зэргийг дагаж
мөрдөнө.
Мод үржүүлгийн талбайн хөрс боловсруулах
зааварчилгааг мөрдөх
Хөрс боловсруулах аргачлалыг зөв сонгох
Хөрс боловсруулах багаж, техник хэрэгсэлтэй
ажиллах үеийн ХАБЭА-н зааварчилгааг дагах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллах
Хөрс боловсруулах гар багаж, техник тоног
төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулах
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

• Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас бүрэн
өмсөх
• Ойн инженер
• Ойн техникч
• Ойн туслах ажилтан
• Тракторчин
• Байгаль хамгаалагч
• Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
• Хамтран суралцагчид
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Мод үржүүлэгийн талбай
• Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх /Тухайн
ажилтаны биеийн гуравны нэг харагдах тод
оруулгатай/
• Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
• Дуулга өмсөх
• Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
• Бээлий өмсөх
• Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог, тоос шороо
орохоос хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөрс боловсруулалт хийх

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Хөрс боловсруулах талбайг бэлтгэх
1.1 Талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх
Гүйцэтгэлийн шалгуур
1.2 Хөрс боловсруулах талбайн хэмжээг гаргах
үзүүлэлтийн нэрс:
1.3 Хөрс боловсруулах талбайг тэмдэгжүүлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 32
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Хөрс боловсруулах технологийн дараалал
• Бордооны төрөл, найрлага, норм
• Хөрс боловсруулах багаж хэрэгсэл
• Хөрсний физик шинж чанар
Чадвар
• Хөрсийг технологийн дагуу боловсруулах
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
• Бордооны тун нормыг тохируулах
чадвар, хандлага:
• Хөрсийг зааврын дагуу бордох
• Хөрс боловсруулах багаж хэрэгслийг зориул
алтын дагуу ашиглах
• Хөрсний физик шинж чанарыг тогтоох
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг з
ориулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
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Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
Ажигч гярхай байх
Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ ава
х
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хам
гаалж ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
метр, шатах тослох материал, бууц, эрдэс бордоо,
Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
органик бордоо, шуудай, шиГШҮ үр
• Гар багаж: хөрөө, гадас, GPS, хүрз, царил ,
жоотуу, тармуур, метр
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
хэрэгслийн жагсаалт:
бордоо цацагч техник, ХАА-н машин, хөрс
боловсруулалт хийх бага оврын трактор,
сийрүүлэгч, сэндчилэгч, бул, борной, анжис
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох
аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ерөнхий шаардлага MNS 2418:2011 Мод
Ашигласан материал:
үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах арга.
7. Ерөнхий шаардлага MNS 6252:2011 Мод
үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх арга.
8. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
9. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
•
•
•
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10. Бууцан

бордоо бэлтгэх технологийн гарын
авлага
Буянбаатар.А,
Нандинцэцэг.С
Улаанбаатар хот, 2012 он

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

Хөрс боловсруулалт хийх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Талбайн хөрсийг хагалах
2.1 Хөрс хагалах схемийг сонгох
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 2.2 Талбайн хөрсийг бордох
нэрс:
2.3 Мод үржүүлгийн газрын хөрсний үндсэн
боловсруулалт хийх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 28
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Хөрс боловсруулах технологийн дараалал
• Хөрсний механик бүтэц
• Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийн аж
иллуулах зарчим
• Хөрс хагалах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөм
ж
Чадвар
• Хөрсийг технологийн дагуу хагалах
• Хөрс боловсруулах агротехникийг ажиллуула
х
• Хөрс хагалах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөм
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
жийг ажиллуулах
хандлага:
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
Сургалт явагдах газар:
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Мод үржүүлэгийн талбай
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Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
Үзүүлэн
жагсаалт:
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн сурах бичиг
Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Шатах тослох материал
• Гар багаж: хүрз, жоотуу, зээтүү, тармуур,
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
гаапуу, холбоо барих хэрэгсэл
хэрэгслийн жагсаалт:
• Техник, тоног төхөөрөмж: трактор, анжис,
мот- газар хагалагч, сэндчилүүр
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ерөнхий шаардлага MNS 2418:2011 Мод
үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах арга.
7. Ерөнхий шаардлага MNS 6252:2011 Мод
Ашигласан материал:
үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх арга.
8. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
9. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он|
10. Бууцан бордоо бэлтгэх технологийн гарын
авлага Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С
Улаанбаатар хот, 2012 он
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Хөрс боловсруулалт хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Талбайн хөрсийг сийрүүлэх
3.1 Хөрс сийрүүлэх хугацааг тодорхойлох
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 3.2 Хөрс сийрүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажилд
нэрс:
бэлтгэх
3.3 Мод үржүүлгийн газрын хөрсийг сийрүүлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг:
32
Суралцагчийн тоо:
15-25
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, Мэдлэг
хандлага:
• Хөрс боловсруулах технологийн дараалал

85

Хөрсний механик бүтэц
Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг ажи
ллуулах
зарчим
Чадвар
• Хөрсийг технологийн дагуу сийрүүлэх/боловс
руулах/
• Хөрс боловсруулах багаж хэрэгсэл, агротехни
кийг ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй ашиглалтын дагуу зөв х
арьцах /ажиллуулах/
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Мэргэжлийн сурах бичиг
шатах тослох материал
Шүдэт борной, сийрүүлүүр, бага оврын трактор,
түрдэг тэрэг
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ерөнхий шаардлага MNS 2418:2011 Мод
үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах арга.
7. Ерөнхий шаардлага MNS 6252:2011 Мод
үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх арга.
8. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:
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9. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,

Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
10. Бууцан бордоо бэлтгэх технологийн гарын
авлага Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С
Улаанбаатар хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөрс боловсруулалт хийх

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Талбайн хөрсийг тэгшлэх
4.1 Хөрс тэгшлэх техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 4.2 Хөрс тэгшлэх гар багаж хэрэгслийг ажилд
нэрс:
бэлтгэх
4.3 Боловсруулсан хөрсийг тэгшлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 40
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Хөрс боловсруулах технологийн дараалал
• Хөрсний механик бүтэц
• Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийн аж
иллуулах зарчим
Чадвар
• Хөрсийг технологийн дагуу боловсруулах
• Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг ажи
ллуулах
Хандлага
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
хандлага:
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
Сургалт явагдах газар:
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Мод үржүүлэгийн талбай
• Компьютер
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Проектор
жагсаалт:
• Проекторын дэлгэц
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• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Материал, түүхий эдийн жагсаалт: шатах тослох материал
• Гар багаж: гар бул, тармуур, малтуур, хүрз,
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
түрдэг тэрэг
хэрэгслийн жагсаалт:
• Техник, тоног төхөөрөмж: трактор, бул,
тэгшлэгч техник, шүдэт борной
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
Ашигласан материал:
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
7. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он|
8. Ерөнхий шаардлага MNS 2418:2011 Мод
үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах арга.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөрс боловсруулалт хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Хүлэмжний хөрс /субстрат/ бэлтгэх
5.1 Хүлэмжний хөрс бэлтгэхэд шаардагдах
материал түүхий эдийг бэлтгэх
5.2 Хүлэмжний хөрс боловсруулах техник, багаж
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
нэрс:
5.3 Хүлэмжинд далан хийх талбайн үндсэн хөрсийг
хуулах
5.4 Холимог хөрс бэлтгэж даланг байгуулах
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 84
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Хөрс боловсруулах технологийн дараалал
• Хөрсний механик бүтэц
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
• Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийн аж
хандлага:
иллуулах зарчим
• Хүлэмжний хиймэл хөрс бэлтгэх орц, норм
Чадвар
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Хөрсийг технологийн дагуу боловсруулах
Хөрс боловсруулалтын техник хэрэгслийг аюу
лгүй ажиллуулах
• Хүлэмжний хиймэл хөрс бэлтгэх орц, нормыг
тохируулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зор
иулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг хан
гаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
Сургалт явагдах газар:
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Мод үржүүлгийн талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Мэргэжлийн сурах бичиг
Материал, түүхий эдийн жагсаалт: шатах тослох материал
• Гар багаж: гар бул, тармуур, малтуур, хүрз,
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
түрдэг тэрэг
хэрэгслийн жагсаалт:
• Техник, тоног төхөөрөмж: трактор, бул,
тэгшлэгч техник
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
Ашигласан материал:
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
7. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот,
2014 он|
8. Мод үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах
арга. Ерөнхий шаардлага MNS 2418:2011
9. Ерөнхий шаардлага MNS 6252:2011 Мод
үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх арга.
•
•
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр IV түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

90

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр

1 Анжис

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Хэмжих
Тоо/ш
нэгж
ш

1

2 Цант борной

ш

1

3 Пиишэг

ш

1

4 Хүрз (шулуун)

ш

20

5 Тармуур

ш

20

6 Сунадаг метр

ш

3

7 Царил

ш

1

8 Жоотуу

ш

1

Хөрс боловсруулалт хийх
10 бага оврын тракторын
хамт

ш

1

11 Сийрүүлэгч

ш

1

13 Анжис

ш

1

14 Шүдэт борной

ш

1

Овор хэмжээ

Марк

70см авцын өргөнтэй
Авцын өргөн-2300мм
Дискны тоо-20
Дискны диаметр560мм
Жин-820кг
Урт-2,5
Жин-5100 гр
Бариулны урт-900мм
Өргөн-64см
Жин-520гр
30см урттай
50м сунах
Их бие 80см урттай
Ирний урт 35см
3кг
Их бие 80см урттай
Ирний урт 45см
3кг
Трактор:
2500кг
3320х1660х2570мм
Хөрс
боловсруулагч:дүүжинт,
2000кг
6,4х2,5х1,8мм

AK70-5

16 иртэй, 6-16см гүнд
сийрүүлэх
2 хутгатай 20-25см гүн
хагалах
Авцын өргөн 1,50м
170кг
7квт/10м.х

Борной:
ЗИГ-ЗАГ

Хятад
Хятад
Герман
Герман

Герман

ОХУ
ВТЗ-2032А
ЛИДЕР-6Н

1GQN-25
1L-220
Ts-170
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Өнгөт атлас
Хөтөлбөр, стандарт
Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарьчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

Тоо ширхэг
1
20
ЧЭ бүрд 15-20
20
15-20
15-20
20
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр

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

Материалын нэр
Сунадаг метр
Шатах тослох материал
Бууц
Эрдэс бордоо
Органик бордоо
Шуудай
ШиГШҮ үр

Хэмжих
нэгж

Тоо /ш

ш
л
тн
тн
тн
ш
ш

2-3
хэрэгцээгээр
3
3
3
хэрэгцээгээр
2

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
 Төслийн 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

Ойжуулагч
IV
Хөрс боловсруулалт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Талбайн хог
хаягдлыг цэвэрлэх

ЧЭ 1. Хөрс
боловсруулах
талбайг бэлтгэх

ЧЭ 2. Талбайн
хөрсийг хагалах

ГШҮ 1.2 Хөрс
боловсруулах талбайн
хэмжээг гаргах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

NF 6210 – 21-004-401
I

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
ГН1.1.1 МҮГ-ын ил хог хаягдлыг бүрэн
цэвэрлэж зайлуулсан.
ГН1.2.1 План зургийн дагуу хөрс боловсруулах
талбайн хэмжээг хэмжээнээс нь
хамааруулан сунадаг метр, алхдаг
метр, GPS, рек мод ашиглан зөв
хэмжсэн.

ГШҮ 1.3 Хөрс
боловсруулах талбайг
тэмдэгжүүлэх

ГН1.3.1 Хэмжсэн талбайн булангуудад шон
зоосон.

ГШҮ 2.1 Хөрс хагалах
схемийг сонгох

ГН2.1.1 МҮГ-ын хөрс хагалгааны схемийг
талбайн хэмжээ, хөрсний механик
бүтцээс шалтгаалан зөв сонгосон.
ГН2.1.2 Хөрс боловсруулалтын техник тоног
төхөөрөмжийг зааврын дагуу аюулгүй
хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН2.1.3 Хөрс боловсруулах гар багаж
хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй
хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Дадлагын
газарт
Мод
үржүүлгийн
газарт
Хүлэмжинд
Ойн санд
Онолын
танхимд

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 2.2 Талбайн хөрсийг
бордох

ГШҮ 2.3 Мод үржүүлгийн
газрын хөрсний үндсэн
боловсруулалт хийх

ЧЭ 3. Талбайн
хөрсийг сийрүүлэх

ГШҮ 3.1 Хөрс сийрүүлэх
хугацааг тодорхойлох

ГН2.2.1 Хөрс бордох бууцыг талбайн хэмжээнд
тохируулан тооцож, тээвэрлэж
авчирсан.
ГН2.2.2 Авчирсан бууцыг үндсэн хөрс
боловсруулалтын өмнө 1 га-д 15-20тн
байхаар тооцож жигд тараан
байршуулсан.
ГН2.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас
хэрэгслийг зөв өмсөж, ХАБЭА-н
зааварчилгааг авч мөрдсөн.
ГН2.3.2 МҮГ-ын хөрс боловсруулах
хөмрүүлэгтэй, хөрслүүртэй анжисын
аль нэгийг оновчтой сонгосон.
ГН2.3.3 МҮГ-ын талбайн хэмжээ, хөрсний
механик бүтцээс хамааруулан эргүүлж
хагалах, гүн хавж хагалах аргын аль
тохиромжтойг зөв сонгож
боловсруулсан.
ГН2.3.4 Хагалгааг анжисаар шан ба хамар
үүсгэлгүй хагалж, хамар үүсгэлгүй 2225см гүн хагалж уриншилсан.
ГН2.3.5 Атар газрыг хагалсны дараа
агротехникийн шаардлагаас
хамааруулан хөмрөлттэй ба цант
сэндчлүүрээр 6-14см гүнд сэндчлүүр
хийсэн.
ГН3.1.1 МҮГ-ын талбайг цаг уурын нөхцөл
байдал, тухайн бүс нутгийн онцлог,
тухайн газрын хөрсний механик бүтцэд
тохируулан хавар 5-6 сард, намар 10
сарын 1-15-ны хооронд хөрс сийрүүлэх
хугацааг оновчтой тодорхойлсон.
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ГШҮ 3.2 Хөрс сийрүүлэх
тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх

ГШҮ 3.3 Мод үржүүлгийн
газрын хөрсийг сийрүүлэх

ГШҮ 4.1 Хөрс тэгшлэх
техник хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ЧЭ 4. Талбайн
хөрсийг тэгшлэх

ГШҮ 4.2 Хөрс тэгшлэх гар
багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ГШҮ 4.3 Боловсруулсан
хөрсийг тэгшлэх

ГН3.2.1 Хөрс сийрүүлэлтийн техник тоног
төхөөрөмжийг зааврын дагуу аюулгүй
хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН3.2.2 Хөрс сийрүүлэлтийн гар багаж
хэрэгслийг зааврын дагуу аюулгүй
хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН3.1.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас
хэрэгслийг зөв өмсөж, ХАБЭА-г
мөрдсөн.
ГН3.1.2 МҮГ-ын хөрсийг 6-14см гүнд
технологийн дагуу, 1-2 га талбайг мото
сийрүүлүүр, анжис, борной, 3 га ба
түүнээс дээш хэмжээтэй талбайг
техник тоног төхөөрөмж ашиглан
сийрүүлсэн.
ГН4.1.1 МҮГ-ын талбайн хэмжээнээс
хамааруулан хөрс тэгшлэгчийг сонгож,
техникийн аюулгүй хэвийн ажиллагааг
шалгаж, ажиллуулсан.
ГН4.2.1 МҮГ-ын талбайн хэмжээнээс
хамааруулан гар хөрс тэгшлэгч
тармуурыг сонгосон.
ГН4.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас
хэрэгслийг зөв өмсөж, ХАБЭА-г
мөрдсөн.
ГН4.3.2 МҮГ-ын хагалсан талбайд хөрс
тэгшлэгчийг тракторт чирч тухайн
талбайн овгор хэсгийг жигд тарааж
тэгшилсэн.

96

ГШҮ 5.1 Хүлэмжний хөрс
бэлтгэхэд шаардагдах
материал түүхий эдийг
бэлтгэх

ГШҮ 5.2 Хүлэмжний хөрс
боловсруулах техник,
багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
ЧЭ 5. Хүлэмжний
хөрс /субстрат/
бэлтгэх

ГШҮ 5.3 Хүлэмжинд далан
хийх талбайн үндсэн
хөрсийг хуулах

ГШҮ 5.4 Холимог хөрс
бэлтгэж даланг байгуулах

ГН4.3.3 МҮГ-ын талбайн шинэхэн хагалсан
хөрсний 10см-ийн гүн хүртэл нягтруулж
булдсан.
ГН5.1.1 Тухайн тарих модны төрөл зүйлээс
шалтгаалан хүлэмжний хөрсний
холимог бэлтгэх арга, тооцоо,
зааварчилгаатай танилцсан.
ГН5.2.2 Тухайн тарих модны төрөл зүйлээс
шалтгаалан хүлэмжний хөрсний
холимогт орох түүхий эд материалыг
тооцооны дагуу зөв сонгож бэлтгэсэн.
ГН5.2.1 Хүлэмжний хөрс боловсруулах роторт
сийрүүлэгч, хүрз, тармуур, гаапуу, гар
сийрүүлэгчийн аюулгүй хэвийн
ажиллагааг шалгаж, ажилд бэлэн
болгосон.
ГН5.3.1 Хүлэмжний өнгөн хөрсийг анжис болон
гар багаж ашиглан хуулсан.
ГН5.3.2 Хүлэмжний хийцээс хамааруулан
далангийн хэмжээг схемийн дагуу
сунадаг метр ашиглан зөв тавьсан.
ГН5.4.1 Хүлэмжний далангийн хашлага хийх
3см-аас доошгүй зузаантай банз
сонгож, материалыг хэмжээний дагуу
бэлтгэсэн.
ГН5.4.2 Хашлагыг тогтоох гадасыг банзны
уртын хэмжээнд тохируулан
хүрэлцээтэй тоогоор бэлтгэсэн.
ГН5.4.3 Далангийн схем болон хэмжээний дагуу
утсаар чиг татаж, чигийн дагуу банзаа
тавьж, 20см-ээс багагүй өндөртэй
хашлагыг бат бөх гадаслаж тогтоосон.
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ГН5.4.4 Хүлэмжний хөрсний холимогт орох хар
шороо, элс, бууц, үртэс, биоялзмагийг
хүлэмжийн талбайн хэмжээнд
тохируулан хүрэлцээтэй хэмжээгээр
татаж авчирсан.
ГН5.4.5 Хүлэмжний хиймэл хөрсний найрлагын
харьцаа нь 50% нь хар шороо, 30%
голын том ширхэгтэй элс, 20% нь
ялзарсан хөх бууцыг сайтар хольж
бэлэн болгосон.
ГН5.5.6 Бэлтгэсэн холимогоо зөөвөрлөж,
далангийн хашлага руугаа дүүргэж,
нягтруулж, сайтар тэгшилсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-005-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод үржүүлгийн газрын талбайг услах, хог ургамлыг устгах, хөрсийг сийрүүлэх, бордох,
хортон шавьжаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшлийг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
 Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
 Хөрс боловсруулалт хийх
 Үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
 Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
 Ойн санг хамгаалах
 Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Мод
үржүүлгийн
талбайд усалгаа
хийх

2

ЧЭ 2. Мод
үржүүлгийн

ГШҮ 1.1 Усалгааны норм,
хуваарьтай танилцах
ГШҮ 1.2 Усалгааны нөөц усан
сан бүрдүүлэх
ГШҮ 1.3 Шангаар услах
ГШҮ 1.4 Зурвасаар услах
ГШҮ 1.5 Хайрцагаар услах
ГШҮ 1.6 Тогоогоор услах
ГШҮ 1.7 Бороожуулах аргаар
услах
ГШҮ 1.8 Дуслын усалгааны
аргаар услах
ГШҮ 1.9 Намираа усалгааны
аргаар услах
ГШҮ 2.1 Хог ургамлыг устгах
хугацаатай танилцах

Дадлага

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Үйлдвэрлэ
л дээр

Чадамжийн
элемент

Сургалтын
төв дээр

№

Онолын цаг

Анги дүүргэлт: 15- 25
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 108

4

12

14

30

4

4

8

16

99

талбайн хог
ургамлыг устгах

3

4

5

ГШҮ 2.2 Хорт бодистой аюулгүй
ажиллах зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 2.3 Хог ургамлыг устгах
багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, материалыг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Хог ургамлыг устгах
ГШҮ 3.1 Сийрүүлэлтийн багаж,
хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг
бэлтгэх
ЧЭ 3. Мод
үржүүлгийн
ГШҮ 3.2 Сийрүүлэлтийн багаж,
талбайн хөрсийг хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг
сийрүүлэх
ажиллуулах
ГШҮ 3.3 Мод үржүүлгийн
талбайн хөрс сийрүүлэх
ГШҮ 4.1 Мод сөөгний тарьцийг
бордох зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 4.2 Бордох хугацаатай
танилцах
ГШҮ 4.3 Бордоо бэлтгэх
ГШҮ 4.4 Бордох багаж хэрэгсэл,
ЧЭ 4. Мод
тоног төхөөрөмийг ажилд
сөөгний тарьцийг
бэлтгэх
бордох
ГШҮ 4.5 Нэмэлт бордолт хийх
ГШҮ 4.6 Эрдэс бороогоор
бордох
ГШҮ 4.7 Органик бордоогоор
бордох
ГШҮ 4.8 Бактерийн бордоогоор
бордох
ГШҮ 5.1 Тарьцийн өвчин
хортныг илрүүлэх
ГШҮ 5.2 Тарьцийг өвчин,
хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг ажилд
ЧЭ 5. Тарьцийг
бэлтгэх
өвчин хортон
шавьжаас
ГШҮ 5.3 Өвчин хортонтой
хамгаалах
агротехникийн аргаар тэмцэх
ГШҮ 5.4 Өвчин хортонтой
биологийн аргаар тэмцэх
ГШҮ 5.5 Өвчин хортонтой
химийн аргаар тэмцэх
Онол дадлагын харьцаа:

2

4

6

12

4

8

12

24

4

8

14

26

18

36

54
17:83

108
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм
журам

•
•

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•

•

•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага
болон
үйл
ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Мод
үржүүлгийн
талбайн
арчилгааны
зааварчилгааг мөрдөх
Мод үржүүлгийн талбайн арчилгаа хийх
аргуудыг оновчтой сонгох
Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх гар
багаж, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг
хангах
Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх гар
багаж, тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу
ажиллуулах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
өмсөх
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Мод үржүүлгийн газар
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайд усалгаа хийх
1.1 Усалгааны норм, хуваарьтай танилцах
1.2 Усалгааны нөөц усан сан бүрдүүлэх
1.3 Шангаар услах
1.4 Зурвасаар услах
1.5 Хайрцагаар услах
1.6 Тогоогоор услах
1.7 Бороожуулах аргаар услах
1.8 Дуслын усалгааны аргаар услах
1.9 Намираа усалгааны системийн аргаар услах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

30
15-25
Мэдлэг
• Усалгааны аргууд
• Усалгааны норм
• Усалгааны
багаж
тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах зарчим
Чадвар
• Усалгааг схемийн дагуу хийх
• Усалгааны
багаж
тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах
• Усалгааны нөөц усан сан бүрдүүлэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хамга
алж ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
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•
•
•
•
•
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

шланк, услуур
•
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Ашигласан материал:

Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
Принтер
Канон
Скайнер

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Гар багаж: копидона, гар услуур
Техник, тоног төхөөрөмж: усалгааны систем,
худаг усны эх үүсвэр, мотопомп насос
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Ойжуулалтын ажлын стандарт
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Модлог ургамал судлал, Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
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22. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргиййлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар., Улаанбаатар хот, 2014 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он

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

Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлыг устгах
2.1 Хог ургамлыг устгах хугацаатай танилцах
2.2 Хог ургамлыг устгах зааварчилгаатай танилцах
2.3 Хог ургамлыг устгах багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, материалыг ажилд бэлтгэх
2.4 Хог ургамлыг устгах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

16
15-25
Мэдлэг
• Хог ургамал устгах, урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх
• Хог ургамлыг устгах бодисын норм, түүнийг
хэрэглэх заавар
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Хог ургамлыг устгах багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
Чадвар
• Хог ургамал устгах, урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх
• Хог ургамлыг устгах бодисыг зааврын дагуу
хэрэглэх
• Хог ургамлыг устгах багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Гар багаж: Сийрүүлэгч, тармуур, хүрз, таслагч
, гаапуу, цавчуур, түрдэг тэрэг
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
шүршигч, трактор, сийрүүлэгч, борной, мото а
нжис
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Ойжуулалтын ажлын стандарт
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

Улаанбаатар хот, 2007 он
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Модлог ургамал судлал, Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргиййлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар., Улаанбаатар хот, 2014 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
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29. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн

гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
30. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайн хөрсийг сийрүүлэх
3.1 Сийрүүлэлтийн багаж, хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх
3.2 Сийрүүлэлтийн багаж, хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
3.3 Үржүүлгийн талбайн хөрс сийрүүлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

12
15-25
Мэдлэг
• Хөрс механик, бүтэц
• Хөрс сийрүүлэх багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах зарчим
Чадвар
• Хөрс механик, бүтцийг тодорхойлох
• Хөрс сийрүүлэх багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
• Хөрсийг сийрүүлэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас хамгаалж
ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•

Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Гар багаж: Сийрүүлэгч, тармуур, хүрз, таслагч
, гаапуу, цавчуур, түрдэг тэрэг
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл, т
рактор, сийрүүлэгч, борной, мот анжис
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Ойжуулалтын ажлын стандарт
9. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
10. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
11. Модлог ургамал судлал, Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
12. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
13. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
14. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
15. Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
19. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
20. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:
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21. Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргиййлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар., Улаанбаатар хот, 2014 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он

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

Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Мод сөөгний тарьцийг бордох
4.1 Мод сөөгний тарьцийг бордох зааварчилгаатай
танилцах
4.2 Бордох хугацаатай танилцах
4.3 Бордоо бэлтгэх
4.4 Бордох багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмийг
ажилд бэлтгэх
4.5 Нэмэлт бордолт хийх
4.6 Эрдэс бороогоор бордох
4.7 Органик бордоогоор бордох
4.8 Бактерийн бордоогоор бордох

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
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Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

24
15-25
Мэдлэг
• Хөрс механик бүтэц
• Хөрс бордох багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
• Бордооны төрөл, бордох арга, норм
• Хөрс бордох
Чадвар
• Хөрс механик бүтцийг тодорхойлох
• Хөрс бордох багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
• Бордооны тун хэмжээг тохируулах, зааврын
дагуу хэрэглэх
• Хөрс бордох
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шланк, услуур
Гар багаж: хүрз, түрдэг тэрэг, хувин, услуур, а
втомакс
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл, т
рактор, бордоо цацагч төхөөрөмж
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Ойжуулалтын ажлын стандарт
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Модлог ургамал судлал, Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргиййлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар., Улаанбаатар хот, 2014 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
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27. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар

хот, 2016 он
28. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
29. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
30. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Тарьцийг өвчин хортон шавьжаас хамгаалах
5.1 Тарьцийн өвчин хортныг илрүүлэх
5.2 Тарьцийг өвчин, хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг ажилд бэлтгэх
5.3 Өвчин хортонтой агротехникийн аргаар тэмцэх
5.4 Өвчин хортонтой биологийн аргаар тэмцэх
5.5 Өвчин хортонтой химийн аргаар тэмцэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

26
15-25
Мэдлэг
• Тарьцийн өвчин хортонтой тэмцэх бодисууд,
хэрэглэх, арга, тун хэмжээ
• Тарьцийн өвчин хортны илрэх шинж тэмдгийг
ялгах, таних
• Тарьцийн өвчин хортон шавьж устгах багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах
Чадвар
• Тарьцийн өвчин хортонтой тэмцэх бодисуудын
тун хэмжээг тохируулах, зааврын дагуу
хэрэглэх
• Тарьцийн өвчин хортны илрэх шинж тэмдгийг
ялгах, таних
• Тарьцийн өвчин хортон, шавьж устгах багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах
• Тарьцийг өвчин хортон шавьжаас хамгаалах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

•
•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ашигласан материал:

Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
Ажигч гярхай байх
Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
Материалыг зөв сонгож ашиглах
Багаар ажиллах
Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Ойн сан
Мод үржүүлгийн газар
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

Өвчин хортон устгах бодис, ус
Гар багаж: хор шүршигч, сав, хувин, хүрз, түрд
эг тэрэг, хувин, услуур, автомакс
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Ойжуулалтын ажлын стандарт
9. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
10. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
11. Модлог ургамал судлал, Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
12. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
13. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
14. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
•
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15. Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
16. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,

Улаанбаатар хот, 2003 он,
17. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
18. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар

хот, 2012 он
19. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргиййлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар., Улаанбаатар хот, 2014 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр VI түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
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Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

1
2
3
4

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр
Сунадаг метр
Тэмдэг тавьдаг
будаг
Тэмдэг тавьдаг
харандаа
Газрын налуу
хэмжигч

Хэмжих
Тоо/ш
нэгж

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт

ш

3

50м сунадаг

Spencer

ш

20

Өндөр 25см

Soppec

ш

20

500гр

Улаан өнгө

ш

5

Хэмжээ 20х63х44мм
Жин-50 гр
Урт-2,5
Жин-5100гр

5

Пиишэг

ш

5

6

Хүрз

ш

10

Бариулны урт-900мм

7

Хангинуур сүх

ш

10

Бариулын урт 70см

8

Үр боргоцой
түүх багж

ком

5

9

Трактор

ш

1

Suunto PM-5
Triangular ranging
Pole
Steel D-handle
Digging Shovel
STIHL AX 12 T
Forestry Axe
tree climping set

Хөдөлгүүр-дизел, усан
хөргүүртэй
Чадал-81 м.х
Хурд км/ц-урагшаа 1,8933,4
Хойшоо 3,98-8,97
Овор хэмжээ мм-урт
3930
Өргөн-1970
Өндөр-2780

10

Анжис

ш

1

70см авцын өргөнтэй

11

Түрдэг тэрэг

ш

5

100кг

12

Үлээгч аппарат

ш

2

13

Гал унтраах
дэвүүр

ш

5

6.4кг
Иш-1,2м
Өргөн 40см
Урт 38см

14

Үүргэвчтэй гал
унтраагуур

ш

2

Багтаамж 18 литр

15
16

Резин цохиур
Тросон шүүр

ш
ш

5
5

150см урт
140см урт

Трактор Беларус82.1

Eberswalde forestry
Plough
“Waldmeister”
AK70-5 VK with
wheels
Wheelbarrow
Haemmerlin
RH 32003
Frontier Fire
Swatter
16ltr Backpack
Water Mist
forest Fire
Extinguishers
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17
18

Анхны
тусламжийн
хайрцаг
Секатор

Family First Aid
Kit

ш

2

ш

15

Жин-230гр

19

Сийрэгжүүлэгч
хайч

ш

5

Жин-990гр

20
21

Хор шүршигч
Цавчуур

ш
ш

3
5

11кг
40см

22

Гар хөрөө

ш

5

240 мм

23
24

Хөрөө
Гэрлэн урхи

ш
ш

3
2

5,6 кг

25

Хэлбэржүүлэгч
хайч

26
27

28
29
30
31
32

33

Дуулга
Гэрэл
ойлгогчтой
хүрэм
Төмөр
хоншоортой
гутал
Арьсан Бээлий
Модны өндөр
хэмжигч
Луужин
Модны диаметр
хэмжигч
(туузан)
Жилийн
цагаригийн
өрөм

Bypass Secateurs
Wilkinson
Sword
Telescopic
Bypass
Loppers
SR-420 STIHL
stihl-swiss-bill-hook
Silky Gomtaro
240 RootCutting Hand
Saw
MS 261
Fiskars 23 Inch
PowerGear
Hedge Shears
Peltor

ш

5

1200х763

ш

15

ш

15

Stihl

ш

15

stihl

хос

15

Stihl

ш

1

Vertex IV

ш

5

Овор хэмжээ-75х55х15

Compass Suunto

ш

15

Урт-1,5м
Жин-70гр

Length&diametr
measurement

ш

5

increment borers

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Өнгөт атлас
Хөтөлбөр, стандарт

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрд 10
ЧН бүрд 20
1
15-20
15-20
15
ЧН бүрээр 1
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9
10
11
12

Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр

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

Материалын нэр
Ус
Хог ургамал устгах хор
Мод сөөгний тарьцны малын
гаралтай бордоо (бууц)
Мод сөөгний тарьцны эрдэс
бордоо
Мод сөөгний тарьцны органик
бордоо
Өвчин хортон устгах химийн хор

Хэмжих
нэгж

Тоо /ш

тн
гр

5
1000

кг

200

гр

1000

гр

1000

гр

1000

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
 Төслийн 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

Ойжуулагч
IV
Мод үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Усалгааны
норм, хуваарьтай
танилцах

ЧЭ 1. Мод
үржүүлгийн талбайд
усалгаа хийх

ГШҮ 1.2 Усалгааны
нөөц усан сан
бүрдүүлэх

ГШҮ 1.3 Шангаар
услах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

NF 6210 – 21-005-401
I

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

ГН1.1.1 Мод сөөгний төрөл зүйлээс хамааруулан
усалгааны норм, арга, хуваарь, давтамжийн
хуанлитай танилцсан.
ГН1.2.1 Байгалийн тогтоцийг ашиглан талбайн
хэмжээнд тохируулан цөөрмийн нүх ухаж
шороог гаргасан.
ГН1.2.2 Цөөрмийн далан гадаргууг ашиглалтын
хугацаанаас хамааруулан материалыг
сонгож доторлосон.
ГН1.2.3 Цөөрмийн байгууламжийг усаар дүүргэж
шүүрэлттэй эсэхийг шалгаж засварласан.
ГН1.2.4 Ус агуулах төрөл бүрийн багтаамжтай савыг
1,5м-ээс доошгүй өндөрт аюулгүй байдлыг
хангаж байршуулсан.
ГН1.2.5 Цөөрөм болон усан санг усны эх үүсвэртэй
холбож усаар дүүргэсэн.
ГН1.3.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх үүсвэрийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.3.2 Газрын налууд, зонхилох салхины хөндлөн
чиглэлийг тооцож, 50-150м урттай, 12-18см
дундаж гүнтэй, дээд тал 2 эргийн хооронд
24-25см байхаар тооцож шан татсан.

Дадлагын
газар
Мод
үржүүлгийн
газарт
Онолын
танхимд

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 1.4 Зурвасаар
услах

ГШҮ 1.5 Хайрцагаар
услах

ГШҮ 1.6 Тогоогоор
услах

ГШҮ 1.7 Бороожуулах
аргаар услах

ГШҮ 1.8 Дуслын
усалгааны аргаар
услах

ГН1.3.3 Усыг хөрсөнд бүрэн шингэж ханатал нь
норм, хуваарийн дагуу усалсан.
ГН1.4.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх үүсвэрийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.4.2 Зурвасны өргөнийг 45-75 см, хамарны
өндөр 15-25см өндөртэй тооцож хийсэн.
ГН1.4.3 Ус зөөвөрлөх машинаар норм, хуваарийн
дагуу жигд зурвасыг ханатал усалсан.
ГН1.5.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх үүсвэрийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.5.2 Шланкаар хайрцгийг ханатал норм,
хуваарийн дагуу жигд усалсан.
ГН1.6.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх үүсвэрийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.6.2 Мод, сөөгний эргэн тойронд 0,5-1,7м-ийн
диаметртэй тогоо хийж, 15-25см-ийн
өндөртэй хүрээ далан гаргасан.
ГН1.6.3 Тогоо хооронд суваг татаж, урсгал усаар
хөрсийг ханатал усалгааны норм,
хуваарийн дагуу усалсан.
ГН1.7.1 Бороожуулалтын багаж, усалгааны
системийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.7.2 Усыг бороожуулан цацруулж хөрсөнд
нэвчүүлэх замаар усалгааны норм,
хуваарийн дагуу усалсан.
ГН1.8.1 Дуслын усалгааны системийг угсрах
заавартай танилцсан.
ГН1.8.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбай болон хүлэмжинд
угсарсан.
ГН1.8.3 Дуслын усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
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ГШҮ 1.9 Намираа
усалгааны системийн
аргаар услах

ЧЭ 2. Мод үржүүлгийн
талбайн хог ургамлыг
устгах

ГШҮ 2.1 Хог ургамлыг
устгах хугацаатай
танилцах
ГШҮ 2.2 Хог ургамлыг
устгах зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 2.3 Хог ургамлыг
устгах багаж хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж,
материалыг ажилд
бэлтгэх

ГШҮ 2.4 Хог ургамлыг
устгах

ГН1.8.4 Дуслын усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.
ГН1.8.5 Дуслын усалгааны системээр хөрсөнд
нэвчүүлж усалгааг хийсэн.
ГН1.9.1 Намираа усалгааны системийн угсрах
заавартай танилцсан.
ГН1.9.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбай болон хүлэмжинд
угсарсан.
ГН1.9.3 Намираа усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН1.9.4 Намираа усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.
ГН1.9.5 Намираа усалгааны системээр усалгааг
хийсэн.
ГН2.1.1 Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлыг
устгах хуваарь, давтамжийн хугацаатай
танилцсан.
ГН2.2.1 Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлыг
устгах зааварчилгааг хугацаанд нь авсан.
ГН2.3.1 Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлыг
устгах тармуур, цавчуур, гаапуу,
сийрүүлэгч, сэндэчлүүрийн аюулгүй хэвийн
ажиллагааг шалгаж ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН2.4.1 Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлын
тархалтаас хамаарч тохирох багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг зөв сонгосон.
ГН2.4.2 Мод үржүүлгийн талбайн хог ургамлыг
устгахдаа хөрсний гүний хэмжээг зөв
тохируулж бүрэн гүйцэд устгасан.
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ГШҮ
3.1.Сийрүүлэлтийн
багаж, хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2
ЧЭ 3. Мод үржүүлгийн Сийрүүлэлтийн багаж,
талбайн хөрсийг
хэрэгсэл тоног
сийрүүлэх
төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 3.3 Мод
үржүүлгийн талбайн
хөрс сийрүүлэх
ГШҮ 4.1 Мод сөөгний
тарьцийг бордох
зааварчилгаа авах
ГШҮ 4.2 Бордох
хугацаатай танилцах
ЧЭ 4. Мод сөөгний
тарьцийг бордох

ГШҮ 4.3 Бордоо
бэлтгэх
ГШҮ 4.4 Бордох багаж
хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 4.5 Нэмэлт
бордолт хийх

ГН3.1.1 Мод үржүүлгийн талбайн хөрсийг сийрүүлэх
тармуур, маажуур, цавчуур, цант
сэндэчлүүр, сийрүүлэгч, гүн сийрүүлэгчийн
аюулгүй хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бүрэн бэлтгэсэн.
ГН3.2.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН3.2.2 Мод үржүүлгийн талбайн хөрс
сийрүүлэлтийн тоног төхөөрөмжийг
зааврын дагуу зөв ажиллуулсан.
ГН3.3.1 Мод үржүүлгийн талбайн хөрсийг 6-14см
гүнд технологийн дагуу, 1-2 га талбайг мото
сийрүүлүүр, анжис, борной, 3 га ба түүнээс
дээш хэмжээтэй талбайг техник тоног
төхөөрөмж ашиглан сийрүүлсэн.
ГН4.1.1 Мод сөөгний тарьцийг бордох
зааварчилгааг бүрэн авсан.
ГН4.2.1 Мод сөөгний тарьцийг бордох хуваарь, арга,
бордооны ангилал, бордох хугацаатай
танилцсан.
ГН4.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН4.3.2 Мод сөөгний тарьцийг бордох бордоог
технологийн дагуу зөв бэлтгэсэн.
ГН4.4.1 Бордох багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд
бүрэн бэлтгэсэн.
ГН4.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
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ГШҮ 4.6 Эрдэс
бороогоор бордох

ГШҮ 4.7 Органик
бордоогоор бордох

ГШҮ 4.8 Бактерийн
бордоогоор бордох

ГН4.5.2 Мод сөөгний тарьцийн ургалт болон
хөрсний ялзмагийн агууламжаас
хамааруулан нэмэлт бордоог нормын дагуу
бэлтгэсэн.
ГН4.5.3 Мод сөөгний тарьцийг нэмэлт бордоогоор
бордсон.
ГН4.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН4.6.2 Мод сөөгний ургалтын явц болон хөрсний
ялзмагийн агууламжаас хамааруулан эрдэс
бордоог сонгож, нормын дагуу бэлтгэсэн.
ГН4.6.3 Мод сөөгний тарьцийн ургалт, талбайн
хэмжээнд тохируулан норм хэмжээг тооцож
бордсон.
ГН4.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН4.7.2 Мод сөөгний ургалтын явц болон
хөрсний ялзмагийн агууламжаас
хамааруулан органик бордоог сонгож,
нормын дагуу бэлтгэсэн.
ГН4.7.3 Талбайн хэмжээнээс хамааран органик
бордооны норм, хэмжээг зөв тохируулан
бордсон.
ГН4.8.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН4.8.2 Мод сөөгний ургалтын явц болон хөрсний
ялзмагийн агууламжаас хамааруулан
бактерийн бордоог сонгож, нормын дагуу
бэлтгэсэн.
ГН4.8.3 Талбайн хэмжээнээс хамааран бактерийн
бордооны норм, хэмжээг зөв тохируулан
бордсон.
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ЧЭ 5. Тарьцийг өвчин
хортон шавьжаас
хамгаалах

ГШҮ 5.1 Тарьцийн
өвчин хортныг
илрүүлэх

ГН5.1.1 Мод сөөгний тарьц, суулгацын өвчнийг зөв
илрүүлсэн.
ГН5.1.2 Мод сөөгний тарьц суулгацын хортныг зөв
илрүүлсэн.

ГШҮ 5.2 Тарьцийг
өвчин, хортноос
хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг
бэлтгэх

ГН5.2.1 Тарьцийг өвчин, хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг зөв сонгосон.
ГН5.2.2 Тарьцийг өвчин, хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг бүрэн бэлтгэсэн.

ГШҮ 5.3 Өвчин
хортонтой
агротехникийн аргаар
тэмцэх

ГШҮ 5.4 Өвчин
хортонтой биологийн
аргаар тэмцэх

ГШҮ 5.5 Өвчин
хортонтой химийн
аргаар тэмцэх

ГН5.3.1 Мод сөөгний тарих үрийг сайн цэвэрлэж
ариутгасан.
ГН5.3.2 Хөрс боловсруулалтыг чанартай сайн
хийсэн.
ГН5.3.3 Хог ургамалтай тэмцсэн.
ГН5.3.4 Бордоог зөв хэрэглэсэн.
ГН5.4.1 Махчин шавьж /шүр цох, шоргоолж, махчин
хар г.м / ашигласан.
ГН5.4.2 Махчин шувуу хөхтөн амьтан /хөх бух,
хараацай, бор шувуу, сарьсан багваахай
г.м/ ашигласан.
ГН5..4.3 Хортон шавьжийг өвчлүүлэгч бактер, вирус
/боверин, дендробациллин, энтобактер/
хэрэглэсэн.
ГН5.5.1 Инсектецид, Фунгицид, Гербицид
бодисуудыг нормын дагуу бэлтгэсэн
ГН5.5.2 Инсектецид бодисоор тэмцсэн.
ГН5.5.3 Фунгицид бодисоор тэмцсэн.
ГН5.5.4 Гербицид бодисоор тэмцсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод сөөгний суулгац бойжуулах
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-006-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод үржүүлгийн газар болон хүлэмжинд ургуулсан суулгацыг бойжуулах талбайд
шилжүүлэн дасгаж ургуулах, суулгацыг хэлбэржүүлэх, услах, хог ургамлыг устгах,
бордох, өвчин хортноос хамгаалах зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшлийг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Монгол хэлээр сонсох, унших, бичих, ойлгох чадвартай
 Тооцоолон бодох
 Анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг байх
 Нягт нямбай байх
 Багаар ажилдаг байх
 Тарьц ухаж авах багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа
 Тарьц хатахаас урьдчилан сэргийлэх шавармаг, зуурмаг бэлтгэх ерөнхий ойлголт
 Тарьц ухаж авах арга ажиллагаа
 Бойжуулах талбайн хөрс боловсруулах багаж хэрэгсэл
 Бойжуулах талбайн хөрс боловсруулалт
 Бойжуулах талбайн хөрс боловсруулах багаж хэрэгслийг зөв сонгон, аюулгүй
ажиллагааг ханган ажиллах
 Бойжуулалтын талбайн хөрс боловсруулах арга ажиллагааг зөв дагаж мөрдөх
 Хөрс боловсруулах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
 Хөрс боловсруулах тоног төхөөрөмжийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
 Хөрс боловсруулах механик арга ажиллагаа
 Тарьц суулгах газрын хөрсийг боловсруулах технологи
 Тарьцийг зөөвөрлөх хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа
 Тарьцийг зөөвөрлөх арга ажиллагаа
 Тарьцийг технологийн дагуу суулгах ажиллагаa
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт: 15-25
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 270

4

14

14

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

ГШҮ 1.1 Тарьцийг шилжүүлэх
талбайг бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Тарьцийг шилжүүлэх
схемтэй танилцах

Сургууль
дээр

1

ЧЭ 1. Тарьцийг
бойжуулах
талбайд
шилжүүлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Дадлага

Онолын цаг

№

Чадамжийн
элемент

32

126

2

ЧЭ 2. Бойжуулах
суулгацыг
хэлбэржүүлэх

3

ЧЭ 3. Мод
сөөгний
суулгацыг услах

4

ЧЭ 4.
Бойжуулалтын
талбайд
арчилгаа хийх

5

ЧЭ 5. Мод
сөөгний
суулгацыг
бордох

ГШҮ 1.3 Тарьцийг бойжуулах
талбайд шилжүүлэн суулгах
ГШҮ 2.1 Суулгацыг хэлбэржүүлэх
багаж хэрэгслийг бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Суулгацыг хэлбэржүүлэх
нас, хугацаа, давтамжийг тогтоох
ГШҮ 2.3 Суулгацыг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 3.1 Усалгааны арга, норм,
хуваарьтай танилцах
ГШҮ 3.2 Усалгааны нөөц усан сан
бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Шангаар услах
ГШҮ 3.4 Зурвасаар услах
ГШҮ 3.5 Хайрцагаар услах
ГШҮ 3.6 Тогоогоор услах
ГШҮ 3.7 Сувгаар услах
ГШҮ 3.8 Бороожуулах аргаар услах
ГШҮ 3.9 Дуслын аргаар услах
ГШҮ 4.1 Хог ургамлыг устгах цаг
хугацаа, давтамжийн хуваарьтай
танилцах
ГШҮ 4.2 Хог ургамлыг устгах
зааварчилгаатай танилцах
ГШҮ 4.3 Хог ургамлыг устгах
ГШҮ 4.4 Суулгацанд арчилгаа хийх
ГШҮ 5.1 Мод сөөгний суулгацыг
бордох арга, бордооны төрлийн
зааварчилгаатай танилцах
ГШҮ 5.2 Бордох тун хэмжээ,
хугацаа, давтамжийн хуваарьтай
танилцах
ГШҮ 5.3 Бордоонд хэрэглэх
материалуудыг бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Зориулалтын бордоог
бэлтгэх
ГШҮ 5.5 Бордох багаж хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.6 Мод сөөгний суулгацны
бордооны тун нормыг тохируулах
ГШҮ 5.7 Мод сөөгний суулгацанд
үндсэн бордолт хийх
ГШҮ 5.8 Мод сөөгний суулгацанд
тарих үеийн бордолт хийх
ГШҮ 5.9 Мод сөөгний суулгацанд
нэмэлт бордолт хийх
ГШҮ 5.10 Мод сөөгний суулгацыг
эрдэс бороогоор бордох

6

18

18

42

8

14

14

36

8

18

18

44

18

22

22

62
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6

ЧЭ 6. Мод
сөөгний
суулгацыг өвчин
хортноос
хамгаалах

ГШҮ 5.11 Мод сөөгний суулгацыг
органик бордоогоор бордох
ГШҮ 5.12 Мод сөөгний суулгацыг
бактерийн бордоогоор бордох
ГШҮ 6.1 Суулгацын өвчин хортоныг
илрүүлэх
ГШҮ 6.2 Суулгацын өвчин, хортноос
хамгаалах багаж хэрэгсэл,
материалыг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 6.3 Өвчин хортонтой
агротехникийн аргаар тэмцэх
ГШҮ 6.4 Өвчин хортонтой биологийн
аргаар тэмцэх
ГШҮ 6.5 Өвчин хортонтой химийн
аргаар тэмцэх

Онол дадлагын харьцаа:

10

22

22

54

54

108

108
20:80

270

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

•
•

•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага
болон
үйл
ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Мод үржүүлгийн талбайн зураглалыг мөрдөх
Мод үржүүлгийн талбайн тарьц бойжуулах
стандартыг мөрдөх
Мод үржүүлгийн газрын бойжуулах талбайн
арчилгааг хуваарийн дагуу хийх
Бойжуулах талбайд арчилгаа хийх багаж, тоног
төхөөрөмжийг оновчтой сонгох
Бойжуулах талбайд арчилгаа хийх багаж, тоног
төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас өмсөх
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
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• Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
• Мод үржүүлгийн газар

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•

•
•
•
•
•

Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх /Тухайн
ажилтаны биеийн гуравны нэг харагдах тод
оруулгатай/
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний суулгац бойжуулах

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Тарьцийг бойжуулах талбайд шилжүүлэх
1.1 Тарьцийг шилжүүлэх талбайг бэлтгэх
1.2 Тарьцийг шилжүүлэх схемтэй танилцах
1.3 Тарьцийг бойжуулах талбайд шилжүүлэн
суулгах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

32
15-25
Мэдлэг
• Тарьцийг ухаж авах арга технологи
• Тарьцийг суулгах аргууд
Чадвар
• Тарьцийг технологийн дагуу ухаж авах
• Тарьц шилжүүлэх талбайг бэлтгэх
• Тарьцийг сонгох
• Тарьцийг бойжуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хамга
алж ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Шуудай, хувин, сав, идэвхижүүлэгч бодис
•
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ашигласан материал:

Ойн сан
Мод үржүүлгийн талбай
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Гар багаж: хүрз, тармуур, түрдэг тэрэг, царил
Техник, тоног төхөөрөмж: Тарьц суулгагч
машин, усалгааны систем
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
MNS 6254:2011 Мод, сөөгний суулгацыг
бойжуулах арга, Ерөнхий шаардлага
Ерөнхий шаардлага MNS 6255:2011 Сөөгний
суулгац
Ерөнхий
шаардлага
MNS
6256:2011
Сөөгөнцрийн суулгац
Техникийн шаардлага MNS 6139:2010 Шилмүүст
төрлийн модны суулгац
Техникийн шаардлага MNS 6141:2010 Навчит
төрлийн модны суулгац
Техникийн шаардлага MNS 6140:2010 Мод
сөөгний тарьц
Техникийн шаардлага ГОСТ 24835:81 Мод
сөөгний суулгац
Техникийн шаардлага ГОСТ 24909:81
Чимэглэлийн навчит модны суулгац
Техникийн
шаардлага
ГОСТ
26869:86
Чимэглэлийн сөөгний суулгац

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

Мод сөөгний суулгац бойжуулах

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Бойжуулах суулгацыг хэлбэржүүлэх
2.1 Суулгацыг хэлбэржүүлэх багаж хэрэгслийг
бэлтгэх
2.2 Суулгацыг хэлбэржүүлэх нас, хугацаа,
давтамжийг тогтоох
2.3 Суулгацыг хэлбэржүүлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

42
15-25
Мэдлэг
• Суулгац хэлбэржүүлэх аргууд
• Хэлбэржүүлэлтийн багаж, тоног төхөөрөм
• Хэлбэржүүлэх мод, сөөг
Чадвар
• Тарьц бойжуулах
• Суулгацыг
хэлбэржүүлэх
нас
хугацаа
давтамжийг тодорхойлох
• Хэлбэржүүлэлтийн багаж, тоног төхөөрөмжийг
ашиглах
• Суулгацыг хэлбэржүүлэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Шуудай, хувин, сав,
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Гар багаж: мөчрийн хайч, хөрөө, хүрз, тармуур,
түрдэг тэрэг
• Техник, тоног төхөөрөмж: Хэлбэржүүлэгч
моторт багаж, тоног төхөөрөмж, моторт хөрөө,
тавцант кран, модонд авирагч
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
7. MNS 6254:2011 Мод, сөөгний суулгацыг
бойжуулах арга, Ерөнхий шаардлага
8. Ерөнхий шаардлага MNS 6255:2011 Сөөгний
суулгац
9. Ерөнхий шаардлага MNS 6256:2011 Сөөгөнцрийн
суулгац
10. Техникийн шаардлага MNS 6139:2010 Шилмүүст
төрлийн модны суулгац
11. Техникийн шаардлага MNS 6141:2010 Навчит
төрлийн модны суулгац
12. Техникийн шаардлага MNS 6140:2010 Мод
сөөгний тарьц
13. Техникийн шаардлага ГОСТ 24835:81 Мод
сөөгний суулгац
14. Техникийн шаардлага ГОСТ 24909:81
15. Чимэглэлийн навчит модны суулгац
16. Техникийн
шаардлага
ГОСТ
26869:86
Чимэглэлийн сөөгний суулгац

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

Мод сөөгний суулгац бойжуулах

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Мод сөөгний суулгацыг услах
3.1 Усалгааны арга, норм, хуваарьтай танилцах
3.2 Усалгааны нөөц усан сан бэлтгэх
3.3 Шангаар услах
3.4 Зурвасаар услах
3.5 Хайрцагаар услах
3.6 Тогоогоор услах
3.7 Сувгаар услах
3.8 Бороожуулах аргаар услах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
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3.9 Дуслын аргаар услах
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

36
15-25
Мэдлэг
• Усалгааны аргууд
• Усалгааны норм
• Усалгааны багаж тоног төхөөрөмж
Чадвар
• Усалгааны аргуудыг ашиглах
• Усалгааны нөөц усан сан байгуулах
• Усалгааны багаж тоног төхөөрөмжтэй харьцах
• Усалгааг норм, хуваарийн дагуу хийх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас хамгаалж
ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Самбарын үзэг
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шланк, услуурын сав
Техник, тоног төхөөрөмж: усалгааны систем, худаг
усны эх үүсвэр, мотопомп насос
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
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7. Ерөнхий шаардлага MNS 6254:2011 Мод, сөөгний
суулгацыг бойжуулах арга.
8. Ерөнхий шаардлага MNS 6258-2:2011 Мод
сөөгний суулгац арчлах арга
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Бойжуулалтын талбайн хог ургамлыг устгах
4.1 Хог ургамлыг устгах цаг хугацаа, давтамжийн
хуваарьтай танилцах
4.2 Хог ургамлыг устгах зааварчилгаатай танилцах
4.3 Хог ургамлыг устгах
4.4 Суулгацанд арчилгаа хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

44
15-25
Мэдлэг
 Хог ургамал устгах, урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх арга
• Хог ургамлыг устгах бодисын тун норм
• Хог ургамлыг устгах багаж тоног төхөөрөмжтэй
харьцах
Чадвар
• Хог ургамал устгах, урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх
• Хог ургамлыг устгах бодисын тун нормыг
тохируулах, зааврын дагуу хэрэглэх
• Хог ургамлыг устгах багаж тоног төхөөрөмжтэй
харьцах
• Хог ургамлыг устгах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Мод үржүүлгийн газар
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

шуудай, гербицид,
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

7.
8.

Гар багаж: сийрүүлэгч, тармуур, хүрз, таслагч,
гаапуу, цавчуур, түрдэг тэрэг, маажуур
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
шүршигч, трактор, сийрүүлэгч, борной, мот
анжис, чиргүүл
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Ерөнхий шаардлага MNS 6254:2011 Мод,
сөөгний суулгацыг бойжуулах арга.
Ерөнхий шаардлага MNS 6258-2:2011 Мод
сөөгний суулгац арчлах арга

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

Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Мод сөөгний суулгацыг бордох
5.1 Мод сөөгний суулгацыг бордох арга, бордооны
төрлийн зааварчилгаа танилцах
5.2 Бордох тун хэмжээ, хугацаа, давтамжтай
танилцах
5.3 Бордоонд хэрэглэх материалуудыг бэлтгэх
5.4 Зориулалтын бордоог бэлтгэх
5.5 Бордох багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх
5.6 Мод сөөгний суулгацны бордооны тун нормыг
тохируулах
5.7 Мод сөөгний суулгацанд үндсэн бордолт хийх
5.8 Мод сөөгний суулгацанд тарих үеийн бордолт
хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
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5.9 Мод сөөгний суулгацанд нэмэлт бордолт хийх
5.10 Мод сөөгний суулгацыг эрдэс бороогоор
бордох
5.11 Мод сөөгний суулгацыг органик бордоогоор
бордох
5.12 Мод сөөгний суулгацыг бактерийн бордоогоор
бордох
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

62
15-25
Мэдлэг
• Хөрсний механик бүтэц
• Хөрс бордох багаж тоног төхөөрөмжтэй
харьцах
• Бордооны төрөл, бордох арга, норм
Чадвар
• Хөрс механик, бүтцийг тодорхойлох
• Хөрс бордох багаж тоног төхөөрөмжтэй
харьцах
• Бордооны тун нормыг тохируулах, зааврын
дагуу хэрэглэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шуудай бууц, сангас, биоялзмаг, эрдэс бордоо,
бактерийн бордоо
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•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Гар багаж: хүрз, түрдэг тэрэг, хувин, услуур,
автомакс, сав
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
трактор, бордоо цацагч төхөөрөмж
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
7. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
8. Ерөнхий шаардлага MNS 6254:2011 Мод, сөөгний
суулгацыг бойжуулах арга.
9. Ерөнхий шаардлага MNS 6258-2:2011
10. Мод сөөгний суулгац арчлах арга.
11. Ерөнхий шаардлага MNS 6252:2011 Мод
үржүүлгийн газар бордоо хэрэглэх арга

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
Мод сөөгний суулгацыг өвчин хортноос хамгаалах
6.1 Суулгацын өвчин хортныг илрүүлэх
6.2 Суулгацын өвчин, хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг сонгох
6.3 Суулгацын өвчин, хортноос хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг ажилд бэлтгэх
6.4 Өвчин хортонтой агротехникийн аргаар тэмцэх
6.5 Өвчин хортонтой биологийн аргаар тэмцэх
6.6 Өвчин хортонтой химийн аргаар тэмцэх
54
15-25
Мэдлэг
• Суулгацын өвчин хортонтой тэмцэх бодисууд,
хэрэглэх, арга, тун хэмжээ
• Суулгацын өвчин хортны илрэх шинж тэмдгийг
ялгах, таних
• Суулгацын өвчин хортон, шавьж устгах багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах
Чадвар
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•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Суулгацын
өвчин
хортонтой
тэмцэх
бодисуудын тун хэмжээг тохируулах, зааврын
дагуу хэрэглэх
• Суулгацын өвчин хортныг илрүүлэх
• Суулгацын өвчин хортон, шавьж устгах багаж
хэрэгсэлтэй ажиллах
• Суулгацын өвчин хортон, шавьж устгах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Өвчин хортон устгах бодис, ус

1.
2.
3.

Ашигласан материал:

Гар багаж: хор шүршигч, сав, хувин, хүрз,
түрдэг тэрэг, хувин, услуур, автомакс
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Ерөнхий шаардлага MNS 6254:2011 Мод,
сөөгний суулгацыг бойжуулах арга.
Ерөнхий шаардлага MNS 6258-2:2011 Мод
сөөгний суулгац арчлах арга.
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

4.
5.
6.
7.
8.
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр V түвшингийн ажилбаруудыг
бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
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Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

7

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Мөчрийн хайч
(жижиг
Том секатар
Хэлбэржүүлэгч
хайч
Хэлбэржүүлэгч
хөрөө
Титмийн секатар
Гар хөрөө
(модны)
Хүрз (шулуун)

8

Тармуур

ш

20

9

Тарьц суулгаагч

ш

5

10

Анжис

ш

1

70см авцын өргөнтэй

11

Тарьц хийдэг уут

ш

20

Жин-760гр
Диаметр-32см

12

Үр шилжүүлэгч

ш

20

25см урт

13

Усны насос

ш

1

14

Дуслын хоолой

ш

10

15

Сийрэгжүүлэгч

ш

20

16

Чиг шугам татах
олс уяа

ш

5

№
1
2
3
4
5
6

Хэмжих
Тоо
нэгж
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Овор хэмжээ

Марк

ш

20

Жин-230гр

ХБНГУ

ш

10

Жин-990гр

ХБНГУ

ш

10

Жин-1250гр

ХБНГУ

ш

5

Жин-3,5кг

ХБНГУ

ш

5

Ишний урт-470см

ХБНГУ

ш

20

Урт 30см

ХБНГУ

ш

20

Бариулны урт-900мм
Өргөн-64см
Жин-520гр
Диаметр-43мм
Урт-930мм
Жин-2550гр

ХБНГУ
ХБНГУ
ХБНГУ
AK
70-5

Савхан
хэлбэртэй
Япон

15м урт
1500гр
30см урт,
230гр

Соёолж

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Өнгөт атлас
Хөтөлбөр, стандарт

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрд 20
ЧЭ бүрээр 1
20
10
20
ЧН бүрээр 1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Багшийн ширээ сандал
Самбар
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Багшийн гарын авлага
Хэвлэгч
Бичгийн цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Олон өнгийн фломастер
Өнгийн цаас
Проектор
Скайнер
Скоч
Сурагч ширээ сандал
Суралцагчийн гарын авлага
Тестийн эмхтгэл
Дадлагын удирдамж
Журнал
Электрон хичээл
ХАБЭА-н зааварчилгааны дэвтэр
Технологийн карт \ЧЭ бүрээр \
Дүн

ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 5
Тус бүр 1
Онол дадлагын тус бүр 1
10
1
1
2
1
ЧЭ бүрээр 1
1
5
10
1
1
1
20
20
ЧЭ бүрээр 1
1
1
ЧЭ бүрээр 1
1
Иж бүрдлээр /хэрэгцээгээр/
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Материалын нэр
Цаасан бортого 11см
Цаасан бортого 6 см
Бортгон хавтан
Хөөдөг ялзмаг хөрс
Дулаан хадгалах
бүтээлэг, тунгалаг
Дулаан хадгалах
бүтээлэг, нийлэг
Шинэсний үр
Нарсны үр
Гацуурын үр

Хэмжих
нэгж

Тоо /ш

ш
ш
ш
ш

100
100
50
1000

м

100

м
кг
кг
кг

100

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

1
1
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
 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:

Ойжуулагч

Чадамжийн нэгжийн код

NF 6210 – 21-006-401

Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр

IV
Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

I

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Суулгац
шилжүүлэх талбайг
бэлтгэх
ЧЭ 1. Суулгац
бойжуулах талбайд
шилжүүлэх

ГШҮ 1.2 Суулгац
шилжүүлэх схемтэй
танилцах
ГШҮ 1.3 Суулгац
бойжуулах талбайд
шилжүүлэн суулгах

ЧЭ 2. Бойжуулах
суулгацыг
хэлбэржүүлэх

ГШҮ 2.1 Суулгацыг
хэлбэржүүлэх багаж
хэрэгслийг бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГН1.1.1 Суулгацыг шилжүүлэн суулгах үржил
шимтэй талбайг сонгосон.
ГН1.1.2 Суулгацыг хэмжээ, хөрсний механик
бүтцээс хамааруулан стандарт нормийн
дагуу хагалж боловсруулсан.
ГН1.1.3 Суулгац шилжүүлэн суулгах хайрцаг,
даланг бэлтгэсэн.
ГН1.2.1 Суулгац шилжүүлэн суулгах схем
зураглалыг зөв уншиж бүрэн танилцсан.
ГН1.3.2 Суулгац шилжүүлэн суулгах
зааварчилгааг хугацаанд нь авсан.
ГН1.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН1.3.2 Бойжуулах талбайд мод сөөгний тарьцийг
схемийн дагуу суулгасан.
ГН2.1.1 Суулгац хэлбэржүүлэх мөчрийн хайч,
таналтын хайч, гар болон моторт
хөрөөний аюулгүй ажиллагааг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

`

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 2.2 Суулгацыг
хэлбэржүүлэх нас,
хугацаа, давтамжийг
тогтоох

ГШҮ 2.3 Суулгацыг
хэлбэржүүлэх

ЧЭ 3. Мод сөөгний
суулгацыг услах

ГШҮ 3.1 Усалгааны
арга, норм, хуваарьтай
танилцах
ГШҮ 3.2 Усалгааны
нөөц усан сан бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Хайрцагаар
услах
ГШҮ 3.4 Тогоогоор
услах

ГН2.2.1 Суулгацыг хэлбэржүүлэх нас, хугацаа,
давтамжийг тогтоох зааварчилгаатай
бүрэн танилцсан.
ГН2.2.1 Суулгацыг хэлбэржүүлэх нас, хугацаа,
давтамжийг тогтоосон.
ГН2.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-н зааварчилгааг авч
мөрдсөн.
ГН2.3.2 Суулгацын ишний хэлбэржүүлэлтийг
суулгацын өндөр, бүдүүний хэмжээг
тохируулан эгц босоо байдлаар
хажуугийн мөчрүүдийг танаж
хэлбэржүүлсэн.
ГН2.3.3 Суулгацын титмийг гоё сайхан үзэмжтэй,
зөв хэлбэр дүрстэй, өтгөн саглагар
мөчрүүдтэй, шовх хурц юмуу бөөрөнхий
дугуй хэлбэрийн оройтой болгож
хэлбэржүүлсэн.
ГН2.3.4 Суулгацын үндэсний системийг зөв танаж
тайрсан
ГН3.1.1 Усалгааны арга, норм, хуваарьтай
танилцсан
ГН3.2.1 Усалгааны нөөц усан сан бэлтгэсэн.
ГН3.3.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх
үүсвэрийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн
ГН3.3.2 Шланкаар хайрцгийг ханатал норм,
хуваарийн дагуу жигд усалсан.
ГН3.4.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх
үүсвэрийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
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ГШҮ 3.5 Бороожуулах
аргаар услах

ГШҮ 3.6 Дуслын
усалгааны аргаар
услах

ГШҮ 3.7 Шангаар услах

ГН3.4.2 Мод, сөөгний эргэн тойронд 0,5-1,7м-ийн
диаметртэй тогоо хийж, 15-25см-ийн
өндөртэй хүрээ далан гаргасан.
ГН3.4.3 Тогоо хооронд суваг татаж, урсгал усаар
хөрсийг ханатал усалгааны норм,
хуваарийн дагуу усалсан.
ГН3.5.1 Бороожуулалтын багаж, усалгааны
системийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН3.5.2 Усыг бороожуулан цацруулж хөрсөнд
нэвчүүлэх замаар усалгааны норм,
хуваарийн дагуу усалсан.
ГН3.6.1 Дуслын усалгааны системийг угсрах
заавартай танилцсан.
ГН3.6.2 Хийц, тоноглолуудыг тарилтын схемд
тохируулан талбай болон хүлэмжинд
угсарсан.
ГН3.6.3 Дуслын усалгааны системийн ажиллагааг
шалгасан.
ГН3.6.4 Дуслын усалгааны системийн тохиргооны
алдааг илрүүлж, тохируулсан.
ГН3.6.5 Дуслын усалгааны системээр хөрсөнд
нэвчүүлж усалгааг хийсэн.
ГН3.7.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх
үүсвэрийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн
ГН3.7.2 Газрын налууд, зонхилох салхины
хөндлөн чиглэлийг тооцож, 50-150м
урттай, 12-18см дундаж гүнтэй, дээд тал 2
эргийн хооронд 24-25см байхаар тооцож
шан татсан
ГН3.7.3 Усыг хөрсөнд бүрэн шингэж ханатал нь
норм, хуваарийн дагуу усалсан
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ГШҮ 3.8 Зурвасаар
услах

ГШҮ 3.9 Хайрцагаар
услах

ЧЭ 4. Бойжуулалтын
талбайн арчилгаа
хийх

ГШҮ 4.1 Хог ургамлыг
устгах цаг хугацаа,
давтамжийн
хуваарьтай танилцах
ГШҮ 4.2 Хог ургамлыг
устгах
зааварчилгаатай
танилцах

ГШҮ 4.3 Хог ургамлыг
устгах

ЧЭ 5. Мод сөөгний
суулгацыг бордох

ГШҮ 4.4 Суулгацанд
арчилгаа хийх
ГШҮ 5.1 Мод сөөгний
суулгацыг бордох арга,
бордооны төрлийн
зааварчилгаа
танилцах

ГН3.8.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх
үүсвэрийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн
ГН3.8.2 Зурвасны өргөнийг 45-75см, хамарны
өндөр 15-25см өндөртэй тооцож хийсэн
ГН3.8.3 Ус зөөвөрлөх машинаар норм, хуваарийн
дагуу жигд зурвасыг ханатал усалсан
ГН3.9.1 Хүрз, гаапуу, усны шланк, усны эх
үүсвэрийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН3.9.2 Шланкаар хайрцгийг ханатал норм,
хуваарийн дагуу жигд усалсан.
ГН4.1.1 Бойжуулах талбайн хог ургамлыг устгах
хуваарь, давтамжийн хугацаатай
танилцсан.
ГН4.2.1 Бойжуулах талбайн хог ургамлыг устгах
зааварчилгааг хугацаанд нь авсан.
ГН4.3.1 Бойжуулах талбайн хог ургамлын
тархалтаас хамаарч тохирох багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
ГН4.3.2 Бойжуулах талбайн хог ургамлыг
устгахдаа хөрсний гүний хэмжээг зөв
тохируулж бүрэн гүйцэд устгасан.
ГН4.3.1 Суулгацанд технологийн дагуу хугацаанд
нь арчилгааг бүрэн хийсэн.
ГН5.1.1 Мод сөөгний суулгацыг бордох хуваарь,
арга, бордооны ангилал, бордох
хугацаатай танилцсан.
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ГШҮ 5.2 Бордох тун
хэмжээ, хугацаа,
давтамжтай танилцах
ГШҮ 5.3 Бордоонд
хэрэглэх
материалуудыг
бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Зориулалтын
бордоог бэлтгэх
ГШҮ 5.5 Бордох багаж
хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 5.6 Мод сөөгний
суулгацны бордооны
тун нормыг тохируулах
ГШҮ 5.7 Мод сөөгний
суулгацанд үндсэн
бордолт хийх

ГШҮ 5.8 Мод сөөгний
суулгацанд тарих
үеийн бордолт хийх
ГШҮ 5.9 Мод сөөгний
суулгацанд нэмэлт
бордолт хийх

ГН5.2.1 Мод сөөгний суулгацанд тохируулан
бордооны тун хэмжээ, бордох хугацаа,
бордолтын давтамжтай бүрэн танилцсан.
ГН5.3.1 Бордоонд хэрэглэх түүхий эд,
материалуудыг бүрэн бэлтгэсэн.
ГН5.4.1 Мод сөөгний суулгацыг бордох
зориулалтын бордооны түүхий эд,
материалыг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН5.5.1 Бордох багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийн аюулгүй хэвийн
ажиллагааг бүрэн шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН5.6.1 Бордооны тун нормын хэмжээг мод
сөөгний төрөл, талбайн хэмжээнээс
хамааруулан зөв
тохируулсан.найруулсан.
ГН5.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН5.7.2 Талбайн хэмжээнээс хамааран үндсэн
бордолтын норм, хэмжээг зөв тохируулан
бордсон.
ГН5.8.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН5.8.2 Талбайн хэмжээнээс хамааран тарих
үеийн бордолтын норм, хэмжээг зөв
тохируулан бордсон.
ГН5.9.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
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ГШҮ 5.10 Мод сөөгний
суулгацыг эрдэс
бороогоор бордох

ГШҮ 5.11 Мод сөөгний
суулгацыг органик
бордоогоор бордох

ГШҮ 5.12 Мод сөөгний
суулгацыг бактерийн
бордоогоор бордох
ГШҮ 6.1 Суулгацын
өвчин хортныг
илрүүлэх
ЧЭ 6. Мод сөөгний
суулгацыг өвчин
хортноос хамгаалах

ГШҮ 6.2 Суулгацын
өвчин, хортноос
хамгаалах багаж
хэрэгсэл, материалыг
ажилд бэлтгэх

ГН5.9.2 Талбайн хэмжээнээс хамааран нэмэлт
бордолтын норм, хэмжээг зөв тохируулан
бордсон.
ГН5.10.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН5.10.2 Мод сөөгний онцлогт нь тохируулан
эрдэс бордоог сонгож, талбайн
хэмжээнээс хамааран норм, хэмжээг
тооцож бордсон.
ГН5.11.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН5.11.2 Талбайн хэмжээнээс хамааран органик
бордооны норм, хэмжээг зөв тохируулан
бордсон.
ГН5.12.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, ХАБЭА-г мөрдсөн.
ГН5.12.2 Талбайн хэмжээнээс хамааран
бактерийн бордооны норм, хэмжээг зөв
тохируулан бордсон.
ГН6.1.1 Мод сөөгний суулгацын өвчнийг зөв
илрүүлсэн.
ГН6.1.2 Мод сөөгний суулгацын хортныг зөв
илрүүлсэн.
ГН6.2.1 Мод сөөгний суулгацын өвчнөөс
хамгаалах багаж хэрэгсэл, материалыг
зөв сонгосон.
ГН6.2.2 Мод сөөгний суулгацын хортноос
хамгаалах багаж хэрэгсэл, материалыг
зөв сонгосон.
ГН6.2.3 Мод сөөгний суулгацын өвчин, хортноос
хамгаалах багаж хэрэгсэл, материалын
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ГШҮ 6.3 Өвчин
хортонтой
агротехникийн аргаар
тэмцэх

ГШҮ 6.4 Өвчин
хортонтой биологийн
аргаар тэмцэх

ГШҮ 6.5 Өвчин
хортонтой химийн
аргаар тэмцэх

хэвийн ажиллагааг шалгаж ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН6.3.1 Мод сөөгний тарих үрийг сайн цэвэрлэж
ариутгасан.
ГН6.3.2 Хөрс боловсруулалтыг чанартай сайн
хийсэн.
ГН6.3.3 Хог ургамалтай тэмцсэн.
ГН6.3.4 Бордоог зааврын дагуу хэрэглэсэн.
ГН6.4.1 Махчин шавьж /шүр цох, шоргоолж,
махчин хар г.м / ашигласан.
ГН6.4.2 Махчин шувуу хөхтөн амьтан /хөх бух,
хараацай, бор шувуу, сарьсан багваахай
г.м/ ашигласан.
ГН6.4.3 Хортон шавьжийг өвчлүүлэгч бактер,
вирус /боверин, дендробациллин,
энтобактер/ хэрэглэсэн.
ГН6.5.1 Инсектецид, Фунгицид, Гербицид
бодисуудыг нормын дагуу бэлтгэсэн.
ГН5.5.2 Инсектецид бодисоор тэмцсэн.
ГН5.5.3 Фунгицид бодисоор тэмцсэн.
ГН5.5.4 Гербицид бодисоор тэмцсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Ойн санг хамгаалах
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-007-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Ойн санг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, өвчин
хортон шавьжийг илрүүлэх, дагалт баялгийг зөв зохистой ашиглах мэдлэг, ур чадвар,
хандлага, төлөвшлийг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Мэргэжлийн суурь чадамжууд
 Мэргэшүүлэх суурь чадамжууд
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

ЧЭ 1. Ойг
түймрээс
хамгаалах

2

ЧЭ 2. Ойг
хөнөөлт
шавьжаас
хамгаалах

ГШҮ 1.1 Ой хээрийн түймрээс
урьдчилан сэргийлэхэд хэрэглэгдэх
багаж техник хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Түймрийн аюулын зэргийг
мэдээлэх
ГШҮ 1.3 Ой хээрийн түймэр гарах
шалтгааныг илрүүлэх
ГШҮ 1.4 Ой хээрийн түймрээс
урьдчилан сэргийлэх
ГШҮ 1.5 Ой хээрийн түймэр унтраах
зааварчилгаатай танилцах
ГШҮ 1.6 Ой хээрийн түймрийг
хориглох тактикуудыг тохирох
ГШҮ 1.7 Ой хээрийн түймрээс
хамгаалах зурвас татах
ГШҮ 2.1 Ойн хөнөөлт шавьжийг
таниж ялгах
ГШҮ 2.2 Ойн хортон шавьжийн
тархалтыг мэдээлэх
ГШҮ 2.3 Ойн хортон шавьжтай
тэмцэхэд хэрэглэгдэх багаж, техник
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Ойн хортон шавьжтай
тэмцэх зааварчилгаатай танилцах

4

12

8

24

8

22

16

46

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

1

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургалтын
төв дээр

Чадамжийн
элемент

Онолын цаг

№

Анги дүүргэлт: 15-25
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 216
Дадлага
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3

ЧЭ 3. Ойг
модны
өвчлөлөөс
хамгаалах

4

ЧЭ 4. Ойд
арчилгаа хийх

5

ЧЭ 5. Ойн
дагалдах
баялгийг
зохистой
ашиглах

ГШҮ 2.5 Ойн хөнөөлт шавьжийг
устгах уусмал найруулах
ГШҮ 2.6 Физик механикийн аргаар
тэмцэх
ГШҮ 2.7 Биологийн аргаар тэмцэх
ГШҮ 2.8 Химийн аргаар тэмцэх
ГШҮ 3.1 Ойн өвчнийг илрүүлэх
ГШҮ 3.2 Ойн өвчнийг мэдээлэх
ГШҮ 3.3 Бактери, мөөгөнцөр,
вирусын гаралтай өвчнийг тогтоох
ГШҮ 3.4 Ойн өвчинтэй тэмцэхэд
хэрэглэгдэх багаж, техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.5 Ойн өвчинтэй тэмцэх
зааварчилгаа авах
ГШҮ 3.6 Ойн өвчинтэй тэмцэх
ГШҮ 4.1 Ойн арчилгаа хийх
зааварчилгаатай танилцах
ГШҮ 4.2 Ойн арчилгаа хийхэд
хэрэглэгдэх багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Ойд арчилгаа хийх
ГШҮ 4.4 Ойд гэрэлжүүлэх огтлолт
хийх
ГШҮ 4.5 Ойд сийрэгжүүлэх огтлолт
хийх
ГШҮ 5.1 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх
зааварчилгаа авах
ГШҮ 5.2 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх
хугацааг тодорхойлох
ГШҮ 5.3 Ойн дагалт баялаг
бэлтгэхэд шаардлагатай материал,
багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Самар түүж бэлтгэх
ГШҮ 5.5 Жимс, жимсгэнийг түүж
бэлтгэх
ГШҮ 5.6 Мөөг түүж бэлтгэх
ГШҮ 5.7 Эмийн ургамал түүж бэлтгэх
ГШҮ 5.8 Ойн дагалт баялгийг
тээвэрлэх
ГШҮ 5.9 Ойн дагалт баялгийг савлах
ГШҮ 5.10 Ойн дагалт баялгийг
хадгалах
ГШҮ 5.11 Ойн дагалт баялгийг
боловсруулах
Онол дадлагын харьцаа:

4

20

10

34

8

20

14

42

12

34

20

66

36

108

72
17:83

216
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм
журам

•
•

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага
болон
үйл
ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийг засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
зааврыг мөрдөх
Түймэртэй тэмцэх багаж, хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагааг шалгах
Түймэртэй тэмцэх багаж, хэрэгслийг зааврын
дагуу ажиллуулах
Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх зааварчилгааг
мөрдөх
Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх багаж, тоног
төхөөрөмжийг зааврын дагуу ажиллуулах
Модны өвчлөлтэй тэмцэх багаж, хэрэгслийг
зааврын дагуу ажиллуулах
Ойн дагалт баялгийг зохистой ашиглах
заавар, зөвлөмжийг дагах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
бүрэн өмсөх
Анхны тусламжийн эмийн сан /зайлшгүй авч
явах/
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Ойн санд
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
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•
•

Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойн санг хамгаалах

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Ойг түймрээс хамгаалах
1.1 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхэд
хэрэглэгдэх багаж техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
1.2 Түймрийн аюулын зэргийг мэдээлэх
1.3 Ой хээрийн түймэр гарах шалтгааныг илрүүлэх
1.4 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авах
1.5 Ой хээрийн түймэр унтраах зааварчилгаатай
танилцах
1.6 Ой хээрийн түймрийг хориглох тактикуудыг
тохирох
1.7 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах зурвас татах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

24
15-25
Мэдлэг
• Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим бүтэц зохион байгуулалт
• Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах зурвасны
төрөл стандарт
• Аюулыг илрүүлэх, мэдээлэх мэдлэгтэй
Чадвар
• Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
• Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах зурвасыг
стандартын дагуу татах
• Аюулыг илрүүлэх, мэдээлэх
• Түймрийн аюулыг цаг уурын нөхцлөөр
тодорхойлох
• Ой хээрийн түймэр гарах шалтгааныг
илрүүлэх
• Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
• Ойн түймрийг хориглох тактикуудыг сонгох
• Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
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•
•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

•
•
•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Материалыг зөв сонгож ашиглах
Нягт нямбай байх
Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хамга
алж ажиллах
Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Ойн сан
Компьютер, Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
Принтер
Канон
Скайнер

Элс, шатах тослох материал
Гар багаж: Хүрз, цохиур, троссон шүүр, төмөр
савар, гар хөрөө, галын дэгээ
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
трактор, анжис, моторт хөрөө
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн, Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх нь Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага Улаанбаатар хот, 2011 он
Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
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32. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,

2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойн санг хамгаалах

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Ойг хөнөөлт шавьжаас хамгаалах
2.1 Ойн хөнөөлт шавьжийг таньж ялгах
2.2 Ойн хортон шавьжний тархалтыг мэдээлэх
2.3 Ойн хортон шавьжтай тэмцэхэд хэрэглэгдэх
багаж, техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
2.4 Ойн хортон шавьжтай тэмцэх зааварчилгаатай
танилцах
2.5 Ойн хөнөөлт шавьжийг устгах уусмал
найруулах
2.6 Физик механикийн аргаар тэмцэх
2.7 Биологийн аргаар тэмцэх
2.8 Химийн аргаар тэмцэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

46
15-25
Мэдлэг
• Ойд тохиолдлох түгээмэл хортон шавьжний
онцлогийн талаарх мэдлэгтэй
• Ойн хортон шавьжтай тэмцэхэд
шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн
үүрэг, зориулалт
Чадвар
• Ойд тохиолдлох түгээмэл хортон шавьжийг
таних
• Ойн хортон шавьжтай тэмцэхэд
шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
•
Ойн хортон шавьжтай тэмцэх аргыг оновчтой
сонгож ажиллах
• Химийн хорт бодистой зүй зохистой харьцах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
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Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
- Сургалтын танхим
- Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
- Ойн сан
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
Химийн бодисууд, усны эх үүсвэр, шатах тослох
материал
• Гар багаж: Үүргийн шүршигч, мөчрийн хайч,
сүх, хөрөө, гэрлэн урхи, фермонтон урхи
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн, Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх нь Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

157

16. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
17. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
18. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
19. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага Улаанбаатар хот, 2011 он
20. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
22. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
23. Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
24. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
25. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
26. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
27. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
28. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
29. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
30. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
31. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
32. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Ойн санг хамгаалах
Ойг модны өвчлөлөөс хамгаалах
3.1 Ойн өвчнийг илрүүлэх
3.2 Ойн өвчнийг мэдээлэх
3.3 Бактери, мөөгөнцөр, вирусын гаралтай өвчнийг
тогтоох
3.4 Ойн өвчинтэй тэмцэхэд хэрэглэгдэх багаж,
техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
3.5 Ойн өвчинтэй тэмцэх зааварчилгаа авах
3.6 Ойн өвчинтэй тэмцэх
34
15-25
Мэдлэг
• Ойд тохиолдлох түгээмэл өвчний онцлогийн
талаарх мэдлэгтэй
• Ойн өвчинтэй тэмцэхэд шаардлагатай багаж
тоног төхөөрөмжийн үүрэг, зориулалт
Чадвар
• Ойд тохиолдлох түгээмэл өвчнийг таниж
тодорхойлох
• Ойн өвчинтэй тэмцэхэд шаардлагатай багаж
тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
•
Ойн өвчинтэй тэмцэх аргыг оновчтой сонгож
ажиллах
• Химийн хорт бодистой зүй зохистой харьцах
• Ойн өвчин хортонтой тэмцэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас хамгаалж
ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
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Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
Принтер
Канон
Скайнер
Химийн бодисууд, усны эх үүсвэр, шатах тослох
материал
• Гар багаж: Үүргийн шүршигч, мөчрийн хайч, сүх,
хөрөө
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн, Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх нь Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
16. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
17. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
18. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
19. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага Улаанбаатар хот, 2011 он
20. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
•
•
•
•
•
•

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

Ашигласан материал:
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21. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
22. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
23. Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
24. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
25. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
26. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
27. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
28. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
29. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
30. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
31. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
32. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойн санг хамгаалах

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Ойд арчилгаа хийх
4.1 Ойн арчилгаа хийх зааварчилгаатай танилцах
4.2 Ойн арчилгаа хийхэд хэрэглэгдэх багаж техник
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
4.3 Ойд арчилгаа хийх
4.4 Ойд гэрэлжүүлэх огтлолт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
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4.5 Ойд сийрэгжүүлэх огтлолт хийх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

42
15-25
Мэдлэг
• Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний ажлын аргууд
• Ойн
арчилгаа
цэвэрлэгээний
ажлилд
ашиглагдах багаж,
техник
хэрэгсэлийн
ажиллах горим, үүрэг, зориулалт
Чадвар
• Ойн арчилгаа цэвэрлэгээг технологийн дагуу
хийх
• Модны доод хэсэгт арчилгаа хийх
• Модны оройн хэсэгт арчилгаа хийх
• Ойд цэвэрлэгээний огтлолт хийх
• Ойд гэрэлжүүлэх огтлолт хийх
• Ойд сийрэгжүүлэх огтлолт хийх
• Ойн
арчилгаа
цэвэрлэгээний
ажилд
ашиглагдах
багаж,
техник
хэрэгсэлийг
ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
Шүршигч будаг, өнгийн тууз
•

Гар багаж: сүх, хөрөө, 2 үүрэгт цавчигт хутга,
цавчигч
хутга
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Ашигласан материал:

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
моторт хөрөө.
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн ном сурах бичиг
Мэргэжлийн стандартууд
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн, Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх нь Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага Улаанбаатар хот, 2011 он
Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
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24. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан Анхны тусламж гарын авлага,
Улаанбаатар хот, 2017 он
Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 он

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

Ойн санг хамгаалах

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Ойн дагалдах баялгийг зохистой ашиглах
5.1 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх зааварчилгаа авах
5.2 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх хугацааг
тодорхойлох
5.3 Ойн дагалт баялаг бэлтгэхэд шаардлагатай
материал, багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
5.4 Ойн дагалт баялгийн төрлийг ялгаж, таних
5.5 Жимс, жимсгэнийг түүж бэлтгэх
5.6 Мөөг түүж бэлтгэх
5.7 Эмийн ургамал түүж бэлтгэх
5.8 Ойн дагалт баялгийг тээвэрлэх
5.9 Ойн дагалт баялгийг савлах
5.10 Ойн дагалт баялгийг хадгалах
5.11 Ойн дагалт баялгийг боловсруулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

66
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Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

15-25
Мэдлэг
• Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх арга, технологи
• Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх ашиглагдах
багаж, техник хэрэгслийн үүрэг, зориулалт
• Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх хугацааг
тодорхойлох
Чадвар
• Ойн дагалт баялгийг ялгаж, таних
• Ойн дагалт баялгийг технологийн дагуу
бэлтгэх
• Жимс, жимсгэнийг түүж бэлтгэх
• Мөөг түүж бэлтгэх
• Эмийн ургамал түүж бэлтгэх
• Ойн дагалт баялгийг тээвэрлэх
• Ойн дагалт баялгийг боловсруулах
• Ойн дагалт баялгийг савлах
• Ойн дагалт баялгийг бэлтгэхэд ашиглагдах
багаж, техник хэрэгслийг ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Түүхий эд, материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Компьютер, Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
• Принтер
• Канон
• Скайнер
шатах тослох материал, дэлгэц, хувин шуудай.
•

Гар багаж: Төрөл бүрийн савар, дэгээ
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•

Ашигласан материал:

Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
доргиогч машин
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн ном сурах бичиг
7. Мэргэжлийн стандартууд
8. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д,
Улаанбаатар хот, 2007 он
9. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
Улаанбаатар хот, 2009 он, 2011 он
10. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн, Н, Цэнгэл.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он, 2011 он
11. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжын мод
сөөг, Чимид.Б Чанцалням.Д, Улаанбаатар хот,
2005 он, 2011 он
12. Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс, Чимид.Б,
Улаанбаатар хот, 2008 он
13. Ногоон байгууламж, 2010 он, Улсын 4-р
олимпиадад зориулсан гарын авлага, Эмхэтгэсэн
Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
14. Ой, түүний дагалт нөөцийг бэлтгэх, гар болон
жижиг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан
бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх нь Эмхэтгэсэн
Пүрэвсүрэн.Ч, Володя.Ц, Улаанбаатар хот, 2010
он
15. Чацаргана, Авдай.Ч, Улаанбаатар хот, 2011 он
16. Экологид ээлтэй бүтээгдхүүн урлах гарын авлага
(Байгаль хамгаалах ойн нөхөрлөлүүдэд зориулсан
гарын авлага), Улаанбаатар хот, 2017 он
17. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
Улаанбаатар хот, 2003 он,
18. Экологи, Лхагва.Т, Улаанбаатар хот, 2004 он
19. Ойн нөхөрлөл байгуулахад таны мэдвэл зохих
зүйлс гарын авлага Улаанбаатар хот, 2011 он
20. Байгаль орчны хуулийн эмхэтгэл, Улаанбаатар
хот, 2012 он
21. Монгол улсын ойн тухай хууль, бодлого, ногоон
хэрэм хөтөлбөрийн эмхэтгэл, Улаанбаатар хот,
2015 он
22. Монгол улсын ойн тухай хууль тогтоомж, журмын
эмхэтгэл
(Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хоёр дахь хэвлэл),
Улаанбаатар хот, 2017 он
23. Ойн тухай хуулийн сурталчилгааны
хялбаршуулсан тайлбар, Энхтөр.Д, Улаанбаатар
хот, 2008 он
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24. Бууцан бордоо бэлтгэх технологын гарын авлага,
Буянбаатар.А, Нандинцэцэг.С, Улаанбаатар хот,
2012 он
25. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хамгаалах гарын авлага,
Чулуунбаатар.Ц, Оюунсанаа.Б, Улаанбаатар хот,
2016 он
26. Ойн аж ахуйн механикжсан технологи, Цогтоо.Я,
Банзрагч.Ц, Ганбаатар.Ч, Улаанбаатар хот, 2014
он
27. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, Улаанбаатар хот, 2017 он
28. Монгол орны зонхилох мод сөөг, Энхсайхан.Д,
Улаанбаатар хот, 2010 он
29. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, Улаанбаатар
хот, 2016 он
30. Ойн нэр томъёоны товч тайлбар, Доржсүрэн.Ч,
Дугаржав.Ч, Чулуунбаатар.Ц, Улаанбатар хот,
2010 он
31. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс эрхлэн
гаргасан
Анхны тусламж гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2017 он
32. Ойн ажилтны гарын авлага, Улаанбаатар хот,
2010 он, 2012 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 хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
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МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр V түвшингийн ажилбаруудыг
бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Хэмжих
нэгж

Тоо/ш

Овор хэмжээ

1

Газрын налуу
хэмжигч

ш

5

Хэмжээ 20х63х44 м
Жин-50 гр
1х1,5-v AA attery

2

Хүрз

ш

10

Бариулны урт-900 м

1

Хөдөлгүүр-дизел, усан
хөргүүртэй
Чадал-81 м.х
Хурд км/ц-урагшаа 1,8933,4
Хойшоо 3,98-8,97
Овор хэмжээ мм-урт
3930
Өргөн-1970
Өндөр-2780

3

Трактор

ш

Марк

Suunto PM-5
Steel D-handle
Digging Shovel

Трактор Беларус82.1
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Wheelbarrow
Haemmerlin
Water pump
Serm 50-v.cpl.

4

Түрдэг тэрэг

ш

5

100кг

5

Усны насос

ш

1

2 сорох хоолойтой

6

Усалгааны
хоолой

ш

1

20 м

Flat fabric hose

7

Дуслын хооолой

ш

10

15 м

REHAU
PERLSCHLAUCH
15м

8

Стандарт төмөр
тармуур

ш

5

Өргөн 26см 400гр

standart steel rake

9

Гар жоотуу

ш

5

Урт 33см 400гр

10

Усны сав

ш

2

1 тонн

ш

2

ш

15

Жин-230гр

ш

5

Жин-990гр

ш

1

ш

1

ш
ш
ш
ш
ш

1
1
3
5
1

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Анхны
тусламжийн
хайрцаг
Секатор
Сийрэгжүүлэгч
хайч
Бороожуулах
систем
Хөрс
сийрүүлэгч,
тэгшлэгч
Худаг
Борной
Хор шүршигч
Цавчуур
Чиргүүл

Family First Aid
Kit

Lemken Achat 70 9 Tine

11кг
40см

SR-420 STIHL
stihl-swiss-bill-hook

Хувин

ш

5

10л

22

Услуур

ш

10

8л

Гар хөрөө

ш

5

24

Гэрлэн урхи

ш

2

Bypass Secateurs
Wilkinson
Sword
Telescopic
Bypass Loppers

50 HP

21

23

stainsteel garden
hoe types with
wood handle
WATER TANK
1000 LITRE
PLASTIC IN
METAL CAGE

240мм

10 Litre
Galvanised
Metal Bucket Indoor &
Outdoor use
Silky Gomtaro
240 RootCutting Hand
Saw
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25

Мананжуулах
систем

ш

1

26

Хэлбэржүүлэгч
хайч

ш

5

ш

15

ш

15

Stihl

ш

15

Stihl

ш

15

stihl

хос
ш

15
5

ш

5

27
28

29

30
31
32
33

Дуулга
Гэрэл
ойлгогчтой
хүрэм
Хөрөөдөлтөөс
хамгаалагдсан
өмд
Төмөр
хоншоортой
гутал
Арьсан Бээлий
Луужин
Түймрийн
үлээгч аппарат

Fiskars 23 Inch
PowerGear
Hedge Shears
Peltor

1200х763

Овор хэмжээ-75х55х15

Stihl
Compass Suunto

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Хөтөлбөр, стандарт
Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрд 10
ЧН бүрд 20
1
20
10
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр
82

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№
Материалын нэр
1
2
3
4

Шавьж, өвчин устгах хор
Шатах тослох материал
Амьтны гаралтай бордоо
Химийн төрөл бүрийн хор

Хэмжих
нэгж

Тоо
/ш

гр
л
тн
гр

100
200
10

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
 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:

Ойжуулагч

Чадамжийн нэгжийн код

NF 6210 – 21-007-401

Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр

IV
Ойн санг хамгаалах

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

I

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Ой хээрийн
түймрээс урьдчилан
сэргийлэхэд хэрэглэгдэх
багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

ЧЭ 1. Ойг түймрээс
хамгаалах

ГШҮ 1.2 Түймрийн
аюулын зэргийг
мэдээлэх
ГШҮ 1.3 Ой хээрийн
түймэр гарах шалтгааныг
илрүүлэх
ГШҮ 1.4 Ой хээрийн
түймрээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ
авах
ГШҮ 1.5 Ой хээрийн
түймэр унтраах

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

ГН1.1.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН1.1.2 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан
сэргийлэхэд хэрэглэгдэх багаж техник
хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааг шалгаж
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.2.1 Түймрийн шаталт, аюулгүйн зэргийг
мэдээлсэн.
ГН1.3.1 Ой хээрийн түймэр гарах шалтгааныг
шалгаж илрүүлсэн.

Дадлагын
газарт
Ойн санд
Онолын
танхимд

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест

ГН1.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН1.4.2 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг оновчтой авсан.
ГН1.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
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зааварчилгаатай
танилцах

ГШҮ 1.6 Ой хээрийн
түймрийг хориглох
тактикуудыг тохирох

ГШҮ 1.7 Ой хээрийн
түймрээс хамгаалах
зурвас татах

ГШҮ 2.1 Ойн хөнөөлт
шавьжийг таньж ялгах
ГШҮ 2.2 Ойн хортон
шавьжийн тархалтыг
мэдээлэх

ЧЭ 2. Ойг хөнөөлт
шавжаас хамгаалах

хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН1.5.2 Ой хээрийн түймэр унтраах
зааварчилгаатай танилцсан.
ГН1.6.1 Ой хээрийн түймрийг хориглох тактикуудыг
оновчтой тохирсон.
ГН1.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон
ГН1.7.2 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах зурвас
татах газрыг оновчтой сонгосон.
ГН1.7.3 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах зурвас
татсан.
ГН2.1.1 Ойн хөнөөлт шавьжийг гадна шинжээр нь
таньж ялгасан.
ГН2.2.1 Ойн хортон шавьжийн тархалтыг үнэн зөв
мэдээлсэн.

ГШҮ 2.3 Ойн хортон
шавьжтай тэмцэхэд
хэрэглэгдэх багаж,
техник хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ГН2.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН2.3.2 Ойн хортон шавьжтай тэмцэхэд
хэрэглэгдэх багаж, техник хэрэгслийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.

ГШҮ 2.4 Ойн хортон
шавьжтай тэмцэх
зааварчилгаатай
танилцах

ГН2.4.1 Ойн хортон шавьжтай тэмцэх
зааварчилгаатай уншиж танилцсан.
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ГШҮ 2.5 Ойн хөнөөлт
шавьжийг устгах уусмал
найруулахад хэрэглэгдэх
материалыг бэлтгэх

ГШҮ 2.6 Физик
механикийн аргаар
тэмцэх

ГШҮ 2.7 Биологийн
аргаар тэмцэх

ГШҮ 2.8 Химийн аргаар
тэмцэх

ЧЭ 3. Ойг модны
өвчлөлөөс
хамгаалах

ГШҮ 3.1 Ойн өвчнийг
илрүүлэх
ГШҮ 3.2 Ойн өвчнийг
мэдээлэх
ГШҮ 3.3 Бактери,
мөөгөнцөр, вирусын
гаралтай өвчнийг тогтоох
ГШҮ 3.4 Ойн өвчинтэй
тэмцэхэд хэрэглэгдэх

ГН2.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН2.5.2 Ойн хөнөөлт шавьжийг устгах уусмал
найруулахад хэрэглэгдэх материалыг
бүрэн бэлтгэсэн.
ГН2.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН2.6.2 Физик механикийн аргаар тэмцсэн.
ГН2.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН2.7.2 Биологийн аргаар тэмцсэн.
ГН2.8.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН2.8.2 Химийн аргаар тэмцсэн.
ГН3.1.1 Ойн өвчнийг илрүүлэхэд оролцсон.
ГН3.2.1 Ойн өвчнийг зөв мэдээлсэн.
ГН3.3.1 Бактери, мөөгөнцөр, вирусын гаралтай
өвчнийг тогтооход оролцсон.
ГН3.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
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багаж, техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

ГШҮ 3.5 Ойн өвчинтэй
тэмцэх зааварчилгаа
авах

ГН3.5.1 Ойн өвчинтэй тэмцэх зааварчилгаа авсан.

ГШҮ 3.6 Ойн өвчинтэй
тэмцэх

ГН3.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН3.6.2 Ойн өвчинтэй оновчтой аргыг сонгон
тэмцсэн.

ГШҮ 4.1 Ойн арчилгаа
хийх зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 4.2 Ойн арчилгаа
хийхэд хэрэглэгдэх
багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ЧЭ 4. Ойд арчилгаа
хийх

хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН3.4.2 Ойн өвчинтэй тэмцэхэд хэрэглэгдэх багаж,
техник хэрэгслийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.

ГШҮ 4.3 Ойд арчилгаа
хийх

ГШҮ 4.4 Ойд гэрэлжүүлэх
огтлолт хийх

ГН4.1.1 Ойн арчилгаа хийх зааварчилгаатай
танилцсан.
ГН4.2.1 Ойн арчилгаа хийхэд хэрэглэгдэх багаж
техник хэрэгслийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН4.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН4.3.2 Ойн наснаас хамаарч огтлолтын аргыг
сонгосон.
ГН4.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН4.4.1 Ойд гэрэлжүүлэх огтлолт хийсэн.
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ГШҮ 4.5 Ойд
сийрэгжүүлэх огтлолт
хийх
ГШҮ 5.1 Ойн дагалт
баялгийг бэлтгэх
зааварчилгаа авах
ГШҮ 5.2 Ойн дагалт
баялгийг бэлтгэх
хугацааг тодорхойлох
ГШҮ 5.3 Ойн дагалт
баялаг бэлтгэхэд
шаардлагатай материал,
багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
ЧЭ 5. Ойн дагалдах
баялгийг зохистой
ашиглах

ГШҮ 5.4 Самар түүж
бэлтгэх

ГШҮ 5.5 Жимс,
жимсгэнийг түүж бэлтгэх

ГН4.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН4.5.1 Ойд сийрэгжүүлэх огтлолт хийсэн.
ГН5.1.1 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх зааварчилгаа
авсан.
ГН5.2.1 Ойн дагалт баялгийг бэлтгэх хугацааг зөв
тодорхойлсон.
ГН5.3.1 Ойн дагалт баялаг бэлтгэхэд
шаардлагатай материал, багаж
хэрэгслийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН5.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН5.4.2 Самарыг технологи зааварчилгааны дагуу
аюулгүй түүж бэлтгэсэн.
ГН5.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН5.5.2 Жимс, жимсгэнэ экологи биологын
онцлогоос хамааран түүж бэлтгэх аргыг
оновчтой сонгосон.
ГН5.5.3 Жимс, жимсгэнийг технологийн дагуу түүж
бэлтгэсэн.
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ГШҮ 5.6 Мөөг түүж
бэлтгэх

ГШҮ 5.7 Эмийн ургамал
түүж бэлтгэх

ГШҮ 5.8 Ойн дагалт
баялгийг тээвэрлэх
ГШҮ 5.9 Ойн дагалт
баялгийг савлах
ГШҮ 5.10 Ойн дагалт
баялгийг хадгалах
ГШҮ 5.11 Ойн дагалт
баялгийг боловсруулах

ГН5.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН5.6.2 Мөөгний экологи биологийн онцлогоос
хамааран түүж бэлтгэх аргыг оновчтой
сонгосон.
ГН5.6.3 Мөөгийг технологийн дагуу түүж бэлтгэсэн.
ГН5.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, түймрээс хамгаалахад
хэрэглэгдэх ажлын багажийг оновчтой
сонгосон.
ГН5.7.2 Эмийн ургамлын экологи биологийн
онцлогоос хамааран түүж бэлтгэх аргыг
оновчтой сонгосон.
ГН5.7.3 Эмийн ургамлыг технологийн дагуу түүж
бэлтгэсэн.
ГН5.8.1 Ойн дагалт баялгийг технологи
зааварчилгааны дагуу хугацаанд нь
тээвэрлэсэн.
ГН5.9.1 Ойн дагалт баялгийг технологи
зааварчилгааны дагуу анхан шатны
савлагааг хийсэн.
ГН5.10.1 Ойн дагалт баялгийг хадгалалтын
горимын дагуу хадгалсан.
ГН5.11.1 Ойн дагалт баялгийг технологи
зааварчилгааны дагуу анхан шатны
боловсруулалт хийсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-008-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод сөөгний үрийг таньж ялгах, үрлэлтийн хугацаа, үр боловсрох насыг тодорхойлох, үр
түүж бэлтгэх, түүсэн үрэнд анхан шатны боловсруулалт хийх, хадгалах, модлог
ургамлаас мөчир бэлтгэх, хадгалах зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшлийг
эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
 Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
 Хөрс боловсруулалт хийх
 Үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
 Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Мод сөөгний
үрийн талбай
бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Мод
сөөгний үр түүх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Мод сөөгний үр бэлтгэх
байнгын болон түр талбайг сонгох
стандарттай танилцах
ГШҮ 1.2 Мод сөөгний үр бэлтгэх
байнгын талбайг байгуулах
ГШҮ 1.3 Мод сөөгний үр бэлтгэх түр
талбайг байгуулах
ГШҮ 1.4 Үрийн плантаци байгуулах
ГШҮ 2.1 Мод сөөгний нас үрлэлт,
ургацыг тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Мод сөөгний үр түүх хугацааг
тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Шилмүүст модны үр түүх
ГШҮ 2.4 Навчит модны үр түүх
ГШҮ 2.5 Мод сөөгний түүсэн үрийг
савлаж паспортжуулах

Сургалтын
төв дээр
Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онолын цаг

№

Анги дүүргэлт: 1525
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 216
Дадлага

8

16

8

36

12

24

12

54
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3

ЧЭ 3. Мод
сөөгний үрийг
боловсруулах

4

ЧЭ 4. Мод
сөөгний үрийг
хадгалах

5

ЧЭ 5. Эх ургамлыг
сонгох

6

ЧЭ 6. Мод
сөөгний мөчрийг
бэлтгэх

7

ЧЭ 7. Мод
сөөгний мөчрийг
хадгалах

ГШҮ 3.1 Модны боргоцой, үрийг
ангилж ялгах тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Модны боргоцой, үрийг
ангилж ялгах тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 3.3 Сөөгний үрийг ангилж ялгах
тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Сөөгний үрийг ангилж ялгах
тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 3.5 Мод сөөгний боловсруулсан
үр, боргоцойг ангилж савлах
ГШҮ 4.1 Мод сөөгний үр хадгалах
газрыг сонгох
ГШҮ 4.2 Мод сөөгний үр хадгалах
агуулах байрны орчинг шалгах
ГШҮ 4.3 Мод сөөгний үр хадгалах
тавцанг бэлтгэх
ГШҮ 4.4 Мод сөөгний үр хадгалах
байр савыг ариутгах
ГШҮ 4.5 Мод сөөгний үрийг онцлогоос
нь хамааруулж хадгалах
ГШҮ 4.6 Зоорийг хортон шавьж,
мэрэгч амьтнаас хамгаалах
ГШҮ 5.1 Эх ургамлыг түүх газрыг
сонгох
ГШҮ 5.2 Эх ургамлыг сонгож
тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 6.1 Мод сөөгний мөчир бэлтгэх
хугацааг тодорхойлох
ГШҮ 6.2 Мод сөөгний мөчрийн багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 6.3 Модожсон саваа мөчрийг
бэлтгэх
ГШҮ 6.4 Ногоон мөчир бэлтгэх
ГШҮ 6.5 Мод сөөгний тайраадас
бэлтгэх
ГШҮ 6.6 Тайраадсыг зэрэглэж ялгах
ГШҮ 7.1 Тайраадсыг багцалж боох
ГШҮ 7.2 Тайраадсыг хадгалах
зоорь, шуудууг бэлтгэх
ГШҮ 7.3 Тайраадсыг хучих элс,
үртэс, цасыг бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Тайраадсыг түр хадгалах

Онол дадлагын харьцаа:

8

16

8

36

6

12

6

24

4

8

4

16

8

16

8

32

8

16

8

32

54

108 54
25:75

216
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм
журам

•
•

•
•
•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага
болон
үйл
ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Мод сөөгний үр бэлтгэх талбайг сонгох
стандартыг мөрдөх
Үр түүх үеийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг мөрдөх
Шилмүүст ба навчит мод сөөгний үр түүх
ажлын технологийн карттай танилцах
Үр түүх багаж, хэрэгслийг зааврын дагуу
ажиллуулах
Үр боловсруулах тоног төхөөрөмжийг зааврын
дагуу ажиллуулах
Үр хадгалах стандартыг мөрдөх
Стандартын дагуу эх ургамлыг сонгох
Мөчрийг стандартын дагуу бэлтгэх
Мөчир бэлтгэх багаж хэрэгслийг зааврын
дагуу ашиглах
Мөчрийг зааварчилгааны дагуу хадгалах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
бүрэн өмсөх
Анхны тусламжийн эмийн сан /зайлшгүй авч
явах/
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Мод үржүүлгийн газар
Ойн сан
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Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•
•
•

Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Мод сөөгний үрийн талбай бэлтгэх
1.1 Мод сөөгний үр бэлтгэх байнгын болон түр
талбайг сонгох стандарттай танилцах
1.2 Мод сөөгний үр бэлтгэх байнгын талбайг
байгуулах
1.3 Мод сөөгний үр бэлтгэх түр талбайг байгуулах
1.4 Үрийн плантаци байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

36
15-25
Мэдлэг
• Мод сөөгний үр боловсрох хугацааг
тодорхойлох
• Мод сөөгний үр таних
• Үрийн талбайг тусгаарлах арга
• Үрийн талбайг тэмдэгжүүлэх арга
Чадвар
• Мод
сөөгний
үр
боловсрох
хугацааг
тодорхойлох
• Мод сөөгний үр таних
• Үрийн талбайг тусгаарлах
• Үрийн талбайг тэмдэгжүүлэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хамга
алж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

•
•
•
•

Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Ойн сан
Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Самбарын үзэг
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Шуудай, дэлгэц, будаг, шатах тослох материал, уяа,
гадас, багс, спрэй, хангамжийн материал
• Гар багаж: Жин, мөчрийн хайч, хөрөө, метр,
рек, дендрометр, хэмжигч ац, улайсгагч, өндөр
хэмжигч, налуу хэмжигч, насны өрөм, титэм
хэмжигч, линтүүд, авирагч, шат, дэгээ, мото
нүх ухагч, GPS, луужин, нивлээр
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
доргиогч машин, тавцант кран, бензин моторт
хөрөө, цахилгаан үүсгүүр
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
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16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Мод сөөгний үр түүх
2.1 Мод сөөгний нас үрлэлт, ургацыг тодорхойлох
2.2 Мод сөөгний үр түүх хугацааг тодорхойлох
2.3 Мод сөөгний үр түүх зааварчилгаатай танилцах
2.4 Шилмүүст модны үр түүх
2.5 Навчит модны үр түүх
2.6 Мод сөөгний түүсэн үрийг савлаж
паспортжуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

54
15-25
Мэдлэг
• Мод
сөөгний
үр
боловсрох
хугацааг
тодорхойлох
• Мод сөөгний үр таних
• Үрийн талбайг тусгаарлах арга
• Үрийн талбайг тэмдэгжүүлэх арга
Чадвар
• Мод
сөөгний
үр
боловсрох
хугацааг
тодорхойлох
• Мод сөөгний үр таних
• Навчит модны үр түүх
• Шилмүүст модны үр түүх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
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•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Самбарын үзэг
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шуудай, дэлгэц, шатах тослох материал, уяа, гадас,
багс, спрэй, хангамжийн материал
• Гар багаж: Дуран, модонд авирагч багаж,
уурга, дэгээ
• Техник, тоног төхөөрөмж: доргиогч машин,
тавцант кран, тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
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16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Мод сөөгний үрийг боловсруулах
3.1 Модны боргоцой, үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
3.2 Модны боргоцой, үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
3.3 Сөөгний үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
3.4 Сөөгний үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
3.5 Мод сөөгний боловсруулсан үр, боргоцойг
ангилж савлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

36
15-25
Мэдлэг
• Мод сөөгний үрийн стандартууд
• Мод сөөгний үр боргоцой боловсруулах тоног
төхөөрөмжийн төрөл, үүрэг, бүтэц, зохион
байгуулалт
• Мод сөөгний үр, боргоцой боловсруулах тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах заавар
Чадвар
• Модны боргоцой, үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах
• Сөөгний
үрийг
ангилж
ялгах
тоног
төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах
• Мод сөөгний боловсруулсан үр, боргоцойг
ангилж савлах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
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•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажигч гярхай байх
Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
Материалыг зөв сонгож ашиглах
Багаар ажиллах
Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас хамгаалж
ажиллах
Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Ойн сан
Мод үржүүлгийн газар
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

үр савлах шуудай, баллон, хайрцаг, дэлгэц,
Гар багаж: тармуур, хүрз, түрдэг тэрэг,
электрон жин термометр
• Техник, тоног төхөөрөмж: хатаах шүүгээ,
термостат, үр боргоцой боловсруулах тоног
төхөөрөмж, үр ялгах тоног төхөөрөмж, шүүслэг
үр жимсийг боловсруулах тоног төхөөрөмж
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
•

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:
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13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр, мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Мод сөөгний үрийг хадгалах
4.1 Мод сөөгний үр хадгалах газрыг сонгох
4.2 Мод сөөгний үр хадгалах агуулах байрны
орчинг шалгах
4.3 Мод сөөгний үр хадгалах тавцанг бэлтгэх
4.4 Мод сөөгний үр хадгалах байр савыг ариутгах
4.5 Мод сөөгний үрийг онцлогоос нь хамааруулж
хадгалах
4.6 Зоорийг хортон шавьж, мэрэгч амьтнаас
хамгаалах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

24
15-25
Мэдлэг
• Мод сөөгний үрийн стандартууд
• Мод сөөгний үрийн биологийн онцлог, шинж
чанар, хэлбэр хэмжээ
• Зоорины стандарт
Чадвар
• Мод сөөгний үрийг стандартын дагуу хадгалах
• Мод сөөгний үр хадгалах байр савыг ариутгах
• Зоорийг хортон шавж, мэрэгч амьтнаас
хамгаалах
• Мод сөөгний үр хадгалах тавцанг бэлтгэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
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•
•
•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
Ажигч гярхай байх
Багаар ажиллах
Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
Материалыг зөв сонгож ашиглах
Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шилэн сав, /баллон/ зэвэрдэггүй металл сав, тааран
шуудай, цаасан уут, тааран уут, уяа, модон хайрцаг,
тусгаарлах цаас, модон тавцан, дэгээ өлгүүр, элс,
үртэс, цас
• Гар багаж: хүрз, тармуур, термометр, чийг
хэмжигч, лац
• Техник, тоног төхөөрөмж: Цахилгаан үүсгүүр,
хөлдөөгч, Халаалт хөргүүрийн систем,
агааржуулалтын систем
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н,
Цэнгэл.Б УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
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12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Мод сөөгний үр, мөчир бэлтгэх
Эх ургамлыг сонгох
5.1 Эх ургамлыг түүх газрыг сонгох
5.2 Эх ургамлыг сонгож тэмдэгжүүлэх
16
15-25
Мэдлэг
• Эх ургамлын төрөл зүй
• Эх ургамлыг сонгох арга
Чадвар
• Эх ургамлыг сонгох
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
•
•

Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ойн сан
Мод үржүүлгийн газар

•
•
•
•
•
•
•
•

Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

будаг, тууз, багс, шатлах тослох материал
Гар багаж: GPS
Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл
www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Мэргэжлийн стандартууд
Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
Мэргэжлийн стандартууд

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ашигласан материал:

•
•

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
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20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч

агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр, мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:

Мод сөөгний мөчрийг бэлтгэх
6.1 Мод сөөгний мөчир бэлтгэх хугацааг
тодорхойлох
6.2 Мод сөөгний мөчрийн багаж хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх
6.3 Модожсон саваа мөчрийг бэлтгэх
6.4 Ногоон мөчир бэлтгэх
6.5 Мод сөөгний тайраадас бэлтгэх
6.6 Тайраадсыг зэрэглэж ялгах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

32
15-25
Мэдлэг
• Мөчир бэлтгэх стандарт
• Мөчрийн багажийн үүрэг зориулалт
Чадвар
- Мөчир бэлтгэх
- Мөчрийн багажийг ашиглах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Өндрөөс унаж бэртэхээс болгоомжлох
• Байгаль цаг уурын тохиромжгүй нөхцөлд
ажиллахгүй байх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

•
•
•
•
•
•
•
•

Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

шуудай, уяа, шатах тослох материал
Гар багаж: мөчрийн хайч, гар хөрөө, шат
Техник, тоног төхөөрөмж: тавцант кран,
авирагч багаж, тээврийн хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он
•
•

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

Мод сөөгний үр, мөчир бэлтгэх

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр:

Мод сөөгний мөчрийг хадгалах
7.1 Тайраадсыг багцалж боох
7.2 Тайраадсыг хадгалах зоорь, шуудууг бэлтгэх
7.3 Тайраадсыг хучих элс, үртэс, цасыг бэлтгэх
7.4 Тайраадсыг түр хадгалах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

32
15-25
Мэдлэг
• Мөчир бэлтгэх стандарт
• Мөчрийн багажний үүрэг зориулалт
Чадвар
• Мод сөөгний мөчрийг стандартын дагуу
хадгалах
• Мод сөөгний тайраадас бэлтгэх
• Тайраадсыг зэрэглэж ялгах
• Тайраадсыг хучих элс, үртэс, цасыг бэлтгэх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг ханг
аж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Зоорь
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт:

Ашигласан материал:

шуудай, уяа, элс, үртэс, цас, нийлэг хальсан уут,
цаасан уут, даавуун уут
• Гар багаж: хүрз, хувин, тавцангууд, баллон,
шилэн сав
• Техник, тоног төхөөрөмж: хөргөгч
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Мэргэжлийн стандартууд
7. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
8. Модлог ургамал судлал Гомбосүрэн.Н, Цэнгэл.Б
УБ хот, 2008 он, 2011 он
9. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг Чимид.Б Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
10. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
11. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
12. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
13. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ хот, 1978 он
14. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
15. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
16. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
17. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
18. Амьдрах ухаанд суралцах бичиг, Энэбиш.Д, УБ
хот, 2007 он
19. Мэргэжлийн стандартууд
20. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр V түвшингийн ажилбаруудыг
бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
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Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

Сургалтын тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Хэмжи
х нэгж

Тоо
ширхэг

1
2
3
4
5
6

Мөчрийн хайч
Метр
Рек
Дендрометр
Хэмжигч ац
Өндөр хэмжигч

ш
ш
ш
ш
ш
ш

25
3
1
1
10
10

7

Налуу хэмжигч

ш

10

8

Насны өрөм

ш

10

9
10
11
12
13

Титэм хэмжигч
Линтүүд
Авирагч
Шат
Дэгээ

ш
ш
ш
ш
ш

10
25
10
10
10

14

Мото нүх ухагч

ш

2

15

GPS
Луужин

ш

10

ш

10

ш

10

ш

1

19

Нивлээр
Тээврийн
хэрэгсэл
Доргиогч машин

ш

1

20

Тавцант кран

ш

1

ш

3

ш

3

ш
ш
ш
ш

10
10
10
25

16
17
18

21
22
23
24
25
26

Бензин моторт
хөрөө
Цахилгаан
үүсгүүр
Дуран
Уурга
Дэгээ
Тармуур

Овор хэмжээ

Марк

Жин-230гр
50м сунадаг

Bypass Secateurs
Spencer

Vertex IV
Хэмжээ 20х63х44мм
Жин-50гр
1х1,5-v AA battery

Suunto PM-5
Модны жил, насыг
тодорхойлогч

Чадал-2,1 kw
Нүх ухах диаметр300мм
Жин-13,5кг
Банкны багтаамж
55см3
Овор хэмжээ75х55х15

Compass Suunto

Модны оройн хэсэгт
ажиллах

Өргөн 26см 400гр

standart steel rake
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27

Хүрз

ш

25

Бариулны урт-900мм

28

Түрдэг тэрэг

ш

10

100кг

29
30
31
32

Электрон жин
Термометр
Хатаах шүүгээ
Термостат
Үр ялгах тоног
төхөөрөмж
Шүүлслэг үр
жимс
боловсруулах
тоног
төхөөрөмж
Чийг хэмжигч
Лац
Хөлдөөгч
Агааржуулалтын
систем
Халаалт
хөргүүрийн
систем

ш
ш
ш
ш

10
10
1
1

ш

1

ш

1

ш
ш
ш

5
5
1

ш

1

ш

1

33

34

35
36
37
38
39

Жин: 75кг
605х665х1530 мм

Steel D-handle
Digging Shovel
Wheelbarrow
Haemmerlin
DL-100N/
202-2АВ/
SPX-250B-G

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№
1
2
3
4

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Самбарын үзэг

5

Үзүүлэн

6

Зурагт хуудсууд

7
8

Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Ном, сурах бичиг

9
10

Тоо ширхэг
1
1
1
1
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
тус бүрээр
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
тус бүрээр
1
2
15
15
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Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№
Материалын нэр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Шуудай
Дадлагын хувцас
Шатах тослох материал
Уяа
Дэлгэц
Гадас
Багс
Баллон
Хайрцаг
Шилэн сав
Зэвэрдэггүй металл сав
Цаасан уут
Модон тавцан
Нийлэг хальсан уут

Хэмжих
нэгж

Тоо
/ш

ш
ш
л
м
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
м

25
25
30
15
10
25
25
10
10
25
25
25
10
20

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
 Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Ойжуулагч
Мэргэшлийн түвшин:
IV
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Мод сөөгний үр
бэлтгэх байнгын болон
түр талбайг сонгох
стандарттай танилцах

ГШҮ 1.2 Мод сөөгний үр
бэлтгэх байнгын талбайг
ЧЭ 1. Мод сөөгний
үрийн талбай бэлтгэх байгуулах
ГШҮ 1.3 Мод сөөгний үр
бэлтгэх түр талбайг
байгуулах

ГШҮ 1.4 Үрийн плантаци
байгуулах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
ГН1.1.1 Мод сөөгний үр бэлтгэх байнгын үрийн
талбайн хэмжээ 5 га-аас дээш, бусад
төрлийн модны үр бэлтгэх талбайн хэмжээ 5
га-аас бага хэмжээтэй байхаар тооцоолж,
MNS 6531:2015 стандартыг баримтлан
талбайг сонгосон
ГН1.1.2 Үр бэлтгэх түр талбайг өсөлт хөгжилт сайтай,
селекцийн үнэлгээгээр хэвийн ангилалд
хамаарах ойг сонгосон.
ГН1.2.1 GPS өнцөг хэмжигч багажуудаар хэмжилт
хийж, цэгүүдийг тодорхойлж тэмдэгжүүлсэн.
ГН1.2.2 Тэмдэгжүүлсэн цэгүүддээ тусгаарласан шон
зоосон.
ГН1.3.1 GPS өнцөг хэмжигч багажуудаар хэмжилт
хийж, цэгүүдийг тодорхойлж тэмдэгжүүлсэн.
ГН1.3.2 Тэмдэгжүүлсэн цэгүүддээ тусгаарласан шон
зоосон.
ГН1.4.1 Үр түүх талбайг өсөлт хөгжилт сайтай,
баялаг ургац өгдөг, нас гүйцсэн модтой
газрыг оновчтой сонгосон.
ГН1.4.2 Үр түүх талбайг GPS өнцөг хэмжигч
багажуудаар хэмжилт хийж, цэгүүдийг
тодорхойлж тэмдэгжүүлсэн.

NF 6210 – 21-008-401
I
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Дадлагын
газарт
Ойн санд
Онолын
танхимд
Зооринд

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 2.1 Мод сөөгний нас,
үрлэлт, ургацыг
тодорхойлох

ГШҮ 2.2 Мод сөөгний үр
түүх хугацааг
тодорхойлох

ЧЭ 2.Мод сөөгний үр
түүх

ГШҮ 2.3 Шилмүүст модны
боргоцой, үр түүх

ГН1.4.3 Үр түүх талбайг тэмдэгжүүлсэн цэгүүддээ
шон зоож тусгаарласан.
ГН2.1.1 Мод сөөгний үрлэлтийн онцлог, давтамж,
үрийн болц, ургах орчны нөхцлийг судалсан.
ГН2.1.2 Мод сөөгний үрийн ургацын байдлыг нүдэн
баримжаа, тоолох, баллын үнэлгээний аргыг
ашиглан үнэлэн тогтоосон.
ГН2.2.1 Мод сөөгний үрлэх нас, их үрийн жилийн
давтамжийг мод үржүүлэг ойжуулалтын
ажлын хугацааны хуанлийг баримтлан
тодорхойлсон.
ГН2.2.3 Мод, сөөгний төрөл зүйл, үр боргоцойн
гарцаас хамааруулан зааварчилгаа авсан.
ГН2.2.4 Мод руу авирах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг хугацаанд нь авсан.
ГН2.3.1 Мод руу авирахдаа хөдөлмөр хамгааллын
хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөж, ХАБАЭ-г
мөрдсөн.
ГН2.3.2 Шилмүүст модны боргоцойг түүх зорилгоор
зориулалтын авирагч иж бүрэн тоноглолыг
зөв зүүж, зааврын дагуу аюулгүй аюулгүй
авирсан.
ГН2.3.3 Шилмүүст модны боргоцойг түүхдээ аюулгүй
ажиллагааг хангаж, боргоцойг гэмтээлгүй
гараар түүсэн.
ГН2.3.4 Доргиогч багаж ашиглан үр түүхийн тулд
сонгосон модны доор 6м-ээс багагүй радиус
бүхий дэлгэцийг газарт дэлгэж тавьсан.
ГН2.3.5 Шилмүүст модны үр, боргоцойг зориулалтын
доргиогч багаж ашиглан зааврын дагуу
аюулгүй доргиож унагаасан.
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ГШҮ 2.4 Навчит модны үр
түүх

ГШҮ 2.5 Мод сөөгний
түүсэн үрийг савлаж
паспортжуулах

ЧЭ 3. Мод сөөгний
үрийг боловсруулах

ГШҮ 3.1 Модны
боргоцой, үрийг ангилж
ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Модны
боргоцой, үрийг ангилж
ялгах тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГН2.3.6 Дэлгэц дээр унасан үрийг цуглуулж,
томоохон хольцоос салгаж цэвэрлэн,
зориулалтын уут руу хийсэн.
ГН2.4.1 Мод руу авирахдаа хөдөлмөр хамгааллын
хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөж, ХАБАЭ-г
мөрдсөн.
ГН2.4.2 Навчит модны үрийг түүх зорилгоор
зориулалтын шат буюу авирагч иж бүрэн
тоноглолыг зөв зүүж, зааврын дагуу аюулгүй
аюулгүй авирсан.
ГН2.4.3 Навчит модны оройн хэсгээс үрийг гараар
шувтарч, түүхдээ аюулгүй ажиллагааг
хангасан.
ГН2.4 Навчит модны доод гар хүрэх хэсэгт зогсож,
үрийг гараар шувтарч түүсэн.
ГН2.5.1 Мод сөөгний түүсэн үрийг цаасан болон
даавуун уутанд, боргоцойг таар шуудайнд
савалсан.
ГН2.5.2 Түүсэн үр боргоцойны савалгааны гадна
талд гарал үүсэл, жин, модны төрөл зүйл,
түүсэн цаг хугацааг тодорхой бичиж
хаягжуулсан.
ГН3.1.1 Модны боргоцой, үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийн хэвийн болон аюулгүй
ажиллагааг зааврын дагуу шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН3.2.1 Модны боргоцой, үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийн хэвийн болон аюулгүй
ажиллагааг зааврын дагуу ажиллуулсан.
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ГШҮ 3.3 Сөөгний үрийг
ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Сөөгний үрийг
ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийг
ажиллуулах

ГШҮ 3.5 Мод сөөгний
боловсруулсан үр,
боргоцойг ангилж савлах

ЧЭ 4. Мод сөөгний
үрийг хадгалах

ГШҮ 4.1 Мод сөөгний үр
хадгалах газрыг сонгох

ГН3.2.2 Боргоцойны үр салгах тоног төхөөрөмжийг
зааврын дагуу аюулгүй асааж, 40-60 градус
хүртэл халааж тохируулсан.
ГН3.3.1 Сөөгний үрийг ангилж ялгах тоног
төхөөрөмжийн хэвийн болон аюулгүй
ажиллагааг зааврын дагуу шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
ГН3.4.1 Үрийг цэвэрлэх, далавчлах, ангилах
төхөөрөмжийг зааврын дагуу аюулгүй хэвийн
ажиллуулсан.
ГН3.5.1 Боргоцойноос үр салгах тоног төхөөрөмжийн
бункерт жигд тарааж хийсэн.
ГН3.5.2 Боргоцойг 40-60 градусаас багагүй
температурт халааж, задалж үрийг салгасан.
ГН3.5.3 Үрийг цэвэрлэх, далавчлах, ангилах
төхөөрөмж рүү үрийг хийж цэвэр үрийг
гаргаж авсан.
ГН3.5.4 Цэвэрлэсэн үрийг зааврын дагуу, шилэн
баллон буюу даавуун уутанд агааргүй
орчинд битүүмжилж, гарал үүслийн
паспортыг MNS 2429:2009 стандартын В
болон С хавсралтын дагуу бөглөж нааж
хаягжуулсан.
ГН3.5.5 Үр хадгалах агуулахад зааврын дагуу,
механик гэмтэл хорогдолгүй зөөвөрлөж
хадгалсан.
ГН4.1.1 Байгалийн гэрэл тусахгүй, хортон шавьж
үүрлээгүй, чийггүй, агааржуулалттай орчин
бүхий зориулалтын зоорь, эсвэл үрийн
агуулах, нүх бүхий газрыг сонгосон
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ГШҮ 4.2 Мод сөөгний үр
хадгалах агуулах байрны
орчинг шалгах

ГШҮ 4.3 Мод сөөгний үр
хадгалах тавцанг бэлтгэх

ГШҮ 4.4 Мод сөөгний үр
хадгалах байр савыг
ариутгах

ГШҮ 4.5 Мод сөөгний
үрийг онцлогоос нь
хамааруулж хадгалах

ГН4.2.1 Үр хадгалах агуулахын температур 0 градус,
чийгшил нь 60%-аас доошгүй байхаар
бүрдүүлсэн.
ГН4.3.1 Үрийг хадгалах тавцан хийх бат бөх модон
материал сонгосон
ГН4.3.2 Агуулахын эзэлхүүнээс шалтгаалан нарнаас
шууд тусгалаас хол, хананаас 0,5м-ээс
багагүй зайд, өргөн нь 50см-ээс багагүй,
шалнаас дээш 20 -30см-ээс багагүй өндөрт,
тавцан хоорондын зай 1м-ээс ихгүй хэд
хэдэн үеүдтэй байхаар тавцанг бэлтгэсэн.
ГН4.4.1 Үр хадгалах байрны ариутгалын багаж
хэрэгслийг ажилд бүрэн бэлтгэж, ариутгалын
уусмалаар цэнэглэсэн.
ГН4.4.2 Ариутгалын бодисыг эрүүл ахуй,
халдваргүйжүүлэлтийн горимыг баримтлан
зааврын дагуу, норм тунг тохируулан
аюулгүй найруулж бэлтгэсэн.
ГН4.4.3 Формалин, хлорамин, зэсийн байван,
мөөгөнцөрийн эсрэг төрөл бүрийн хорийг
ашиглан зоорины тавиур, шал, тааз, хаалга,
хана, агааржуулалтын хоолойг зааврын
дагуу жигд цацаж, бүрэн ариутгасан.
ГН4.5.1 Мод сөөгний төрөл зүйлээс хамааруулан
хадгалах хугацааг шилмүүст модны 1 ба 2-р
зэргийн үрийг шилэн саванд хийж
битүүмжилж 4-5 жил, навчит мод сөөгний
үрийг зэргээс нь хамааруулж 2 хүртэл жил,
хэрэв 3-р зэрэг бол 1 жил байхаар
тодорхойлж ангилж, хаягжуулж хадгалсан
ГН4.5.2 Улиас, хайлаасны үрийг хадгалахгүй, шууд
тариалсан.
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ГШҮ 4.6 Зоорийг хортон
шавьж, мэрэгч амьтнаас
хамгаалах

ГШҮ 5.1 Эх ургамлыг түүх
газрыг сонгох
ЧЭ 5. Эх ургамлыг
сонгох

ГШҮ 5.2 Эх ургамлыг
сонгож тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 6.1 Мод сөөгний
мөчир бэлтгэх хугацааг
тодорхойлох

ЧЭ 6. Мод сөөгний
мөчрийг бэлтгэх

ГШҮ 6.2 Мод сөөгний
мөчрийн багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх

ГШҮ 6.3 Модожсон саваа
мөчрийг бэлтгэх

ГН4.5.3 Загийн үрийг үр бэлтгэсний дараах анхны
хавар хүртэл байхаар тооцоолж хадгалсан.
ГН4.6.1 Хортон шавьж, мэрэгч амьтны хорийг мэрэгч
амьтан их явах жимээр тавцан, шалан
дээгүүр жигд тарааж тавьсан.
ГН4.6.2 Зоорины агааржуулалтын хоолойг мэрэгч
амьтан орохгүй байхаар бат бөх торлосон.
ГН4.6.3 Зоорины хаалга, тааз, хана нь завсар зайгүй
байхаар шалгаж, битүүмжилсэн.
ГН5.1.1 Эх ургамлын байршлийг сонгохдоо 1 наст
мөчир их гарах гарцтай модыг сонгосон.
ГН5.2.1 Эх ургамал бэлтгэх модыг тэмдэгжүүлэх
шүршдэг будгийг шаардагдах хэмжээгээр
бэлтгэсэн.
ГН5.2.2 Мөчир бэлтгэх модыг эко будгаар хөндлөн
зураасаар будаж тэмдэгжүүлсэн.
ГН6.1.1 Мөчир бэлтгэх модны төрлөөс хамаарч
хуанлийн дагуу хугацааг зөв товлосон.
ГН6.2.1 Мөчир бэлтгэх гар хөрөө, мөчрийн хайч,
титмийн мөчрийн хайч, мөчрийн том хайчийн
бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг
шалгасан.
ГН6.2.2 Бэлтгэх мөчрийн тоо ширхэгээс хамааруулан
багажийг ажиллах хүчний тоо, шаардагдах
хэмжээгээр нь бэлтгэсэн.
ГН6.3.1 Тэмдэгжүүлсэн навчит модонд очиж тохирох
багажийг зориулалтаар нь оновчтой
сонгосон
ГН6.3.2 Зааврын дагуу нахиа нь гэмтээгүй, эх
ургамлын дунд буюу угийн хэсгээс
бэлтгэгдсэн, үзүүр талаараа 0,8см буюу
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ГШҮ 6.4 Ногоон мөчир
бэлтгэх

ГШҮ 6.5 Мод сөөгний
тайраадас бэлтгэх

ГШҮ 6.6 Тайраадсыг
зэрэглэж ялгах
ГШҮ 7.1 Тайраадсыг
багцалж боох
ЧЭ 7. Мод сөөгний
мөчрийг хадгалах

ГШҮ 7.2 Тайраадсыг
хадгалах зоорь, шуудууг
бэлтгэх
ГШҮ 7.3 Тайраадсыг
хучих элс, үртэс, цасыг
бэлтгэх

түүнээс дээш бүдүүнтэй 1-р зэргийн мөчрийг
сонгож тайрсан.
ГН6.3.2 Модны оройн хавиас бэлтгэсэн, дээд тал нь
0,4-0,8см бүдүүнтэй 1 наст 2-р зэргийн
мөчрийн тайраадсуудыг 2-3 болон 9-10
саруудад бэлтгэсэн
ГН6.3.3 Бэлтгэсэн мөчрийг уртаар нь багцалж
хадгалсан.
ГН6.4.1 Тэмдэгжүүлсэн жимсний модонд очиж
тохирох багажийг зориулалтаар нь оновчтой
сонгож аюулгүй ашигласан.
ГН6.4.2 Ногоон мөчрийг 6 сарын 25-аас 7 сарын 10
хүртэлх хугацаанд бэлтгэсэн
ГН6.5.1 Мөчрийг 20см-ийн урттай, 5-6ш гэмтээгүй
нахиа бүхий байдлаар тайрч бэлтгэсэн.
ГН6.5.2 Тайраадсыг бэлтгэхдээ дээд нахианаас 0,51см зайд тэгшхэн, доод талын нахианаас 11,5см –ийн ташуу байдлаар хэрчсэн.
ГН6.6.1 Тайраадсыг бүдүүнээрээ 1-2 нахиа гэмтсэн
бол 2-р зэрэг, гэмтээгүй бол 1-р зэрэгт
хамааруулж ангилсан.
ГН7.1.1 Зэрэглэсэн тайраадсыг бүдүүн бол 50ш,
нарийн бол 100 ширхэгээр нь багцлан
боосон
ГН7.2.1 Бэлтгэсэн зоориндоо тусгай мөс, цасыг
зөөвөрлөж тавцан дээр байршуулсан.
ГН7.2.2 1м-ээс доошгүй гүн, 50см-ээс багагүй
өргөнтэй шуудууг ухаж бэлтгэсэн.
ГН7.3.1 Тайраадсыг хучих элс, үртэс, цасыг
зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
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ГШҮ 7.4 Тайраадсыг түр
хадгалах

ГН7.4.1 50, 100 ширхэгээр багцалсан тайраадсыг
мөсөн зооринд эгнүүлж байршуулсан.
ГН7.4.2 Бэлтгэсэн шуудуунд 50, 100 ширхэгээр
зэрэгцүүлж, дээрээс нь чийгтэй элс, үртэс
болон цасанд хучсан.
ГН7.4.3 Ил талбайд тайраадсын хучаасыг салхины
нөлөөнөөс хамгаалахын тулд брезент,
сүрэл, зэгсээр бүтээсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Мод сөөгний үр мөчир тарих
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-009-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Мод сөөгний үр мөчрийг тарилтанд бэлтгэх, ариутгах, тарилтын талбайг бэлтгэх, мод
сөөгний үр болон мөчрийг тарих мэдлэг, хандлага, ур чадварыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
 Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
 Хөрс боловсруулалт хийх
 Үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
 Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
 Ойн санг хамгаалах
 Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт: 15-25

ГШҮ 1.1 Мод сөөгний үрийн
тарилтын материал түүхий эдийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Мод сөөгний үрийг
хэмжээ жингээр нь ангилах
ГШҮ 1.3 Мод сөөгний үрийг
дэвтээх
ГШҮ 1.4 Мод сөөгний үрийг
халаах
ГШҮ 1.5 Мод сөөгний үрийг
эртжүүлэх
ГШҮ 1.6 Мод сөөгний үрийг
микроэлементийн бордоогоор
боловсруулах
ГШҮ 1.7 Мод сөөгний үрийг
элслэх

18

24

14

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрлэл
дээр

ЧЭ 1. Мод
сөөгний үрийг
тарилтанд
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургалтын
төв дээр

1

Чадамжийн
элемент

Онолын цаг

№

Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 270
Дадлага

56
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2

ЧЭ 2. Тарилтын
ариутгал хийх

3

ЧЭ 3. Мод
сөөгний
тарилтын
талбайг бэлтгэх

4

ЧЭ 4. Мод
сөөгний үр
тарих

5

ЧЭ 5. Модны
сөөгний
мөчрийг
тарилтанд
бэлтгэх

6

ГШҮ 1.8 Мод сөөгний үрийг
цаслах
ГШҮ 2.1 Ариутгал хийх багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Ариутгал хийх бодисын
норм, тунг тогтоох
ГШҮ 2.3 Ариутгал хийх бодисыг
бэлтгэx
ГШҮ 2.4 Тарилтын талбайг ариутгаx
ГШҮ 2.5 Тарилт хийх
байгууламжийг ариутгах
ГШҮ 2.6 Тарилтанд хэрэглэх үрийг
ариутгах
ГШҮ 3.1 Мод сөөгний үр тарих
технологийг сонгох
ГШҮ 3.2 Мод сөөгний үр тарих
даланд мөр гаргаx
ГШҮ 3.3 Мод сөөгний модожсон
мөчрийг тарих талбайн хөрсийг
бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Мод сөөгний ногоон
мөчрийг тарих талбайн хөрсийг
бэлтгэх
ГШҮ 4.1 Мод сөөгний үр хучилтын
материалыг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Мод сөөгний үрийг туузлах
аргаар тарих
ГШҮ 4.3 Мод сөөгний үрийг
эгнүүлэн тарих аргаар тарих
ГШҮ 4.4 Мод сөөгний үрийг цацах
аргаар тарих
ГШҮ 4.5 Мод сөөгний үрийг
үүрлүүлж тарих аргаар тарих
ГШҮ 4.6 Мод сөөгний тарьсан үрийг
хучих
ГШҮ 4.7 Мод сөөгний үрийн
тарилтын дараах ариутгал хийх
ГШҮ 5.1 Мод сөөгний мөчрийн
тарилтын багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.2 Модожсон мөчрийг
идэвхжүүлэгч бодистой уусмалд
хийх
ГШҮ 5.3 Ногоон мөчрийг
идэвхжүүлэгч бодистой уусмалд
хийх
ГШҮ 6.1 Модожсон мөчрийг тарих
ГШҮ 6.2 Ногоон мөчрийг тарих

8

8

8

24

10

12

16

38

20

36

24

80

8

12

12

32

8

16

16

40
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ЧЭ 6. Мод
сөөгний
мөчрийг тарих

ГШҮ 6.3 Тарилтын дараах
усалгаа хийх
Онол дадлагын харьцаа:

72

108

90
27:73

270

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

•
•

•
•

•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник,
тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Үрийг тарилтанд бэлтгэх заавартай танилцах
Үр шинжилгээнд явуулах зааврыг мөрдөх
Үрийг стандартын дагуу тарих
Үр тарих багаж хэрэгслийг зааврын дагуу
ашиглах
Мөчир тарих технологийн карттай танилцах
Мөчрийг стандартын дагуу тарих
Мөчир тарих багаж хэрэгслийг зааврын дагуу
ашиглах
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
бүрэн өмсөх
Ойн инженер
Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Дадлагын багш
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Мод үржүүлгийн талбай
Хүлэмж
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
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•

Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Мод сөөгний үрийг тарилтанд бэлтгэх
1.1 Мод сөөгний үрийн тарилтын материал түүхий
эдийг ажилд бэлтгэх
1.2 Мод сөөгний үрийг хэмжээ жингээр нь ангилах
1.3 Мод сөөгний үрийг дэвтээх
1.4 Мод сөөгний үрийг халаах
1.5 Мод сөөгний үрийг эртжүүлэх
1.6 Мод сөөгний үрийг микроэлементийн
бордоогоор боловсруулах
1.7 Мод сөөгний үрийг элслэх
1.8 Мод сөөгний үрийг цаслах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

56
15-25
Мэдлэг
• Үрийг тарилтанд бэлтгэх технологи аргууд
• Үрийн онцлог
• Үрийн гадаад шинж, чанар
• Үрийг тарилтанд бэлтгэх тоног төхөөрөмж, бага
ж хэрэгслийн төрөл, үүрэг зориулалт
Чадвар
• Үрийг технологийн дагуу тарилтанд бэлтгэх
• Үрийг гадаад шинж, чанараар нь таньж ангилах
• Үрийг тарилтанд бэлтгэх тоног төхөөрөмж, бага
ж хэрэгслийг ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хамга
алж ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн талбай
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•

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Зоорь
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
элс, цас, модон болон цаасан хайрцаг, марл
самбайн уут, хатаагч дэлгэц, өнжүүлсэн ус, үртэс,
цаг, үрийн хадгалалтын журнал
• Гар багаж: паалантай сав, усны температур
хэмжигч, чийг хэмжигч, ус буцалгагч , шүүлтүүр
• Техник, тоног төхөөрөмж: термостат, халаагч
шүүгээ, цахилгаан үүсгүүр,
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
УБ хот, 2003 он
8. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
9. Монгол орны мод сөөг Энхсайхан.Д, УБ хот, 2016
он
10. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
11. Мэргэжлийн стандартууд:
12. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он

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

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Тарилтын ариутгал хийх
2.1 Ариутгал хийх багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
2.2 Ариутгал хийх бодисын норм, тунгийн
зааварчилгаа авах
2.3 Ариутгал хийх бодисыг бэлтгэx
2.4 Тарилтын талбайг ариутгаx
2.5 Тарилт хийх байгууламжийг ариутгах
2.6 Тарилтанд хэрэглэх үрийг ариутгах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:
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Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

24
15-25
Мэдлэг
• Химийн бодисын төрөл, найрлага
• Ариутгалын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслий
н төрөл, үүрэг зориулалт
Чадвар
• Ариутгалын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
ашиглах
• Талбайг ариутгах бодисын тунг тохируулах
• Үрийг ариутгах бодисын тунг тохируулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
химийн бодис
Гар багаж: усны сав, үүргийн шүршигч
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
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7. Монгол орны гол хортон шавьж, Жанцантомбоо.Х,
УБ хот, 2003 он
8. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б, Алтанчимэг.Д,
Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
9. Монгол орны мод сөөг Энхсайхан.Д, УБ хот, 2016
он
10. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
11. Мэргэжлийн стандартууд:
12. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:

Мод сөөгний тарилтын талбайг бэлтгэх
3.1 Мод сөөгний үр тарих технологи зааварчилгаа
авах
3.2 Мод сөөгний үр тарих даланд мөр гаргаx
3.3 Мод сөөгний модожсон мөчрийг тарих талбайн
хөрсийг бэлтгэх
3.4 Мод сөөгний ногоон мөчрийг тарих талбайн
хөрсийг бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

38
15-25
Мэдлэг
• Талбайг бэлтгэх технологи аргууд
• Тарилтын талбайг бэлтгэхэд шаардагдах тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн төрөл, үүрэг зори
улалт
• Үр, мөчир тарих хөрсний найрлага
• Үр, мөчир тарих хөрсний зузаан
Чадвар
• Талбайг технологийн дагуу бэлтгэх
• Тарилтын талбайг бэлтгэхэд шаардагдах тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зориулалтын дагу
у ашиглах
• Үр, мөчир тарих хөрсний найрлагыг тохируулах
•
Үр, мөчир тарих хөрсний зузааныг тохируулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
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•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Материалыг зөв сонгож ашиглах
Багаар ажиллах
Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас хамгаалж
ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Мод үржүүлгийн газар
• Хүлэмж
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
модон материал, элс, хар шороо, бууц, бордоо,
биоялзмаг, микоризтой шороо
• Гар багаж: тармуур, гар мөрлөгч, хөрөө,
хадаас, алх
• Техник, тоног төхөөрөмж: мөрлөгөөний техник
хэрэгсэл
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Мэргэжлийн стандартууд:
8. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
9. Газар тариалангийн үндэс, Чойжамц, УБ хот
10. Хөрс судлал
11. Монгол орны хөрс, Доржготов
12. Хөрс судлалын дадлага, Аваадорж, УБ хот

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

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Мод сөөгний үр тарих
4.1 Мод сөөгний үр хучилтын материалыг ажилд
бэлтгэх
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4.2 Мод сөөгний үрийг туузлах аргаар тарих
4.3 Мод сөөгний үрийг эгнүүлэн тарих аргаар тарих
4.4 Мод сөөгний үрийг цацах аргаар тарих
4.5 Мод сөөгний үрийг үүрлүүлж тарих аргаар
тарих
4.6 Мод сөөгний тарьсан үрийг хучих
4.7 Мод сөөгний үрийн тарилтын дараах ариутгал
хийх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

80
15-25
Мэдлэг
• Химийн бодисын төрөл, найрлага
• Мод сөөгний үр тарих технологи аргууд
• Үрийн норм
• Үрийн схем
• Тарилтын дараах хучилт
• Тарилтын дараах ариутгал
• Тарилтын дараах усалгаа
Чадвар
• Химийн бодисын тун хэмжээг тохируулах
• Мод сөөгний үрийг технологийн дагуу тарих
• Тарилтын дараах хучилт хийх
• Тарилтын дараах ариутгал хийх
• Тарилтын дараах усалгаа хийх
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Хүлэмж
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
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Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
үртэс, элс, хар шороо /мекориз/, сүрэл, ариутгалын
бодис, өнжүүлсэн ус, хувин, ёмкость, шланк, бууц,
хүлэр, био ялзмаг
• Гар багаж: гар үрлэгч, мөр гаргагч, хучигч, гар
бул, услуур
• Техник, тоног төхөөрөмж: үрлэгч, хучигч, бул,
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот, 2016
он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Мэргэжлийн стандартууд:
10. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
•
•

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

Ашигласан материал:

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

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Модны сөөгний мөчрийг тарилтанд бэлтгэх
5.1 Мод сөөгний мөчрийг тарилтын багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
5.2 Модожсон мөчрийг идэвхжүүлэгч бодистой
уусмалд хийх
5.3 Ногоон мөчрийг идэвхжүүлэгч бодистой
уусмалд хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн нэрс:

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

32
15-25
Мэдлэг
• Мод сөөгний мөчир бэлтгэх технологи, схем
• Мөчир бэлтгэх хугацаа
• Мөчрийг тарилтанд бэлтгэх аргууд
• Мөчрийг тарилтанд бэлтгэх багаж хэрэгслийн т
өрөл, үүрэг зориулалт
• Мөчрийг ариутгаж идэвхжүүлэх уусмалын найр
лага
Чадвар
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•
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Мөчрийг технологийн дагуу тарилтанд бэлтгэх
Мөчир бэлтгэх хугацааг баримтлах
Мөчрийг стандарт хэмжээгээр тайрах
Мөчрийг тарилтанд бэлтгэх багаж хэрэгслийг а
жиллуулах
• Мөчрийг ариутгаж идэвхжүүлэх уусмалын найр
лагыг тохируулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн талбай
• Хүлэмж
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
идэвхжүүлэгч бодисууд, ус, усны сав, плёнк
Гар багаж: мөчрийн хайч, хүрз
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.safetyfirst.mn
www.estandard.mn
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Багшийн гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот, 2016
он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Мэргэжлийн стандартууд:
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10. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Мод сөөгний үр мөчир тарих

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:

Мод сөөгний мөчрийг тарих
6.1 Модожсон мөчрийг тарих
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн
6.2 Ногоон мөчрийг тарих
нэрс:
6.3 Тарилтын дараа усалгаа хийх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 40
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Мод сөөгний мөчир тарих технологи, схем
• Мод сөөгний мөчир тарих хугацаа
• Мод сөөгний мөчрийн стандарт хэмжээ
• Тарилтын дараах усалгааны норм
Чадвар
• Мод сөөгний мөчир тарих хугацааг баримтлах
• Мөчрийг технологи, схемийн дагуу тарих
• Тарилтын дараах усалгаа хийх
Хандлага
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зори
чадвар, хандлага:
улалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Хүлэмж
• Компьютер
• Проектор
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Проекторын дэлгэц
жагсаалт:
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
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•
•
•

Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: мөчрийн үүрдэг уут, хувин, нийлэг хальсан материал
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
Гар багаж: хүрз, төрөл бүрийн царилууд, гаапуун
хэрэгслийн жагсаалт:
царил, бортого
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
Ашигласан материал:
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот, 2016
он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Мэргэжлийн стандартууд:
10. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 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 хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:


Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
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Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр V түвшингийн ажилбаруудыг
бүрэн хийдэг байх
Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
МБС-д багшлах эрхтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.



Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№
1
2
3

Сургалтын тоног
төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийн
нэр
Сунадаг метр
Тэмдэг тавьдаг
будаг
Тэмдэг тавьдаг
харандаа

Хэмжих
Тоо/ш
нэгж

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Овор хэмжээ

Марк

ш

3

50м /сунадаг/

Spencer

ш

20

Өндөр25см

Soppec

ш

20

500 гр

Улаан өнгө

Хэмжээ 20х63х44мм
Жин-50 гр
1х1,5-v AA battery
Урт-2,5
Жин-5100гр

4

Газрын налуу
хэмжигч

ш

5

5

Пиишэг

ш

5

6

Хүрз

ш

10

Бариулны урт-900мм

7

Хангинуур сүх

ш

10

Бариулын урт 70см

8

Үр боргоцой түүх
багаж

ком

5

Suunto PM-5
Triangular ranging
Pole
Steel D-handle
Digging Shovel
STIHL AX 12 T
Forestry Axe
tree climping set

9

Трактор

ш

1

Хөдөлгүүр-дизел,
усан хөргүүртэй
Чадал-81 м.х

10

Анжис

ш

1

70см авцын өргөнтэй

Трактор Беларус82.1
Eberswalde forestry
Plough “Waldmeister”
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11

Түрдэг тэрэг

ш

5

100кг

12

Үлээгч аппарат

ш

2

13

Гал унтраах
дэвүүр

ш

5

6.4кг
Иш-1,2м
Өргөн 40см
Урт 38см

14

Үүргэвчтэй гал
унтраагуур

15
16
17
18

Резин цохиур
Тросон шүүр
Анхны
тусламжийн
хайрцаг
Секатор

ш

2

Багтаамж 18 литр

ш
ш

5
5

150см урт
140см урт

ш

2

ш

15

Жин-230гр

Сийрэгжүүлэгч
хайч

ш

5

Жин-990гр

20
21

Хор шүршигч
Цавчуур

ш
ш

3
5

11кг
40см

22

Гар хөрөө

ш

5

240мм

23
24

Хөрөө
Гэрлэн урхи

ш
ш

3
2

5,6кг

25

Хэлбэржүүлэгч
хайч

27
28

29
30
31
32
33
33

Дуулга
Гэрэл ойлгогчтой
хүрэм
Хөрөөдөлтөөс
хамгаалагдсан
өмд
Төмөр
хоншоортой
гутал
Арьсан Бээлий
Модны өндөр
хэмжигч
Луужин
Модны диаметр
хэмжигч (туузан)
Жилийн
цагаригийн өрөм

Frontier Fire Swatter
16ltr Backpack
Water Mist forest
Fire Extinguishers

Family First Aid
Kit

19

26

AK70-5 VK with
wheels
Wheelbarrow
Haemmerlin
RH 32003

1200х763

Bypass Secateurs
Wilkinson Sword
Telescopic
Bypass Loppers
SR-420 STIHL
stihl-swiss-bill-hook
Silky Gomtaro
240 Root-Cutting
Hand Saw
MS 261
Fiskars 23 Inch
PowerGear
Hedge Shears
Peltor

ш

5

ш

15

ш

15

Stihl

ш

15

Stihl

ш

15

stihl

хос

15

Stihl

ш

1

Vertex IV

ш

5

Овор хэмжээ75х55х15

Compass Suunto

ш

15

Урт-1,5м Жин-70гр

Length&diametr
measurement

ш

5

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Сургалтын онол дадлагын газар
Үзүүлэн
Тараах материал
Бодит үзүүлэн
Гарын авлага
Сурах бичиг
Өнгөт атлас
Хөтөлбөр, стандарт
Ээлжит хичээл төлөвлөлт
Календарчилсан төлөвлөлт
Үзүүлэнгийн самбар
Бичгийн хэрэгсэл
Дүн

Тоо ширхэг
1
ЧЭ бүрд 10
ЧН бүрд 20
1
20
10
15
ЧН бүрээр 1
ЧЭ бүрээр 1
ЧН бүрээр 1
2
Иж бүрдлээр
82
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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
 Төслийн 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

Ойжуулагч
IV
Мод сөөгний үр мөчир тарих

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Мод сөөгний
үрийн тарилтын
материал түүхий эдийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Мод сөөгний
үрийг хэмжээ жингээр
нь ангилах

ЧЭ 1. Мод
сөөгний үрийг
тарилтанд
бэлтгэх

ГШҮ 1.3 Мод сөөгний
үрийг дэвтээх

ГШҮ 1.4 Мод сөөгний
үрийг халаах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

NF 6210 – 21-009-401
I
Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

ГН1.1.1 Үрийг тарилтанд бэлтгэх нойтон элс, үртэс,
цас, химийн ариутгалын бодисыг тарих үрийн
хэмжээнээс хамааруулан тооцож, бэлтгэсэн.
ГН1.2.1 Навчит болон сөөгний тарих үрийн жингээс
хамааруулан ойролцоогоор 1 литр усанд 3050гр давс уусгаж, үрийг хөвүүлэх замаар
энгийн гар аргаар ангилсан.
ГН1.3.1 Үрийг дэвтээх мод буюу паалантай сав, ус,
дэлгэж хатаах дэлгэц, шүүлтүүр, модны үрийг
бэлтгэсэн.
ГН1.3.2 Тодорхой хугацаанд, тасалгааны 20-25 градус
температурт тухайн модны төрөл зүйлээс
шалтгаалан дэвтээх хугацааг сонгож
дэвтээсэн.
ГН1.4.1 Хатах шүүгээ, термастат, зуух, халаагуурийг
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.4.2 Үрийг халаагч тоног төхөөрөмжинд модны
төрөл зүйлээс хамааруулан температурыг
тохируулан 8-10см зузаантайгаар жигд дэлгэж,
дундажаар 3 цаг халаасан.

Дадлагын
газарт
Хүлэмжинд
Ойн санд
Онолын
танхимд
Зооринд

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 1.5 Мод сөөгний
үрийг эртжүүлэх

ГШҮ 1.6 Мод сөөгний
үрийг
микроэлементийн
бордоогоор
боловсруулах

ГШҮ 1.7 Мод сөөгний
үрийг элслэх

ГН1.4.3 Яст хатуу үрт мод сөөгний үрийг 80 орчим
градусын халуун усанд хийж, 10-15 минут
хөөлгөж, тухайн усандаа 12 цаг дэвтээсэн.
ГН1.5.1 Ус, сав, хүлэр, элс, үртэс, хөвд, перлит,
халаагуурийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.5.2 Нойтон үрийг 2-3 өдөрт, хуурай үрийг 5-7
хоногт тасалгааны температуртай усанд,
эхний 12 цагийн дараа үр хөөж эхлэхэд 4 цаг
тутамд усыг сольсон.
ГН1.5.3 Үрийг дэвтээх хугацаа дууссаны дараа хөөсөн
үрийг шүүж гаргасны дараа 1х3 харьцаатай
холимогт хийсэн.
ГН1.5.4 Тусгай хайрцагт холимогоо 15-20см-ийн
зайтай хийж, хөргөгчийн доод тавиурт 5-6
градусын температурт 2-3 сарын
хугацаатайгаар хийсэн.
ГН1.5.5 Үрийг 2-3 сарын дараа хөргөгчийн
температурыг дахин 0- 1 градуст 1-1,5 сар
байлгасан.
ГН1.6.1 Гидроауксин, бор, цэс, марганц, цайр, иод,
никель, молибидин, нимбэгийн хүчил, түмпэн,
ус, хэмжигч жин, шүүлтүүрийг ажилд бүрэн
бэлдсэн.
ГН1.6.2 Идэвхижүүлэгч бодисыг тухайн ургамлын
үрийн том жижиг, хайрстай ба хайрсгүй
байдлаас шалтгаалан тун нормыг сонгосон.
ГН1.6.3 Хувин усанд 160-200гр үнс хийж, сайтар
хутгаж хонуулж, шүүж аваад тус уусмалд үрийг
4-6 цаг байлгаад хатаасан.
ГН1.7.1 Элс, модон хайрцаг, ухсан нүх, поошик, үр
зэргийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.7.2 Элсээ угааж, халуун аргаар ариутгасан.
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ГШҮ 1.8 Мод сөөгний
үрийг цаслах

ГН1.7.3 Элслэх хайрцгийн өндөр 25-30см өндөр, 3035см өргөн, 50см урттай, 2 талдаа бариултай,
тагтай байхаар сонгож, хайрцгийг 0,5см-ийн
диаметртэй нүхнүүд гаргасан.
ГН1.7.4 Үрийг ариутгасан 60% хувийн чийгтэй элсэнд
сайтар хольсон.
ГН1.7.5 Хайрцагний ёроолд 2-3см зузаан элс дэвсэж,
элс бүхий үрийг 20см-ийн зузаантайгаар
дүүргэж, 10см хүртэл сүрлээр хучсан.
ГН1.7.6 Өвөлд хүйтрэх үед хучлагын зузааныг 50см
хүртэл нэмсэн.
ГН1.8.1 Үр, уут, цас, модон хайрцаг, дамнуурган
тавиурийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН1.8.2 Мод сөөгний үрийг тарилтанд бэлтгэх
хугацааны нормыг нарийн баримталсан.
ГН1.8.3 Цасалсан үрийг хадгалах цас хайлахааргүй,
тусгай зориулалтын зоорь буюу нарны шууд
тусгал тусахгүй, сүүдэр газарт нүх ухаж
бэлтгэсэн.
ГН1.8.4 Үрийг цаслахын өмнө 2-3 хоногт тодорхой
хугацаанд, тасалгааны 20-25 градус
температурт тухайн модны төрөл зүйлээс
шалтгаалан дэвтээх хугацааг сонгож
дэвтээсэн.
ГН1.8.5 Яст хатуу үрт мод сөөгний үрийг 80 орчим
градусын халуун усанд хийж, 10-15 минут
хөөлгөж, тухайн усандаа 12 цаг дэвтээсэн
ГН1.8.6 Хайрцаг буюу цаслах нүхний ёроолд 10см-ийн
зузаантай цас дэвссэн.
ГН1.8.7 Бэлтгэсэн хайрцаг буюу нүхэнд үрийг 15-20смийн зузаантайгаар /уутны 4/1тэй тэнцүү/
хэмжээгээр үрээ уутанд жигд тарааж, 1,5м-ийн
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ГШҮ 2.1 Ариутгал хийх
багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Ариутгал хийх
бодисын норм, тунгийн
зааварчилгаа авах
ГШҮ 2.3 Ариутгал хийх
бодисыг бэлтгэx

ЧЭ 2. Тарилтын
ариутгал хийх

ГШҮ 2.4 Тарилтын
талбайг ариутгаx

ГШҮ 2.5 Тарилт хийх
байгууламжийг
ариутгах

ГШҮ 2.6 Тарилтанд
хэрэглэх үрийг
ариутгах
ЧЭ 3. Мод
сөөгний тарилтын
талбайг бэлтгэх

ГШҮ 3.1 Мод сөөгний
үр тарих технологи
зааварчилгаа авах

зузаантай цасаар дарж, дээрээс нь сүрэл буюу
үртэсээр 50см зузаан хучсан.
ГН2.1.1 Хор шүршигч, ус, ариутгагч бодисууд, ажлын
шингэн бэлтгэх савыг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН2.1.2 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
ажилд бүрэн өмссөн.
ГН2.2.1 Ариутгал хийх бодисын норм тунг найруулах,
түүнийг хэрэглэх зааварчилгааг бүрэн авсан.
ГН2.3.1 Ариутгалын бодисыг тогтоосон заавар, тун
нормын дагуу аюулгүй найруулж, тусгай
саванд хийсэн.
ГН2.4.1 Найруулсан ариутгалын бодисыг хор
шүршигчид хийсэн.
ГН2.4.2 Тарих талбайд ариутгалын бодисыг жигд
цацаж ариутгасан.
ГН2.5.1 Найруулсан ариутгалын бодисыг хор
шүршигчид хийсэн.
ГН2.5.2 Тарих байгууламжинд ариутгалын бодисыг
жигд цацаж ариутгасан.
ГН2.5.3 Ариутгасан байгууламжийг сайтар
битүүмжилсэн.
ГН2.6.1 Үр ариутгах бодисууд, үр, түмпэн, хутгуур,
багажийг ажилд бүрэн бэлтгэсэн
ГН2.6.2 Үр ариутгах гранозан 2,5%-ийг 1кг үрэнд 3-4
грамм, меркуран 0,2-2%-ийг 1кг үрэнд 1,5-4
грамм байхаар тооцоолж, үрийг хуурай аргаар
ариутгасан.
ГН2.1.1 Мод сөөгний үр тарих арга, технологийн карт
буюу зааварчилгаатай танилцсан.
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ГШҮ 3.2 Мод сөөгний
үр тарих даланд мөр
гаргаx

ГШҮ 3.3 Мод сөөгний
модожсон мөчрийг
тарих талбайн хөрсийг
бэлтгэх

ГШҮ 3.4 Мод сөөгний
ногоон мөчрийг тарих
талбайн хөрсийг
бэлтгэх

ГН2.1.2 Мод сөөгний үр тарих арга, ерөнхий
шаардлагын MNS 56253-2:2011 стандартыг
баримталсан.
ГН3.2.1 Тарилтын технологид тохируулан хүрз, гаапуу,
гар булдагч, тармуур, хувин, подки, мөр
гаргагч, үрлэгч, техникийн засварын багаж,
хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл үр,
зөөвөрлөх уут, бортогийг ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН3.2.2 Тарилтын технологиос хамаарч үр тарих схем,
стандартыг баримтлан мөр гаргасан.
ГН3.3.1 Хөрс бэлтгэх тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл, түүхий эд материалыг ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН3.3.2 Боловсруулсан талбайг 1,5-2м-ийн хэмжээтэй
20-30см бүхий өндөртэй далан хайрцаг
бэлтгэсэн.
ГН3.3.3 Мөчрийг тарихын өмнө хөрсийг хангалттай
чийглэж усалсан.
ГН3.3.4 Чийгийн алдагдлыг багасгах зорилгоор нийлэг
хальсаар хучиж нүх гаргасан.
ГН3.3.5 Бортогонд 50х30х20 харьцаагаар холимогийг
овоолж бэлтгэсэн.
ГН3.4.1 Хөрс бэлтгэх тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл, том ширхэгтэй голын элс, хайрга,
хар шороо, бууцыг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН3.4.2 Үндсэн хөрсийг 30-40см хүртэл ухаж хуулсан.
ГН3.4.3 Нүхэнд шүүрүүлэх зорилгоор 5см хайрга жигд
тарааж дэвссэн.
ГН3.4.4 1х1 харьцаатайгаар элс, хар шороог хольж 1015см зузаантайгаар хайрга дээрээ дэвсэж
тэгшилсэн.
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ГШҮ 4.1 Мод сөөгний
үр хучилтын
материалыг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Мод сөөгний
үрийг туузлах аргаар
тарих
ГШҮ 4.3 Мод сөөгний
үрийг эгнүүлэн тарих
аргаар тарих
ЧЭ 4. Мод
сөөгний үр тарих

ГШҮ 4.4 Мод сөөгний
үрийг цацах аргаар
тарих
ГШҮ 4.5 Мод сөөгний
үрийг үүрлүүлж тарих
аргаар тарих
ГШҮ 4.6 Мод сөөгний
тарьсан үрийг хучих

ГШҮ 4.7 Мод сөөгний
үрийн тарилтын
дараах ариутгал хийх

ГН3.4.5 3-5м зузаантай голын элсийг жигд тарааж
дэвссэн.
ГН3.4.6 Ногоон мөчрийг тарихын өмнө хөрсийг
хангалттай чийглэж усалсан.
ГН4.1.1 Шинэхэн, хог тоос шороогүй, томхон
ширхэгтэй үртэс, хүрз, зөөх тааран шуудай,
түрдэг тэрэг, түмпэн зэргийг ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН4.2.1 2 буюу түүнээс дээш хэд хэдэн ойрхон мөрийн
дараа өргөн эгнээ хоорондын зай авч, дахин
хэд хэдэн ойрхон мөрөөр туузалж тарьсан.
ГН4.3.1 Үрийг жигд гүнд, нэг ижил зайтай мөрөөр
тарьсан.
ГН4.3.2 Үрийг өргөн мөрөөр эгнүүлэн мөр хоорондын
зайг 45см байхаар тооцож тарьсан.
ГН4.3.3 Үрийг нарийн мөрөөр эгнүүлэн мөр хоорондын
зай 10-20см байхаар тооцож тарьсан.
ГН4.4.1 Үрийг талбайн гадаргууд нэлэнхүйд нь жигд
цацаж тарьсан.
ГН4.5.1 Эгнээ буюу ургамал хоорондоо нэлээн
зайтайгаар үүр гаргаж, нэг үүрэнд хэд хэдэн үр
хийж тарьсан.
ГН4.6.1 Үрийг тарьсны дараа сэвсгэр шороо, модны
үртэсээр 1,5-2 см хүртэл хучсан.
ГН4.6.2 Хучсан үрийг усалгааны нормын дагуу
мананцар буюу намираа усалгааны системээр
усалсан.
ГН4.7.1 Хор шүршигч, ус, ариутгагч бодисууд, ажлын
шингэн бэлтгэх савыг ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН4.7.2 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
ажилд бүрэн өмссөн.
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ГШҮ 5.1 Мод сөөгний
мөчрийг тарилтын
багаж хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх

ЧЭ 5. Модны
сөөгний мөчрийг
тарилтанд
бэлтгэх

ГШҮ 5.2 Модожсон
мөчрийг идэвхжүүлэгч
бодистой уусмалд
хийх

ГШҮ 5.3 Ногоон
мөчрийг идэвхжүүлэгч
бодистой уусмалд
хийх

ГН4.7.3 Ариутгал хийх бодисын норм тунг найруулах,
түүнийг хэрэглэх зааварчилгааг бүрэн авсан.
ГН4.7.4 Ариутгалын бодисыг тогтоосон заавар, тун
нормын дагуу аюулгүй найруулж, тусгай
саванд хийсэн.1%-ийн Бордоссын шингэн,
эсвэл 0,5%-ийн марганцын уусмалаар 1м2-т/5л
уусмал байхаар тооцож ариутгасан.
ГН5.1.1 Тарилтын технологид тохируулан хүрз,
гаапуу, гар булдагч, тармуур, хувин, подки,
мөр гаргагч, техникийн засварын багаж,
нийлэг хальсан уут, хөдөлмөр хамгааллын
багаж хэрэгсэл тарилтанд бэлэн эсэхийг
шалгасан.
ГН5.1.2 Тарилтын гар багажны гэмтлийг илрүүлж,
засварласан.
ГН5.2.1 Гидроауксин, бор, цэс, марганц, цайр, иод,
никель, молибидин, нимбэгийн хүчил, түмпэн,
ус, хэмжигч жин, шүүлтүүрийг ажилд бүрэн
бэлдсэн.
ГН5.2.2 Идэвхижүүлэгч бодисыг тухайн ургамлын
үрийн том жижиг, хайрстай ба хайрсгүй
байдлаас шалтгаалан тун нормыг сонгосон.
ГН5.2.3 Бэлтгэсэн мөчрийг идэвхжүүлэгч уусмалдаа
12 цагийн турш хийж дэвтээсэн.
ГН5.3.1 Гидроауксин, бор, цэс, марганц, цайр, иод,
никель, молибидин, нимбэгийн хүчил, түмпэн,
ус, хэмжигч жин, шүүлтүүрийг ажилд бүрэн
бэлдсэн.
ГН5.3.2 Идэвхижүүлэгч бодисыг тухайн ургамлын
үрийн том жижиг, хайрстай ба хайрсгүй
байдлаас шалтгаалан тун нормыг сонгосон.
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ГШҮ 6.1 Модожсон
мөчрийг тарих

ЧЭ 6. Мод
сөөгний мөчрийг
тарих
ГШҮ 6.2 Ногоон
мөчрийг тарих

ГШҮ 6.3 Тарилтын
дараа усалгаа хийх

ГН5.3.3 Бэлтгэсэн мөчрийг идэвхжүүлэгч уусмалдаа
12 цагийн турш хииж дэвтээсэн.
ГН6.1.1 Мод сөөгний модожсон мөчир тарих арга,
заавартай танилцсан.
ГН6.1.2 Далан буюу шанг чийг хааж, нийлэг хальсаар
бүрж, мөчир суулгах нүх гаргасан.
ГН6.1.3 Бэлтгэсэн шан, даланд 1 га-д 30 мянгаас
доошгүй модожсон мөчир байхаар тооцоолон
схемээ сонгож, хөрсөнд 1 нахиа ил гаргаж,
бусад нахиаг далд ортол 45 градусын
налуутайгаар суулгаж тарьсан.
ГН6.1.4 Мөчрийн тайраадсыг суулгасны дараагаар
сайтар шороогоор чигжсэн.
ГН6.1.5 Бортогонд мөчрийг 1-ээр, 1 нахиаг ил гаргаж,
суулгасан.
ГН6.2.1 Мод сөөгний ногоон мөчир тарих арга,
заавартай танилцсан.
ГН6.2.2 Мод сөөгний ногоон мөчрийг хавар 6 сарын
15-7 сарын 10-ны хооронд хүлэмжинд
тарихаар хугацааг сонгосон.
ГН6.2.3 Хүлэмжинд ногоон мөчрийг схемийн дагуу
4х5см эсвэл 5х5см зайтай, 1м талбайд 400-500
ширхэг мөчир байхаар тооцоолж 1-2 навч
хөрснөөс дээш ил, 45 градусын налуутайгаар
тарьсан.
ГН6.3.1 Усалгааны арга, схем, заавартай танилцсан.
ГН6.3.2 Мананцар усалгааг хийхдээ чийг хэмжигч,
температур хэмжигч тавьсан.
ГН6.3.3 Хүлэмжийн температур 25-30 градус байхаар
тохируулсан.
ГН6.3.4 Хүлэмжийн чийг 85-90% байхаар тооцож
мананцар усалгааг хийсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Ойжуулалтын ажил хийх
Чадамжийн нэгжийн код: NF 6210 – 21-010-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Ногоон байгууламж болон ойн санг үрээр болон тарьц суулгацаар ойжуулах, уул уурхайн
эвдэрсэн газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх, ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх, талбайн
хөрсийг элдэншүүлэх, арчлан хамгаалах зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшлийг
эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Ойжуулалтын техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
 Мод үржүүлгийн талбайг зохион байгуулах
 Хөрс боловсруулалт хийх
 Үржүүлгийн талбайд арчилгаа хийх
 Мод сөөгний суулгацыг бойжуулах
 Ойн санг хамгаалах
 Мод сөөгний үр мөчир бэлтгэх
 Мод сөөгний үр мөчир тарих
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт: 15-25

1

ЧЭ 1. Тарьц
суулгацыг
бэлтгэх

2

ЧЭ 2.
Ойжуулалтын

ГШҮ 1.1 Тарьцийн тооллого хийх
ГШҮ 1.2 Тарьц суулгацыг ухаж
авах
ГШҮ 1.3 Ухаж авсан тарьц
суулгацыг зэрэглэж багцлах
ГШҮ 1.4 Тарьцийн үндсийг
механик гэмтлээс хамгаалах
ГШҮ 1.5 Ухаж авсан тарьц
суулгацыг түр хадгалах
ГШҮ 1.6 Ойжуулах талбай руу
тээвэрлэх
ГШҮ 2.1 Ойжуулалтын хөрс
боловсруулах багаж техник
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх

12

24

24

60

12

24

16

52

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Үйлдвэрлэл
дээр

Чадамжийн
элемент

Сургалтын
төв дээр

№

Онолын цаг

Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 648
Дадлага
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талбайн хөрс
боловсруулах

3

ЧЭ 3. Ойжуулах
талбайд тарилт
хийх

4

ЧЭ 4.
Ойжуулсан
талбайг арчлан
хамгаалах

5

ЧЭ 5.
Байгалийн
сэргэн
ургалтанд
туслах

ГШҮ 2.2 Ойжуулах талбайн
хөрсийг нэлэнхүйд нь
элдэншүүлэх
ГШҮ 2.3 Ойжуулах талбайн
хөрсийг зурваслан хагалж
элдэншүүлэх
ГШҮ 2.4 Ойжуулах талбайн
хөрсийг жижиг талбайгаар
элдэншүүлэх
ГШҮ 2.5 Ойжуулах талбайд нүх
ухаж хөрсийг элдэншүүлэх
ГШҮ 3.1 Ойжуулах талбайд
тарилт хийх зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 3.2 Ойжуулалтын багаж,
тоног төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Үрээр ойжуулах
ГШҮ 3.4 Тарьцаар ойжуулах
ГШҮ 3.5 Шатсан ойг ойжуулах
ГШҮ 3.6 Мод бэлтгэсэн талбайг
ойжуулах
ГШҮ 3.7 Ойн цоорхой, ойгүй
болсон талбайг ойжуулах
ГШҮ 3.8 Өсөлт хөгжилт муутай
зулзган ойг ойжуулах
ГШҮ 3.9 Ойрын жилүүдэд огтолж
ашиглах талбайг ойжуулах
ГШҮ 4.1 Ойжуулах талбайг
хамгаалах аргын
зааварчилгаатай танилцах
ГШҮ 4.2 Ойжуулах талбайг
хамгаалахад хэрэглэгдэх
материал бэлтгэх
ГШҮ 4.3 Ойжуулах талбайг
хамгаалах
ГШҮ 4.4 Ойжуулсан талбайг
арчлах
ГШҮ 4.5 Ойжуулсан талбайд
тооллого хийж үнэлэх
ГШҮ 4.6 Нөхөн тарилт хийх
ГШҮ 4.7 Ойжуулсан талбайн хог
ургамалтай тэмцэх
ГШҮ 5.1 Байгалийн сэргэн
ургалтанд туслах ажлыг хийх
аргатай танилцах
ГШҮ 5.2 Багаж хэрэгсэл тоног
төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх

16

32

40

88

8

16

12

36

6

24

16

46
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6

ЧЭ 6. Уул
уурхайн нөхөн
сэргээлтэнд
мод сөөг
суулгах

7

ЧЭ 7. Ойн
зурваст мод
сөөг суулгах

8

ЧЭ 8. Ногоон
байгууламжинд
мод сөөг
суулгах

ГШҮ 5.3 Байгалийн сэргэн
ургалтын талбайг тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 5.4 Ойн зах, мод огтолсон,
шатсан талбайд шан болон дэвцэг
гаргах
ГШҮ 5.5 Байгалийн аясаар нөхөн
сэргээж буй талбайг хашиж
хамгаалах
ГШҮ 6.1 Нөхөн сэргээлт хийх
аргын зааварчилгаа авах
ГШҮ 6.2 Мод сөөгний төрөл
зүйлийг сонгож авах
ГШҮ 6.3 Багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 6.4 Техникийн нөхөн
сэргээлт хийх
ГШҮ 6.5 Биологийн нөхөн
сэргээлт хийх
ГШҮ 7.1 Ойн зурвасны төрөлтэй
танилцах
ГШҮ 7.2 Ойн зурвасанд тарих
модны төрөл зүйлийг сонгох
ГШҮ 7.3 Багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Ойн зурвас байгуулах
хөрсийг элдэншүүлэх
ГШҮ 7.5 Ойн зурвасанд мод
сөөгийг тарих
ГШҮ 8.1 Ногоон байгууламжинд
тарих мод сөөгний схем
зураглалтай танилцах
ГШҮ 8.2 Тарих мод сөөг цэцэгний
төрөл зүйлийг бэлтгэх
ГШҮ 8.3 Ногоон байгууламжинд
ашиглах материал, багаж
хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
ГШҮ 8.4 Ногоон байгууламжийн
хөрс боловсруулах
ГШҮ 8.5 Ногоон байгууламжийн
нүх суваг шуудуу ухах
ГШҮ 8.6 Олон наст өвслөг
ургамлаар тарилт хийх
ГШҮ 8.7 Цэцгийн мандал
байгуулах
ГШҮ 8.8 Ногоон байгууламжинд
мод бут сөөг тарих
ГШҮ 8.9 Ногоон байгууламжийн
ургамлыг услах

12

40

56

108

8

32

12

52

16

96

94

206

235

ГШҮ 8.10 Ногоон байгууламжийн
хөрсийг бордох
ГШҮ 8.11 Ногоон байгууламжийг
өвчин хортноос хамгаалах
ГШҮ 8.12 Мод бут сөөгийг
хэлбэржүүлэх
Онол дадлагын харьцаа:

90

288

270
14:86

648

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

•
•

•
•

•

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах
хүмүүс

•
•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Тарьцын стандартыг мөрдөх
Тарьцыг технологийн дагуу бэлтгэх
Ойжуулалт хийх зааварчилгааг мөрдөх
Ойжуулсан талбайн арчилгааны зааврыг
мөрдөх
Байгалийн сэргэн ургалтыг технологийн
дагуу хийх
Нөхөн сэргээлт хийх ажлын зааврыг мөрдөх
Нөхөн сэргээлт хийх газрын зураг, төсөвтэй
танилцах
Ногоон байгууламжийн зураг төсөлтэй
танилцах
Ногоон байгууламжийг стандартын дагуу
байгуулах
Ногоон
байгууламжийн
арчилгааг
технологийн дагуу хийх
Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
Гар багаж, тоног төхөөрөмжийг зааврын
дагуу ажиллуулах
Ойн мэргэжлийн ажилтны ажлын хувцас
бүрэн өмсөх
Анхны тусламжийн эмийн сан /зайлшгүй авч
явах/
Ойн инженер
Дадлагын багш
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•
•
•
•
•
•

Орчин нөхцөл

•
•
•
•
•
•

Дараах хувь хүний зохих
хамгаалах хэрэгслэлийг
ашиглах

•
•
•
•
•
•

Ойн техникч
Ойн туслах ажилтан
Тракторчин
Байгаль хамгаалагч
Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамтран суралцагчид
Сургалтын танхим
Үйлдвэрлэлийн дадлагын орчин
Ойн санд
Уул уурхайн эвдэрсэн газар
Ногоон байгууламж
Цэцэрлэгт хүрээлэн
Ойн мэргэжлийн хөдөлмөр хамгааллын иж
бүрэн хувцас хэрэгслийг бүрэн өмсөх
Ажлын гутал өмсөх /хүнд зүйл унахаас
хамгаалсан/
Дуулга өмсөх
Амны хаалт /тос, тоос шорооноос хамгаалах/
Бээлий өмсөх
Нүдний шилтэй байх /нүдэнд хог орохоос
хамгаалах/

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 1-ийн нэр:

Тарьц суулгацыг бэлтгэх
1.1 Тарьцийн тооллого хийх
1.2 Тарьц суулгацыг ухаж авах
1.3 Ухаж авсан тарьц суулгацыг зэрэглэж
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн багцлах
нэрс:
1.4 Тарьцийн үндсийг механик гэмтлээс
хамгаалах
1.5 Ухаж авсан тарьц суулгацыг түр хадгалах
1.6 Ойжуулах талбай руу тээвэрлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг:
60
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Тарьц ухах технологи дараалал
• Тарьц
ухахад
шаардлагатай
багаж
хэрэгслийн ажиллах горим
• Тарьцийг тоолох арга
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
• Тарьцийг зэрэглэж багцлах дараалал
хандлага:
• Тарьцийг хадгалах горим
• Тарьцийг тээвэрлэх стандарт
Чадвар
• Тарьцийг технологийн дагуу ухаж авах
• Тарьц
ухахад
шаардлагатай
техник
хэрэгслийг ажиллуулах
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Тарьцийн тооллог хийх
Тарьц суулгацыг ангилж багцлах
Тарьцийн
үндсийг
механик
гэмтлээс
хамгаалах
• Тарьц суулгацыг хадгалах
• Тарьц суулгацыг тээвэрлэх
• Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Нягт нямбай байх
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас хам
гаалж ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Мод үржүүлгийн газар
• Хүлэмж
• Зоорь
• Ил талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шуудай, хувин, шатах тослох материал, уяа.
• Гар багаж: Хүрз
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
тарьц ухагч техник хэрэгсэл.
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
•
•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:т

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

Ашигласан материал:
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8. Ойжуулалтын ажлын үндэс, Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав, УБ хот, 1978 он
9. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
10. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот,1973 он
11. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
12. Мэргэжлийн стандартууд
13. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 2-ийн нэр:

Ойжуулалтын талбайн хөрс боловсруулах
2.1 Ойжуулалтын хөрс боловсруулах багаж
техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
2.2 Ойжуулах талбайн хөрсийг нэлэнхүйд нь
элдэншүүлэх
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 2.3 Ойжуулах талбайн хөрсийг зурваслан хагалж
нэрс:
элдэншүүлэх
2.4 Ойжуулах талбайн хөрсийг жижиг талбайгаар
элдэншүүлэх
2.5 Ойжуулах талбайд нүх ухаж хөрсийг
элдэншүүлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 52
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Хөрс элдэншүүлэх аргууд
• Хөрс элдэншүүлэх технологи
• Хөрс элдэншүүлэх техник хэрэгслийн бүтэц
зохион байгуулалт, ажиллах горим
Чадвар
• Хөрсийг технологийн дагуу элдэншүүлэх
• Хөрс элдэншүүлэх техник хэрэгслийг
ажиллуулах
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, Хандлага
хандлага:
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Химийн бодистой болгоомжтой харьцах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
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•
•

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Ногоон байгууламж
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шатах тослох материал
• Гар багаж: Хүрз
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
анжис, трактор, мото анжис.
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
УБ 2009, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг Энхсайхан.Д УБ 2016 он
8. Ойжуулалтын ажлын үндэс Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав УБ 1978 он
9. Ойжуулалт Ч.Базарсад УБ 1994 он
10. Ой үржүүлэгчдэд тусламж УБ 1973 он
11. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи
Ц.Дашзэгвэ УБ 1974 он
12. Байгаль орчны яам Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж. УБ 2001 он
13. Мэргэжлийн стандартууд:
14. Ойн ажилтны гарын авлага УБ 2012 он

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

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр:
Ойжуулах талбайд тарилт хийх
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 3.1 Ойжуулах талбайд тарилт хийх
нэрс:
зааварчилгаатай танилцах
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3.2 Ойжуулалтын багаж, тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх
3.3 Үрээр ойжуулах
3.4 Тарьцаар ойжуулах
3.5 Шатсан ойг ойжуулах
3.6 Мод бэлтгэсэн талбайг ойжуулах
3.7 Ойн цоорхой, ойгүй болсон талбайг ойжуулах
3.8 Өсөлт хөгжилт муутай зулзаган ойг ойжуулах
3.9 Ойрын жилүүдэд огтолж ашиглах талбайг
ойжуулах
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 88
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Ойжуулалт хийх тарьц суулгац, үрийн норм
• Ойжуулалт хийх технологи дараалал
• Ойжуулалт хийх багаж, техник хэрэгслийн
ажиллах горим
Чадвар
• Ойжуулалт хийх тарьц суулгац, үрийн
нормыг баримтлах
• Ойжуулалтын ажлыг технологийн дагуу хийх
• Ойжуулалт хийх багаж, техник хэрэгслийг
ажиллуулах
• Үрээр ойжуулах
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
• Тарьцаар ойжуулах
хандлага:
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийн болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж
үзүүлэх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Хүлэмж
• Ил талбай
• Компьютер
• Проектор
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Проекторын дэлгэц
жагсаалт:
• Үзүүлэн
• Зурагт хуудсууд
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•
•
•

Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг

Материал, түүхий эдийн жагсаалт: Үр, тарьц суулгац
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
Гар багаж: Хүрз, колесовын царил, өвөөлжөн
хэрэгслийн жагсаалт:
царил, гаапуу царил, поткий
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
УБ хот, 2009 он, 2011 он
Ашигласан материал:
7. Ойжуулалтын ажлын үндэс, Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав, УБ хот, 1978 он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
10. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
11. Мэргэжлийн стандартууд:
12. Ойн ажилтны гарын авлага, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 4-ийн нэр:

Ойжуулсан талбайг арчлан хамгаалах
4.1 Ойжуулах талбайг хамгаалах аргын
зааварчилгаатай танилцах
4.2 Ойжуулах талбайг хамгаалахад хэрэглэгдэх
материал бэлтгэх
Гүйцэтгэлийн шалгуур
4.3 Ойжуулах талбайг хамгаалах
үзүүлэлтийн нэрс:
4.4 Ойжуулсан талбайг арчлах
4.5 Ойжуулсан талбайд тооллого хийж үнэлэх
4.6 Нөхөн тарилт хийх
4.7 Ойжуулсан талбайн хог ургамалтай тэмцэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 36
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Ойжуулсан талбайг хамгаалах аргууд
• Ойжуулсан
талбайг
хамгаалахад
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
ашиглагдах багаж, техник хэрэгслийн
чадвар, хандлага:
ажиллах горим, үүрэг, зориулалт
• Тооллого хийх аргууд
Чадвар
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•
•
•
•
•
•

Ойжуулсан талбайг хамгаалах
Ойжуулсан талбайг арчлах
Ойжуулсан талбайд тооллого хийх
Нөхөн тарилт хийх
Химийн аргаар хог ургамалтай тэмцэх
Ойжуулсан
талбайг
хамгаалахад
ашиглагдах багаж, техник хэрэгслийг
ажиллуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Багаар ажиллах
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Өөрийгөө болон бусдыг галын аюулаас
хамгаалж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Ил талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Шуудай, хувин, шатах тослох материал, төмөр
Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
хийц, мод модон материал.
• Гар багаж: Хүрз, жоотуу, лоом, лантуу, сүх,
хөрөө, колесовын царил, өвөөлжөн царил,
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
гаапуу царил, поткий
хэрэгслийн жагсаалт:
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
трактор, моторт нүх ухагч, моторт хөрөө
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
Ашигласан материал:
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
УБ хот, 2009 он, 2011 он
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7. Ойжуулалтын ажлын үндэс, Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав, УБ хот, 1978 он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
10. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
11. Байгаль орчны яам, Монгол орны ойг нөхөн
сэргээх, хамгаалах заавар зөвлөмж, УБ хот,
2001 он
12. Мэргэжлийн стандартууд:
13. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр:

Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах
5.1 Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг
хийх аргатай танилцах
5.2 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх
5.3 Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах талбайг
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн сонгох
нэрс:
5.4 Байгалийн сэргэн ургалтын талбайг
тэмдэгжүүлэх
5.5 Ойн зах, мод огтолсон, шатсан талбайд шан
болон дэвцэг гаргах
5.6 Байгалийн аясаар нөхөн сэргээж буй талбайг
хашиж хамгаалах
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 46
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлын
арга, технологи
• Байгалийн сэргэн туслах ажилд ашиглагдах
багаж, техник хэрэгслийн ажиллах горим
Чадвар
• Байгалийн сэргэн туслах ажилд ашиглагдах
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
багаж, техник хэрэгслийг ажиллуулах
хандлага:
• Хөрсний гадаргууг хуулах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
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•
•
•

Материалыг зөв сонгож ашиглах
Багаар ажиллах
Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Ил талбай
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Материал, түүхий эдийн жагсаалт: шатах тослох материал.
• Гар багаж: Хүрз, жоотуу, лоом
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
хэрэгслийн жагсаалт:
трактор, моторт нүх ухагч, моторт хөрөө,
анжис
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д,
УБ хот, 2009 он, 2011 он
Ашигласан материал:
7. Ойжуулалтын ажлын үндэс, Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав, УБ хот, 1978 он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Ой үржүүлэгчдэд тусламж, УБ хот, 1973 он
10. Шинэсэн ойг нөхөн сэргээх арга технологи,
Ц.Дашзэгвэ, УБ хот, 1974 он
11. Мэргэжлийн стандартууд:
12. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр:

Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэнд мод сөөг суулгах
6.1 Нөхөн сэргээлт хийх аргын зааварчилгаа
авах
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 6.2 Мод сөөгний төрөл зүйлийг сонгож авах
нэрс:
6.3 Багаж техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
6.4 Техникийн нөхөн сэргээлт хийх
6.5 Биологийн нөхөн сэргээлт хийх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 108
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Уурхайн нөхөн сэргээлт хийх талбайн хөрс
боловсруулалт
• Уурхайн нөхөн сэргээлтэнд тарих тарьц
суулгацны стандарт
• Уурхайн нөхөн сэргээлт хийх технологи
дараалал
• Нөхөн сэргээлт хийх багаж, техник
хэрэгслийн ажиллах зарчим
Чадвар
• Уурхайн нөхөн сэргээлт хийх талбайн хөрс
боловсруулах
• Уурхайн нөхөн сэргээлтэнд тарих тарьц
суулгацны стандартыг баримтлах
• Уурхайн нөхөн сэргээлт хийх технологи
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
дараалалыг мөрдөх
хандлага:
• Нөхөн сэргээлт хийх багаж, техник
хэрэгслийн ажиллах зарчимыг баримтлах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ойн сан
• Уул уурхайн эвдэрсэн газар
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Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
Үзүүлэн
жагсаалт:
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Сурах бичиг
шуудай, хувин, шатах тослох материал, тарьц
Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
суулгац, биоялзмаг,
• Гар багаж: Хүрз, колесовын царил, өвөөлжөн
царил, гаапуу царил, поткий, тармуур
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
хэрэгслийн жагсаалт:
трактор, моторт нүх ухагч, механикжсан
техник хэрэгсэл, анжис, усалгааны машин
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи Энэбиш.Д
Ашигласан материал:
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Ойжуулалтын ажлын үндэс, Ж.Доржготов,
Н.Гомбожав, УБ хот, 1978 он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Мэргэжлийн стандартууд:
10. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
•
•
•
•
•
•
•
•

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр:

Ойн зурваст мод сөөг суулгах
7.1 Ойн зурвасны төрөлтэй танилцах
7.2 Ойн зурвасанд тарих модны төрөл зүйлийг
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн сонгох
нэрс:
7.3 Багаж техник хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
7.4 Ойн зурвас байгуулах хөрсийг элдэншүүлэх
7.5 Ойн зурвасанд мод сөөгийг тарих
Чадамжийн элементэд ногдох цаг:
52
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
• Ойн зурваст тарих мод сөөгний суулгах арга,
хандлага:
технологи
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Ойн зурваст мод сөөг суулгахад ашиглагдах
багаж, техник хэрэгслийн ажиллах горим
• Ойн зурвасанд таригдах мод сөөгний
стандарт
Чадвар
• Ойн зурвас байгуулах чиглэлийг тогтоох
• Ойн зурвас байгуулах хөрсийг элдэншүүлэх
• Ойн зурваст мод сөөг суулгахад ашиглагдах
багаж, техник хэрэгслийг ажиллуулах
• Ойн зурвасанд таригдах стандартын мод
сөөгийг сонгох
• Ойн зурваст тарих мод сөөгийг технологийн
дагуу суулгах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зориулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
• Материалыг зөв сонгож ашиглах
• Багаар ажиллах
• Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж
үзүүлэх
• Сургалтын танхим
Сургалт явагдах газар:
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
• Ойн сан
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
шуудай, хувин, шатах тослох материал, тарьц
Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
суулгац
• Гар багаж: Хүрз, колесовын царил, өвөөлжөн
царил, гаапуу царил, поткий
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
• Техник, тоног төхөөрөмж: тээврийн хэрэгсэл,
хэрэгслийн жагсаалт:
трактор, моторт нүх ухагч, механикжсан
техник хэрэгсэл, анжис
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
Ашигласан материал:
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
•
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4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Ойжуулалтын ажлын арга технологи, Энэбиш.Д,
УБ хот, 2009 он, 2011 он
7. Монгол орны мод сөөг, Энхсайхан.Д, УБ хот,
2016 он
8. Ойжуулалт, Ч.Базарсад, УБ хот, 1994 он
9. Мэргэжлийн стандартууд:
10. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар, УБ хот, 2012 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Ойжуулалтын ажил хийх

Чадамжийн элемент 8-ийн нэр:

Ногоон байгууламжинд мод сөөг суулгах
8.1 Ногоон байгууламжинд тарих мод сөөгний
схем зураглалтай танилцах
8.2 Тарих мод сөөг цэцэгний төрөл зүйлийг
бэлтгэх
8.3 Ногоон байгууламжинд ашиглах материал,
багаж хэрэгслийг ажилд бэлтгэх
8.4 Ногоон байгууламжийн хөрс боловсруулах
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн 8.5 Ногоон байгууламжийн нүх суваг шуудуу ухах
8.6 Олон наст өвслөг ургамлаар тарилт хийх
нэрс:
8.7 Цэцгийн мандал байгуулах
8.8 Ногоон байгууламжинд мод бут сөөг тарих
8.9 Ногоон байгууламжийн ургамлыг услах
8.10 Ногоон байгууламжийн хөрсийг бордох
8.11 Ногоон байгууламжийг өвчин хортноос
хамгаалах
8.12 Мод бут сөөгийг хэлбэржүүлэх
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 206
Суралцагчийн тоо:
15-25
Мэдлэг
• Ногоон байгууламж байгуулах тухай ойлголт
• Ногоон байгууламжийн ач холбогдол
• Ногоон байгууламжийн төрөл, ангилал
• Ногоон байгууламжийг бүрдүүлэгч нэгжүүд
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
• Ногоон байгууламжинд таригдах мод ургамал
чадвар, хандлага:
• Гоёл чимэглэлийн мод сөөгний ангилал,
төрөл, зүйл
• Ногоон байгууламж байгуулах газрын онцлог
• Ногоон байгууламж байгуулах газрын
гадаргын тогтоц
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•

Ногоон байгууламж байгуулах газрын загвар
дизайн
• Зүлэгжүүлэлт
• Цэцгийн ангилал
• Цэцэг тарих арга
• Цэцгийн мандлын загвар, дизайн
• Цэцгийн мандал байгуулах аргачлал
• Ногоон байгууламжинд мод бут, сөөгийг тарих
арга
• Мод бут, сөөгийг хэлбэржүүлэх, танах арга
• Ногоон байгууламжийн усалгаа
• Ногоон байгууламжийн бордоо
• Өвчин хортонтой тэмцэх арга
• Хөл газрын ургамлыг танилцах
• Хөл газрын ургамлыг устгах арга
Чадвар
• Ногоон байгууламжийн ач холбогдлыг дурдах
• Ногоон байгууламжийн төрөл, ангилалыг
нэрлэх
• Ногоон байгууламжийг бүрдүүлэгч нэгжүүдийг
нэрлэх
• Ногоон байгууламжинд таригдах мод
ургамлыг сонгох
• Гоёл чимэглэлийн мод сөөгний ангилал,
төрөл, зүйлийг нэрлэх
• Ногоон байгууламж байгуулах газрын
онцлогуудыг тоочих
• Ногоон байгууламж байгуулах газрын
гадаргын тогтоцыг тодорхойлох
• Ногоон байгууламж байгуулах газрын загвар
дизайныг гаргах
• Зүлэг тарьж арчлах
• Цэцгийн ангилалыг нэрлэх
• Цэцэг тарьж арчлах
• Цэцгийн мандлын загвар, дизайн гаргах
• Цэцгийн мандал байгуулах
• Ногоон байгууламжинд мод бут, сөөгийг тарих
• Мод бут, сөөгийг хэлбэржүүлэх, танах
• Ногоон байгууламжийг услах
• Ногоон байгууламжийг бордох
• Өвчин хортонтой тэмцэх
• Хөл газрын ургамлыг таних
• Хөл газрын ургамлыг устгах
Хандлага
• Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг зо
риулалтын дагуу зөв хэрэглэж хэвших
• Тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах
• Ажигч гярхай байх
• Аюул ба эрсдлийг арилгах арга хэмжээ авах
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•
•
•

Материалыг зөв сонгож ашиглах
Багаар ажиллах
Өөрийгөө болон бусдыг аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах
• Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
• Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх
• Зайлшгүй тохиолдолд анхны тусламж үзүүл
эх
• Сургалтын танхим
• Үйлдвэрлэлийн сургалтын орчин
Сургалт явагдах газар:
• Ногоон байгууламж
• Цэцэрлэгт хүрээлэн
• Компьютер
• Проектор
• Проекторын дэлгэц
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
• Үзүүлэн
жагсаалт:
• Зурагт хуудсууд
• Багшийн гарын авлага
• Сурагчийн гарын авлага
• Сурах бичиг
Олон наст зүлэгний үр, хар шороо, элс, мандлын
цэцгийн үр, олон наст цэцгийн үр, цэцгийн сав,
Материал, түүхий эдийн жагсаалт: үрсэлгээний бортого, гурвалсан бордоо,
үндэслүүлэгч, хиймэл хөрс, гоёлын мод сөөгний
тарьц суулгац, бордоо, хор гербицид
Гар багаж: Хүрз, тармуур, цавчуур, услуур сав,
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж
сийрүүлэгч, маажуур, хэлбэржүүлэлтийн хайч, хор
хэрэгслийн жагсаалт:
шүршигч
1. www.safetyfirst.mn
2. www.estandard.mn
3. Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар
дүрмүүд
4. Багшийн гарын авлага
5. Суралцагчийн гарын авлага
6. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод
сөөг, Чимид.Б, Чанцалням.Д, УБ хот, 2005 он,
2011 он
7. Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс,
Ашигласан материал:
Б.Чимид, 2008 он, УБ хот
8. Монгол орны гол хортон шавьж,
Жанцантомбоо.Х, УБ хот, 2003 он
9. Монгол орны ойд зонхилох хөнөөлт эрвээхэйг
таних, арга ажиллагаа, Ганзориг.Б,
Алтанчимэг.Д, Энхнасан.Д, УБ хот, 2017 он
10. Ногоон байгууламж, 2010 он
11. Улсын 4-р олимпиадад зориулсан гарын авлага,
Эмхэтгэсэн Сүхбат.Д, Улаанбаатар хот, 2010 он
12. Мэргэжлийн стандартууд:
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13. Ойн ажлын стандарт, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлаг, Ойн газар УБ хот, 2012 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 хувцас өмсөж хэвших
Техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Багаар суралцах
Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн чадамжийн
нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг
чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын шаардлагыг нэмэлтээр
тусгах.Тухайлбал:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн IV зэрэгтэй байх
 Төрөл бүрийн мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж дээр V түвшингийн ажилбаруудыг
бүрэн хийдэг байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах
 МБС-д багшлах эрхтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад
заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
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Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн
нэр
Хүрз
Тээврийн
хэрэгсэл
Тарьц ухагч
техник
Анжис
Колесовын
царил
Өвөөлжин
царил
Гаапуу царил
Поткий

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт
Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ш

25

ш

1

ш

Овор хэмжээ

Марк

Бариулны урт900мм

Steel D-handle Digging
Shovel

Eberswalde forestry Plough
“Waldmeister” AK70-5 VK
with wheels
Planting spade model
Neheim
Wiedehopf (Hoopoe) Hoe,
oval

1

ш

1

70см авцын
өргөнтэй

ш

25

100см иштэй

ш

25

105см иштэй

ш
ш

25
25

9

Мото нүх
ухагч

ш

2

Чадал-2,1 kw
Нүх ухах
диаметр-300 мм
Жин-13,5кг
Банкны
багтаамж 55см3

10

Жоотуу

ш

25

Урт 33см 400гр

stainsteel garden hoe types
with wood handle

11
12

Лоом
Моторт хөрөө

ш
ш

25
5

13

Тармуур

ш

25

Өргөн 26см
400гр

standart steel rake

ш

2

ш
ш

25
25

14
15
16
17
18

Усалгааны
машин
Цавчуур
Услуур сав
Хэлбэржүүлэ
лтийн хайч
Хор шүршигч

40см
8л

stihl-swiss-bill-hook
Fiskars 23 Inch PowerGear
Hedge Shears
SR-420 STIHL

ш

25

1200х763

ш

25

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

Маягт 2
Тоо ширхэг
1
1
1
1
ГШҮ тус бүрээр
ГШҮ тус бүрээр
1
2
15
15

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Компьютер
Проектор
Проекторын дэлгэц
Самбарын үзэг
Үзүүлэн
Зурагт хуудсууд
Багшийн гарын авлага
Сурагчийн гарын авлага
Холбогдох аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүд
Ном, сурах бичиг

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Материалын нэр
Шуудай
Дадлагын хувцас
Шатах тослох материал
Уяа
Мод сөөгний үр
Мод сөөгний тарьц суулгац
Олон наст зүлэгний үр
Хар шороо
Элс
Бордоо
Мандлын цэцгийн үр
Олон наст цэцгийн үр
Цэцгийн сав
Үрсэлгээний бортого
Гурвалсан бордоо
Үндэслүүлэгч
Хор гербицид

Хэмжих
нэгж

Тоо
/ш

ш
ш
л
м
кг
ш
кг
тн
тн
кг
кг
уут
ш
ш
кг
ш
л

25
25
30
15
2
200
5
1
1
10
3
25
25
200
10
10
10

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
 Төслийн 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

Ойжуулагч
IV
Ойжуулалтын ажил хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Тарьцийн
тооллого хийх
ГШҮ 1.2 Тарьц суулгацыг
ухаж авах

ЧЭ 1. Тарьц
суулгацыг бэлтгэх

ГШҮ 1.3 Ухаж авсан
тарьц суулгацыг
зэрэглэж багцлах
ГШҮ 1.4 Тарьцийн
үндсийг механик
гэмтлээс хамгаалах
ГШҮ 1.5 Ухаж авсан
тарьц суулгацыг түр
хадгалах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

NF 6210 – 21-010-401
I

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

ГН1.1.1 Тарьцийн амьдралтын тооллогын
аргуудаас зөв сонгож тоолсон.
ГН1.2.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН1.2.2 Тарьцийг ухаж авахдаа тарьцнаас 5-10см,
30-40см зайтайгаар гүнд зөв ухаж авсан.
ГН1.3.1 Ухаж авсан тарьцийг ишний өндөр,
үндэсний хүзүүвчийн бүдүүн, үндэсний
системийн уртаар ангилж зэрэглэсэн.
ГН1.3.2 Ердийн тарьцийг 100ш, том тарьцыг 50ш,
жижиг тарьцыг 200 ширхэгээр зөв
багцалсан.
ГН1.4.1 Багцалсан тарьцийн үндсийг бэлтгэсэн
шороон зуурмагт дүрж, нийлэг хальсан
уутаар боож хамгаалсан.
ГН1.5.1 Багцалж боосон тарьцийг 35-40см налуу
шуудуунд хийж, 20-25см гүн шороогоор
булж сайтар чигжиж хадгалсан.

Дадлагын
газарт
Мод
үржүүлгийн
газарт
Ойн санд
Онолын
танхимд

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Ажиглалт
Эцсийн
бүтээгдэхүүний
Тест
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ГШҮ 1.6 Ойжуулах
талбай руу тээвэрлэх
ГШҮ 2.1 Ойжуулалтын
хөрс боловсруулах
багаж техник хэрэгслийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Ойжуулах
талбайн хөрсийг
нэлэнхүйд нь
элдэншүүлэх

ЧЭ 2. Ойжуулалтын
талбайн хөрс
боловсруулах

ГШҮ 2.3 Ойжуулах
талбайн хөрсийг
зурваслан хагалж
элдэншүүлэх

ГШҮ 2.4 Ойжуулах
талбайн хөрсийг жижиг
талбайгаар элдэншүүлэх

ГШҮ 2.5 Ойжуулах
талбайд нүх ухаж
хөрсийг элдэншүүлэх

ГН1.6.1 Тээвэрлэлтийн хугацааг зөв баримталсан.
ГН1.6.2 Тээвэрлэх аргуудаас зөв сонгож
тээвэрлэсэн.
ГН2.1.1 Ойжуулалтын хөрс боловсруулах багаж
хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааг шалгаж
ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН2.1.2 Ойжуулалтын хөрс боловсруулах техник,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг
шалгаж ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН2.2.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН2.2.2 Ойжуулах талбайн хөрсийг стандартын
дагуу хагалж нэлэнхүйд нь элдэншүүлсэн.
ГН2.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН 2.3.2 Ойжуулах талбайн хөрсийг салхиний чиг,
нарны тусгал, газрын налууд тохируулан
зурваслан элдэншүүлсэн.
ГН2.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН2.4.2 Ойжуулах талбайн хөрсийг газрын
налуугаас хамааруулан хөрсийг хуулж
элдэншүүлсэн.
ГН2.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН2.5.2 Ойжуулах талбайн хөрсийг газрын налуу,
хөрсний механик бүтцээс хамааруулан нүх
ухаж хөрсийг элдэншүүлсэн.
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ГШҮ 3.1 Ойжуулах
талбайд тарилт хийх
зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 3.2 Ойжуулалтын
багаж, тоног
төхөөрөмжийг ажилд
бэлтгэх

ГШҮ 3.3 Үрээр ойжуулах
ЧЭ 3.Ойжуулах
талбайд тарилт
хийх

ГШҮ 3.4 Тарьцаар
ойжуулах

ГШҮ 3.5 Шатсан ойг
ойжуулах

ГН3.1.1 Ойжуулах талбайд тарилт хийх
зааварчилгаатай танилцсан.
ГН3.2.1 Ойжуулалтын багаж, тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагааг шалгаж ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН3.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.3.2 Нэлэнхүйд цацах, эгнүүлэн тарих,
зурваслан тарих, мөрлөсөн хонхорт тарих,
биобүлэглэл үүсгэн тарих аргуудаас
оновчтой сонгосон.
ГН3.3.3 Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохируулан
сонгосон аргаар ойжуулсан.
ГН3.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.4.2 Цэврээр ойжуулах, холимогоор ойжуулах ,
коридорын арга, зурвасын арга,
биобүлэглэл үүсгэх арга, шангийн
аргуудаас оновчтой сонгосон.
ГН3.4.3 Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохируулан
сонгосон аргаар ойжуулсан.
ГН3.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.5.2 Шаталтын зэргээс хамааран ойжуулах
аргыг оновчтой сонгосон.
ГН3.5.3 Үрээр болон тарьцаар ойжуулсан.
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ГШҮ 3.6 Мод бэлтгэсэн
талбайг ойжуулах

ГШҮ 3.7 Ойн цоорхой,
ойгүй болсон талбайг
ойжуулах

ГШҮ 3.8 Өсөлт хөгжилт
муутай зулзган ойг
ойжуулах
ГШҮ 3.9 Ойрын
жилүүдэд огтолж
ашиглах талбайг
ойжуулах

ЧЭ 4. Ойжуулсан
талбайг арчлан
хамгаалах

ГШҮ 4.1 Ойжуулах
талбайг хамгаалах
аргын зааварчилгаатай
танилцах
ГШҮ 4.2 Ойжуулах
талбайг хамгаалахад

ГН3.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.6. 2 Мод бэлтгэлийн эрчимээс хамааруулж
ойжуулах аргыг оновчтой сонгосон.
ГН3.6.3 Тарьцаар ойжуулсан.
ГН3.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.7.2 Ойн цоорхой, ойгүй болсон талбайд
байгаль цаг уурын нөхцлөөс хамааруулж
мод сөөгний тарьц суулгацын төрөл
зүйлийг оновчтой сонгосон.
ГН3.7.3 Ойн цоорхой, ойгүй болсон талбайд тарьц,
суулгацаар ойжуулсан.
ГН3.8.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.8.2 Өсөлт хөгжилт муутай зулзган ойг тарьц,
суулгацаар ойжуулсан.
ГН3.9.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН3.9.2 Ойрын жилүүдэд огтолж ашиглах талбайг
тарьц суулгацаар урьдчилан ойжуулсан.
ГН4.1.1 Ойжуулах талбайг хамгаалах аргын
зааварчилгаатай танилцсан.
ГН4.2.1 Ойжуулах талбайг хамгаалахад
хэрэглэгдэх материалыг бүрэн бэлтгэсэн.
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хэрэглэгдэх материал
бэлтгэх

ГШҮ 4.3 Ойжуулах
талбайг хамгаалах

ГШҮ 4.4 Ойжуулсан
талбайг арчлах

ГШҮ 4.5 Ойжуулсан
талбайд тооллого хийж
үнэлэх

ГШҮ 4.6 Нөхөн тарилт
хийх

ГН4.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН4.3.2 Ойжуулах талбайг хамгаалах аргыг
оновчтой сонгосон.
ГН4.3.3 Ой хээрийн түймрээс зурвас татаж
хамгаалсан.
ГН4.3.4 Мал амьтан, мэрэгчдээс хамгаалалтын тор
татаж хамгаалсан.
ГН4.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН4.4.2 Ойжуулсан талбайг арчлах аргыг зөв
оновчтой сонгосон.
ГН4.4.3 Түймрээс хамгаалж хөрсний өнгөн хэсгийг
хуулсан.
ГН4.4.4 Тарьцын оройн нахиаг механик гэмтлээс
хамгаалж арчилсан.
ГН4.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН4.5.2 Ойжуулсан талбайн хэмжээнээс хамаарч
тооллого хийх хувийг тогтоосон.
ГН4.5.3 Ойжуулсан талбайн амьдралтыг хувиар
зөв үнэлсэн.
ГН4.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН4.6.2 Нөхөн тарилт хийхэд шаардагдах тарьц
суулгацыг зөв сонгосон.
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ГШҮ 4.7 Ойжуулсан
талбайн хог ургамалтай
тэмцэх

ЧЭ 5. Байгалийн
сэргэн ургалтанд
туслах

ГШҮ 5.1 Байгалийн
сэргэн ургалтанд туслах
ажлыг хийх аргатай
танилцах
ГШҮ 5.2 Багаж хэрэгсэл
тоног төхөөрөмжийг
ажилд бэлтгэх
ГШҮ 5.3 Байгалийн
сэргэн ургалтын талбайг
тэмдэгжүүлэх
ГШҮ 5.4 Ойн зах, мод
огтолсон, шатсан
талбайд шан болон
дэвцэг гаргах

ГН4.6.3 Нөхөн тарилт хийх хугацааг зөв
баримтласан.
ГН4.6.4 Нөхөн тарилтыг стандартын тарьц
суулгацаар технологийн дагуу хийсэн.
ГН4.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН4.7.2 Ойжуулсан талбайн хог ургамалтай тэмцэх
багаж хэрэгсэл, түүхий эдийг зөв сонгосон.
ГН4.7.3 Ойжуулсан талбайн хог ургамалтай тэмцэх
аргыг оновчтой сонгосон.
ГН4.7.4 Ойжуулсан талбайн хог ургамалтай гар
аргаар тэмцсэн.
ГН4.7.5 Ойжуулсан талбайн хог ургамалтай
механик аргаар тэмцсэн.
ГН5.1.1 Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг
хийх технологийн карт, аргуудтай
танилцсан.
ГН5.2.1 Багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагааг шалгаж ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН5.3.1 Байгалийн сэргэн ургалтын талбайг
тусгаарлаж тэмдэгжүүлсэн.
ГН5.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН5.4.2 Ойн зах, мод огтолсон, шатсан талбайд
шан болон дэвцэг гаргасан.
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ГШҮ 5.5 Байгалийн
аясаар нөхөн сэргээж
буй талбайг хашиж
хамгаалах
ГШҮ 6.1 Нөхөн сэргээлт
хийх аргын зааварчилгаа
авах
ГШҮ 6.2 Мод сөөгний
төрөл зүйлийг бэлтгэх
ГШҮ 6.3 Багаж техник
хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ЧЭ 6. Уул уурхайн
нөхөн сэргээлтэнд
мод сөөг суулгах

ГШҮ 6.4 Техникийн
нөхөн сэргээлт хийх

ГШҮ 6.5 Биологийн
нөхөн сэргээлт хийх

ЧЭ 7. Ойн зурваст
мод сөөг суулгах

ГШҮ 7.1 Ойн зурвасны
төрөлтэй танилцах

ГН5.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН5.5.2 Байгалийн аясаар нөхөн сэргээж буй
талбайг тор татаж хамгаалсан.
ГН6.1.1 Нөхөн сэргээлт хийх аргын зааварчилгааг
бүрэн авсан.
ГН6.2.1 Нөхөн сэргээлт хийхэд шаардагдах мод
сөөгний төрөл зүйлийг зөв бэлтгэсэн.
ГН6.3.1 Нөхөн сэргээлт хийхэд шаардагдах багаж
техник хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааг
шалгаж ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН6.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН6.4.2 Нөхөн сэргээлт хийх талбайн хог хаягдал,
чулууг түүж цэвэрлэн бэлтгэсэн.
ГН6.4.3 Нөхөн сэргээлт хийх талбайн хөрсийг
тэгшилж бэлтгэсэн.
ГН6.4.4 Техникийн нөхөн сэргээлтийг технологийн
дагуу хийсэн.
ГН6.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН6.5.2 Нөхөн сэргээлт хийх тарьц суулгацыг тарих
аргыг зөв сонгосон.
ГН6.5.3 Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг
технологи зааврын дагуу хийсэн.
ГН7.1.1 Ойн зурвасны төрөлтэй танилцсан.
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ГШҮ 7.2 Ойн зурвасанд
тарих модны төрөл
зүйлийг сонгох
ГШҮ 7.3 Багаж техник
хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ГШҮ 7.4 Ойн зурвас
байгуулах хөрсийг
элдэншүүлэх

ГШҮ 7.5 Ойн зурвасанд
мод сөөгийг тарих

ЧЭ 8. Ногоон
байгууламжинд мод
сөөг суулгах

ГН7.2.1 Ойн зурвасанд тарих модны төрөл зүйлийг
зөв сонгосон.
ГН7.3.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН7.3.2 Багаж техник хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагааг шалгаж ажилд бүрэн
бэлтгэсэн.
ГН7.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН7.4.2 Ойн зурвас байгуулах хөрсийг
элдэншүүлэх аргуудаас оновчтой
сонгосон.
ГН7.4.3 Ойн зурвас байгуулах хөрсийг сонгосон
аргын дагуу элдэншүүлсэн.
ГН7.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН7.5.2 Ойн зурвасанд мод сөөгийг технологи,
схемийн дагуу тарьсан.

ГШҮ 8.1 Ногоон
байгууламжинд тарих
мод сөөгний схем
зураглалтай танилцах

ГН8.1.1 Ногоон байгууламжинд тарих мод сөөгний
схем зураглалтай танилцсан.

ГШҮ 8.2 Тарих мод сөөг
цэцэгний төрөл зүйлийг
бэлтгэх

ГН8.2.1 Тарих мод сөөг, цэцэгний төрөл зүйлийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.2.2 Тарих мод сөөг, цэцэгний төрөл зүйлийг
бэлтгэсэн.
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ГШҮ 8.3 Ногоон
байгууламжинд ашиглах
материал, багаж
хэрэгслийг ажилд
бэлтгэх

ГШҮ 8.4 Ногоон
байгууламжийн хөрс
боловсруулах

ГШҮ 8.5 Ногоон
байгууламжийн нүх
суваг шуудуу ухах

ГШҮ 8.6 Олон наст өвслөг
ургамлаар тарилт хийх

ГШҮ 8.7 Цэцгийн мандал
байгуулах

ГН8.3.1 Ногоон байгууламжинд ашиглах материал,
багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааг
шалгаж ажилд бүрэн бэлтгэсэн.
ГН8.4.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.4.2 Ногоон байгууламжийн хөрс боловсруулах
аргыг зөв сонгосон.
ГН8.4.3 Ногоон байгууламжийн хөрсийг
боловсруулсан.
ГН8.5.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.5.2 Ногоон байгууламжийн нүх суваг шуудууг
стандартын дагуу ухсан.
ГН8.6.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.6.2 Олон наст өвслөг ургамлаар тарилт хийх
аргыг сонгосон.
ГН8.6.3 Олон наст өвслөг ургамлыг тарьсан.
ГН8.7.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.7.2 Цэцгийн мандал байгуулах газрыг зөв
сонгосон.
ГН8.7.3 Мандлын цэцэг тарих хөрсийг
боловсруулсан.
ГН8.7.4 Цэцгийн мандалд цэцгийн үр болон
суулгац тарьсан.
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ГШҮ 8.8 Ногоон
байгууламжинд мод бут
сөөг тарих

ГШҮ 8.9 Ногоон
байгууламжийн
ургамлыг услах

ГШҮ 8.10 Ногоон
байгууламжийн хөрсийг
бордох

ГШҮ 8.11 Ногоон
байгууламжийг өвчин
хортноос хамгаалах

ГН8.8.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.8.2 Ногоон байгууламжинд мод бут сөөг тарих
аргыг зөв сонгосон.
ГН8.8.3 Ногоон байгууламжинд мод бут сөөг тарих
аргыг технологийн дагуу тарьсан.
ГН8.9.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.9.2 Ногоон байгууламжийн ургамлын
усалгааны нормыг зөв тохируулсан.
ГН8.9.3 Ногоон байгууламжийн ургамлыг услах
хугацааг баримтласан.
ГН8.9.4 Ногоон байгууламжийн ургамлыг
нормын дагуу усалсан.
ГН8.10.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.10.2 Ногоон байгууламжийн хөрсийг
бордох аргыг зөв сонгосон.
ГН8.10.3 Ногоон байгууламжийн хөрсийг
норм, зааварчилгааны дагуу бордсон.
ГН8.11.1 Ногоон байгууламжийг хортон шавьжаас
урьдчилан сэргийлэх аргуудыг оновчтой
сонгосон.
ГН8.11.2 Ногоон байгууламжийг сонгосон
аргын дагуу хортон шавьжаас урьдчилан
сэргийлсэн.
ГН8.11.3 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
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ГШҮ 8.12 Мод бут
сөөгийг хэлбэржүүлэх

ГН8.11.4 Ногоон байгууламжийг өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх аргуудыг оновчтой
сонгосон.
ГН8.11.5 Ногоон байгууламжийг өвчнөөс
ариутгаж урьдчилан сэргийлсэн.
ГН8.12.1 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслийг
зөв өмсөж, хэрэглэгдэх ажлын багажийг
оновчтой сонгосон.
ГН8.12.2 Мод бут сөөгний төрөл зүйлээс
хамааруулан хэлбэржүүлэх аргыг
оновчтой сонгосон.
ГН8.12.3 Мод бут сөөгний төрөл зүйлээс
хамааруулан гар болон хэлбэржүүлэгч
техник ашиглан хэлбэржүүлсэн.
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