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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ХНХЯ

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

ХХҮГ

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

МББХГ

Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

ЧСС

Чадамжид суурилсан сургалт

ЧН

Чадамжийн нэгж

ЧЭ

Чадамжийн элемент

ГШҮ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ҮШҮ

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо)

МЧХ

Мэдлэг, чадвар, хандлага

ГЦХ

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ

ХАБЭА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ҮТ

Үнэлгээний төв

БАЗТ

Бүсийн арга зүйн төв

МБСС

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт

ҮАМАТ - 08

Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт
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2) Багш
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IV.

ҮНЭЛГЭЭ

1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө
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I.
д/д

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн нэгжийн код

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах

ТС 8211-20-001-401

2

Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх

ТС 8211-20-002-401

3

Техникийн зураг ашиглах

ТС 8211-20-003-401

4

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах

ТС 8211-20-004-401

5

Техникийн мэдээлэл ашиглах

ТС 8211-20-005-401

6

Автомашинд оношилгоо техникийн үйлчилгээ хийх

ТС 8211-20-006-401

7

Явах ангийг засварлах

ТС 8211-20-007-401

8

Удирдах механизмыг засварлах

ТС 8211-20-008-401

9

Хүч дамжуулах ангийг засварлах

ТС 8211-20-009-401

10 Хөдөлгүүрийг засварлах

ТС 8211-20-010-401

11 Цахилгаан тоноглол, электрон системийг засварлах

ТС 8211-20-011-401
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр:Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-001-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: ХАБЭА-н хууль дүрэм, журмын хүрээнд
автомашины засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэхдээ хувийн хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэх, ажлын байрны, засвар техник үйлчилгээ, задлах, угсралтын, автомашины
засварын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах мэдлэг, чадвар
хандлагыг төлөвшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
Дараах Ерөнхий суурь чадамжийг эзэмшсэн байна. Үүнд:
 Байгаль экологи хамгаалах
 Интернэт мэдээллийн технологи ашиглах
 Хувь хүний санхүү,бизнес аж ахуй эрхлэх
 Эрүүл мэндээ хамгаалах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1.Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг хэрэглэх
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ЧЭ 2.Ажлын байрны
аюулгүй байдлыг
хангах

ГШҮ 1.1 Толгой, нүүр, нүд
хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх
ГШҮ 1.2 Амьсгал, сонсголын
эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
хэрэглэх
ГШҮ 1.3 Ажлын тусгай хувцас,
ажлын тусгай гутал хэрэглэх
ГШҮ 2.1 Эрсдлийн үнэлгээ хийх
ГШҮ 2.2 Ажлын байрны эрсдлийг
үнэлэх
ГШҮ 2.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг
бууруулах
ГШҮ 2.4 Мэргэжлээс шалтгаалах
өвчнөөс хамгаалах
ГШҮ 2.5 Тэмдэг тэмдэглэгээг
хэрэглэх
ГШҮ 2.6 Цахилгаан гүйдэлд
нэрвэгдэхээс хамгаалах арга
хэмжээ авах

Чадамжий
н
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэр
лэл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 36
Дадлага

3

3

6

7

7

14

6

3

4

4

ГШҮ 2.7 Гал түймрийн аюулаас
урьдчилан сэргийлэх,түүнийг
унтраах арга хэмжээ авах
ГШҮ 3.1 Автомашины хөдөлгүүр
задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах
ГШҮ 3.2 Автомашины шасси
ЧЭ 3.Автомашины
задлах, угсрах аюулгүй
засвар, угсралтын
ажиллагааг хангах
ажлын аюулгүй
ГШҮ 3.3 Автомашины техник
ажиллагааг хангаж
үйлчилгээ хийх үеийн аюулгүй
ажиллах
ажиллагааг хангах
ГШҮ 3.4 Багаж хэрэгслийг
ашиглах, ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах
ГШҮ 4.1 Автомашины өргүүр,
данхраадыг ажиллуулах аюулгүй
ажиллагааг хангах
ГШҮ 4.2 Автомашины оношлох
стенд техниктэй ажиллах аюулгүй
ЧЭ 4.Автомашины
ажиллагааг хангах
засварын тоног
төхөөрөмжийн
ГШҮ 4.3 Дугуй задлах угсрах
аюулгүй байдлыг
тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
хангаж ажиллах
аюулгүй ажиллагааг хангах
ГШҮ 4.4 Автомашины хөдөлгүүр,
агрегатуудыг задлах угсрах тоног
төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах
Онол, дадлагын харьцаа

4

4

8

4

4

8

18

18

36

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа




ХАБЭА тухай хуулийн 3-р бүлэг 18.2 зүйлд
заасан үүргийг дагаж мөрдөх
втомашины засварчны Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх
зааварчилгаа
Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах
зааварчилгаа
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Автомашины засвар, угсралтын ажлын
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
зааварчилгаа
 Автомашины засварын тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Засварчид
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 Сургуулийн дадлагын газар
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх
юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах

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

Хувийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

1.1 Толгой, нүүр, нүд хамгаалах хэрэгслийг зааврын
дагуу хэрэглэх
1.2 Амьсгал, сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
хэрэглэх
1.3 Ажлын тусгай хувцас, ажлын тусгай гутал
хэрэглэх

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

6
20-30
Мэдлэг
 Толгой, нүүр, нүд хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэх заавар
 Амьсгал, сонсголын эрхтэн хамгаалах
хэрэгсэл хэрэглэх заавар
 Ажлын тусгай хувцас, ажлын тусгай гутал
өмсөж ажиллах заавар
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

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
 Толгой, нүүр, нүд хамгаалах хэрэгслийг
тогтмол хэрэглэх
 Амьсгал, сонсголын эрхтэн хамгаалах
хэрэгслийг зохих журмаар нь хэрэглэх
 Ажлын тусгай хувцас, ажлын тусгай гутал
өмсөж хэвших, хэрэглэх
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
 Ариг гамтай, норм нормативыг баримтлах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Хамгаалах хэрэгсэл, ажлын дүрэмт хувцас
ашиглалтын заавар
 Хамгаалах хэрэгслийг ашиглах заавар
 Анхан болон давтан зааварчилгааны хуудас
 Ажлын дүрэмт хувцас ашиглах норм
норматив
Хамгаалах хэрэгсэл, ажлын дүрэмт хувцас
шаардлагагүй
ХАБЭА-н тухай хууль, гарын авлага

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах

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

Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

2.1 Эрсдлийн үнэлгээ хийх
2.2 Ажлын байрны эрсдлийг үнэлэх
2.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх хүчин
зүйлсийг бууруулах
2.4 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчөөс хамгаалах
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2.5 Тэмдэг тэмдэглэгээг хэрэглэх
2.6 Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах арга
хэмжээ авах
2.7 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан
сэргийлэх,түүнийг унтраах арга хэмжээ авах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

14
20-30
Мэдлэг
 Эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал
 Ажлын байрны эрсдлийг үнэлэн төлөвлөгөө
боловсруулах
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх
хүчин зүйлсийг бууруулах арга ажиллагаа
 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин түүнээс
хамгаалах арга
 Аюулгүй ажиллагааны “Тэмдэг тэмдэглэгээ “г баримтлах заавар
 Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах
арга хэмжээ
 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,
түүнийг унтраах арга хэмжээ
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Эрсдлийн үнэлгээ хийх
 Ажлын байрны эрсдлийг үнэлэх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх
хүчин зүйлсийг бууруулах
 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчөөс хамгаалах
 Тэмдэг тэмдэглэгээг хэрэглэх
 Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах
арга хэмжээ авах
 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,
түүнийг унтраах арга хэмжээ авах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:




Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
Аюул,ослоос урьдчилан сэргийлэх




Сургалтын танхим
Дадлагын газар

Тараах материал , шинэ мэдээлэл, видео хичээл
Аюулгүй байдлын санамж тэмдэг, галын хор,
хамгаалах хэрэгсэл
Цахилгааны аюулаас хамгаалах хэрэгсэл, хаалт
хамгаалалт,галын аюулын үед ашиглах техник
хэрэгсэл, галын хор
ХАБЭА-н тухай хууль, ХАБ,ЭА-н гарын авлагын
Ажлын байр зохион байгуулах, аюулгүй байдлын
хангах хэсэг

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах
Автомашины засвар, угсралтын ажлын аюулгүй
ажиллагааг хангаж ажиллах
3.1 Автомашины хөдөлгүүр задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах
3.2 Автомашины шасси задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах
3.3 Автомашины техник үйлчилгээ хийх үеийн
аюулгүй ажиллагааг хангах
3.4 Багаж хэрэгслийг ашиглах, ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах
8
20-30
Мэдлэг
 Автомашины хөдөлгүүр задлах, угсрах
аюулгүй ажиллагааг хангах зааварчилгаа
 Автомашины шасси задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах зааварчилгаа
 Автомашины техник үйлчилгээ хийх үеийн
аюулгүй ажиллагааг хангах зааварчилгаа
 Багаж хэрэгслийг ашиглах, ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах зааварчилгаа
11



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

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
 Автомашины хөдөлгүүр задлах, угсрах
аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах
 Автомашины шасси задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг ханган ажиллах
 Автомашины техник үйлчилгээ хийх үеийн
аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах
 Багаж хэрэгслийг ашиглах, ажиллах аюулгүй
ажиллагааг ханган ажиллах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
 Зааварчилгааг баримтлан ажиллах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
Автомашины засварын ададлагын газарт байгаа
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.
Эвүүр, тулаас, тавиур, тосны алчуур гэх мэт
Автомашины засварын ададлагын газарт байгаа
сургалтын тоног төхөөрөмжийг ашиглана
1 ХАБЭА-н тухай хууль,
2 Авто машины засварын ажлын гарын авлага
3 Засварын тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах
зааварчилгаа

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллах
Автомашины засварын тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
4.1 Автомашины өргүүр, данхраадыг ажиллуулах
аюулгүй ажиллагааг хангах
4.2 Автомашины оношлох стенд техниктэй ажиллах
аюулгүй ажиллагааг хангах
4.3 Дугуй задлах угсрах тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангах
4.4 Автомашины хөдөлгүүр, агрегатуудыг задлах
угсрах тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах
8
20-30
Мэдлэг
 Автомашины өргүүр, данхраадыг
ажиллуулах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах арга ажиллагаа
 Автомашины оношлох стенд техниктэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах арга ажиллагаа
 Дугуй задлах угсрах тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах арга ажиллагаа
 Автомашины хөдөлгүүр, агрегатуудыг задлах
угсрах тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагааг ханган ажиллах арга ажиллагаа
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Автомашины өргүүр, данхраадыг
ажиллуулах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах
 Автомашины оношлох стенд техниктэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах
13



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

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Дугуй задлах угсрах тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах
 Автомашины хөдөлгүүр, агрегатуудыг задлах
угсрах тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй
ажиллагааг ханган ажиллах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
 Засварын тоног төхөөрөмжтэй аюулгүй
ажиллах зааварчилгааг баримтлах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
Автомашины засварын дадлагын газарт байгаа
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.
 Авто машины засварын гарын авлага, техник
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллуулах
зааварчилгаа,
 тосны алчуур , Хаалт хамгаалалт,тусгай
хамгаалах хэрэгсэл
 Автомашины засварын дадлагын газарт
байгаа сургалтын тоног төхөөрөмжийг
ашиглана
1 ХАБЭА-н тухай хууль, Авто машины засварын
гарын авлага
2 Засварын тоног төхөөрөмжийг аюулгүй
ажиллуулах зааварчилгаа, тоног төхөөрөмжийн
ашиглалтын заавар

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах” чадамжийн нэгжийг
эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
 Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангах
 Авто машинд хэрэглэгддэг тос тосолгооны болон бусад шингэнтэй зааврын дагуу
ажиллах
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл:
 Нүдний шил,Нүүрний хаалт,Ханцуйвч,Хормогч,Гутал,Сонсгол, амьсгал хамгаалах
хэрэгсэл
 Багаж хэрэгсэл
 Энэ чадамжийн нэгжид зөвхөн слесарийн гар багаж хэрэгсэл ашиглана
 Ажлын болон дүрэмт хувцас
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Ажлын хариуцлага, хөдөлмөрийн сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах , шийдвэр гаргах
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг ЧН-ийн агуулгын
төлөвлөлтөд заасан болно.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад заагдсан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн
чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага,
сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын доорх шаардлагыг
хангана.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 зэрэгтэй байх
 Үйлдвэрлэлд ажилласан туршлагатай байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах чадамжийн нэгжийн хүрээнд
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал
түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
 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 танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
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Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх,нэг сурагчид 1,5 м2 талбай оногдоно.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
Тоо
хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
Автомашины дизель хөдөлгүүр
ш
1
Автомашины бензин хөдөлгүүр
ш
1
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
1
Автомашины лифт
ш
1
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
1
Хөдөлгүүрийн задлах стенд
ш
1
Бензин хөдөлгүүрийн гал
ш
1
тохируулагч
Клапангийн пүрш агшаагч
ш
1
Түлш цацалт тохируулагч
ш
1
Тосны даралт хэмжигч
ш
1
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн
ш
1
компресс хэмжигч
Сийрэгжилт хэмжигч
ш
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

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.
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3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнэлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5
6
7

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер
Проектор
Дэлгэц

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
10
20
20
1
1

Энэхүү чадамжийн нэгжийг үнэлэхэд материал түүхий эд шаардлагагүй болно.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
- Судалгаа /case study/
- Мэтгэлцээн
- Илтгэл
- Дүгнэн хэлэлцэх
- Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Автомашинызасварчин
IV
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллах”

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлт/стандарт)


ГШҮ 1.1 Толгой, нүүр, нүд
хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх
ЧЭ 1.Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
хэрэглэх

ГШҮ 1.2 Амьсгал, сонсголын
эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
хэрэглэх
ГШҮ 1.3 Ажлын тусгай хувцас,
ажлын тусгай гутал хэрэглэх
ГШҮ 2.1 Эрсдлийн үнэлгээ
хийх

ЧЭ 2. Ажлын
байрны аюулгүй
байдлыг хангах











ГШҮ 2.2 Ажлын байрны
эрсдлийг үнэлэх
ГШҮ 2.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдалд нөлөөлөх хүчин
зүйлсийг бууруулах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар





Толгой, хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэсэн
нүүр, хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэсэн
нүд хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэсэн
Амьсгал хамгаалах хэрэгслийг
хэрэглэсэн
Сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
хэрэглэсэн
Ажлын тусгай хувцас хэрэглэсэн
Ажлын тусгай гутал хэрэглэсэн
Ажлын байрны “Аюултай хэсэг”-тэй
танилцсан
Эрсдэлийг тогтоож, зохих арга хэмжээг
хэрэгжүүлсэн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлсон
Түүнийг бууруулах, аюулгүй ажиллагааг
хангасан
Хөдөлмөрийн нөхцлийн сөрөг хүчин
зүйлсийг бууруулсан
Хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулсан

ТС 8211-20-001-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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ГШҮ 2.4 Мэргэжлээс
шалтгаалах өвчнөөс
хамгаалах






ГШҮ 2.5 Тэмдэг тэмдэглэгээг
хэрэглэх




ГШҮ 2.6 Цахилгаан гүйдэлд
нэрвэгдэхээс хамгаалах арга
хэмжээ авах

ГШҮ 2.7 Гал түймрийн
аюулаас урьдчилан
сэргийлэх,түүнийг унтраах
арга хэмжээ авах
ЧЭ 3.
Автомашины
засвар,
угсралтын
ажлын аюулгүй
ажиллагааг
хангаж ажиллах

ГШҮ 3.1 Автомашины
хөдөлгүүр задлах, угсрах
аюулгүй ажиллагааг хангах
ГШҮ 3.2 Автомашины явах
анги задлах, угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах











Ажлын байрны аюулгүй байдлыг
мөрдөж ажилласан
Эрүүл мэндээ хамгаалсан
Мэргэжлээс
шалтгаалах
өвчнөөс
хамгаалах арга хэмжээг авсан
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
авсан
Ажлын байранд тэмдэг тэмдэглэгээг
сонгон байрлуулсан
Ажил гүйцэтгэх явцад санамж бичиг
байрлуулсан
Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх аюулыг
тодорхойлсон
Цахилгаан тоног төхөөрөмжинд аюултай
нөхцөл үүсэх шалтгааныг бууруулсан
Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс
хамгаалах арга хэмжээ авсан
Гал, гал түймрийн аюултай эсэхийг
тогтоосон,
Гал унтраах арга хэмжээ авах нөхцлийг
бүрдүүлсэн
Галын аюулгүй ажиллагааг хангасан
Автомашины хөдөлгүүр задлах аюулгүй
ажиллагааг хангах
Автомашины хөдөлгүүр угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах
Автомашины явах анги задлах аюулгүй
ажиллагааг хангах
Автомашины шасси угсрах аюулгүй
ажиллагааг хангах

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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ГШҮ 3.3 Автомашины техник
үйлчилгээ хийх үеийн аюулгүй
ажиллагааг хангах
ГШҮ 3.4 Багаж хэрэгслийг
ашиглах, ажиллах аюулгүй
ажиллагааг хангах

ЧЭ 4.
Автомашины
засварын тоног
төхөөрөмжийн
аюулгүй
байдлыг хангаж
ажиллах

ГШҮ 4.1 Автомашины өргүүр,
данхраадыг ажиллуулах
аюулгүй ажиллагааг хангах
ГШҮ 4.2 Автомашины оношлох
стенд техниктэй ажиллах
аюулгүй ажиллагааг хангах











ГШҮ 4.3 Дугуй задлах угсрах
тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
аюулгүй ажиллагааг хангах



Автомашины техник үйлчилгээ хийх
үеийн аюулгүй ажиллагааг хангасан
Автомашины техник үйлчилгээнд
ашиглах материал, багаж хэрэгслийн
аюулгүй ажиллагааг хангасан
Багаж хэрэгслийг ашиглах, ажиллах
аюулгүй ажиллагааг хангасан
Багаж хэрэгслийг ашигласны дараа
арчиж цэвэрлэн, эмх цэгцийг хангасан
Автомашины өргүүр ажиллуулах
аюулгүй ажиллагааг хангасан
Данхраадыг ажиллуулах аюулгүй
ажиллагааг хангасан
Автомашины оношлох стенд техниктэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангасан
Автомашины оношлох стенд техникийг
дараагийн ажилд бэлтгэсэн
Дугуй задлах угсрах тоног
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг
шалгасан
Дугуй задлах угсрах тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангасан

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-002-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэ чадамжийн нэгж нь техникийн материалыг
шинж чанараар сонгож, хэмжих, ажилбаруудаа төлөвлөх, ажлын байр зохион байгуулах,
зургийн дагуу гар болон төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж дээр механик боловсруулалт хийх
мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Чадамжийн элемент

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэ
л дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

№

Онол

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 108
Дадлага

12

18

6

36

12

18

6

36

12

18

6

36

36

54

18

108

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Ашиглагдах материал
сонгож, хэрэглэх
ГШҮ1.2 Хэмжих багаж ашиглаж
хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 1.3 Материалыг
боловсруулалтанд бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Гар багаж ашиглаж
механик боловсруулалт хийх
ГШҮ 2.2 Цахилгаан багаж
ашиглаж механик боловсруулалт
хийх
ГШҮ 2.3 Хийн багаж ашиглаж
механик боловсруулалт хийх
ГШҮ 3.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмж ашиглаж механик
боловсруулалт хийх
ГШҮ 3.2 Хийн даралтат тоног
төхөөрөмж ашиглаж механик
боловсруулалт хийх
ГШҮ 3.3 Шингэн даралтат тоног
төхөөрөмж ашиглаж механик
боловсруулалт хийх

1

ЧЭ 1.Материал
сонгох, ашиглах

2

ЧЭ 2. Зөөврийн
багаж ашиглан
механик
боловсруулалт хийх

3

ЧЭ 3. Тоног
төхөөрөмж ашиглан
механик
боловсруулалт хийх

4

Онол, дадлагын харьцаа 33:67
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Автомашины засварчин мэргэжлийн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллах шаардлага хангаж ажиллах
 Гар багаж ашиглах аюулгүйн техникийн
дүрэм
 Тоног төхөөрөмжтэй харицах зааварчилгаа,
аюулгүйн дүрэм
 Хэмжих шалгах багажтай ажиллах
зааварчилгаа, аюулгүйн дүрэм
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах зааварчилгаа
 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших
зааварчилгаа
 Материал сонгох, ашиглах зааварчилгаа
 Зөөврийн багаж ашиглан механик
боловсруулалт хийх зааварчилгаа
 Тоног төхөөрөмж ашиглан механик
боловсруулалт хийхзааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэнэ

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

Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх
Материал сонгох, ашиглах
1.1 Ашиглагдах материал сонгож, хэрэглэх
1.2 Хэмжих багаж ашиглаж хэмжээг тодорхойлох
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1.3 Материалыг боловсруулалтанд бэлтгэх
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

36
Дадлага хичээл нэг ээлжид 10-15
Мэдлэг
 Металын технологи шинж чанар
 Металын төрөл, ангилал, марк
 Полимер материал, төрөл ангилал
 Хэмжих хэрэгсэлийн ашиглалт
 Эд ангийн хүлцэл суулт
 Механик боловсруулалт хийх арга технологи
 Механик боловсруулалт хийх багаж тоног
төхөөрөмжийн ашиглалт
 Механик боловсруулалт хийх ХАБЭА дүрэм
журам
 Техникийн зураг
Ур чадвар
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Эд ангийн ажлын зүсэлттэй зургийг зурах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Материалыг сонгож ашиглах
 Техникийн зураг унших
 Бэлдэц дээр хэмжээ тавих
 Металыг хасуурдах
 Хэмжих хэрэгслийн үндсэн үзүүлэлтийг
уншиж алдааг тодорхойлон засах
Хандлага
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Үйлдвэрлэлийн газар
 Ажлын зураг
 Ажлын болон тоног төхөөрөмжийн
ажиллуулах зааварчилгаа
 Автомашины засварын гарын авлага
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

1
2
3
4
5

Ган метал бэлдэц, ширэм бэлдэц,төрөл
бүрийн хайлшийн бэлдэц, өнгөт метал
бэлдэц, полимер болон хагас дамжуулагч
материал бэлдэц,
 огтлох, тасдах, өрөмдөх, өнгөлөх зэрэг
ажилбарт хэрэглэгдэх гар болон суурин тоног
төхөөрөмжийн ажлын ирнүүд
 Отвертка
 Бахь
 Алх
 Төрөл бүрийн хуурай
 Хөрөө
 Зуруул
 Хэмжих багаж
 Түлхүүрийн иж бүрдэл
 Торцовны иж бүрдэл
 Тусгай түлхүүр
 Хэмжих багажууд
Материал судлал
Хэмжих шалгах багаж ашиглах
Метал боловсруулах суурин машин
Токарийн ажил
Слесарийн ажил

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх
Зөөврийн багаж ашиглан механик боловсруулалт
хийх
2.1 Гар багаж ашиглаж механик боловсруулалт хийх
2.2 Цахилгаан багаж ашиглаж механик
боловсруулалт хийх
2.3 Хийн багаж ашиглаж механик боловсруулалт
хийх
36
Дадлага хичээл нэг ээлжид 10-15
Мэдлэг
 Металын технологи шинж чанар
 Металын төрөл, ангилал, марклал
 Полимер материал төрөл ангилал
 Хэмжих хэрэгсэлийн ашиглалт
 Эд ангийн хүлцэл суулт
 Механик боловсруулалт хийх арга технологи
 Механик боловсруулалт хийх багаж тоног
төхөөрөмжийн ашиглалт
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Механик боловсруулалт хийх ХАБ,ЭА дүрэм
журам
 Техникийн зураг
Ур чадвар
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Эд ангийн ажлын зүсэлттэй зургийг зурах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Материалыг сонгож ашиглах
 Техникийн зураг унших
 Төрөл бүрийн гар багажаар ажиллах
 Бэлдцэнд хэмжээ тавих
 Метал нугалах ажил гүйцэтгэх
 Метал тэгшлэх ажил гүйцэтгэх
 Металыг хасуурдах
 Металыг огтлох
 Металыг хуурайдах
 Металыг өрөмдөх
 Эд ангийг хадах
 Металыг хасуурдах
 Төрөл бүрийн хэмжих багаж ашиглах
Хандлага
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Үйлдвэрлэлийн газар
 Ажлын зураг
 Ажлын болон тоног төхөөрөмжийн
ажиллуулах зааварчилгаа
 Автомашины засварын гарын авлага
 Ган метал бэлдэц, ширэм бэлдэц,төрөл
бүрийн хайлшийн бэлдэц, өнгөт метал
бэлдэц, полимер болон хагас дамжуулагч
материал бэлдэц, огтлох, тасдах, өрөмдөх,
өнгөлөх зэрэг ажилбарт хэрэглэгдэх гар
болон суурин тоног төхөөрөмжийн ажлын
ирнүүд
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

1
2
3
4
5

 Гар цахилгаан тасдагч
 Гар цахилгаан дрилл
 Гар цахилгаан өнгөлөгч
 Гар цахилгаан матагч
 Гар цахилгаан хадагч
 Компрессор
 Гар хийн тасдагч
 Гар хийн дрилл
 Гар хийн өнгөлөгч
 Гар хийн матагч
 Гар хийн хадагч
 Отвертка
 Бахь
 Алх
 Төрөл бүрийн хуурай
 Хөрөө
 Зуруул
 Хэмжих багаж
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
Материал судлал
Хэмжих шалгах багаж ашиглах
Метал боловсруулах суурин машин
Токарийн ажил
Слесарийн ажил

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

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

Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх
Тоног төхөөрөмж ашиглан механик боловсруулалт
хийх
3.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмж ашиглаж механик
боловсруулалт хийх
3.2 Хийн даралтат тоног төхөөрөмж ашиглаж
механик боловсруулалт хийх
3.3 Шингэн даралтат тоног төхөөрөмж ашиглаж
механик боловсруулалт хийх
36
Дадлага хичээл нэг ээлжид 10-15
Мэдлэг
 Металын бүтэц, шинж чанар
 Металын төрөл, ангилал, марклал
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Полимер материал төрөл ангилал
Хэмжих хэрэгсэлийн ашиглалт
Эд ангийн хүлцэл суулт
Механик боловсруулалт хийх арга технологи
Механик боловсруулалт хийх багаж тоног
төхөөрөмжийн ашиглалт
 Механик боловсруулалт хийх ХАБЭА дүрэм
журам
 Техникийн зураг
Ур чадвар
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Эд ангийн ажлын зүсэлттэй зургийг зурах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Материалыг сонгож ашиглах
 Техникийн зураг унших
 Тоног төхөөрөмжийг зааврийн дагуу
ажиллуулах
 Бэлдцэнд хэмжээ тавих
 Метал нугалах ажил гүйцэтгэх
 Метал тэгшлэх ажил гүйцэтгэх
 Металыг хасуурдах
 Металыг огтлох
 Металыг хуурайдах
 Металыг өрөмдөх
 Эд ангийг хадах
 Металыг хасуурдах
 Хэмжих хэрэгсэлийн үндсэн үзүүлэлтийг
тоочих
Хандлага
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Үйлдвэрлэлийн газар
 Ажлын зураг
 Ажлын болон тоног төхөөрөмжийн
ажиллуулах зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

1
2
3
4
5

Автомашины засварын гарын авлага
Ган метал бэлдэц, ширэм бэлдэц,төрөл
бүрийн хайлшийн бэлдэц, өнгөт метал
бэлдэц, полимер болон хагас дамжуулагч
материал бэлдэц, огтлох, тасдах, өрөмдөх,
өнгөлөх зэрэг ажилбарт хэрэглэгдэх гар
болон суурин тоног төхөөрөмжийн ажлын
ирнүүд,
 Отвертка
 Бахь
 Алх
 Төрөл бүрийн хуурай
 Хөрөө
 Зуруул
 Хэмжих багаж
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
 Точилийн суурин машин
 Өрмийн суурин машин
 Феризрийн суурин машин
 Токарийн суурин машин
 Өнгөлгөөний суурин машин
 Матах, давтах суурин машин
 Хөрөөдөх суурин машин
 Зүсэгч, тасдагч суурин машин
Материал судлал
Хэмжих шалгах багаж ашиглах
Метал боловсруулах суурин машин
Токарийн ажил
Слесарийн ажил

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагч хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын дүрэмт хувцастай байх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь эзэмшвэл зохих
 Мэдлэг
 ХАБЭА-н тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам
 Ур чадвар Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх
 Багаж тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллуулах
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Хандлага төлөвшил:
 Өөрийн аюулгүй байдлыг ханган бусдад аюулучруулахгүй байх
 Цэвэрч, нягт нямбай байх
 Цаг баримталдаг, ажигч гярхай, хичээнгүй байх
 Ариг гамтай хэмнэлттэй байх
Хэрэв суралцагч хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал
тусгайлсан зааварчилгааг тогтмол авч тохирсон ажлын байраар хангаж, 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 “Техникийн материалд
механик боловсруулалт хийх” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур
чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур
чадварын дараах шаардлагыг хангасан байна.
 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
“Техникийн материалд механик боловсруулалт хийх” чадамжийн нэгжийн хүрээнд
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал
түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
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11
12
13
14

Биет үзүүлэн
Хогийн сав
Хогийн шүүр
Хувин

ш
ш
ш
ш

+
1
1
1

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж,
Хэмжих
Тоо
Техникийн үзүүлэлт,
№
багаж хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг тодорхойлолт
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Тэгш хавтан
ш
10-15
2
Хийн компрессор
ш
10-15
3
Слесарийн ширээ
ш
10-15
4
Тиски
ш
10-15
5
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
ш
10-15
6
Точилийн суурь машин
ш
10-15
7
Тасдах суурь машин
ш
10-15
8
Өнгөлгөөний суурь машин
ш
10-15
9
Токарийн суурь машин
ш
10-15
10
Өрмийн суурь машин
ш
10-15
11
Огтлох, таслах багаж
ш
10-15
12
Хуурайдах, зүлгэх багаж
ш
10-15
13
Гар ба цахилгаан багаж
ш
10-15
14
Алх, лантуу
ш
10-15
Хэмжихбагажхэрэгсэл:
 Микрометр багажууд
ш/тус
 Нутрометр
бүр/
 Штанген багажууд
15
10-15




Индикатор
Телескопнутрометр
Динамометртэй түлхүүр
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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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнэлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

Хэмжих
нэгж
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш

тоо
1
1
15
30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Хийн компрессор
ш
10-15
2
Слесарийн ширээ
ш
10-15
3
Тиски
ш
10-15
4
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
ш
10-15
5
Точилийн суурь машин
ш
10-15
6
Өрмийн суурь машин
ш
10-15
7
Огтлох, таслахбагаж
ш
10-15

31

8
9
10

Хуурайдах, зүлгэхбагаж
Гар ба цахилгаан багаж
Алх, лантуу

ш
ш
ш

Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7
8

Ган метал бэлдэц
ширэм бэлдэц
төрөл бүрийн хайлшийн бэлдэц
өнгөт метал бэлдэц
полимер болон хагас
дамжуулагч материал бэлдэц
ажлын ирнүүд, /огтлох, тасдах,
өрөмдөх, өнгөлөх/
Зүлгүүр бүдүүн
Зулгүүр нарийн

П.м
П.м
П.м
П.м
м
Тус бүр
ш
ш
ш

Нэг
cуралцагчид
оногдох тоо
1
1
1
1
1

10-15
10-15
10-15

Нэгжийн Нийт
үнэ
үнэ

1
2
2

4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:

Автомашины засварчин
IV

Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Техникийн материалд механик
боловсруулалт хийх

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
зүүлэлт
ГШҮ 1.1 Ашиглагдах
материал сонгож, хэрэглэх

ЧЭ 1. Материал
сонгох, ашиглах

ГШҮ 1.2 Хэмжих багаж
ашиглаж хэмжээг
тодорхойлох

ГШҮ 1.3 Материалыг
боловсруулалтат бэлтгэх

ЧЭ 2. Зөөврийн
багаж ашиглан
механик
боловсруулалт
хийх

ГШҮ 2.1 Гар багаж
ашиглаж механик
боловсруулалт хийх
ГШҮ 2.2 Цахилгаан багаж
ашиглаж механик
боловсруулалт хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
 Ажлын зургийн дагуу, шаардлагатай
материалыг төрөл, шинж чанар,марклалд
тохируулан зөв сонгосон
 Хийцийн хэлбэр хэмжээ, нарийвчлал,
гадаргуугийн боловсруулалт зэргийг
харгалзан хэмжих багажийг зөв сонгон
хэмжилтийн утгийг алдаагүй зөв
тодорхойлсон
 Ажлын зургаас хийгдэх ажилбаруудыг
төлөвлөж, түүнд хэрэглэгдэх багаж тоног
төрөөрөмж, ашиглагдах материал, ажлын
байр зөв зохион байгуулж бэлтгэсэн.
 Гар багаж ашиглан технологи дараалал,
аюулгүйн техникийн дүрэм баримтлан
механик боловсруулалтыг ажлын зургийн
хүрээнд гүйцэтгэсэн
 Цахилгаан багаж ашиглан технологи
дараалал, аюулгүйн техникийн дүрэм
баримтлан механик боловсруулалтыг ажлын
зургийн хүрээнд гүйцэтгэсэн

ТС 8211-20-002-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

Дадлагын газар
Механик цех
бүхий засварын
газар

Бичгийн арга
Ажиглалтын арга

Дадлагын газар
Механик цех
бүхий засварын
газар

Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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ГШҮ 2.3 Хийн багаж
ашиглаж механик
боловсруулалт хийх




ГШҮ 3.1 Цахилгаан тоног
төхөөрөмж ашиглаж
механик боловсруулалт
хийх

ЧЭ 3. Тоног
төхөөрөмж
ашиглан механик
боловсруулалт
хийх

ГШҮ 3.2 Хийн даралтат
тоног төхөөрөмж ашиглаж
механик боловсруулалт
хийх

ГШҮ 3.3 Шингэн даралтат
тоног төхөөрөмж ашиглаж
механик боловсруулалт
хийх

Хийн багаж ашиглан технологи дараалал,
аюулгүйн техникийн дүрэм баримтлан
механик боловсруулалтыг ажлын зургийн
хүрээнд гүйцэтгэсэн
Механик боловсруулалт хийхэд
зориулагдсан цахилгаан суурин машин,
тоног төхөөрөмжийг аюулгүй байдлыг
хангаж, ажиллуулах санамж, заавар,
технологи дарааллыг мөрдөн механик
боловсруулалтыг ажлын зургийн хүрээнд
гүйцэтгэсэн
Механик боловсруулалт хийхэд
зориулагдсан хийн даралтат суурин машин,
тоног төхөөрөмжийг аюулгүй байдлыг
хангаж, ажиллуулах санамж, заавар,
технологи дарааллыг мөрдөн механик
боловсруулалтыг ажлын зургийн хүрээнд
гүйцэтгэсэн
Механик боловсруулалт хийхэд
зориулагдсан шингэн суурин машин, тоног
төхөөрөмжийг аюулгүй байдлыг хангаж,
ажиллуулах санамж, заавар, технологи
дарааллыг мөрдөн механик
боловсруулалтыг ажлын зургийн хүрээнд
гүйцэтгэсэн

Дадлагын газар
Механик цех
бүхий засварын
газар

Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Техникийн зураг ашиглах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-003-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэ чадамжийн нэгж суралцагчдад ажлын зургийн төрөл, хэрэглээний зургуудтай
танилцах техникийн ажлын зураг унших, ажлын зургийн тайлбар бичиг, нэр томьёо,
тэмдэг тэмдэглэгээг таних мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг олгоно.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401,
 ТС 8211-20-002-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1.Зургийн төрөл,
хэрэглээний
зургуудтай танилцах

ГШҮ 1.1 Зургийн төрлүүдийг ялгах
ГШҮ 1.2 Хэмжих, масштаб,
харьцааг тодорхойлох
ГШҮ 1.3 Хэрэглээний зургуудтай
танилцах
ГШҮ 2.1 Эд ангийн тойм зураг
унших
ГШҮ 2.2 Эд ангийн ажлын зураг
унших
ГШҮ 2.3 Ерөнхий байдлын зураг
унших

Сургууль
дээр
Үйлдвэрл
эл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 54
Дадлага

8

ГШҮ 2.4 Угсрах зураг унших
2

ЧЭ 2.Техникийн
ажлын зураг унших

3

ЧЭ 3.Ажлын зургийн
тайлбар бичиг, нэр

ГШҮ 2.5 Хэвийн хэмжээ, хазайлт
тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Хэмжээний хэлхээсний
тооцоо хийх
ГШҮ 2.7 Стандартчилалыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.8 Гадаргуугийн цэвэршилт
тогтоох
ГШҮ 2.9Гадаргуугийн
барзгаршилтыг тодорхойлох
ГШҮ 3.1 Ажлын зураг дээрх
техникийн механикын дамжуулга,,
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8
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томьёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг таних

4

тоног төхөөрөмжийн нэр томъёо,
тэмдэг тэмдэглэгээг унших
ГШҮ 3.2 Ажлын зураг дээрх
техникийн цахилгаан
хэрэгсэл,цахилгаан хэлхээ, тоног
төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
ГШҮ 3.3 Ажлын зураг дээрх
техникийн шингэн ба хийн
холболтын схем ,эд ангиуд, тоног
төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
Онол, дадлагын харьцаа

54

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

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



ХАБЭА тухай хуулийн 3-р бүлэг 18.2 зүйлд заасан
үүргийг дагаж мөрдөх
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам зэргийг
дагаж мөрдөнө.
 Хэмжих багаж ашиглах дүрэм журам
 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
 Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших
 Зургийн төрөл, хэрэглээний зургуудтай танилцах
зааварчилгаа
 Техникийн ажлын зураг унших зааварчилгаа
 Ажлын зургийн тайлбар бичиг, нэр томьёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг таних зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх юм
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Техникийн зураг ашиглах
Зургийн төрөл, хэрэглээний зургуудтай танилцах
1.1 Зургийн төрлүүдийг ялгах
1.2 Хэмжих, масштаб, харьцааг тодорхойлох
1.3 Хэрэглээний зургуудтай танилцах
8
10-15
Мэдлэг
 Зургийн төрөл ангилал
 Хэмжих, масштаб, харьцаа
 Хэрэглээний зургуудын төрөл, ялгаа, онцлог
 Засварын гарын авлага
Ур чадвар
 Зургийн төрлүүдийг тодорхойлон засварын
ажилд ашиглах
 Хэмжих, масштаб, харьцааг зөв тогтоон
бодит хэмжээтэй харьцуулан үзэх
 Хэрэглээний зургуудаас засвар хийхэд
шаардлагатайг сонгон ашиглах
 Засварын гарын авлага ашиглах
Хандлага
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Биет үзүүлэн,проектор

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Шугам , А0-А4 н бичгийн цаас, Гортиг ,үзүүлэн
тараах материал, хэргэлээний зургууд, засварын
гарын авлагууд

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Шаардлагагүй

Ашигласан материал:

1
2
3
4

Техникийн зураг зүй
Техникийн зураг зүй хичээлийн гарын авлага
Автомашины засварын гарын авлага
Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Техникийн зураг ашиглах
Техникийн ажлын зураг унших
2.1 Эд ангийн тойм зураг унших
2.2 Эд ангийн ажлын зураг унших
2.3 Ерөнхий байдлын зураг унших
2.4 Угсрах зураг унших
2.5 Хэвийн хэмжээ, хазайлт тодорхойлох
2.6 Хэмжээний хэлхээсний тооцоо хийх
2.7 Стандартчилалыг тодорхойлох
2.8 Гадаргуугийн цэвэршилт тогтоох
2.9 Гадаргуугийн барзгаршилтыг тодорхойлох
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10-15
Мэдлэг
 Эд ангийн тойм зураг
 Эд ангийн ажлын зураг
 Ерөнхий байдлын зураг
 Угсрах зураг
 Хэвийн хэмжээ, хазайлт тодорхойлох
 Хэмжээний хэлхээсний тооцоо хийх
 Стандартчилал
 Гадаргуугийн цэвэршилт тогтоох арга
 Гадаргуугийн барзгаршилтыг тодорхойлох
арга
Ур чадвар
 Эд ангийн тойм зураг зурж засварын
шаардлагатай тэмдэглэгээ хийх
 Эд ангийн ажлын зураг зурж уншин засвар
хийхэд ашиглах
 Ерөнхий байдлын зураг зурж эд ангиудын
байршлыг зөв тогтоох
 Угсрах зураг уншиж угсралтын ажил хийх
 Хэвийн хэмжээ, хазайлтыг тодорхойлолтоос
алдааг олж засах
 Хэмжээний хэлхээсний тооцоог гарган эд
ангийг солих
 Гадаргуугийн цэвэршилтийг хэмжиж тогтоон
хэвийн хэмжээтэй харьцуулах
 Гадаргуугийн барзгаршилтыг тодорхойлон
өнгөлөх ажил гүйцэтгэх
Хандлага
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

1
2
3
4








Ажигч гярхай
Шаргуу
Цаг баримталдаг
Заавар зөмлөмжийг ягштал баримталдаг
Сургалтын танхим
Дадлагын газар



Биет үзүүлэн,проектэр



Шугам , А0-А4 н бичгийн цаас, Гортиг
,үзүүлэн тараах материал, хэргэлээний
зургууд, засварын гарын авлагууд



Шаардлагагүй

Техникийн зураг зүй
Техникийн зураг зүй хичээлийн гарын авлага
Автомашины засварын гарын авлага
Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Техникийн зураг ашиглах
Ажлын зургийн тайлбар бичиг, нэр томьёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг таних
3.1 Ажлын зураг дээрх техникийн механикын
дамжуулга,, тоног төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
3.2 Ажлын зураг дээрх техникийн цахилгаан
хэрэгсэл,цахилгаан хэлхээ, тоног төхөөрөмжийн нэр
томъёо, тэмдэг тэмдэглэгээг унших
3.3 Ажлын зураг дээрх техникийн шингэн ба хийн
холболтын схем ,эд ангиуд, тоног төхөөрөмжийн нэр
томъёо, тэмдэг тэмдэглэгээг унших
8
10-15
Мэдлэг
 Ажлын зураг дээрх механик эд
анги,холболтын төрөл, материал, тоног
төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээ
 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, холболтын
төрөл, схем, эд анги анхааруулах санамж
 Шингэн хийн системийн холболт, схем, эд
анги анхааруулах санамж, системийн
ажиллагаа, тэмдэг, тэмдэглэгээ
Ур чадвар
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Сургалт явагдах газар:

Ажлын зураг дээрх механик дамжуулгын
зургийг ашиглан угсралт засварын ажил хийх
төлөвлөгөө гаргах
 Ажлын зураг дээрх цахилгаан схемийн
зургийг ашиглан угсралт засварын ажил хийх
төлөвлөгөө гаргах
 Ажлын зураг дээрх хий шингэний системийн
зургийг ашиглан угсралт засварын ажил хийх
төлөвлөгөө гаргах
Хандлага
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Заавар зөвлөмжийг ягштал баримтлах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар

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

1
2
3
4



Биет үзүүлэн,проектэр



Шугам , А0-А4 н бичгийн цаас, Гортиг
,үзүүлэн тараах материал, хэргэлээний
зургууд, засварын гарын авлагууд



Шаардлагагүй

Техникийн зураг зүй
Техникийн зураг зүй хичээлийн гарын авлага
Автомашины засварын гарын авлага
Багшийн гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
"Техникийн зураг ашиглах " чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг
хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
 Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангах
 Авто машинд хэрэглэгддэг тос тосолгооны болон бусад шингэнтэй зааврын дагуу
ажиллах
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл:
 Ханцуйвч
 Хормогч
 Ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, хөдөлмөрийн сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах , шийдвэр гаргах
 Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг ЧН-ийн агуулгын
төлөвлөлтөд заасан болно.
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Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад заагдсан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна "Техникийн
зураг ашиглах" чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар,
харилцаа хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын
доорх шаардлагыг хангана.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 зэрэгтэй байх
 Үйлдвэрлэлд ажиласан туршлагатай 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
"Техникийн зураг ашиглах" чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын
стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

41

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх, нэг сурагчид 1,5 м2 талбай оногдоно/
Сургалтын тоног төхөөрөмж,
Хэмжих
Тоо
Техникийн үзүүлэлт,
№
багаж хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг тодорхойлолт
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Уртын хэмжүүрийн багажууд
ш
1
2
Сургалтын модель загварууд
ш
1
3
Цахилгаан схемийн үзүүлэн
ш
1
Сургалтат зориулагдсан
Механик дамжуулгатай эд ангийн ш
4
1
үзүүлэн
5
Хий шингэний системийн үзүүлэн ш
1

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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш

тоо
1
1
10
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4
5
6
7

Сурагчийн сандал
Компьютер
Проектор
Дэлгэц

ш
ш
ш
ш

20
20
1
1

Энэхүү чадамжийн нэгжийн үнэлгээнд тоног төхөөрөмж, материал шаардлагагүй.
4. Үнэлгээний аргууд
 Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг
сонгож болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

ЧЭ 1. Зургийн
төрөл,
хэрэглээний
зургуудтай
танилцах

ЧЭ 2.
Техникийн
ажлын зураг
унших

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Автомашины засварчин
IV
Техникийн зураг ашиглах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Зургийн төрлүүдийг ялгах

ГШҮ 1.2 Хэмжих, масштаб,
харьцааг тодорхойлох
ГШҮ 1.3 Хэрэглээний зургуудтай
танилцах
ГШҮ 2.1 Эд ангийн тойм зураг
унших
ГШҮ 2.2 Эд ангийн ажлын зураг
унших
ГШҮ 2.3 Ерөнхий байдлын зураг
унших
ГШҮ 2.4 Угсрах зураг унших

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)





















Деталийн ажлын зураг ялгасан
Ерөнхий байдлын зураг ялгасан
Угсрааны зураг ялгасан
Онолын зураг ялгасан
Оворын зураг ялгасан
Монтажийн зураг ялгасан
Схем ялгасан
Зураг дээрх хэмжээг уншсан
масштабыг тодорхойлсон
тэмдэглэгээнүүдийг нэрлэсэн
Ажлын зургийг тайлбарласан
Задаргаа, угсаргааны зургыг тайлбарласан
Эд ангийн тойм зургыг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Эд ангийн ажлын зургыг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Ерөнхий байдлын зургыг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Эд ангийн угсрааны зургыг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан

ТС 8211-20-003-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

Онолын
танхим

Бичгийн арга
Асуулт
хариултын арга

Онолын
танхим

Бичгийн арга
Асуулт
хариултын арга
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ГШҮ 2.5 Хэвийн хазайлт
тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Хэмжээний хэлхээсний
тооцоо хийх
ГШҮ 2.7 Стандартчиллыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.8 Гадаргуугийн цэвэршилт
тогтоох
ГШҮ 2.9 Гадаргуугийн
барзгаршилтыг тодорхойлох

ЧЭ 3. Ажлын
зургийн
тайлбар бичиг,
нэр томьёо,
тэмдэг
тэмдэглэгээг
таних

ГШҮ 3.1 Ажлын зураг дээрх
техникийн механикын дамжуулга,,
тоног төхөөрөмжийн нэр томъёо,
тэмдэг тэмдэглэгээг унших
ГШҮ 3.2 Ажлын зураг дээрх
техникийн цахилгаан
хэрэгсэл,цахилгаан хэлхээ, тоног
төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг унших
ГШҮ 3.3 Ажлын зураг дээрх
техникийн шингэн ба хийн
холболтын схем ,эд ангиуд, тоног
төхөөрөмжийн нэр томъёо, тэмдэг
тэмдэглэгээг унших



















Ажлын зураг дээр хазайлтын тэмдэглэгээг
уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Хэмжээний хэлхээг зурагт тэмдэглэснийг
уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Стандарчлалын тухай ойлголтыг тоочсон
Зурагт баримтлах стандартуудыг нэрлэсэн
Гадаргуугын цэвэршилтийг зурагт
тэмдэглэснийг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Гадаргуугын барзгаршилтыг зурагт
тэмдэглэснийг уншсан
Зургийн бүтэц онцлогыг тайлбарласан
Ажлын зураг дээрх механик дамжуулгын
зургийг уншсан
Зураг дээрээс засварын ажлын төлөвлөгөө
гаргасан
Ажлын зураг дээрх цахилгаан схемийн
зургийг уншсан
Зураг дээрээс засварын ажлын төлөвлөгөө
гаргасан

Онолын
танхим

Бичгийн арга
Асуулт
хариултын арга

Ажлын зураг дээрх хйи шингэний системийн
зургийг уншсан
Зураг дээрээс засварын ажлын төлөвлөгөө
гаргасан
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-004-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Автомашины хөдөлгүүр түүний механизм, системүүд, хүч дамжуулах анги, явах анги,
удирдах механизм, цахилгаан тоноглолын үүрэг, бүтэц, ажиллах зарчмыг тайлбарлах
мэдлэг чадвар хандлагыг төлөвшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401,
 ТС 8211-20-002-401 ТС
 8211-20-003-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

2

3

ГШҮ 1.1 Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн
төрөл, ангиллыг нэрлэх
ГШҮ 1.2 Хөдөлгүүрийн үзүүлэлтүүд, эд ангийн
ЧЭ 1.
нэршлийг тоочих.
Хөдөлгүүрийг
ГШҮ 1.3 Дөрвөн тактын хөдөлгүүрийн ажиллах
тайлбарлах
зарчмыг ярих
ГШҮ 1.4 Хосолмол хөдөлгүүрийн бүтэц
ажиллах зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 2.1 Тахир гол шатуны механизмийнбүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
ГШҮ 2.2 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
ЧЭ 2.
тайлбарлах
Хөдөлгүүрийн
ГШҮ 2.3 Хий хуваарилах механизмын бүтэц
механизмын
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
ажиллагааг
тайлбарлах
тайлбарлах
ГШҮ 2.4 Хий хуваарилах механизмын төрөл
ангилалыг тоочих
ГШҮ 2.5 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
ЧЭ 3.
ГШҮ 3.1 Тосолгооны бодис, хөдөлгүүрийн
Хөдөлгүүрийн тосны үүрэг, шинж чанарыг тайлбарлах

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэ
л дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 2030
Чадамжийн
нэгжид ногдох цаг
108
Дадлага

4

10

14

4

10

14

12

20

32
46

системүүдийн
бүтэц,
ажиллах
зарчмыг
тайлбарлах

4

ЧЭ 4.
Автомашины
хүч
дамжуулах
ангийн бүтэц
зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

5

ЧЭ 5.
Автомашины
явах ангийн
бүтэц зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

6

ЧЭ 6.
Автомашины

ГШҮ 3.2 Тосолгооны системийгбүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 3.3 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
ГШҮ 3.4 Хөргөлтийн системийг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчим ажиллагааг
тайлбарлах
ГШҮ 3.5 Хөргөх шингэний найрлага, төрлийг
тайлбарлах
ГШҮ 3.6 Дизель түлшний системийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
ГШҮ 3.7 Бензин түлшний системийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
ГШҮ 3.8 Хийн түлшний системийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
ГШҮ 3.9 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
ГШҮ 3.10 Асаалтын системийн бүтэц
ажиллагааг тайлбарлах
ГШҮ 3.11 Электрон удирдлагатай асаалтын
системийн бүтэц ажиллагааг тайлбарлах
ГШҮ 3.12 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 4.1 Авцуулах холбоо бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.2 Хурдны хайрцаг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.3 Кардан ба хагас голын бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.4 Ерөнхий дамжуулга бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.5 ХДА-ийн эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 5.1 Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 5.2 Гүүшингийн төрөл, бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 5.3 Дугуйн төрөл бүтэц ангилалыг
тайлбарлах
ГШҮ 5.4 Явах ангийн эд ангиудыг таньж
хийцийн онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 6.1 Жолооны системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах

4

10

14

4

8

12

4

6

10
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удирдлагын
системийн
бүтэц зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

7

ГШҮ 6.2 Тоормосний системийнбүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 6.3 Удирдлагын системийн эд ангиудыг
таньж хийцийн онцлогийг тайлбарлах

ГШҮ 7.1 Цахилгаан энерги хангах системийн
эд ангиудыг төрөл, бүтцийг тайлбарлах
ГШҮ 7.2 Стартерын төрөл бүтэц, ажиллагааг
ЧЭ 7.
Автомашины тайлбарлах
цахилгаан
ГШҮ 7.3 Гэрэлтүүлгийн системийн бүтэц,
тоноглолыг
төрөл, зориулалт, ажиллагааг тайлбарлах
тайлбарлах
ГШҮ 7.4 Их биеийн цахилгаан тоноглолын
бүтэц, төрөл, зориулалт, ажиллагааг
тайлбарлах
Онол, дадлагын харьцаа

4

8

12

36

72

108

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа










Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





ХАБЭА тухай хуулийн 3-р бүлэг 18.2 зүйлд
заасан үүргийг дагаж мөрдөх
Автомашины засварчны Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуй шаардлага
хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Хөдөлгүүрийг тайлбарлах зааварчилгаа
Хөдөлгүүрийн механизмын ажиллагааг
тайлбарлах зааварчилгаа
Хөдөлгүүрийн системүүдийн бүтэц, ажиллах
зарчмыг тайлбарлах зааварчилгаа
Автомашины хүч дамжуулах ангийн бүтэц
зохион байгуулалтыг тайлбарлах
зааварчилгаа
Автомашины явах ангийн бүтэц зохион
байгуулалтыг тайлбарлах зааварчилгаа
Автомашины удирдлагын системийн бүтэц
зохион байгуулалтыг тайлбарлах
зааварчилгаа
Автомашины цахилгаан тоноглолыг
тайлбарлах зааварчилгаа
Сургагч багш
Мастер ээлжийн ахлагч
Хамтран суралцагсад
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Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

 Засварчид
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 Засвар үйлчилгээний газар
 Сургуулийн дадлагын газар
Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах
чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон дотор
улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах тул
ажлын дүрэмт хувцас,/ Өмд цамц,бээлий, малгай,
гутал, өвлийн улиралд зузаан куртик, өмд, өвлийн
гутал ноосон малгай, бээлий/ нүдний шил,ханцуйвч
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэнэ.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах

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

Хөдөлгүүрийг тайлбарлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

1.1 Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн төрөл, ангиллыг
нэрлэх
1.2 Хөдөлгүүрийн үзүүлэлтүүд, нэр томъёог тоочих.
1.3 Дөрвөн тактын хөдөлгүүрийн ажиллах зарчмыг
ярих
1.4 Хосолмол хөдөлгүүрийн бүтэц ажиллах зарчмыг
тайлбарлах

/Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

14
20-30
Мэдлэг
 Автомашины хөдөлгүүрийн бүтэц, зохион
байгуулалт
 Хөдөлгүүрийн хийцийн онцлог
 Эд ангиудын үүрэг бүтэц, ажиллах зарчим
 Хөдөлгүүрийн үзүүлэлтүүд
 Нэр томъёо тайлбар
Ур чадвар
 Хөдөлгүүрийн ажиллах зарчмыг зурагт болон
биет үзүүлэн дээр ярих
 Эд ангиудын хийцийн онцлог ялгааг тогтоох
 Эд ангиудыг нэрлэх, таних
 Эд ангийн ажиллах зарчмыг зурагт болон
биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Хосолмол хөдөлгүүрийн ажиллах зарчмыг
зурагт болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:



шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

Нүдлэн тогтоох
Дэс дараалал баримтлах
Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
Шударга
Нягт нямбай,цэвэрч
Шинийг эрэлхийлдэг
Тооцоолон бодох
Техник сэтгэлгээтэй байх
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Автомашины хөдөлгүүрүүдийн зураг
Задаргааны бүдүүвч зураг
Хөдөлгүүрийн сургалтын стендүүд
Төрөл бүрийн автомашины хөдөлгүүрийн
биет үзүүлэн
Хөдөлгүүрийн эд ангиуд, арчих цэвэрлэх
материал

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах

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

Хөдөлгүүрийн механизмын ажиллагааг тайлбарлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

2.1 Тахир гол шатуны механизмийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
2.2 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
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2.3 Хий хуваарилах механизмийг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаанызарчмыг тайлбарлах
2.4 Хий хуваарилах механизмын төрөл ангилалыг
тоочих
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

14
20-30
Мэдлэг
 Тахир гол шатуны механизмийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчим
 Эд ангиудын хийцийн онцлог
 Хий хуваарилах механизмийг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчим
 Хий хуваарилах механизмын төрөл ангилал,
хийцийн онцлог
 Эд ангиудын үүрэг
Ур чадвар
 Тахир гол шатуны механизмийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
 Хий хуваарилах механизмийг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Хий хуваарилах механизмын төрөл ангилалыг
тоочих
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Хөдөлгүүрийн ерөнхий зураг, бүдүүвч
 Задаргааны бүдүүвч зураг, Хөдөлгүүрийн
сургалтын стендүүд
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:




Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

Биет үзүүлэн, автомашины бензин, дизель,
хийн, цахилгаан хөдөлгүүрүүд
Тахир гол шатуны механизмын эд ангиуд
Хий хуваарилах механизмын эд ангиуд

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах
Хөдөлгүүрийн системүүдийн бүтэц, ажиллах
зарчмыг тайлбарлах
3.1 Тосолгооны бодис, хөдөлгүүрийн тосны үүрэг,
шинж чанарыг тайлбарлах
3.2 Тосолгооны системийн бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
3.3 Эд ангиудын үүрэг хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
3.4 Хөргөлтийн системийг бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчим ажиллагааг тайлбарлах
3.5 Хөргөх шингэний найрлага, төрлийг тайлбарлах
3.6 Дизель түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
3.7 Бензин түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
3.8 Хийн түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
3.9 Эд ангиудын үүрэг хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
3.10 Асаалтын системийн бүтэц ажиллагааг
тайлбарлах
3.11 Электрон удирдлагатай асаалтын системийн
бүтэц ажиллагааг тайлбарлах
3.12 Эд ангиудын үүрэг, хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
52

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

32
20-30
Мэдлэг
 Тосолгооны бодис, хөдөлгүүрийн тосны
үүрэг, шинж чанар Тосолгооны системийн
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагаа
 Хөргөлтийн системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Хөргөх шингэний найрлага, төрөл
 Дизель түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Бензин түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Хийн түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Асаалтын системийн бүтэц ажиллагаа
 Электрон удирдлагатай асаалтын системийн
бүтэц ажиллагаа
 Хөдөлгүүрийн системүүдийн эд ангиудын
хийцийн онцлог
Ур чадвар
 Тосолгооны бодис, хөдөлгүүрийн тосны
үүрэг, шинж чанарыг төрөл ангилалыг тоочих
 Тосолгооны системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Хөргөлтийн системийг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчим ажиллагааг
зурагт болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Хөргөх шингэний найрлага, төрлийг
тайлбарлах
 Дизель түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Бензин түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Хийн түлшний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Асаалтын системийн бүтэц ажиллагааг
зурагт болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Электрон удирдлагатай асаалтын системийн
бүтэц ажиллагааг зурагт болон биет үзүүлэн
дээр тайлбарлах
 Эд ангиудын үүрэг, хийцийн онцлогийг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Хөдөлгүүрийн ерөнхий зураг, бүдүүвч
 Задаргааны бүдүүвч зураг, Хөдөлгүүрийн
сургалтын стендүүд
 Биет үзүүлэн Автомашины хөдөлгүүр бензин,
дизель, хийн, цахилгаан гэх мэт
 Тосолгооны системийн эд ангиуд
 Хөргөлтийн системийн эд ангиуд
 Түлшний системийн эд ангиуд
 Асаалтын системийн эд ангиуд
 Электрон удирдлагатай асаалтын системийн
эд ангиуд
Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах
Автомашины хүч дамжуулах ангийн бүтэц зохион
байгуулалтыг тайлбарлах
4.1 Авцуулах холбоо бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
4.2 Хурдны хайрцаг бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
4.3 Кардан ба хагас голын бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
4.4 Ерөнхий дамжуулга бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
4.5 ХДА-ийн эд ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
14
20-30
Мэдлэг
 Авцуулах холбоо бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагаа
 Механик болон автомат хурдны хайрцаг
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагаа
 Кардан ба хагас голын бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Ерөнхий дамжуулга бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагаа
Ур чадвар
 Авцуулах холбоо бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг зурагт болон биет
үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Механик болон автомат хурдны хайрцгын
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг зурагт болон биет үзүүлэн дээр
тайлбарлах
 Кардан ба хагас голын бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Ерөнхий дамжуулга бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг зурагт болон биет
үзүүлэн дээр тайлбарлах
 ХДА-ийн эд ангиудын үүрэг хийцийн
онцлогийг зурагт болон биет үзүүлэн дээр
тайлбарлах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:







Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

Дэс дараалал баримтлах
Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
Шударга
Нягт нямбай,цэвэрч
Шинийг эрэлхийлдэг
Тооцоолон бодох
Техник сэтгэлгээтэй байх
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
ХДА-ийн зурагт үзүүлэн
Задаргааны бүдүүвч, хүч дамжуулах ангийн
сургалтын моделууд
Биет үзүүлэн Автомашины ХДА-ийн зангилаа
эд ангиуд
Авцуулах холбооны эд ангиуд
Хурдны хайрцагийн эд ангиуд
Кардан ба хагас голын эд ангиуд
Ерөнхий дамжуулгын эд ангиуд

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах
Автомашины явах ангийн бүтэц зохион
байгуулалтыг тайлбарлах
5.1 Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
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5.2 Гүүшингийн төрөл, бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
5.3 Дугуйн төрөл бүтэц ангилалыг тайлбарлах
5.4 Явах ангийн эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

12
20-30
Мэдлэг
 Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагаа
 Гүүшингийн төрөл, бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагаа
 Дугуйн төрөл бүтэц ангилал
Ур чадвар
 Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
зурагт болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Гүүшингийн төрөл, бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг зурагт болон биет
үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Дугуйн төрөл бүтэц ангилалыг тоочих
 Явах ангийн эд ангиудын үүрэг хийцийн
онцлогийг зурагт болон биет үзүүлэн дээр
тайлбарлах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Явах ангийн зурагт үзүүлэн
 Задаргааны бүдүүвч
 Биет үзүүлэн Автомашины явах ангийн
зангилаа эд ангиуд
 Хамаарах ба үл хамраарах тэнхлэгийн эд
ангиуд
57



Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

Гүүшингийн эд ангиуд
Дугуйн эд ангиуд

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах
Автомашины удирдлагын системийн бүтэц зохион
байгуулалтыг тайлбарлах
6.1 Жолооны системийн бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
6.2 Тоормосний системийн бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
6.3 Удирдлагын системийн эд ангиудыг таньж
хийцийн онцлогийг тайлбарлах
10
20-30
Мэдлэг
 Жолооны системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Тоормосний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагаа
 Удирдлагын системийн эдангиудын хийцийн
онцлог
Ур чадвар,
 Жолооны системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Тоормосний системийн бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах

58



Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Удирдлагын системийн эд ангиудын үүрэг,
хийцийн онцлогийг зурагт болон биет үзүүлэн
дээр тайлбарлах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Шинийг эрэлхийлдэг
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Удирдах механизмын зурагт үзүүлэн
 Задаргааны бүдүүвч, жолоо, тоормосны
системийн сургалтын моделиуд
 Биет үзүүлэн автомашины жолоо, тоормосны
системийн зангилаа эд анги
 Тоормосны системийн эд ангиуд
 Жолооны механизм, системийн эд ангиуд
 Гар тоормосны эд ангиуд
 Хийн тоормосны эд ангиуд
Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

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

Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах

Чадамжийн элемент 7-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Автомашины цахилгаан тоноглолыг тайлбарлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

7.1 Цахилгаан энерги хангах системийн эд ангиудыг
төрөл, бүтэцийг тайлбарлах
7.2 Стартерын төрөл бүтэц, ажиллагааг тайлбарлах
7.3 Гэрэлтүүлгийн системийн бүтэц, төрөл,
зориулалт, ажиллагааг тайлбарлах
7.4 Их биеийн цахилгаан тоноглолын бүтэц, төрөл,
зориулалт, ажиллагааг тайлбарлах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

10
20-30
Мэдлэг
 Цахилгаан энерги хангах системийн эд
ангиудыг төрөл, бүтэц
 Стартерын төрөл бүтэц, ажиллагаа
 Гэрэлтүүлгийн системийн бүтэц, төрөл,
зориулалт, ажиллагаа
 Их биеийн цахилгаан тоноглолын бүтэц,
төрөл, зориулалт, ажиллагаа
Ур чадвар
 Цахилгаан энерги хангах системийн эд
ангиудыг төрөл, бүтцийг зурагт болон биет
үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Стартерын төрөл бүтэц, ажиллагааг зурагт
болон биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Гэрэлтүүлгийн системийн бүтэц, төрөл,
зориулалт, ажиллагааг зурагт болон биет
үзүүлэн дээр тайлбарлах
 Их биеийн цахилгаан тоноглолын бүтэц,
төрөл, зориулалт, ажиллагааг зурагт болон
биет үзүүлэн дээр тайлбарлах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Цагийг үр бүтээлтэй ашигладаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:





Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:





Шаардлагагүй
1
2
3
4

Ашигласан материал:

Шинийг эрэлхийлдэг
Тооцоолон бодох
Техник сэтгэлгээтэй байх
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Автомашины цахилгаан тоноглолын зурагт
үзүүлэн
Задаргааны бүдүүвч, Цахилгаан тоноглолын
сургалтын моделиуд
Биет үзүүлэн, Автомашины цахилгаан
тоноглолын зангилаа эд анги
Цахилгаан энерги хангах системийн эд
ангиуд
Стартер
Гэрэлтүүлгийн системийн эд ангиуд
Их биеийн цахилгаан тоноглолуудын эд
ангиуд

5
6
7
8
9

Автомашины ашиглалтын дэвтэр,
катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
“Автомашин” ,
“Автомашины засварчин”
Засварын гарын авлагууд
www.mongol hundai.mn
www.monnismotors

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч дараах үүрэг хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
o Авто машинд хэрэглэгддэг тос тосолгооны болон бусад шингэнтэй зааврын
дагуу ажиллах
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл:
o Нүдний шил
o Ханцуйвч
o Хормогч
 Багаж хэрэгсэл
o Энэ чадамжийн нэгжид зөвхөн гар багаж хэрэгсэл ашиглана
 Ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, хөдөлмөрийн сахилга батыг мөрдөх
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Бие даан суралцах , шийдвэр гаргах
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг ЧН-ийн агуулгын
төлөвлөлтөд заасан болно.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС-ын стандартад заагдсан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн
чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага,
сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын доорх шаардлагыг
хангана.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 зэрэгтэй байх
 Үйлдвэрлэлд ажиласан туршлагатай 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
Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг тайлбарлах чадамжийн нэгжийн хүрээнд
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал
түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт
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Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
Тоо
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Автомашины дизельхөдөлгүүр
ш
1
2
Автомашины бензин хөдөлгүүр
ш
1
3
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
1
Сургалтын моделиуд үүнд:
ш
 Хүч дамжуулах ангийн
Тус
4
 Удирдах системийн
бүр 1
 Цахилгаан тоноглолын
 Хөдөлгүүрийн
5
Хөдөлгүүрийн суурь
ш
1
6
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
ш
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

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.
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Онолын мэдлэг үнэлэх үнэлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
30
30

Энэхүү чадамжийн нэгжийг үнэлэхэд материал түүхий эд шаардлагагүй зөвхөн сургалтын
зориулалтаар ашиглах авто машин байна.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Автомашинызасварчин
IV
Автомашины бүтэц зохион байгуулалтыг
тайлбарлах

ЧЭ 1.
Хөдөлгүүрийг
тайлбарлах

ГШҮ 1.2 Хөдөлгүүрийн үзүүлэлтүүд, нэр
томъёог тоочих.
ГШҮ 1.3 Дөрвөн тактын хөдөлгүүрийн
ажиллах зарчмыг ярих
ГШҮ 1.4 Хосолмол хөдөлгүүрийн бүтэц
ажиллах зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 2.1 Тахир гол шатуны
механизмийнбүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах

ЧЭ 2.
Хөдөлгүүрийн
механизмын
ажиллагааг
тайлбарлах

ГШҮ 2.2 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 2.3 Хий хуваарилах механизмийг
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 2.4 Хий хуваарилах механизмын
төрөл ангилалыг тоочих

ТС 8211-20-004-401
01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлт/стандарт)

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Дотоод шаталтын
хөдөлгүүрийн төрөл, ангиллыг нэрлэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

















ДШХ-ийн төрлийг ялгасан
ДШХ-ийг нэрлэсэн
Хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг
ялгасан
Хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг
нэрлэсэн
Ажлын дараалалыг ялгасан
Ажлын тактыг нэрлэсэн
Хосломол хөдөлгүүрийн ялгааг тогтоосон
Ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Тахир гол шатуны механизмын эд ангийн
үүрэг бүтцийг оновчтой хэлсэн
Механизмын ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
ТГШМ-ын хөдөлгөөнтэй эд ангиудыг
нэрлэсэн
Хөдөлгөөнгүй эд ангиудыг нэрлэсэн
ХХМ-ын хөдөлгөөнтэй эд ангиудыг
нэрлэсэн
ХХМ-ын ажлын зарчмыг тайлбарласан
Хий хуваарилах механизмын төрлийг
ялгасан

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Бичгээр
Амаар

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Бичгээр
Амаар

65

ЧЭ 3.
Хөдөлгүүрийн
системүүдийн
бүтэц,
ажиллах
зарчмыг
тайлбарлах

ГШҮ 2.5 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 3.1Тосолгооны бодис,
хөдөлгүүрийн тосны үүрэг, шинж
чанарыг тайлбарлах
ГШҮ 3.2Тосолгооны системийгбүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 3.3 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 3.4 Хөргөлтийн системийг бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчим ажиллагааг тайлбарлах
ГШҮ 3.5 Хөргөх шингэний найрлага,
төрлийг тайлбарлах
ГШҮ 3.6 Дизель түлшний системийн
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 3.7 Бензин түлшний системийн
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 3.8 Хийн түлшний системийн
бүтэц зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 3.9 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 3.10 Асаалтын системийн бүтэц
ажиллагааг тайлбарлах




ХХМ-ыг ангилсан
Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан




Тосолгооны материалыг ялгасан
Тосны шинж чанарыг тайлбарласан



Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан
Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Хөргөх материалыг ялгасан
Хөргөх шингэний шинж чанарыг
тайлбарласан
Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан
Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан

















Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Бичгээр
Амаар

66

ГШҮ 3.11 Электрон удирдлагатай
асаалтын системийн бүтэц ажиллагааг
тайлбарлах
ГШҮ 3.12 Эд ангиудыг таньж хийцийн
онцлогийг тайлбарлах
ГШҮ 4.1 Авцуулах холбоо бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах

ЧЭ 4.
Автомашины
хүч дамжуулах
ангийн бүтэц
зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

ГШҮ 4.2 Хурдны хайрцаг бүтэц зохион
байгуулалт ажиллагааны зарчмыг
тайлбарлах
ГШҮ 4.3 Кардан ба хагас голын бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.4 Ерөнхий дамжуулга бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 4.5 ХДА-ийн эд ангиудыг таньж
хийцийн онцлогийг тайлбарлах

ЧЭ 5.
Автомашины
явах ангийн
бүтэц зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

ГШҮ 5.1 Хамаарах ба үл хамаарах
тэнхлэгийн бүтэц зохион байгуулалт
ажиллагааны зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 5.2 Гүүшингийн төрөл, бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 5.3 Дугуйн төрөл бүтэц ангилалыг
тайлбарлах




















Системийн бүтэц зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Системийн ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан
Авцуулах холбооны зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Авцуулах холбооны ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Хурдны хайрцгийн зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Хурдны хайрцгийн ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Кардан ба хагас голын зохион
байгуулалтыг нэрлэсэн
Кардан ба хагас голын ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Ерөнхий дамжуулгын зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Ерөнхий дамжуулгын ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан
Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн
зохион байгуулалтыг нэрлэсэн
Хамаарах ба үл хамаарах тэнхлэгийн
ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Гүүшингийн зохион байгуулалтыг нэрлэсэн
Гүүшингийн ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Дугуйн зохион байгуулалтыг нэрлэсэн
Дугуйн ажиллах зарчмыг тайлбарласан

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Бичгээр
Амаар

Бичгээр
Амаар
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ГШҮ 5.4 Явах ангийн эд ангиудыг таньж
хийцийн онцлогийг тайлбарлах

ЧЭ 6.
Автомашины
удирдлагын
системийн
бүтэц зохион
байгуулалтыг
тайлбарлах

ГШҮ 6.1Жолооны системийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ 6.2 Тоормосний системийн бүтэц
зохион байгуулалт ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлах
ГШҮ6.3Удирдлагын системийн эд
ангиудыг таньж хийцийн онцлогийг
тайлбарлах
ГШҮ 7.1Цахилгаан энерги хангах
системийн эд ангиудыг төрөл, бүтэцийг
тайлбарлах

ЧЭ 7.
Автомашины
цахилгаан
тоноглолыг
тайлбарлах

ГШҮ 7.2 Стартерын төрөл бүтэц,
ажиллагааг тайлбарлах
ГШҮ 7.3 Гэрэлтүүлгийн системийн
бүтэц, төрөл, зориулалт, ажиллагааг
тайлбарлах
ГШҮ 7.4 Их биеийн цахилгаан
тоноглолын бүтэц, төрөл, зориулалт,
ажиллагааг тайлбарлах







Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан
Жолооны системийн зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Жолооны системийн ажиллах зарчмыг
тайлбарласан
Тоормосны системийн зохион байгуулалтыг
нэрлэсэн
Тоормосны системийн ажиллах зарчмыг
тайлбарласан



Эд анги бүрийн хийцийн онцлогийг
тайлбарласан



Цахилгаан энерги хангах системийн зохион
байгуулалтыг нэрлэсэн
Цахилгаан энерги хангах системийн
ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Стартерын зохион байгуулалтыг нэрлэсэн
Стартерын ажиллах зарчмыг тайлбарласан
Гэрэлтүүлгийн системийн зохион
байгуулалтыг нэрлэсэн
Гэрэллтүүүлгийн системийн ажиллах
зарчмыг тайлбарласан
Их биеийн цахилгаан тоноглолын зохион
байгуулалтыг нэрлэсэн
Их биеийн цахилгаан тоноглолын ажиллах
зарчмыг тайлбарласан









Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газар

Бичгээр
Амаар

Бичгээр
Амаар
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Техникийн мэдээлэл ашиглах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-005-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэ чадамжийн нэгжээр гадаад хэлээр бичигдсэн
техникийн баримт бичгээс мэдээлэл ашиглах, мэдээллийн технологи ашиглан засвар
үйлчилгээний ажлын заавар, засварын ажлын гарын авлага ашиглах мэдлэг чадвар
хандлагыг эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
Дараах ерөнхий суурь чадамжийг эзэмшсэн байна. Үүнд:
 Мэргэжлийн англи хэл
 Интернэт мэдээллийн технологи ашиглах
 Эрүүл мэндээ хамгаалах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

3

4

ГШҮ 1.1 Толь бичиг ашиглах
ГШҮ 1.2 Техникийн эд ангийг
гадаад хэлнээс тайлбарлах
ГШҮ 1.3 Гадаад хэл дээрх
мэргэжлийн үг хэллэгийг ашиглах
ГШҮ 2.1 Мэдээлэл хайх, татах
дамжуулах
ЧЭ 2. Мэдээллийн
ГШҮ 2.2 Засварын программ
технологи ашиглах
хэрэглэх
ГШҮ 2..3Интернет ашиглах
ГШҮ 3.1 Засварын ажлын гарын
авлагад тусгасан урьдчилсан
анхааруулгыг мөрдөх
ГШҮ 3.2 Зааврын дагуу ажлын
орчин сонгох
ЧЭ 3. Засварын
ажлын гарын авлага
ГШҮ 3.3 Зааврын дагуу тоног
ашиглах
төхөөрөмж, багаж сонгох
ГШҮ 3.4 Ашиглалтын зааварын
дагуу ажиллах
ГШҮ3.5 Задаргааны гарын
авлагын зааврын дагуу ажиллах
Онол, дадлагын харьцаа

18

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрл
эл дээр

1

ЧЭ 1. Техникийн
баримт бичгээс
мэдээлэл ашиглах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 36
Дадлага

18

9

27

36

9

27

36

36

54

90
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



ХАБЭА тухай хуулийн 3-р бүлэг 18.2 зүйлд
заасан үүргийг дагаж мөрдөх
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Техникийн баримт бичгээс мэдээлэл ашиглах
зааварчилгаа
 Мэдээллийн технологи ашиглах
зааварчилгаа
 Засварын ажлын гарын авлага ашиглах
зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Засварчид
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 Сургуулийн дадлагын газар
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх
юм.

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Техникийн мэдээлэл ашиглах
Техникийн баримт бичгээс мэдээлэл ашиглах
1.1 Толь бичиг ашиглах
1.2 Техникийн эд ангийг гадаад хэлнээс тайлбарлах
1.3 Гадаад хэл дээрх мэргэжлийн үг хэллэгийг
ашиглах
18
20-30
Мэдлэг
 Англи хэлний үг зүй
 Англи хэлний өгүүлбэр зүй
 Мэргэжлийг үг хэллэг
Ур чадвар
 Үг цээжлэх
 Цээжилсэн үгээ ашиглан мэдээллийг орчуулах
 Эд ангийн нэршлийг цээжлэх
Хандлага
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:











Анхаарлаа төвлөрүүлэх
Нүдлэн тогтоох
Дэс дараалал баримтлах
Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
Ариг гамтай, хэмнэлттэй байх
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Англи-Монгол толь бичиг
Автомашины ашиглалтын заавар



Шаардлагагүй



Шаардлагагүй

1. Англи хэлний сурах бичиг,
2. Гарын авлага
3. Зурагт толь

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Техникийн мэдээлэл ашиглах
Мэдээллийн технологи ашиглах
2.1 Мэдээлэл хайх, татах дамжуулах
2.2 Засварын программ хэрэглэх
2.3 Интернет ашиглах
36
20-30
Мэдлэг
 Компьютерын хэрэглээний болон бусад
программ
 Интернэтийн орчинд ажиллах
 Шаардлагатай мэдээлэл хайх, ашиглах
Ур чадвар
 Мэдээлэл хайх, татах дамжуулах
 Засварын программ хэрэглэх
 Интернет ашиглах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
 Ариг гамтай, хэмнэлттэй байх
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Тараах материал , шинэ мэдээлэл, видео хичээл
Төрөл бүрийн программ
Компьютер, мэдээллийн хэрэгсэл
1. Компьютерын хэрэглээний болон бусад
программ ашиглах
2. Сурах бичиг,
3. гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Техникийн мэдээлэл ашиглах
Засварын ажлын гарын авлага ашиглах
3.1 Засварын ажлын гарын авлагад тусгасан
урьдчилсан анхааруулгыг мөрдөх
3.2 Зааврын дагуу ажлын орчин сонгох
3.3 Зааврын дагуу тоног төхөөрөмж, багаж сонгох
3.4 Ашиглалтын зааварын дагуу ажиллах
3.5 Задаргааны гарын авлагын зааврын дагуу
ажиллах
36
20-30
Мэдлэг
 Гадаад хэлээр бичигдсэн гарын авлага
 Автомашины ашиглалтын гарын авлага
 Задаргаа, угсаргааны ажлын гарын авлага
 Автомашины бүтэц хийцийн гарын авлага
Ур чадвар
 Засварын ажлын гарын авлагад тусгасан
урьдчилсан анхааруулгыг мөрдөх
 Зааврын дагуу ажлын орчин сонгох
 Зааврын дагуу тоног төхөөрөмж, багаж
сонгох
 Ашиглалтын зааварын дагуу ажиллах
 Задаргааны гарын авлагын зааврын дагуу
ажиллах
Хандлага
 Анхаарлаа төвлөрүүлэх
 Нүдлэн тогтоох
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай, цэвэрч байх
 Ариг гамтай, хэмнэлттэй байх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
Автомашины засварын дадлагын газарт байгаа
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглана.
Шаардлагагүй
Автомашины засварын дадлагын газарт байгаа
сургалтын тоног төхөөрөмжийг ашиглана
ХАБЭА-н тухай хууль, гарын авлага

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Техникийн мэдээлэл олох ” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг
хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
- Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангах
- Авто машинд хэрэглэгддэг тос тосолгооны болон бусад шингэнтэй зааврын
дагуу ажиллах
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл:
- Нүдний шил
- Нүүрний хаалт
- Ханцуйвч
- Хормогч
- Сонсгол, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл
 Багаж хэрэгсэл
- Энэ чадамжийн нэгжид зөвхөн слесарийн гар багаж хэрэгсэл ашиглана
 Ажлын хариуцлага, хөдөлмөрийн сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах , шийдвэр гаргах
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг ЧН-ийн агуулгын төлөвлөлтөд
заасан болно.
Багшид:
МБС-ын стандартад заагдсан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн
чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага,
сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын доорх шаардлагыг
хангана.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 зэрэгтэй байх
 Үйлдвэрлэлд ажиласан туршлагатай байх Жендэрийн сургалтад хамрагдсан,
жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй
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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
Техникийн мэдээлэл олох чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын
стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
Тоо
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Сургалтын автомашин
ш
1
2
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
1
3
Автомашины лифт
ш
1
4
Сургалтын компьютер
ш
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

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.
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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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнэлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5
6
7

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер
Проектор
Дэлгэц

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
10
20
20
1
1

Энэхүү чадамжийн нэгжийг үнэлэхэд материал түүхий эд шаардлагагүй болно.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элементүүд

Автомашинызасварчин
IV
“Техникийн мэдээлэл ашиглах ”

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)


ГШҮ 1.1 Толь бичиг ашиглах
ЧЭ 1.
Техникийн
баримт
бичгээс
мэдээлэл
ашиглах




ГШҮ 1.2 Техникийн эд ангийг
гадаад хэлнээс тайлбарлах




ГШҮ 1.3 Гадаад хэл дээрх
мэргэжлийн үг хэллэгийг
ашиглах




ЧЭ 2.
Мэдээллийн
технологи
ашиглах

ГШҮ 2.1 Мэдээлэл хайх, татах
дамжуулах
ГШҮ 2.2 Засварын программ
хэрэглэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар




Гадаад хэлнээс мэргэжлийн үг хэллэг
ашигласан
Мэргэжлийн толь бичиг ашиглан орчуулга
хийж тайлбарласан
Техникийн эд анги, зангилаа шаардлагатай
материал сэлбэгийн нэршлийг гадаад
хэлнээс ашигласан
Автомашины эд ангийн нэр, ажиллагааг
гадааад хэлнээс орчуулж тайлбарласан
Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэгээ ашиглан
шаардлагатай үг хэллэгийг хэрэглэж
материалыг ашигласан
Гадаад хэл дээрх мэргэжлийн үг хэллэгийг
ашиглаж тухайн материалыг тайлбарласан
Засвар үйлчилгээний ажилд шаардлагатай
мэдээллийг хайж, татаж аван ашигласан
Шаардлагатай мэдээллийг компьютер болон
материалаас хайж олон татаж авсан
Оношлогооны төхөөрөмжийг ашиглан засвар,
үйлчилгээний програмыг ажиллуулж гэмтэл
согогийг илэрүүлэн ашигласан

ТС 8211-20-005-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Аман асуулга
Бичгийн арга

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 2.3 Интернет ашиглах

ГШҮ 3.1 Засварын ажлын
гарын авлагад тусгасан
урьдчилсан анхааруулгыг
мөрдөх





ГШҮ 3.2 Зааврын дагуу ажлын
орчин сонгох
ЧЭ 3.
Засварын
ажлын гарын
авлага
ашиглах




ГШҮ 3.3 Зааврын дагуу тоног
төхөөрөмж, багаж сонгох




ГШҮ 3.4 Ашиглалтын зааварын
дагуу ажиллах
ГШҮ 3.5 Задаргааны гарын
авлагын зааврын дагуу
ажиллах





Засварын программаас шаардлагатай
мэдээллээ олж хэрэглэсэн
Мэдээллийн технологи ашиглан ажил
үйлчилгээнд шаардлагатай мэдээллийг
интернэтийн орчиноос олж авсан
Интернэтээс шаардлагатай мэдээллээ хайж
татаж авсан
Засварын гарын авлагад тусгасан
анхааруулгыг ойлгож тайлбарласан
Засварын гарын авлагад заагдсан
анхааруулгыг оновчтой ялган мөрдсөн
Засварын гарын авлагад заасны дагуу ажлын
байраа бэлтгэсэн
Гарын авлагад заасан ажлын орчныг
бүрдүүлж бэлтгэсэн
Гарын авлагад заасан багаж тоног
төхөөрөмжийг зөв сонгож хэрэглэсэн
Гарын авлагад заасан тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг зөв сонгон хэрэглэхэд
бэлтгэсэн
Автомашины ашиглалтын зааврын дагуу
ажил үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан
Багаж тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу
аюулгүй хэрэглэсэн
Аливаа эд анги, зангилааг задаргааны гарын
авлагын дагуу ажиллаж зөв задласан
Гарын авлагад заасан технологийн дагуу
задалж угсарсан

Сургалтын
танхим
Дадлагын
газарт

Аман асуулга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто машинд оношилгоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-006-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Автомашины механизм, системүүдийг гэмтлээс урдьчилан сэргийлэх, эд ангиудын
элэгдлийг багасгаж ашиглалтын хугацааг уртасгахад чиглэгдсэн тос ба ажлын шингэн
солих, тохиргоо хийх, цэвэрлэгээ хийх зэрэг техник үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх мэдлэг,
чадвар, хандлагыг төлөвшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-002-401
 ТС 8211-20-003-401
 ТС 8211-20-004-401
 ТС 8211-20-005-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Автомашины
хөдөлгүүрт
техникийн үйлчилгээ
хийх

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

1

ЧЭ 1. Автомашины
ерөнхий үзлэг
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 1.1 Хөдөлгүүрийн анхан
шатны үзлэг хийх
ГШҮ 1.2 Хүч дамжуулах ангийн
анхан шатны үзлэг хийх
ГШҮ 1.3 Явах ангийн анхан шатны
8
үзлэг хийх
ГШҮ 1.4 Удирдах системийн
анхан шатны үзлэг хийх
ГШҮ 1.5 Цахилгаан тоноглолын
анхан шатны үзлэг хийх
ГШҮ 2.1 Механизмын техникийн
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.2 Тослох системийн техник
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.3 Хөргөлтийн системийн
техникийн үйлчилгээ хийх
8
ГШҮ 2.4 Асаалтын системийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.5 Оруулах гаргах
системийн техникийн үйлчилгээ
хийх

Үйлдвэрл
эл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 342
Дадлага

28

28

64

28

28

64
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3

4

5

6

ГШҮ 2.6 Түлшний болон хорт
бодисын хяналтын системийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 3.1 Авцуулах холбооны
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 3.2 Хурдны хайрцгийн
ЧЭ 3. Автомашины
техникийн үйлчилгээ хийх
хүч дамжуулах ангид
ГШҮ 3.3 Кардан дамжуулга болон
техникийн үйлчилгээ
хагас голын техникийн үйлчилгээ
хийх
хийх
ГШҮ 3.4 Ерөнхий дамжуулгад
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 4.1 Дугуйн техникийн
үйлчилгээ хийх
ЧЭ 4.Автомашины
ГШҮ 4.2 Гүүшингийн техникийн
явах ангид техникийн
үйлчилгээ хийх
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 4.3 Тэнхлэгийн техникийн
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 5.1Т оормосны системийн
ЧЭ 5. Автомашины
техникийн үйлчилгээ хийх
удирдах системд
техникийн үйлчилгээ ГШҮ 5.2 Жолооны системийн
хийх
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 6.1 Энерги хангах системийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ЧЭ 6. Автомашины
ГШҮ 6.2 Гэрэлтүүлгийн техникийн
цахилгаан тоноглолд
үйлчилгээ хийх
техникийн үйлчилгээ
ГШҮ 6.3 Их биеийн цахилгаан
хийх
тоноглолын техникийн үйлчилгээ
хийх
Онол, дадлагын харьцаа

6

28

28

62

4

22

18

44

4

18

18

40

6

20

42

68

36

144

162

342

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







Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа




Автомашин засварын ажлынХөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллахн шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Автомашины ерөнхий үзлэг үйлчилгээ хийх
зааварчилгаа
Автомашины хөдөлгүүрт техникийн үйлчилгээ
хийх зааварчилгаа
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Автомашины хүч дамжуулах ангид техникийн
үйлчилгээ хийх зааварчилгаа
 Автомашины хийх зааварчилгаа явах ангид
техникийн үйлчилгээ
 Автомашины удирдах системд техникийн
үйлчилгээ хийх зааварчилгаа
 Автомашины цахилгаан тоноглолд техникийн
үйлчилгээ хийх зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх
юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Авто машинд оношилгоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины ерөнхий үзлэг үйлчилгээ хийх
1.1 Хөдөлгүүрийн анхан шатны үзлэг хийх
1.2 Хүч дамжуулах ангийн анхан шатны үзлэг хийх
1.3 Явах ангийн анхан шатны үзлэг хийх
1.4 Удирдах системийн анхан шатны үзлэг хийх
1.5 Цахилгаан тоноглолын анхан шатны үзлэг хийх
64
10-15
Мэдлэг
 Хөдөлгүүрийн анхан шатны үзлэг
 Хүч дамжуулах ангийн анхан шатны үзлэг
 Явах ангийн анхан шатны үзлэг
 Удирдах системийн анхан шатны үзлэг
 Цахилгаан тоноглолын анхан шатны үзлэг
Ур чадвар
 Хөдөлгүүрийн анхан шатны үзлэг хийх
 Хүч дамжуулах ангийн анхан шатны үзлэг
хийх
 Явах ангийн анхан шатны үзлэг хийх
 Удирдах системийн анхан шатны үзлэг хийх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Цахилгаан тоноглолын анхан шатны үзлэг
хийх
Хандлага
 Дэс дараалал баримтлах
 Ажигч гярхай, нягт нямбай байх
 Хувийн
хамгаалах
хэрэгслийг
бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Тооцоолон бодох
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Симулятор бүхий орчин
 Бодит ажлын байр
 Хөтөлбөр
 Суралцагчийн гарын авлага,
 Үзүүлэн макет, тараах материал
Сургалтанд зориулсан “Автомашин”
Өргүүр, домкрат, гар багаж,
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Авто машинд оношилгоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины хөдөлгүүрт техникийн үйлчилгээ хийх
2.1 Тослох системийн техник үйлчилгээ хийх
2.2 Хөргөлтийн системийн техникийн үйлчилгээ хийх
2.3 Асаалтын системийн техникийн үйлчилгээ хийх
2.4 Оруулах гаргах системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
2.5 Түлшний болон хорт бодисын хяналтын
системийн техникийн үйлчилгээ хийх
2.6 Механизмын техникийн үйлчилгээ хийх
64
10-15
Мэдлэг
 Тослох системийн техник үйлчилгээ
 Хөргөлтийн системийн техникийн үйлчилгээ
 Асаалтын системийн техникийн үйлчилгээ
 Оруулах гаргах системийн техникийн
үйлчилгээ
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Түлшний болон хорт бодисын хяналтын
системийн техникийн үйлчилгээ
 Механизмын техникийн үйлчилгээ
Ур чадвар
 Тослох системийн техник үйлчилгээ хийх
 Хөргөлтийн системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
 Асаалтын системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
 Оруулах гаргах системийн техникийн
үйлчилгээ хийх
 Түлшний болон хорт бодисын хяналтын
системийн техникийн үйлчилгээ хийх
 Механизмын техникийн үйлчилгээ хийх
Хандлага
 Автомашины хөдөлгүүрт хийх техник
үйлчилгээний ажлууд, үечлэл, хэрэглэгдэх
багаж ашиглалт, цэвэрч нямбай, үнэнч байх,
зорилготой байх
 Симулятор бүхий орчин
 Бодит ажлын байр
 Гарын авлага,
 сурах бичиг,
 тараах материал,
 үзүүлэн, макет
 Хөдөлгүүрийн симулятор
 автомашин, тос,
 хөргөлтийн шингэн, цэвэрлэгч,
 арчих материал
Өргүүр, гар багажны ком, тусгай багажууд, тос
шингэн тосох сав,
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Авто машинд оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины хүч дамжуулах ангид техникийн
үйлчилгээ хийх
3.1 Хурдны хайрцгийн техникийн үйлчилгээ хийх
3.2 Кардандамжууга болон хагас голын техникийн
үйлчилгээ хийх
3.3 Ерөнхий дамжуулгад техникийн үйлчилгээ хийх
3.4 Авцуулах холбооны техникийн үйлчилгээ хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

58
10-15
Мэдлэг
 Хурдны хайрцгийн техникийн үйлчилгээ
 Кардан дамжуулга болон хагас голын
техникийн үйлчилгээ
 Ерөнхий дамжуулгад техникийн үйлчилгээ
 Авцуулах холбооны техникийн үйлчилгээ
Ур чадвар
 Хурдны хайрцгийн техникийн үйлчилгээ хийх
 Кардан дамжуулга болон хагас голын
техникийн үйлчилгээ хийх
 Ерөнхий дамжуулгад техникийн үйлчилгээ
хийх
 Авцуулах холбооны техникийн үйлчилгээ хийх
 ХДА-ийн техник үйлчилгээний ажлууд,
хэрэглэх багаж, технологи дараалал, тоног
төхөөрөмжийг ашиглах
Хандлага
 , цэвэрч нямбай, хариуцлагатай
Симулятор бүхий сургалтын газар, бодит ажлын
байр
Үзүүлэн, тараах материал, гарын авлага, сурах
бичиг,
Тос, Автомашин, симулятор, тос тосох сав, арчих
материал,
Өргүүр, данхраад, гар багаж, тусгай багажууд
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Авто машинд оношилгоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины явах ангид техникийн үйлчилгээ хийх
4.1 Дугуйн техникийн үйлчилгээ хийх
4.2 Тэнхлэгийн техникийн үйлчилгээ хийх
4.3 Гүүшингийн техникийн үйлчилгээ хийх
44
10-15

83

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Мэдлэг
 Дугуйн техникийн үйлчилгээ
 Тэнхлэгийн техникийн үйлчилгээ
 Гүүшингийн техникийн үйлчилгээ
Ур чадвар
 Дугуйн техникийн үйлчилгээ хийх
 Тэнхлэгийн техникийн үйлчилгээ хийх
 Гүүшингийн техникийн үйлчилгээ хийх
Хандлага
 Явах ангийн ТҮ-ний ажлууд, багаж тоног
төхөөрөмжийг ашиглах, хэрэглэх тос сонгох,
технологи дараалал, цэвэрч нямбай, үнэнч,
сонирхолтой
Симулятор бүхий орчин, бодит ажлын байр
Үзүүлэн тараах материал, сурах бичиг гарын авлага,
макет, слайд, видео хичээл
Автомашин , дугуй, симулятор, товуд, тос
Өргүүр, тос шахах төхөөрөмж, гар багаж, данхраад,




Ашигласан материал:

Автомашины засварын ажлын технологи
Автомашины засварын ном
Багшийн гарын авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:,
хандлага

Авто машинд оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины удирдах системд техникийн үйлчилгээ
хийх
5.1 Тоормосны системийн техникийн үйлчилгээ хийх
5.2 Жолооны системийн техникийн үйлчилгээ хийх
40
10-15
Мэдлэг
 Тоормосны системийн техникийн үйлчилгээ
 Жолооны системийн техникийн үйлчилгээ
Ур чадвар
 Тоормосны системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
 Жолооны системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
Хандлага
 Удирдах системийн ТҮ -ний ажлууд,
хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмж, ХАБЭА,
хариуцлагатай, үнэнч байх
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

 Симулятор бүхий орчин,
 бодит ажлын байр
Үзүүлэн тараах материал, сурах бичиг гарын авлага,
макет, слайд, видео хичээл
Тоормосны шингэн, гидрийн тос, автомашин ,
симулятор
Өргүүр, данхраад, гар багаж, тусгай багаж, гидрийн
тос солих төхөөрөмж
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Авто машинд оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх
Автомашины цахилгаан тоноглолд техникийн
үйлчилгээ хийх
6.1 Энерги хангах системийн техникийн үйлчилгээ
хийх
6.2 Гэрэлтүүлгийн техникийн үйлчилгээ хийх
6.3 Их биеийн цахилгаан тоноглолын техникийн
үйлчилгээ хийх
68
10-15
Мэдлэг
 Энерги хангах системийн техникийн
үйлчилгээ
 Гэрэлтүүлгийн техникийн үйлчилгээ
 Их биеийн цахилгаан тоноглолын техникийн
үйлчилгээ
Ур чадвар
 Энерги хангах системийн техникийн
үйлчилгээ хийх
 Гэрэлтүүлгийн техникийн үйлчилгээ хийх
 Их биеийн цахилгаан тоноглолын техникийн
үйлчилгээ хийх
Хандлага
 Цахилгаан тоноглолд хийх ТҮ -ний ажлууд,
хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийг
ашиглах,
 ХАБЭА-г хангах
 Симулятор бүхий орчин,
 бодит ажлын байр
Үзүүлэн тараах материал, сурах бичиг гарын авлага,
макет, слайд, видео хичээл
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Арчих материал, цэвэрлэгч, утас багцлагч
Батарей тестер, мультметр, авто скайнер, гэрлийн
тусгал шалгагч төхөөрөмж,
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
" Авто машинд оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх " чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд
суралцагч дараах үүрэг хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 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 " Авто машинд
оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх " чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай
мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга
зүйн ур чадварын дараах шаардлагыг хангасан байна.
 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
 Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээсдээш
боловсролтой,
 Үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай
 Мэргэшлийн IV ба түүнээс дээш түвшний мэдлэг, ур чадвартай байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх;
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ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах;
МБС-д багшлах эрхтэй байх;
Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдаж, эрүүл нь батлагдсан 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
 "Авто машинд оношлогоо, техникийн үйлчилгээ хийх" чадамжийн нэгжийн хүрээнд
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн,
материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу
бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Сургалтын автомашин
ш
2
Хөдөлгүүрийн симулятор
3
Автомашины лифт
ш
4
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
5
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
6
Очлуур шалгагч
ш
7
Очлуур цэвэрлэгч
ш
8
Ареометр
ш
9
Хийн компрессор
ш

Тоо
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

1
1
1
1
1
1
1
1
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Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Гар ба цахилгаан багаж
Алх, лантуу
Хэмжих багаж хэрэгсэл:
Микрометр
Нутрометр
Индикатор
Телескоп нутрометр
Динамометртэй түлхүүр

10
11
12
13
14

15

ш
ш
ш
ш
ш
ш/тус бүр/

1
1
10-15
1
1
10-15

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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
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4
5

Сурагчийн сандал
Компьютер

ш
ш

30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс хэмжигч
ш
1
2
Сийрэгжилт хэмжигч
ш
1
3
Тортог хэмжигч
ш
10-15
4
Компресс метр
ш
10-15
5
Очлуур шалгагч
ш
10-15
6
Очлуур цэвэрлэгч
ш
10-15
7
Ареометр
ш
10-15
8
Инжектор, форсунк шалгагч
ш
10-15
Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7
8

Хөдөлгүүрийн тос
Хурдны хайрцагийн тос
Гидрийн шингэн
Тормосны шингэн
Хөргөлтийн шингэн
Өтгөн тос
Шинэ очлуур
Бусад сэлбэг хэрэгсэл

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Ш
Ш

Нэг
суралцагчид
оногдох тоо
4
5
1
1
6
0.2
4

Нэгжийн
үнэ

Нийт
үнэ

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

Автомашины засварчин
IV
Авто машинд оношлогоо, техникийн
үйлчилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)


ГШҮ 1.1 Хөдөлгүүрийн анхан
шатны үзлэг хийх

ГШҮ 1.2 Хүч дамжуулах ангийн
анхан шатны үзлэг хийх
ЧЭ 1. Автомашины
ерөнхий үзлэг
үйлчилгээ хийх


ГШҮ 1.3 Явах ангийн анхан
шатны үзлэг хийх

ГШҮ 1.4 Удирдах системийн
анхан шатны үзлэг хийх

ГШҮ 1.5 цахилгаан тоноглолын
анхан шатны үзлэг хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Хяналтын хуудсанд заасан
үзүүлэлтүүдийн дагуу анхан шатны
үзлэгийг хийж техникийн байдлыг
тодорхойлсон
Хяналтын хуудсанд заасан
үзүүлэлтүүдийн дагуу анхан шатны
үзлэгийг хийж техникийн байдлыг
тодорхойлсон
Хяналтын хуудсанд заасан
үзүүлэлтүүдийн дагуу анхан шатны
үзлэгийг хийж техникийн байдлыг
тодорхойлсон
Хяналтын хуудсанд заасан
үзүүлэлтүүдийн дагуу анхан шатны
үзлэгийг хийж техникийн байдлыг
тодорхойлсон
Хяналтын хуудсанд заасан
үзүүлэлтүүдийн дагуу анхан шатны
үзлэгийг хийж техникийн байдлыг
тодорхойлсон

ТС 8211-20-006-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл





Ажиглалтын
арга
Бичгийн арга
Асуулгын
арга
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ГШҮ 2.1 Механизмын техникийн
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 2.2 Тослох системийн
техник үйлчилгээ хийх
ГШҮ 2.3 Хөргөлтийн системийн
техникийн үйлчилгээ хийх





ЧЭ 2. Автомашины
хөдөлгүүрт
техникийн
үйлчилгээ хийх


ГШҮ 2.4 Түлшний болон хорт
бодисын хяналтын системийн
техникийн үйлчилгээ хийх




ГШҮ 2.5 Оруулах гаргах
системийн техникийн үйлчилгээ
хийх




ГШҮ 2.6 Асаалтын системийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ЧЭ 3. Автомашины
хүч дамжуулах

ГШҮ 3.1 Авцуулах холбооны
техникийн үйлчилгээ хийх




Хөдөлгүүрийн дамжуулгын
ременүүдийнчангалгааг засварын гарын
авлагад заасан хэмжээгээр шалгалт хийж
техникийн байдлыг тодорхойлсон
Дамжуулгын ременүүдийг технологийн
дагуу алдаагүй зөв сольсон
Хөдөлгүүрийн тосыг технологийн дагуу
зөв сольсон
Хөргөлтийн шингэнийг технологийн дагуу
алдаагүй бүрэн зөв сольсон
Түлшний шүүрийг технологийн дагуу зөв
сольсон
Ажилласан хийг ажиглах\ системийн
хавхлаг \клапан\ -ыг зааврын дагуу бүрэн
цэвэрлэсэн
Түлшний уурыг ашиглах системийн
нүүрсэн шүүрийг тухайн хөдөлгүүрийн
засварын гарын авлагад заасан
үечлэлийн дагуу алдаагүй зөв сольсон
Агаар шүүгчийг технологийн дагуу
цэвэрлэх буюу шинээр сольсон
Хөдөлгүүрээс коллекторыг технологийн
дагуу зөв салгаж зориулалтын бодисоор
бүрэн цэвэрлэн угсарсан
Очлууруудыг засварын гарын авлагын
дагуу алдаагүй зөв сольсон
Очлуурын өндөр хүчдлийн утсыг алдаагүй
зөв сольсон
Ажлын шингэнийг технологийн дагуу зөв
сольсон

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр

Симулятор
бүхий орчин







Ажиглалтын
арга
Бичгийн арга
Асуулгын
арга

Ажиглалтын
арга
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ангид техникийн
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 3.2 Хурдны хайрцгийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 3.3 Кардан дамжуулга
болон хагас голын техникийн
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 3.4 Ерөнхий дамжуулгад
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 4.1Тэнхлэгийн техникийн
үйлчилгээ хийх

ЧЭ 4. Автомашины
явах ангид
техникийн
үйлчилгээ хийх

ГШҮ 4.2 Гүүшингийн техникийн
үйлчилгээ хийх

ЧЭ 6. Автомашины
цахилгаан
тоноглолд









ГШҮ 4.3 Дугуйн техникийн
үйлчилгээ хийх
ГШҮ 5.1Жолооны системийн
техникийн үйлчилгээ хийх

ЧЭ 5. Автомашины
удирдах системд
техникийн
үйлчилгээ хийх



ГШҮ 5.2 Тоормосны системийн
техникийн үйлчилгээ хийх

ГШҮ 6.1Энерги хангах
системийн техникийн үйлчилгээ
хийх










Хурдны хайрцгийн шингэнийг технологийн
дагуу зориулалтын төхөөрөмжөөр зөв
цэвэр сольсон
Карданы нугасан холбоонд цэгэн
тосолгоогтовуд шахагчаар зөв хийсэн
Хагас голын тосолгоог үечлэлийн дагуу
зөв хийсэн
Ерөнхий дамжуулгын тосыг технологийн
дагуу зөв сольсон
Тэнхлэгийн эд ангийн
тосолгоогтосолгооны цэгүүдэд товуд
шахагч ашиглан бүрэн зөв хийсэн
Гүүшингийн эд ангийн тосолгоог
технологийн дагуу бүрэн зөв хийсэн
Дугуйн хийн даралтыг шалгаж тохирох
хэмжээнд тохируулсан
ТҮ -ний зааврын дагуу дугуйнуудын
байршлыг зөв сольсон
Хүчлүүрийн систем \гидр\ -н шингэнийг
технологийн дагуу зөв сольсон
Жолооны хүрдний сул явалтыг шалгасан
Тоормосны ажлын шингэнийг технологийн
дагуу зөв сольж хийг гадагшлуулсан
Тоормосны үрэлтийн зууравч\накладк\ -г
технологийн дагуу зөв сольсон
Ажлын болон зогсоолын тоормосны
идэвхжилийг технологийн дагуу зөв
тохируулсан

эсвэл бодит
ажлын байр

Аккумляторыг технологийн дагуу зөв
сольсон

Симулятор
бүхий орчин

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр




Бичгийн арга
Асуулгын
арга



Ажиглалтын
арга
Бичгийн арга
Асуулгын
арга






Ажиглалтын
арга
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техникийн
үйлчилгээ хийх


ГШҮ 6.2 Гэрэлтүүлгийн
техникийн үйлчилгээ хийх
ГШҮ 6.3 Их биеийн цахилгаан
тоноглолын техникийн
үйлчилгээ хийх





Генераторын дамжуулгын ременийг
технологийн дагуу зөв сольсон
Гадна гэрэлтүүлгийн болон дохионы
лампуудыг технологийн дагуу зөв сольсон
Хол ойрын гэрлийн тусгалыг хэмжих
багаж ашиглан зөв тохируулсан
Шил арчигчийн хусуур резинийг
технологийн дагуу зөв сольсон
Бүхээгийн агаар сэлгэх системийн агаар
шүүгчийг технологийн дагуу зөв сольсон

эсвэл бодит
ажлын байр




Бичгийн арга
Асуулгын
арга
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Явах ангийг засварлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-007-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэ чадамжийн нэгж нь Автомашины явах ангийн
тэнхлэг, гүүшин, дугуй засах мэдлэг чадвар хандлагыг эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-002-401
 ТС 8211-20-004-401
 ТС 8211-20-006-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 234

ЧЭ 2. Автомашины
гүүшинг засварлах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

2

ГШҮ 1.1 Хамаарах тэнхлэгийн эд
ангийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.2 Үл хамаарах тэнхлэгийн
эд ангийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.3 Тэнхлэгийн эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 1.4 Дугуйн булыг задалж
угсрах
ГШҮ 1.5 Эд ангийн
элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 1.6 Тэнхлэг тохиргоо хийх
ГШҮ 2.1 Гүүшингийн эд ангиудын
гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.2 Амортизаторыг задалж
угсрах
ГШҮ 2.3 Амортизатор
тохируулагчийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 2.4 Зөөллүүрийн эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 2.5 Тэнцвэржүүлэгчийг
задалж угсрах

Үйлдвэрл
эл дээр

1

ЧЭ 1. Автомашины
тэнхлэгийг
засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

Дадлага
№

12

30

36

78

12

30

36

78

94

3

ЧЭ 3. Автомашины
дугуй засах

ГШҮ 2.6 Эд ангийн
элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 3.1 Дугуйг автомашинаас
авах болон угсрах
ГШҮ 3.2 Дугуйн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 3.3 Дугуйг задалж угсрах
ГШҮ 3.4 Дугуйг засварлах
ГШҮ 3.5 Дугуйн тэнцвэржүүлэлт
хийх

12

36

30

90

36

108

78

324

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

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллахн дүрэм, журам
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
 ХАБЭА-н зааварлчилгаа
 Ажил зохион байгуулах зааварчилгаа
 Автомашины тэнхлэгийг засварлах
зааварчилгаа
 Автомашины гүүшинг засварлах
зааварчилгаа
 Автомашины дугуй засах зааварчилгаа
 Инженер
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэнэ.
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Явах ангийг засварлах
Автомашины тэнхлэгийг засварлах
1.1 Хамаарах тэнхлэгийн эд ангийн гэмтлийг
оношлох
1.2 Үл хамаарах тэнхлэгийн эд ангийн гэмтлийг
оношлох
1.3 Тэнхлэгийн эд ангийг задалж угсрах
1.4 Дугуйн булыг задалж угсрах
1.5 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
1.6 Тэнхлэг тохиргоо хийх
78
10-15
Мэдлэг
 Хамаарах тэнхлэгийн эд анги гэмтэл
оношлогоо
 Үл хамаарах тэнхлэгийн эд анги гэмтэл
оношлогоо
 Дугуйн бул гэмтэл оношлогоо
 Эд ангийн элэгдэл,гэмтэл тодорхойлох,
засварлах арга технологи
 Тэнхлэг тохиргоо хийх арга, тоног төхөөрөмж
Ур чадвар
 Хамаарах тэнхлэгийн эд ангийн гэмтлийг
оношлох
 Үл хамаарах тэнхлэгийн эд ангийн гэмтлийг
оношлох
 Тэнхлэгийн эд ангийг задалж угсрах
 Дугуйн булыг задалж угсрах
 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
 Тэнхлэг тохиргоо хийх
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:








Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Засварын газар
Автомашины бүдүүвч зураг
Автомашины засварын гарын авлага
Автомашины явах анги , Сургалтын
автомашин
 Сургалтын автомашин
 Өргөгч
 Домакрат
 Эвүүр, тулгуур
 Втулка шахахч
 Хйин компрессор
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Явах ангийг засварлах
Автомашины гүүшинг засварлах
2.1 Гүүшингийн эд ангиудын гэмтлийг оношлох
2.2 Амортизаторыг задалж угсрах
2.3 Амортизатор тохируулагчийн гэмтлийг засварлах
2.4 Зөөллүүрийн эд ангийг задалж угсрах
2.5 Тэнцвэржүүлэгчийг задалж угсрах
2.6 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
78
10-15
Мэдлэг
 Гүүшингийн эд ангиудын гэмтэл оношлогоо
 Амортизатор задлах дараалал
 Амортизатор тохируулагч засварлах
технологи
 Зөөллүүрийн эд ангийн оношлогоо
 Тэнцвэржүүлэгч задлах технологи
 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тогтоох арга
Ур чадвар
 Гүүшингийн эд ангиудын гэмтлийг оношлох
 Амортизаторыг задалж угсрах
 Амортизатор тохируулагчийн гэмтлийг
засварлах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Зөөллүүрийн эд ангийг задалж угсрах
Тэнцвэржүүлэгчийг задалж угсрах
Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
Автомашины зөөллүүр, гүүшин
 Пүрш гахагч , тулк шахагч,
 Домакрат, Эвүүр тулгуур
 Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
 Хийн импакт буу
1. Автомашины засварын ажлын технологи сурах
бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

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

Явах ангийг засварлах
Автомашины дугуй засах
3.1 Дугуйг автомашинаас авах болон угсрах
3.2 Дугуйн гэмтлийг оношлох
3.3 Дугуйг задалж угсрах
3.4 Дугуйг засварлах
3.5 Дугуйн тэнцвэржүүлэлт хийх
78
20-30
Мэдлэг
 Дугуйн гэмтэл
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Автомашины дугуйг салгах дараалал
 Дугуйн хаймерийг засварлах технологи
Ур чадвар
 Дугуйг автомашинаас авах болон угсрах
 Дугуйн гэмтлийг оношлох
 Дугуйг задалж угсрах
 Дугуйг засварлах
 Дугуйн тэнцвэржүүлэлт хийх
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
Автомашины дугуйн хаймер , нөхөөсний материал,
цэвэрлэгээний материал, зүлгүүр ,Азотын хий
 Хийн компрессор,
 Автомашин өргүүр
 Домакрат,
 Дугуй задлагч угсрагч,
 Слесерийн багаж
1. Автомашины засварын ажлын технологи сурах
бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

99

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
"Явах ангийг засварлах" чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг
хариуцлагатай байх шаардлагыг бичих.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 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 "Явах ангийг засварлах"
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 ...... зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээсдээш
боловсролтой,
 Үйлдвэрлэлийн ажлын зохих дадлагатай
 Мэргэшлийн IV ба түүнээс дээш түвшний мэдлэг, ур чадвартай байх
 Багшийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөх;
 ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажиллах;
 МБС-д багшлах эрхтэй байх;
 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдаж, эрүүл нь батлагдсан 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
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Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх

"Явах ангийг засварлах" чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын
стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
№ хэрэгслийн нэр
нэгж
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Автомашины дизель хөдөлгүүр
2
Автомашины бензин хөдөлгүүр
3
Хөдөлгүүрийн симулятор
4
Автомашины лифт
5
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
6
Дугуйтай тэргэнцэр
7
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
8
Хөдөлгүүрийн суурь
9
Бензин хөдөлгүүрийн гал тохируулагч
10 Клапан шахагч
11 Түлш цацалт тохируулагч
12 Тосны даралт хэмжигч
13 Ремень татлага
14 Гинжин татлага
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс
15
хэмжигч
16 Сийрэгжилт хэмжигч
17 Засварын ширээ

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Тоо
ширхэг

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

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

ш
ш

1
10-15

Техникийн
үзүүлэлт,
тодорхойлолт

1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

Тортог хэмжигч
Компресс метр
Очлуур шалгагч
Очлуур цэвэрлэгч
Ареометр
Инжектор, форсунк шалгагч
Тэгш хавтан
Хийн компрессор
Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Точилийн суурь машин
Өрмийн суурь машин
Огтлох, таслах багаж
Хуурайдах, зүлгэх багаж
Гар ба цахилгаан багаж
Алх, лантуу
Хэмжих багаж хэрэгсэл:
Микрометр
Нутрометр
Индикатор
Телескоп нутрометр
Динамометртэй түлхүүр

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

ш/тус бүр/

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.
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3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

тоо
1
1
15
30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Сургалтын автомашин
2
Автомашины лифт
ш
1
3
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
4
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
1
5
Втулка шахахч
ш
1
6
Пүрш агшаагч
ш
1
7
Суглуур
ком
1
8
Импакт хийн буу
Ком
1
9
Бахь
ш
10-15
10 Отвертка
ш
10-15
11 Засварын ширээ
ш
10-15
12 Тавиуртай тэргэнцэр
ш
10-15
13 Штангенциркуль
ш
10-15
14 Слесарийн ширээ
ш
1
15 Тиски
ш
1
16 Бүх төрлийн түлхүүр
ш
10-15
17
Бүх төрлийн торцов
ш
10-15
18 Хийн компрессор
ш
1
19 Дугуй хийлэх хошуу манометртэй
ш
1
20 Эвүүр тулгуур
Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж

1
2
3
4
5

Автомашины рам, явах анги
Втулка резин
Булны холхивч
Өтгөн тос
Резинэн дугуй

ш
Ш
Ш
Ш
Ш

Нэг
Нэгжийн
суралцагчид үнэ
оногдох
тоо
1
3
2
1
1

Нийт
үнэ
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6
7
8
9
10

Олгой хаймар
Цавуу
Нөхөөс тавигч
Шөвөг

ш
ш
ш
ш

1
1
1
1

4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:

Автомашины засварчин
IV

Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Явах ангийг засварлах

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Хамаарах
тэнхлэгийн эд ангийн
гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.2 Үл хамаарах
тэнхлэгийн эд ангийн
гэмтлийг оношлох

ЧЭ 1. Автомашины
тэнхлэгийг
засварлах

ГШҮ 1.3 Тэнхлэгийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 1.4 Дугуйн булыг
задалж угсрах
ГШҮ 1.5 Эд ангийн
элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 1.6 Тэнхлэг тохиргоо
хийх

ЧЭ 2 Автомашины
гүүшинг засварлах

ГШҮ 2.1 Гүүшингийн эд
ангиудын гэмтлийг
оношлох

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)















Оношлох багаж төхөөрөмжийг сонгосон.
Хамаарах тэнхлэгийн эд ангийн гэмтлийг
оношлосон.
Оношлох багаж төхөөрөмжийг сонгосон.
Үл хамаарах тэнхлэгийн эд ангиудын гэмтлийг
оншлосон.
Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг сонгосон.
Тэнхлэгийн эд ангийг засварын гарын авлагын
дагуу задалж угсарсан
Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг сонгосон.
Дугуйн булыг засварын гарын авлагад заасны
дагуу гэмтээлгүй задалж угсарсан
Засварлах багаж төхөөрөмжийг сонгосон.
Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг засварын гарын
авлагын дагуу засварласан
Тохиргоо хийх багаж төхөөрөмжийг
ажиллуулсан.
Тэнхлэг тохиргоог алдаагүй хийсэн
Оношлох багаж төхөөрөмжийг зөв сонгосон.
Автомашины гүүшингийн эд ангиудыг
технологийн дагуу зөв оношлосон

ТС 8211-20-007-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

-Дадлагын
байр
-Засвар
үйлчилгээний
сервис

-Шууд
ажиглалтын
арга
-Асуулт
хариултын
арга

-Дадлагын
байр

-Шууд
ажиглалтын
арга
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ГШҮ 2.2 Амортизаторыг
задалж угсрах
ГШҮ 2.3 Амортизатор
тохируулагчийн гэмтлийг
засварлах






ГШҮ 2.4 Зөөллүүрийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.5
Тэнцвэржүүлэгчийг задалж
угсрах
ГШҮ 2.6 Эд ангийн
элэгдэл, гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.1 Дугуйг
автомашинаас авах болон
угсрах
ЧЭ 3. Автомашины
дугуй засах

ГШҮ 3.2 Дугуйн гэмтлийг
оношлох












ГШҮ 3.3 Дугуйг задалж,
угсрах



Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон
Амортизоторыг засварын гарын авлагад заасны
дагуу задалж угсарсан
Засвар үйлчилгээ хийх багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Амортизатор тохируулагийн гэмтлийг
технологийн дагуу зөв засварласан
Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Зөөллүүрийн эд ангийг засварын гарын авлагад
заасны дагуу задалж угсарсан
Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.Тэнцвэржүүлэгчийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу задалж угсарсан
Засвар үйлчилгээ хийх багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг технологийн дагуу
зөв засварласан
Задалж угсрах багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Автомашины дугуйг технологийн дагуу зөв
авсан
Оношлох багаж төхөөрөмжийг зөв сонгосон.
Дугуйн хаймерний гэмтлийг хий болон ус
ашиглан тодорхойлсон
Автомашины дугуйг задалж угсрах багаж
төхөөрөмжийг зөв сонгосон.
Автомашины дугуйн хаймерийг гэмтээлгүйгээр
задалж угсарсан

Үйлдвэрлэли
йн орчинд

-Асуулт
хариултын
арга

-Дадлагын
байр
Үйлдвэрлэли
йн орчинд

-Шууд
ажиглалтын
арга
-Асуулт
хариултын
арга
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ГШҮ 3.4 Дугуйг засварлах


ГШҮ 3.5 Дугуйн
тэнцвэржүүлэлт хийх



Засвар үйлчилгээ хийх багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Дугуйн хаймерийг технологийн дагуу зөв
засварласан
Дугуй тэнцвэржүүлэх багаж төхөөрөмжийг зөв
сонгосон.
Автомашины дугуйг автомашины засварын
гарын авлагын дагуу зөв тэнцвэржүүлсэн
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Удирдах системийг засварлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-008-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэ чадамжийн нэгж нь автомашины үрлэн эрэгт жолооны систем, хэдрэг араат
жолооны систем, хийн болон шингэнт тоормосны систем зогсоолын тоормосны
системийг задлах, угсрах, оношлох тохируулах, засварлах мэдлэг, чадвар хандлагыг
эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-002-401
 ТС 8211-20-003-401
 ТС 8211-20-004-401
 ТС 8211-20-005-401
 ТС 8211-20-006-401
 ТС 8211-20-007-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

2

ЧЭ 2. Автомашины
хэдрэг араат
жолооны системийг
засварлах

ГШҮ 1.1 Үрлэн эрэгт жолооны
системийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.2 Механизмын эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 1.3 Дамжуулгын эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 1.4 Удирдлагын эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 1.5 хүчлүүрийн эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 1.6 Эд ангийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 1.7 Механизмын эд ангид
тохиргоо хийх
ГШҮ 2.1 Хэдрэг араат жолооны
системийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.2 Механизмын эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 2.3 Дамжуулгын эд ангийг
задалж угсрах

Үйлдвэрл
эл дээр

1

ЧЭ 1. Автомашины
үрлэн эрэгт жолооны
системийг засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 198
Дадлага

4

14

16

44

8

28

54

90

108

3

ЧЭ 3. Автомашины
шингэнт тоормосны
систем засах

ЧЭ 4. Автомашины
хийн тоормосны
систем засах

ЧЭ 5. Зогсоолын
тоормос засах

Онол дадлагын
харьцаа:

ГШҮ 2.4 Удирдлагын эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 2.5 Шингэнт хүчлүүрийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.6 Цахилгаан хүчлүүрийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.7 Цахилгаан
хүчлүүрийн(EPS, EMPS) электрон
удирдлагын блокны гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 2.8 Эд ангийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 3.1 Шингэнт тоормосны
системийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 3.2 Тоормосны төв
цилиндрийг задалж угсрах
ГШҮ 3.3 Зээрэнцэг тоормосны
ажлын цилиндрийг задалж угсрах
ГШҮ 3.4 Барбант тоормосны
ажлын цилиндрийг задалж угсрах
ГШҮ 3.5 Тоормосны электрон
удирдлагын гэмтлийг илрүүлж
засварлах
ГШҮ 3.6 Автомашины тоормосны
зээрэнцэг хүрд засах
ГШҮ 4.1 Хийн тоормосны
системийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 4.2 Хийн хураах системийн
гэмлтийг засварлах
ГШҮ 4.3 Хий хуваарилагч
системийн гэмтлийг засварлах
ГШҮ 4.4 Ажлын тоормосыг
засварлах
ГШҮ 5.1 Зогсоолын тоормосны
гэмтлийг илрүүлэх
ГШҮ 5.2 Тоормосны эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 5.3 Эд ангийн элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох
ГШҮ 5.4 Тоормосны тохиргоо
хийж ажиллагааг шалгах

2

16

16

34

2

8

8

18

2

6

12

20

18

72

108

198
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллахн дүрэм, журам
 Автомашины засварчиныХөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллахн
шаардлага хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
 Автомашины үрлэн эрэгт жолооны системийг
засварлах зааварчилгаа
 Автомашины хэдрэг араат жолооны системийг
засварлах зааварчилгаа
 Автомашины шингэнт тоормосны систем засах
зааварчилгаа
 Автомашины хийн тоормосны систем засах
 Зогсоолын тоормос засах зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын танхим
 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх юм

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Удирдах системийг засварлах
Автомашины үрлэн эрэгт жолооны системийг
засварлах
1.1 Үрлэн эрэгт жолооны системийн гэмтлийг
оношлох
1.2 Механизмын эд ангийг задалж угсрах
1.3 Дамжуулгын эд ангийг задалж угсрах
1.4 Удирдлагын эд ангийг задалж угсрах
1.5 Хүчлүүрийн эд ангийг задалж угсрах
1.6 Эд ангийн гэмтлийг засварлах
1.7 Механизмын эд ангид тохиргоо хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

31
10-15
Мэдлэг
 Жолооны системийн эвдрэл, гэмтэл болон
засварлах арга технологи
 электрон удирдлагын системийн гэмтэл
оношлогоо
 Засварын багаж тоног төхөөрөмжийн
ашиглалт
Ур чадвар
 Гар багаж ашиглах
 Оношлогооны тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Засварын тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Автомашин өргүүрийг ашиглах
 Тухайн автомашины засварын гарын авлага
ашиглах
 Слесарын ажил гүйцэтгэх
 Материалыг сонгож ашиглах
 Жолооны системийн техникийн байдлыг
оношлох
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэдэг
байх
 Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага


Гидрийн шингэн









Өнцөг хэмжигч
Автомашин өргөгч
Шингэний даралт хэмжигч
Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
Отвертка
Бахь
Түлхүүрийн цуглуулга
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Ашигласан материал:

 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Удирдах системийг засварлах
Автомашины хэдрэг араат жолооны системийг
засварлах
2.1 Хэдрэг араат жолооны системийн гэмтлийг
оношлох
2.2 Механизмын эд ангийг задалж угсрах
2.3 Дамжуулгын эд ангийг задалж угсрах
2.4 Удирдлагын эд ангийг задалж угсрах
2.5 Шингэнт хүчлүүрийн эд ангийг задалж угсрах
2.6 Цахилгаан хүчлүүрийн эд ангийг задалж угсрах
2.7 Цахилгаан хүчлүүрийн(EPS, EMPS) электрон
удирдлагын блокны гэмтлийг засварлах
2.8 Эд ангийн гэмтлийг засварлах
98
10-15
Мэдлэг
 Жолооны системийн эвдрэл, гэмтэл болон
засварлах арга технологи
 электрон удирдлагын системийн гэмтэл
оношлогоо
 Засварын багаж тоног төхөөрөмжийн
ашиглалт
Ур чадвар
 Гар багаж ашиглах
 Оношлогооны тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Засварын тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Автомашин өргүүрийг ашиглах
 Тухайн автомашины засварын гарын авлага
ашиглах
 Слесарын ажил гүйцэтгэх
 Материалыг сонгож ашиглах
 Жолооны системийн техникийн байдлыг
оношлох
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах

112





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

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:











Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
Ажлын байрыг зохион байгуулах
Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
Цаг баримталдаг
Шударга
Нягт нямбай,цэвэрч
Ажигч гярхай
Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Автомашины бүдүүвч зураг
Автомашины засварын гарын авлага



Гидрийн шингэн, цахилгааны линт,

 Өнцөг хэмжигч
 Автомашин өргөгч
 Шингэний даралт хэмжигч
 Копьютер оношлогооны төхөөрөмж
 Отвертка
 Бахь
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Удирдах системийг засварлах
Автомашины шингэнт тоормосны систем засах
3.1 Шингэнт тоормосны системийн гэмтлийг
оношлох
3.2 Тоормосны төв цилиндрийг задалж угсрах
3.3 Зээрэнцэг тоормосны ажлын цилиндрийг задалж
угсрах
3.4 Барабант тоормосны ажлын аппаратыг задалж
угсрах
3.5 Тоормосны электрон удирдлагын гэмтлийг
илрүүлж засварлах
3.6 Автомашины тоормосны зээрэнцэг хүрд засах
30
10-15
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Мэдлэг
 Тоормосны системийн эвдрэл, гэмтэл болон
засварлах арга технологи
 электрон удирдлагын системийн гэмтэл
оношлогоо
 Засварын
багаж
тоног
төхөөрөмжийн
ашиглалт
Ур чадвар
 Гар багаж ашиглах
 Оношлогооны тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Засварын тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Автомашин өргүүрийг ашиглах
 Тухайн автомашины засварын гарын авлага
ашиглах
 Слесарын ажил гүйцэтгэх
 Материалыг сонгож ашиглах
 Тоормосны системийн техникийн байдлыг
оношлох
 Барабант тоормосыг задалж угсрах
 Зээрэнцэгт тоормосыг задалж угсрах
 Барабант тоормосны тохируулга хийх
 Тоормосны шингэнт дамжуулгаас хий авах
 Зогсоолийн тоормосыг тохируулах
 Хийн тоормосны дамжуулгын эд ангийг
задлах угсрах
 Электрон удирдлагын оношлогоо засвар хийх
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
 Тоормозны шингэн, наклад, зэв арилгагч,
цахилгааны линт,
 Автомашин өргөгч
 Шингэний даралт хэмжигч
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Ашигласан материал:

 Тоормосны идэвхжил шалгагч
 Копьютер оношлогооны төхөөрөмж
 Отвертка
 Бахь
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Удирдах системийг засварлах
Автомашины хийн тоормосны систем засах
4.1 Хийн тоормосны системийн гэмтлийг оношлох
4.2 Хийн хураах системийн гэмлтийг засварлах
4.3 Хий хуваарилагч системийн гэмтлийг засварлах
4.4 Ажлын тоормосыг засварлах
15
10-15
Мэдлэг
 Тоормосны системийн эвдрэл, гэмтэл болон
засварлах арга технологи
 электрон удирдлагын системийн гэмтэл
оношлогоо
 Засварын багаж тоног төхөөрөмжийн
ашиглалт
Ур чадвар
 Гар багаж ашиглах
 Оношлогооны тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Засварын тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Автомашин өргүүрийг ашиглах
 Тухайн автомашины засварын гарын авлага
ашиглах
 Слесарын ажил гүйцэтгэх
 Материалыг сонгож ашиглах
 Тоормосны системийн техникийн байдлыг
оношлох
 Барабант тоормосыг задалж угсрах
 Зээрэнцэгт тоормосыг задалж угсрах
 Барабант тоормосны тохируулга хийх
 Хийн тоормосны дамжуулгын эд ангийг
задлах угсрах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Электрон удирдлагын оношлогоо засвар хийх
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
 Тоормосны шингэн, наклад, зэв арилгагч,
хөдөлгүүрийн тос, жийрэг резин,
 Автомашин өргөгч
 Хийн даралт хэмжигч
 Тоормосны идэвхжил шалгагч
 Копьютер оношлогооны төхөөрөмж
 Отвертка
 Бахь
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Торцовны цуглуулга
 Тусгай түлхүүр
1. Автомашины засварын ажлын технологи
2. Автомашины засварын ном
3. Багшийн гарын авлага

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

Удирдах системийг засварлах
Зогсоолын тоормос засах
5.1 Зогсоолын тоормосны гэмтлийг илрүүлэх
5.2 Тоормосны эд ангийг задалж угсрах
5.3 Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
5.4 Тоормосны тохиргоо хийж ажиллагааг шалгах
22
10-15
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Мэдлэг
 Тормосны системийн эвдрэл, гэмтэл болон
засварлах арга технологи
 Электрон удирдлагын системийн гэмтэл
оношлогоо
 Засварын багаж тоног төхөөрөмжийн
ашиглалт
Ур чадвар
 Гар багаж ашиглах
 Оношлогооны тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Засварын тоног төхөөөрөмж ашиглах
 Автомашин өргүүрийг ашиглах
 Тухайн автомашины засварын гарын авлага
ашиглах
 Слесарын ажил гүйцэтгэх
 Материалыг сонгож ашиглах
 Тоормосны системийн техникийн байдлыг
оношлох
 Барабант тоормосыг задалж угсрах
 Зогсоолийн тоормосыг тохируулах
 Хийн тоормосны дамжуулгын эд ангийг
задлах угсрах
 Электрон удирдлагын оношлогоо засвар хийх
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Үйлчилгээний ажилтны ёс зүйг хангах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Үйлчлүүлэгчийг хүндэлдэг найрсаг, эелдэг
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
 Тоормосны шингэн, наклад, зэв арилгагч,
жийрэг резин,
 Автомашин өргөгч
 Хийн даралт хэмжигч
 Тоормосны идэвхжил шалгагч
 Копьютер оношлогооны төхөөрөмж
 Отвертка
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Бахь
Түлхүүрийн цуглуулга
Торцовны цуглуулга
Тусгай түлхүүр

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
"Удирдах системийг засварлах" чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг
хариуцлагатай байх шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор хандахгүй
байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн ялгаатай байдлыг
харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна "Удирдах системийг
засварлах" 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 ...... зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
"Удирдах механизмыг засварлах" чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг
МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
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Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Автомашины дизель хөдөлгүүр
ш
2
Автомашины бензин хөдөлгүүр
ш
3
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
4
Автомашины лифт
ш
5
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
6
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
7
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
8
Хөдөлгүүрийн суурь
ш
Бензин хөдөлгүүрийн гал
ш
9
тохируулагч
10 Клапан шахагч
ш
11 Түлш цацалт тохируулагч
ш
12 Тосны даралт хэмжигч
ш
13 Ремень татлага
ш
14 Гинжин татлага
ш
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн
ш
15
компресс хэмжигч
16 Сийрэгжилт хэмжигч
ш
17 Тортог хэмжигч
ш
18 Компресс метр
ш
19 Очлуур шалгагч
ш
20 Очлуур цэвэрлэгч
ш
21 Ареометр
ш
22 Инжектор, форсунк шалгагч
ш
23 Тэгш хавтан
ш

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Тоо
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Хийн компрессор
Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Точилийн суурь машин
Өрмийн суурь машин
Огтлох, таслах багаж
Хуурайдах, зүлгэх багаж
Гар ба цахилгаан багаж
Алх, лантуу
Хэмжих багаж хэрэгсэл:
Микрометр
Нутрометр
Индикатор
Телескоп нутрометр
Динамометртэй түлхүүр

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш/тус
бүр/

10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

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.
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Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

1
2
3
4
5

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Автомашины лифт
ш
1
2
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
3
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
4
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
1
5
Хөдөлгүүрийн суурь
ш
1
6
Бензин хөдөлгүүрийн гал тохируулагч
ш
1
7
Клапан шахагч
ш
1
8
Түлш цацалт тохируулагч
ш
1
9
Тосны даралт хэмжигч
ш
1
10
Ремень татлага
ш
1
11
Гинжин татлага
ш
1
12
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс хэмжигч
ш
1
13
Сийрэгжилт хэмжигч
ш
1
14
Тортог хэмжигч
ш
10-15
15
Компресс метр
ш
10-15
16
Очлуур шалгагч
ш
10-15
17
Очлуур цэвэрлэгч
ш
10-15
18
Ареометр
ш
10-15
19
Инжектор, форсунк шалгагч
ш
10-15
20
Тэгш хавтан
ш
10-15
21
Хийн компрессор
ш
10-15
22
Слесарийн ширээ
ш
10-15
23
Тиски
ш
10-15
24
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
ш
10-15
Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7

Нэг
суралцагчид
оногдох тоо

Нэгжийн
үнэ

Нийт
үнэ

Гидрийн шингэн
Цахилгааны линт
Тоормосны шингэн
Наклад
Зэв арилгагч
Хөдөлгүүрийн тос
Жийрэг
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4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирохыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:

Автомашины засварчин
IV

Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Удирдах системийг засварлах

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)


ГШҮ 1.1 Үрлэн эрэгт жолооны
системийн гэмтлийг оношлох

ГШҮ 1.2 Механизмын эд
ангийг задалж угсрах
ЧЭ 1. Автомашины
үрлэн эрэгт жолооны
системийг засварлах

ГШҮ 1.3 Дамжуулгын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 1.4 Удирдлагын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 1.5 Хүчлүүрийн эд
ангийгзадалж угсрах
ГШҮ 1.6 Эд ангийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 1.7 Механизмын эд
ангид тохиргоо хийх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар












Үрлэн эрэгт жолооны системийг өнцөг
хэмжигч, даралт хэмжигч ашиглан зөв
оношлосон.
Автомашиныг өргөгч ашиглан өргөж
жолооны системийн дамжуулгын эд ангийн
холбоосны элэгдлийгсул хөдлөх
хөдөлгөөний хэмжээгээр оношлосон.
Механизмын эд ангийгзасварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв, гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Дамжуулгын эд ангийгзасварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв задалж угсарсан.
Удирдлагын эд ангийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Засварын гарын авлагад заасны дагуу зөв
гэмтэлгүй задалж угсарсан.
Эд ангийг гар багаж, өргүүр ашиглан
гэмтлийг бүрэн арилган засварласан
Механизмын эд ангид засварын гарын
авлагад заасан хэмжээг баримтлан тохиргоо
хийсэн.

ТС 8211-20-008-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Дадлагын
газар
Бичгийн арга
Автомашины Ажиглалтын
засварын
арга
газар
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ГШҮ 2.1 Хэдрэг араат
жолооны системийн гэмтлийг
оношлох
ГШҮ 2.2 Механизмын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.3 Дамжуулгын эд
ангийг задалж угсрах
ЧЭ 2. Автомашины
хэдрэг араат
жолооны системийг
засварлах

ГШҮ 2.4 Удирдлагын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.5 Шингэнт хүчлүүрийн
эд ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.6 Цахилгаан
хүчлүүрийн эд ангийг задалж
угсрах
ГШҮ 2.7 Цахилгаан
хүчлүүрийн(EPS, EMPS)
электрон удирдлагын блокны
гэмтлийг засварлах
ГШҮ 2.8 Эд ангийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 3.1 Шингэнт тоормосны
системийн гэмтлийг оношлох

ЧЭ 3. Автомашины
шингэнт тоормосны
систем засах

ГШҮ 3.2 Тоормосны төв
цилиндрийг задалж угсрах
ГШҮ 3.3 Зээрэнцэг
тоормосны ажлын
цилиндрийг задалж угсрах



Хэдрэг араат жолооны системийн гэмтлийг
бүрэн оношлосон



Механизмын эд ангийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Дамжуулгын эд ангийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Удирдлагын эд ангийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Шингэнт хүчлүүрийн эд ангийг засварын
гарын авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй
задалж угсарсан.
Цахилгаан хүчлүүрийн эд ангийнзасварын
гарын авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй
задалж угсарсан.











Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
ашиглан электрон удирдлагын блокны
гэмтлийг оношлон засварласан



Эд ангийнзасварын гарын авлагад заасны
дагуу зөв гэмтэлгүй задалж угсарсан.
Шингэнт тоормосны системийн гэмтлийг
бүрэн зөв оношлосон
Тоормосны төв цилиндрийгзасварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Зээрэнцэг тоормосны ажлын цилиндрийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу зөв
гэмтэлгүй задалж угсарсан.






Дадлагын
газар
Бичгийн арга
Автомашины Ажиглалтын
засварын
арга
газар

Дадлагын
газар
Бичгийн арга
Автомашины Ажиглалтын
засварын
арга
газар
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ЧЭ 4. Автомашины
хийн тоормосны
систем засах

ЧЭ 5. Зогсоолын
тоормос засах

ГШҮ 3.4 Барбант тоормосны
ажлын аппаратыг задалж
угсрах
ГШҮ 3.5 Тоормосны электрон
удирдлагын гэмтлийг
илрүүлж засварлах
ГШҮ 3.6 Автомашины
тоормосны зээрэнцэг хүрд
засах
ГШҮ 4.1 Хийн тоормосны
системийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 4.2 Хийн хураах
системийн гэмлтийг
засварлах
ГШҮ 4.3 Хий хуваарилагч
системийн гэмтлийг
засварлах
ГШҮ 4.4 Ажлын тоормосыг
засварлах
ГШҮ 5.1 Зогсоолын
тоормосны гэмтлийг
илрүүлэх
ГШҮ 5.2 тоормосны эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 5.3 Эд ангийн элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох
ГШҮ 5.4 Тоормосны тохиргоо
хийж ажиллагааг шалгах





Барбант тоормосны ажлын цилиндрийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу зөв
гэмтэлгүй задалж угсарсан.
Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
ашиглан электрон удирдлагын блокны
гэмтлийг оношлон засварласан



Автомашины тоормосны зээрэнцэг хүрдийг
суурь машин дээр өнгөлж зассан



Хийн тоормосны системийн гэмтлийг бүрэн
зөв оношлосон
Хийн хураах системийн гэмлтийгзасварын
гарын авлагад заасны дагуу зөв
засварласан
Хий хуваарилагч системийн гэмлтийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу зөв
засварласан
Ажлын тоормосныгэмлтийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв засварласан








Зогсоолын тоормосны гэмтлийг технологи
дарааллын дагуу үзлэг хийж зөв илрүүлсэн



тоормосны эд ангийг засварын гарын
авлагад заасны дагуу зөв гэмтэлгүй задалж
угсарсан.
Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг зөв
тодорхойлсон
Тоормосны тохиргоо хийж ажиллагааг
шалгасан




Дадлагын
газар
Бичгийн арга
Автомашины Ажиглалтын
засварын
арга
газар

Дадлагын
газар
Бичгийн арга
Автомашины Ажиглалтын
засварын
арга
газар
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хүч дамжуулах ангийг засварлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-009-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэ чадамжийн нэгж нь автомашины авцуулах холбоо,хурдны хайрцаг,кардан гол болон
хагас гол автомашины ерөнхий дамжуулгын гэмтлийг оношлож засварлах мэдлэг,
чадвар,хандлага эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-003-401
 ТС 8211-20-004-401

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Авцуулах
холбоог засварлах

2

ЧЭ 2. Хурдны
хайрцгийг засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Авцуулах холбооны
гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.2 Авцуулах холбооны эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 1.3 Эд ангийн эвдрэлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 1.4 Авцуулах холбоонд
тохиргоо хийж ажиллагааг шалгах
ГШҮ 2.1 Механик хурдны
хайрцгийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.2 Автомат хурдны
хайрцгийн гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.3 Автомашинаас хурдны
хайрцгийг тайлж авах ба
суурилуулах
ГШҮ 2.4 Хуваарилах хайрцгийг
тайлж авах ба суурилуулах
ГШҮ 2.5 Хуваарилах хайрцгийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.6 Хурдны хайрцгийн эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 2.7 Эд ангийн элэгдэл,
гэмтлийг тодорхойлж засварлах

Сургуул
ь дээр
Үйлдвэр
лэл дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг
Дадлага

2

18

18

38

8

36

36

80
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3

4

4

ГШҮ 3.1 Автомашинаас кардан
гол болон хагас голыг тайлж авах
ба угсрах
ГШҮ 3.2 Кардан голын нугасыг
ЧЭ 3. Кардан гол
задалж угсрах
болон хагас гол
ГШҮ 3.3 Хагас голыг задалж
засварлах
угсрах
ГШҮ 3.4 Эд ангиудад үзлэг хийж
элэгдэл, гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 4.1 Ерөнхий дамжуулгын
гэмтлийг оношлох
ГШҮ 4.2 Ерөнхий дамжуулгын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 4.3 Дифференциалын эд
ЧЭ 4. Автомашины
ангийг задалж угсрах
ерөнхий дамжуулга
ГШҮ 4.4 Эд ангийн элэгдэл,
засварлах
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.5 Ерөнхий дамжуулгад
тохиргоо хийх
ГШҮ 4.6 Дифференциал
цоожлогчийг засварлах
Онол, дадлагын харьцаа

4

18

18

40

4

18

36

58

18

90

108

216

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа






Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс






Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллахн дүрэм, журам
Автомашины засварчны Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллахн шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
Авцуулах холбоог засварлах зааварчилгаа
Хурдны хайрцгийг засварлах зааварчилгаа
Кардан гол болон хагас гол
засварлахзааварчилгаа
Автомашины ерөнхий дамжуулга засварлах
зааварчилгаа
Сургагч багш
Мастер ээлжийн ахлагч
Хамтран суралцагсад
Сургалтын менежер
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Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Арга зүйч
Сургалтын танхим
ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
газар
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэнэ

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

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

Хүч дамжуулах ангийг засварлах
Авцуулах холбоог засварлах
1.1 Авцуулах холбооны гэмтлийг оношлох
1.2 Авцуулах холбооны эд ангийг задалж угсрах
1.3 Эд ангийн эвдрэлийг тодорхойлж засварлах
1.4 Авцуулах холбоонд тохиргоо хийж ажиллагааг
шалгах
44
10-15
Мэдлэг
 Авцуулах холбооны гэмтэл түүнийг оношлох
арга
 Авцуулах холбооны эд ангийг задалж угсрах
дараалал
 Эд ангийн эвдрэлийг тодорхойлж засварлах
технологи
 Авцуулах
холбоонд
тохиргоо
хийж
ажиллагааг шалгах арга
Ур чадвар
 Авцуулах холбооны гэмтлийг оношлох
 Авцуулах холбооны эд ангийг засварын
гарын авлагад заасны дагуу задалж угсрах
 Эд ангийн эвдрэлийг тодорхойлж засварлах
 Авцуулах
холбоонд
тохиргоо
хийж
ажиллагааг шалгах
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:




Нягт нямбай,цэвэрч
Ажигч гярхай







Сургалтын танхим
Дадлагын газар
Автомашины бүдүүвч зураг
Автомашины засварын гарын авлага
Тоормосны шингэн, цэвэрлэгээний материал

 Сургалтын автомашин
 Автомашины өргүүр
 Хурдны хайрцгын домакрат
 Эвүүр, тулгуур
 Хийн импакт буу
 Штангенциркуль
 Торцовны цуглуулга
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Бахь
 Отвертка
 Слесарын ширээ
1. Автомашины засварын ажлын технологи сурах
бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

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

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

Хүчд амжуулах ангийг засварлах
Хурдны хайрцгийг засварлах
2.1 Механик хурдны хайрцгийн гэмтлийг оношлох
2.2 Автомат хурдны хайрцгийн гэмтлийг оношлох
2.3 Автомашинаас хурдны хайрцгийг тайлж авах ба
суурилуулах
2.4 Хуваарилах хайрцгийг тайлж авах ба
суурилуулах
2.5 Хуваарилах хайрцгийн эд ангийг задалж угсрах
2.6 Хурдны хайрцгийн эд ангийг задалж угсрах
2.7 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
82
10-15
Мэдлэг
 Механик хурдны хайрцгийн гэмтэлийг
оношлох арга

129



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

Автомат хурдны хайрцгийн гэмтлийг оношлох
арга
 Автомашинаас хурдны хайрцгийг тайлах ба
суурилуулах дараалал
 Хуваарилах хайрцгийг тайлж авах ба
суурилуулах дараалал
 Хуваарилах хайрцгийн эд ангийг задалж
угсрах дараалал
 Хурдны хайрцгийн эд ангийг задалж угсрах
технологи
 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах технологи
Ур чадвар
 Механик хурдны хайрцгийн гэмтлийг
оношлох
 Автомат хурдны хайрцгийн гэмтлийг оношлох
 Автомашинаас хурдны хайрцгийг тайлж авах
ба суурилуулах
 Хуваарилах хайрцгийг тайлж авах ба
суурилуулах
 Хуваарилах хайрцгийн эд ангийг задалж
угсрах
 Хурдны хайрцгийн эд ангийг задалж угсрах
 Эд ангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
асварлах
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага
 МТ шингэн, АТF-IY шингэн, цэвэрлэгээний
материал
 Сургалтын автомашин
 Автомашины өргүүр
 Хурдны хайрцгын домакрат
 Эвүүр, тулгуур
 Засварын ширээ
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Ашигласан материал:

 Хийн импакт буу
 Штангенциркуль
 Суглуур
 Түгжээ авагч бахь
 Торцовны цуглуулга
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Бахь
 Алх
 Отвертка
 Слесарын ширээ
1. Автомашины засварын ажлын технологи сурах
бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хүч дамжуулах ангийг засварлах
Кардан гол болон хагас гол засварлах
3.1 Автомашинаас кардан гол болон хагас голыг
тайлж авах ба угсрах
3.2 Кардан голын нугасыг задалж угсрах
3.3 Хагас голыг задалж угсрах
3.4 Эдангиудад үзлэг хийж элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
44
10-15
Мэдлэг
 Автомашинаас кардан гол болон хагас голыг
тайлах мэдлэг олгоно
 Кардан голын нугасыг задалж угсрах
дараалал талаарх мэдлэг олгоно
 Хагас голыг задалж угсрах дараалал талаарх
мэдлэг олгоно
 Эдангиудад үзлэг хийж элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж засварлах талаарх мэдлэг
олгоно
Ур чадвар
 Автомашинаас кардан гол болон хагас голыг
тайлж авах ба угсрах
 Кардан голын нугасыг задалж угсрах
 Хагас голыг задалж угсрах
 Эд ангиудад үзлэг хийж элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
 Автомашины засварын гарын авлага


Өтгөн тос, тос арчих даавуу, зэв арилгагч,

 Сургалтын автомашин
 Автомашины өргүүр
 Эвүүр, тулгуур
 Засварын ширээ
 Хийн импакт буу
 Түгжээ авагч бахь
 Торцовны цуглуулга
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Алх
 Отвертка
 Слесарын ширээ
1. Автомашины засварын ажлын технологи сурах
бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийнэлемент 4-ийн нэр
(сургалтынерөнхийзорилго):

Гүйцэтгэлийншалгуурүзүүлэлт
(сургалтынтусгайзорилго):

Хүч дамжуулах ангийг засварлах
Автомашины ерөнхий дамжуулгыг засварлах
4.1 Ерөнхий дамжуулгын гэмтлийг оношлох
4.2 Ерөнхий дамжуулгын эд ангийг задалжу гсрах
4.3 Дифференциалын эдангийг задалж угсрах
4.4 Эдангийнэлэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
4.5 Ерөнхий дамжуулгад тохиргоо хийх
4.6 Дифференциал цоожлогчийг засварлах
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Чадамжийн элементэд ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

82
10-15
Мэдлэг
 Ерөнхий дамжуулгын гэмтэл түүнийг
оношлох талаарх мэдлэг олгоно
 Ерөнхий дамжуулгын эдангий гзадалж
угсрах дараалал талаарх мэдлэг олгоно
 Дифференциалын эд ангийг задалж
угсрах дараалал талаарх мэдлэг олгоно
 Эдангийнэлэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах талаарх мэдлэг олгоно
 Ерөнхий дамжуулгад тохиргоо хийх
талаарх мэдлэг олгоно
 Дифференциал цоожлогчийг засварлах
талаарх мэдлэг олгоно
Ур чадвар
 Ерөнхий дамжуулгын гэмтлийг оношлох
 Ерөнхий дамжуулгын эд ангийг задалж
угсрах
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар,
 Дифференциалын эд ангийг задалж
хандлага:
угсрах
 Эдангийн элэгдэл,гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
 Ерөнхий дамжуулгад тохиргоо хийх
 Дифференциал цоожлогчий гзасварлах
Хандлага
 Аюул ба эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ
авах
 Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
ахуйн шаардлагыг мөрдөж ажиллах
 Ажлын байрыг зохион байгуулах
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн
хэрэглэдэг байх
 Цаг баримталдаг
 Шударга
 Нягт нямбай,цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Сургалтын танхим
Сургалтявагдахгазар:
 Дадлагын газар
 Автомашины бүдүүвч зураг
Сургалтынхэрэглэгдхүүнийжагсаалт:
 Автомашины засварын гарын авлага
 Ерөнхий дамжуулгын тос, тос арчих
Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
даавуу, зэв арилгагч
 Сургалтын автомашин
Техник, тоног төхөөрөмжийн
 Автомашины өргүүр
жагсаалт:
 Эвүүр, тулгуур
 Засварын ширээ
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Ашигласанматериал:

 Хийн импакт буу
 Түгжээ авагч бахь
 Суглуур
 Торцовны цуглуулга
 Түлхүүрийн цуглуулга
 Алх
 Отвертка
 Слесарын ширээ
1. Автомашины засварын ажлын технологи
сурах бичиг
2. Автомашины засварын гарын авлага
3. Багшийн гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Хүч дамжуулах ангийг засварлах” чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг
хариуцлагатай байх шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага: төлөвшил гэх мэт
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
МБС-ын стандартад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна “Хүч дамжуулах ангийг
засварлах” 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 ...... зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
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“Хүч дамжуулах ангийг засварлах” чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг
МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичнэ.
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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнэлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Автомашины лифт
ш
1
2
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дугуйтай тэргэнцэр
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
Хөдөлгүүрийн суурь
Бензин хөдөлгүүрийн гал тохируулагч
Клапан шахагч
Түлш цацалт тохируулагч
Тосны даралт хэмжигч
Пүрш агшаагч
Тулк шахагч
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс хэмжигч
Сийрэгжилт хэмжигч
Тортог хэмжигч
Компресс метр
Очлуур шалгагч
Очлуур цэвэрлэгч
Ареометр
Инжектор, форсунк шалгагч
Тэгш хавтан
Хийн компрессор
Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Домкрат

Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7

МТ шингэн
ATF шингэн
Өтгөн тос
Зэв арилгагч
Тос арчих даавуу
ТАД
Жийрэг

Нэг
суралцагчид
оногдох тоо
Л
4
Л
5
Кг
0.1
Ш
1
Ш
2
Л
2
ш
2

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
1

Нэгжийн
үнэ

Нийт
үнэ

4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
 Бичгээр
 Амаар
 Ажиглалт
 Төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх
 Судалгаа /case study/
 Мэтгэлцээн
 Илтгэл
 Дүгнэн хэлэлцэх
 Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийнтүвшин:

Автомашинызасварчин
IV

Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Хүч дамжуулах ангийг засварлах

Чадамжийн
элементүүд

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлт/стандарт)



ГШҮ 1.1 Авцуулах
холбооны гэмтлийг
оношлох

ЧЭ 1. Авцуулах
холбоог засварлах




ГШҮ 1.2 Авцуулах
холбооны эд ангийг
задалж угсрах

ГШҮ 1.3 Эд ангийн
эвдрэлийг
тодорхойлж
засварлах

Чадамжийннэгжийнкод
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар





Авцуулах холбооны гэмтлийг дөрөөний
сул явалтыг хэмжиж оношлосон.
Авцуулах холбооны гэмтлийг
автомашиныг хөдөлгөн араа залгагдах
байдал болон салах байдалд үнэлгээ
өгч гэмтлийг оношлосон
Автомашиныг өргөгч ашиглан өргөж
авцуулах холбооны эд ангийн бүрэн
бүтэн байдал үзэж шалган гэмтлийг
тодорхойлсон.
Авцуулах холбооны эдангийг засварын
гарын авлага дзаасны дагуу , гэмтэлгүй
задалж угсарсан.
Авцуулах холбооны удирдлагын эд
ангийг засварын гарын авлагад заасны
дагуу гэмтэлгүй задалж угсарсан.
Хөтлөх зээрэгцгийн элэгдэл гэмтлийг
хэмжих багаж ашиглан шаардлагатай
хэмжээнд байгаа эсэхийг засварын
гарын авлагад заасан хэмжээтэй
харицуулан тодорхойлсон.

ТС 8211-20-009-401
05

Үнэлгээ хийгдэх
орчин

Дадлагын газар
Автомашины
засварын газар

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

Ажиглалтын арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга
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ГШҮ 1.4 Авцуулах
холбоонд тохиргоо
хийж ажиллагааг
шалгах
ГШҮ 2.1 Механик
хурдны хайрцгийн
гэмтлийг оношлох







ЧЭ 2 Хурдны
хайрцгийг засварлах

ГШҮ 2.2 Автомат
хурдны хайрцгийн
гэмтлийг оношлох

ГШҮ 2.3
Автомашинаас
хурдны хайрцгийг
тайлж авах ба
суурилуулах







Хөтлөгдөх зээрэгцгийн элэгдэл гэмтлийг
хэмжих багаж ашиглан шаардлагатай
хэмжээнд байгаа эсэхийг засварын
гарын авлагад заасан хэмжээтэй
харицуулан тодорхойлсон.
Эвдрэл гэмтэлтэй эд ангийг солиж
гэмтлийг бүрэн арилган засварласан
Шинэгэн удирдлагын ажлын болон төв
цилиндрүүдийн гэмтлийг тодорхойлж
засварласан.
Авцуулах холбоог автомашины
засварын гарын авлагын дагуу угсарч
зээрэнцгүүдийн салах байдал, дөрөөний
сул явалт зэргийг хэмжиж тохиргоог
хийсэн.
Механик хурдны хайрцгийн гэмтлийг
тосны шинж чанар, дуу чимээ, залгагдах
байдал зэрэгт үнэлгээ өгч оношлосон
Автомат хурдны хайрцгийн гэмтлийг
тосны шинж чанар, дуу чимээ, залгагдах
байдал зэрэгт үнэлгээ өгч оношлосон
Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
Дадлагын газар
ашиглан хурдны хайрцгийн гэмтлийг
оношлосон
Автомашинаас хурдны хайрцгийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
тайлж авсан
Автомашинд хурдны хайрцгийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
суурилуулсан.

Бичгийн арга
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ГШҮ 2.4 Хуваарилах
хайрцгийг тайлж авах
ба суурилуулах
ГШҮ 2.5 Хуваарилах
хайрцгийн эд ангийг
задалж угсрах
ГШҮ 2.6 Хурдны
хайрцгийн эд ангийг
задалж угсрах








ГШҮ 2.7 Эд ангийн
элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж
засварлах





ЧЭ 3. Кардан гол
болон хагас гол
засварлах

ГШҮ 3.1
Автомашинаас
кардан гол болон
хагас голыг тайлж
авах ба угсрах






ГШҮ 3.2 Кардан
голын нугасыг
задалж угсрах



Автомашинаас хуваарилах хайрцгийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
тайлж авсан
Автомашинд хуваарилах хайрцгийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
суурилуулсан.
Хуваарилах хайрцгийн эд ангийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
задалж угсарсан.
Хурдны хайрцгийн эд ангийн засварын
гарын авлагад заасны дагуу задалж
угсарсан.
Компьютер оношлогооны төхөөрөмж
ашиглан электронудирдлагын блокны
гэмтлийг оношлон засварласан
Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг хэмжих
багаж ашиглан тодорхойлж, гэмтэлтэй
эд ангиудыг солиж засварласан.
Автомашинаас кардан голыг засварын
гарын авлагад заасны дагуу тайлж
авсан.
Автомашинаас хагас голыг засварын
гарын авлагад заасны дагуу тайлж
авсан.
Автомашинд кардан голыг засварын
гарын авлагад заасны дагуу угсарсан
Автомашинд хагас голыг засварын
гарын авлагад заасны дагуу угсарсан
Кардан голын нугасыг засварын гарын
авлагад заасны дагуу гэмтэлгүй задлаж
угсарсан

Автомашины
засварын газар
Дадлагын газар

Ажиглалтын арга
Бичгийн арга
Асуулгын арга
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ЧЭ 4. Автомашины
ерөнхий дамжуулга
засварлах

ГШҮ 3.3 Хагас голыг
задалж угсрах
ГШҮ 3.4 Эд ангиудад
үзлэг хийж элэгдэл,
гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 4.1 Ерөнхий
дамжуулгын гэмтлийг
гэмтлийг оношлох
ГШҮ 4.2 Ерөнхий
дамжуулгын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 4.3
Дифференциалын эд
ангийг задалж угсрах
ГШҮ 4.4 Эд ангийн
элэгдэл,гэмтлийг
тодорхойлж
засварлах
ГШҮ4.5Ерөнхий
дамжуулгад тохиргоо
хийх
ГШҮ4.6
Дифференциал
цоожлогчийг
засварлах



Хагас голыг засварын гарын авлагад
заасны дагуу задалж угсарсан



Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг хэмжих
багаж ашиглан тодоройлж, гэмтэлтэй эд
ангийг солиж засварласан.



Ерөнхий дамжуулгын гэмтлийг тосны
шинж чанар, дуу чимээ, зэрэгт үнэлгээ
өгч оношлосон
Ерөнхий дамжуулгын эд ангийг
засварын гарын авлагад заасны дагуу
задалж угсарсан.
Дифференциалын эд ангийг засварын
гарын авлагад заасны дагуу задалж
угсарсан.







Эд ангийн элэгдэл гэмтлийг хэмжих
багаж ашиглан тодорхойлж, гэмтэлтэй
эд ангиудыг солиж засварласан.



Ерөнхий дамжуулгад араан дамжуулгын
харицалтыг засварын гарын авлагад
заасан хэмжээнд үндэслэн тохиргоог
хийсэн.



Оношлогооны төхөөрөмж ашиглан
Дифференциал цоожлогчийн гэмтлийг
засварласан.

Автомашины
засварын газар

Ажиглалтын арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын арга

Дадлагын газар
Автомашины
засварын газар

Бичгийн арга
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II.ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлгүүрийг засварлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-010-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Автомашинаас хөдөлгүүрийг тайлж авах ба
суурилуулах механизмууд, хөргөх болон тослох систем, түлшний болон оруулах гаргах
системийг оношлох засварлах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-002-401
 ТС 8211-20-003-401
 ТС 8211-20-004-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Хөдөлгүүрийн
механизмуудыг
засварлах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

1

ЧЭ 1. Автомашинаас
хөдөлгүүрийг тайлж
авах ба суурилуулах

Үйлдвэрлэ
л дээр

Чадамжийн элемент

Сургууль
дээр

№

Онол

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 288
Дадлага

8

22

30

60

6

22

30

60

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хөдөлгүүрийн хөргөх
шингэн ба тосыг юүлэх
ГШҮ 1.2 Хөдөлгүүрээс системүүд
болон агрегатуудын эд анги,
цахилгаан хэрэгслийг салгах
ГШҮ 1.3 Хөдөлгүүрийг өргөгч
ашиглан автомашинаас гаргаж
авах
ГШҮ 1.4 Хөдөлгүүрийг
автомашинд суурилуулах
ГШҮ 1.5 Хөдөлгүүрийг асааж
шалгах
ГШҮ 2.1 Механизмд хэмжих
багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан
оношлогоо хийн гэмтлийг
илрүүлэх
ГШҮ 2.2 Механизмын эд ангиудыг
задлаж, угсрах
ГШҮ 2.3 Эд ангийн элэгдлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 2.4 Механизмын тохиргоог
хийж хөдөлгүүрийг асааж
ажиллагааг шалгах
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3

ЧЭ 3.Хөдөлгүүрийн
хөргөх болон тослох
системийг засварлах

4

ЧЭ 4. Хөдөлгүүрийн
түлшний болон хорт
бодисын хяналтын
системийг засварлах

5

4

ГШҮ 3.1Системийн ажиллагааг
шаардлагатай багаж, тоног
төхөөрөмж ашиглан оношлож
гэмтлийг илрүүлэх
ГШҮ 3.2 Системийн эд ангиудыг
задалж, угсрах
ГШҮ 3.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох
ГШҮ 3.4 Хөргөх шингэн болон
тосыг хөдөлгүүрт хийн асааж
шалгах
ГШҮ 4.1 Системийн ажиллагааг
шаардлагатай багаж, тоног
төхөөрөмж ашиглан оношлож
гэмтлийг илрүүлэх
ГШҮ 4.2 Системийн эд ангиудыг
задалж, угсрах
ГШҮ 4.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох
ГШҮ 4.4 Системийн эд ангиудын
тохиргоо хийх
ГШҮ 4.5 Засварын дараах
үзлэгийг хийн асааж шалгах

ГШҮ 5.1 Системийн ажиллагааг
шаардлагатай багаж, тоног
төхөөрөмж ашиглан оношлож
гэмтлийг илрүүлэх
ЧЭ 5. Хөдөлгүүрийн
ГШҮ 5.2 Системийн эд ангиудыг
электрон удирдлагын
задалж, угсрах
системийг засварлах
ГШҮ 5.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох
ГШҮ 5.4 Засварын дараах
үзлэгийг хийн асааж шалгах
Онол, дадлагын харьцаа

6

20

26

52

8

22

30

60

8

22

28

58

36

108

144

288

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







Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллахн дүрэм, журам
ХММ-н операторын Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллахн
шаардлага хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
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Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
 Автомашинаас хөдөлгүүрийг тайлж авах ба
суурилуулах зааварчилгаа
 Хөдөлгүүрийн механизмуудыг
засварлахзааварчилгаа
 Хөдөлгүүрийн хөргөх болон тослох системийг
засварлах зааварчилгаа
 Хөдөлгүүрийн түлшний болон хорт бодисын
хяналтын системийг засварлах зааварчилгаа
 Хөдөлгүүрийн электрон удирдлагын
системийг засварлах зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Засварчид
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХААЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
 Засвар үйлчилгээний газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын дүрэмт хувцас,/ Өмд цамц,бээлий,
малгай, гутал, өвлийн улиралд зузаан куртик, өмд,
өвлийн гутал ноосон малгай, бээлий, усны гутал/
нүдний шил,ханцуйвч, амьсгал хамгаалах
хамгаалалт, резин буюу берзинтэн хормогч зэрэг
хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэнэ.

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

/Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Хөдөлгүүрийгзасварлах
Автомашинаас хөдөлгүүрийг тайлж авах ба
суурилуулах
1.1 Хөдөлгүүрийн хөргөх шингэн ба тосыг юүлэх
1.2 Хөдөлгүүрээс системүүд болон агрегатуудын эд
анги, цахилгаан хэрэгслийг салгах
1.3 Хөдөлгүүрийг өргөгч ашиглан автомашинаас
гаргаж авах
1.4 Хөдөлгүүрийг автомашинд суурилуулах
1.5 Хөдөлгүүрийг асааж шалгах
60
20-30
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Ашигласан материал:

Мэдлэг
 Автомашины хөдөлгүүр түүний ангилал
зориулалт
 Хөдөлгүүрийн ажиллах зарчим, үндсэн
үзүүлэлт
 Хөргөлтийн шингэн түүний ангилал, нэр
төрөл,зориулалт
 ДШХ-т ашиглах тос тосолгооны материал
 Хөдөлгүүрийн тос солих арга
 Хөдөлгүүрийн ажиллагааг шалгах арга
Ур чадвар
 Хөдөлгүүрийн хөргөх шингэн ба тосыг юүлэх
 Хөдөлгүүрээс системүүд болон агрегатуудын
эд анги, цахилгаан хэрэгслийг салгах
 Хөдөлгүүрийг өргөгч ашиглан автомашинаас
гаргаж авах
 Хөдөлгүүрийг автомашинд суурилуулах
 Хөдөлгүүрийг асааж шалгах
Хандлага
 Засварын ажлын аюулгүй ажиллагааг хангах
 Хариуцлагатай,
 Ачаалал даах
 Багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
 Цэвэрч нямбай байх
 Сэлбэг хэрэгсэл, материалыг стандартын
дагуу сонгох
 Ариг гамтай ажиллах
 Тооцоолон бодох
 Ажлын байрны эмх цэгцтэй байлгах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газарт
 Автомашины хөдөлгүүрийн зураг
 Задаргааны бүдүүвч зураг
Төрөл бүрийн Автомашины хөдөлгүүр
 Хөргөлтийн шингэн юүлэх сав
 Юүлүүр
 Слесарийн багаж
 Хөдөлгүүрийн өргүүр
 Хөдөлгүүр байрлуулах тавцан
Автомашины ашиглалтын дэвтэр, катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
Сурах бичиг”Автомашины засварын ажлын
технологи”
Багшийн гарын авлага
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

/Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:,
Хандлага

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

Хөдөлгүүрийг засварлах
Хөдөлгүүрийн механизмуудыг засварлах
2.1 Механизмд хэмжих багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлогоо хийн гэмтлийг илрүүлэх
2.2 Механизмын эд ангиудыг задлаж, угсрах
2.3 Эд ангийн элэгдлийг тодорхойлж засварлах
2.4 Механизмын тохиргоог хийжхөдөлгүүрийг асааж
ажиллагааг шалгах
60
20-30
Мэдлэг
 Хөдөлгүүрийн оношлогоо, засварын талаарх
мэдлэг олгоно
 ТГШМ-д тохиолдох гэмтэл, засварын талаарх
мэдлэг олгоно
 ХХМ-д тохиолдох гэмтэл, засварын талаарх
мэдлэг олгоно
 Блок цилиндр тахир гол шутан угсрах мэдлэг
олгоно
 Хөдөлгүүрийг задлах угсрах дараалал
талаарх мэдлэг олгоно
Ур чадвар
 Механизмд хэмжих багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлогоо хийн гэмтлийг илрүүлэх
 Механизмын эд ангиудыг задлаж, угсрах
 Эд ангийн элэгдлийг тодорхойлж засварлах
 Механизмын тохиргоог хийж
 хөдөлгүүрийг асааж ажиллагааг шалгах
Хандлага
 Аюулгүй ажиллагааг хангах
 Хариуцлагатай, шударга байх
 Багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
 Цэвэрч нямбай байх
 Цагийг үр ашигтай ашиглах
 Ариг гамтай ажиллах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газарт
 Автомашины хөдөлгүүрүүдийн зураг
 Задаргааны бүдүүвч зураг
 Хөдөлгүүрийн тос, тос арчих материал,
цэвэрлэгээний материал, сургалтын
хөдөлгүүр
 ТГШМ, ХХМ-ын эдангиуд
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Слесарийн багаж
 Тусгай түлхүүр
 Бахь
 Отвертик
 Эд анги байрлуулах тавцан
 Скайнер, оношлогооны төхөөрөмж
 Штангенциркуль
 Микрометр
 Торцовны цуглуулга
 Засварын ширээ
 Эд ангийн угаалгын ванн
1. Автомашины ашиглалтын дэвтэр, катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
2. Сурах бичиг”Автомашины засварын ажлын
технологи”
3. Багшийн гарын авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

/Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Хөдөлгүүрийг засварлах
Хөдөлгүүрийн хөргөх болон тослох
системийг засварлах
3.1 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
3.2 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
3.3 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийгтодорхойлох
3.4 Хөргөх шингэн болон тосыг хөдөлгүүрт хийн
асааж шалгах
52
20-30
Мэдлэг
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлгоо хийх
технологи
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
дараалал
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийгтодорхойлох
дараалал
 Хөргөх шингэн болон тосыг хөдөлгүүрт хийн
асааж шалгах дараалал
Ур чадвар
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Хөргөх шингэн болон тосыг хөдөлгүүрт хийн
асааж шалгах
Хандлага
 Аюулгүй ажиллагааг хангах
 Хариуцлагатай, шударга байх
 Багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
 Хэмжилтийн үр дүнг зөв ашиглах
 Цэвэрч нямбай байх
 Цагийг үр ашигтай ашиглах
 Сэлбэг хэрэгсэл, материалыг сонгох
 Ариг гамтай ажиллах
 Сургалтын танхим
 Дадлагын газарт
 Автомашины хөдөлгүүрийн системүүдийн
зураг
 Задаргааны бүдүүвч зураг
 Автомашины хөдөлгүүр
 Хөргөх, тослох системийн эд ангиуд,
хөргөлтийн шингэн, тос
 Тос арчих даавуу,
 Слесарийн багаж
 Тусгай түлхүүр
 Бахь
 Отвертик
 Эд анги байрлуулах тавцан
 Скайнер, оношлогооны төхөөрөмж
 Хөдөлгүүр өргөгч
 Автомашин өргөгч
1. Автомашины ашиглалтын дэвтэр, катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
2. Сурах бичиг” Автомашины засварын ажлын
технологи”
3. Багшийн гарын авлага

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийнэлемент 4-ийн нэр
(сургалтынерөнхийзорилго):

Гүйцэтгэлийншалгуурүзүүлэлт
(сургалтынтусгайзорилго):

Хөдөлгүүрийг засварлах
Хөдөлгүүрийн түлшний болон хорт бодисын
хяналтын системийг засварлах
4.1 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
4.2 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
4.3 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
4.4 Системийн эд ангиудын тохиргоо хийх
4.5 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
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/Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

60
20-30
Мэдлэг
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлогоо хийх
арга
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
дараалал
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
дараалал
 Системийн эд ангиудын тохиргоо хийх
дараалал
 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
дараалал
Ур чадвар
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
 Системийн эд ангиудын тохиргоо хийх
 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
Хандлага
 Аюулгүй ажиллагааг хангах
 Хариуцлагатай, шударга байх
 Багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах
 Хэмжилтийн үр дүнг зөв ашиглах
 Цэвэрч нямбай байх
 Цагийг үр ашигтай ашиглах
 Ариг гамтай ажиллах
 Сургалтын танхим
 Автомашины хөдөлгүүрийн түлшний
системийн зураг
 Задаргааны бүдүүвч зураг
Автомашины хөдөлгүүр, тос арчих даавуу,
цэвэрлэгээний материал, зэв арилгаг, хөдөлгүүрийн
тос
 Слесарийн багаж
 Тусгай түлхүүр
 Бахь
 Отвертик
 Эд анги байрлуулах тавцан
 Скайнер, оношлогооны төхөөрөмж
1. Автомашины ашиглалтын дэвтэр, катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
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2. Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
3. Багшийн гарын авлага
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:
Хандлага

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

Хөдөлгүүрийг засварлах
Хөдөлгүүрийн электрон удирдлагын системийг
засварлах
5.1 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
5.2 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
5.3 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
5.4 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
58
20-30
Мэдлэг
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлогоо хийх
арга
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
дараалал
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
дараалал
 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
дараалал
Ур чадвар
 Системийн ажиллагааг шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмж ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх
 Системийн эд ангиудыг задалж, угсрах
 Эд ангиудын элэгдэл гэмтлийг тодорхойлох
 Засварын дараах үзлэгийг хийн асааж шалгах
Хандлага
 Аюулгүй ажиллагааг хангах
 Хариуцлагатай, шударга байх
 Ажлын байрны эмх цэгцтэй ашиглах
 Техник сэтгэлгээтэй байх
 Цэвэрч нямбай байх
 Цагийг үр ашигтай ашиглах
 Ариг гамтай ажиллах
Сургалтын танхим
 Автомашины хөдөлгүүрийн зураг
 Задаргааны бүдүүвч зураг
Автомашины хөдөлгүүр,
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

 Слесарийн багаж
 Тусгай түлхүүр
 Бахь
 Отвертик
 Эд анги байрлуулах тавцан
 Скайнер, оношлогооны төхөөрөмж
 Засварын ширээ
1. Автомашины ашиглалтын дэвтэр, катологи,
ашигллалтын зааварчилгаа
2. Сурах бичиг ”Автомашины засварын ажлын
технологи”
3. Багшийн гарын авлага

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
"Хөдөлгүүрийг засварлах" чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг
хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
 Тоног төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааг хангах
 Авто машинд хэрэглэгддэг тос тосолгооны болон бусад шингэнтэй зааврын дагуу
ажиллах
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл:
 Нүдний шил
 Нүүрний хаалт
 Ханцуйвч
 Хормогч
 Сонсгол, амьсгал хамгаалах хэрэгсэл
 Багаж хэрэгсэл
 Энэ чадамжийн нэгжид зөвхөн слесарийн гар багаж хэрэгсэл ашиглана
 Ажлын болон дүрэмт хувцас
 Өмд цамц, өвлийн, зуны
 Гутал өвлийн зуны
 Малгай өвлийн зуны
 Бээлий өвлийн зуны
 Ажлын хариуцлага, хөдөлмөрийн сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах , шийдвэр гаргах
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг ЧН-ийн агуулгын төлөвлөлтөд
заасан болно.
Багшид:
МБС-ын стандартад заагдсан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн
чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага,
сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын доорх шаардлагыг
хангана.Тухайлбал:
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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
Үйлдвэрлэлд ажиласан туршлагатай 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
"Хөдөлгүүрийг засварлах" чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын
стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Автомашины дизель хөдөлгүүр
ш
2
Автомашины бензин хөдөлгүүр
ш
3
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
4
Автомашины лифт
ш
5
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
6
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
7
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Тоо
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

1
1
1
1
1
1
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Хөдөлгүүрийн суурь
Бензин хөдөлгүүрийн гал
тохируулагч
Клапан шахагч
Түлш цацалт тохируулагч
Тосны даралт хэмжигч
Ремень татлага
Гинжин татлага
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн
компресс хэмжигч
Сийрэгжилт хэмжигч
Тортог хэмжигч
Компресс метр
Очлуур шалгагч
Очлуур цэвэрлэгч
Ареометр
Инжектор, форсунк шалгагч
Тэгш хавтан
Хийн компрессор
Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Точилийн суурь машин
Өрмийн суурь машин
Огтлох, таслах багаж
Хуурайдах, зүлгэх багаж
Гар ба цахилгаан багаж
Алх, лантуу
Хэмжих багаж хэрэгсэл:
Микрометр
Нутрометр
Индикатор
Телескоп нутрометр
Динамометртэй түлхүүр

ш
ш

1

ш
ш
ш
ш
ш
ш

1
1
1
1
1

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

1
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

1

1

ш/тус
бүр/

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
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-

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.
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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
30
30

Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Автомашины лифт
ш
1
2
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
3
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
4
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
1
5
Хөдөлгүүрийн суурь
ш
1
6
Бензин хөдөлгүүрийн гал тохируулагч
ш
1
7
Клапан шахагч
ш
1
8
Түлш цацалт тохируулагч
ш
1
9
Тосны даралт хэмжигч
ш
1
10
Ремень татлага
ш
1
11
Гинжин татлага
ш
1
12
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс хэмжигч
ш
1
13
Сийрэгжилт хэмжигч
ш
1
14
Тортог хэмжигч
ш
10-15
15
Компресс метр
ш
10-15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Очлуур шалгагч
Очлуур цэвэрлэгч
Ареометр
Инжектор, форсунк шалгагч
Тэгш хавтан
Хийн компрессор
Слесарийн ширээ
Тиски
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
Тусгай түлхүүр

Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Нэг
суралцагчид
оногдох тоо

Нэгжийн
үнэ

10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

Нийт
үнэ

Хөдөлгүүр
Цахилгааны линт
Тоормосны шингэн
Наклад
Зэв арилгагч
Хөдөлгүүрийн тос
Жийрэг
ТГШМ-ын эд ангиуд
ХХМ-ын эд ангиуд
Хөргөлт,тослолт, тэжээлийн
системийн эд ангиуд
юүлүүр

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

Чадамжийн
элементүүд

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Автомашины засварчин
IV
Хөдөлгүүрийг засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлт/стандарт)


ГШҮ 1.1 Хөдөлгүүрийн хөргөх
шингэн ба тосыг юүлэх





ЧЭ 1. Автомашинаас
хөдөлгүүрийг тайлж
авах ба суурилуулах


ГШҮ 1.2 Хөдөлгүүрээс
системүүд болон
агрегатуудын эд анги,
цахилгаан хэрэгслийг салгах

ТС 8211-20-010-401
01





Хөдөлгүүрийг тайлж авахын өмнө хөргөх
шингэнийг технологийн дагуу зориулалтын
саванд бүрэн цэвэр юүлж авсан
Хөдөлгүүрийн хуучин тосыг технологийн
дагуу зориулалтын саванд бүрэн, цэвэр
юүлж авсан
Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системийн эд
ангиудыг зааврын дагуу салгаж
зориулалтын газар эмх цэгцтэй
байрлуулсан
Хөдөлгүүрийн тосолгооны системийн эд
ангиудыг зааврын дагуу салгаж
зориулалтын газарт эмх цэгцтэй
байрлуулсан
Хөдөлгүүрийн асаалтын системийн эд
ангиудыг зааврын дагуу салгаж
зориулалтын газарт эмх цэгцтэй
байрлуулсан
Хөдөлгүүрийн түлшний системийн эд
ангиудыг зааврын дагуу салгаж
зориулалтын газарт эмх цэгцтэй
байрлуулах

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл

Сургалтын
танхимд
Дадлагын
газарт
Автомашины
засвар
үйлчилгээний
сервист

Бичгийн
хуудас
Шууд
ажиглалтын
хуудас
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ГШҮ 1.3 Хөдөлгүүрийг өргөгч
ашиглан автомашинаас
гаргаж авах




ГШҮ 1.4 Хөдөлгүүрийг
автомашинд суурилуулах




ГШҮ 1.5 Хөдөлгүүрийг асааж
шалгах


ГШҮ 2.1 Механизмд хэмжих
багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлогоо хийн
гэмтлийг илрүүлэх




ЧЭ 2. Хөдөлгүүрийн
механизмуудыг
засварлах


ГШҮ 2.2 Механизмын эд
ангиудыг задлаж, угсрах





ГШҮ 2.3 Эд ангийн элэгдлийг
тодорхойлж засварлах



Хөдөлгүүрийн суурийн бэхэлгээг
зориулалтын багажаар тайлсан
Өргүүр ашиглан авто машинаас
хөдөлгүүрийг өргөж аван тусгай тавцан
дээр байрлуулсан
Засвар үйлчилгээ хийсэн хөдөлгүүрийн
ажиллагааг дахин нягтлан шалгасан
Өргүүр ашиглан авто машинд хөдөлгүүрийг
зааврын дагуу суурилуулсан
Хөдөлгүүрийг шинэ тос ,хөргөх шингэнийг
тогтоосон нормын дагуу технологийг
баримтлан цэнэглэсэн
Хөдөлгүүрийг асааж шалгасан
Хөдөлгүүрийн ТГШМ-ын ажиллагааг
оношлогооны төхөөрөмжөөр шалгаж
гэмтлийг тогтоосон
Хөдөлгүүрийн ХХМ-ын ажиллагааг
оношлогооны төхөөрөмжөөр шалгаж
гэмтлийг тогтоосон
ХХМ-ын эд ангиудыг зааврын дагуу
задласан
ТГШМ-ын эд ангиудыг зааврын дагуу
задласан
ЭГШМ-ын эд ангиудыг зааврын дагуу
угсарсан
ХХМ-ын эд ангиудыг зааврын дагуу
угсарсан
Механизмын эд ангиудад технологийн
дагуу үзлэг хийсэн
Эд ангиудын элэгдлийг багажны
тусламжтайгаар тодорхойлсон

156



ГШҮ 2.4 Механизмын
тохиргоог хийж
хөдөлгүүрийг асааж
ажиллагааг шалгах
ГШҮ 3.1 Системийн
ажиллагааг шаардлагатай
багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх










ЧЭ 3. Хөдөлгүүрийн
хөргөх болон тослох
системийг засварлах


ГШҮ 3.2 Системийн эд
ангиудыг задалж, угсрах






ГШҮ 3.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох



Нөөцөөс элэгдсэн эд анги, сэлбэг зөв
сонгосон
Шинэ эд ангиудыг зааврын дагуу угсарч
засварласан
ТГШМ-ын эд ангиудын тохиргоо хийсэн
ХХМ-ын эд ангиудын тохиргоо хийсэн
Тохиргоо хийсний дараа хөдөлгүүийг асааж
туршиж шалгасан
Оношлогооны төхөөрөмжийг зөв сонгосон
Хөргөлтийн системийн ажиллагааг
технологийн дагуу оношлож гэмтлийг
тогтоосон
Тосолгооны системийн ажиллагааг
технологийн дагуу оношлож гэмтлийг
тогтоосон
Задлаж угсрахад шаардлагатай багаж
хэрэгслийг зөв сонгосон
Хөргөлтийн системийн эд ангиудыг
зааврын дагуу задласан
Тосолгооны системийн эд ангиудыг
зааврын дагуу задалсан
Хөргөлтийн системийн эд ангиудыг
зааврын дагуу угсарсан
Тосолгооны системийн эд ангиудыг
зааврын дагуу угсарсан
Элэгдэл гэмтэл тодорхойлох багаж тоног
төхөөрөмжийг сонгосон
Эд ангиудын элэгдлийг технлогийн дагуу
тодорхойлсон
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ГШҮ 3.4 Хөргөх шингэн болон
тосыг хөдөлгүүрт хийн асааж
шалгах
ГШҮ 4.1 Системийн
ажиллагааг шаардлагатай
багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх





Хөргөлтийн шингэнийг хийсэн
Хөдөлгүүрийн тосыг хийсэн
Цэнэглэлтийг шалгаж хөдөлгүүрийг асааж
шалгасан



Түлшний системийн ажиллагааг оношлох
багажийг сонгосон
Системийн ажиллагааг технологийн дагуу
оношлож гэмтлийг тогтоосон




ГШҮ 4.2 Системийн эд
ангиудыг задалж, угсрах
ЧЭ 4. Хөдөлгүүрийн
түлшний болон хорт
бодисын хяналтын
системийг засварлах



ГШҮ 4.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох

ГШҮ 4.4 Системийн эд
ангиудын тохиргоо хийх
ГШҮ 4.5 Засварын дараах
үзлэгийг хийн асааж шалгах
ЧЭ 5. Хөдөлгүүрийн
электрон удирдлагын
системийг засварлах



ГШҮ 5.1 Системийн
ажиллагааг шаардлагатай
багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан оношлож гэмтлийг
илрүүлэх










Түлшний системийн эд ангийг задлах багаж
хэрэгслийг сонгосон
Түлшний системийн эд ангиудыг зааврын
дагуу задалсан
Түлшний системийн эд ангиудыг зааврын
дагуу угсарсан
Элэгдэл тогтоох багажийг сонгож
ашигласан
Эд аниудын элэгдлийг технологийн дагуу
зөв тодорхойлсон
Элэгдсэн эд ангиудыг нөөцөөс зөв сонгосон
Түлшний системийн эд ангиудад
технологийн дагуу тохиргоо хийсэн
Тохиргоо дараа дахин нягталсан
Сонгосон эд ангиудаар сэлбэж засварласан
Засварын дараах үзлэг технологийн дагуу
хийж ажиллагааг шалгасан
Электрон системийг оношлох багаж
хэрэгслийг сонгосон
Системийн ажиллагааг оношлогооны
төхөөрөмжөөр технологийн дагуу шалгаж
гэмлтийг тогтоосон
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ГШҮ 5.2 Системийн эд
ангиудыг задалж, угсрах

ГШҮ 5.3 Эд ангиудын элэгдэл
гэмтлийг тодорхойлох







ГШҮ 5.4 Засварын дараах
үзлэгийг хийн асааж шалгах



Гэмтэлтэй эд ангийг задлах багаж
хэрэгслийг сонгосон ажлын байрыг
бэлтгэсэн
Гэмтэлтэй эд ангиудыг задалсан
Эд ангиудыг зааврын дагуу угсарсан
Эд анги бүрийн гэмтлийг тодорхойлох
багаж хэрэгслийг сонгосон
Эд ангиудын элэгдлийг технологийн дагуу
тодорхойлсон
Засварласан эд ангиудыг зааврын дагуу
системд угсарсан
Засварын дараах үзлэгийг технологийн
дагуу хийж ажиллагааг шалгасан
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон системийг
засварлах
Чадамжийн нэгжийн код: ТС 8211-20-011-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Автомашины цахилгаан тоноглол болон электрон системүүдэд тохиолдох гэмтлийг
оношлох, тохиргоо, цэвэрлэгээ хийх, засварлах мэдлэг, чадвар, хандлагыг төлөвшүүлнэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ТС 8211-20-001-401
 ТС 8211-20-002-401
 ТС 8211-20-003-401
 ТС 8211-20-004-401
 ТС 8211-20-010-401
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

2

ЧЭ 2. Автомашины
асаах стартерыг
засах

3

ЧЭ 3. Автомашины
гэрэлтүүлгийг
засварлах

ГШҮ 1.1 Батарейн гэмтлийг
оношлох, засварлах
ГШҮ 1.2 Генераторын цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.3 Генераторыг задалж
угсрах
ГШҮ 1.4 Генераторын эд ангийн
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 2.1 Стартерын цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.2 Стартерыг задалж угсрах
ГШҮ 2.3 Стартерын эд ангийн
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.1 Их гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 3.2 Оврын гэрлийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах

Үйлдвэрлэл
дээр

1

ЧЭ 1. Автомашины
цахилгаан энерги
хангах хэлхээг засах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн элемент

Онол

№

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Анги дүүргэлт 20-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 354
Дадлага

4

18

36

58

3

8

18

29

6

18

36

60

160

4

ЧЭ 4. Автомашины
их биеийн цахилгаан
тоноглол засах

5

ЧЭ 5. Авто машины
аюулгүйн болон
электрон системийн
цахилгаан тоноглол
засах

ГШҮ 3.3 Эргэх болон ослын
дохионы цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.4 Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.5 Тоормосны болон ухрах
гэрлийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.6 Нэмэлт гэрэлтүүлгийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.1 Хаалганы цоожлох
системийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.2 Шил өргөгчийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 4.3 Шил арчигч болон
угаагчийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.4 Цан арилгагч \шил
халаагч\ цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.5 Толины удирдлагын
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
ГШҮ 4.6 Агаар сэлгэх системийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.7 Суудал тохируулах болон
халаах цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 5.1 Хулгайгаас хамгаалах
системийг оношлож засварлах
ГШҮ 5.2 Ослоос урьдчилан
сэргийлэх системийг оношлож
засварлах
ГШҮ 5.3 Бэртэл гэмтлээс
хамгаалах системийг оношлож
засварлах
ГШҮ 5.4 Хөдөлгүүрийн
удирдлагын электрон системийг
оношлох засварлах
ГШҮ 5.5 Хүч дамжуулах ангийн
электрон системийг оношлох
засварлах
ГШҮ 5.6 Явах ангийн электрон
системийг оношлох засварлах

14

64

66

144

9

18

36

63

161

Онол, дадлагын харьцаа

36

126

192

354

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

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллахн дүрэм, журам
 Автомашин засварын ажлынХөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж
ажиллахн шаардлага хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
 Оношлогдсон тээврийн хэрэгслийн засах,
солих эд хэсгийг гэмтээхгүй байх журам
зэргийг дагаж мөрдөнө.
 Автомашины цахилгаан энерги хангах
хэлхээг засах зааварчилгаа
 Автомашины асаах стартерыг засах
зааварчилгаа
 Автомашины гэрэлтүүлгийг засварлах
зааварчилгаа
 Автомашины их биеийн цахилгаан тоноглол
засах зааварчилгаа
 Автомашины аюулгүйн болон электрон
системийн цахилгаан тоноглол засах
зааварчилгаа
 Сургагч багш
 Мастер ээлжийн ахлагч
 Хамтран суралцагсад
 Сургалтын менежер
 Арга зүйч
 Сургалтын танхим
 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Засварын газар
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил,
гутал зэрэг хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх
юм
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах

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

Автомашины цахилгаан энерги хангах хэлхээг засах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

1.1 Батарейн гэмтлийг оношлох , засварлах
1.2 Генераторын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
оношлох
1.3 Генераторыг задалж угсрах
1.4 Генераторын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:,
хандлага

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

58
10-15
Мэдлэг
 Батарейн гэмтлийг оношлох , засварлах арга
 Генераторын цахилгаан хэлхээний гэмтлийн
оношлогоо
 Генераторыг задалж угсрах арга
 Генераторын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах арга
Ур чадвар
 Батарейн гэмтлийг оношлох , засварлах
 Генераторын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
оношлох
 Генераторыг задалж угсрах
 Генераторын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
Хандлага
 Автомашины батарейн болон генераторын
гэмтэл, оношлох багаж ашиглах, засварлах
технологи, цэвэрч нямбай, хурдан гүйцэтгэдэг
байх
 Симулятор бүхий орчин,
 Бодит ажлын байр
 Хөтөлбөр,
 Суралцагчийн гарын авлага,
 Үзүүлэн макет, тараах материал


Автомашин, цахилгаан хэрэгслийн симулятор




Өргүүр, данхраад, гар багаж
Цахилгааны ком багаж, компьютер
оношлогооны төхөөрөмж
Автомашины засварын ажлынтехнологи
Технологийн карт

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

Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах

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

Автомашины асаах стартерыг засах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

2.1 Стартерын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
оношлох
2.2 Стартерыг задалж угсрах
2.3 Стартерын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

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

29
10-15
Мэдлэг
 Стартерын цахилгаан хэлхээ
 Стартерыг задалж угсрах арга
 Стартерын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах арга
Ур чадвар
 Стартерын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
оношлох
 Стартерыг задалж угсрах
 Стартерын эд ангийн гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
Хандлага
 цэвэрч нямбай, үнэнч,
 хурдан гүйцэтгэдэг байх
 тооцоолон бодох
 хариуцлагатай
 ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах
 хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах
 Симулятор бүхий орчин,
 Бодит ажлын байр
 Гарын авлага,
 сурах бичиг,
 тараах материал, үзүүлэн, макет
 Хөдөлгүүрийн болон стартерын симулятор,
автомашин, цахилгааны линт, цэвэрлэгээний
материал
 Өргүүр, данхраад, гар багаж
 Цахилгааны ком багаж, компьютер
оношлогооны төхөөрөмж
Автомашины засварын ажлын технологи
Технологийн карт

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах
Автомашины гэрэлтүүлгийг засварлах
3.1 Их гэрлийн цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
3.2 Оврын гэрлийн цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
3.3 Эргэх болон ослын дохионы цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
3.4 Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
3.5Тоормосны болон ухрах гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
60
10-15
Мэдлэг
 Их гэрлийн цахилгаан хэлхээний талаарх
мэдлэг олгоно
 Оврын цахилгаан хэлхээний талаарх мэдлэг
олгоно
 Эргэх болон ослын дохионы цахилгаан
хэлхээний талаарх мэдлэг олгоно
 Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн цахилгаан
хэлхээний талаарх мэдлэг олгоно
 Тоормосны болон ухрах гэрлийн цахилгаан
хэлхээний талаарх мэдлэг олгоно
 Нэмэлт гэрэлтүүлгийн цахилгаан хэлхээний
талаарх мэдлэг олгоно
Ур чадвар
 Их гэрлийн цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
 Оврын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
 Эргэх болон ослын дохионы цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Тоормосны болон ухрах гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Нэмэлт гэрэлтүүлгийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
Хандлага
 Багаж цэвэрч нямбай ашиглах,
 хариуцлагатай,
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:








хурдан гүйцэтгэдэг байх
тооцоолон бодох
техник сэтгэлгээтэй байх
ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах
нягт нямба, ариг гамтай
Симулятор бүхий сургалтын газар, бодит
ажлын байр
 Үзүүлэн, тараах материал, гарын авлага,
сурах бичиг,
 Автомашин, гэрэлтүүлгийн симулятор,
цахилгааны линт, гэрлийн ламп
 Өргүүр, данхраад, гар багаж
 Цахилгааны ком багаж, компьютер
оношлогооны төхөөрөмж, мультметр
Автомашины засварын ажлын технологи
Технологийн карт

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

Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах

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

Автомашины их биеийн цахилгаан тоноглол засах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

4.1 Хаалганы цоожлох системийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
4.2 Шил өргөгчийн цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
4.3 Шил арчигч болон угаагчийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
4.4 Цан арилгагч \шил халаагч\ цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
4.5 Толины удирдлагын цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
4.6 Агаар сэлгэх системийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
4.7 Суудал тохируулах болон халаах цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

144
10-15
Мэдлэг
 Хаалганы цоожлох системийн цахилгаан
хэлхээ
 Шил өргөгчийн цахилгаан хэлхээ
 Шил арчигч болон угаагчийн цахилгаан
хэлхээ
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Цан арилгагч \шил халаагч\ цахилгаан хэлхээ
Толины удирдлагын цахилгаан хэлхээ
Агаар сэлгэх системийн цахилгаан хэлхээний
Суудал тохируулах болон халаах цахилгаан
хэлхээ
Ур чадвар
 Хаалганы цоожлох системийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Шил өргөгчийн цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
 Шил арчигч болон угаагчийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Цан арилгагч \шил халаагч\ цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Толины удирдлагын цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Агаар сэлгэх системийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
 Суудал тохируулах болон халаах цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж засварлах
Хандлага
 Технологи дараалал чанд мөрдөх
 цэвэрч нямбай,
 үнэнч, сонирхолтой,
 техник сэтгэлгээтэй байх
 хариуцлагатай
 хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэж
хэвшсэн
 багаж хэрэгсэлтэй зөв харицах
 ажлын байрыг эмх цэгцтэй байлгах
 тооцоолон бодох
 Симулятор бүхий орчин, бодит ажлын байр
 Үзүүлэн тараах материал, сурах бичиг гарын
авлага, макет, слайд, видео хичээл
Автомашин , симулятор



Өргүүр, данхраад, гар багаж
Цахилгааны ком багаж, компьютер
оношлогооны төхөөрөмж, мультметр
Автомашины засварын ажлын технологи
Технологийн карт

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах
Авто машиныаюулгүйн болон электрон
системийн цахилгаан тоноглол засах
5.1 Хулгайгаас хамгаалах системийг оношлож
засварлах
5.2 Ослоос урьдчилан сэргийлэх системийг
оношлож засварлах
5.3 Бэртэл гэмтлээс хамгаалах системийг оношлож
засварлах
5.4 Хөдөлгүүрийн удирдлагын электрон системийг
оношлох засварлах
5.5 Хүч дамжуулах ангийн электрон системийг
оношлох засварлах
5.6 Явах ангийн электрон системийг оношлох
засварлах
63
10-15
Мэдлэг
 Хулгайгаас хамгаалах системийг оношлож
засварлах талаарх мэдлэг олгоно
 Ослоос урьдчилан сэргийлэх системийг
оношлож засварлахталаарх мэдлэг олгоно
 Бэртэл гэмтлээс хамгаалах системийг
оношлож засварлахталаарх мэдлэг олгоно
 Хөдөлгүүрийн удирдлагын электрон
системийг оношлох засварлахталаарх мэдлэг
олгоно
 Хүч дамжуулах ангийн электрон системийг
оношлох засварлахталаарх мэдлэг олгоно
 Явах ангийн электрон системийг оношлох
засварлах талаарх мэдлэг олгоно
Ур чадвар
 Хулгайгаас хамгаалах системийг компьютер
ашиглан оношлож засварлах
 Ослоос урьдчилан сэргийлэх системийг
компьютер ашиглан оношлож засварлах
 Бэртэл гэмтлээс хамгаалах системийг
компьютер ашиглан оношлож засварлах
 Хөдөлгүүрийн удирдлагын электрон
системийг компьютер ашиглан оношлох
засварлах
 Хүч дамжуулах ангийн электрон системийг
компьютер ашиглан оношлох засварлах
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Явах ангийн электрон системийг компьютер
ашиглан оношлох засварлах
Хандлага
 Автомашины аюулгүйн системийн гэмтлүүд,
оношлох ба засварлах, тохируулах арга
технологи, үнэнч, цэвэрч, нямбай хурдан
гүйцэтгэх
Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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








Симулятор бүхий орчин, бодит ажлын байр
Авто машины Автомашины цахилгаан
тоноглол, электрон системийг
засварлахҮзүүлэн тараах материал,
Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах сурах бичиг гарын
авлага, макет, слайд, видео хичээл
Орчин үеийн автомашин , симулятор




Өргүүр, данхраад, гар багаж
Цахилгааны ком багаж, компьютер
оношлогооны төхөөрөмж, мультметр
Автомашины засварын ажлын технологи
Технологийн карт

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
“Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон системийг засварлах” чадамжийн нэгжийг
эзэмшихэд суралцагч дараах үүрэг хариуцлагатай байна.
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
 Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 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 “Автомашины цахилгаан
тоноглол, электрон системийг засварлах” чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай
мэдлэг, ур чадвар, харилцаа хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга
зүйн ур чадварын шаардлагыг хангана.
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
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Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн
хэвшмэл үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт
үнэлгээний аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон системийг засварлах чадамжийн нэгжийн
хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн,
материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС-ын стандартад заагдсан маягтын дагуу бичсэн
болно.
Сургалтын танхим
Шаардлагатай зүйлс, техник
№
хэрэгсэл
1
Багшийн ширээ
2
Багшийн сандал
3
Компьютер
4
Хэвлэгч
5
Сурагчийн ширээ
6
Сурагчийн сандал
7
Самбар
8
Дэлгэц
9
Проектор
10 Зурагт үзүүлэн
11 Биет үзүүлэн
12 Хогийн сав
13 Хогийн шүүр
14 Хувин

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

Тоо
ширхэг
1
1
1
1
15
30
1
1
1
+
+
1
1
1

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Сургалтын дадлагын газарт тавигдах шаардлага:
/1 ээлжинд суралцах суралцагчийн тоо 10-15 байх/
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж
Хэмжих
Тоо
№
хэрэгслийн нэр
нэгж
ширхэг
А. Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл
1
Автомашины дизельхөдөлгүүр
ш
1
2
Автомашины бензин хөдөлгүүр
ш
1
3
Хөдөлгүүрийн симулятор
ш
1
4
Автомашины лифт
ш
1
5
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
6
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
7
Оношлогооныкомпьютер /Скайнер/
ш
1
8
Хөдөлгүүрийнсуурь
ш
1
Бензин хөдөлгүүрийн гал
ш
9
1
тохируулагч

Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

170

Клапаншахагч
Түлшцацалттохируулагч
Тосныдаралтхэмжигч
Ременьтатлага
Гинжинтатлага
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн
компресс хэмжигч
Сийрэгжилтхэмжигч

10
11
12
13
14
15
16

ш
ш
ш
ш
ш
ш

1
1
1
1
1

ш

1

1

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.
Онолын мэдлэг үнэлэх үнлгээний орчин
№
Шаардлагатай тавилга, эд хогшил
1
2
3
4
5

Багшийн ширээ
Багшийн сандал
Сурагчийн ширээ
Сурагчийн сандал
Компьютер

Хэмжих
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

тоо
1
1
15
30
30
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Ур чадварын үнэлгээ хийхэд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл
№
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
Хэмжих
тоо
нэгж
1
Автомашины лифт
ш
1
2
Автомашины хөдөлгүүр өргөгч
ш
1
3
Дугуйтай тэргэнцэр
ш
1
4
Оношлогооны компьютер /Скайнер/
ш
1
5
Хөдөлгүүрийн суурь
ш
1
6
Бензин хөдөлгүүрийн гал тохируулагч
ш
1
7
Клапан шахагч
ш
1
8
Түлш цацалт тохируулагч
ш
1
9
Тосны даралт хэмжигч
ш
1
10
Ремень татлага
ш
1
11
Гинжин татлага
ш
1
12
Бензин, дизель хөдөлгүүрийн компресс хэмжигч
ш
1
13
Сийрэгжилт хэмжигч
ш
1
14
Тортог хэмжигч
ш
10-15
15
Компресс метр
ш
10-15
16
Очлуур шалгагч
ш
10-15
17
Очлуур цэвэрлэгч
ш
10-15
18
Ареометр
ш
10-15
19
Инжектор, форсунк шалгагч
ш
10-15
20
Тэгш хавтан
ш
10-15
21
Хийн компрессор
ш
10-15
22
Слесарийн ширээ
ш
10-15
23
Тиски
ш
10-15
24
Бүх төрлийн түлхүүр багаж
ш
10-15
25
Цахилгааны семилятор
26
Гэрэлтүүлгийн семулятор
Үнэлгээнд шаардлагатай түүхий эд материал
№
Шаардлагатай түүхий эд,
Хэмжих
материал
нэгж
1
2
3
4
5
6
7
8

Нэг
суралцагчид
оногдох тоо

Нэгжийн
үнэ

Нийт
үнэ

Гидрийн шингэн
Цахилгааны линт
Тоормосны шингэн
Наклад
Зэв арилгагч
Хөдөлгүүрийн тос
Жийрэг
Цахилгааны лент

4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):. Үүнд:
Бичгээр, амаар, ажиглалт, төсөлт ажил биечлэн гүйцэтгэх, судалгаа /case study/,
мэтгэлцээн, илтгэл, дүгнэн хэлэлцэх, хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:
Чадамжийн
элемент

ЧЭ 1. Автомашины
Цахилгаан энерги
хангах хэлхээг засах

ЧЭ 2. Автомашины
асаах стартерыг
засах

ЧЭ 3. Автомашины
гэрэлтүүлгийг
засварлах

Автомашины засварчин
IV
Автомашины цахилгаан тоноглол, электрон
системийг засварлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Батарейн гэмтлийг
оношлох , засварлах
ГШҮ 1.2 Генераторын цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг оношлох
ГШҮ 1.3 Генераторыг задалж
угсрах
ГШҮ 1.4 Генераторын эд ангийн
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 2.1 Стартерын цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг оношлох
ГШҮ 2.2 Стартерыг задалж угсрах
ГШҮ 2.3 Стартерын эд ангийн
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.1 Их гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 3.2 Оврын гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)








Батарейн багтаамжийг шалгагч багажаар
оношлож хүчдлийн уналтыг тодорхойлсон
Генераторын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
дарааллын дагуу оношлож дүгнэлт гаргасан
Генераторыг технологийн дагуу задалж
угсарсан
Генераторын эд ангиудад нарийвчилсан
үзлэг хийж гэмтлийг тодорхойлсон
Стартерын цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
дарааллын дагуу оношлож дүгнэлт гаргасан
Стартерыг технологийн дагуу задалж
угсарсан
Стартерын эд ангиудад нарийвчилсан үзлэг
хийж гэмтлийг тодорхойлсон



Их гэрлийн хэлхээний гэмтлийг дарааллын
дагуу шалган засварлаж асаасан



Оврын гэрлийн хэлхээний гэмтлийг
дарааллын дагуу шалган засварлаж
асаасан

ТС 8211-20-011-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл
Асуулгын
арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр

Асуулгын
арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга
Асуулгын
арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга
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ЧЭ 4. Автомашины
их биеийн
цахилгаан тоноглол
засах

ГШҮ 3.3 Эргэх болон ослын
дохионы цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.4 Бүхээгийн гэрэлтүүлгийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.5Тоормосны болон ухрах
гэрлийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 3.6 Нэмэлт гэрэлтүүлгийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.1 Хаалганы цоожлох
системийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.2 Шил өргөгчийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 4.3 Шил арчигч болон
угаагчийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.4 Цан арилгагч \шил
халаагч\ цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг тодорхойлж засварлах
ГШҮ 4.5 Толины удирдлагын
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
ГШҮ 4.6 Агаар сэлгэх системийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг
тодорхойлж засварлах





















Эргэх ба ослын дохионы гэрлийн хэлхээний
гэмтлийг дарааллын дагуу шалган
засварлаж асаасан
Бүхээгийн гэрлийн хэлхээний гэмтлийг
дарааллын дагуу шалган засварлаж
асаасан
Тоормосны болон ухрах гэрлийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг дарааллын дагуу
шалган засварлаж асаасан
Нэмэлт гэрэлтүүлгийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг дарааллын дагуу шалган
засварлаж асаасан
Хаалганы цоожлох системийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг дарааллын дагуу
шалган засварлаж асаасан
Шил өргөгчийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг дарааллын дагуу шалган
засварлаж асаасан
Шил арчигч болон угаагчийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг дарааллын дагуу
шалган засварлаж асаасан
Цан арилгагчийн цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг дарааллын дагуу шалган
засварлаж асаасан
Толины удирдлагын цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг дарааллын дагуу зөв шалган
засварлаж асаасан
Агаар сэлгэх системийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг дарааллын дагуу
шалган засварлаж асаасан

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр

Асуулгын
арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга

Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр

Асуулгын
арга
Бичгийн арга
Ажиглалтын
арга
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ГШҮ 4.7 Суудал тохируулах болон
халаах системийн цахилгаан
хэлхээний гэмтлийг тодорхойлж
засварлах
ГШҮ 5.1 Хулгайгаас хамгаалах
системийг оношлож засварлах
ГШҮ 5.2 Ослоос урьдчилан
сэргийлэх системийг оношлож
засварлах
ЧЭ 5. Авто машины
аюулгүйн болон
электрон системийн
цахилгаан тоноглол
засах

ГШҮ 5. 3 Бэртэл гэмтлээс
хамгаалах системийг оношлож
засварлах
ГШҮ 5.4 Хөдөлгүүрийн
удирдлагын электрон системийг
оношлох засварлах
ГШҮ 5.5 Хүч дамжуулах ангийн
электрон системийг оношлох
засварлах
ГШҮ 5.6 Явах ангийн электрон
системийг оношлох засварлах



Суудал тохируулах болон халаах системийн
цахилгаан хэлхээний гэмтлийг дарааллын
дагуу шалган засварлаж асаасан



Асаах түлхүүрийн аюулгүй байдлын
системийн оношлогоо хийж засварласан
Дохиоллын системийн хэлхээний
оношлогоо хийж засварласан
Дуут дохионы цахилгаан хэлхээний
гэмтлийг оношлож засварласан
ABS -н болон шарвалтын эсрэг системийн
оношлогоог хийж гэмтлийг засварласан
Хийн дэрний системийн ажиллагааг зөв
оношлож засварласан
Суудлын бүсний хэлхээг оношлож
засварласан
Хөдөлгүүрийн удирдлагын электрон
системийн оношлогоог авто скайнер
ашиглан тодорхойлж засварласан
Хүч дамжуулах ангийн удирдлагын электрон
системийн оношлогоог авто скайнер
ашиглан тодорхойлж засварласан
Явах ангийн удирдлагын электрон
системийн оношлогоог авто скайнер
ашиглан тодорхойлж засварласан












Симулятор
бүхий орчин
эсвэл бодит
ажлын байр
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