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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
ХНХЯ

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

ХХҮГ

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар

МББХГ

Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

ЧСС

Чадамжинд суурилсан сургалт

ЧН

Чадамжийн нэгж

ЧЭ

Чадамжийн элемент

ГШҮ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ҮШҮ

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт (гүйцэтгэлийн нотолгоо)

МЧХ

Мэдлэг, чадвар, хандлага

ГЦХ

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ

ХАБЭА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ҮТ

Үнэлгээний төв

БАЗТ

Бүсийн арга зүйн төв

МБСС

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын стандарт

ҮАМАТ - 08

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

I.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

II.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

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

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

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

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

ҮНЭЛГЭЭ

1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө
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I.

№

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн нэгжийн
код

1

Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх

CB 7116-18-01-401

2

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих

CB 7116-18-02-401

3

Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах

CB 7116-18-03-401

4

Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх

CB 7116-18-04-401

5

Гүүрийн байгууламж барих

CB 7116-18-05-401

6

Авто замын хучлага хийх

CB 7116-18-06-401

7

Авто зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх

CB 7116-18-07-401

8

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх

CB 7116-18-08-401
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-01-401

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд авто зам,
гүүрийн байгууламжийн талбайд үйлдвэрлэлийн баазыг байгуулахад оролцох, шороон
ордоос дээж авах, дээжийг лабораторит хүргэх, даланд буусан том чулууг түүх, гарсан
нүхэнд нь шороо дүүргэж хийх, далангийн гадаслагаа хийхэд шаардагдах мэдлэг, ур
чадвар, хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ

1

ЧЭ1:
Үйлдвэрлэлийн
бааз байгуулах

2

ЧЭ2: Шороон
ордоос дээж
авахад туслах

3

ЧЭ3: Далангийн
хажуу налууг
хийх

ГШҮ 1.1 Ажлын талбайг
бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Үйлдвэрлэлийн
баазын суурийн ажил хийх
ГШҮ 1.3 Үйлдвэрлэлийн
баазын (заводын) угсралтын
ажил хийх
ГШҮ 1.4 Үйлдвэрлэлийн
баазын тоног төхөөрөмж
багаж хэрэгслэлийг
байрлуулах
ГШҮ 1.5 Бараа материалын
хадгалалт, хамгаалалт хийх
ГШҮ 2.1 Лабораторийн
инженер, лаборантын заасан
цэгээс дээж авах
ГШҮ 2.2 Авсандээжийг
лабораторид хүргэж
хүлээлгэн өгөх
ГШҮ 3.1 Далангийн хажуу
налууг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 3.2 Далангийн хажуу
налууд чулуун бэхэлгээ хийх

Нийт цаг
Онол, дадлагын харьцаа

Үйлдвэр
лэл
дээр
Чадамжий

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Oнол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 216
Дадлага

н
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

24

56

80

6

16

22

10

32

72

114

36
108
20: 80

72

216
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай тусламж
үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй салхинд
ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авах
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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 зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
Үйлдвэрлэлийн бааз байгуулах
ГШҮ 1.1 Ажлын талбайг бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Үйлдвэрлэлийн бааын суурийн ажил хийх
ГШҮ 1.3 Үйлдвэрлэлийн баазын (заводын)
угсралтын ажил хийх
ГШҮ 1.4 Үйлдвэрлэлийн баазын тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслэлийг байрлуулах
ГШҮ 1.5 Бараа материалын хадгалалт,
хамгаалалт хийх
80
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Үйлдвэрлэлийн баазын суурийн ажил
 Үйлдвэрлэлийн баазын угсралтын ажил
 Тоног төхөөрөмж ашиглалт
 Саравч, агуулахад тавигдах шаардлага
 Бараа материалыг зөөвөрлөх, хадгалалт
хамгаалалт
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Шуудууг зургийн дагуу ухах
 Бетон суурийг ухах, цутгах
 Үйлдвэрлэлийн бааз угсрах
 Саравч агуулах барих
 Бараа материал тээвэрлэх, хураах, хадгалах
 Шаардлагын дагуу гүйцэтгэлээ шалгах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Эв дүйтэй гүйцэтгэх
 Гярхай байх
 Найдвартай гүйцэтгэх
 Багаар ажиллах
 Цаг баримталдаг байх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:








Сонор сэрэмжтэй байх
Онолын кабинет
Дадлагын газар
Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Чигийн утас, Тууз, Тэмдэглэгээний хэрэгсэл,
Дүүргэгч материал, Барьцалдуулагч материал,
Хадаас, Шрүп, Боолт, хэв, хашмал
Отверк, Бахь,Хүрз, Жоотуу, Хөрөө, Гадас, Лантуу,
Дэгээ, Нийвий, Хувин, Метр, Трос, Домакрат,
Насилка, Тэгш ус, Гар тайл, Түлхүүр,
багажныхэрэгсэл, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч, Гар
зуурагч, Цахилгаан үүсгүүр
1. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
2. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
3. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
4. И.Гончигзэвэг “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он

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

Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажил хийх
Шороон ордоос дээж авахад туслах
ГШҮ 2.1 Лабораторийн инженер, лаборантын
заасан цэгээс дээж авах
ГШҮ 2.2 Авсан дээжийг лабораторид хүргэж
хүлээлгэн өгөх
22
15-30
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хөрснөөс дээж авах,хүлээлгэн өгөхөд тавигдах
шаардлага
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Хөрснөөс дээж авах, хүлээлгэн өгөх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Эв дүйтэй гүйцэтгэх
 Гярхай байх
 Багаар ажиллах
 Сонор сэрэмжтэй байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шуудай
Хүрз, Жоотуу, Хутгуур, Гартэрэг
1. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
2. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
3. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
4. И.Гончигзэвэг “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10

Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
Далангийн хажуу налууг хийх
ГШҮ 3.1 Далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 3.2 Далангийн хажуу налууд чулуун бэхэлгээ
хийх
114
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Далангийн хажуу налуугийн хэлбэржүүлэлт
 Далангийн хажуугийн чулуун бэхэлгээ
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх
 Далангийн хажуу налууд чулуун бэхэлгээ хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Эв дүйтэй гүйцэтгэх
 Гярхай байх
 Багаар ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шуудай
Хүрз, Жоотуу, Хутгуур, Гартэрэг
1. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
2. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
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3. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
4. И.Гончигзэвэг “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах





Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

1

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр
Отверк

2

Бахь

ширхэг

15

3

Хүрз

ширхэг

15

№

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт

ширхэг

15

(KENDO фирм байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн,
цахилгааны хамгаалалт бүхий
бариултай байх (KENDO фирм
байх)
3 ба 5 кг, ган төмрөөр
хийгдсэн, (KENDO фирм байх)
13

4

Жоотуу

ширхэг

5

5

Гар хөрөө

ширхэг

15

6

Гадас

ширхэг

200

7

Лантуу

ширхэг

5

8

Арматур боох дэгээ

ширхэг

15

9

Нийвий

ширхэг

15

10

Хувин

ширхэг

15

11

Метр

ширхэг

15

12

Тросс
Домакрат буюу
өргөгч

метр

300

ширхэг

5

13

3-5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн
байх, (KENDO фирм байх)
ажлын зориулалтын (KENDO
фирм байх)
4 мм брус, 13мм арматур, ган
төмөр
Ган төмрөөр хийгдсэн, ажлын
зориулалт
Ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
ган төмөр толгойтой, модон
иштэй, (KENDO фирм байх)
5-10 л-ийн багтаамжтай, ган
төмрөөр хийгдсэн, цорготой
50 м-ийн урттай, эвхэгддэг
рулет, (KENDO фирм байх)
D=4 мм
(KENDO фирм байх)

14

Насилка

ширхэг

5

15

Тэгш ус

ширхэг

15

16

ширхэг

5

ком

5

(KENDO фирм байх)

18
19
20

Гар тайл
Түлхүүр багажны
хэрэгсэл
Гар тэрэг
Гар нягтруулагч
Гар зуурагч

Ажлын зориулалтын,
зориуллалтын бариултай байх
60, 120 см-ийн урттай (KENDO
фирм байх)
(KENDO фирм байх)

ширхэг
ширхэг
ширхэг

10
5
5

21

Цахилгаан үүсгүүр

ширхэг

3

22

Хутгуур

ширхэг

15

Ажлын зориулалтын
WP-1550 A HONDA
(KENDO фирм байх)
220 вт KIPOR KGE 12 E3 9.6
квт
(KENDO фирм байх)
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
 “Засмал зам төсөллөх” УБ хот 2003 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих
технологи”И.Гончигзэвэг, УБ хот 2011 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
УБ хот 2014 он
 Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он

3

Тоо ширхэг
1
ГШҮ бүрээр
Тус бүр 15-30

14



4
5
6
7
8
9
10

Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандартын эмхэтгэл, норм норматив,
Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрэм,

Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭ бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Чигийн утас
Тууз
Тэмдэглэгээний хэрэгсэл
Дүүргэгч материал
Барьцалдуулагч материал
Хадаас
Шрүп
Боолт
Хэв
Хашмал
Шуудай

ширхэг
ширхэг
ширхэг
М3
тн
кг
хайрцаг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

15
15
30
36
3
10
10
100
50
50
50

Нэг
бүрийн
үнэ

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

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг
хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлт/стандарт)
-

ГШҮ 1.1 Ажлын
талбайг бэлтгэх

ЧЭ1:
Үйлдвэрлэлийн
бааз байгуулах

ГШҮ 1.2
Үйлдвэрлэлийн
баазын суурийн ажил
хийх
ГШҮ 1.3
Үйлдвэрлэлийн
баазын (заводын)
угсралтын ажил хийх
ГШҮ 1.4
Үйлдвэрлэлийн
баазын тоног
төхөөрөмж багаж

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

Инженерийн зааварчилгааны дагуу
ажлын хэмжээ, чигийг заасан гадас зоож,
утас татсан.
Ажлын талбайн шуудууг ёроолын өргөн
нь 0,15м, гүн нь 0,6 м, налуу нь 1:1,5м
харьцаагаар өөрийн болон бусдын
аюулгүй байдлыг хангаж ухсан.

-

Бетон суурь хийх зураг төслийг уншсан.
Бетон суурийн нүхийг инженер,
техникийн ажилтны зааварчилгааны
дагуу нягт нямбай ухаж цутгасан.

-

Заводын тоног төхөөрөмжийн угсралтын
схемийг уншсан.
Суурин машин механизмтай ажиллах
үеийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг баримталж
схемийн дагуу суурилуулсан.

-

-

CB 7116-18-01-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин
-

Ажлын орчин
нөхцөл,
Дадлагын
газар,
Сургалтын
онолын
танхим

-

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг сонгоно)
Ярилцлага,
ажиглалт,
тест,
эцсийн
бүтээгдэхүүн

Ажлын зурагт заагдсан хэмжээсийг
уншсан.
Зурагт заагдсан хэмжээсийн дагуу тоног
төхөөрөмжийг байрлуулсан.
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хэрэгслэлийг
байрлуулах

-

ГШҮ 1.5 Бараа
материалын
хадгалалт, хамгаалалт
хийх

ЧЭ2: Шороон
ордоос дээж
авахад туслах

ГШҮ 2.1 Лабораторийн
инженер, лаборантын
заасан цэгээс дээж
авах
ГШҮ 2.2 Авсан
дээжийг лабораторид
хүргэж хүлээлгэн өгөх

-

-

ЧЭ3: Далангийн
хажуу налууг
хийх

ГШҮ 3.1 Далангийн
хажуу налууг
хэлбэржүүлэх

-

ГШҮ 3.2 Далангийн
хажуу налууд чулуун
бэхэлгээ хийх

Байрлуулсан үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зургийн
дагуу суурилуулсан эсэхийг шалгасан.
Саравч агуулахыг зураг төслийн дагуу
барьсан.
Бараа материалыг хураах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган
ажилласан.
Бараа материалыг горимындагуу ангилж
эмх цэгцтэй хурааж өрсөн.
Хөрсний дээж авахад шаардлагатай
багаж, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэсэн.
Стандартад заасны дагуу хөрснөөс дээж
авсан.
Дээжийг тээврийн хэрэгсэлд
хорогдолгүйгээр ачиж буулгасан.
Дээжийг хорогдолгүйгээр лабораторийн
ажилтанд хүлээлгэн өгсөн.
Далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэхэд
шаардлагатай хүрз, гаапууг шалгаж
бэлтгэсэн.
Инженерийн зааварчилгааны дагуу
далангийн хажуу налууг 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1:
5‰ налуутай хэмжээсээр гараар
хэлбэржүүлсэн.
Далангийн хажуу налууд инженерийн
зааварчилгааны дагуу өөрийн болон
бусдын аюулгүй байдлыг ханган том
чулуу хоорондын зайг дүүргэж жижиг
чулууг жигд, хөдөлгөөнгүй, гүн чигжиж
суулгасан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-02-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд арматурын бэлдэц бэлтгэх, арматур зангидах, хэв
хашмалыг бэлтгэх, угсрах, хоолойн бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэх, хоолойд битум
түрхлэг хийх, буцаан дүүргэлт хийн нягтруулах, орох гарах амсрын чулуун өрлөг өрөх
зэрэг мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН1 Авто зам гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1: Хоолойн
суурь хийх

2

ЧЭ2: Арматурын
хэлхээс зангидах

3

ЧЭ3: Хэв
хашмалыг угсрах

4

ЧЭ4: Суурийн
бетоныг цутгаж
арчлах

ГШҮ 1.1 Хоолойн суурийн
нүхийг ухах
ГШҮ 1.2 Хоолойн суурийг
гараар тэгшлэх
ГШҮ 1.3 Хоолойн суурийг
гараар нягтруулах
ГШҮ 2.1 Арматурыг тасдах
ГШҮ 2.2 Арматурыг матах
ГШҮ 2.3 Арматурыг зангидах
ГШҮ 3.1 Хэв хашмал бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Хэв хашмалыг угсрах
ГШҮ 4.1 Бетон хольцонд орох
материалыг бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Бетон хольцыг зуурах
ГШҮ 4.3 Бетон хольцыг цутгах
ГШҮ 4.4 Бетон хольцыг гараар
тарааж тэгшлэх
ГШҮ 4.5 Бетон хольцыг
доргиулж нягтруулах
ГШҮ 4.6 Бетон хольцыг
өнгөлөх
ГШҮ 4.7 Бетоныг арчлах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрл
эл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 198
Дадлага

4

6

10

6

18

24

6

12

18

6

12

18

19

5

ЧЭ5: Хоолойн
угсралтын ажил
хийх

6

ЧЭ6: Ус
тусгаарлах үе
хийх

7

ЧЭ7: Хоолойн
амсрын чулуун
бэхэлгээ хийх

ГШҮ 5.1 Хоолойн цагираг өрөх
ГШҮ 5.2 Дугуй хоолойн
залгаас хэсгийг чигжих
ГШҮ 5.3 Дугуй хоолойн тулц
бетон цутгах
ГШҮ 5.4 Дугуйн хоолойн бүс
бетон цутгах
ГШҮ 5.5 Дөрвөлжин хоолойн
их биеийн арматур зангидах
ГШҮ 5.6 Дөрвөлжин хоолойн
их биеийн хэвийг бэхлэх
ГШҮ 5.7 Их биеийн бетон
цутгах12
ГШҮ 5.8 Толгой далавчны
арматур зангидах
ГШҮ 5.9 Дугуй болон
дөрвөлжин хоолойн толгой
далавчны хэв хашмал
зангидах
ГШҮ 5.10 Толгой далавчны
бетон цутгах
ГШҮ 6.1 Хоолойд түрхмэл ус
тусгаарлагч хийх
ГШҮ 6.2 Хоолойд наамал ус
тусгаарлагч хийх
ГШҮ 7.1 Хоолойн амсрын орох
гарах хэсгийн тэгшилгээ хийх
ГШҮ 7.2 Хоолойн амсрын
бэхэлгээ хийх

Нийт цаг
Онол, дадлагын харьцаа

6

8

14

4

8

12

4

8

90

102

36

72
90
18: 82

198

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн дэвсгэр
үе ба далангийн материал. Техникийн шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
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 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай тусламж
үзүүлэх


Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй
салхинд ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх

Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
Ажлын хүрээнд хамтран
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
ажиллах хүмүүс
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
Орчин нөхцөл
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 1-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Хоолойн суурь хийх
ГШҮ 1.1 Хоолойн суурийн нүх ухах
ГШҮ 1.2 Хоолойн суурийг гар аргаар тэгшлэх
ГШҮ 1.3 Хоолойн суурийг гар аргаар нягтруулах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

10
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хоолойн суурийн ажил
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтаны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Хоолойн суурийг ухах
 Хоолойн суурийг гар аргаар тэгшлэх
 Хоолойн суурийг гар аргаар нягтруулах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг
Бээлий, Хүрз, Жоотуу, Лоом, Малтуур, Насилка, Гар
тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
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5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ын 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:

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Арматурын хэлхээс зангидах
ГШҮ 2.1 Арматурыг тасдах
ГШҮ 2.2 Арматурыг матах
ГШҮ 2.3 Арматурыг зангидах
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15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Арматурын ажил
 Арматурын бэлдэц бэлтгэх технологи
 Арматур угсрах технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Арматурын түүвэр хийх
 Арматур тасдах
 Арматурыг матах
 Арматурыг зангидах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
23




Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Арматур, Арматурын цэгэн уяаны утас
Метр, Дэгээ, Тэмдэглэгээний шохой, Тасдагчийн ир,
Тасдагч, Матагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Хэв хашмал угсрах
ГШҮ 3.1 Хэв хашмал бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Хэв хашмалыг угсрах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

18
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хэв хашмалын төрөл
 Хэв хашмал бэлтгэх, угсрах технологи
 Хэв хашмал бэхлэх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Хэв хашмал сонгох
 Хэв хашмал бэлтгэх
 Хэв хашмалыг төслийн байранд угсрах
 Хэв хашмалыг бэхлэх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Хэв, Гадна дотор талын булан, Тай, Ханын дэгээ,
Панел /банз, хавтан, хэвний хатуулга/, Түгжээ,
Холбоос, Шрүпп, Хадаас, Зай баригч
Алх, Бахь, Метр, Тэгш ус, Гадас отвес, Гар хөрөө,
Гар дрилл, Гар тайрагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
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3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
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:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Суурийн бетон цутгаж арчлах
ГШҮ 4.1 Бетон хольцонд орох материалыг бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Бетон хольцыг зуурах
ГШҮ 4.3 Бетон хольцыг цутгах
ГШҮ 4.4 Бетон хольцыг гараар тарааж тэгшлэх
ГШҮ 4.5 Бетон хольцыг доргиулж нягтруулах
ГШҮ 4.6 Бетон хольцыг өнгөлөх
ГШҮ 4.7 Бетоныг арчлах
18
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Бетоны орцын тооцоо
 Бетон хольц бэлгэх технологи
 Бетон зуурагчийн төрөл
 Бетон зуурмагийг цутгах, нягтруулах технологи
 Бетоныг арчлах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэн ажиллах
 Бетон зуурмагийн найрлагын тооцоог хийх
 Бетон зуурмаг бэлтгэх, цутгах
 Бетонд өнгөлгөө хийх, арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Цемент, Хайрга, Дайрга, Элс, Ус, Бетоны нэмэлт
Шанага, Хүрз, Хувин, Рэйк, Малтуур, Гар тэрэг,
Өнгөлөгч, Зуурагч, Гүний доргиулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Хоолойн угсралтын ажил хийх
ГШҮ 5.1 Хоолойн цагираг өрөх
ГШҮ 5.2 Дугуй хоолойн залгаас хэсгийг чигжих
ГШҮ 5.3 Дугуй хоолойн тулц бетон цутгах
ГШҮ 5.4 Дугуйн хоолойн бүс бетон цутгах
ГШҮ 5.5 Дөрвөлжин хоолойн их биеийн арматур
зангидах
ГШҮ 5.6 Дөрвөлжин хоолойн их биеийн хэвийг
бэхлэх
ГШҮ 5.7 Их биеийн бетон цутгах
ГШҮ 5.8 Толгой далавчны арматур зангидах
ГШҮ 5.9 Дугуй болон дөрвөлжин хоолойн толгой
далавчны хэв хашмал зангидах
ГШҮ 5.10 Толгой далавчны бетон цутгах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

14
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Ажлын зураг
 Хоолойн төрөл, ангилал
 Дугуй хоолой угсрах технологи
 Дөрвөлжин хоолой угсрах технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Ажлын зураг унших
 Хоолойн төрлийг сонгох
 Хоолой өрөх
 Хоолойнд залгаас чигжээс хийх
 Зургийн дагуу хоолойн бүс бетон цутгах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Олс, Цемент, Хайрга, Дайрга, Элс, Ус, Нэмэлт,
Битум
Алх, Рэйк, Хувин, Шанага, Хүрз, Малтуур, Ивүүргэ
мод, Турба, Гар тэрэг, Зуурагч, Өнгөлөгч, Гүний
доргиулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
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3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-ын 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:

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Ус тусгаарлах үе хийх
ГШҮ 6.1 Хоолойд түрхмэл ус тусгаарлагч хийх
ГШҮ 6.2 Хоолойд наамал ус тусгаарлагч хийх
12
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Ус тусгаарлагчийн төрөл, ангилал
 Хоолойн ус тусгаарлагч хийх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэн ажиллах
 Ус тусгаарлагчийг сонгох
 Хоолойд ус тусгаарлагч хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай гүйцэтгэх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Битум, Хар цаас
Бээлий, Метр, Хайч, Багс, Хувин
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
Хоолойн амсрын чулуун бэхэлгээ хийх
ГШҮ 7.1 Хоолойн амсрын орох, гарах хэсгийн
тэгшилгээ хийх
ГШҮ 7.2 Хоолойн амсрын бэхэлгээ хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

102
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хоолойн орох гарах амсар, түүний бэхэлгээ
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Хоолойн орох, гарах амсрын тэгшилгээ хийх
 Хоолойн орох, гарах амсрын бэхэлгээ хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Багаар ажиллах
 Ажигч гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Чулуу, Цемент, Дүүргэгч материал, Ус, Бетоны
нэмэлт
Чиг утас, Метр, Хайч, Гадас, Хүрз, Жоотуу, Лантуу,
Гар тэрэг
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
4. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
5. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
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6. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
8. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
9. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:






ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:











Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
Сургалтын тоног
Хэмжих
Тоо
Техникийн
№
төхөөрөмж, багаж
нэгж
ширхэг
үзүүлэлт,тодорхойлолт
хэрэгслийн нэр
1
Арматур
Урт метр
500
D=13 мм
2
Арматур
Урт метр
500
D=22 мм
3
Арматур /катанг/
Урт метр
500
D=8 мм
Арматурын цэгэн
4
Боодол
10
ажлын зориулалтын
уяаны утас
5
Хэв
Ширхэг
200
Иж бүрэн
Гадна дотор талын
6
Ширхэг
50
булан
7
Тай
Ширхэг
50
Ажлын зориулалтын
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8

Ханын дэгээ

Ширхэг

50

9

Панел

Ширхэг

50

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Түгжээ
Холбоос
Шрүпп
Хадаас
Зай баригч
Цемент
Дайрга
Дайрга
Элс
Ус
Бетоны нэмэлт
Олс
Битум
Хар цаас

Ширхэг
Ширхэг
Хайрцаг
Кг
Ширхэг
Тн
М3
М3
М3
Тн
Тн
метр
Тн
Боодол

300
200
10
20
20
2
18
18
18
10
1
150
2
10

Ажлын зориулалтын
банз, хавтан, хэвний
хатуулга бүхий
хэрэгсэлтэй
ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын
80 мм
PO-42,5
5-10 мм
10-20 мм
0-5 мм
Тээвэрлэх
D=30 мм
90-130 маркын
80 мм

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжитхичээлийнтөлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи”
УБ хот 2011 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
хот УБ хот 2014 он
 И.Гончигзэвэг “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
 Зам, тээврийн хөгжлийн төв Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
 Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандартын эмхэтгэл, норм норматив,
 Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрэм,
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест

3

4
5
6
7
8
9

Тоо ширхэг
1
ГШҮ бүрээр

Тус бүр 15-30

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
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10

Бие түзүүлэн

ЧН бүрээр төлөвлөсөн

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

Материалын нэр
Бээлий
Хүрз
Жоотуу
Лоом
Малтуур
Насилка
Гар тэрэг
метр
Дэгээ
Тэмдэглэгээний шохой
Тасдагчийн ир
Тасдагч
Матагч
Алх
Бахь
Тэгш ус
Гадас отвес
Гар хөрөө
Гар дрилл
Гар тайрагч
Шанага
Рэйк
Өнгөлөгч
Гүний доргиулагч
Ивүүргэ мод
Турба
Зуурагч
Хайч
Багс
Хувин
Чиг утас
Гадас
Лантуу

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
боодол
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

300
15
5
5
15
5
10
15
15
5
30
5
3
15
15
15
15
15
5
5
15
15
15
5
10
10
3
15
15
15
15
200
5

Нэг
бүрийн
Үнэ

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

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто замын ус зайлуулах хоолой барих

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

ГШҮ 1.1 Хоолойн
суурийн нүхийг ухах
ЧЭ1:
Хоолойн
суурь хийх

ГШҮ 1.2 Хоолойн
суурийг гараар
тэгшлэх
ГШҮ 1.3 Хоолойн
суурийг гараар
нягтруулах

ЧЭ2:
Арматурын

ГШҮ 2.1 Арматурыг
тасдах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

-

-

Хоолойн суурийн ажлын зурагтай танилцаж
хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын
зааварчилгаа авсан
Хоолойн суурийн нүхийг ухах жоотуу, лоом, хүрзийг
шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Суурийн нүхийг ухахдаа ажлын зургийн хүрээнд
технологийн дагуу өөрийн болон бусдын аюулгүй
байдлыг ханган хөрсийг жоотуу, лоомоор урьдчилан
сэндийлж, суларсан хөрсийг хүрзээр гар тэргэнд
ачиж зайлуулсан.
Тэгшилгээ хийх гар тармуур, хүрзийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Ухсан нүхний шороог өөрийн болон бусдын аюулгүй
байдлыг ханган жигд тарааж тэгшилсэн.
Гар нягтруулагчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
Хоолойн суурийн нүхийг гар нягтруулагчаар эхний
мөрийг дараагийн мөрөөр дарж, нэг мөрөөр 5-8
удаа явах замаар 95% -иас багагүйгээр нягтруулна.
Ажлын зурагтай танилцаж ХАБ-ын зааварчилгааг
авсан.

CB 7116-18-02-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин
-

-

Сургалтын
онолын
танхимд,
Дадлагын
газарт,
Ажлын
байранд

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)
- Тест,
- Бүтээлийн
ажил
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хэлхээс
зангидах

-

ГШҮ 2.2 Арматурыг
матах

-

ГШҮ 2.3 Арматурыг
зангидах

-

ГШҮ 3.1 Хэв хашмал
бэлтгэх
ЧЭ3: Хэв
хашмалыг
угсрах

ГШҮ 3.2 Хэв
хашмалыг угсрах

-

Ажилд шаардагдах арматур, тасдагч, тасдагчийн
ир, метр, тэмдэглэгээний шохойг зөөвөрлөн шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу арматур дээр
ажлын хэмжээг тэмдэглэсэн.
Гар тасдагчийн ирийг бэхэлж арматур дээр тавьсан
хэмжээний дагуу тасадсан.
Арматур матахад шаардлагатай метр, шохой,
матагчийгажилд бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу арматур дээр
ажлын хэмжээг тэмдэглэж түүний дагуу матагчийн
бэхэлгээнд арматурыг бэхлэж матсан.
Арматур зангидахад шаардлагатай арматурын
цэгэн утас, дэгээ, бахь, алх, лантуу, метр, бэлэн
болсон арматур зэргийгажилд бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу арматурыг
хэлхээс хэлбэрт ажлын хэмжээний дагуу
байрлуулан армартурын хэлхээс нэг бүрийн
уулзварыг цэгэн утас, дэгээ ашиглан зангидсан.
Ажлын зурагтай танилцаж шаардлагатай
зааварчилгааг авсан.
Хэв хашмалын бэлдэцийг бэлтгэхэд шаардлагатай
хэв, дадна дотор талын булан, тай, ханын дэгээ,
панел, түгжээ, холбоос, олон үетэй наамал хавтан
тус бүрийгшалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Олон үетэй наамал хавтан дээр ажлын хэмжээг
тавьж түүний дагуу хөрөөдөж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалын бэлдэцийг бүтцээр нь ангилсан.
Ажлын зурагтай танилцаж шаардлагатай
зааварчилгааг авсан.
Хэв хашмал угсрахад шаардлагатай метр, алх,
лантуу, тэгш ус, гадас отвес, бахь, хэв хашмалын
бэлдэцийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу ажлын талбайн
хязгаарт гадас зоож чиг татан түүний дагуу хэв
хашмалын бэлдэцийг тэгш ус ашиглан холбож
хадсан.
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ГШҮ 4.1 Бетон
хольцонд орох
материалыг бэлтгэх

-

ГШҮ 4.2 Бетон
хольцыг зуурах

-

ГШҮ 4.3 Бетон
хольцыг цутгах
ЧЭ4:
Суурийн
бетоныг
цутгаж
арчлах

-

ГШҮ 4.4 Бетон
хольцыг гараар
тарааж тэгшлэх

ГШҮ 4.5 Бетон
хольцыг доргиулж
нягтруулах
ГШҮ 4.6 Бетон
хольцыг өнгөлөх
ГШҮ 4.7 Бетоны
арчлах

-

-

-

Шаардлагатай хольцын хэмжээг мэдсэн.
Бетон хольц бэлтгэхэд шаардлагатай дүүргэгч
материал, барьцалдуулагч, ус зэргийг ажлын
талбайд зөөвөрлөн авчирч бэлтгэсэн.
Бетон хольцыг зуурахад шаардлагатай зуурагч
төхөөрөмж, хүрз, насилка зэргийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн элс, хайрга, цемент, ус,
дайрга зэргийг орцын дагуу хэмжээсжүүлэн зуурагч
төхөөрөмжид хийж хольсон.
Бетон хольцыг цутгахад шаардлагатай насилка,
ниви, шпател, хүрз, шанага зэргийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн суурийн хэв хашмалын дотор
бетон хольцыг зөөвөрлөн хийсэн.
Ажилд шаардлагатай хүрз, малтуур зэргийн хэвийн
үйл ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн хэв хашмалд бетон хольцыг
цутгах ажлын өндрийг тэмдэглэж чиг татсан.
Хэв хашмалын дотор бетон хольцыг цутгах явцад
ажлын өндрийн түвшинд хольцыг бэхжихээс өмнө
малтуураар тарааж тэгшилсэн.
Ажилд шаардлагатай гар доргиулагч, хүрз зэргийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Цутгасан бетон хольцыг бэхжихээс өмнө гар
доргиулагчаар хольцын найрлага жигд тархтал
доргиулж нягтруулсан.
Ажилд шаардлагатай ус, ниви, рейкзэргийн хэвийн
үйл ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Доргиулж нягтруулсан бетон хольцын дээд хэсгийг
норгосон нийвийгээр татаж өнгөлсөн.
Ажилд шаардлагатай ус, шланк, хувин зэргийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Инженерийн өгсөн зааварчилгааны дагуу суурийн
бетоныг 2 цаг тутам усласан.
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ГШҮ 5.1 Хоолойн
цагираг өрөх

-

ГШҮ 5.2 Дугуй
хоолойн залгаас
хэсгийг чигжих

-

ЧЭ5:
Хоолойн
угсралтын
ажил хийх

ГШҮ 5.3 Дугуй
хоолойн тулц бетон
цутгах

-

-

ГШҮ 5.4 Дугуйн
хоолойн бүс бетон
цутгах

-

-

Ажилд шаардлагатай цэгэн утас,дэгээ, бахь, отверк,
алх, метр, тэгш ус зэргийн хэвийн үйл ажиллагааг
шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Инженерийн зааварчилгааны дагуу хоолойн цагираг
өрөх ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.
Ажилд шаардлагатай битум, олс чигжигч, хувин
зэргийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Битумыг урьдчилан халааж шингэн төлөвт оруулан
бэлтгэсэн.
Бэлэн болсон битумээ хоолойн цагираг хоорондын
уулзвар хэсэгт түрхэж өгсөн.
Чигжээс хийх олсоо битумд дүрж бэлтгэсэн.
Бэлэн болсон олсоо хоолойн цагираг хоорондын
завсар зайд чигжсэн.
Ажилд шаардлагатай цемент, ус дүүргэгч материал,
хүрз, бахь, алх, шпател, эвүүргэ мод, хувин,
насилка, гар тэрэг, тэгш ус, чиг татах утас зэргийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Тулц бетон цутгахад шаардлагатай бетон хольцод
шаардлагатай материалыг зөөвөрлөн авчирч
бэлтгэсэн
Орцын дагуу материалыг зуурагч төхөөрөмжид
хийж зуурсан.
Бэлэн болсон бетон хольцоороо хоолойн тулц
бетоны ёроолын өргөнийг 0.3м, өндрийг тухайн
барьж буй далангийн өндрийн 1/3 хэмжээтэй
бетоноор цутгасан.
Ажилд шаардлагатай цемент, ус дүүргэгч материал,
хүрз, бахь, алх, шпател, хувин, насилка, гар тэрэг
зэргийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Бүс бетонцутгахад шаардлагатай бетон хольцод
шаардлагатай материалыг зөөвөрлөн авчирч
бэлтгэсэн.
Орцын дагуу материалыг зуурагч төхөөрөмжид
хийж зуурсан.
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-

ГШҮ 5.5 Дөрвөлжин
хоолойн их биеийн
арматур зангидах

-

ГШҮ 5.6 Дөрвөлжин
хоолойн их биеийн
хэвийг бэхлэх

-

ГШҮ 5.7 Их биеийн
бетон цутгах

-

ГШҮ 5.8 Толгой
далавчны арматур
зангидах

-

Бэлэн болсон бетон хольцоороо хоолойн чигжиж
дүүргэсэн хэсэгт бүс бетоноор 0.1-0.5м-ийн
хэмжээтэйгээр бөгжилсөн.
Ажлын зурагтай танилцаж шаардлагатай
зааварчилгааг авсан.
Арматур зангидахад шаардлагатай арматурын
цэгэн утас, дэгээ, бахь, алх, лантуу, метр, бэлэн
болсон арматур зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу арматурыг
хэлхээс хэлбэрт оруулан алхам хооронд 0.1м-ийн
зайтайгаар байрлуулан армартурын хэлхээс нэг
бүрийн уулзварыг цэгэн утас, дэгээ ашиглан
зангидсан.
Арматур зангидахад шаардлагатай боолт, дэгээ,
бахь, алх, хэв, гадна дотор булан, тай, хайч, панел,
турба, турбаны хэвтээ босоо холбоос зэргийг ажилд
бэлтгэсэн.
Ажлын зураг, зааварчилгааны дагуу дөрвөлжин
хоолойн их биеийн хэвийг бэхэлсэн.
Их биеийн бетон цутгахад шаардлагатай Мексир,
Дүүргэгч материал, Хүрз, Насилка, Хувин, Гар тэрэг,
Гар доргиулагч, Ниви, Шпател, Бэхжүүлэгч
материал зэргийгажилд бэлтгэсэн.
Их биеийн бетон цутгахад шаардлагатай бетон
хольцод шаардлагатай материалыг зөөвөрлөн
авчирч бэлтгэсэн.
В25 маркийн бетоны орцын дагуу материалыг
зуурагч төхөөрөмжид хийж зуурсан.
Бэлэн болсон В25 маркийн бетон хольцоороо их
биеийн бетоныг цутгасан.
Зургийн дагуу арматурын бэлдэцийн тэмдэглэгээг
тавьсан.
Толгойн далавчны арматурыг цахилгаан гар
тасдагчаар тасадсан.
Толгойн далавчны арматурыг суурин матагч
машинаар зургийн дагуу матсан.
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ГШҮ 5.9 Дугуй болон дөрвөлжин хоолойн
толгой далавчны хэв хашмал зангидах
ГШҮ 5.10 Толгой
далавчны бетон
цутгах
-

ГШҮ 6.1 Хоолойд
түрхмэл ус
тусгаарлагч хийх

-

ЧЭ6: Ус
тусгаарлах
үе хийх

-

ГШҮ 6.2 Хоолойд
наамал ус
тусгаарлагч хийх

-

ЧЭ7:
Хоолойн
амсрын
чулуун

ГШҮ 7.1 Хоолойн
амсрын орох гарах
хэсгийн тэгшилгээ
хийх

-

-

Бэлэн болсон бэлдэцээр толгойн далавчны
арматурыг зургийн дагуу зангидсан.
Ажлын зурагтай танилцаж толгойн далавчны хэв
хашмалын бэлдэцийг бэлтгэсэн.
Ажлын зургийн дагуу толгойн далавчны хэв хашмал
угсарсан.
Толгойн далавчны хэв хашмалд В20 маркийн бетон
зуурмагаар цутгалт хийсэн.
Гүний доргиулагч ашиглан стандартын дагуу
нягтруулсан.
Цутгагдсан бетоны гадаргууг тэгшилж өнгөлсөн.
Хоолойд түрхмэл ус тусгаарлагч хийхэд
шаардлагатайбитум, битум түрхэх багс, багс, хувин,
бээлийг ажилд бэлтгэсэн.
Түрхмэл ус тусгаарлагчийг урьдчилан халааж
бэлтгэсэн.
Дугуй болон дөрвөлжин хоолойн их биед ажлын
зурагт заасний дагуу тэмдэглэгээ хийсэн.
Бэлэн болсон ус тусгаарлагчаар дугуй болон
дөрвөлжин хоолойн их биед зурагт тэмдэглэсэний
дагуу түрхмэл ус тусгаарлагч хийсэн.
Хоолойд наамал ус тусгаарлагч хийхэд
шаардлагатай метр, Хайч, Зориулалтын хар цаас
зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Наамал ус тусгаарлагчийг урьдчилан ажилд
бэлтгэсэн.
Дугуй болон дөрвөлжин хоолойн их биед ажлын
зурагт заасний дагуу тэмдэглэгээ хийсэн.
Бэлэн болсон ус тусгаарлагчаар дугуй болон
дөрвөлжин хоолойн их биед зурагт тэмдэглэсэний
дагуу наамал ус тусгаарлагч хийсэн.
Хоолойн амсрын орох гарах хэсгийн тэгшилгээ
хийхэд шаардлагатай метр, хүрз, гадас, чигийн
утас, насилка, гар тэрэг зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Инженерийн зааварчилгааны дагуу хоолойн орох,
гарах хэсгийн талбайг тэгшилсэн.
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бэхэлгээ
хийх

ГШҮ 7.2 Хоолойн
амсрын бэхэлгээ
хийх

-

-

Ажлын зурагтай танилцаж шаардлагатай
зааварчилгааг авсан.
Хоолойн амсрын бэхэлгээхийхэд шаардлагатай
метр, хүрз, жоотуу, лантуу, алх, насилка, гар тэрэг,
бээлий зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Том хэмжээтэй чулуугаар дугуй болон дөрвөлжин
хоолойн орох гарах амсар, тосгуурт зурагт заасны
дагуу 1 дэхь үеэр чулууг хөдөлгөөнгүй болтол гүнд
ухаж суулгасан.
Жижиг хэмжээтэй чулуугаар дугуй болон дөрвөлжин
хоолойн орох гарах амсар, тосгуурт зурагт заасны
дагуу 2 дахь үеэр чулууг хөдөлгөөнгүй болтол гүнд
ухаж суулгасан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-03-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд далд шуудууны сувгийн нүх ухах, түвшин тавих,
буталсан чулуун суурь хийх, лотки угсрах, буцаан дүүргэлт хийн нягтруулах, задгай
шуудууны чулуун өрлөг хийх, хавтан өрөх, бетонон шуудуу хийхэд шаардагдах мэдлэг,
ур чадвар хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:



ЧН 1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1: Хэмжилтийн
ажилд оролцох

2

ЧЭ2: Ус
зайлуулах
сувгийн суурь
бэлтгэх

3

ЧЭ3: Ус
зайлуулах
сувгийн (лотки)

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд
хэрэглэгдэх гадас бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн гадсыг
инженерийн хэмжсэн цэгт
зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд
тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 2.1 Ус зайлуулах суваг,
шуудууны суурийн нүх ухах
ГШҮ 2.2 Ус зайлуулах суваг,
шуудууны ул суурийг тэгшилж
нягтруулах
ГШҮ 2.3 Ус зайлуулах суваг
шуудуунд буталсан чулуун
суурь хийх
ГШҮ 3.1 Ус зайлуулах сувгийн
(лотки) угсралтыг хийх
ГШҮ 3.2 Ус зайлуулах сувгийн
(лотки) худаг хийх

н
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 160
Дадлага

2

8

10

4

8

12

4

24

28

45

угсралтын ажил
хийх

4

ЧЭ4: Шуудуунд
бэхэлгээ хийх

5

ЧЭ5: Бетонон
шуудууны ажил
хийх

ГШҮ 3.3 Ус зайлуулах сувгийн
(лоткины) залгаасыг чигжих
ГШҮ 3.4 Буцаан дүүргэлтийг
хийх
ГШҮ 4.1 Шуудуунд чулуун
бэхэлгээ хийх
ГШҮ 4.2 Шуудуунд хавтан
бэхэлгээ хийх
ГШҮ 4.3 Бэхэлгээгүй шуудуу
засах
ГШҮ 5.1 Ус зайлуулах сувгийн
арматурыг зангидах
ГШҮ 5.2 Ус зайлуулах сувгийн
хэв хашмал зангидах
ГШҮ 5.3 Бетон хольц бэлтгэх
ГШҮ 5.4 Ус зайлуулах сувгийн
бетоныг цутгах

Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа

4

14

16

20

90

90

56
94
10: 90

160

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай
тусламж үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй салхинд
ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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 замын ус зайлуулах суваг байгуулах
Хэмжилтийн ажилд оролцох
ГШҮ 1.1
Хэмжилтийнажилдхэрэглэгдэхгадасбэлтгэх
ГШҮ 1.2
Бэлтгэсэнгадсыгинженерийнхэмжсэнцэгтзоох
ГШҮ 1.3 Рейктэйажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсантүвшиндтэмдэглэгээтавих
10
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хэмжилтийн ажил
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэн ажиллах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

 Модон болон төмөр гадас бэлтгэх
 Хэмжилтийн багаж байрлуулах
 Рейктэй ажиллах
 Заасан цэгт гадас зоож түвшин тавих
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолынкабинет
 Дадлагынгазар
 Үйлдвэрлэлийнбааз, ажлынталбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Мод, Төмөр, Шохой
Алх, Гар хөрөө, Сүх, Рейк, Нивеллэр, Чигийн утас,
Гар тасдагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
5. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
8. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
9. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
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11. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ын
нэр (сургалтын ерөнхий
зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд
ноогдох цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто замын ус зайлуулах суваг байгуулах
Буталсан чулуун суурь хийх

ГШҮ 2.1 Усзайлуулахсуваг, шуудуунысуурийннүхухах
ГШҮ 2.2 Усзайлуулахсуваг,
шуудууныулсуурийгтэгшилжнягтруулах
ГШҮ 2.3
Усзайлуулахсувагшуудуундбуталсанчулуунсуурьхийх
12
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Суурийн ажил,буталсан чулуун суурийн онцлог,
технологи
 Багаж,тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,ажиллах
зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Шуудууны суурийн нүх ухах
 Шуудууны ул суурийг гар аргаар тэгшлэх
 Шуудууны суурийг гар аргаар нягтруулах
 Буталсан чулуун суурь хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Онолын танхим
 Дадлагын газар
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Буталсан чулуу
Чиг утас, Метр, Хүрз, Жоотуу, Лоом, Малтуу, Насилка,
Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
5. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
8. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага, 2014
он
9. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Авто замын ус зайлуулах суваг байгуулах
Бетон цутгалтын ажлы гхийх
ГШҮ 3.1 Ус зайлуулах сувгийн арматурыг зангидах
ГШҮ 3.2 Ус зайлуулах сувгийн суурийн хэв
зангидах
ГШҮ 3.3 Бетон хольц бэлтгэх
ГШҮ 3.4 Ус зайлуулах сувгийн суурийн бетоныг
цутгах
28
15-30
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Ус зайлуулах суваг
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр
төрөл,тажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Арматур зангидах
 Хэв хашмал угсрах
 Бетон цутгах
 Шаардлагын дагуу гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Цэгэн уяаны утас, Арматур, Барьцалдуулагч
материал, Дүүргэгч материал, Хэв хашмал, с
Чиг утас, Метр, Алх, Дэгээ, Лоом, Хүрз, Насилка, Гар
дрилл, Малтуур, Гар тэрэг, Нягтруулагч, Өнгөлөгч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
5. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
51

8. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
9. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
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:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Авто замын ус зайлуулах суваг байгуулах
Шуудуунд бэхэлгээ хийх
ГШҮ 4.1 Шуудуунд чулуунбэхэлгээхийх
ГШҮ 4.2 Шуудуунд хавтанбэхэлгээхийх
ГШҮ 4.3 Бэхэлгээгүйшуудуузасах
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Шуудууны бэхэлгээ
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Чулуун бэхэлгээ хийх
 Хавтан бэхэлгээ хийх
 Бэхэлгээгүй шуудууг засах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Эв дүйтэй
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Хариуцлагатай
 Цаг баримталдаг
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Барьцалдуулагч материал, Дүүргэгч материал, Хар
шороо, р, Чулуу, Хавтан, Ус
Чиг утас, Алх, Метр, Хүрз, Лоом, Малтуур, Насилка,
Гар тэрэг, Нягтруулагч, Өнгөлөгч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
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2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
5. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
8. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
9. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 5-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Авто замын ус зайлуулах суваг байгуулах
Ус зайлуулах сувгийн (лотки) угсралтын ажил хийх
ГШҮ 5.1 Ус зайлуулахсувгийн (лотки)
угсралтыгхийх
ГШҮ 5.2 Усзайлуулахсувгийн (лотки) худагхийх
ГШҮ 5.3 Усзайлуулахсувгийн (лоткины)
залгаасыгчигжих
ГШҮ 5.4 Буцаандүүргэлтийгхийх
90
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Лотки угсралтын ажил
 Худаг угсралтын ажил
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Лотки байрлуулах суваг ухах
 Дэвсгэр үе бэлтгэх
 Лоткиг төслийн байранд угсрах
 Худгийг төслийн байранд угсрах
 Залгаас хийж чигжих
 Ус тусгаарлах түрхлэг хийх
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

 Буцаан дүүргэлт хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Эв дүйтэй
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай
 Анхаарал болгоомжтой
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Олс, Буталсан чулуу, Элс, Ус тусгаарлах түрхлэг,
Бетон зуурмаг, Лотки, Кольцо
Чиг утас, Алх, Метр, Хүрз, лоом, Насилка, Малтуур,
Гар тэрэг, Трос, Нягтруулагч, Өнгөлөгч, Кран
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
5. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. И.Гончигзэвэг , “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
8. Зам, тээврийн хөгжлийн төв, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага,
2014 он
9. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
10. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
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11. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах





Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
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1

Алх

ширхэг

15

2

Гар хөрөө

ширхэг

15

3

Сүх

ширхэг

15

4
5
6
7

Рейк
Нивеллэр
Чиг утас
Гар тасдагч

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

5
2
15
5

8

Метр

ширхэг

15

9

Хүрз

ширхэг

15

10

Жоотуу

ширхэг

5

11

Лоом

ширхэг

5

12

Малтуур

ширхэг

15

13

Насилка

ширхэг

5

14

Гар тэрэг
Гар
нягтруулагч
Арматур боох
дэгээ
Өнгөлөгч
Тросс

ширхэг

10

1200-5000 гр хүртэлхи жинтэй
модон иштэй, ган материалаар
хийгдсэн (KENDO фирм байх)
ажлын зориулалтын (KENDO
фирм байх)
ган төмрөөр хийгдсэн (KENDO
фирм байх)
3м-ийн урттай
SOKKIA B32
0-ын утас
(KENDO фирм байх)
/Kendo/фирмийн багаж 50 м-ийн
урттай, рулет
3 ба 5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
3-5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн байх,
(KENDO фирм байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн, (KENDO
фирм байх)
Хавтгай, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын,
зориуллалтын бариултай байх
Ажлын зориулалтын

ширхэг

5

WP 1550A Honda

ширхэг

15

ширхэг
метр

15
300

15
16
17
18

Ган төмрөөр хийгдсэн, (KENDO
фирм байх)
(KENDO фирм байх)
D=4 мм

57

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2
3

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
“Орон нутгийн зам барихИ.Гончигзэвэг,
Н.Сүлдчимэг, УБ хот 2004 он
“Авто замын барилга” Х.Жиглий
“Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмжИ.Гончигзэвэг
“Засмал зам барих технологи”И.Гончигзэвэг, УБ
хот 2011 он
“Зам барилгын материал судлал” Т.Арвижих,
С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав хот УБ хот
2014 он
“Авто зам барилгын технологи” Ха.Гантөмөр,
Д.Гэрэлням, Б.Болд, УБ хот 2007 он
Авто зам, гүүрийн барилгын ажлын жишиг
техникийн шаардлага, Зам, тээврийн хөгжлийн төв
2014 он
Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын авлага

1
ГШҮ бүрээр
Тус бүр 15-30

Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн











4
5
6
7
8
9
10

Тоо ширхэг

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

Материалын нэр
Шохой
Буталсанчулуу
Цэгэн уяаны утас
Арматур /Диаметр-8, 13,
22/
Барьцалдуулагч
материал
Дүүргэгч материал
Хэв хашмал

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

боодол
М3
боодол
тн

3
18
5
15

тн

2

М3
ширхэг

36

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

58

8
9
10
11
12
13

Ус
Хар шороо
Үр
Чулуу
Хавтан
Олс

14
15
16
17
18

Элс
Ус тусгаарлах түрхлэг
Бетон зуурмаг
Лотки
Кольцо

ширхэг
М3
кг
М3
ширхэг
Урт
метр
М3
тн
М3
ширхэг
ширхэг

36
10
18
20
50
18
1
20
10
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто замын ус зайлуулах суваг байгуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн
ажилд хэрэглэгдэх
гадас бэлтгэх

ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд
оролцох

ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн
гадсыг инженерийн
хэмжсэн цэгт зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй
ажиллах

-

ЧЭ2:
Буталсан
чулуун
суурь хийх

ГШҮ 2.1 Ус зайлуулах
суваг, шуудууны
суурийн нүх ухах

-

-

Ажилд шаардлагатай мод, төмөр, гар хөрөө,
сүхийг шалгаж бэлтгэсэн.
Модыг 10-15 мм –ийн өргөн, 30 см-ийн урттай
тайрч бэлтгэсэн.
Модны нэг үзүүрийг үзүүрлэж гадас бэлтгэсэн.
Ажилд шаардлагатай гадас, алх зэргийг шалгаж
бэлтгэсэн.
Инженериийн заасан цэгт гадсыг газрын
түвшинтэй 90 градуст хөдөлгөөнгүй зоосон.
Рейкний хэвийн ажиллагааг шалгасан.
Рейкийг инженерийн зааврындагуу барьсан.

CB 7116-18-03-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)

ГШҮ 1.4 Дурандсан
түвшинд тэмдэглэгээ
тавих

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

Сургалтын
танхимд,
Дадлагын
газарт

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)
- Ажиглалт,
- Тест

Ажилд шаардлагатай тэмдэглэгээний үзэг,
наалддаг тууз, чиг утас бэлтгэсэн.
Инженерийн зааврын дагуу гадсан дээр түвшинг
тэмдэглэсэн.
Тэмдэглэсэн түвшинд гадас хооронд чиг утас
татсан.
Ажилд шаардлагатай метр, хүрз, гадас, чиг утас,
жоотуу, насилка, хувин, гар тэргийгшалгаж
бэлтгэсэн.
Нүхний хэмжээ, налууг зурагт заасан шаардлагад
нийцүүлэн ухсан.
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ГШҮ 2.2 Ус зайлуулах
суваг, шуудууны ул
суурийг тэгшилж
нягтруулах
ГШҮ 2.3 Ус зайлуулах
суваг шуудуунд
буталсан чулуун суурь
хийх

-

-

ГШҮ 3.1 Ус зайлуулах
сувгийн арматурыг
зангидах

ЧЭ3: Бетон
цутгалтын
ажлыг хийх

ГШҮ 3.2 Ус зайлуулах
сувгийн суурийн хэв
зангидах

-

ГШҮ 3.3 Бетон хольц
бэлтгэх

-

ГШҮ 3.4 Ус зайлуулах
сувгийн суурийн
бетоныг цутгах

-

Ажилд шаардлагатай хүрз, насилка, гартэрэг, гар
индүүг шалгаж бэлтгэсэн.
Ул хөрсийг жигд тэгшилсэн.
Ул хөрсийг гар нягтаруулагчаар техникийн
шаардлагад заасан хэмжээнд хүртэл нягт нямбай
нягтруулсан.
Ажилд хэрэглэгдэх хүрз, шуудай, буталсанчулуу,
гар нягтруулагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Тэмдэглэсэн түвшинд материалыг жигд тараасан.
Буталсан чулуун суурийг гар нягтруулагчаар нягт
нямбай нягтруулсан.
Цэгэн утас, бахь, дэгээ, метр,тэмдэглэгээний үзэг,
арматур, тасдагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Зурагт заасан хэмжээгээр арматурыг тасалсан.
Арматурыг зурагт заасан маталтын өнцгөөр
матсан.
Суурийн арматурыг зурагт заасны дагуу нягт
нямбай угсарсан.
Зай баригчийг арматурт бэхэлж тогтоосон.
Хэв, гадна дотор булан, тай, турба, түгжээ, дэгээ,
бахь, алх, метрийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг тэмдэглэгээний дагуу угсарч
бэхэлсэн.
Цемент, дүүргэгч материал, ус, хүрз,
хувин,насилка, гар тэргийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Материалын ширхэглэл тус бүрийг хайрцгаар
хэмжиж орцын дагуу бэлтгэсэн.Материалыг
холигчид хийсэн.
Хүрз, нийвий, шпатель, бетон хольц, гүний
доргиулагч, гар тэргийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Бетон хольцыг 1.5м-ээс ихгүй өндрөөс цутгасан.
Хольцыг жигд тарааж, техникийн шаардлагад
заасны дагуу нягт нямбай нягтаруулсан.
Өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийж гүйцэтгэсэн.
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ГШҮ 4.1 Шуудуунд
чулуун бэхэлгээ хийх

-

ЧЭ4:
Шуудуунд
бэхэлгээ
хийх

ГШҮ 4.2 Шуудуунд
хавтан бэхэлгээ хийх

-

ГШҮ 4.3 Бэхэлгээгүй
шуудуу засах

-

ГШҮ 5.1 Ус зайлуулах
сувгийн (лотки)
угсралтыг хийх
ЧЭ5: Ус
зайлуулах
сувгийн
(лотки)
угсралтын
ажил хийх

ГШҮ 5.2 Ус зайлуулах
сувгийн (лотки) худаг
хийх

ГШҮ 5.3 Ус зайлуулах
сувгийн (лоткины)
залгаасыг чигжих

-

-

-

Бетоныг цаг агаарын нөхцөлд тохируулан
арчилгаа хийсэн.
Алх, лантуу, хүрз, насилка, гар тэргийг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
Хэрэглэгдэх чулуу, бетон хольцыг бэлтгэсэн.
Шуудууны бэхэлгээ хийх хэсгийг гар аргаар засаж
жигд тэгшилсэн.
Бетон хольцыг жигд тарааж, чулууг гүн шигтгэж
өрсөн.
Ажилд шаардагдах алх, лантуу, хүрз, насилка, гар
тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Шуудууны бэхэлгээ хийх хэсгийг гар аргаар засаж
жигд тэгшилсэн.
Хавтанг шуудуунд өрсөн.
Хавтан хоорондын бэхэлгээ 2х2, 4х4 м хэмжээгээр
хийсэн.
Ажилд хэрэглэгдэх алх, лантуу, хүрз, насилка, гар
тэргийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Шуудууны дотор талыг засаж жигд тэгшилсэн.
Ажилд хэрэглэгдэх тросс, лоом, жоотуу, гар тайг
шалгаж бэлтгэсэн.
Суурин дээр тавьсан тэмдэглэгээний дагуу сувгийг
(лоткиг) угсарсан.
Шаардагдах хүрз, жоотуу, лоом, гартайл, гар
тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Худгийн нүх ухсан.
Худгийн суурь хийсэн.
Худгийг суурин дээр байрлуулсан.
Гар чигжигч, лоом, олс, хүрз, насилка, тавцанг
шалгаж бэлтгэсэн.
Цементэн зуурмагийг зааврын дагуу бэлтгэсэн.
Бэлтгэсэн зуурмагаар ус зайлуулах сувгийн
(лоткины) залгаасыг гадна, дотор талаас нягт
нямбай, сайтар чигжсэн.
Залгаас хийсэн орчныг цэвэрлэсэн.
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-

-

ГШҮ 5.4 Буцаан
дүүргэлтийг хийх

-

Ус зайлуулах сувгийн (лоткины) тагийг өөрийн
болон бусдын аюулгүй байдлыг ханган
болгоомжтой байрлуулсан.
Ажилд хэрэглэгдэх хүрз, лоом, жоотуу, малтуур,
насилка, гар нягтруулагчийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлт хийх хэсгийн суурийг жигд
тэгшилж бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг 0,2 м зузаантай
үелэн жигд тараан тэгшилсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг гар
нягтруулагчаар техникийн шаардлагад нийцүүлэн
нягтруулсан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам, гүүрийн явган замын ажил хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-04-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд авто зам
гүүрийн байгууламжийн явган замын ажлын талбайд хэмжилт хийхэд оролцох, явган
замын суурийн ажил гүйцэтгэх, явган замын хашлага угсрах болон хавтан
суурилуулахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН 1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
 ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
 ЧН3: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд оролцох

2

ЧЭ2: Суурийн
ажлыг хийх

3

ЧЭ3: Замын
хашлага угсрах

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд
хэрэглэгдэх гадас бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн гадсыг
инженерийн хэмжсэн цэгт
зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд
тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 2.1 Суурийн тэгшилгээ
хийх
ГШҮ 2.2 Ул хөрсийг
нягтруулах
ГШҮ 2.3 Хашлаганы дэвсгэр
үеийг хийх
ГШҮ 3.1 Хашлаганы суурийг
бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Ул бетоныг бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Бэлэн болсон
сууринд хашлагыг
суурилуулах
ГШҮ 3.4 Манаас бетон хийх

Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий
н
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг : 348
Дадлага

8

16

24

12

32

44

16

54

70

65

4

ЧЭ4: Явган
замын хавтан
суурилуулах

ГШҮ 4.1 Өндрийн түвшинд
чиг татах
ГШҮ 4.2 Татсан чигийн дагуу
хавтанг суурилуулах
ГШҮ 4.3 Гадаргууг элсээр
чигжих

Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа:

16

62

132

210

52

164
132
15: 85

348

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай
тусламж үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Доргиулагч машин механизмтай ажиллах үеийн
ХАБЭА-н зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн явган замыг ажлыг хийх
Хэмжилтийн ажилд оролцох
ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд хэрэглэгдэх гадас
бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн гадсыг инженерийн хэмжсэн цэгт
зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд тэмдэглэгээ тавих
24
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хэмжилтийн ажил
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэн ажиллах
 Модон болон төмөр гадас бэлтгэх
 Хэмжилтийн багаж байрлуулах
 Рейктэй ажиллах
 Заасан цэгт гадас зоож түвшин тавих
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Мод, Төмөр, Шохой
Чиг утас, Алх, Сүх, Модон гадас, Төмөр гадас, Рейк,
Гар хөрөө, Нивеллэр, Гар тасдагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл , Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
7. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
8. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
9. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
10. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
12. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Авто зам, гүүрийн явган замыг ажлыг хийх
Суурийн ажил хийх
ГШҮ 2.1Суурийн тэгшилгээ хийх
ГШҮ 2.2 Ул хөрсийг нягтруулах
ГШҮ 2.3 Дэвсгэр үеийг хийх
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

44
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Суурийн ажил
 Гар багаж, тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Суурийн тэгшилгээ хийх
 Ул хөрсийг нягтруулах
 Дэвсгэр үеийг тараах, нягтруулах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Цаг баримталдаг бах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Буталсан чулуу, Элс
Чиг утас, Метр, Хүрз, Лоом, Жоотуу, Малтуур,
Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч, Бага оврын
индүү
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл , Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
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4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
7. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
8. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
9. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
10. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
12. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

70

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн явган замыг ажлыг хийх
Замын хашлага угсрах
ГШҮ 3.1 Хашлаганы суурийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Ул бетон бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Бэлэн болсон сууринд хашлагыг
суурилуулах
ГШҮ 3.4 Манаас бетон хийх
70
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хашлага угсралтын ажил
 Гар багаж, тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Хашлаганы суурь хйих
 Ул бетон цутгах
 Хашлага суурилуулах
 Манаас бетон цутгах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Барьцалдуулагч материал, Дүүргэгч материал, Ус
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Чиг утас, Метр, Алх, Дэгээ, Хүрз, Лоом, Малтуур,
Хавчаар, Насилка, Гар тэрэг, Гар дрилл,
Нягтруулагч, Өнгөлөгч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл , Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
7. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
8. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
9. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
10. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
11. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
12. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны 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:

Авто зам, гүүрийн явган замыг ажлыг хийх
Явган замын хавтан суурилуулах
ГШҮ 4.1 Өндрийн түвшинд чиг татах
ГШҮ 4.2 Татсан чигийн дагуу хавтанг суурилуулах
ГШҮ 4.3 Гадаргууг элсээр чигжих
210
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Явган замын хавтан суулгах ажил
 Гар багажтай ажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Чиг татах
 Хавтан суулгах
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

 Тэгш суулгасан эсэхийг шалгах
 Гадаргууг элсээр чигжих
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Эв дүйтэй
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай
 Цаг баримталдаг
 Анхаарал болгоомжтой
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Хавтан, Элс
Чиг утас, Метр, Тэгш ус, Нийвий, Хүрз, Шүүр,
Резинэн алх, Малтуур, насилка, Гар тэрэг
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл , Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
7. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
8. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
9. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
10. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
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11. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
12. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах





Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт
Маягт 1
№

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт,тодорхойлолт
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хэрэгслийн
нэр
1

Алх

ширхэг

15

2

Чиг утас

ширхэг

15

3

Сүх

ширхэг

15

4

Модон гадас

ширхэг

100

5

Төмөр гадас

ширхэг

100

6

Рейк

ширхэг

5

7

Гар хөрөө

ширхэг

15

8

Нивеллэр

ширхэг

2

9

Метр

ширхэг

15

10

Хүрз

ширхэг

15

11

Лоом

ширхэг

5

12

Жоотуу

ширхэг

5

13

Малтуур

ширхэг

15

14

Насилка

ширхэг

10

15

Гар тэрэг
Гар
нягтруулагч
Бага оврын
индүү

ширхэг

10

1200-5000 гр хүртэлхи жинтэй модон
иштэй, ган материалаар хийгдсэн
(KENDO фирм байх)
0-ын утас
ган төмрөөр хийгдсэн (KENDO фирм
байх)
Модон гадас бэлтгэх
ган төмрөөр хийгдсэн (KENDO фирм
байх)
3 м-ийн урттай
ажлын зориулалтын (KENDO фирм
байх)
SOKKIA B33
50 м-ийн урттай, эвхэгддэг рулет,
(KENDO фирм байх)
3 ба 5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн, (KENDO фирм
байх)
3-5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн байх,
(KENDO фирм байх)
Хавтгай, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын, зориуллалтын
бариултай байх
Ажлын зориулалтын

ширхэг

5

WP-1550 A HONDA

ширхэг

2

ажлын зориулалтын

18

Тэгш ус

ширхэг

15

19

Нийвий

ширхэг

15

20

Шүүр

ширхэг

15

21

Резинэн алх

ширхэг

16
17

15

60, 120 см-ийн урттай (KENDO фирм
байх)
ган төмөр толгойтой, модон иштэй,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын, цэвэрлэгээний
гар болон урт
төмөр болон модон иштэй

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 Х.Жиглий, “Авто замын барилга”

1
ГШҮ бүрээр

3

Тус бүр 15-30
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4
5
6
7
8
9
10

И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи”
УБ хот 2011 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
УБ хот 2014 он
 Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
 Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
 Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
 Зам барилгын технологи, авто замын
материал, засвар арчлалтын норм дүрмийн
эмхэтгэл
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны
гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

1

Мод

2

Төмөр

3
4
5
6
7
8
9

Шохой
Буталсан чулуу
Элс
Барьцалдуулагч материал
Дүүргэгч материал
Ус
Хавтан

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Урт
метр
Урт
метр
Боодол
М3
М3
Тн
М3
Тн
Ширхэг

100

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

100
2
18
18
2
18
5
200
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн
ажилд хэрэглэгдэх гадас бэлтгэх
ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд
оролцох

ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн
гадсыг инженерийн
хэмжсэн цэгт зоох

-

ГШҮ 1.3 Рейктэй
ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан
түвшинд тэмдэглэгээ
тавих

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

-

Ажилд шаардлагатай мод, төмөр, гар хөрөө,
сүх зэргийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
Модон материал дээр гадасны хэмжээг тавьж
тэмдэглэсэн.
Хэмжээний дагуу модыг тайрч бэлтгэсэн.
Тайрч бэлтгэсэн гадасны нэг үзүүрийг хөрсөнд
зооход хялбар байх үүднээс үзүүрлэсэн.
Гадсыг үзүүрлэсэн эсэх, алхны бүрэн бүтэн
байдлыг шалгасан.
Инженериийн заасан цэгт гадсыг газрын
түвшинтэй 90 градус байхаар хөдөлгөөнгүй
зоосон.
Рейк багажны бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж
бэлтгэсэн.
Инженерийн заасан цэгт рейкийг
хөдөлгөөнгүй, тэгш барьж, зааврын дагуу
чиглүүлсэн.
Ажилд шаардлагатай тэмдэглэгээний үзэг,
наалддаг тууз, чиг утас бэлтгэсэн.
Инженерийн зааврын дагуу гадсан дээр
түвшинг тэмдэглэсэн.

CB 7116-18-04-401
01

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
Үнэлгээ хийгдэх
(тохирох арга
орчин
хэрэгслийг
сонгоно)
- Сургалтын
- Ажиглалт,
онолын
- Тест
танхимд,
- Ажлын
байранд,
- Дадлагын
газарт
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ГШҮ 2.1 Суурийн
тэгшилгээ хийх

-

ЧЭ2:
Суурийн
ажлыг хийх

ГШҮ 2.2 Ул хөрсийг
нягтруулах

-

-

ГШҮ 2.3 Хашлаганы
дэвсгэр үеийг хийх

-

ЧЭ3: Замын
хашлага
угсрах

ГШҮ 3.1 Хашлаганы
суурийг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Ул бетоныг
бэлтгэх

-

Тэмдэглэсэн түвшинд гадас хооронд чиг утас
татсан.
Тэгшилгээ хийх ажилд шаардлагатай хүрз,
жоотуу, малтуур, гар тэрэг, чиг татах утас,
лантуу, метр, төмөр, модон гадас зэргийн
бүрэн бүтэн байдлыг шалгасан.
Суурийн өндрийн түвшинг тэмдэглэсэн.
Суурийн материалыг гар багаж ашиглан
тарааж тэгшилсэн.
Ул хөрсийг нягтруулахад шаардлагатай бага
оврын индүү, гар нягтруулагчийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Техникийн шаардлагын дагуу 90%-иас багагүй
нягтруулж нэг мөрөөр 5-8 удаа, эхний явсан
мөрийн ирмэгийг дараагийн явалтын мөр дарж
байхаар нягтруулж гүйцэтгэсэн.
Хашлаганы дэвсгэр үеийг хийхэд
шаардлагатай бага оврын индүү, гар
нягтруулагч, тэгшлэгч зэргийн хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Техникийн шаардлагын дагуу элс хайрган
үеийг 95%-иас багагүй нягтруулж нэг мөрөөр
5-8 удаа, эхний явсан мөрийн ирмэгийг
дараагийн явалтын мөр дарж байхаар
нягтруулж гүйцэтгэсэн.
Ажлын зурагтай танилцаж шаардлагатай
зааварчилгааг авсан.
Хашлаганы суурийг бэлтгэхэд шаардлагатай
хүрз, жоотуу, лантуу, насилка, метр, гадас, гар
тэрэг, бээлий, мэдээлэх тэмдэг, чиг тавих утас
зэргийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж
бэлтгэсэн
Хоолойн суурийн нүхийг зурагт заасан
хэмжээс, зааварчилгааны дагуу ухсан.
Ул бетоныг бэлтгэхэд шаардлагатай элс
хайрга, цемент, дайрга, ус, хүрз, насилка, гар
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-

ГШҮ 3.3 Бэлэн болсон
сууринд хашлагыг
суурилуулах

-

ГШҮ 3.4 Манаас бетон
хийх

-

ЧЭ4: Явган
замын
хавтан
суурилуулах

ГШҮ 4.1 Өндрийн
түвшинд чиг татах
ГШҮ 4.2 Татсан чигийн
дагуу хавтанг
суурилуулах

-

тэрэг зэргийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Ул бетоныг бэлтгэхэд шаардлагатай
материалыг зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
В15 маркын бетоны орцын дагуу материалыг
зуурагч төхөөрөмжид хийж зуурсан.
Хашлага суурилуулахад шаардлагатай
хавчаар, гар тэрэг, насилка, гадас, алх, метр,
чиг утас, хашлага зэргийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу ажлын өндрийн
түвшинд чиг утас татсан.
Бэлэн болсон ул бетоныг хашлага тавих
чигийн дагуу асгасан.
Ул бетон хольцон дээр чиг татсан түвшинд
хавчаар ашиглан хашлагыг суурилуулсан.
Манаас бетон хийхэд шаардлагатай элс,
хайрга, дайрга, ус, хүрз, тэрэг, бага оврийн
бетон зуурагч зэргийн бүрэн бүтэн байдал,
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Манаас бетоныг бэлтгэхэд шаардлагатай
материалыг зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
В15 маркын бетоны орцын дагуу материалыг
зуурагч төхөөрөмжид хийж зуурсан.
Манаас бетоныг В15 маркын бетоноор хийсэн.
Манаас бетоныг бэхжилт нь 70% хүртэл
арчилгаа хийсэн.
Чиг татах ажилд шаардлагатай модон ба
төмөр гадас, чиг татах утас зэргийг шалгаж
бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу явган замын хавтан
суурилуулах ажлын өндрийн түвшинг татсан.
Хавтан суурилуулахад шаардлагатай тэгш ус,
ниви, хүрз, резинэн алх, тэрэг зэргийн бүрэн
бүтэн байдал, хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
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-

ГШҮ 4.3 Гадаргууг
элсээр чигжих

-

Явган замын хавтан суурийн материалыг
зөөвөрлөсөн.
Ажлын талбайд суурийн материалыг асгаж
тарааж тэгшилсэн.
Явган замын хавтанг стандарт,
зааварчилгааны дагуу хавтан хоорондын зай
0-3 мм байхаар суурилуулсан.
Чигжээс хийхэд шаардлагатай элс, тэрэг, хүрз,
шүүр, малтуур зэргийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Суурилуулсан хавтан хоорондын завсар зайд
элс чигжиж гадаргууг шүүрдсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Гүүрийн байгууламж барих
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-05-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд гүүрийн
байгууламжийн арматурын бэлдэц бэлтгэх, арматурын ажил гүйцэтгэх, хэв хашмал
бэлтгэх, угсарч бэхлэх, бетон цутгалтын ажил хийх, гүүрийн хучилт, дамжих хавтан
барих, урсгал чиглүүлэх далан, гүүрийн байгууламж барихад шаардагдах мэдлэг
чадвар, хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН 1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
 ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
 ЧН3: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
 ЧН4: Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд оролцох

2

ЧЭ2: Суурь
болон
суулгамал
худгийн ажилд
оролцох

3

ЧЭ3: Тулгуурын
ажил гүйцэтгэх

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд
хэрэглэгдэх гадас бэлтгэх
ГШҮ 1.2: Бэлтгэсэн гадсыг
инженерийн хэмжсэн цэгт
зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд
тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 2.1 Суурийн ул хөрсийг
бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Арматурыг бэлтгэх
ГШҮ 2.3 Арматурыг зангидах
ГШҮ 2.4 Хэв хашмал угсрах
ГШҮ 2.5 Бетон цутгах
ГШҮ 2.6 Хэв хашмалыг
задлах
ГШҮ 2.7 Бетон арчлах
ГШҮ 2.8 Буцаан дүүргэлт
хийх
ГШҮ 3.1 Тулгуурын
арматурыг бэлтгэх

Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий
н
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 360
Дадлага

4

12

16

4

12

16

8

24

26
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4

ЧЭ4: Ригель
насадка барих

5

ЧЭ5: Тулах
хэсгийг
суурилуулах

6

ЧЭ6: Алгаслын
бүтээц угсрах

ГШҮ 3.2 Тулгуурын
арматурыг зангидах
ГШҮ 3.3 Тулгуурын хэв
хашмал зангидах
ГШҮ 3.4 Тулгуурын бетон
цутгах
ГШҮ 3.5 Тулгуурын хэв
хашмал задлах
ГШҮ 3.6 Бетонд арчилгаа
хийх
ГШҮ 3.7 Буцаан дүүргэлт
хийх
ГШҮ 4.1 Ригелийн арматурыг
бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Ригелийн арматурыг
зангидах
ГШҮ 4.3 Ригелийн хэв
хашмал зангидах
ГШҮ 4.4 Ригелийн цутгалт
хийх
ГШҮ 4.5 Ригелийн хэв
хашмал задлах
ГШҮ 4.6 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 5.1 Тулах хэсгийн дэр
хийх
ГШҮ 5.2 Сейсмикийн довжоо
хийх
ГШҮ 5.3 Хөдөлгөөнтэй,
хөдөлгөөнгүй тулах хэсэг
суурилуулах
ГШҮ 6.1 Алгаслын бүтээцийн
арматур бэлтгэх
ГШҮ 6.2 Алгаслын бүтээцийн
арматур зангидах
ГШҮ 6.3 Алгаслын бүтээцийн
хэв хашмал зангидах
ГШҮ 6.4 Алгаслын бүтээцийн
бетон цутгах
ГШҮ 6.5 Алгаслын бүтээцийн
хэв хашмал салгах
ГШҮ 6.6 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 6.7 Алгасалын
бүтээцийг угсрах
ГШҮ 6.8 Завсарын бетон
цутгах
ГШҮ 6.9 Ус зайлуулах цорго
хийх

8

24

26

4

12

16

8

24

26
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7

ЧЭ7: Аюулгүйн
хашлага барих

8

ЧЭ8: Гүүрийн
хучилт
байгуулах

9

ЧЭ9: Дамжих
хавтан барих

10

ЧЭ10: Явган зам
барих

ГШҮ 6.10 Хэв гажилтын
заадас хийх
ГШҮ 7.1 Аюулгүйн
хашлаганы арматур бэлтгэх
ГШҮ 7.2 Аюулгүйн
хашлаганы арматур зангидах
ГШҮ 7.3 Аюулгүйн
хашлаганы хэв хашмал
зангидах
ГШҮ 7.4 Аюулгүйн хашлага
цутгах
ГШҮ 7.5 Аюулгүйн
хашлаганы хэв хашмал
салгах
ГШҮ 7.6 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 8.1 Тэгшилгээний үе
хийх
ГШҮ 8.2 Хамгаалалтын үе
хийх
ГШҮ 8.3 Ус тусгаарлах үе
хийх
ГШҮ 8.4 Хучилт барих
ГШҮ 9.1 Дамжих хавтангийн
суурь хийх
ГШҮ 9.2 Дамжих хавтангийн
арматур бэлтгэх
ГШҮ 9.3 Дамжих хавтангийн
арматур зангидах
ГШҮ 9.4Дамжих хавтангийн
хэв хашмал зангидах
ГШҮ 9.5Дамжих хавтан
цутгах
ГШҮ 9.6 Дамжих хавтангийн
хэв хашмал салгах
ГШҮ 9.7 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 10.1 Явган замын
хучилтын арматур зангидах
ГШҮ 10.2 Хэв хашмал
зангидах
ГШҮ 10.3 Явган замын
хучилтын бетон цутгах
ГШҮ 10.4 Хэв хашмал салгах
ГШҮ 10.5 Бетон арчилгаа
хийх
ГШҮ 10.6 Гүүрийн хайс
суулгах

8

24

20

6

18

18

4

12

16

12

12
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11

ЧЭ11: Урсгал
чиглүүлэх далан
барих

12

ЧЭ12:
Тулгуурын
бэхэлгээ хийх

13

ЧЭ13: Заслын
ажил ба
талбайн
цэвэрлэгээ хийх

ГШҮ 11.1 Гүүрийн урсгал
чиглүүлэх далангийн чулуу
түүх
ГШҮ 11.2 Урсгал чиглүүлэх
даланг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 11.3 Далангийн
бэхэлгээг бэхлэх
ГШҮ 12.1 Бэхэлгээний
материал бэлтгэх
ГШҮ 12.2 Гүүрийн завсрын
тулгуурт бэхэлгээ хийх
ГШҮ 13.1 Гүүрийн
тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 13.2 Дугуй цохигчийн
тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 13.3 Ажил дууссаны
дараа талбайн цэвэрлэгээ
хийх

Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа

54

12

12

12

12

144

144

198
144
15: 85

360
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай
тусламж үзүүлэх
 Ажлын онцлогт тохирсон хувийн хувцас,
хамгаалах хэрэгсэл/нүдний шил, чихний бөглөө,
усны гутал, усны өмд цамц,хошуувч,
хамгаалалтын бүс зэрэг,/-ийг зааврын дагуу
хэрэглэнЭ
 Өндөрт ажиллах, ухмал болон усан дотор
ажиллахахад шаардагдах хөдөлмөр хамгаалал,
аюулгүй байдлын зааварчилгаа авсан байна.
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Хэмжилтийн ажилд оролцох
ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд хэрэглэгдэх гадас
бэлтгэх
ГШҮ 1.2: Бэлтгэсэн гадсыг инженерийн хэмжсэн
цэгт зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд тэмдэглэгээ тавих
16
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хэмжилтийн ажил
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Модон болон төмөр гадас бэлтгэх
 Рейктэй ажиллах
 Заасан цэгт гадас зоож түвшин тавих
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Мод, Төмөр, Шохой
Чиг утас, Алх, Сүх, Модон гадас, Төмөр гадас, Рейк,
Гар хөрөө, Нивеллэр, Гар тасдагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Гүүрийн байгууламж барих
Суурь болон суулгамал худгийн ажилд оролцох
ГШҮ 2.1 Суурийн ул хөрсийг бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Арматурыг бэлтгэх
ГШҮ 2.3 Арматурыг зангидах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

ГШҮ 2.4 Хэв хашмал угсрах
ГШҮ 2.5 Бетон цутгах
ГШҮ 2.6 Хэв хашмалыг задлах
ГШҮ 2.7 Бетон арчлах
ГШҮ 2.8 Буцаан дүүргэлт хийх
16
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Суурь болон суулгамал худгийн төрөл,
материалын онцлог, технологи
 Багаж,тоног
төхөөрөмжийн
нэр
төрөл,ажиллах зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,зангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хүнэг, Насилка, Гар
тэрэг, Гар нягтруулагч, Хэв хашмал, Бетоны
арчилгааны материал
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
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2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

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

Гүүрийн байгууламж барих
Тулгуурын ажил гүйцэтгэх
ГШҮ 3.1 Тулгуурын арматурыг бэлтгэх
ГШҮ 3.2 Тулгуурын арматурыг зангидах
ГШҮ 3.3 Тулгуурын хэв хашмал зангидах
ГШҮ 3.4 Тулгуурын бетон цутгах
ГШҮ 3.5 Тулгуурын хэв хашмал задлах
ГШҮ 3.6 Бетонд арчилгаа хийх
ГШҮ 3.7 Буцаан дүүргэлт хийх
26
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Тулгуурын төрөл, материалын онцлог,
технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Эв дүйтэй
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай
 Цаг баримталдаг
 Анхаарал болгоомжтой
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хэв хашмал, Хөнөг, Шат
тавцан, Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
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11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны 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:

Сургалт явагдах газар:

Гүүрийн байгууламж барих
Ригель насадка барих
ГШҮ 4.1 Ригелийн арматурыг бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Ригелийн арматурыг зангидах
ГШҮ 4.3 Ригелийн хэв хашмал зангидах
ГШҮ 4.4 Ригелийн цутгалт хийх
ГШҮ 4.5 Ригелийн хэв хашмал задлах
ГШҮ 4.6 Бетон арчилгаа хийх
26
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Ригель, насадкийнтөрөл,барих арга,
онцлог,технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Бетон цутгах,арчлах
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй ажиллах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Онолын кабинет,
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Дадлагын газар,
Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хөнөг, Хэв хашмал,
Насилка, Шат тавцан, Боолт, Тулаас, Швеллер, Гар
тэрэг, Гар нягтруулагч
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хучилт” УБ хот 2007 он
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6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Тулах хэсгийг суурилуулах
ГШҮ 5.1 Тулах хэсгийн дэр хийх
ГШҮ 5.2 Сейсмикийн довжоо хийх
ГШҮ 5.3 Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй тулах хэсэг
суурилуулах
26
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Тулах хэсэг,тулах хэсгийн дэр, сейсмикийн
довжоо, нэр төрөл, технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
 Ажилтны үүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын зохион байгуулалт,талбай бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Тулах хэсгийг суурилуулах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг, Арматур, Резин ба металл тулах
хэсэг, Цавуу
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Өнгийн маркер, Тэмдэглэгээний үзэг, Метр, Хүрз,
Нийвий, Хэв хашмал, Хөнөг, Шат тавцан, Насилка,
Гар нягтруулагч
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2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
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жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
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хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Алгаслын бүтээц угсрах
ГШҮ 6.1 Алгаслын бүтээцийн арматур бэлтгэх
ГШҮ 6.2 Алгаслын бүтээцийн арматур зангидах
ГШҮ 6.3 Алгаслын бүтээцийн хэв хашмал зангидах
ГШҮ 6.4 Алгаслын бүтээцийн бетон цутгах
ГШҮ 6.5 Алгаслын бүтээцийн хэв хашмал салгах
ГШҮ 6.6 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 6.7 Алгасалын бүтээцийг угсрах
ГШҮ 6.8 Завсарын бетон цутгах
ГШҮ 6.9 Ус зайлуулах цорго хийх
ГШҮ 6.10 Хэв гажилтын заадас хийх
26
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Алгаслын бүтээцийн төрөл, барих арга,
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим,хэвийн ажиллагаа
 Ус зайлуулах цорго
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,зангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ус зайлуулах цорго суурилуулах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Эв дүйтэй
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай
 Цаг баримталдаг
 Анхаарал болгоомжтой
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
97




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

Ашигласан материал:

Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хөнөг, Хэв хашмал,
Цорго, Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
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8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Гүүрийн байгууламж барих
Аюулгүйн хашлага барих
ГШҮ 7.1 Аюулгүйн хашлаганы арматур бэлтгэх
ГШҮ 7.2 Аюулгүйн хашлаганы арматур зангидах
ГШҮ 7.3 Аюулгүйн хашлаганы хэв хашмал
зангидах
ГШҮ 7.4 Аюулгүйн хашлага цутгах
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Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

ГШҮ 7.5 Аюулгүйн хашлаганы хэв хашмал салгах
ГШҮ 7.6 Бетон арчилгаа хийх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Аюулгүйн хашлага барихарга,материалын
онцлог, технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,ажиллах
зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хөнөг, Хэв хашмал,
Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
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барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
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3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 8-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Гүүрийн хучилт байгуулах
ГШҮ 8.1 Тэгшилгээний үе хийх
ГШҮ 8.2 Хамгаалалтын үе хийх
ГШҮ 8.3 Ус тусгаарлах үе хийх
ГШҮ 8.4 Хучилт барих
18
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хучилтын төрөл, материалын онцлог,
технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,зангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ус тусгаарлах үе хийх
 Өнгө хучилт хийх
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай байх
 Цаг баримталдаг байх
Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Бетон зуурмаг, Арматур
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хөнөг, Хэв хашмал,
Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Дамжих хавтан барих
ГШҮ 9.1 Дамжих хавтангийн суурь хийх
ГШҮ 9.2 Дамжих хавтангийн арматур бэлтгэх
ГШҮ 9.3 Дамжих хавтангийн арматур зангидах
ГШҮ 9.4Дамжих хавтангийн хэв хашмал зангидах
ГШҮ 9.5Дамжих хавтан цутгах
ГШҮ 9.6 Дамжих хавтангийн хэв хашмал салгах
ГШҮ 9.7 Бетон арчилгаа хийх
16
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Дамжих хавтан,түүнийг хийх арга,технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,ажиллах
зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Дамжих хавтангийн суурь хийх
 Арматур бэлтгэх,зангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тараах
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хүнэг, Насилка, Гар
тэрэг, Гар нягтруулагч, Хэв хашмал
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

104

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 10-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Явган зам барих
ГШҮ 10.1 Явган замын хучилтын арматур зангидах
ГШҮ 10.2 Хэв хашмал зангидах
ГШҮ 10.3 Явган замын хучилтын бетон цутгах
ГШҮ 10.4 Хэв хашмал салгах
ГШҮ 10.5 Бетон арчилгаа хийх
ГШҮ 10.6 Гүүрийн хайс суулгах
12
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Явган замын суурь болон хучилтын нэр төрөл,
технологи
 Гүүрийн хайс барих арга,технологи
 Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл,
ажиллах зарчим
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
 Бетон цутгах,арчлах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай байх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай ажиллах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нивий, Хүнэг, Насилка, Гар
тэрэг, Гар нягтруулагч, Хэв хашмал
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 11-ийн
нэр (сургалтын ерөнхий
зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Гүүрийн байгууламж барих
Урсгал чиглүүлэх далан барих

ГШҮ 11.1 Гүүрийн урсгал чиглүүлэх далангийн
чулуу түүх
ГШҮ 11.2 Урсгал чиглүүлэх даланг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 11.3 Далангийн бэхэлгээг бэхлэх
12
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Материалын ширхэглэл, далангийн хажуу
налуу,
 Далангийн бэхэлгээний төрөл, барих технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Том ширхэглэлтэй чулууг ялган түүх
 Далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх
 Далангийн хажуу налууг бэхлэх
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай байх
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж
өгөматериал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Дүүргэлтийн материал, Чулуу, Бетон зуурмаг
Хүрз, Лоом, Жоотуу, Малтуур, Насилка, Гар тэрэг,
Гар нягтруулагч
107

Ашигласан материал:

1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 12-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Тулгуурын бэхэлгээ хийх
ГШҮ 12.1 Бэхэлгээний материал бэлтгэх
ГШҮ 12.2 Гүүрийн завсрын тулгуурт бэхэлгээ хийх
12
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Бэхэлгээний төрөл,барих технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэхэлгээнд хэрэглэгдэх чулуу бэлтгэх
 Бэхэлгээний суурь бэлтгэх
 Бэхэлгээ хийх
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Авто зам гүүрийн барилгын ажилчин
мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн лавлах
 Авто зам гүүрийн барилгын ажилчин
мэргэжлийн Мэргэжлийн боловсрол сургалтын
стандарт 2017
 Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
мэргэжлийн Чадамжид суурилсан сургалтын
хөтөлбөр
 ГШҮ -үүдийн дагуу төлөвлөсөн ээлжит
хичээлийнтөлөвлөгөө
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 Бусад сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан
суралцагчийн гарын авлага
 Суралцагчид зориулсан багшийн
боловсруулсан бусад гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тараах өгөх
материал
 ЧН-ийн хүрээнд төлөвлөсөн дадлага ажлын
удирдамж
 ЧН-ийн агуулгатай нийцсэн зурагт болон биет
үзүүлэн
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

ЧН-ийн хүрээнд төлөвлөсөн асуултын
жагсаалт
ЧН-ийн агуулга бүхий цахим хэрэглэгдэхүүн,
видео бичлэг
Авто зам, гүүрийн байгууламжийн тухай бичлэг
/CD, DVD, бусад/
Бусад видео бичлэг, цахим хуудас
ЧН-ийн агуулгаар төлөвлөгдсөн олон
хувилбарт тестийн сан
Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандартын эмхэтгэл, норм норматив,
Зам барилгын технологи, авто замын
материал, засвар арчлалтын норм дүрэм,
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Хүрз, Лоом, Нийвий, Хөнөг, Хэв хашмал,
Насилка, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 13-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Гүүрийн байгууламж барих
Заслын ажил ба талбайн цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 13.1 Гүүрийн тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 13.2 Дугуй цохигчийн тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 13.3 Ажил дууссаны дараа талбайн
цэвэрлэгээ хийх
144
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Заслын ажил, тэмдэг тэмдэглэгээний
төрөл,стандарт
 Тэмдэглэгээний стандартийг мэдэх
 Тэмдэглэгээнд хэрэглэгдэх материалын
талаарх мэдлэгтэй байх
 Далангын налуугын талаарх мэдэх
 Тэмдэг тэмдэглэгээ хийх технологи
 Талбайн цэвэрлэгээ
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Чиг татах,
 Тэмдэглэгээ хийх
 Тэмдэг байрлуулах
 Талбайг шаардлагад нийцүүлэн цэвэрлэх
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж нягтлах
 Тэмдэглэгээний будаг халаах арга, цагаан
зураас тавих
 Далангын налуу бэхэлгээг хэлбэржүүлэх
 Бетон цутгах,арчлах
 Арматур бэлтгэх,цангидах
 Хэв хашмал угсрах,задлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэсэн тараах материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Цавуу, Будаг, Ойлгогч, Бетон зуурмаг, Арматур
Метр, Багс, Хүнэг, Насилка, Гар тэрэг, Гар
нягтруулагч, Хэв хашмал, Хүрз, Лоом, Нийвий, Гар
тэрэг, Шүүр, Компрессор, Тэмдэглэгээний машин
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
4. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
5. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
6. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
7. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
8. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
9. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
10. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
11. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
12. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
13. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
14. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
16. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
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Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх



Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт
Маягт 1
№

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

1

Гар хөрөө

ширхэг

10

3

Сүх

ширхэг

5

4
5
6
7

Рейк
Нивеллэр
Чиг утас
Гар тасдагч

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

5
2
10
2

8

Метр

ширхэг

2

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
ажлын зориулалтын
(KENDO фирм байх)
ган төмрөөр хийгдсэн
(KENDO фирм байх)
3 м-ийн урттай
SOKKIA B30
0-ын утас
(KENDO фирм байх)
50 м-ийн урттай,
эвхэгддэг рулет,
(KENDO фирм байх)
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9

Хүрз

ширхэг

5

10

Жоотуу

ширхэг

5

11

Лоом

ширхэг

5

12

Малтуур

ширхэг

5

13

Насилка

ширхэг

3

14
15

Гар тэрэг
Гар нягтруулагч

ширхэг
ширхэг

3
2

16

Армартур боох дэгээ

ширхэг

10

17
18
19

Өнгөлөгч
Тросc
Модон гадас

ширхэг
дамар
ширхэг

10
2
100

20

Төмөр гадас

ширхэг

10

21

Бетоны арчилгааны
материал

Метр

10

22

Шат тавцан

ком

2

23

Метр

ширхэг

15

24
25

Өнгийн маркер
Тэмдэглэгээний үзэг

Ком
ком

3
3

26

Багс

ширхэг

10

27

Хүнэг

ширхэг

10

28

Шүүр

ширхэг

10

29

Компрессор
Тэмдэглэгээний
машин

ширхэг

2

ширхэг

2

30

3 ба 5 кг, ган төмрөөр
хийгдсэн, (KENDO фирм
байх)
3-5 кг, ган төмрөөр
хийгдсэн байх, (KENDO
фирм байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Хавтгай, ган төмрөөр
хийгдсэн, (KENDO фирм
байх)
Ажлын зориулалтын,
зориуллалтын
бариултай байх
Ажлын зориулалтын
WP-1550 A HONDA
Ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
(KENDO фирм байх)
D=4 мм
Модон гадас бэлтгэх
ган төмрөөр хийгдсэн
(KENDO фирм байх)
Захиалга
Ажлын зориулалтын,
(KENDO фирм байх)
3 м-ийн урттай,
эвхэгддэг рулет,
(KENDO фирм байх)
Зориулалтын
Зориулалтын
ажлын зориулалтын
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын,
цэвэрлэгээний гар болон
урт
HYC 2550 Hiundai
Ажлын зориулалтын
будаг халаагчтай

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№
1
2
3

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:

Тоо ширхэг
1
ГШҮ бүрээр
Тус бүр 15-30
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4
5
6
7
8
9
10

Б.Эрхэмбаяр, Э.Байгаль, “Төмөр бетон гүүрийн
жишиг тооцоо”, 2004 он
 Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
 Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
 Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
 Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
 И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи”
УБ хот 2011 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
УБ хот 2014 он
 Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
 Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
 Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
 Зам барилгын технологи, авто замын
материал, засвар арчлалтын норм дүрмийн
эмхэтгэл
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны
гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4
5
6
7

Мод (3-ын банз)
Төмөр (10мм-ын голчтой)
Шохой
Арматур (12 мм)
Чулуу
Будаг
Мод (5-ын банз, брусс)
Барьцалдуулагч
материал

8

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

м3
Тн
Хайрцаг
Тн
м3
Кг
м3

3
0.5
10
0.5
3
30
3

м3

5

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ
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9
10
11
12
13
14
15

Буталсан чулуу (0-5, 510, 10-20 тус бүр)
Кольцоны хэв
Лотки
Ус тусгаарлах түрхлэг,
битум
Хар полир
Цэгэн уяаны утас
Элс

м3

3

Ш
Ш

3
5

Тн

0.5

М2
боодол
м3

29.7
5
3
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Гүүрийн байгууламж барих

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд
оролцох

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн
ажилд хэрэглэгдэх
гадас бэлтгэх

-

ГШҮ 1.2: Бэлтгэсэн
гадсыг инженерийн
хэмжсэн цэгт зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй
ажиллах

-

ГШҮ 1.4 Дурандсан
түвшинд тэмдэглэгээ
тавих
ЧЭ2: Суурь
болон

ГШҮ 2.1 Суурийн ул
хөрсийг бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

-

Ажилд шаардлагатай мод, төмөр, гар хөрөө, сүхийг
шалгаж бэлтгэсэн.
Модыг 10-15 мм –ийн өргөн, 30 см-ийн урттай тайрч
бэлтгэсэн.
Тайрч бэлтгэсэн модны нэг үзүүрийг үзүүрлэж гадас
бэлтгэсэн.

CB 7116-18-05-401
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин
Сургалтын
танхим,
ажлын
байранд,
симулятор
орчинд

Үнэлгээний
арга
хэрэгсэл
Ажиглалт,
тест,
бүтээлийн
ажил

Ажилд шаардлагатай гадас, алхыг шалгаж бэлтгэсэн.
Инженериийн заасан цэгт гадсыг газрын түвшинтэй 90
градуст хөдөлгөөнгүй зоосон.
Рейкний хэвийн ажиллагааг шалгасан.
Рейкийг инженерийн зааврын дагуу барьсан.
Ажилд шаардлагатай тэмдэглэгээний үзэг, наалддаг тууз,
чиг утсыг бэлтгэсэн.
Инженерийн зааврын дагуу гадсан дээр түвшинг
тэмдэглэсэн.
Чиг утас бэлтгэсэн.
Гадас хооронд тэмдэглэсэн түвшинд чиг утас татсан.
Ажилд хэрэглэгдэх хувин, шланк, усны насос, моторын
бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
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суулгамал
худгийн
ажилд
оролцох

ГШҮ 2.2 Арматурыг
бэлтгэх

-

ГШҮ 2.3 Арматурыг
зангидах

-

ГШҮ 2.4 Хэв хашмал
угсрах

-

ГШҮ 2.5 Бетон цутгах
-

Ус шахагч насосыг талбай дээр зөөвөрлөн авчирч
угсарсан.
Суурийн нүхэнд ус шахагч насосыг байрлуулж
ажиллуулсан.
Суурийн ул хөрсийг жигд, нямбай тэгшилсэн.
Суурийн ул хөрсийг гар нягтруулагчаар техникийн
шаардлагад заасны дагуу нягтруулсан.
Ажилд шаардлагатай бахь, алх, метр, тэмдэглэгээний үзэг,
лантуу, арматур, матагч, нугалагч тоног төхөөрөмж,
арматур тасдагчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Зурагт заасны дагуу зөрүүлгийн хэмжээг тооцож
арматурыг тасадсан.
Арматурыг зурагт заасан маталтын өнцгөөр матсан.
Алх, бахь, метр, арматур,арматурын цэгэн утас, дэгээний
бүрэн байдал, муфт чангалагч, гагнуурын аппаратны
хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулгуурын арматурыг зурагт заасан байршлын дагуу цэгэн
уяагаар уясан. (Арматурыг зөрүүлж гагнасан, Эсвэл
муфтэн холбоосоор холбосон.)
Арматур дээр зай баригчийг нягт нямбай бэхэлж уясан.
Бахь,алх,метр,тай, ханч, түгжээ, дэгээ труба, трубаны
хэвтээ босоо холбоос, боолт, хэв, гадна дотор булан,
шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг бэхэлсэн.
Нийвий, шпатель, хөнөг, насилка, гар тэрэг, гар
доргиулагч, холигчийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5м-ээс ихгүй өндрөөс тулгуур луу
цутгасан.
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-

-

ГШҮ 2.6 Хэв
хашмалыг задлах

ГШҮ 2.7 Бетон
арчлах

-

ГШҮ 2.8 Буцаан
дүүргэлт хийх

-

ЧЭ3:
Тулгуурын
ажил
гүйцэтгэх

ГШҮ 3.1 Тулгуурын
арматурыг бэлтгэх

-

Бетоныг 0.6м-ээс ихгүй зузаантайгаар үелэн цутгаж, гүний
доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр техникийн шаардлагад
нийцүүлэн нягтруулсан.
Нягтаруулах үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй нягт нямбай нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчилгаа хийсэн.
Бахь, алх, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулгуурын бетоныг техникийн шаардлагад заасан 30%-аас
дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Шат байрлуулсан.
Хэв хашмалыг бетонд гэмтэл учруулалгүйгээр салгасан.
Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Хүрз, лоом, жоотуу, малтуур,гар насилка, гар тэрэг,
гарнягтруулагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлт хийх хэсгийн суурийг жигд тэгшилж
бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг жигд нямбай тарааж
тэгшилсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг гар нягтруулагчаар
техникийн шаардлагад нийцүүлэн нягт нямбай
нягтруулсан.
Ажилд шаардлагатай бахь, алх, метр, тэмдэглэгээний үзэг,
лантуу, арматур, матагч, нугалагч тоног төхөөрөмж,
арматур тасдагчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Зурагт заасны дагуу зөрүүлгийн хэмжээг тооцож
арматурыг тасадсан.
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ГШҮ 3.2 Тулгуурын
арматурыг зангидах

-

ГШҮ 3.3 Тулгуурын
хэв хашмал зангидах

-

ГШҮ 3.4 Тулгуурын
бетон цутгах

-

-

ГШҮ 3.5 Тулгуурын
хэв хашмал задлах
ГШҮ 3.6 Бетонд
арчилгаа хийх

-

Арматурыг зурагт заасан маталтын өнцгөөр матсан.
Алх, бахь, метр, арматур,арматурын цэгэн утас, дэгээний
бүрэн байдал, муфт чангалагч, гагнуурын аппаратны
хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулгуурын арматурыг зурагт заасан байршлын дагуу цэгэн
уяагаар уясан. (Арматурыг зөрүүлж гагнасан, Эсвэл
муфтэн холбоосоор холбосон.)
Арматур дээр зай баригчийг нягт нямбай бэхэлж уясан.
Бахь,алх,метр,тай, ханч, түгжээ, дэгээ труба, трубаны
хэвтээ босоо холбоос, боолт, хэв, гадна дотор булан,
шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг бэхэлсэн.
Нийвий, шпатель, хөнөг, насилка, гар тэрэг, гар
доргиулагч, холигчийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5м-ээс ихгүй өндрөөс тулгуур луу
цутгасан.
Бетоныг 0.6м-ээс ихгүй зузаантайгаар үелэн цутгаж, гүний
доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр техникийн шаардлагад
нийцүүлэн нягтруулсан.
Нягтаруулах үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй нягт нямбай нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчилгаа хийсэн.
Бахь, алх, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулгуурын бетоныг техникийн шаардлагад заасан 30%-аас
дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Шат байрлуулсан.
Хэв хашмалыг бетонд гэмтэл учруулалгүйгээр салгасан.
Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
121

ГШҮ 3.7 Буцаан
дүүргэлт хийх

-

ГШҮ 4.1 Ригелийн
арматурыг бэлтгэх

-

ЧЭ4: Ригель
насадка
барих

ГШҮ 4.2 Ригелийн
арматурыг зангидах

-

ГШҮ 4.3 Ригелийн хэв
хашмал зангидах

-

Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Хүрз, лоом, жоотуу, малтуур,гар насилка, гар тэрэг,
гарнягтруулагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлт хийх хэсгийн суурийг жигд тэгшилж
бэлтгэсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг жигд нямбай тарааж
тэгшилсэн.
Буцаан дүүргэлтийн материалыг гар нягтруулагчаар
техникийн шаардлагад нийцүүлэн нягт нямбай
нягтруулсан.
Бахь, алх, метр, лантуу, тэмдэглэгээний үзэг, арматур,
арматур тасдагч, матагч, нугалагч тоног төхөөрөмжийн
бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Зөрүүлгийн хэмжээг тооцож арматурыг зурагт заасны
дагуу тасалсан.
Арматурыг зурагт заасан маталтын өнцгөөр матсан.
Алх, бахь, метр, арматур, арматурын цэгэн утас, дэгээ,
муфт, муфт чангалагч, гагнуурын аппаратны бүрэн бүтэн
байдал, хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Ажил гүйцэтгэх шат, тавцан угсарч шалгасан.
Тулгуурын арматурыг зурагт заасан байршлын дагуу цэгэн
уяагаар уясан. (Арматурыг зөрүүлж гагнасан. Эсвэл
муфтэн холбоосоор холбосон)
Арматур дээр зай баригчийг бэхэлж уясан.
Бахь,алх,метр,түгжээ, дэгээ, шат, тай, ханч, хэв, гадна
дотор булан, труба, трубаны хэвтээ босоо холбоос,
боолтыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг бэхэлсэн.
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-

ГШҮ 4.4 Ригелийн
цутгалт хийх

-

ГШҮ 4.5 Ригелийн хэв
хашмал задлах
ГШҮ 4.6 Бетон
арчилгаа хийх

-

Тулах хэсгийн дэр, сейсмикийн довжооны
гаралт,арматурыг зургийн дагуу бэлтгэсэн.
Тулах хэсгийн дэр, сейсмикийн довжооны гаралт 2 үе
арматурыг ригелийн арматуртай бэхэлсэн.
Хүрз, хувин,нийвий, шпатель, насилка, хөнөг, дүүргэгч
болон холбогч материал, гар тэрэг, холигчийн бүрэн бүтэн
байдал,хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5м-ээс ихгүй өндрөөс цутгасан.
Бетоныг 0.6м-ээс ихгүй зузаантайгаар үелэн цутгаж, гүний
доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр нягт нямбай нягтруулсан.
Нягтруулах үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй техникийн шаардлагын дагуу
нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт уялдуулан арчлалт хийсэн.
Бахь, алх, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Ригелийн бетоныг техникийн шаардлагад заасны дагуу
30%-аас дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Бетоныгтехникийн шаардлагад заасны дагуу бэхэжмэгц
хажуу ханын хэв хашмалыг бетонд гэмтэл учруулалгүй
салгасан.
Ригелийн бетон техникийн шаардлагад заасны дагуу 90%аас дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Ригелийн бетон бэхэжмэгц доод тавцангийн хэв хашмалыг
бетонд гэмтэл учруулалгүй салгасан.
Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
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-

ГШҮ 5.1 Тулах
хэсгийн дэр хийх

-

ЧЭ5: Тулах
хэсгийг
суурилуулах

ГШҮ 5.2 Сейсмикийн
довжоо хийх

-

ГШҮ 5.3
Хөдөлгөөнтэй,
хөдөлгөөнгүй тулах
хэсэг суурилуулах

-

Бахь, алх, лантуу, хөнөг, хүрз, нийвий, насилка, арматурын
бүрэн бүтэн байдал, гүний доргиулагч,холигчийн хэвийн
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулах хэсгийн дэрний арматурыг зургийн дагуу бэлтгэсэн.
Тулах хэсгийн дэрний 1 үе арматурыг зангидсан.
Тулах хэсгийн хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Тулах хэсгийн дэрний бетоныг зурагт заасан ангийн бетон
хольцоор цутгасан.
Гүний доргиулагчаар бетон хольцыг нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай гүйцэтгэсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчилгааг нягт
нямбай хийсэн.
Бахь, дэгээ, алх, хүрз, нийвий, лантуу, хөнөг,
насилка,арматур, гүний доргиулагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Сейсмикийн довжооны арматурыг зургийн дагуу бэлтгэсэн.
Сейсмикийн довжооны хомут арматурыг зангидсан.
Сейсмикийн довжооны хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Сейсмикийн довжооны бетоныг зурагт заасан ангийн
бетон хольцоор цутгасан.
Гүний доргиулагчаар бетон хольцыг техникийн
шаардлагад нийцүүлэн нягт нямбай нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай гүйцэтгэсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчилгаа хийсэн.
Харандаа, шпатель мятуу, цавуу, цэвэрлэгээний бодис,
тулах хэсгийг шалгаж бэлтгэсэн.
Тулах хэсгийн дэрэн дээр инженерийн зааврын дагуу
байршлын тэмдэглэгээ хийсэн.
Тэмдэгэлгээний дагуу тулах хэсгийн доод тавцанг
байрлуулсан.
Резинэн тулах хэсгийг цэвэрлэж цавууг жигд түрхсэн.
Доод тавцан дээр тулах хэсгийг байрлуулсан.
Тулах хэсгийн дээр дээд тавцанг нягт нямбай наасан.
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ГШҮ 6.1 Алгаслын
бүтээцийн арматур
бэлтгэх

-

ГШҮ 6.2 Алгаслын
бүтээцийн арматур
зангидах

ЧЭ6:
Алгаслын
бүтээц
угсрах

-

ГШҮ 6.3 Алгаслын
бүтээцийн хэв
хашмал зангидах

ГШҮ 6.4 Алгаслын
бүтээцийн бетон
цутгах

ГШҮ 6.5 Алгаслын
бүтээцийн хэв
хашмал салгах

-

-

Тэмдэглэгээний үзэг, бахь, алх, метр, лантуу,арматур,
арматур тасдагч, матагч, нугалагч тоног төхөөрөмжийг
шалгаж бэлтгэсэн.
Зөрүүлгийг тооцож, арматурыг зурагт заасны дагуу нэмж
тасадсан.
Арматурыг зурагт заасан маталтын өнцгөөр матсан.
Алх, бахь, метр, дэгээ,арматур,арматурын цэгэн утас,
муфт, муфт чангалагч,гагнуурын аппаратыг шалгаж
бэлтгэсэн.
Арматурын бэлдэц хийх тавцан зассан.
Алгаслын бүтээцийн арматурыг зурагт заасан байршлын
дагуу цэгэн уяагаар уясан.(Арматурыг зөрүүлж
гагнасан.Эсвэл муфтэн холбоосоор холбосон.)
Арматур дээр зай баригчийг бэхэлж уясан.
Бахь,алх, метр, хэв, гадна дотор булан, тай, ханч, труба,
трубаны хэвтээ босоо холбоос, боолт түгжээ, шатыг
шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг угсарч, бэхэлсэн.
Хувин,хөнөг, нийвий, шпатель хүрз, насилка, дүүргэгч
болон холбогч материал, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5м-ээс ихгүй өндрөөс цутгасан.
Бетоныг 0.6м-ээс ихгүй зузаантайгаар үелэн цутгаж, гүний
доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр нягтруулсан,
Нягтаруулах үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй техникийн шаардлагад заасны
дагуу нягтруулсан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчилгаа хийсэн.
Алх, бахь, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийн бетоныг техникийн шаардлагад
заасны дагуу75%-с дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
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-

ГШҮ 6.6 Бетон
арчилгаа хийх

ГШҮ 6.7 Алгасалын
бүтээцийг угсрах

-

ГШҮ 6.8 Завсарын
бетон цутгах

-

ГШҮ 6.9 Ус зайлуулах
цорго хийх

-

Алгаслын бүтээцийн бетоныг бэхэжмэгц хажуу ханын хэв
хашмалыг бетонд гэмтэл учруулалгүй салгасан.
Алгаслын бүтээцийн бетоныг техникийн шаардлагад
заасны дагуу 90%-с дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Бэхэжмэгцалгаслын бүтээцийг хадгалах талбайд өөрийн
болон бусдын аюулгүй байдлыг ханган зөөвөрлөж
тавьсан.
Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Тросс, жийргэвчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийг техникийн шаардлагын дагуу
оосорлосон.
Тулах хэсгийн дэрний төв цэг дээр байрлуулахад дохио
өгөн угсарсан.
Хүрз, нийвий, шпатель, хөнөг, хувин, насилк, дүүргэгч
болон холбогч материал, гар тэрэг, холигчийг шалгаж
бэлтгэсэн.
Доод тавцанг засаж, хөнөгөөр хольцыг цутгасан.
Хольцыг гүний доргиулагчаар зааврын дагуу нягтруулж,
бетоныг 3 үе шаттай өнгөлсөн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчлалт хийсэн.
Алх, бахь, цорго, өрөм, насилка, яндан хоолойг шалгаж
бэлтгэсэн.
Зурагт заасан хэмжээсээр ус зайлуулах цоргыг шалгасан.
Инженерийн зааврын дагуу цорго байрлах байрлалд
тэмдэглэгээ хийсэн.
Цоргыг өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг ханган
байрлуулсан.
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ГШҮ 6.10 Хэв
гажилтын заадас
хийх

ГШҮ 7.1 Аюулгүйн
хашлаганы арматур
бэлтгэх

-

ГШҮ 7.2 Аюулгүйн
хашлаганы арматур
зангидах
ЧЭ7:
Аюулгүйн
хашлага
барих

-

ГШҮ 7.3 Аюулгүйн
хашлаганы хэв
хашмал зангидах

-

ГШҮ 7.4 Аюулгүйн
хашлага цутгах

-

Алх, бахь, хэв гажилтын заадсыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв гажилтын заадас хийх хэсгийг цэвэрлэсэн.
Хэв гажилтын заадсыг зургийн дагуу нягт нямбай
байрлуулсан.
Зурагт заасан диаметртэй, урттай арматурыг тасадсан.
Алх, метр, хэв, тай, дэгээ, дотор гадна буланг шалгаж
бэлтгэсэн.
Аюулгүйн хашлаганы арматурыг зурагт заасан урттай,
зөрүүлэг хийх хэмжээг тооцон нэмж тасалсан.
Зурагт үзүүлсэн хэмжээсээр матсан.
Алх, бахь, метр, дэгээ, арматур, арматурын цэгэн утасны
бүрэн бүтэн байдал, муфт, муфт чангалагч, гагнуурын
аппаратны хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийн арматурыг зурагт заасан байршлын
дагуу цэгэн уяагаар уясан.(Арматурыг зөрүүлэн
гагнасан.Эсвэл муфтэн холбоосоор холбосон.)
Арматур дээр зай баригчийг бэхэлж уясан.
Алх, бахь,метр, дэгээ, тай, ханч, труба, хэв, гадна дотор
булан,боолт түгжээ, шат,трубаны хэвтээ босоо холбоосийг
шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тослосон.
Хэв хашмалыг аюулгүй ажиллагааг ханган нягт нямбай
угсарч, бэхлэсэн.
Хүрз, нийвий, шпатель,хувин, хөнөг, насилка, дүүргэгч
болон холбогч материал, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж цутгасан.
Бетоныг гүний доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр
нягтруулсан.
Нягтаруулах үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй цутггасан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт уялдуулан арчлалт хийсэн.
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ГШҮ 7.5 Аюулгүйн
хашлаганы хэв
хашмал салгах

-

ГШҮ 7.6 Бетон
арчилгаа хийх

ГШҮ 8.1
Тэгшилгээний үе
хийх

-

-

ЧЭ8:
Гүүрийн
хучилт
байгуулах

ГШҮ 8.2
Хамгаалалтын үе
хийх

-

Алх,бахь, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Аюулгүйн хашлаганы бетон техникийн шаардлагад заасан
30%-с дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Бетон бэхэжмэгц хэв хашмалыг бетоныг гэмтээлгүй
салгасан.
Өбөбө Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны
бодис, зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Алх, бахь, метр, дэгээ, тай, ханч, хэв, боолт түгжээ, гадна
дотор булан, шат,труба, трубаны хэвтээ босоо холбоосыг
шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыгаюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу
угсарсан.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж тослосон.
Тэгшилгээний үеийн бетон хольцыг бэлтгэж, цутгалтыг 3
үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт уялдуулан арчлалт хийсэн.
Алх, бахь, метр, дэгээ, хүрз, нийвий, хөнөг, боолт түгжээ,
шат, насилька, арматурын бүрэн бүтэн байдал, гүний
доргиулагч, холигчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж
бэлтгэсэн.
Хамгаалалтын үеийн арматурыг зурагт заасан хэмжээсээр
тасалж матсан.
Зургийн дагуу алгаслын бүтээцийн гаралт арматуртай
холбож зангидсан.
Арматурт зай баригч бэхлэн, хэв хашмал угсарсан.
Хэв хашмалыг цэвэрлэж, тослосон.
Тэгшилгээний үеийн бетон хольцыг бэлтгэж цутгалтыг 3 үе
шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурттохируулан арчлалт хийсэн.
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ГШҮ 8.3 Ус
тусгаарлах үе хийх

-

ГШҮ 8.4 Хучилт
барих

-

ГШҮ 9.1 Дамжих
хавтангийн суурь
хийх

-

ЧЭ9:
Дамжих
хавтан
барих

ГШҮ 9.2 Дамжих
хавтангийн арматур
бэлтгэх

-

ГШҮ 9.3 Дамжих
хавтангийн арматур
зангидах

ГШҮ 9.4Дамжих
хавтангийн хэв
хашмал зангидах

-

-

Хүрз, бахь, халаагч, хар цаасыг шалгаж бэлтгэсэн.
Ус тусгаарлах үе хийх гадаргууг нягт нямбай цэвэрлэсэн.
Ус тусгаарлах үеийн материалыг халаасан.
Ус тусгаарлагчийг наасан.
Шаардагдах шүүр, хүрз, гаапууны бүрэн бүтэн байдал,
компрессорын хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Суурийг нямбай цэвэрлэсэн.
Битумэн түрхлэгийг жигд хийсэн.
Асфальтбетон хольцыг жигд тарааж тэгшилсэн.
Нягтруулалт дууссаны дараа цэвэрлэгээ хийсэн.
Ажилд шаардлагатай хүрз, шуудай, буталсан чулуу, гар
нягтруулагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Буталсан чулуун суурийн хольцыг жигд тарааж, нягт
нямбай тэгшилсэн.
Тэгшилгээний бетон, хэв хашмалыг цэвэрлэн. тослож
угсарсан.
Тэгшилгээний бетон цутгасан.
Цэгэн утас, бахь, дэгээ, метр, тэмдэглээний үзэг, боолт,
арматур, тасдагчийг шалгаж бэлтгэсэн.
Зурагт заасан диаметртэй арматурыг, зөрүүлгийн уртыг
тооцон нэмж тасалсан.
Зурагт заасны дагуу арматурыг матсан.
Алх, бахь, метр, чиг утас, дэгээ, арматур, муфт, муфт
чангалагчийн бүрэн бүтэн байдал, гагнуурын аппаратны
хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийн арматурыг зурагт заасан байршлын
дагуу цэгэн уяагаар уясан.(Арматурыг зөрүүлж
гагнасан.Эсвэл муфтэн холбоосоор холбосон)
Арматур дээр зай баригчийг бэхэлж уясан.
Алх, бахь, метр, дэгээ, тай, ханч, хэв, боолт түгжээ, гадна
дотор булан, труба, трубаны хэвтээ босоо холбоосыг
шалгаж бэлтгэсэн.
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-

ГШҮ 9.5Дамжих
хавтан цутгах

ГШҮ 9.6 Дамжих
хавтангийн хэв
хашмал салгах

-

-

ГШҮ 9.7 Бетон
арчилгаа хийх

-

ЧЭ10: Явган
зам барих

ГШҮ 10.1 Явган
замын хучилтын
арматур зангидах

-

-

Хэв хашмалыг цэвэрлэж тослосон.
Хэв хашмалыг угсарч бэхлэсэн.
Хүрз, нийвий, шпатель, хувин, хөнөг, насилка, дүүргэгч
болон холбогч материалын бүрэн бүтэн байдал, гар тэрэг,
холигчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5 м-ээс ихгүй өндрөөс цутгасан.
Бетоныг гүний доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр
нягтруулсан ба энэ үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй цутгасан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчлалт хийсэн.
Алх,бахь, лантуу, хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийн бетон техникийн шаардлагад заасан
30%-с дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Алгаслын бүтээцийн бетон 30%-с дээш бэхэжмэгц хэв
хашмалыг бетоныг гэмтээлгүй салгасан.
Баба Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Алх бахь,дэгээ, метр,чиг утас,арматурын бүрэн бүтэн
байдал, муфт, муфт чангалагч, гагнуурын аппаратын
хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Арматурыг зурагт заасан диаметрийн урттай, зөрүүлгийн
уртыг тооцон нэмж тасалж бэлтгэсэн.
Зурагт заасны дагуу арматурыг матсан.
Алгаслын бүтээцийн арматурыг зурагт заасан байршлын
дагуу цэгэн уяагаар уясан.(Арматурыг зөрүүлж
гагнасан.Эсвэл муфтэн холбоосоор холбосон.)
Арматур дээр зай баригчийг өөрийн болон бусдын аюулгүй
ажиллагааг ханган бэхэлж уясан.
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ГШҮ 10.2 Хэв хашмал
зангидах

ГШҮ 10.3 Явган
замын хучилтын
бетон цутгах

ГШҮ 10.4 Хэв хашмал
салгах

-

-

-

ГШҮ 10.5 Бетон
арчилгаа хийх

ГШҮ 10.6 Гүүрийн
хайс суулгах
ЧЭ11:
Урсгал

ГШҮ 12.1 Гүүрийн
урсгал чиглүүлэх
далангийн чулуу түүх

-

Алх, бахь,метр, дэгээ, тай, ханч, хэв,боолт түгжээ,шат,
гадна дотор булан,, труба, трубаны хэвтээ босоо
холбоосыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэв хашмалыг уэвэрлэж тосолсон.
Хэв хашмалыг угсарч, бэхэлсэн.
Хүрз, нийвий, шпатель, хувин,хөнөг, насилка, дүүргэгч
болон холбогч материалын бүрэн бүтэн байдал, гар тэрэг,
холигчийн хэвийн ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Бетоныг хөнөгт хийж, 1.5 м-ээс ихгүй өндрөөс цутгасан.
Бетоныг гүний доргиулагчаар 90°С –ын өнцгөөр
нягтруулсан ба энэ үедээ хэв хашмал, арматурт гүний
доргиулагчийг хүргэлгүй цутгасан.
Бетоны өнгөлгөөг 3 үе шаттай хийсэн.
Гадна орчны температурт тохируулан арчлалт хийсэн.
Бахь, алх, лантуу,хэв, шатыг шалгаж бэлтгэсэн.
Алгаслын бүтээцийн бетоныг техникийн шаардлагад
заасан 30%-с дээш бэхэжсэн эсэхийг шалгасан.
Алгаслын бүтээцийн бетон бэхэжмэгц хэв хашмалыг
бетонд гэмтэлгүйгээр салгасан.
Хучланад хэрэглэх материал, ус, арчилгааны бодис,
зэргийг арчилгааны арганд тохируулах бэлтгэсэн.
Цутгасан бетоныг хучих
Тохиромжтой градустай усаар тогтмол цагаар услах
Өвлийн буюу онцгой нөхцөлийн бетонд өөр байна.
Бахь, алх, лантууг шалгаж бэлтгэсэн.
Хайсны байршлыг инженерийн зааврын дагуу
тэмдэглэсэн.
Хайсыг тэмдэглэгээний дагуунягт нямбай угсарсан.
Шуудай, чулуу, насилкыг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Далангийн дүүргэлтэнд тохирох ширхэглэгтэй том чулуу
түүсэн.
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чиглүүлэх
далан барих

ГШҮ 12.2 Урсгал
чиглүүлэх даланг
хэлбэржүүлэх

ГШҮ 11.3 Далангийн
бэхэлгээг бэхлэх

-

ЧЭ12:
Тулгуурын
бэхэлгээ
хийх

ГШҮ 12.1
Бэхэлгээний
материал бэлтгэх

-

ГШҮ 12.2 Гүүрийн
завсрын тулгуурт
бэхэлгээ хийх

-

ЧЭ13:
Заслын
ажил хийхТалбайн
цэвэрлэгээ
хийх

ГШҮ 13.1 Гүүрийн
тэмдэглэгээ хийх

-

ГШҮ 13.2 Дугуй
цохигчийн
тэмдэглэгээ хийх

-

Хүрз, малтуур, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Талбайн цэвэрлэгээ хийсэн.
Далангийн налууг нягт нямбай засаж тэгшилсэн.
Далангийн бэхэлгээг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг
ханганболгоомжтой хийсэн.
Алх, лантуу, хүрз, насилка, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Хэрэглэх материал, чулуу, бетон хольцыг бэлтгэсэн.
Далангийн бэхэлгээ хийх хэсгийг гар аргаар засаж жигд
тэгшилсэн.
Бетон хольцыг жигд тарааж, чулууг гүн шигтгэж нягт
нямбай өрсөн.
Алх, лантуу, хүрз,насилка, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
Бэхэлгээнд хэрэглэх чулууг түүж, өөрийн болон бусдын
аюулгүй байдлыг ханган болгоомжтой кублэсэн.
Дүнз, боолт, гайк, түлхүүр, боолт чангалагчийг шалгаж
бэлтгэсэн.
Хольцыг зааврын дагуу бэлтгэсэн.
Далангийн бэхэлгээ хийх хэсгийг гар аргаар засаж нягт
нямбай тэгшилсэн.
Бетон хольцыг жигд тарааж, чулууг гүн шигтгэж өрсөн.
Шүүр, цавуу, будаг, лак,компорессорийн хэвийн
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Тэмдэглэгээ хийх гадаргууг цэвэрлэсэн.
Тэмдэглэгээ хийх байршлыг инженерийн
зааварчилгаагаар тэмдэглэсэн.
Шүүр, цавуу, будаг, лак,компорессорийн хэвийн
ажиллагааг шалгаж бэлтгэсэн.
Тэмдэглэгээ хийх гадаргууг цэвэрлэсэн.
Тэмдэглэгээ хийх байршлыг инженерийн
зааварчилгаагаар тэмдэглэсэн.
Тэмдэглэгээг хийх
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ГШҮ 13.3 Ажил
дууссаны дараа
талбайн цэвэрлэгээ
хийх

-

Хүрз, шүүр, тосгуур, багс, шуудай, хувин, алчуур, тэргийг
шалгаж бэлтгэсэн.
Цэвэрлэгээний багаж бэлтгэсэн.
Түр байр байгууламжийг өөрийн болон бусдын аюулгүй
байдлыг ханган буулгаж зөөвөрлөсөн.
Талбайн бүх хэсгийн хогийг нягт нямбай цэвэрлэсэн.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто замын хучлага хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-06-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд хучлагын
суурь үед тэгшилгээ хийх, битумын цацлага хийх, авто замын хучлагын залгаасын ажил
хийхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага төлөвшлийг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
 ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
 ЧН3: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
 ЧН4: Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх
 ЧН5: Гүүрийн байгууламж барих
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1: Хэмжилтийн
ажилд оролцох

2

ЧЭ2: Хучлагын
суурь үед
тэгшилгээ хийх

3

ЧЭ3: Битумын
цацлага хийх

4

ЧЭ4: Хучлаганы
залгаасын ажил
хийх

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд
хэрэглэгдэх гадас бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн гадсыг
инженерийн хэмжсэн цэгт
зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд
тэмдэглэгээ тавих
ГШҮ 2.1 Суурийн гадаргууг
цэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Суурийн гадаргууд
гараар тэгшилгээ хийх
ГШҮ 3.1 Гадаргууд цацлага
хийх
ГШҮ 3.2 Асфальт бетон
хольцыг гараар тэгшлэх
ГШҮ 4.1 Чиг татах
ГШҮ 4.2 Залгаасыг хөрөөдөх
ГШҮ 4.3 Залгаасны
цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 4.4 Залгаасны ирмэгт
түрхлэг

Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий
н
элементэд
ногдох аг

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг: 180
Дадлага

6

16

22

2

16

18

4

16

20

6

24

90

120
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ГШҮ 4.5 Залгаасыг халуун
асфальт бетоноор хийх
Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа
Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

18

72
90
10: 90

180

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай тусламж
үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй салхинд
ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Халуун битумд түлэгдэхээс сэргийлэн хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэгслийг бүрэн өмссөн
байх
 Битумыг цацахдаа халуун асфальт бетонд
түлэгдэхээс сэргийлэн заавал зориулалтын
бээлий өмсөж салхины урсгалыг харгалзан
салхины дээд талд гарч ажиллах
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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 замын хучлага хийх
Хэмжилтийн ажилд оролцох
ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн ажилд хэрэглэгдэх гадас
бэлтгэх
ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн гадсыг инженерийн хэмжсэн
цэгт зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй ажиллах
ГШҮ 1.4 Дурандсан түвшинд тэмдэглэгээ тавих
22
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хэмжилтийн ажил
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Модон болон төмөр гадас бэлтгэх
 Рейктэй ажиллах
 Заасан цэгт гадас зоож түвшин тавих
 Шаардлагын дагуу гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Хариуцлагатай байх
 Идэвх санаачлагатай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
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Сургалт явагдах газар:









Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
Онолын кабинет,
Дадлагын газар,
Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Мод, Төмөр, Шохой
Чиг утас, Алх, Сүх, Рейк, Гар хөрөө, Нивеллэр, Гар
тасдагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
6. И.Гончигзэвэг, “Хөрсний бэхжүүлэлт, замын
суурь барих технологи”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх” УБ хот,
2003 он
10. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
11. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
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Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Авто замын хучлага хийх
Хучлагын суурь үед тэгшилгээ хийх
ГШҮ 2.1 Суурийн гадаргуугцэвэрлэх
ГШҮ 2.2 Суурийн гадаргуудгар аргаар тэгшилгээ
хийх
18
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хучлагын суурийн төрөл,онцлог,
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Гадаргууг тэгшлэх
 Цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах Суурийн гадаргууг компрессороор
үлээлгэж цэвэрлэгээ хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Эв дүйтэй байх
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Цаг баримталдаг байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Идэвх санаачлагатай
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Суурийн материал
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Шүүр, Шуудай, Хүрз, Гар тэрэг, Хийн компрессор

Ашигласан материал:

1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
6. И.Гончигзэвэг, “Хөрсний бэхжүүлэлт, замын
суурь барих технологи”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх” УБ хот,
2003 он
10. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
11. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Авто замын хучлага хийх
Битумын цацлага хийх
ГШҮ 3.1 Гадаргууд цацлагахийх
ГШҮ 3.2 Асфальт бетонхольцыг гараар тэгшлэх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Битум цацлага
 Асфальт бетон хучлагын төрөл, материалын
онцлог,технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
139

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Гар аргаар битумэн цацлага хийх
 Асфальт бетон хольцийг тарааж тэгшлэх
 Цацлага хйих тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
 Асфальтбетоны ирмэгийг нягтруулах
 Асфальтбетон дэвсэгчийн функер цэвэрлэх
 Тоног төхөөрөмжид цэвэрлэгээ хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хариуцлагатай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Идэвх санаачлагатай байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Битумын эмульс, Керосин, Асфальтбетон хольц
Резинэн бээлий, Хүрз, Малтуур, Цорготой хувин,
Гудронатор, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
6. И.Гончигзэвэг, “Хөрсний бэхжүүлэлт, замын
суурь барих технологи”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
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9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх” УБ хот,
2003 он
10. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
11. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны 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:

Авто замын хучлага хийх
Хучлаганы залгаасын ажил хийх
ГШҮ 4.1 Чиг татах
ГШҮ 4.2 Залгаасыг хөрөөдөх
ГШҮ 4.3 Залгаасны цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 4.4 Залгаасны ирмэгт түрхлэг
ГШҮ 4.5 Залгаасыг халуун асфальт бетоноор хийх
120
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хучилтын залгаас
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Тэмдэглэгээ хийх
 Залгаасыг хөрөөдөх
 Хөрөөдсөн асфальтбетоныг цэвэрлэх
 Залгаасны ирмэгт түрхлэг хийх
 Залгаас хийх тоног төхөөрөмж ажиллуулах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай ажиллах
 Эв дүйтэй хандах
 Багаар ажиллах
 Хариуцлагатай хандах
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Цаг баримтлах
 Идэвх санаачлагатай байх
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Сургалт явагдах газар:








Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Онолын кабинет,
Дадлагын газар,
Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Битумын эмульс, Керосин, Асфальтбетон хольц
Багс, Алх, Хүрз, Лоом, Жоотуу, Малтуур, Цорготой
хувин, Зүсэгч хөрөө, Гар тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
6. И.Гончигзэвэг, “Хөрсний бэхжүүлэлт, замын
суурь барих технологи”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх” УБ хот,
2003 он
10. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
11. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах





Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх



Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт
Маягт 1

№

1

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн
нэр
Алх

Хэмжих
нэгж

Ширхэг

Тоо
ширхэг

10

Техникийн үзүүлэлт,тодорхойлолт

1200-5000 гр хүртэлхи жинтэй
модон иштэй, ган материалаар
хийгдсэн (KENDO фирм байх)
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2

Чиг утас

Ширхэг

10

3

Сүх

Ширхэг

3

4

Рейк

Ширхэг

5

5

Гар хөрөө

Ширхэг

10

6
7

Нивеллэр
Гар тасдагч

Ширхэг
Ширхэг

2
2

8

Шүүр

Ширхэг

10

9

Шуудай

Ширхэг

50

10

Хүрз

Ширхэг

10

11

Гар тэрэг
Хийн
компрессор
Резинэн
бээлий

Ширхэг

3

0-ын утас
ган төмрөөр хийгдсэн (KENDO
фирм байх)
3 м-ийн урттай
ажлын зориулалтын (KENDO фирм
байх)
SOKKIA B31
Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын,
цэвэрлэгээний гар болон урт
Ажлын зориулалтын
3 ба 5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын

Ширхэг

2

HYC 2550 Hiundai

Ширхэг

20

Ажлын зориулалтын

14

Малтуур

Ширхэг

5

15

Хувин

Ширхэг

5

16

Гудронатор
Гар
нягтруулагч

Ширхэг

1

Хавтгай, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
5-10 л-ийн багтаамжтай, ган
төмрөөр хийгдсэн, цорготой
Ажлын зориулалтын

Ширхэг

1

WP-1550 A HONDA

18

Багс

Ширхэг

15

19

Лоом

Ширхэг

15

20

Жоотуу

Ширхэг

15

21

Зүсэгч хөрөө

Ширхэг

2

12
13

17

ажлын зориулалтын (KENDO фирм
байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн, (KENDO
фирм байх)
3-5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн байх,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын GX 390
HONDA

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
 Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
 Х.Жиглий, “Зам барилгын үндэс”, 1969 он
 И.Гончигзэвэг, “Хөрсний бэхжүүлэлт, замын
суурь барих технологи”
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он

3

Тоо ширхэг
1
ГШҮ бүрээр

Тус бүр 15-30
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4
5
6
7
8
9
10

И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи”
УБ хот 2011 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх” УБ хот,
2003 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
УБ хот 2014 он
 Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
 Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
 Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
 Зам барилгын технологи, авто замын
материал, засвар арчлалтын норм дүрмийн
эмхэтгэл
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны
гарын авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

1
2
3
4

Мод
Шохой
Суурийн материал
Битумын эмульс

5

Керосин

6

Асфальтбетон хольц

7

Битумын эмульс

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

М3
хайрцаг
М3
Тн

5
1
3
0.5

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

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

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто замын хучлага хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хэмжилтийн
ажилд хэрэглэгдэх
гадас бэлтгэх

ЧЭ1:
Хэмжилтийн
ажилд
оролцох

ГШҮ 1.2 Бэлтгэсэн
гадсыг инженерийн
хэмжсэн цэгт зоох
ГШҮ 1.3 Рейктэй
ажиллах

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

-

-

ГШҮ 1.4 Дурандсан
түвшинд тэмдэглэгээ
тавих

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

Модон материал дээр гадасны хэмжээг тавьж
0-15 мм –ийн өргөнтэй 30 см-ийн зузаантай
хэмжээсийн дагуу модыг тайрч бэлтгэсэн.
Тайрч бэлтгэсэн гадасны нэг үзүүрийг
үзүүрлэж бэлтгэсэн.
Ажилд шаардлагатай гадас, алх зэргийг
шалгаж бэлтгэсэн.
Инженериийн заасан цэгт гадсыг газрын
түвшинд 90 градус байхаар хөдөлгөөнгүй
зоосон.
Рейк багажыг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Инженерийн заасан цэгт рейкийг
хөдөлгөөнгүй, тэгш барьж, зааврын дагуу
чиглүүлсэн.
Тэмдэглэгээ тавих ажилд шаардлагатай
шохой, будагч материал, утас зэргийг
бэлтгэсэн.
Инженериийн дурандсан түвшинд гадсан дээр
тэмдэглэгээ тавьсан.
Чиг татах утас бэлтгэсэн.
Гадас хоорондын түвшинд тавьсан цэгийг чиг
утсаар холбосон.

CB 7116-18-06-401
01

Үнэлгээ хийгдэх
орчин
-

Сургалтын
танхимд,
дадлагын
газарт,
ажлын байранд

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)
- Ажиглалт
- тест
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ЧЭ2:
Хучлагын
суурь үед
тэгшилгээ
хийх

ГШҮ 2.1 Суурийн
гадаргууг цэвэрлэх

-

ГШҮ 2.1 Суурийн
гадаргууд гараар
тэгшилгээ хийх

-

ЧЭ3:
Битумын
цацлага
хийх

ГШҮ 3.1 Гадаргууд
цацлага хийх

-

ГШҮ 3.2 Асфальт
бетон хольцыг гараар
тэгшлэх

-

ГШҮ 4.1 Чиг татах
ЧЭ4:
Хучлаганы
залгаасын
ажил хийх

-

ГШҮ 4.2 Залгаасыг
хөрөөдөх
ГШҮ 4.3 Залгаасны
цэвэрлэгээ хийх

-

Цэвэрлэгээний ажилд шаардлагатай хүрз,
шүүр, гар тэрэг, хог ачих тээврийн хэрэгсэл
зэргийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Суурийн гадаргууд хуримтлагдсан хог, том
чулуун биетийг зайлуулсан.
Тэгшилгээ хийх ажилд шаардлагатай хүрз,
шүүр, шуудай, малтуур, гар тэрэг зэргийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Суурийн материалыг гар багаж ашиглан
тарааж тэгшилсэн.
Гадаргууд цацлага хийхэд шаардлагатай
гудронатор, цорготой хувин, битум зэргийг
ажилд бэлтгэсэн.
Гудронатор маханизмаар суурийн гадаргууд
0.9-1.6л/м2 орц нормоор цацлага хийгдсэний
дараахийгдээгүй үлдсэн зай талбайд жигд
цацлага хийсэн.
Асфальтбетон хольцыг гараар тэгшлэхэд
шаардлагатай хүрз, малтуур зэргийг ажилд
бэлтгэсэн.
Дэвсэгчийн захаар хаягдсан хольцыг хүрзээр
авч хучлагын хонхор хэсэгт дүүргэж
тэгшилсэн.
Чиг татах ажилд шаардлагатай чиг утас,
прусс, гадас, алх, хөрөөг ажилд бэлтгэсэн.
Хучилтын өргөний хэмжээгээр замын 2 талаар
чиг татсан.
Залгаасыг хөрөөдөх ажилд шаардлагатай
асфальтын хөрөө, хөрөөний ирийг ажилд
бэлтгэсэн.
Татсан чигийн дагуу хучлагын ирмэгийг
хөрөөдсөн.
Залгаасын цэвэрлэгээ хийх ажилд
шаардлагатай хүрз, насилка, жоотуу, гар тэрэг
зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
149

ГШҮ 4.4 Залгаасны
ирмэгт түрхлэг

-

ГШҮ 4.5 Залгаасыг
халуун асфальт
бетоноор хийх

-

Хөрөөдсөн асфальтбетон хольцыг цэвэрлэж
зайлуулсан.
Түрхлэг хийхэд шаардлагатай хувин, бимум,
халаагч, шанаг, багс зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Хөрөөдөж бэлтгэсэн залгаас хэсгийн ирмэгт
битумэн түрхлэгийг жигд нимгэн хийсэн.
Түрхлэг хийхэд шаардлагатай хувин, битум,
халаагч, шанага, багс зэргийг ажилд
бэлтгэсэн.
Хөрөөдөж бэлтгэсэн залгаас хэсгийн ирмэгт
битумэн түрхлэгийг жигд нимгэн хийсэн.
Залгаас хийхэд шаардлагатай хүрз, малтуур
зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Битумын түрхлэг хийсэн залгаасанд халуун
асфалт бетон хольцыг гар аргаар өөрийгөө
болон бусдыг гэмтээхгүйгээр/түлэхгүйгээр
дэвсэж тэгшилсэн.
Халуун асфалтбетон хольцын температур
хөрөхөөс өмнө гар нягтруулагчаар нэг мөрөөр
3-5 удаа, эхний явалтын ирмэгийг дараагийн
явалтын мөрөөр дарж нягтруулсан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-07-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:
Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд цагаан зураас тавих тэмдэглэгээ хийх,
термопластик будгийг хайлуулах, цагаан зураас тавих, босоо тэмдэгний шонгийн
нүхийг ухах, шонг байрлуулж бэхлэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага
төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН 1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
 ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
 ЧН3: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
 ЧН4: Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх
 ЧН5: Гүүрийн байгууламж барих
 ЧН6: Авто замын хучлага хийх

1

ЧЭ1: Хэвтээ
тэмдэглэгээ хийх

2

ЧЭ2: Босоо
тэмдэглэгээ
хийхэд оролцох

ГШҮ 1.1 Цагаан зураас тавих
талбайд тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 1.2 Термапластик
материалыг хайлуулах
ГШҮ 1.3 Хайлуулсан будагч
материалыг төхөөрөмжид
хийж бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Гэрэл ойлгогч
шилийг тэмдэг тавих машинд
цэнэглэх
ГШҮ 1.5 Тэмдэглэсэн талбайд
хэвтээ тэмдэглэгээг хийх
ГШҮ 2.1 Босоо тэмдгийн
суурийн нүх ухах
ГШҮ 2.2 Босоо тэмдгийг
суулгах
ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний зуурмаг
бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Тэмдэгний шонг
бэхлэх

Үйлдвэ
рлэл
дээр
Чадамжий

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг ;234
Дадлага

н
элементэд
ногдох цаг

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

10

36

46

16

36

52
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3

ЧЭ3: Замын
цэвэрлэгээ хийх

ГШҮ 3.1 Замын зурвасын
дагуу үзлэг хийх
ГШҮ 3.2 Гадаргууд
хуримтлагдсан хог хаягдал,
материалыг цэвэрлэх

Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа:

10

36

90

136

36

109
90
15: 85

234

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай
тусламж үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй салхинд
ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Асфальтын гадаргууд хадаас зоохдоо
болгоомжтой ажиллах
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

 Халуун термопластик материалтай харьцахдаа
зузаан бээлий, амны хаалт, нүдний шил зүүсэн
байх
 Цагаан зураас тавих тоног төхөөрөмжтэй
зааврын дагуу анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Тэмдэгийн шонг бэлтгэсэн нүхэнд болгоомжтой
хийх
 Зам дээр машин механизмын хөдөлгөөнтэй
тохиолдолд сонор сэрэмжтэй ажиллах
 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан·
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)

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 зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх
Хэвтээ тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 1.1 Цагаан зураас тавих талбайд тэмдэглэгээ
хийх
ГШҮ 1.2 Термапластик материалыг хайлуулах
ГШҮ 1.3 Хайлуулсан будагч материалыг
төхөөрөмжид хийж бэлтгэх
ГШҮ 1.4 Гэрэл ойлгогч шилийг тэмдэг тавих
машинд цэнэглэх
ГШҮ 1.5 Тэмдэглэсэн талбайд хэвтээ тэмдэглэгээг
хийх
46
15-30
Мэдлэг:
 Замын тэнхлэгийн тэмдэглэгээ
 Тэмдэглэгээний тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Ажилгүйцэтгэхүеийнхөдөлмөрхамгаалал
 Ажилтныүүрэг, оролцоо
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Ур чадвар:
 Асфальт бетоны гадаргууд хадаас хадах
 Тросс байрлуулах
 Тэмдэглэгээний тоног төхөөхөмж ажиллуулах
 Хэвтээ тэмдэглэгээ хийх
 Үйлдвэрлэлийнбаазугсрах
Хандлага:
 Нягтнямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Эвдүйтэй байх
 Гярхай байх
 Найдвартай байх
 Багааражиллах чадвартай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Сонорсэрэмжтэй байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шохой, Хадаас, мод, нүүрс, түлш, термапластик
материал, нунтаг шил, тросс, шохой, Элс, Хайрга,
Дайрга, Цемент, Бетон хольц, дүүргэгч материал,
барьцалдуулагч, чигжих төмөр, тэмдэглэгээний
шон,В20 маркын бэлэн зуурмаг
Алх, тэмдэглэгээний машин, халаах зуух,
термометр, Хувин, зузаан бээлий, цагаан зураас
тавих машин, Гэрэл ойлгогч шил, цагаан зураас
тавих тоногтөхөөрөмж, шпател, лоом, хүрз, Отвес,
Гар тэрэг, насилка, зуурагч төхөөрөмж, гүний
доргиулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
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6. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
10. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
11. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
12. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
13. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх
Босоо тэмдэглэгээ хийхэд оролцох
ГШҮ 2.1 Босоо тэмдгийн суурийн нүх ухах
ГШҮ 2.2 Босоо тэмдгийг суулгах
ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний зуурмаг бэлтгэх
ГШҮ 2.4 Тэмдэгний шонг бэхлэх
52
15-30
Мэдлэг:
 Газар ухах тоног төхөөрөмжийн ажиллах
зарчим, хэвийн ажиллагаа
 Босоо тэмдэглэгээ
 Ажилгүйцэтгэхүеийнхөдөлмөрхамгаалал
 Ажилтныүүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Зургийн дагуу тэмдгийн нүх ухах
 Багаж тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах
 Зуурмаг бэлтгэх
 Тэмдэг байруулах
 Ажлын гүйцэтгэлийг шалгах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Эвдүйтэй байх
 Гярхай байх
 Багааражиллах чадвартай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шохой, Хадаас, мод, нүүрс, түлш, термапластик
материал, нунтаг шил, тросс, шохой, Элс, Хайрга,
Дайрга, Цемент, Бетон хольц, дүүргэгч материал,
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

барьцалдуулагч, чигжих төмөр, тэмдэглэгээний
шон,В20 маркын бэлэн зуурмаг
Алх, тэмдэглэгээний машин, халаах зуух,
термометр, Хувин, зузаан бээлий, цагаан зураас
тавих машин, Гэрэл ойлгогч шил, цагаан зураас
тавих тоногтөхөөрөмж, шпател, лоом, хүрз, Отвес,
Гар тэрэг, насилка, зуурагч төхөөрөмж, гүний
доргиулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
6. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
10. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
11. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
12. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
13. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх
Замын цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 3.1 Замын зурвасын дагуу үзлэг хийх
ГШҮ 3.2 Гадаргууд хуримтлагдсан хог хаягдал,
материалыг цэвэрлэх
136
15-30
Мэдлэг:
 Замын зурвасын үзлэг
 Замын цэвэрлэгээнд ашиглах багаж тоног
төхөөрөмжийн нэр төрөл, ашиглалт, ажиллах
зарчим
 Ажилгүйцэтгэхүеийнхөдөлмөрхамгаалал
 Ажилтныүүрэг, оролцоо
Ур чадвар:
 Ажлын талбай бэлтгэх
 Замын зурвасын тоноглолын цэвэрлэгээ хийх
 Хучилтын цэвэрлэгээ хийх
 Ухмал, хажуу налуугийн цэвэрлэгээ хийх
Хандлага:
 Нягт нямбай байх
 Хариуцлагатай байх
 Эв дүйтэй хандах
 Найдвартай байх
 Багаар ажиллах чадвартай
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шохой, Хадаас, мод, нүүрс, түлш, термапластик
материал, нунтаг шил, тросс, шохой, Элс, Хайрга,
Дайрга, Цемент, Бетон хольц, дүүргэгч материал,
барьцалдуулагч, чигжих төмөр, тэмдэглэгээний
шон,В20 маркын бэлэн зуурмаг
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Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Алх, тэмдэглэгээний машин, халаах зуух,
термометр, Хувин, зузаан бээлий, цагаан зураас
тавих машин, Гэрэл ойлгогч шил, цагаан зураас
тавих тоногтөхөөрөмж, шпател, лоом, хүрз, Отвес,
Гар тэрэг, насилка, зуурагч төхөөрөмж, гүний
доргиулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Ж.Даваасүрэн, Д.Гэрэлням, “Асфальт бетон
хучилт” УБ хот 2007 он
4. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
5. Х.Жиглий, “Авто замын гүүр”
6. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
7. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
8. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам барих технологи” УБ
хот 2011 он
9. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
10. Ха.Гантөмөр, Д.Гэрэлням, Б.Болд, “Авто зам
барилгын технологи” УБ хот 2007 он
11. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
12. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
13. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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



ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах





Багшид:


Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1

№

1

Сургалтын
тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн нэр
Тэмдэглэгээний
машин

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ширхэг

1

2

Алх

ширхэг

10

3

халаах зуух

ширхэг

1

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт
5 кг-ийн будаг халаагчтай
тэмдэглэгээний машин
1200-5000 гр хүртэлхи жинтэй
модон иштэй, ган материалаар
хийгдсэн (KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын
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4

термометр

ширхэг

5

5

Хувин

ширхэг

5

6

Бээлий

ширхэг

10

ширхэг

5

ширхэг

1

Ажлын зориулалтын

ширхэг

10

Ажлын зориулалтын
Ган төмрөөр хийгдсэн, (KENDO
фирм байх)
3 ба 5 кг, ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын,
зориуллалтын бариултай байх

9

Гэрэл ойлгогч
шил
Цагаан зураас
тавих тоног
төхөөрөмж
Шпател

10

Лоом

ширхэг

10

11

Хүрз

ширхэг

10

12
13

Отвес
Гар тэрэг

ширхэг
ширхэг

10
3

14

Насилка

ширхэг

3

ком

1

ширхэг

3

ширхэг

10

7
8

15
16
17

зуурагч
төхөөрөмж
Гүний
доргиулагч
Нийвий

Ажлын зориулалтын
5-10 л-ийн багтаамжтай, ган
төмрөөр хийгдсэн, цорготой
Ажлын зориулалтын, зузаан
материалаар хийгдсэн
Гэрэл ойлгогч наалт бүхий
зориулалтын байх

Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын JIV 32
бетоны вибратор
ган төмөр толгойтой, модон
иштэй, (KENDO фирм байх)

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

1
2
3

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 “Авто замын барилга” Х.Жиглий
 “Авто замын гүүр” Х.Жиглий
 “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмжИ.Гончигзэвэг
 “Орон нутгийн зам барихИ.Гончигзэвэг,
Н.Сүлдчимэг, УБ хот 2004 он
 “Засмал зам барих технологи”И.Гончигзэвэг, УБ
хот 2011 он
 “Зам барилгын материал судлал” Т.Арвижих,
С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав хот УБ хот
2014 он
 “Авто зам барилгын технологи” Ха.Гантөмөр,
Д.Гэрэлням, Б.Болд, УБ хот 2007 он
 Авто зам, гүүрийн барилгын ажлын жишиг
техникийн шаардлага, Зам, тээврийн хөгжлийн
төв 2014 он
 Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл

Тоо ширхэг
1
ГШҮ бүрээр
Тус бүр 15-30
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4
5
6
7
8
9
10

Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Суралцагчийн гарын авлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

Материал, түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

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

Шохой
Хадаас
мод
нүүрс
түлш
термапластик материал
нунтаг шил
тросс шохой
Элс
Хайрга
Дайрга
Цемент
Бетон хольц
дүүргэгч материал
барьцалдуулагч
чигжих төмөр
тэмдэглэгээний шон
В20 маркын бэлэн
зуурмаг

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Боодол
Кг
М3
Тн
Литр
Боодол
Шуудай
Кг
М3
М3
М3
Тн

1
10
3
0.5
2
1
3
0.5
3
3
3
0.5

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

Захиалга
М3
Тн
Ширхэг
Ширхэг

3
0.5
20
20
захиалга
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно.
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
-

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто зам гүүрийн тоноглолын ажил хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

ГШҮ 1.1 Цагаан зураас
тавих талбайд
тэмдэглэгээ хийх
ЧЭ1:
Хэвтээ
тэмдэглэгээ
хийх

-

ГШҮ 1.2 Термапластик
материалыг хайлуулах

ГШҮ 1.3 Хайлуулсан
будагч материалыг
төхөөрөмжид хийж
бэлтгэх

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

-

Тэмдэглэгээ хийх ажилд шаардлагатай
тросс, 4 мм-тэй шохой, алх, хадаас,
тэмдэглэгээний машин зэргийн бүрэн бүтэн
байдал, хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж
бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу замын тэнхлэгийн
дагуу 0,15 м өргөнтэй, 1 м урттай
тэмдэглэгээ хийсэн.
Ажилд шаардлагатай халаах зуух,
термометр, мод, нүүрс, түлш зэргийг ажилд
бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу халаах зуухыг
ажилллуулж термапластик материалыг 18002000 хэмд халаасан.
Ажилд шаардлагатай хувин, зузаан бээлий
зэргийг бэлтгэсэн.
Халуун материалыгХААЭА-н зааварчилгааг
баримтлан цагаан зураас тавих машинд хийн
цэнэглэж бэлтгэсэн.

CB 7116-18-07-401
01

Үнэлгээ хийгдэх
орчин
-

-

Сургалтын
онолын
танхимд,
дадлагын
газарт,
ажлын байранд

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)
- Ажиглалтын
хуудас,
- ярилцлага
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ГШҮ 1.4 Гэрэл ойлгогч
шилийг тэмдэг тавих
машинд цэнэглэх

-

ГШҮ 1.5 Тэмдэглэсэн
талбайд хэвтээ
тэмдэглэгээг хийх

-

ГШҮ 2.1 Босоо тэмдгийн
суурийн нүх ухах

-

ГШҮ 2.2 Босоо тэмдгийг
суулгах
ЧЭ2: Босоо
тэмдэглэгээ
хийхэд
оролцох

-

-

ГШҮ 2.3 Бэхэлгээний
зуурмаг бэлтгэх

-

-

ГШҮ 2.4 Тэмдэгний шонг
бэхлэх

-

Зориулалтын нунтаг шилийг бэлтгэсэн.
Гэрэл ойлгогч шилийг ХАБЭА-н
зааварчилгааг баримтлан цагаан зураас
тавих машинд хийн цэнэглэж ажилд
бэлтгэсэн.
Ажилд шаардлагатай цагаан зураас тавих
тоног төхөөрөмж, шпател, тросс шохой
зэргийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн үйл
ажиллагааг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу тэмдэглэсэн талбайд
цагаан зураас тавих төхөөрөмжөөр
тэмдэглэгээг хийсэн.
Суурийн нүхийг ухахад шаардлагатай лоом,
хүрз, метр зэргийг бэлтгэсэн.
Инженер, техникийн ажилчдын заасан цэгт
босоо тэмдгийн суурийн нүхийг гар багаж
ашиглан ухсан.
Босоо тэмдэглэгээ суулгахад шаардлагатай
метр, отвес зэргийг бэлтгэсэн.
Инженер, техникийн ажилчдынөгсөнзааврын
дагуу босоо тэмдгийг 900 градуст тэгш
суулгаж байршуулсан.
Бэхэлгээний зуурмаг бэлтгэхэд
шаардлагатай элс, хайрга, дайрга, ус,
цемент, хүрз, тэрэг, насилка, хувин зэргийг
ажилд бэлтгэсэн.
Бетон хольц бэлтгэхэд шаардлагатай
дүүргэгч материал, барьцалдуулагч, ус
зэргийг ажлын талбайд зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн элс, хайрга, цемент, ус,
дайрга зэргийг орцын дагуу хэмжээсжүүлэн
зуурагч төхөөрөмжид хийж хольсон.
Тэмдэглэгээний шонг бэхлэхэд
шаардлагатай гүний доргиулагч, ниви, хүрз,
чигжих төмөр зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Ухсан нүхэнд тэмдэглэгээний шонг хийж
хөдөлгөөнгүй байрлуулсан.
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-

ЧЭ3:
Замын
цэвэрлэгээ
хийх

ГШҮ 3.1 Замын
зурвасын дагуу үзлэг
хийх
ГШҮ 3.2 Гадаргууд
хуримтлагдсан хог
хаягдал, материалыг
цэвэрлэх

-

-

-

Урьдчилан бэлтгэсэн В20 маркын бэлэн
зуурмагийг шонгийннүхэнд хорогдолгүй,
нямбай хийж шонг хөдөлгөөнгүй болгон
тогтоож бэхжүүлсэн.
Үзлэг хийхэд шаардлагатай дэвтэр, бал,
шугам, метр зэргийг бэлтгэсэн.
Инженер, техникийн ажилчдын хамт замын
зурвасын дагуу үзлэг хийж цэвэрлэгээ хийх
байршлуудыг тэмдэглэж бичсэн.
Цэвэрлэгээний ажилд шаардлагатай хийн
компрессор, хүрз, шүүр, гар тэрэг, зэргийн
хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Хог хаягдал, илүүдэл материалыг тээврийн
хэрэгсэлд ачиж зайлуулсан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7116-18-08-401
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Энэхүү чадамжийн нэгжийн хүрээнд замын
хучлаганы засвар, хоолойн эвдрэл, суваг шуудууг засварлах, өвлийн замын арчлалт,
гүүрийн эвдрэлийг засварлах, чулуун бэхэлгээ сэргээх, урсгал чиглүүлэх даланг
засахад шаардагдах мэдлэг, ур чадвар хандлага төлөвшлийг эзэмшинЭ
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЧН 1: Авто зам, гүүрийн газар шорооны ажлыг хийх
 ЧН2: Авто замын ус зайлуулах хоолой барих
 ЧН3: Авто зам, гүүрийн ус зайлуулах суваг байгуулах
 ЧН4: Авто зам, гүүрийн явган замын ажлыг хийх
 ЧН5: Гүүрийн байгууламж барих
 ЧН6: Авто замын хучлага хийх
 ЧН7: Авто зам, гүүрийн тоноглолын ажил хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ1: Мэдээлэх
тэмдэг
байрлуулах

2

ЧЭ2: Замын
хучлагын засвар
хийх

ГШҮ 1.1 Өдөр тутмын үзлэг
цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 1.2 Эвдрэлийн судалгаа
хийхэд оролцох
ГШҮ 1.3 Мэдээлэх тэмдгийн
шонгийн нүх ухах
ГШҮ 1.4 Мэдээлэх тэмдэг
суурилуулах
ГШҮ 2.1 Эвдрэлийг зааглаж
тэмдэглэх
ГШҮ 2.2 Эвдрэлийг хөрөөдөх
ГШҮ 2.3 Хөрөөдсөн
эвдрэлийн орчныг цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Хөрөөдсөн ирмэгт
битумын түрхлэг хийх
ГШҮ 2.5 Нөхөөс хийх
ГШҮ 2.6 Нөхөөсийг
нягтруулах

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэр
лэл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Сургуул
ь дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт: 15-30
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг : 318
Дадлага

6

14

20

6

14

20
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3

ЧЭ3: Хоолойн
эвдрэл
засварлах

4

ЧЭ4: Суваг
шуудууг сэргээн
засварлах

5

ЧЭ5: Замын
өвлийн арчлалт
хийх

6

ЧЭ6: Гүүрийн
арчлалт хийх

7

ЧЭ7: Чулуун
бэхэлгээ сэргээх

ГШҮ 3.1 Хоолойн нүхний
цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 3.2 Хоолойн дээд талын
далангийн угаагдалт
ГШҮ 3.3 Хоолойн дээрх
далангийн суулт
ГШҮ 3.4 Хоолойн цагирагийн
засвар
ГШҮ 3.5 Хоолойн залгаас
болон ус тусгаарлалтын
эвдрэлийг хийх
ГШҮ 3.6 Хоолойн
өмнөтүрэлтүүсэх
ГШҮ 4.1 Шуудууг цэвэрлэх
ГШҮ 4.2 Шуудууг
хэлбэржүүлэх
ГШҮ 4.3 Шуудууны бэхэлгээ
хийх
ГШҮ 4.4 Далд сувгийн
худгийн хогийг цэвэрлэх
ГШҮ 4.5 Сувгийн худгийг
сэргээн засварлах
ГШҮ .5 1 Хунгарласан цасыг
арилгах
ГШҮ 5.2 Цас хунгарлалтаас
сэргийлэх хаалт хийх
ГШҮ 5.3 Цасан нурангаас
сэргийлэх
ГШҮ 5.4 Суурин газрын
замын цас шүүрдэх
ГШҮ 5.5 Хальтиргаа
гулгаанаас хамгаалах
ГШҮ 6.1 Гүүрийн зорчих
хэсгийн арчлалт хийх
ГШҮ 6.2 Гүүрийн дугуй
цохигчийн арчлалт хийх
ГШҮ 6.3 Гүүрийн явган хүний
замын арчлалт хийх
ГШҮ 6.4 Гүүрийн хайсны
арчлалт хийх
ГШҮ 6.5 Гүүрийн өдөр
тутмын арчлалт хийх
ГШҮ 7.1 Гүүрийн чулуун
бэхэлгээнд үзлэг хийхэд
оролцох
ГШҮ 7.2 Эвдрэлийг
чулуугаар шигтгэж засварлах

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20

6

14

20
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8

ЧЭ8: Урсгал
чиглүүлэх
даланг
засварлах

9

ЧЭ9: Гүүрийн
эвдрэлийг
засварлах

ГШҮ 7.3 Гагнаас хийх бетон
хольцийг бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Шигтгэсэн чулуу
хоорондын завсар зайд
гагнаас хийх
ГШҮ 8.1 Урсгал чиглүүлэх
далангийн цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 8.2 Урсгал чиглүүлэх
даланг хэлбэржүүлэх
ГШҮ 9.1 Гүүрийн эвдрэлтэй
хэсгийг тогтоох
ГШҮ 9.2 Гүүрийн суулгамал
худгийн эвдрэлийн засварыг
хийх
ГШҮ 9.3 Тулгуурын
эвдрэлийн засварыг хийх
ГШҮ 9.4 Ригел насодокны
эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.5 Тулах хэсгийн
эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.6 Алгасалын
бүтээцийн эвдрэл засварлах
ГШҮ 9.7 Хэв гажилтын
заадсын эвдрэлийг
засварлах
ГШҮ 9.8 Дамжих хавтангийн
эвдрэлийг засварлах

Нийт цаг
Онол дадлагын харьцаа

6

14

20

6

14

138

158

54

126
138
17: 83

318

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:

Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

 MNS 5566 Аж ахуйн нэгж байгууллага, барилга
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм
 MNS 4990: 2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл мэнд
 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад
холбогдох хууль, дүрэм, журам
 MNS AASHTO М 57: 2004 Замын далангийн
дэвсгэр үе ба далангийн материал. Техникийн
шаарлага
 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал
 БНбД 31-03-03 Эрүүл ахуйн норматив
 БНбД 32.02.00 Авто зам барих
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
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Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

 Машин техник, гар болон цахилгаан багаж,
тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг баримтлах
 Байгалийн онц аюултай үзэгдэл, гамшгаас
урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах,
 Эрүүл мэндийн анхан шатны яаралтай тусламж
үзүүлэх
 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл бүрэн
өмсөх,
 Гар, цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжтэй
ашиглах үеийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Гадсыг бэлтгэх мөн хөрсөнд зоох явцанд гар
хуруугаа цохиж, бэртэхээс сэргийлэх
 Рейкийг урт сунгаж барьсан үед хүчтэй салхинд
ганхаж өөрийгөө гэмтээхээс сэргийлэх
 Түвшинг холбох явцад замын далан дээр
механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд анхаарч
ажиллах
 Суурийн нүхийг ухах ажлыг гүйцэтгэх үедээ
ажлын зай талбайн хэмжээг баримтлан
зэргэлдээ ажиллаж буй ажилтанг гар багаж
хэрэгсэлээр гэмтээж, бэртээхээс сэргийлэх
 Суурин машин механизмтай ажиллах үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримталж ажиллах
 Асфальтын гадаргууд хадаас зоохдоо
болгоомжтой ажиллах
 Халуун термопластик материалтай харьцахдаа
зузаан бээлий, амны хаалт, нүдний шил зүүсэн
байх
 Цагаан зураас тавих тоног төхөөрөмжтэй
зааврын дагуу анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Тэмдэгийн шонг бэлтгэсэн нүхэнд болгоомжтой
хийх
 Зам дээр механизмын хөдөлгөөн байгаа эсэхэд
анхаарч сонор сэрэмжтэй ажиллах
 Авто машины хөдөлгөөнөөс болгоомжлох
 Крантай ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа
Асфальт бетон хөрөөтэй ажиллах үеийн
зааварчилгааг мөрдөх
 Хоолой засварлах үеийн аюулгүй ажиллагааг
дагаж мөрдөх
 Цас цэвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааг дагаж
мөрдөх
 Өвлийн замын засвар арчлалт хийх үеийн
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг дагаж мөрдөх
 Далан барих үеийн аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах
 Үзлэг хийж байх явцад бэртэж гэмтэхээс
сэргийлж ХХАА-г чанад сахих
 Усан дотор ажиллах үеийн ХХАА-г мөрдөж
ажиллах
 Өндөрлөсөн шатан дээр гарч ажиллах тул унаж
бэртэхээс сэргийлж бэхэлгээг сайтар хийж
ажиллах
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

 Бараа материалтай ажиллах үедээ хөдөлмөр
хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөж
өндөрлөж хураагдсан бараа материал нурж
дарагдахаас сэргийлэх
 Дээжийг зөөвөрлөх үедээ хүний гараар өргөх
ёстой норм дүрэмд заагдсан ачааны жинг
хэтрүүлэхгүй байх
 Налуу газар ажиллахдаа хальтарч гэмтэхээс
сэргийлж зориулалтын ажлын гутал өмсөж
ажиллах
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл гар дэрээ
унагаж бэртэхээс сэргийлэх
 Ажил өөрчлөгдөхөд өгөх инженер, даамлаас
давтан зааваарчилгааг авсан·
 Хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага:
 Хамтран ажилладаг ААНБ:
 Хамтран ажилладаг ИТА дадлагажуулагчид:
 Хамтран ажилладаг багш:
 Гадаа (орчин)
 Ердийн (хөдөлмөрлөх нөхцөл)
 Хөдөлмөр хамгааллын зориулалтын ажлын
хувцас өмсөх
 Гар болон цахилгаан багаж тоног төхөөрөмжийг
байнга ашиглах тул ажлын зориулалтын бээлий
өмсөх
 Нүх ухах, чулуу бутлах ажил байнга хийгдэх тул
зориулалтын нүдний шил зүүх
 Овор ихтэй чулуун материалыг хөл дээрээ
унахаас сэргийлэх болон налуу газар
ажиллахдаа хальтрах тул хөлөө гэмтээж,
бэртээхээс сэргийлэн ажлын зориулалтын гутал
өмсөх

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 зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Мэдээллэх тэмдэг байрлуулах
ГШҮ 1.1 Өдөр тутмын үзлэг цэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 1.2 Эвдрэлийн судалгаа хийхэд оролцох
ГШҮ 1.3 Мэдээлэх тэмдгийн шонгийн нүх ухах
ГШҮ 1.4 Мэдээлэх тэмдэг суурилуулах
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Өдөр тутмын үзлэг цэвэрлэгээний ажил
 Эвдрэлийн судалгаа
 Мэдээлэх тэмдэгт тавигдах шаардлага,
байрлуулах цэг, технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
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Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

 Бэлтгэл ажил хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Өдөр тутмын үзлэг цэвэрлэгээ хийх
 Эвдрэлийн судалгаа хийхэд оролцох
 Мэдээлэх тэмдэг байрлуулах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Сахилга хариуцлагатай байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шуудай, Шохой, Мэдээлэх тэмдэг
Боолт, Шүүр, Хүрз, Лоом, Хутгуур, Түлхүүр,
Тэмдэгний шон, Гар тэрэг
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
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9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Замын хучлагын засвар хийх
ГШҮ 2.1 Эвдрэлийг зааглаж тэмдэглэх
ГШҮ 2.2 Эвдрэлийг хөрөөдөх
ГШҮ 2.3 Хөрөөдсөн эвдрэлийн орчныг цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Хөрөөдсөн ирмэгт битумын түрхлэг хийх
ГШҮ 2.5 Нөхөөс хийх
ГШҮ 2.6 Нөхөөсийг нягтруулах
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Замын хучлагын эвдрэл, түүний төрөл, ангилал
 Замын хучлагын засвар
 Нөхөөс хийх хольцын найрлага, шинж чанар
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Замын эвдрэлийг ялган таних
 Замын хучлагыгтехнологийн дагуу засварлах
 Нөхөөс хийх хольцын онцлогт тохируулан
хугацаа баримтлан, технологийн дагуу
ажиллах
 Шаардлагын дагуу гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
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Сургалт явагдах газар:











Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Гярхай байх
Анхаарал болгоомжтой ажиллах
Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
Онолын кабинет,
Дадлагын газар,
Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Шохой, Битум, Асфальтбетон хольц
Метр, ир, Багс, Хүрз, Шүүр, Хүрз, Тэрэг, Хувин,
Жоотуу, Гаапуу, Цорготойхувин, Халаагч, Рейк,
гар тэрэг, Компрессор, Асфальт бетоны хөрөө,
Хөрөөний ир, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. ”И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
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13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 3-ын 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:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Хоолойн эвдрэл засварлах
ГШҮ 3.1 Хоолойн нүхнийцэвэрлэгээ хийх
ГШҮ 3.2 Хоолойн дээд талын далангийн угаагдалт
хийх
ГШҮ 3.3 Хоолойн дээрх далангийн суултыг хийх
ГШҮ 3.4 Хоолойн цагирагийн засвар хийх
ГШҮ 3.5 Хоолойн залгаас болон ус тусгаарлалтын
эвдрэлийг хийх
ГШҮ 3.6 Хоолойн өмнөтүрэлтүүсэх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Хоолой түүний бүтэц, үүсэх эвдрэл гэмтэл,
төрөл, ангилал
 Хоолойн эвдрэл засварлах технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтэх
 Хоолойд үзлэг хийх
 Хоолойн эвдрэлийг ялган таних, засварлах
 Нөхөөс хийх хольцын онцлогот тохируулан
хугацаа баримтлан, технологийн дагуу
ажиллах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
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Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:










Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт болон биет үзүүлэн
Асуултын жагсаалт
Олон хувилбарт тестийн сан
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Шуудай, Арматурын цэгэн утас, Бетон хольц, Ус
тусгаарлагч, Битум
Алх, Шүүр, Хүрз, Лоом, Гаапуу, Жоотуу, Дэгээ,
Түгжээ, Хэв тай, Холбоос, Хоолойнцагираг, Гар тэрэг
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
176

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:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Суваг шуудуу сэргээн засварлах
ГШҮ 4.1 Шуудуу цэвэрлэх
ГШҮ 4.2 Шуудуу хэлбэржүүлэх
ГШҮ 4.3 Шуудууны бэхэлгээ хийх
ГШҮ 4.4 Далд сувгийн худгийн хогийг цэвэрлэх
ГШҮ 4.5 Сувгийн худгийг сэргээн засварлах
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Шуудуу түүний бүтэц, үүсэх эвдрэл гэмтэл,
түүний төрөл, ангилал
 Шуудууны цэвэрлэгээ, эвдрэл засварлах
технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Шуудуунд үзлэг хийх
 Шуудууг цэвэрлэх
 Шуудууны эвдрэлийг ялган таних, засварлах
 Нөхөөс хийх хольцын онцлогот тохируулан
хугацаа баримтлан, технологийн дагуу
ажиллах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой ажиллах
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:





Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа



Шуудай, Чулуу, Элс, Хайрга, Дайрга, Ус,
Цемент



Хувин, Хүрз, Лоом, Жоотуу, Насилка, Гар тэрэг
Зуурагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Замын өвлийн арчлалт хийх
ГШҮ .5 1 Хунгарласан цасыг арилгах
ГШҮ 5.2 Цас хунгарлалтаас сэргийлэх хаалт хийх
ГШҮ 5.3 Цасан нурангаас сэргийлэх
ГШҮ 5.4 Суурин газрын замын цас шүүрдэх
ГШҮ 5.5 Хальтиргаа гулгаанаас хамгаалах
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Замын өвлийн арчлалт
 Өвлийн улиралд замд үүсэх бэрхшээл
 Замын өвлийн арчлалт хийх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Замд өвлийн үзлэг хийх
 Арчлалтын нөхцөл байдлыг ялган таних,
өвлийн арчлалт хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгаж нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай хандах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Мод, Брус Шороо, Давс, Элс
Хүрз,Шүүр, Шуудай, Тэрэг, Хөрөө, Алх, Бахь,
Жоотуу, Мөс цохих багаж
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Гүүрийн арчлалт хийх
ГШҮ 6.1 Гүүрийнзорчиххэсгийнарчлалтхийх
ГШҮ 6.2 Гүүрийндугуйцохигчийнарчлалтхийх
ГШҮ 6.3 Гүүрийнявганхүнийзамынарчлалтхийх
ГШҮ 6.4 Гүүрийн хайсны арчлалт хийх
ГШҮ 6.5 Гүүрийнөдөртутмынарчлалтхийх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Гүүрийн арчлалт, түүний ангилал, арчлалт
хийх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Гүүрэнд үзлэг хийх,эвдрэл, нөхцөл байдлыг
ялган таних
 Гүүрийн арлалт хийх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай байх
 Хариуцлагатай хандах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
Шуудай, Гэрэл ойлгогчтой будаг, Будаг шингэлэгч,
Битум
181

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Багс, Хувин, Малтуур, Хүрз, Гаапуу, Нийвий,
Хөрөөний ир, Шпател, Асфальтбетон дэвсэгч,
Асфальтбетоны хөрөө, Тэрэг, Гар нягтруулагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 7-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Чулуун бэхэлгээ сэргээх
ГШҮ 7.1 Гүүрийн чулуун бэхэлгээнд үзлэг хийхэд
оролцох
ГШҮ 7.2 Эвдрэлийг чулуугаар шигтгэж засварлах
ГШҮ 7.3 Гагнаас хийх бетон хольцийг бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Шигтгэсэн чулуу хоорондын завсар зайд
гагнаас хийх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Чулуун бэхэлгээний зориулалт, тавигдах
шаардлага
 Чулуун бэхэлгээ хийх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Гүүрэнд үзлэг хийх
 Гүүрийн чулуун бэхэлгээг засварлах
 Ажлын шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай байх
 Хариуцлагатай хандах
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Элс, Хайрга, Цемент, Ус, 150 мм багагүй
зузаантай чулуу, Бетон хольц
Метр, шанага, Хүрз, Лоом, Жоотуу, Нийвий,
Насилка, Усны сав, Гар тэрэг, Зуурагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 8-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):
Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Урсгал чиглүүлэх даланг засварлах
ГШҮ 8.1 Урсгал чиглүүлэх далангийн цэвэрлэгээ
хийх
ГШҮ 8.2 Урсгал чиглүүлэх даланг хэлбэржүүлэх
20
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Урсгал чиглүүлэх далан, түүний
зориулалт,тавигдах шаардлага
 Урсгал чиглүүлэх далангийн цэвэрлэгээ,
хэлбэржүүлэх технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Урсгал чиглүүлэх даланд үзлэг хийх
 Урсгал чиглүүлэх даланд цэвэрлэгээ хийх
 Урсгал чиглүүлэх даланг хэлбэржүүлэх
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай
 Хариуцлагатай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Ажигч, гярхай
 Анхаарал болгоомжтой
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Цаг баримталдаг
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
 Цахим хуудас
 Видео бичлэг
 Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Шуудай
Хүрз, Жоотуу, Шуудай, Тэрэг, Бээлий, Малтуур
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

Чадамжийн элементэд ноогдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх
Гүүрийн эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.1 Гүүрийнэвдрэлтэйхэсгийгтогтоох
ГШҮ 9.2
Гүүрийнсуулгамалхудгийнэвдрэлийгзасварлах
ГШҮ 9.3 Тулгуурын эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.4 Ригел насодокны эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.5 Тулах хэсгийн эвдрэлийг засварлах
ГШҮ 9.6 Алгасалын бүтээцийнэвдрэлзасварлах
ГШҮ 9.7 Хэв гажилтын заадсын эвдрэлийг
засварлах
ГШҮ 9.8 Дамжих хавтангийн эвдрэлийг засварлах
158
15-30
Мэдлэг:
 Ажлын байрны бэлтгэл, зохион байгуулалт
 Гүүрийн эвдрэл, нэр төрөл, эд ангид үзлэг хийх
 Гүүрийн эвдрэлийг засварлахад тавигдах
шаардлага, засварлах технологи
 Ажил гүйцэтгэх үеийн хөдөлмөр хамгаалал
Ур чадвар:
 Бэлтгэл ажлыг хангах
 Ажлын талбайг бэлтгэх
 Гүүрэнд үзлэг хийх
 Гүүрийн эвдрэлийг засварлах
 Ажлын гүйцэтгэлээ шалгах, нягтлах
Хандлага:
 Нягт нямбай хандах
 Хариуцлагатай байх
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Ажигч, гярхай байх
 Анхаарал болгоомжтой байх
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
 Цаг баримталдаг байх
 Онолын кабинет,
 Дадлагын газар,
 Үйлдвэрлэлийн бааз, ажлын талбай
 Ашигласан материалд заагдсан сурах бичиг
 ЧССХ-ийн дагуу боловсруулагдсан багш
суралцагчийн гарын авлага
 ГШҮ -ийн агуулгаар бэлтгэгдсэн тарааж өгөх
материал
 Дадлага ажлын удирдамж
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Асуултын жагсаалт
 Олон хувилбарт тестийн сан
 Цахим хэрэглэгдэхүүн
187





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

Ашигласан материал:

Цахим хуудас
Видео бичлэг
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгаа

Шуудай,Олс, Элс, Цэгэн утас, Хайрга, Дайрга,
Цемент, В20 ангиллын бетон хольц, Ус, Хуудсан
төмөр, Арматур, Чулуу
метр, Бахь, Алх, Резин алх, Шанага, Хүрз, Хувин,
Хутгуур, Нийвий, Шпатель, Шат, Хэв, Ус, Тэрэг,
Өргөгч, Зуурагч
1. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Ажил мэргэжлийн
лавлах, 2017, УБ хот
2. ХНХЯ, АХБ ХЭУЧД төсөл, Авто зам, гүүрийн
барилгын ажилчин мэргэжлийн Мэргэжлийн
боловсрол сургалтын стандарт, 2017, УБ хот
3. Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
4. И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
5. И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
6. Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг, Ч.Лхагважав
“Зам барилгын материал судлал” УБ хот 2014 он
7. Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
8. С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
9. И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
10. Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
11. Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он
12. Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
13. Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
14. Зам барилгын технологи, авто замын материал,
засвар арчлалтын норм дүрмийн эмхэтгэл
15. Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны гарын
авлага

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


ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
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Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын
болон дүрэмт хувцас
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрддөг байх
Бие даан идэвхи санаачлагатай суралцдаг байх
Багаар ажиллах, хамтран суралцах суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:











Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5-аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, мэргэшлийн V
түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх.
Чадамжид суурилсан сургалт ба үнэлгээний арга зүйг эзэмшсэн.
Насанд хүрэгчдийг сургах арга зүйг эзэмшсэн.
Харилцааны ур чадвар сайтай байх.
Бусадтай, бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох багаар ажиллах ур
чадвартай байх.
Багшийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахидаг байх.
Өөрийгөө хөгжүүлэх, ажлын байран дээрээ бие даан хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх.
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталж ажилладаг
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 ашиглах
Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
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Сургалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Техникийн
үзүүлэлт,тодорхойлолт

1

Алх

ширхэг

10

2

Шүүр

ширхэг

10

3

Хүрз

ширхэг

10

4

Лоом

ширхэг

10

5
6
7
8
9

Хутгуур
Түлхүүр
Тэмдэгний шон
Гар тэрэг
Ир

ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг
ширхэг

10
10
10
3
10

10

Багс

ширхэг

10

11

Гар тэрэг

ширхэг

10

12

Хувин

ширхэг

5

13

Жоотуу

ширхэг

5

14

Гаапуу

ширхэг

10

15

Хувин

ширхэг

10

16
17
18

ширхэг
ширхэг
ширхэг

3
5
2

ширхэг

1

ажлын зориулалтын

20

Халаагч
Рейк
Компрессор
Асфальт бетоны
хөрөө
Гар нягтруулагч

1200-5000 гр хүртэлхи
жинтэй модон иштэй, ган
материалаар хийгдсэн
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын,
цэвэрлэгээний гар болон
урт
3 ба 5 кг, ган төмрөөр
хийгдсэн, (KENDO фирм
байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
(KENDO фирм байх)
ажлын зориулалтын
Зориулалтын
Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын
ажлын зориулалтын
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын
5-10 л-ийн багтаамжтай,
ган төмрөөр хийгдсэн,
цорготой
3-5 кг, ган төмрөөр
хийгдсэн байх, (KENDO
фирм байх)
ган төмрөөр хийгдсэн
(KENDO фирм байх)
5-10 л-ийн багтаамжтай,
ган төмрөөр хийгдсэн,
цорготой
Ажлын зориулалтын
3м-ийн урттай
HYC 2550 Hiundai

ширхэг

1

21

Армартур боох дэгээ

ширхэг

10

22

Насилка

ширхэг

3

WP-1550 A HONDA
Ган төмрөөр хийгдсэн,
(KENDO фирм байх)
Ажлын зориулалтын,
зориуллалтын
бариултай байх

19
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23
24

зуурагч төхөөрөмж
Шуудай

ком
ширхэг

1
50

25

Гар хөрөө

ширхэг

10

26
27
28

Гар нягтруулагч
Шанага
Усны сав

ширхэг
ширхэг
ширхэг

1
10
5

29

Бээлий

ширхэг

50

30

Малтуур

ширхэг

5

31

Бахь

ширхэг

5

32

Резин алх

ширхэг

10

33

Шат тавцан

ком

2

34

Нивилер

ширхэг

2

Ажлын зориулалтын
Ажлын зориулалтын
ажлын зориулалтын
(KENDO фирм байх)
WP-1550 A HONDA
Ган төмрөөр хийгдсэн
Зориулалтын 40 л
Ажлын зориулалтын,
зузаан материалаар
хийгдсэн
Хавтгай, ган төмрөөр
хийгдсэн, (KENDO фирм
байх)
Ган төмрөөр хийгдсэн,
цахилгааны хамгаалалт
бүхий бариултай байх
(KENDO фирм байх)
төмөр болон модон
иштэй (KENDO фирм
байх)
Ажлын зориулалтын,
(KENDO фирм байх)
SOKKIA B34

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1
2
3

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр
Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө
Сурах бичиг:
 Х.Жиглий, “Авто замын барилга”
 И.Гончигзэвэг, “Замын мастеруудад зориулсан
зөвлөмж”
 И.Гончигзэвэг, Н.Сүлдчимэг, “Орон нутгийн зам
барих” УБ хот 2004 он
 Т.Арвижих, С.Очирбат, Д.Дашзэвэг,
Ч.Лхагважав “Зам барилгын материал судлал”
УБ хот 2014 он
 Д.Готов, Д.Дашзэвэг, “Зам засварын гарын
авлага”
 С.Баяржаргал, Ц.Баярмаа, “Авто замын засвар
арчлалтын ажилчдад зориулсан гарын авлага”,
“ТТК-Түншлэл” төсөл, УБ хот 2011 он
 И.Гончигзэвэг, “Засмал зам төсөллөх УБ хот
2003 он
 Н.Адилбиш, Р.Балжир, Р.Болормаа,
Ж.Даваасүрэн “Авто замын засвар, арчлалт
лавлах”, УБ хот 2014 он
 Ж.Даваасүрэн, “Авто зам төсөллөлт”, УБ хот
2003 он

1
ГШҮ бүрээр
Тус бүр 15-30
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4
5
6
7
8
9
10

Зам, тээврийн хөгжлийн төв 2014 он, Авто зам,
гүүрийн барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага,
Авто замын салбарт мөрдөх үндэсний
стандарт,норм нормативийн эмхэтгэл
Зам барилгын технологи, авто замын
материал, засвар арчлалтын норм дүрмийн
эмхэтгэл
Зам барилгын багаж, тоног төхөөрөмжтэй
ажиллах үеийн аюулгүйн зааварчилгааны
гарын авлага

Суралцагчийн гарынавлага
Тараах материал
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Тест
Биет үзүүлэн

15-30
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ГШҮ бүрээр төлөвлөсөн
ЧЭбүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрээр төлөвлөсөн
ЧН бүрийн тестийн сан
ЧН бүрээр төлөвлөсөн

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

Материалын нэр
Мэдээлэх тэмдэг
Битум
Асфальтбетон хольц
Арматурын цэгэн утас
Бетон хольц
Ус тусгаарлагч
Элс
Хайрга
Дайрга
Мод
Брус
Давс
Гэрэл ойлгогчтой будаг
Будаг шингэлэгч
Цемент
Шуудай
В20 ангиллын бетон
хольц
Хуудсан төмөр
Арматур

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

ширхэг
тн

10
0.5

Нэг
бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

захиалга
боодол

10
захиалга

боодол
Тн
Тн
Тн
М3
М3
кг
кг
кг
тн
Ширхэг

5
0.5
1.5
0.5
5
3
20
5
3
0.5
50
захиалга

Ширхэг
тн

10
0.5

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

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага төлөвшилтийн
өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ.
3. Үнэлгээний орчин
Үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал түүхий эд, бусад
шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтгэх.
4. Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээ хийхдээ доорх арга, хэрэгслүүдээс тохирхыг сонгоно (хэд хэдэн аргыг сонгож
болно):
- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт
- 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

Авто зам, гүүрийн барилгын ажилчин
IV
Авто зам, гүүрийн засвар арчлалтыг хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт/стандарт)
-

ГШҮ 1.1 Өдөр тутмын
үзлэг цэвэрлэгээ хийх

-

ЧЭ1:
Мэдээлэх
тэмдэг
байрлуулах

ГШҮ 1.2 Эвдрэлийн
судалгаа хийхэд
оролцох

ГШҮ 1.3 Мэдээлэх
тэмдгийн шонгийн нүх
ухах

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

-

-

Үзлэг, цэвэрлэгээ хийхэд шаардлагатай
шуудай, шүүр, хүрз, гар тэрэг зэргийг шалгаж
ажилд бэлтгэсэн.
Инженер, техникийн ажилчдын хамт замын
зурвасын дагуу үзлэг хийж, цэвэрлэх
шаардлагатай байршлуудыг тэмдэглэж
бичсэн.
Цэвэрлэгээ шаардлагатай хэсгийг цэвэрлэж
хог хаягдлыг зайлуулсан.
Судалгаа хийхэд шаардлагатай шохой,
эвдрэлийг тэмдэглэх дэвтэр, бал зэргийг
ажилд бэлтгэсэн.
Инженер техникийн ажилчдын
зааварчилгааны дагуу засвар арчлалт
шаардлагатай байршлуудыг тэмдэглэж
бичсэн.
Мэдээлэх тэмдгийн шонгийн нүх ухахад
шаардлагатай лоом, хутгуур зэргийг бэлтгэсэн.
Инженер техникийн ажилчдын заасан цэгт
мэдээлэх тэмдгийн шонгийн нүхийг гар багаж
ашиглан 0,4-0,6 м гүнтэй ухсан.

CB 7116-18-08-401
01

Үнэлгээ хийгдэх
орчин




Ажлын орчин
нөхцөл,
Дадлагын
газар,
Сургалтын
онолын
танхим

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл
(тохирох арга
хэрэгслийг
сонгоно)
 Ажиглалт,
 тест
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-

ГШҮ 1.4 Мэдээлэх
тэмдэг суурилуулах

-

-

ГШҮ 2.1 Эвдрэлийг
зааглаж тэмдэглэх

-

-

ЧЭ2:
Замын
хучлагын
засвар
хийх

ГШҮ 2.2 Эвдрэлийг
хөрөөдөх

-

ГШҮ 2.3 Хөрөөдсөн
эвдрэлийг цэвэрлэх
ГШҮ 2.4 Хөрөөдсөн
ирмэгт битумын
түрхлэг хийх

-

ГШҮ 2.5 Нөхөөс хийх

-

-

Мэдээлэх тэмдэг суулгахад шаардлагатай
шон, мэдээлэх тэмдэг, боолт, түлхүүр зэргийг
ажилд бэлтгэсэн.
Бетон хольц бэлтгэхэд шаардлагатай дүүргэгч
материал, барьцалдуулагч, ус зэргийг ажлын
талбайд зөөвөрлөж бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн элс, хайрга, цемент, ус,
дайрга зэргийг орцын дагуу хэмжин зуурагч
төхөөрөмжид хийж хольсон.
Мэдээлэх тэмдэгийн шонг 0,4-0,6 м гүнд
суулгаж байрлуулсан.
Урьдчилан бэлтгэсэн бетон хольцоор
мэдээлэх тэмдгийн шонг хөдөлгөөнгүй
бэхэлсэн.
Эвдрэлийг зааглаж тэмдэглэхэд шаардлагатай
шохой, метр, рейк зэргийг ажилд бэлтгэсэн.
Инженерийн заасан эвдрэлтэй хэсгийг
тойруулан геометр хэмжээсээр тэмдэглэгээ
хийсэн.
Эвдрэлийг хөрөөдөхөд шаардлагатай
асфальбетоны хөрөө, хөрөөний ирийг ажилд
бэлтгэсэн.
Урьдчилан тэмдэглэсэн геометр хэмжээсийн
дагуу эвдрэлийг хөрөөдсөн.
Цэвэрлэгээний ажилд шаардлагатай жоотуу,
хүрз, шүүр, хувин, гар тэрэг, компрессорын
бүрэн бүтэн байдал, хэвийн үйл ажиллагааг
шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Хөрөөдсөний дараах илүүдэл материалыг
тээврийн хэрэгсэлд ачиж зайлуулсан.
Түрхлэг хийхэд шаардлагатай хувин, битум,
халаагч, шанага, багсыг шалгаж бэлтгэсэн.
Хөрөөдөж бэлтгэсэн хэсгийн ирмэгт
битумэнтүрхлэгийг жигд нимгэн хийсэн.
Нөхөөс хийхэд шаардлагтай хүрз, тэрэг,
гаапууг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
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-

ГШҮ 2.6 Нөхөөсийг
нягтруулах

-

ГШҮ 3.1 Хоолойн
нүхний цэвэрлэгээ
хийх
ГШҮ 3.2 Хоолойн дээд
талын далангийн
угаагдалт
ЧЭ3:
Хоолойн
эвдрэл
засварлах

-

ГШҮ 3.3 Хоолойн дээрх
далангийн суулт

-

ГШҮ 3.4Хоолойн
цагирагийн засвар
ГШҮ 3.5 Хоолойн
залгаас болон ус

-

Битумэн түрхлэг хийсэн эвдрэлтэй хэсгийг
халуун асфальтбетон хольцоор дүүргэж
хучлагын дээд ирмэгээс 2 мм-ийн
өндөртэйгээр тэгшилсэн.
Нөхөөс хийхэд шаардлагатай гар
нягтруулагчийг ажилд бэлтгэсэн.
Дүүргэлт хийж тэгшилсэн асфальтбетон
хольцыг гар нягтруулагчаар нэг мөрөөр 3-5
удаа, эхний явалтын ирмэгийг дараагийн
явалтын мөрөөр дарж 95%-д хүртэл
нягтруулсан.
Хоолойн нүхний цэвэрлэгээ хийхэд
шаардлагатай хүрз, лоом, шуудай, гар тэргийг
шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Хоолойн нүхэнд үзлэг хийх
Хоолойн нүхэнд орсон хог чулууг ухаж
цэвэрлэсэн.
Хөвөөнд дренаж ус шүүрүүлэгч хийн
сэргээсэн.
Хажуу налууг зүлэгжүүлсэн.
Засварын ажилд хэрэглэгдэх багажийг ажилд
бэлтгэсэн.
Суулт өгсөн хэсгийг хөрөөдөж, хуулж авсан
Суурийг тохиромжтой материалаар дүүргэж,
тэгшилж, нягтаруулсан
Суурийн дээд хэсэг болон асфальт бетон
хучилтын ирмэгт битумэн түрхэлэг хийсэн
Зорчих хэсэгт асфалтбетон хольц дэвсэж,
нягтаруулсан.
Хоолойн уртын дагуух жигд бус суултыг
таньсан.
Зөрөлтийг гараар тэгшилсэн.
Суурийн газрын зам дээрхи шинэ цасыг
шүүрдэж цэвэрлэсэн.
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тусгаарлалтын
эвдрэлийг хийх
ГШҮ 3.6 Хоолойн өмнө
түрэлт үүсэх
ГШҮ 4.1 Шуудууг
цэвэрлэх

ГШҮ 4.2 Шуудууг
хэлбэржүүлэх

-

Хоолойг шинээр сольж барьсан.

-

Шуудууг цэвэрлэхэл шаардлагатай хүрз,
жоотуу,хувин, шуудай, гар тэргийгшалгаж
ажилд бэлтгэсэн
Шуудууны сул шороог хүрзээр ухаж зайлуулан
дагтаршсан шороог жоотуугаар цохиж суллан,
зөөж цэвэрлэсэн.
Шуудууг хэлбэржүүлэхэд шаардлагатай хүрз,
лоом, шуудайгшалгаж бэлтгэсэн.
Шуудууг хүрзээртэгшилж 1: 1,5 промилийн
налуутайгаар хэлбэржүүлсэн.
Шуудууны бэхэлгээ хийхэд шаардлагатай
хүрз, лоом, шуудай,чулуу, гар тэргийг шалгаж
бэлтгэсэн.
Шуудууны нурсан хэсэгт том, жижиг хэмжээтэй
чулууг хөдөлгөөнгүй,гүн шигтгэж суулгасан.
Цэвэрлэгээний ажилд шаардлагатай хүрз,
шуудайг шалгаж бэлтгэсэн.
Сувагт хуримтлагдсан хогийг ухаж цэвэрлэсэн.

-

-

ЧЭ4: Суваг
шуудууг
сэргээн
засварлах

ГШҮ 4.3 Шуудууны
бэхэлгээ хийх
ГШҮ 4.4 Далд сувгийн
худгийн хогийг
цэвэрлэх

-

ГШҮ 4.5 Сувгийн
худгийг сэргээн
засварлах

-

ЧЭ5:
Замын

ГШҮ .5 1 Хунгарласан
цасыг арилгах

-

Сувгийн худгийг засварлахад шаардлагатай
В20 маркын бетон хольцыг зуурах хүрз,
насилка, зуурагч төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн
байдал, хэвийн үйл ажиллагааг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Урьдчилан бэлтгэсэн элс, хайрга, цемент, ус,
дайрга зэргийг орцын дагуу хэмжин зуурагч
төхөөрөмжид хийж хольсон.
Сувгийн худгийн нурсан хэсгийг сэргээн
бетондож засварласан.
Хунгарласан цасыгарилгах хүрз, шүүр,
насилка, гар тэргийг шалгаж бэлтгэсэн.
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өвлийн
арчлалт
хийх

ГШҮ 5.2 Цас
хунгарлалтаас
сэргийлэх хаалт хийх

-

-

ГШҮ 5.3 Цасан
нурангаас сэргийлэх

ГШҮ 5.4 Суурин газрын
замын цас шүүрдэх

-

-

ГШҮ 5.5 Хальтиргаа
гулгаанаас хамгаалах

-

ЧЭ6:
Гүүрийн
арчлалт
хийх

ГШҮ 6.1 Гүүрийн
зорчих хэсгийн
арчлалт хийх

-

ГШҮ 6.2 Гүүрийн дугуй
цохигчийн арчлалт
хийх

-

Хунгарласан цасыг техникээр арилгасаны
дараа дахин гар аргаарцэвэрлэсэн.
Шаардагдах хүрз, шүүр, шуудай, тэргийг
шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Цасны хаалт хийх материалыг инженерийн
заавраар өгөгдсөн хэмжээсийн дагуу
хөрөөдөж бэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу хунгарлалтаас
сэргийлэх хаалтыг 1.2м өндөртэй, 1.0м урттай
нягт нямбай хийсэн.
Шороон овоолгыг хийхэд шаардлагатай
шороо, хүрз, гар тэргийг шалгаж
ажилдбэлтгэсэн.
Зааварчилгааны дагуу цасны нуралтаас
хамгаалан шороон овоолгыг гар аргаар
хийсэн.
Цэвэрлэгээний ажилд шаардлагатай шүүр,
хүрз, жоотуу, түрдэгтэргийг шалгаж ажилд
бэлтгэсэн.
Шинэ орсон цасыг шүүрдэж цэвэрлэсэн.
Ажилд шаардагдах мөс цохих багаж, хүрз,
шүүр, түрдэг тэргийг шалгаж ажилд бэлтгэсэн.
Мөстсөн хэсгийг багажаар цохиж суллан
зайлуулсан.
Гулгаанаас хамгаалах материалыг жигд
цацсан.
Зорчих хэсгийн арчлалт хийхэд шаардлагатай
Зорчих хэсгийн эвдрэлийг илрүүлсэн.
Эвдэрсэн хэсэгт 0.05-0.07 м зузаантай
асфальтбетон асгасан.
Эвдрэлийг нөхөхөд шаардагдах нийвий,
шпател, гэрэл ойлгогчтой будаг, багс, хувин,
будаг шингэлэгчийг бэлтгэсэн.
Дугуй цохигчийн эмтэрч холцорсон хэсгийг
нөхсөн.
Будгийг сэргээж будсан.
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ГШҮ 6.3 Гүүрийн явган
хүний замын арчлалт
хийх

ГШҮ 6.4 Гүүрийн
хайсны арчлалт хийх
ГШҮ 6.5
Гүүрийнөдөртутмын
арчлалт хийх
ГШҮ 7.1 Гүүрийн
чулуун бэхэлгээнд
үзлэг хийхэд оролцох

-

-

-

ЧЭ7:
Чулуун
бэхэлгээ
сэргээх

ГШҮ 7.2 Эвдрэлийг
чулуугаар шигтгэж
засварлах

ГШҮ 7.3 Гагнаас хийх
бетон хольцийг бэлтгэх
ГШҮ 7.4 Шигтгэсэн
чулуу хоорондын
завсар зайд гагнаас
хийх

ЧЭ8:
Урсгал
чиглүүлэх

ГШҮ 8.1 Урсгал
чиглүүлэх далангийн
цэвэрлэгээ хийг

-

-

Явган хүний замын арчлалтыг хийхэд
асфальтбетоны хөрөө, хөрөөний ир, тэрэг,
битум, гар нягтруулагч, хүрзийг ажилд
бэлтгэсэн.
Эвдрэлтэй хэсгийг хөрөөдөж цэвэрлэсэн.
Нөхөөсийг зассан.
Гүүрийн хайсны арчлалтад шаардагдах
нийвий, шпател, гэрэл ойлгогчтой будаг, багс,
хувин, будаг шингэлэгчийг бэлдсэн.
Гүүрийн хайсыг нөхөн сэргээж будсан.
Өдөр тутмын арчлалтад шаардагдах хүрз,
шүүр, шуудай, тэрэг, малтуурыг цэвэрлэгээнд
бэлтгэсэн.
Өдөр тутмын цэвэрлэгээг хийсэн.
ИТА-ны зааварчилгааг тэмдэглэх дэвтэр, үзэг,
метрийг бэлтгэсэн.
Үзлэгийн үеэр эвдрэлтэй хэсгийг тэмдэглэсэн.
Эвдрэлийг засахад шаардагдах хүрз, лоом,
жоотуу, галт тэрэг, метр, элс хайрга, цемент,
ус насилка, 150 мм багагүй зузаантай чулууг
ажилд бэлтгэсэн.
Эвдрэлийг 150 мм-ээс багагүй зузаантайгаар
чулуугаар шигтгэсэн.
Гагнаас хийх бетон хольц хийхэд шаардагдах
зуурагч, хүрз, тэрэг, усны сав, элс, хайрга,
цементийг ажилд бэлтгэсэн.
В20 маркийн бетоныг орцын дагуу хольсон.
Гагнаас хийх бетон хольц, шанага, нивиг
ажилд бэлтгэсэн.
Шигтгэсэн чулуу хоорондын зай завсрыг В20
маркийн бетоноор гагнасан.
Цэвэрлэгээ хийхэд шаардагдах хүрз, жоотуу,
шуудай, тэрэг, бээлийг ажилд бэлтгэсэн.
Урсгал чиглүүлэх даланд шороог нэмж
буулгасан.
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даланг
засварлах

ГШҮ 8.2 Урсгал
чиглүүлэх
далангхэлбэржүүлэх

-

ГШҮ 9.1 Гүүрийн
эвдрэлтэй хэсгийг
тогтоох

-

ГШҮ 9.2 Гүүрийн
суулгамал худгийн
эвдрэлийн засварыг
хийх

-

-

-

ЧЭ9:
Гүүрийн
эвдрэлийг
засварлах

ГШҮ 9.3 Тулгуурын
эвдрэлийн засварыг
хийх

-

ГШҮ 9.4 Ригел
насодокны эвдрэлийг
засварлах

ГШҮ 9.5 Тулах хэсгийн
эвдрэлийг засварлах

-

120 мм-ээс том ширхэгтэй чулуун хогийг
гараар түүсэн.
Даланг хэлбэржүүлэхэд шаардагдах малтуур,
хүрзийг бэлтгэсэн.
Далангийн хажуу налууг 1: 1,5 промилийн
налуутайгаар хэлбэржүүлсэн.
Гүүрийн эвдрэлийг ИТА-ны удирдаган дор
тэмдэглэхэд шаардагдах метр, алх, тэмдэглэх
дэвтэр, үзэг бал, төмөр метрийг бэлтгэсэн.
ИТА-ны зааварчилгааг тэмдэглэсэн.
Эвдрэлийн засварт шаардагдах компрессор,
шланк, хувин, олс, дэгээ гогцоог ажилд
бэлтгэсэн.
Усанд угаагдсан суулгамал худгийг дахин
ухсан.
Худгийг усаар дүүргэсэн үед усыг гараар буюу
компрессороор шавхсан.
Тулгуурын эвдрэлийг засварлах элс хайрга,
дайрга, зуурагч, хүрз, ус, цемент, хувин,
хутгуур, тэрэг, нийвий, шпатель, бахь, алх,
метр, шатыг ажилд бэлтгэсэн.
Тулгуурын их биеийн ховхорч халцарсан
хэсгийн бетоныг В20 ангиллаар орцын дагуу
зуурсан.
Тулгуурын их биеийн халцарч ховхорсоон
хэсгийг В20 бетоноор зассан.
Ригел насодокны эвдрэлийг засварлах В20
ангиллын бетон хольц, шанага тэрэг, нийвий
хутгуур, шпател, хүрз, метр, шатыг ажилд
бэлтгэсэн.
Засварлах бетоныг В20 ангиллаар зуурсан.
Ригел насодокны гадаргуун халцарч ховхорсон
хэсгийг В20 ангиллын бетоноор нөхөж зассан.
Тулах хэсгийн эвдрэлийг засварлахад
шаардагдах метр, кран, олс, өргөгч, алх, резин
алхыг ажилд бэлтгэлцсэн.
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-

ГШҮ 9.6 Алгасалын
бүтээцийн эвдрэл
засварлах
ГШҮ 9.7 Хэв гажилтын
заадсын эвдрэлийг
засварлах

ГШҮ 9.8 Дамжих
хавтангийн эвдрэлийг
засварлах

-

-

-

-

Гүүрийн тулах хэсгийн эвдрэлтэй хэсгийг
солих үед крантай болгоомжтой ажиллах
Тулах хэсгийг аюулгүй сольсон.
Алгасалын бүтээцийн эвдрэл засварлахад
шаардагдах хэв, элс, хайрга, дайрга, бахь,
алх, дэгээ, цемент, усыг ажилд бэлтгэсэн.
Эвдэрсэн алгасалыг шинэчилж хийсэн.
Хэв гажилтын заадсын эвдрэлийг засварлахад
шаардагдах хуудсан төмөр, бахь, алх,
арматур, арматурын цэгэн утсыг ажилд
бэлтгэсэн.
Хэв гажилтын заадсыг 50 промилын налуутай
ховил гаргаж хийсэн.
Дамжих хавтангийн эвдрэлийг засварлахад
шаардагдах цэвэрлэгээний чулуу, шуудай,
хүрз, бээлийг ажилд бэлтгэсэн.
Дамжих хавтанд шороог нэмж хийсэн.
20мм-ээс том ширхэглэлтэй чулууг түүсэн.
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