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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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1) Үнэлгээний удирдамж
2) Үнэлгээний төлөвлөгөө
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I.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах/ Эмнэлгийн анхны
тусламж үзүүлэх

IM 7233-18-01-301

2

Зам, барилгын лаборатори байгуулах

CB7114-21-02-501

3

Хөрсний шинжилгээ хийх

CB7114-21-03-501

4

Хайрга дайрганы дээжийг шинжилгээ хийх

CB7114-21-04-501

5

Цементийн шинжилгээ хийх

CB7114-21-05-501

6

Бетоны шинжилгээ хийх

CB7114-21-06-501

7

Замын битумын шинжилгээ хийх

CB7114-21-07-501

8

Элс /отсев/-ний шинжилгээ хийх

CB7114-21-08-501

9

Эрдэс нунтагийн шинжилгээ хийх

CB7114-21-09-501

10

Асфальт бетон хольцны шинжилгээ хийх

CB7114-21-10-501
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг
хангаж ажиллах/Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх
Чадамжийн нэгжийн код: IM 7233-18-01-301

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Тус чадамжийн нэгжийн хүрээнд суралцагчид
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ойлголт авч, нэр томъёо, тодорхойлолт,
үндсэн шаардлагуудыг өөрийн ажлын байрандаа мөрдөх, ажлын байранд учирч болох
аюул, эрсдлийг тодорхойлж илрүүлэх , хянах, осол, гэмтлийн үед анхны тусламж үзүүлэх,
нөхцөл байдлыг үнэлж дүгнэх, аюулгүй зөв ажиллах дадал хандлагыг төлөвшүүлэх
чадамжуудыг эзэмшинэ.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

2

ЧЭ 1. ХАБЭА-н
үндсэн ойлголт
ба хууль эрх зүйн
орчинтой
танилцах

ЧЭ 2. Ажлын
байрыг зөв
зохион байгуулах

ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийн бүтэц, агуулга,
холбогдох эрх зүйн бусад баримт
бичиг болон тэдгээрийг зөрчихөд
үүсэх үр дагавартай танилцах
ГШҮ1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн сургалт,
зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээ болон хамгаалах
техник, хувийн ба тусгай
хамгаалах хэрэгсэлтэй танилцах
ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол,
гал түймэр, онцгой байдлын үед
сахих дүрэм журмыг байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуй, бодлогод
уялдуулан дагаж мөрдөх
ГШҮ 2.2 Аюулгүй ажиллагааны
шаардлагын дагуу багаж
хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглах, ажлын байрны

Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Үйлдвэрл
эл дээр

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт : 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 80
Дадлага

6

6

4

4

2

2

4

4

6

3

4

5

6

ЧЭ 3. Ажлын
байрны аюулыг
илрүүлэх болон
эрсдэлийн
үнэлгээнд
оролцох

ЧЭ 4.
Хөдөлмөрийн,
аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйг
хангах

ЧЭ 5. Осол
гэмтэл болон
яаралтай
тусламжтийн үед
хариу үйлдэл
хийх

ЧЭ 6. Зохих
анхны
тусламжийг
журмын дагуу
хэрэглэх

шаардлага стандарт хангаж
ажиллах
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга
барил сонгоход оролцох, аюулыг
илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах.
ГШҮ 3.2 Ажлын байрны эрсдлийн
үнэлгээний тохиромжтой арга
сонгоход оролцох, эрсдлийн
үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг
тусламж, мэдээллээр хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийг байгууллагын заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
ашиглах
ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах
шаардлагын дагуу хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг бөглөх
ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай
холбоотой дасгал, сургуулилтын
үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар
чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн
зүй зохистой дагаж мөрдөх
ГШҮ 5.1 Осол гэмтлийн орчин,
осол гэмтэл, учирсан шархны
зэргийг тогтоож яаралтай
тусламжийн нөхцөл байдал болон
эмнэлгийн анхны тусламжийн
хэрэгцээг тодорхойлох
ГШҮ 5.2 Өөрийн болон өрөөл
бусдын эрүүл мэндэд шууд учирч
болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх,
боломжтой бол аюулыг зайлуулах
замаар аюулгүй байдлыг хангах
ГШҮ 6.1 Ослын газарт эхний үзлэг
хийж, осолд өртөгсдийн амь
насанд аюул учруулж байгаа
нөхцөл байдлыг судлах
ГШҮ 6.2 Зүрх судас, сэхээн
амьдруулах анхны тусламж,
хиймэл амьсгал хийх
ГШҮ 6.3 Анхны тусламжийн
хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу анхны
тусламжийн тогтсон зарчмаар
тусламж үзүүлэх

2

4

6

2

6

8

2

2

4

2

2

4

4

6

6

2

2

4

4

4

4

10

10

7

7

8

ЧЭ 7. Осол
гэмтлийн талаар
дэлгэрэнгүй
мэдээлэх

ЧЭ 8. Осол
гэмтлийн нөхцөл
байдал болон
ослын үед хийсэн
өөрийн үйлдлийг
үнэлэх

ГШҮ 7.1 Эмнэлгийн тусламж
үзүүлэх байгууллагад хандан осол
гэмтэл, шархны талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэх
ГШҮ 7.2 Байгууллагын дотоод
журам болон хууль дүрмийн дагуу
осолтой холбоотой мэдээлэл,
үүссэн ослын нөхцөл байдлын
талаар удирдах ажилтан, ээлжийн
ахлагчид дэлгэрэнгүй тайлагнаж
нууцыг чандлах
ГШҮ 8.1 Үүссэн осол гэмтлийн
нөхцөл байдлаас өөрт болон
бусдад учирч болох сэтгэл зүйн
нөлөөг тодорхойлж, нөлөөг
арилгах талаар хэлэлцүүлэгт
оролцох
ГШҮ 8.2 Илэрсэн сэтгэл зүйн
нөлөөг арилгах талаар
хэлэлцүүлэгт оролцох

2

6

6

2

4

4

4

32+48
40:60

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









Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа









Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн засварын
механикч, техникчийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Гар багаж ашиглах дүрэм журам
Хувийн хамгаалах хэрэгслийг иж бүрэн
ашиглах дүрэм журам
Онцгой байдлын үеийн дүрэм журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
хангаж ажиллах
Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших
Ажлын заавар зааварчилгааг мөрдөж ажиллах
Гар болон цахилгаан багаж хэрэгслийг
зааварчилгааны дагуу ашиглах
Тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу
ашиглах
Яаралтай тусламжийн үед хийх үйлдлийн
дарааллыг мэдэх
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс

Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Хамтран ажиллагсад, суралцагчид, дадлагын
оюутан.
 Сургагч багш
 Хамтран суралцагсад
 Ахлах ажилтан, ээлжийн мастер
 ХАБЭА-н ажилтан
 Эмч сувилагч, аврагч нар
 Сургалтын онолын танхим
 ХАБЭА-н сургалт-арга зүйн танхим
 Үйлдвэрлэлийн дадлагын газар цех
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэж
хэвших.

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

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
ХАБЭА-н үндсэн ойлголт ба хууль эрх зүйн орчинтой
танилцах
ГШҮ 1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулга, холбогдох эрх
зүйн бусад баримт бичиг болон тэдгээрийг зөрчихөд
үүсэх үр дагавартай танилцах
ГШҮ1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээ болон хамгаалах техник, Хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй танилцах
10
15-20
Мэдлэг
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль тогтоомжийн бүтэц, агуулгыг мэдэх
 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт
бичгийг мэдэх
 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад
шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаврыг мэдэх
 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай хамгаалах
хэрэгсэлүүдийн талаар мэдэх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалт, зааварчилгаа, аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээг мэдэx
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах

9



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

Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 ХАБЭА-н холбогдох хууль дүрэм журмыг
мөрдөж ажиллах
 ХАБЭА-д холбогдох эрх зүйн бусад баримт
бичгийг тодорхойлох
 ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад
шаардлагыг зөрчих, түүний үр дагаварыг
тодорхойлох
 Хамгаалах техник, Хувийн ба тусгай хамгаалах
хэрэгсэлийг ялгах
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалт, зааварчилгааны дагуу ажиллах
 Аюулгүйн тэмдэг тэмдэглээгээг ялгах
Хандлага
 Хууль, холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн
ажиллах
 Тэмдэг тэмдэглэгээг мөрдөж хэвших
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч,
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Ажлын байрыг зөв зохион байгуулах
ГШҮ 2.1 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журмыг байгууллагын
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуй, бодлогод
уялдуулан дагаж мөрдөх.

10

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

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

ГШҮ 2.2 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу
багаж хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашиглах, ажлын
байрны шаардлага стандарт хангаж ажиллах
6
15-20
Мэдлэг
 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журам болон
байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуйн бодлогын уялдааг мэдэх.
 Ажлын байрны шаардлага стандартыг мэдэх.
 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу
багаж хэрэгслийг зориулалтаар нь ашиглаж
сурах
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Ажлын байран дахь осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм журмыг
байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал,эрүүл ахуй, бодлогод уялдуулах
 Ажлын байрны шаардлага стандарт хангаж
ажиллах
 Аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу
багаж хэрэгслийг зориулалтаар ашиглах.
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах
 Бусадтай зөв боловсон харилцах
 Багаж тоног төхөөрөмжийг ариг гамтай,
зориулалтын дагуу хэрэг
 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг
хамгаалах
 Үнэнч шудрага байх
 Нягт нямбай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч,
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага,
2. www.legalinfo.mn,
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Ажлын байрны аюулыг илрүүлэх болон эрсдэлийн
үнэлгээнд оролцох
ГШҮ 3.1 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга барил сонгоход
оролцох, Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах.
ГШҮ 3.2 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний
тохиромжтой арга сонгоход оролцох, эрсдлийн
үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг тусламж, мэдээллээр
хангах
14
15-20
Мэдлэг
 Ажлын байрны аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой арга барилыг мэдэх
 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд өгөх
тусламж, мэдээлэл
 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний
тохиромжтой аргууд
 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд өгөх
тусламж, мэдээлэл
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
12



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

Ажлын байрны аюулыг тодорхойлох,
тохиромжтой аргыг сонгох
 Аюулыг илрүүлж байгаа ажилтанд тусламж,
мэдээлэл өгөх
 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний
тохиромжтой аргуудыг сонгох
 Эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанд
тусламж, мэдээлэл өгөх
 Өөрийгөө болон бусдыг аюулд өртөхөөс
урьдчилан сэргийлэх
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах
 Бусадтай зөв боловсон харилцах
 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг
хамгаалах
 Үнэнч шудрага байх
 Нягт нямбай байх
 Ажигч гярхай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр,
Сургуулийн орчин
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Бичгийн цаас
Дуу хураагуур, зургийн аппарат
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Хөдөлмөрийн, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын
заавар чиглэл, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах
ГШҮ 4.2 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хувийн
хэргийг бөглөх
ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал,
сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм журамд
нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх
13

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

Сургалт явагдах газар:

10
15-20
Мэдлэг
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын
заавар, дүрэм журамд нийцүүлэн ашиглах
аргууд
 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг бөглөх аргачлал
 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал,
сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм
журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх
аргуудыг мэдэх
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Хувийн хамгаалах хэрэгслийг байгууллагын
заавар, дүрэм журамд нийцүүлэх
 Ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
хувийн хэргийг бөглөх
 Онцгой байдалтай холбоотой дасгал,
сургуулилтын үед баримтлах дүрэм журмыг
байгууллагын тогтсон заавар чиглэл, дүрэм
журамд нийцүүлэн зүй зохистой дагаж мөрдөх
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангах
 Бусадтай зөв боловсон харилцах
 Бусдын болон байгууллагын өмч хөрөнгийг
хамгаалах
 Үнэнч шудрага байх
 Нягт нямбай байх
 Чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх
 Үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 Байгууллагын үнэт зүйлсийгхүндэтгэх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
14

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

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Шаардлагагүй
Шаардлагагүй
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.
4. ХАБЭА-Ч.Авдай,

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Осол гэмтэл болон яаралтай тусламжийн үед хариу
үйлдэл хийх
ГШҮ 5.1 Осол гэмтлийн орчин, осол гэмтэл, учирсан
шархны зэргийг тогтоож яаралтай тусламжийн нөхцөл
байдал болон эмнэлгийн анхны тусламжийн хэрэгцээг
тодорхойлох
ГШҮ 5.2 Өөрийн болон өрөөл бусдын эрүүл мэндэд
шууд учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх,
боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар аюулгүй
байдлыг хангах
8
15-20
Мэдлэг
 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай
тусламжийн нөхцөл байдлыг мэдэх
 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд
учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх,
боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар
аюулгүй байдлыг хангах аргачлалыг мэдэх
 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг
тогтоож, эмнэлгийн анхны тусламжийн
хэрэгцээг мэдэх
 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны
тусламжийн байгууллагад мэдээлэх
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
15



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

Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Осол гэмтлийн орчин болон яаралтай
тусламжийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох
 Өөрийн болон бусдын эрүүл мэндэд шууд
учирч болох аюул, хор хөнөөлийг үнэлэх,
боломжтой бол аюулыг зайлуулах замаар
аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах
 Осол гэмтэл, учирсан шархны зэргийг
тогтоож, эмнэлгийн анхны тусламжийн
хэрэгцээг тодорхойлох
 Нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, анхны
тусламжийн байгууллагад хандах
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах
 Үнэнч шудрага байх
 Нягт нямбай байх
 Ажигч гярхай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр,
Сургуулийн орчин
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Бичгийн цаас
Дуу хураагуур, зургийн аппарат
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 6-гийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Зохих анхны тусламжийг журмын дагуу хэрэглэх
ГШҮ 6.1 Ослын газарт эхний үзлэг хийж, осолд
өртөгсдийн амь насанд аюул учруулж байгаа нөхцөл
байдлыг судлах
ГШҮ 6.2 Зүрх судас, сэхээн амьдруулах анхны
тусламж, хиймэл амьсгал хийх
16

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

ГШҮ 6.3 Анхны тусламжийн хэрэгслийг
үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу анхны
тусламжийн тогтсон зарчмаар тусламж үзүүлэх
18
15-20
Мэдлэг
 Ослын газарт эхний үзлэг хийж, осолд
өртөгсдийн амь насанд аюул учруулж байгаа
нөхцөл байдлыг мэдэх
 Зүрх судас, сэхээн амьдруулах анхны
тусламж, хиймэл амьсгал хийх аргачлал
 Анхны тусламжийн тогтсон зарчмын дагуу
анхны тусламж үзүүлэх аргачлал
 Үүссэн гэмтэл, шарханд ажиллах арга
 Үүссэн шарх, гэмтлийн талаар асуулга авах
арга
 Гэмтэж, шархадсан эд эрхтэнийггарын доорх
материал ашиглан боож, тухтай байлгах арга
 Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу анхны
тусламжийн хэрэгслийг хэрэглэх арга
 Шархны байдлыг хянаж, анхны тусламжийн
зарчмын дагуу хариулахарга
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Ослын газарт эхний үзлэг хийж, осолд
өртөгсдийн амь насанд аюул учруулж байгаа
нөхцөл байдлыг тодорхойлох
 Зүрх судас, сэхээн амьдруулах анхны
тусламж, хиймэл амьсгал хийх
 Анхны тусламжийн тогтсон зарчмын дагуу
анхны тусламж үзүүлэх
 Үүссэн шархны талаар асуулга авах
 Боломжит материал ашиглан гэмтэж
шархадсан эд эрхтэнийг аль болох тухтай
байлгах аргачлалыг хэрэглэх
 Анхны тусламжийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу хэрэглэх
17



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

Шархны байдлыг хянаж, анхны тусламжийн
зарчмын дагуу хариулах
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Бусдад туслах чин хүсэлтэй байх
 Бусадтай зөв боловсон харилцах
 Нөхцөл байдлыг хянаж, тайван байх
 Мэдээлэл харилцааны бусад чадвар
(яаралтай холбоо барих гм)
 Нягт нямбай байх
 Ажигч гярхай байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Уян боолт 1,5 м, бент, Толгойн боолт/ гурвалжин/,
Дөрвөлжин боолт, Чиг баригч мод
Манекан болон дагалдах хэрэгсэл, анхны тусламжийн
иж бүрдэл, галын хор
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

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

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

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Осол гэмтлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэх
ГШҮ 7.1 Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх байгууллагад
хандан осол гэмтэл, шархны талаар дэлгэрэнгүй
мэдээлэх
ГШҮ 7.2 Байгууллагын дотоод журам болон хууль
дүрмийн дагуу осолтой холбоотой мэдээлэл, үүссэн
ослын нөхцөл байдлын талаар удирдах ажилтан,
ээлжийн ахлагчид дэлгэрэнгүй тайлагнаж нууцыг
чандлах
10
15-20
Мэдлэг
 Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх байгууллагад
хандан осол гэмтэл, шархны талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэх журам
 Эмнэлгийн тусламж үзүүлэгчид, аврагчдад
зориулан учирсан гэмтэл шарх болон өөрийн
үйлдлийг дэлгэрэнгүй тайлагнах арга
18



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

Үүссэн ослын нөхцөл байдлын талаар удирдах
ажилтан, ээлжийн ахлагчид дэлгэрэнгүй
тайлагнах арга
 Ослын талаарх мэдээллийн нууцлалтай
холбоотой хууль болон байгууллагын дотоод
дүрэм, журам
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх байгууллагад
хандан осол гэмтэл, шархны талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэх
 Эмнэлгийн тусламж үзүүлэгчид, аврагчдад
зориулан учирсан гэмтэл шарх болон өөрийн
үйлдлийг дэлгэрэнгүй тайлагнах
 Үүссэн ослын нөхцөл байдлын талаар удирдах
ажилтан, ээлжийн ахлагчид дэлгэрэнгүй
тайлагнах
 Ослын талаарх мэдээллийн нууцлалтай
холбоотой хууль болон байгууллагын дотоод
дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах
 Заавар, чиглэлийг мөрдөн ажиллах
 Зохистой зан байдлыг эрхэмлэх
 Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хянах ур чадвар
 Бусадтай харилцах чадвар
 Мэдээлэл харилцааны бусад чадвар
(яаралтай холбоо барих гэх мэт)
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Тэмдэглэлийн дэвтэр, үзэг,
Зургийн аппарат, дуу хураагуур, холбоо барих
хэрэгслүүд
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
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3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 8-ын нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

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

Сургалт явагдах газар:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж ажиллах
Осол гэмтлийн нөхцөл байдал болон ослын үед
хийсэн өөрийн үйлдлийг үнэлэх
ГШҮ 8.1 Үүссэн осол гэмтлийн нөхцөл байдлаас өөрт
болон бусдад учирч болох сэтгэл зүйн нөлөөг
тодорхойлох
ГШҮ 8.2 Илэрсэн сэтгэл зүйн нөлөөг арилгах талаар
хэлэлцүүлэгт оролцох
4
15-20
Мэдлэг
 Үүссэн осол гэмтлийн нөхцөл байдлаас өөрт
болон бусдад учирч болох сэтгэл зүйн нөлөө
 Сэтгэл зүйн нөлөөг арилгах хэрэгцээ
 ХАБЭА-н журамд хамтран ажиллагч эмэгтэй,
эрэгтэй ажилтны хоорондын харилцааг
анхаарах
 Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааг
ханган ажиллахад эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны
онцлогийг харгалзах
 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэл, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэл, ажлын тусгай
хувцас, гутлыг хүйсээр ялгаатай хэрэгцээнд
тохирсон, ялангуяа эмэгтэй хүний биеийн
онцлогт тохирсон байх талаар мэдэх
Ур чадвар
 Үүссэн осол гэмтлийн нөхцөл байдлаас өөрт
болон бусдад учирч болох сэтгэл зүйн нөлөөг
тодорхойлох
 Сэтгэл зүйн нөлөөг арилгах хэрэгцээний
талаар хэлэлцүүлэгт оролцох
Хандлага
 Бусдад өөрийгөө зөв ойлгуулах
 Мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой дамжуулах
 Заавар, чиглэлийг мөрдөн ажиллах
 Зохистой зан байдлыг эрхэмлэх
 Бусадтай харилцах чадвар
 Өөртөө итгэлтэй байх
 Үнэнч шударга байх
Онолын танхим, сургалтын дадлагын байр
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:
Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Маркер, самбар, проектор, дэлгэц /проектор/,
Уртасгагч, компьютер
Тэмдэглэлийн дэвтэр, үзэг,
Зургийн аппарат, дуу хураагуур, холбоо барих
хэрэгслүүд
1. Сертификат III- суралцагчийн гарын авлага
2. www.legalinfo.mn
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйДорнод Политехник коллеж.

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.
Суралцагчид:
Суралцагч нь энэхүү чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд доорх үүрэг, хариуцлага, шаардлагыг
хангаж суралцана.Үүнд:
1.Бие даан ажиллах суурь мэдлэг, чадварыг ашиглах .
 Уншиж,бичих,ойлгох чадвартай байх
 Өөрийгээ илэрхийлж таниулах чадвартай байх
 Мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах
 Хариуцлагатай, сахилга баттай байх
 Үнэнч шударга байх
 Нягт нямбай байх
 Тооцоолон бодох чадвартай байх
2.Ажилбар гүйцэтгэхэд дараах хариуцлагыг хүлээнэ.
 Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
 Бусдад эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх
 Ажлын хувцас өмсөх \ тос нэвчихгүй\
 Ажлын гутал өмсөх \”ХӨЛ ДЭЭР “хүнд зүйл унахаас хамгаалсан\
 Малгай өмсөх \ тос, тоос шорооноос хамгаалах \
 Бээлий өмсөх \ алган талдаа резинтэй \
 Нүдний шилтэй байх \ нүдэнд металын хог ҮРТЭС орохоос хамгаалах \
 Багшийн өгсөн заавар зөвлөгөө, зөвшөөрлийн дагуу ажиллах
 Ажлын байрны зааварчилгааг дагаж мөрдөх
 Авто машины өргүүр болон бусад тоног төхөөрөмжтэй ашиглалтын зааврын дагуу
ажиллах
 Ажлын байранд сахилга дэг журмыг баримтлах, цагийг зөв ашиглах
 Бие даан өгөгдсөн даалгаврыг технологийн дагуу гүйцэтгэх
 Ажил гүйцэтгэх материал, багаж хэрэгслийг зөв сонгож,зөв ашиглах
 Ажлын дараа ажлын байрыг цэвэрлэж, цэгцлэх
3.Өмнө эзэмшсэн байвал зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага
 Харилцааны соёлтой байх
 Хариуцлагатай, анхаарал, болгоомжтой ажиллах
 Идэвхтэй, санаачлагатай байх
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Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:






МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна тухайн
чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, харилцаа
хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах заах арга зүйн ур чадварын
шаардлагыг хангана. Үүнд:
Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,Чадамжид суурилсан
сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн байхЭзэмшүүлэх
мэргэжлийн бакалавр зэрэг болон мэргэжлийн өндөр зэрэгтэй байхАнхны тусламж
үзүүлэх эрхтэй байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:



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

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
Сургалтын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн нэр

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

1

Анхны тусламжийн
манекан

ш

2

2

Анхны тусламжийн иж
бүрдэл

ш

15

3

Галын хор

ш

5

№

Техникийн үзүүлэлт,тодорхойлолт
Стандартын шаардлага хангасан
зохиомол амьсгал хийх боломжтой,
эд эрхтэнг солих боломжтой.
Шаардлагатай эм, боолт,
хэрэгслийг иж бүрэн агуулсан
МFZ маркийн хор 1,5 л
багтаамжтай

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

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр
Нүд нүүрний хамгаалалт
Сонсголын эрхтний хамгаалалт
Амьсгалын эрхтний хамгаалалт
Толгойн хамгаалалт
Гарын хамгаалалт
Хөлийн хамгаалалт
Бүтэн биеийн хамгаалалт
Сурах бичиг
Багшийн гарын авлага

Тоо ширхэг
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22

10
11
12
13

Суралцагчийн гарын авлага
Гортиг, харандаа, үзэг
Дадлага ажлын удирдамж
Зурагт үзүүлэн

15
15
15
15

Материал түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
№
1
2
3
4
5

Материалын нэр
Уян боолт 1,5 м
Бент
Толгойн боолт/
гурвалжин/
Дөрвөлжин боолт
Чиг баригч мод

Хэмжих
нэгж
м
ш

Тоо
ширхэг
15
15

Нэг бүрийн
үнэ
2000
1000

ш

15

1500

22500

15
15

1500
1000

22500
15000
105000

ш
ш
Нийт үнэ

Нийт үнэ
30000
15000
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1.Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно
2.Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:




шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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




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

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










Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн
нэр:

Чадамжийн
элементүүд

ЧЭ 1.
ХАБЭА-н
үндсэн
ойлголт ба
хууль эрх
зүйн
орчинтой
танилцах

Зам барилгын материалын лабораторын
техникч
VI
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн
шаардлагууд/Эмнэлгийн анхны тусламж
үзүүлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код

IM 7233-18-02-301

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

01

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.1.Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хууль тогтоомжийн бүтэц,
агуулга, холбогдох эрх зүйн
бусад баримт бичиг болон
тэдгээрийг зөрчихөд үүсэх үр
дагавартай танилцах

ГН1.1.1 ХАБ,ЭА-н хууль, техник
ашиглалтын дүрмийг уншиж
тэмдэглэл хөтөлсөн.
ГН1.1.2.Заалт бүрээр нь судлан орсон
өөрчлөлтүүдийг харьцуулалт
хийж тайлбарласан.
ГН1.1.3.ХАБЭА-д холбогдох хууль эрх
уншиж судалсан. Холбогдох
заалт тэмдэглэсэн,
тайлбарласан.
ГН1.1.4.ХАБЭА-н 36-р зүйл уншиж
тэмдэглэсэн. Мөн дасгал ажил
ажилласан, зөв тайлбарласан.

ГШҮ 1.2.Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалт, зааварчилгаа,
аюулгүйн тэмдэг
тэмдэглээгээ болон

ГН1.2.1 ХХ-л бүрийн стандартыг судлан
тэмдэглэл хөтөлсөн.
ГН1.2.2 Сургалтын үзүүлэнгийн
материалаас ГН2.3 ХХХ сонгон

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний арга хэрэгсэл
1

2

Онолын
танхимд

+

+

Онол болон
дадлагын
газарт

+

3

4

+

+

5

6

7

+

8

9

+
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хамгаалах техник, хувийн ба
тусгай хамгаалах хэрэгсэлтэй
танилцах

ГШҮ 2.1.Ажлын байран дахь
осол, гал түймэр, онцгой
байдлын үед сахих дүрэм
журмыг байгууллагын
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын бодлогод
уялдуулан дагаж мөрдөх

ЧЭ 2. Ажлын
байрыг зөв
байгуулах

ГШҮ 2.2.Аюулгүй
ажиллагааны шаардлагын
дагуу багаж хэрэгслийг
зориулалтын дагуу ашиглах,
ажлын байрны шаардлага
стандарт хангаж ажиллах

үүрэг зориулалт ач холбогдолыг
тайлбарласан.
ГН1.2.3 Өгөгдөлийн дагуу аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа
бичсэн
ГН1.2.4.Зааварчилгаа өгсөн, тэмдэг
тэмдэглэгээг таних, тохирох газар
байрлуулсан.
ГН2.1.1 Гал түймэр болон гамшгийн
бэлэн байдлын төлөвлөгөө
боловсруулсан.
ГН2.1.2 ХАБ,ЭА-н бодлого, гамшгийн
дүрэм журмыг мөрдсөн.
ГН2.1.3 Онцгой байдлын үеийн цагийн
байдалд тохируулан бэлтгэл
ажилыг хангасан.
ГН2.2.1 Багаж хэрэгслийн зориулалттай
танилцсан.
ГН2.2.2 Багаж хэрэгсэл ашиглаж дүрэм
журамыг уншсан, зааварчилгаа
боловсруулсан
ГН2.2.3 Ажлын нөхцөлд тохируулан
багаж хэрэгслийг бэлтгэсэн.
ГН2.2.4 Багаж хэрэгслийг
зааварчилгааны дагуу зөв
ашигласан.
ГН2.2.5 Ажлын бүсийн орчин нөхцөлийн
талаар уншиж тэмдэглэл
хөтөлсөн.
ГН2.2.6 Шаардлагатай тохиолдолд
хамгаалах арга хэмжээг авсан.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Онол болон
дадлагын
газар

+

+

+
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ЧЭ 3. Ажлын
байрны
аюулыг
илрүүлэх
болон
эрсдэлийн
үнэлгээнд
оролцох

ЧЭ 4.
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдлыг
хангах

ГШҮ 3.1 Ажлын байрны
аюулыг
тодорхойлох,тохиромжтой
арга барил сонгоход
оролцох, аюулыг илрүүлж
байгаа ажилтанг тусламж,
мэдээллээр хангах.

ГШҮ 3.2 Ажлын байрны
эрсдлийн үнэлгээний
тохиромжтой арга сонгоход
оролцох, эрсдлийн үнэлгээ
хийж байгаа ажилтанг
тусламж, мэдээллээр хангах
ГШҮ 4.1 Хувийн хамгаалах
хэрэгслийгбайгууллагын
заавар чиглэл, дүрэм журамд
нийцүүлэн ашиглах
ГШҮ 4.2 Ажлын байранд
тавигдах шаардлагын дагуу
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын хувийн
хэргийг бөглөх
ГШҮ 4.3 Онцгой байдалтай
холбоотой дасгал,
сургуулилтын үед баримтлах

ГН3.1.1 Аюулын, эрсдэлийн тухай
ойлголтыг эзэмшисэн.
ГН3.1.2 Аюулыг мэдээллэх хуудсыг
ашигласан.
ГН3.1.3 Мэдээллэх хуудсын дагуу
эрсдэлийн түвшинг тодорхойлсон
ГН3.1.4 Аюулыг мэдээлэх журмыг
уншиж, тэмдэглэл хөтөлсөн.
ГН3.1.5 Журмын дагуу аюулыг
мэдээлсэн.
ГН3.1.5 Аюул/ эрсдэлийнг арилгах арга
хэмжээ авсан.
ГН3.2.1. Аюул/ эрсдэлийг хянах чадварт
суралцсан.
ГН3.2.2. Аюул/ эрсдэлийн дүрэм журмыг
мөрдсөн.
ГН3.2.3. Аюул / эрсдэлийг тогтмол
хянасан.
ГН4.1.1 ХХХ-ийг гүйцэтгэх аижлд
тохируулан сонгосон.
ГН4.1.2 ХХХ-ийг зориулалтын дагуу зөв
зохистой хэрэглэсэн.
ГН4.2.1 Ажил эхлэхийн өмнө хувийн
хэрэгийг тогтмол хөтөлсөн.
/ухааны хуудас/
ГН4.2.2 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын хувийн хэргийг
тогтмол хөтөлсөн.
ГН4.3.1 Онцгой байдалтай холбоотой
дасгал сургуулалтын үед дүрэм
журмыг дагаж мөрдсөн.

Онолын
болон
дадлагын
танхим

+

+

+

+

Онолын
болон
дадлагын
танхим

+

+

+

+

+

+

+

+

Онолын
болон
дадлагын
танхим
Онолын
болон
дадлагын
танхим
Дадлагын
танхим

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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дүрэм журмыг байгууллагын
тогтсон заавар чиглэл, дүрэм
журамд нийцүүлэн зүй
зохистой дагаж мөрдөх

ЧЭ 5. Осол
гэмтэл болон
яаралтай
тусламжтийн
үед хариу
үйлдэл хийх

ЧЭ 6. Зохих
анхны
тусламжийг
журмын
дагуу
хэрэглэх.

ГШҮ 5.1 Осол гэмтлийн
орчин, осол гэмтэл, учирсан
шархны зэргийг тогтоож
яаралтай тусламжийн нөхцөл
байдал болон эмнэлгийн
анхны тусламжийн хэрэгцээг
тодорхойлох
ГШҮ 5.2 Өөрийн болон өрөөл
бусдын эрүүл мэндэд шууд
учирч болох аюул, хор
хөнөөлийг үнэлэх, боломжтой
бол аюулыг зайлуулах
замаар аюулгүй байдлыг
хангах
ГШҮ 6.1 Ослын газарт эхний
үзлэг хийж, осолд өртөгсдийн
амь насанд аюул учруулж
байгаа нөхцөл байдлыг
судлах
ГШҮ 6.2 Зүрх судас, сэхээн
амьдруулах анхны тусламж,
хиймэл амьсгал хийх

ГН4.3.2 Онцгой байдлын үеийн бэлтгэл
ажлын хангасан.
ГН4.3.3 Хүн нэг бүрийн үүргэвчийг
бэлтгэсэн.
ГН5.1.1 Шуурхай арга хэмжээ авч байгаа
арга барил, сургагч багш болон
холбогдох газар мэдээлсэн
бүртгэл.
ГН5.1.2 Анхны тусламжийн хэрэгцээ
болон үр дүнтэй ашиглалт,
зарцуулалт.
ГН5.1.3 Эрүүл мэндийн байгууллагын
бүртгэл

ГН5.2.1 Үнэлгээний хуудас , аюулд хариу
үйлдэл үзүүлэх, хариу арга
хэмжээний тайлан.

Сургалтын
өрөө

Сургалтын
өрөө.

ГН6.1.1 Үзлэгийн хуудас болон аюулыг
мэдээлэх хуудас.
ГН6.2.1 Сэхээн амьдруулалт хийх
дараалал зөв тодорхойлсон. Үүнд
- аюултай байгаа эсэхийг шалгасан
- хариу үйлдэл үзүүлж байгаа эсхийг
шалгасан

+

+

+

+

Дадлага
хичээлийн
байранд.
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тусламж дуудсан./ 101, 102,103,105
хөдөө орон нутагт +103 /
ГН6.3.1 Анхны тусламжийг дарааллын
дагуу зөв үзүүлсэн. Үүнд
- амьсгалын замыг нээсэн
амьсгалтай бол сэргээх байрлалд
оруулсан, амьсгалж буй эсхийг
шалгасан
- зүрх уушгины сэхээн амьдруулалт
хийсэн /30 цээжний даралт, 2
амьсгал /
- таны нэр хэн бэ+ Намайг сонсож
байна уу+ гэх мэт асуулт асуусан
- мөрөн дээр нь зөөлөн алгадсан.
- боолт технологийн дагуу зөв
боосон
ГН7.1.1 Зөв дугаарт дуудлага өгсөн, хаяг
болон осолдогчийн биеийн
байдлын талаар хүлээн авагчид
тодорхой мэдээлсэн.
тусламж дуудаж хашгирсан
дотоод холбоо буюу станцаар
ярисан.
хэн нэгнийг эмнэлгийн тусламж
дуудуулахаар илгээсэн.
-

ГШҮ 6.3 Анхны тусламжийн
хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу анхны
тусламжийн тогтсон
зарчмаар тусламж үзүүлэх

ЧЭ 7. Осол
гэмтлийн
талаар
дэлгэрэнгүй
мэдэээлэх

ГШҮ 7.1 Эмнэлгийн тусламж
үзүүлэх байгууллагад хандан
осол гэмтэл, шархны талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэх

ГШҮ 7.2 Байгууллагын
дотоод журам болон хууль
дүрмийн дагуу осолтой
холбоотой мэдээллийн
нууцлалыг чандлах

ГН7.2.1 Байгууллагын дотоод журам
болон хууль дүрмийн дагуу
осолтой холбоотой мэдээллийн
нууцлалыг тайлбарласан

+

+

+

+

+

+

Дадлага
хичээлийн
байр.
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ЧЭ 8. Осол
гэмтлийн
нөхцөл
байдал
болон ослын
үед хийсэн
өөрийн
үйлдлийг
үнэлэх.

ГШҮ 8.1 Үүссэн осол
гэмтлийн нөхцөл байдлаас
өөрт болон өрөөл бусдад
учирч болох сэтгэл зүйн
нөлөөг тодорхойлох

ГШҮ 8.2 Илэрсэн сэтгэл зүйн
нөлөөг арилгах хэрэгцээний
талаар хэлэлцүүлэгт оролцох

ГН8.1.1 Сэтгэл зүйн нөлөөлийг
тайлбарласан.
- нөхцөлд байдалд тайвнаар
хандсан.
- нөхцөл байдлыг удирдсан
- хүмүүсийг манлайлсан.
ГН8.2.1 Нэрвэгдсэн хүнийг сэтгэл зүйгээр
дэмжсэн
- анхны тусламжийн алхам
алхмаар гүйцэтгэсэн.
- гүйцэтгэсэн тусламжийн талаар
нэг бүрчлэн бусад суралцагч нарт
тайлбарласан.

Дадлага
хичээлийн
байр.

+

+

Дадлага
хичээлийн
байр.

+

+
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Авто зам барилгын шинжилгээний лаборатори
байгуулах
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-02-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Зам барилгын материалын лабораторийн
стандарт дүрэм журам, тавигдах шаардлага, төрөл, үйл ажиллагааны онцлог, түүнийг
харьцуулан жиших,бүтэц зохион байгуулалт, материалын талаар шаардлагатай
мэдээлэл цуглуулах
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:









Аж ахуй эрхлэх, ур чадвар эзэмших
Хөдөлмөрийн харилцаа болон аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах
Зам, барилгын лабораторит мөрдөх стандарт дүрэм, журам
Зам, барилгын лабораторит тавих шаардлага
Зам, барилгын лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийн төрөл, үйл
ажиллагааны онцлог
Зам, барилгын лабораторийн бүтэц, зохион байгуулалт
Зам, барилгын лаборантын ажил үүргийн зохион байгуулалт
ХАБЭА-н дүрэм, журам

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт: 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 96
№

Чадамжийн
элемент

Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1.
Хөдөлмөрийн
харилцаа болон
ХАБЭА-г хангаж
ажиллах

ГШҮ 1.1 Зам, барилгын лабораторын
стандарт, дүрэм, журмыг судалж,
мэдээлэл цуглуулах
ГШҮ 1.2 Хээрийн зам, барилгын
лабораторын техникийн ерөнхий
шаардлага Монгол Улсын стандарт.
Дугаар:MNS 6192:2010-ыг судлах
ГШҮ 1.3 Зам, барилгын лабораторын
шинжилгээнд дагаж мөрдөх Монгол
Улсын стандартууд

12

12

24

2

ЧЭ 2. ЗБ-ын
лабораториийн
зохион
байгуулалт хийх

ГШҮ 2.1 Зам, барилгын лабораторын
төрөл, үйл ажиллагааны онцлогийг
харьцуулан жиших
ГШҮ 2.2 Зам, барилгын лабораторын
орчин, нөхцөлд тавигдах шаардлагыг

12

24

36

31

тодорхойлох, бүтэц, зохион
байгуулалтыг судлах

3

ЧЭ 3.
Шинжилгээний
тоног
төхөөрөмжийг
бэлтгэх

ГШҮ 3.1 Хөрс, хайрга дайрга, эрдэс
нунтаг, элс, цемент, бетон шинжлэхэд
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг
ажиллуулах
ГШҮ 3.2 Битум, асфальт бетон
хольцын шинжилгээний Т.Т-ийг
бэлтгэх
ГШҮ 3.3 Шинжилгээнд ашигласан
тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийг цэвэрлэх, хаягдлыг
усгтгах

Онол, дадлагын харьцаа: 25:75

12

24

24

36

36

24

96

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



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам



Зам, барилгын лабораторын стандарт,
дүрэм, журам



Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Зам, барилгын лабораторын үйлчилгээнд
мөрдөх эрүүл ахуйн дадал. Монгол Улсын
стандарт. Дугаар:MNS ,,,,,,,: 2009
Хээрийн зам, барилгын лабораторын
техникийн ерөнхий шаардлага Монгол
Улсын стандарт. Дугаар:MNS 6192:2010





Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа



Зам, барилгын лабораторын шинжилгээнд
дагаж мөрдөх Монгол Улсын стандартууд



Хөдөлмөрийн харилцаа болон ХАБЭА-г
хангаж ажиллах зааварчилгаа
ЗБ-ын лаборатори байгуулах, тоног
төхөөрөмжийг бэлтгэх зааварчилгаа




Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лабораторийн эрхлэгч

Орчин нөхцөл




Сургалтын танхим
ХАБАЭА-ын шаардлага хангасан
лабораторидадлагын газар



Зам, барилгын лаборатори
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Хувийн хамгаалах хэрэгсэл







ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба даавуун, халалтаас хамгаалах
бээлийнүүд Хормогч

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Авто зам барилгын шинжилгээний лаборатори
байгуулах

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

Хөдөлмөрийн харилцаа болон ХАБЭА-г хангаж
ажиллах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 1.1 Зам, барилгын лабораторын стандарт,
дүрэм, журмыг судалж, мэдээлэл цуглуулах
ГШҮ 1.2 Хээрийн зам, барилгын лабораторын
техникийн ерөнхий шаардлага Монгол Улсын
стандарт. Дугаар:MNS 6192:2010-ыг судлах
ГШҮ 1.3 Зам, барилгын лабораторын шинжилгээнд
дагаж мөрдөх Монгол

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

24 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Бодисын химийн найрлага, физик шинж
чанар
 Жин хэмжүүр,хэмжигдэхүүний нэр төрөл
 Бодисын нэр төрөл, химийн урвалж
 Тэмдэг, тэмдэглэгээ
 Цэвэрлэгээний
зааварчилгаа
Ур чадвар
 Бодисын физик шинж чанарыг энгийн аргаар
таних
 Жин хэмжүүрийг ашиглах
 Бодисын нэр төрөл, химийн
урвалжийг таних Тэмдэг,
тэмдэглэгээг таних
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Мэдрэмжтэй
Хариуцлагатай

Зам, барилгын лаборатори











Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Электрон хичээл

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

шаардлагагүй

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1. Хөрсний шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 Дээж хатаах дэлгэц
 Шигшүүр
 Хатаах шүүгээ
 Хутгуур
 Жин
 Багс
 Ширээ
 Алчуур
 Шугам
 Архивт хадгалах сав
2. Эрдэс нунтаг шинжлэх тоног төхөөрөмж
 Иж бүрдэл шигшүүр (2,36; 1,18; 0,600;
 0,425; 0,300; 0,150; 0,075)
 0,01 граммын нарийвчлалтай жин
 Шигшилтийг шалгах дэлгэц
 Ус
3. Битум шинжлэх тоног төхөөрөмж
 Битумын
марк тодорхойлох багаж
 (пенетрометр 0 градуст 200 грамм ачаа, 25
градуст 0 ачаа)
 Термометр (температур хэмжигч)
 Уярах хэм тодорхойлох багаж (цагираг,
бөмбөлөг)
 Суулт хэмжих багаж (Дуктилометр 0 градуст,
25 градуст)
 Дөл авалцах хэм тодорхойлох багаж
(кливлендын задгай тигл)
 Битумын хэврэгших хэм тодорхойлох багаж
(фрассын аппарат)
 Битумын өгөршилтийг тодорхойлох (8 шилт
RTFOT)
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Битумын урсалтыг тодорхойлох багаж
(Сейболтын багаж)
 Битумын зунгааранги чанарыг тодорхойлох
багаж (вискозиметр)
4. Шинжилгээнд зориулсан дээж зөөвөрлөх
тээврийн хэрэгсэл
Ашигласан материал:

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
2. Зам, барилгын лабораторын стандарт, дүрэм,
журам
3. Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
4. Зам, барилгын лабораторын үйлчилгээнд
мөрдөх эрүүл ахуйн дадал. Монгол Улсын
стандарт.
5. Хээрийн зам, барилгын лабораторын техникийн
ерөнхий шаардлага Монгол Улсын стандарт.
Дугаар:MNS 6192:2010
6. Зам, барилгын лабораторын шинжилгээнд дагаж
мөрдөх Монгол Улсын стандартууд

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Авто зам барилгын шинжилгээний лаборатори
байгуулах

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

ЗБ-ын лабораторийн зохион байгуулалт хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Зам, барилгын лабораторын төрөл, үйл
ажиллагааны онцлогийг харьцуулан жиших
ГШҮ 2.2 Зам, барилгын лабораторын орчин, нөхцөлд
тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, бүтэц, зохион
байгуулалтыг судлах

Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 36 цаг
Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Зам, барилгын лабораторит мөрдөх стандарт
дүрэм, журам
 Зам, барилгын лабораторит тавих шаардлага
 Зам, барилгын лабораторийн төрөл, үйл
ажиллагааны онцлог
 Зам, барилгын лабораторийн бүтэц, зохион
байгуулалт
 Зам, барилгын лабораторийн ажил үүргийн
зохион байгуулалт
Ур чадвар
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Зам, барилгын материалын талаар
шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах
 Зам, барилгын лабораторийн төрөл,
онцлогийг харьцуулан жиших
 Зам, барилгын лабораторийн газрын
ажилчдын ажил үүргийг харьцуулан жиших
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
 Хариуцлагатай
Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Онолын болон лаборатори, Зам, барилгын
лаборатори











Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Электрон хичээл

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Шаардлагагүй

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

1.Хөрсний шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 Дээж хатаах дэлгэц
 Шигшүүр
 Хатаах шүүгээ
 Хутгуур
 Жин
 Багс
 Ширээ
 Алчуур
 Шугам
 Архивт хадгалах сав
2. Эрдэс нунтаг шинжлэх тоног төхөөрөмж
 Иж бүрдэл шигшүүр (2,36; 1,18; 0,600; 0,425;
0,300; 0,150; 0,075)
 0,01 граммын нарийвчлалтай жин
 Шигшилтийг шалгах дэлгэц
 Ус
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3. Битум шинжлэх тоног төхөөрөмж
 Битумын марк тодорхойлох багаж
(пенетрометр 0 градуст 200 грамм ачаа, 25
градуст 0 ачаа)
 Термометр (температур хэмжигч)
 Уярах хэм тодорхойлох багаж (цагираг,
бөмбөлөг)
 Суулт хэмжих багаж (Дуктилометр 0 градуст,
25 градуст)
 Дөл авалцах хэм тодорхойлох багаж
 (кливлендын задгай тигл)
 Битумын хэврэгших хэм тодорхойлох багаж
(фрассын аппарат)
 Битумын өгөршилтийг тодорхойлох (8 шилт
RTFOT)
 Битумын урсалтыг тодорхойлох багаж
 (Сейболтын багаж)
 Битумын зунгааранги чанарыг тодорхойлох
багаж (вискозиметр)
4. Шинжилгээнд зориулсан дээж зөөвөрлөх
тээврийн хэрэгсэл

Ашигласан материал:

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
2. Зам, барилгын лабораторын стандарт, дүрэм,
журам
3. Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
4. Зам, барилгын лабораторын үйлчилгээнд мөрдөх
эрүүл ахуйн дадал. Монгол Улсын стандарт.
5. Хээрийн зам, барилгын лабораторын техникийн
ерөнхий шаардлага Монгол Улсын стандарт.
Дугаар:MNS 6192:2010
6. Зам, барилгын лабораторын шинжилгээнд дагаж
мөрдөх Монгол Улсын стандартууд

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

Авто зам барилгын шинжилгээний лаборатори
байгуулах

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 3.1 Хөрс, хайрга дайрга, эрдэс нунтаг, элс,
цемент, бетон шинжлэхэд шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ГШҮ 3.2 Битум, асфальт бетон хольцын
шинжилгээний Т.Т-ийг бэлтгэх
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ГШҮ 3.3 Шинжилгээнд ашигласан тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслэлийг цэвэрлэх, хаягдлыг усгтгах
Чадамжийн элементэд ногдох цаг: 36 цаг
Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Зам, барилгын лабораторит мөрдөх стандарт
дүрэм, журам
 Зам, барилгын лабораторит тавих шаардлага
 Зам, барилгын лабораторийн төрөл, үйл
ажиллагааны онцлог
 Зам, барилгын лабораторийн бүтэц, зохион
байгуулалт
 Зам, барилгын лабораторийн ажил үүргийн
зохион байгуулалт
 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, зориулалт
Ур чадвар
 Зам, барилгын материалын талаар
шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах
 Зам, барилгын лабораторийн төрөл,
онцлогийг харьцуулан жиших
 Зам, барилгын лабораторийн газрын
ажилчдын ажил үүргийг харьцуулан жиших
 Лабораторийн тоног төхөөрөмжийг
зориулалтаар нь хэрэглэх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
 Хариуцлагатай

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, Зам, барилгын
лаборатори

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:












Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Электрон хичээл
38

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










Ашигласан материал:

Хөрсний шинжилгээний тоног төхөөрөмж
Эрдэс нунтаг шинжлэх тоног төхөөрөмж
Битум шинжлэх тоног төхөөрөмж
Шинжилгээнд зориулсан дээж зөөвөрлөх
тээврийн хэрэгсэл
Бетоны шинжилгээний тоног төхөөрөмж
Цементийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж
Элсний шинжилгээний тоног төхөөрөмж
Хайрга,
дайрганы
шинжилгээний
тоног
төхөөрөмж

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
2. Зам, барилгын лабораторын стандарт, дүрэм,
журам
3. Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
4. Зам, барилгын лабораторын үйлчилгээнд мөрдөх
эрүүл ахуйн дадал. Монгол Улсын стандарт.
5. Хээрийн зам, барилгын лабораторын техникийн
ерөнхий шаардлага Монгол Улсын стандарт.
Дугаар:MNS 6192:2010
6. Зам, барилгын лабораторын шинжилгээнд дагаж
мөрдөх Монгол Улсын стандартууд

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

Суралцагчид:









ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн байх
ажлын болон дүрэмт хувцсыг өмсөх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн, хандлага төлөвшсөн байх
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
Багаар ажиллах, хамтран 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, эсвэл
мэргэшлийн V түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх;
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Зам, барилгын лабораторийн техник, тоног төхөөрөмж дээр V-VI түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:



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

Сургалтын орчин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
1. Зам, барилгын үндсэн лаборатори
№

Багаж, тоног
төхөөрөмжийн нэрс

1

Фрассын багаж /Automatic
fraass breaking point
tester/

2

Даралтаар насжуулах
зуух /Pressure aging
vessel/ PAV3

3

Дугуй мөрний ховил
эсэргүүцэх чадварыг
тодорхойлох багаж /CRTWTEN2/

4

Стандарт Роллер
нягтруулагч /CRT-RC2S/

5

Битум холигч /Bitum
mixer/

6

Асфальтбетоны орцны
лабораторийн холигч,
/Laboratory Mixer 30 l/

Хэмжих Тоо
нэгж ширхэг

ш

Ком

Ком

ш

1

Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт
Битумын хэврэгшилийг тодорхойлох
(Битумд хийгддэг шинжилгээг
нэмэгдүүлэх, Хэврэгшилийг
тодорхойлсоноор асфальтбетоны чанар
сайжрах нөлөөтэй)

Ком

Битумын туршилт хийхэд ашиглана.
Битумыг дараалтаар насжуулж 5-10
жилийн дараах шинж чанарыг
тодорхойлно.

Ком

Асфальтбетоныг лабораторийн нөхцөлд
дугуй мөрний ховилыг туршихад
ашиглана. (Дагалдуулж гулсалтын
резин 100мм болон 150мм тус бүрийн
сорьц багтдаг хэвтэй байх).

1

Асфальтбетон хольцыг нягруулах
Асфальтбетон хольцыг талбай дээр
нягтруулах индүүний даралтаар
нягруулах чадвартай

ком/л

Битумын нэмэлтийг битумтай холиж (10
цаг хүртэл) нэгэн төрлийн болгох.
Ком
(Битумыг өтгөрүүлж шингэлэх,
/20л/
нэмэлт бодис хийж сайжруулж гаргаж
авах зэрэг туршилтуудыг хийнэ.)

ком/л

Асфальбетон хольцын орц нормоор
зуурна.
Ком
(Асфальтбетон заводын үйл
/30л/
ажиллагааг жижигрүүлж стандартын
дагуу хольж зуурна.)
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7

Асфальтбетонд дүн
шинжилгээ хийгч /Hot mix
asphalt automatic closed
loop extractor
PAVELAB50r/

ком

Ком

Авто замаас дээж авч түүнд дүн
шинжилгээ хийнэ.
(Авсан корыг угааж түүнд агуулагдах
чулууны хэмжээ, орцны агууламжийг
тодорхойлно.)

8

Цилиндр хэлбэрийн
асфальтбетон сорьцыг
зүсэгч багаж /Parallel
grinding and cutting
machine Ø 450 and 650
mm/

ш

1

Асфальбетон хольцын шинж чанарыг
тодорхойлоход зориулж зүсэх

9

Асфальтбетон хольцын
шинж чанарыг
тодорхойлох багаж /Low
temperture asphalt testing/

ш

1

Янз бүрийн температурт асфальтбетон
хольц ямар шинж чанарыг өөртөө
агуулдагыг тодорхойлно.

Асфальтбетон хольцын
цуцалтыг тодорхойлох
10 багаж /Servo-Pneumatic
Four Point Bend Apparatus
standalone/

ш

1

Асфальтбетон хольцонд 4 цэгт даралт
өгөж цуцалтыг тодорхойлно.

Вакумаар насжуулах
11 багаж /Vacuum Degassing
Oven (VDO Touch)/

ш

1

Битумыг асфосмер, агаарын нөлөөнд
хэрхэн өөрчлөгдөхийг судлах багаж

1

Хөрсний хувийн барьцалдалт болон
дотоод үрэлтийн өнцөг тодорхойлох
хөрсний ачаа даах чадварыг
тодорхойлно.

12

3 тэнхлэгийн шахалтын
багаж /AutoTriax 2/

ш

Битумын химийн
13 найрлага тодорхойлох
багаж IATROSCAN MK-6S

ш

1

Битумын бүрэлдэхүүний найрлага
тодорхойлогч (Битумын бүрэлдэхүүн
дэх асфальтен, мальтен, тосны
агууламжийг тодорхойлно.)

Хүйтэн тэсвэрлэлт
14 шалгагч / Freeze-Thaw
Cabinet

ш

1

Цементэн ба асфальт бетоны хөлдөхгэсэх үечилсэн нөхцөлд ажиллах
чадварыг тодорхойлно.(-34°C to 7°C)

1

Эрдэс ба органик барьцалдах
материалуудийн когези/адгезийн бат
бөхийг тодорхойлогч

1

Хөрсний урсалтын хязгаар
тодорхойлогч
H-4230

Наалдалтын бат бэх
15 тодорхойлогч / STHJ-10
Cohesion strength Tester
Касаграндийн
16 багаж/Atterberg Limits
(Liquid Limit Testing)

ш

ш

17

Муфель зуух /high
temperature kiln

ш

1

Материал, эдлэл үйлдвэрлэх технологи
боловсруулах, шинж чанарыг шалгах
RT-1300ºC халах, Micro computer PID+
SSR+ Timer, AC220V, Internal Dimension
WxHxD (mm) 400x400x400

18

Бетоны чийг дулааны
боловсруулалтын камер

ш

1

Бетон сорьцыг өндөр бат бэхтэй болгон
бэхжүүлэх орчныг сонгох бетоны дээж
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бэхжүүлэх шүүгээ, (Ажиллах
хүчдэл:220V,Даралтын хүчдэл:125W,
Дулааны хүчдэл:600W, Чийглэг:˃95%)
Нунтаг материалын
19 тархалт тодорхойлох
багаж
Викийн багаж /Vicat
20
Machine, Automatic

ш

ш

1

Унах өндөр 10мм±1 мм, Тавцангийн
диаметр 300 мм ±1 мм, Хэв 70 мм х60
мм, чигжүүр урт 200 мм Диа 20 мм,
aжиллах хүчдэл 220 В 50 Гц

1

Цемент болон зуурмагийн барьцалдаж
эхлэх /дуусах хугацааг бүрэн автомат
аргаар тодорхойлогч машин

ASTM C187, C191;
21
AASHTO T131; EN 196-3;

ш

1

Хөрсний материалын ачаа даацын
туршилтийг үнэн зөв гаргахад чухал
нөлөөтэй.

22 Автомашин

ш

1

Шинжилгээнд зориулсан дээж
зөөвөрлөх тээврийн хэрэгсэл

2. Хээрийн лаборатори
Багаж, тоног
Хэмжих
Тоо
№
төхөөрөмжийн
КОД
Англи нэршил
нэгж
хэмжээ
нэрс
1 Элсэн конус
H-4245
ш
15
Density Apparatus, 6'' Dia
Талбайн нягтрал
2
H-4246
ш
15
Field Density Plt F/H-4245
тогтоогч
Хөрсний уян
Geogauge, Soil Stiffness Gauge
3 харимхайг
H-4140
ш
15
S/N:
хэмжигч
Динамик конус
Dynamic Cone Penetrometer,
4
H-4219QC
ш
15
пенетрометр DCP
Dual Mass, Quick connection
Чийг
Speedy 2000 Moisture Set, 20G
5
H-4967
ш
15
тодорхойлогч
(without Calcium Carbide)
Туршилтын үр
дүнг
6
H-4152
Ш
15
CBR Testing Set
тодорхойлогч
CBR
3. Жин, туслах хэрэгсэл
Багаж, тоног
№
төхөөрөмжийн нэрс
1
2
3

Тосон хуванцар
1000мл
Шилэн хуванцар 250ml
х 10 ML
Хэт улаан туяаны
термометр

КОД

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

H-4912P.1M

ш

15

H-4912P.250

ш

15

H-3599

ш

15

Англи нэршил
Graduated Plastic
Beaker 1,000ml
Graduated Plastic
Beaker 250ml x 10 ML
Thermometer, Infrared,
Ir Combo Gun and KProbe
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4

Термометр хэрэгсэл 58
- 2000 ° F / -50 to 1093 °
C

5

Дижитал -шалгах

6

7

8

9

10

11

12

Термометр, 8 '' Дижитал
Термометр,хос
хэмжээс тодорхойлогч,
8 '', 50-500 ° F / 0-260 °
C
2200G X 0.01G
нарийвчлал тогтоогч,
220
Тэнцвэр, 6200G X 0.1G
Скаутын STX - 220V 50
/ 60HZ
Ohaus Ranger 3000
Compact Bench Scale,
30kg x 1g -220V 50 /
60Hz
Тэнцвэр, 110lb / 50Kg X
0.05lb / .02Kg, Reg.
Пан, Ohaus Es, 220
50/60 Гц
Лонх угаагч, 16оз
(500ml)

H-3564

ш

15

H-3557D

ш

15

HT-4052U

15

H-2634D

ш

15

HB-5220.4F

ш

15

HB-4629.4F

ш

15

HB-4733.4F

ш

15

HB-4770.4F

ш

15

H-3399

ш

15

13

Шэлэн шил, 1000 мл

H-4915.1M

ш

15

14

Шулуун, 12 ''

H-4144.12

ш

15

Thermometer Kit, Digital
W/ Four Bead Probes
and Two Piercing
Probes, -58 to 2000°F/50 to 1093°C
Thermo-Timer, Digital
with Probe
Thermometer, 8''-Stem,
Digital, Traceable
Thermometer, Dial, Dual
Scale, 8'' Long Stem, 50
to 500°F/0 to 260°C
2200G X 0.01G Ohaus
Explorer Precision
Balance, 220
Balance, 6200G X 0.1G
Ohaus Scout STX 220V 50/60HZ
Ohaus Ranger 3000
Compact Bench Scale,
30kg x 1g -220V
50/60Hz
Balance, 110lb / 50Kg X
0.05lb / .02Kg, Reg.
Pan, Ohaus Es, 220
50/60Hz
Wash Bottle, 16Oz
(500ml)
Graduated Glass Cyl,
1000 ml
Straightedge, 12''

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Бичгийн цаас

5 боодол

2

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 боодол

3

Хэвлэгч

1ш

4

DVD

1ш

5

Ватум цаас

6

Дэлгэц

7

Зурагт болон биет үзүүлэн

8

Компьютер

1ш

9

Проектор

1ш

10

Электрон хичээл

1 боодол
1ш
Сургалтын багц материал

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

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

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

Зам, барилгын лаборант

Чадамжийн нэгжийн код

Мэргэшлийн түвшин:

V

Чадамжийн нэгжийн нэр:

Зам, барилгын лаборатори
байгуулах

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Чадамжийн
элемент

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Зам, барилгын
лабораторын стандарт, дүрэм,
журмыг судалж, мэдээлэл
цуглуулах

ЧЭ 1.
Хөдөлмөрийн
харилцаа болон
ХАБЭА-г хангаж
ажиллах

ЧЭ 2. ЗБ-ын
лаборатори
байгуулах

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

CB 7114-21-02-501
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

Үнэлгээний
арга,
хэрэгсэл

- Сургуулийн
онолын
танхим,
лаборатори

- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт

- Сургуулийн
лаборатори
- Үйлдвэрийн
дадлагын
газар

- Бичгээр
- Амаар
- Ажиглалт

ГН1.1.1 Зам барилын лабораторын стандарт,
дүрэм, журмыг судалж, тэм дэглэл
хөтөлсөн.

ГШҮ 1.2 Хээрийн зам, барилгын
лабораторын техникийн ерөнхий
шаардлага Монгол Улсын
стандарт. Дугаар:MNS
6192:2010-ыг судлах

ГН1.2.1 Лабораторын ангилал зэрэглэлийг
тайлбарласан.

ГШҮ 1.3 Зам, барилгын
лабораторын шинжилгээнд дагаж
мөрдөх Монгол
Улсын стандартууд

ГН1.3.1 Лабораторын шинжилгээнд дагаж
мөрдөх стандартуудыг судалсан.

ГШҮ 2.1 Зам, барилгын
лабораторын төрөл, үйл
ажиллагааны онцлогийг
харьцуулан жиших

ГН1.2.1.1 ЗБ-ын хээрийн лаботори байгуулах
хөрсний, цементбетон, асфальт, битум,
эрдэс нунтаг шинжлэхэд шаардлагатай
тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайд
байршуулсан

ГШҮ 2.2 Зам, барилгын
лабораторын орчин, нөхцөлд

ГН.2.2.1 Хөрс шинжлэх лаборатори байгуулсан.
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тавигдах шаардлагыг
тодорхойлох, бүтэц, зохион
байгуулалтыг судлах

ГШҮ 3.1 Хөрс, хайрга дайрга,
эрдэс нунтаг, элс, цемент,
бетон шинжлэхэд
шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах
ЧЭ 3.
Шинжилгээний
тоног
төхөөрөмжийг
бэлтгэх

ГН.2.2.2 Цемент-бетон шинжлэх лаборатори
байгуулсан.
ГН.2.2.3 Асфальт шинжлэх лаборатори
байгуулсан.
ГН2.2.4 Битум шинжлэх лаборатори байгуулсан.
ГН.3.1.1 Эрдэс нунтаг шинжлэх лаборатори
байгуулсан Хөрс, хайрга дайрга, эрдэс
нунтаг, элс, цемент, бетоны шинжил гээ
хийх тоног төхөөрөмжид бэлэн байдлын
үзлэг хийсэн
ГН3.1.2 Хөрс, хайрга дайрга, эрдэс нунтаг, элс,
цемент, бетон шинжилгээ хийх тоног
төхөөрөмжийг шалгаж туршилтад бэлэн
болгосон
ГН3.1.3 Хөрс, хайрга дайрга, эрдэс нунтаг, элс,
цемент, бетоны шинжил гээний тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулсан.

ГШҮ 3.2 Битум, асфальт
бетон хольцын
шинжилгээний Т.Т-ийг
бэлтгэх

ГН3.2.1 Битум, асфальт бетон хольцын
шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмжид
бэлэн байдлын үзлэг хийсэн
ГН3.2.2 Битум, асфальт бетон хольцын
шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмжийг
шалгаж туршилтад бэлэн бол госон
ГН3.2.3 Битум, асфальт бетон хольцын
шинжилгээний тоног төхөөpөмжийг
ажиллуулсан

ГШҮ 3.3 Шинжилгээнд
ашигласан тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслэлийг цэвэрлэх,
хаягдлыг усгтгах

ГН3.3.1 Хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийг цэвэрлэс эн.
ГН3.3.2 Шинжилгээнд хэрэглэсэн дээжүүдийн
хаягдлыг стандартын дагуу устгасан

- Сургуулийн
онолын
танхим,
лаборатори
- Үйлдвэрийн
болон
хээрийн
лаборатори

- Ажиглалт
- Ярилцлага
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Хөрсний шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB7114-21-03-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Хөрсний шинжилгээ хийхэд хэрэглэгдэх дээж
бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Зам, барилын лаборатори байгуулах
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144
№ Чадамжийн элемент

1

Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Хөрсний шинжилгээний
ЧЭ 1. Хөрсний
тоног төхөөрөмжийг судлах
дээжийг шинжилгээнд
ГШҮ1.2 Хөрсний дээжийг
бэлтгэх
шинжилгээнд бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Хөрсний ширхэглэлийн
бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Хөрсний хуурай үеийн
хамгийн их нягтралыг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Хөрсний урсалт уян
налархайн хязгаарыг тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Хөрсний тохиромжтой
чийгийн хэмжээгээр хөрсийг
зуурч бэлтгэх
ГШҮ 2.5 Бэлтгэсэн хөрсийг
нягтруулагч алхаар нягтруулж
сорьц бэлтгэх
ГШҮ 2.6 Хөрсний ачаалал даах
чадварыг тодорхойлох

2

ЧЭ 2. Хөрсийг
шинжлэх

3

ГШҮ 3.1 Шинжилгээний үр дүнг
ЧЭ 3 Шинжилгээний
нэгтгэх
үр дүнг боловсруулах
ГШҮ 3.2 Нэгтгэлд анализ хийх
Онол, дадлагын харьцаа 40:60

8

20

42

-

28

46

88

8

20

-

28

58

40

46

144
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм






Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах



Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журмыг дагаж мөрдөнө.



Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа







Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс






Орчин нөхцөл




Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах

Хөрсний дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх
зааварчилгаа
Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, хуурай
үеийн хамгийн их нягтрал, хөрсний урсалт уян
налархайн хязгаар тодорхойлох зааварчилгаа
Хөрсний ачаалал даах чадварыг тодорхойлох
зааварчилгаа
Шинжилгээний үр дүнг боловсруулах
Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лаборант
Лабораторийн эрхлэгч

Сургалтын танхим
ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай, зам, барилгын лаборатори
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах тул
ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал зэрэг
хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх юм

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хөрсний шинжилгээ хийх

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

Хөрсний дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 1.1 Хөрсний шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг
(сургалтын тусгай зорилго):
судлах
ГШҮ 1.2 Хөрсний дээжийг бэлтгэх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

28 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

48

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Хөрсний химийн найрлага, физик шинж чанар
 Бодисын нэр төрөл, химийн урвалж
 Жин хэмжүүр
 Тэмдэг тэмдэглэгээ
Ур чадвар
 Хөрсний химийн найрлага, физик шинж чанарыг
тодорхойлох
 Жин хэмжүүрийг ашиглах, хэмжигдэхүүний нэр
төрлийг мэдэх
 Тэмдэг, тэмдэглэгээг таньж мэддэг байх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар






Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Хөрс









Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Ном гарын авлага
Үзэг
Дэвтэр
Ширээ
Гарал үүслийн гэрчилгээ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Хатаах шүүгээ
Дээж хатаах сав
Шигшүүр
Дээж хийх сав
Дээж хуваагч
Алчуур
Жин
Хутгах саваа
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах нэгдсэн
систем MNS ASTMD 2487:2004
Хөрс болон жижиг дүүргэгчийн элсний эквивалент
үзүүлэлтийг тодорхойлох арга MNS ASTM
D2419:2005
Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян
налархайн индексийг тодорхойлох арга MNSASTM
D4318 : 2006
Цохилтын аргаар дүүргэгчийн бутралтын хувийг
тодорхойлох apra (AIV)I MNS BS 812-112- 2008
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Хөрс болон чулуурхаг дүүргэгчийн нягтыг цөмийн
аргаар хэмжиж тодорхойлох арга (бага гүнд) MNS
ASTM D 2922 : 2012
Хөрс, хөрс-дүүргэгчийн нягт ба чийгийн
агууламжийг цөмийн багажаар тодорхойлох арга
MNS ASTM D6938 : 2012
Хөрсний ширхзглэлийн бүрэлдхүүнийг тодорхойлох
арга MNS AASHTO Т 88:2004
Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
“Зам- барилгын материал судлал” дэд дэвтэр 2005
он
Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
“Зам- барилгын материал судлал” тэргүүн дэвтэр
2005 он

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

Хөрсний шинжилгээ хийх

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

Хөрсийг шинжлэх
Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн, хуурай үеийн
хамгийн их нягтрал, урсалт уян налархайн хязгаар,
тохиромжтой чийгийн хэмжээгээр хөрсийг зуурч бэлтгэх
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 2.1 Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг
(сургалтын тусгай зорилго):
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Хөрсний хуурай үеийн хамгийн их нягтралыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Хөрсний урсалт уян налархайн хязгаарыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Хөрсний тохиромжтой чийгийн хэмжээгээр
хөрсийг зуурч бэлтгэх
ГШҮ 2.5 Хөрсний ачаалал даах чадварыг тодорхойлох
Чадамжийн элементэд ногдох
88 цаг
цаг:
Суралцагчийн тоо:
15 хүн
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
Мэдлэг
чадвар, хандлага:
 Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн
 Хөрсний хуурай үеийн нягтрал
 Хөрсний урсалт, уян налархай
 Хөрсний ачаа даац
 Хөрсний тохиромжтой чийг
Ур чадвар
 Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох
 Хөрсний хуурай үеийн нягтралыг тодорхойлох
 Хөрсний урсалт, уян налархай хязгаарыг
тодорхой лох, тооцох
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Хөрсний ачаа даацыг тодорхойлж тооцоо хийх
чадвартай байх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар
 Ном гарын авлага
 Үзэг
 Дэвтэр
 Ширээ
 Гарал үүслийн гэрчилгээ
Хөрс


Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:































Хатаах шүүгээ
Дээж хатаах сав
Шигшүүр ком
Дээж хийх сав
Алчуур
Жин 0.01грийн нарийвчлалтай
Порокторын алх
Порокторын хэв
Касаграндын багаж ком
Дээж хуваагч
Хатаах шүүгээ
Багс
CBR хэв
CBR-ийн пресс багаж
Мм-ийн хуваарьтай шил (мензурк)
Пепитка (ус грамлах)
Усан ванн
Термометр
Зүсэгч
Дээж хийх сав
Алчуур
Жин
Хутгах саваа
Тэгшлэх шугам
Халбага
Чийг тодорхойлох сав
Шилэн тавцан
Хөөлт хэмжигч индикатор
Индикатор тогтоогч
1. ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
2. Зам, барилгын стандарт
3. Барилгын норм ба дүрэм
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4. Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах нэгдсэн
систем MNS ASTMD 2487:2004
5. Хөрс болон жижиг дүүргэгчийн элсний эквивалент
үзүүлэлтийг тодорхойлох арга MNS ASTM
D2419:2005
6. Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян
7. налархайн индексийг тодорхойлох арга
8. MNSASTM D4318 : 2006
9. Цохилтын аргаар дүүргэгчийн бутралтын хувийг
тодорхойлох apra (AIV) MNS BS 812-112- 2008
10. Хөрс болон чулуурхаг дүүргэгчийн нягтыг цөмийн
аргаар хэмжиж тодорхойлох арга (бага гүнд) MNS
ASTM D 2922 : 2012
11. Хөрс, хөрс-дүүргэгчийн нягт ба чийгийн
12. агууламжийг цөмийн багажаар тодорхойлох арга
13. MNS ASTM D 6938 : 2012
14. Хөрсний ширхзглэлийн бүрэлдхүүнийг тодорхойлох
арга MNS AASHTO Т 88:2004
15. Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
“Зам- барилгын материал судлал” дэд дэвтэр 2005
он
16. Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
17. “Зам- барилгын материал судлал” тэргүүн дэвтэр
2005

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

Хөрсний шинжилгээ хийх

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

Шинжилгээний үр дүнг боловсруулах

(сургалтын ерөнхий зорилго):

Хөрсний шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх, анализ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 3.1 Шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
(сургалтын тусгай зорилго):
ГШҮ 3.2 Нэгтгэлд анализ хийх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

28
цаг

Суралцагчийн тоо:

15
хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Хөрс, түүний шинж чанар
 Лабориторийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагаа,
 ажиллах зарчим
Ур чадвар
 Жин хэмжүүрийг ашиглах, хэмжигдэхүүний нэр
төрлийг мэдэх
 Тэмдэг, тэмдэглэгээг таньж мэддэг байх
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Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар





Ном гарын авлага
Үзэг
Дэвтэр
Ширээ

Хөрс

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:




Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.

Компьютер
Тооны машин

ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах
нэгдсэн систем MNS ASTMD 2487:2004
5. Хөрс болон жижиг дүүргэгчийн элсний эквивалент
үзүүлэлтийг тодорхойлох арга MNS ASTM
D2419:2005
6. Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян
налархайн индексийг тодорхойлох арга.
MNSASTM D4318 : 2006
7. Цохилтын аргаар дүүргэгчийн бутралтын хувийг
тодорхойлох apra (AIV) MNS BS 812-112- 2008
8. Хөрс болон чулуурхаг дүүргэгчийн нягтыг цөмийн
аргаар хэмжиж тодорхойлох арга (бага гүнд)
MNS ASTM D 2922 : 2012
9. Хөрс, хөрс-дүүргэгчийн нягт ба чийгийн
агууламжийг цөмийн багажаар тодорхойлох арга
MNS ASTM D 6938 : 2012
10. Хөрсний ширхзглэлийн бүрэлдхүүнийг
тодорхойлох арга
MNS AASHTO Т 88:2004
11. Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
“Зам- барилгын материал судлал” дэд дэвтэр
2005 он
12. Т.Аривжих, С. Очирбат,Д.Дашзэгвэ,Ч.Лхагважав
“Зам- барилгын материал судлал” тэргүүн дэвтэр
2005 он

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










ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн байх
Ажлын болон дүрэмт хувцсыг бүрэн хэрэглэх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн
Хандлага төлөвшсөн байх
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангах






Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

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

1

2

3

Уур нухуур

H-4257

Хэмжих
нэгж
ш

Уур нухуур

H-4258

ш

15

H-4141

ш

15

H-4160B

ш

15

H-4161A

ш

15

H-4170B

ш

15

H-4149
H-4172

ш
ш

15
15

Багажны нэр

Прокторын
хэв, алх

Ачаа даацын
харьцаа

КОД

Тоо
хэмжээ
15

Англи нэршил
Mortar Porcelain
Pestle Soil, 8'', Wood with
Rubber Tip
Mold Moisture Density, 4''
Standard Compaction
Hammer 5.5 lbs (2.5 kg)
Mold, Moisture-Density, Split
6''
Compaction Hammer, 10lbs
(4.5Kg) AASHTO
CBR Mold with Solid Base
Swell Plate
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H-4158.1

ш

15

H-4153

ш

15

H-4177

ш

15

H-4169.4F

ш

15

Dial Gauge, 1.000'' X 0.001''
Spacer Disc, 5-15/16'' X
2.416'' (151mm X 61mm)
Field Surcharge Weight,
10lbs
Soil Compactor, AutoMechanical, 230V 50/60Hz
Digital Master Loader With
Touch Screen (110/220VAC
50/60Hz)
Liquid Limit Machine-ASTM
''S/N''
Penetrometer, Cone, SemiAutomatic, 220V/50Hz "S/N"

4

Автомат
проктор

5

CBR шахагч

HM-5030.3F

ш

15

6

Касаграндын
багаж

H-4230

ш

15

7

Пенетрометер

H-4237.5F

ш

15

H-4242

ш

15

Soil Hydrometer B

H-4244

ш

15

Hydrometer Jar 1000ml

H-4260A.4F

ш

15

H-3943

ш

15

H-3912CSS.375

ш

15

H-3912CSS.500

ш

15

H-3912CSS.750

ш

15

H-3912CSS1.000

ш

15

H-3912CSS1.500

ш

15

H-3912CSS2.000

ш

15

H-3912CSS3.000

ш

15

H-3912CSS4.000

ш

15

Аэрометрийн
багаж
Хэмжээст
9
шилэн сав
Задлагч,
10
холигч
8

Хөрсний
11 шигшүүр том
хэсэг

Soil Dispersion Mixer, 230V
50/60Hz
Sieve, Wet Washing, 8'' Dia.
X 6'' Deep, with #200
Replaceable Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3/8'' (9.5mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1/2''
(12.5mm) Mesh, Full Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3/4''
(19.0mm) Mesh, Full Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1'' (25.0mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1-1/2''
(37.5mm) Mesh, Full Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 2'' (50mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3'' (75mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, 4'' (100mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
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Хөрсний
12 шигшүүр
жижиг хэсэг

H-3932FSS10

ш

15

H-3932FSS4

ш

15

H-3920FSS140

ш

15

H-3920FSS20

ш

15

H-3920FSS40

ш

15

H-3920FSS60

ш

15

H-3930SC

ш

15

H-3960SS

ш

15

H-3772

ш

15

H-3774

ш

15

13 Багс

Sieve, 12'' Dia, No.10
(2.00mm) Mesh, Half Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.4
(4.70mm) Mesh, Half Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.140
(106µ), Full Height,
Stainless Frame and Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.20 (850µ),
Full Height, Stainless Frame
and Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.40 (425µ),
Full Height, Stainless Frame
and Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.60 (250µ),
Full Height, Stainless Frame
and Mesh
Cover for 8'' Dia Sieve,
Stainless Steel
Pan, Bottom, for 8'' Sieve, 1''
Deep (HH), Stainless Steel
Sieve Brush, Coarse Mesh,
Wire Loop Handle
Sieve Brush, Fine Mesh

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Галын хор

1ш

2

Самбар

1ш

3

Суралцагчийн сандал

20 ш

4

Суралцагчийн ширээ

10 ш

5

Бичгийн цаас

5 боодол

6

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 боодол

7

Хэвлэгч

1ш

8

DVD

1ш

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

11

Зурагт болон биет үзүүлэн

12

Компьютер

1ш

13

Проектор

1ш

14

Электрон хичээл

1 боодол
1ш
Сургалтын багц үзүүлэн

Сургалтын багц хичээл
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Материал түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

1

Хөрс

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

М3

1

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

80000

8000

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

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементийн нэр

Зам, барилгын лаборант
V
Хөрсний шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГШҮ 1.1 Хөрсний
ГН1.1.1 Хөрсний шинжилгээнд хэрэглэгдэх багаж тоног
шинжилгээний тоног
төхөөрөмжийг ангилан ялгасан
төхөөрөмжийг
ГН1.1.2 Багаж хэрэгслийн ажиллагаа, ажиллах зарчимыг
судлах
мэдсэн
ГН1.2.1 Хөрсний дээжийг шинжилгээнд бүртгэж авсан
ЧЭ 1. Хөрсний
ГН1.2.2 Дагалдах бичиг баримтыг нягталсан
дээжийг
ГН1.2.3 Дээжний савлагаа хэмжээг нягтлах
ГШҮ 1.2 Хөрсний
шинжилгээнд бэлтгэх
ГН1.2.4 Хөрсний дээжийг лабораторийн туршилтанд сонгон
дээжийг
авсан
шинжилгээнд
ГН1.2.5 Хөрсний дээжийг хатаах шүүгээнд хатаасан
бэлтгэх
ГН1.2.6 Дээжийг хатаахдаа таних тэмдэг тавьсан.
ГН1.2.7 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэсэн
ГН1.2.8 Холбогдох сав, шүүгээнд хадгалсан
ГН2.1.1 Хөрсний дээжний чийгийн агууламжыг тодорхойлосон
ГН2.1.2 Хатааж бэлтгэсэн хөрсний дээжийг туршилтанд
хэрэглэгдэх хэмжээгээр авса н.
ГШҮ 2.1 Хөрсний
ГН2.1.3 Шигшүүрийн бүрэн бүтэн байдал болон дарааллаар
ЧЭ 2. Хөрсийг
ширхэглэлийн
байрлуулж цэвэрлэсэн.
шинжлэх
бүрэлдэхүүнийг
ГН2.1.4 Хөрсний дээжийг дарааллаар бэлтгэсэ н шигшүүрэнд
тодорхойлох
хийж шигшсэн.
ГН2.1.5 Шигшүүрийн туршилт хийхдээ шигшүүр тус бүрээр
шигшсэн.

CB 7114-21-03-501
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

Үнэлгээний
арга,
хэрэгсэл

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын
танхим

- Биечлэн
гүйцэтгэх
- Ярилцлага,
- Амаар,
- Тестээр

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын
танхим

- Биечлэн
гүйцэтгэх
- Ярилцлага,
- Амаар,
- Тестээр
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ГШҮ 2.2 Хөрсний
хуурай үеийн
хамгийн их
нягтралыг
тодорхойлох

ГШҮ 2.3 Хөрсний
урсалт уян
налархайн
хязгаарыг
тодорхойлох

ГН2.1.6 Шигшүүр дээр үлдсэн хөрсийг жигнэсэн.
ГН2.1.7 Жигнэж дууссан хөрсийг хаясан
ГН2.1.8 Хэрэглэсэн багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсан.
ГН2.2.1 Дээжийг 19.00мм-ийн шигшүүрээр 100 хувь
өнгөрснөөс дээж авч хатаах зууханд хатаасан.
ГН2.2.2 Хатаасан дээжнээс стандартад заасны дагуу дээж
бэлтгэж авсан.
ГН2.2.3 Хэвээ цэвэрлэн бэлтгэсэн
ГН2.2.4 Авсан дээжнээс 5500гр дээж авч чийгийн хувийг
дээжний жингийн 2 хувиар нэмж чийг өгсөн.
ГН2.2.5 Дээжинд чийгийг хольж 5 үеэр үе тус бүр 56
цохилтоор цохиж нягтруулсан.
ГН2.2.6 Нягтруулсан дээжийг хэвний амсар хүртэл тэгшлэх
шугамаар тэгшилсэн.
ГН2.2.7 Нягтруулсан хэв, дээжтэй жинг бичиж, тэмдэглэсэн.
ГН2.2.8 Нягтруулсан хөрсийг хэвнээс салгасан
ГН2.2.9 Нягтруулсан хэвтэй хөрснөөс жижиг саванд дээж авч
жигнэн хатааж, хатаасны дараах жинг жинлэж авсан
ГН2.2.10 Хэрэглэсэн багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэнэ.
ГН2.3.1 Туршилтанд хэрэглэгдэх дээжийг угааж хатаан
0,425мм-ийн шигшүүрээр өнгөрсөн хэсгээс стандарт
заагдсан дээжийг бэлтгэсэн.
ГН2.3.2 Бэлдсэн дээжийг чийг алдуулахгүй шаазан аяганд
хийж, чийгийг 2 хувиар ихэсгэж хийж, хутган
амраасан.
ГН2.3.4 Амраасан дээжнээс авч касаграндын багажинд хийж
тэгшлэн дундуур нь зүсэгчээр зүссэн.
ГН2.3.5 Зүссэн дээжийг эргүүлдэг бариулаас барьж 10-15
удаа эргүүлсэн.
ГН2.3.6 Эргүүлсэн 10-15, 15-20, 20-30, 3040 удаа тус бүр
эргүүлсэн. ( дээж уртаараа 1 см урттай хоорондоо
нийлсэн байна)

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын
танхим

- Биечлэн
гүйцэтгэх
- Ярилцлага,
- Амаар,
- Тестээр
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ГШҮ 2.4
Хөрсний
тохиромжтой
чийгийн
хэмжээгээр
хөрсийг зуурч
бэлтгэх

ГН2.3.7 Нийлсэн хэсгээс дээж авч, жижиг саванд хийж,
жинлэн хатаасан.
ГН2.3.8 Хатаасан дээжийг жинлэж авна.
ГН2.3.9 30-40 удаа эргүүлсэн дээжнээс авч 20г-аас дутуугүй,
урт нь 1 см-аас багагүй, 2мм-ийн диаметртэй
ирмэгдсэн.
ГН2.3.10 Ирмэгдсэн дээжнээс 2 саванд тус бүр 20г-аас
багагүй дээж авч жинлэсэн.
ГН2.3.11 Жинлэж авсан дээжийг хатааж хөргөсний дараа
дахин жинлэсэн.
ГН2.3.12 Дээрх жинлэж авсан үр дүнг нэгтгэн боловсруулсан.
ГН2.4.1 Дээжийг 19.00 мм-ийн шигшүүрээр 100 хувь
өнгөрснөөс дээж авч хатаах зууханд хатаасан.
ГН2.4.2 Хатаасан дээжнээс стандартад заасны дагуу дээж
бэлтгэж авсан.
ГН2.4.3 Хэвээ цэвэрлэн бэлтгэсэн
ГН2.4.4 Авсан дээжнээс 5500гр дээж авч чийгийн хувийг
дээжний жингийн 2 хувиар нэмж чийг өгсөн.
ГН2.4.5 Дээжинд чийгийг хольж 5 үеэр үе тус бүр 56
цохилтоор цохиж нягтруулсан.
ГН2.4.6 Нягтруулсан дээжийг хэвний амсар хүртэл тэгшлэх
шугамаар тэгшилсэн.
ГН2.4.7 Нягтруулсан хэв, дээжтэй жинг бичиж, тэмдэглэсэн.
ГН2.4.8 Нягтруулсан хөрсийг хэвнээс салгасан
ГН2.4.9 Нягтруулсан хэвтэй хөрснөөс жижиг саванд дээж авч
жигнэн хатааж, хатаасны дараах жинг жинлэж авна.
ГН2.4.10 Хэрэглэсэн багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэнэ.

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын
танхим

- Биечлэн
гүйцэтгэх
- Ярилцлага
- Амаар,
- Тестээр
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ГШҮ 2.5 Хөрсний
ачаалал даах
чадварыг
тодорхойлох

ЧЭ 3.
Шинжилгээний үр
дүнг боловсруулах

ГШҮ 3.1
Шинжилгээний үр
дүнг нэгтгэх

ГШҮ 3.2 Нэгтгэлд
анализ хийх

ГН2.5.1 Хатааж бэлдсэн дээжнээс 15 кг дээж авч бэлдэнэ.
ГН2.5.2 Бэлтгэсэн дээжийг дээжний чийгийн агууламж
тодорхойлсноор чийгийг өгч 56, 25,10 цохи лтоор тус
бүр 3 үеэр цохиж нягтруулсан.
ГН2.5.3 Нягтруулахаас өмнө дээжийг бэлтгэх хэвийг
цэвэрлэж, жинг тэмдэглэж авсан.
ГН2.5.4 Нягтруулж дууссан дээжийг хэвний ирмэгээр
тэгшлэгч шугамаар тэгшилж, цэвэрлэн, жинг хэмжиж
авсан.
ГН2.5.5 Нягтруулсан хөрсийг тасалгааны температурт 96 цаг
усанд байлгасан.
ГН2.5.6 Усанд байлгах үед усны хөөлтийг хэмжиж үзсэн.
ГН2.5.7 Усанд 96 цаг байлгасны дараа хэвтэй хөрсийг уснаас
гаргаж усыг шүүгээд жигнэж авсан.
ГН2.5.8 Хэвтэй хөрсийг жигнэж авсны дараа CBR-ын
шахалтын прессийн багажаар шахаж үр дүнг авна.
(50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 ) прессийн
заалт дээрх утгыг тэмдэглэж авсан.
ГН3.1.1 Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний үр дүнг
боловсруулсан
ГН3.2.2 Хөрсний хуурай үеийн хамгийн их нягтралын үр дүнг
боловсруулсан
ГН3.2.3 Хөрсний урсалт уян налархайн үр дүнг
боловсрууласан
ГН3.2.4 Хөрсний ачаалал даах чадварын үр дүнг
боловсруулсан
ГН3.2.1 Шинжилгээний дүнг авто зам барилгын жишиг
техникийн шаардлагатай харьцуулсан

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын
танхим

- Биечлэн
гүйцэтгэх
- Ярилцлага
- Амаар,
- Тестээр

- Ажлын байр
- Дадлагын
газар
- Үйлдвэрийн
цех, тасаг
- Онолын танхим

Биечлэн
гүйцэтгэх
Ярилцлага,
Амаар
Тестээр
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-04-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Хайрга дайргыг шинжлэх, хэрэглэгдэх дээж
бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• Зам, барилгын лаборатори байгуулах
• Хөрсний шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 1520
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144 цаг
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

2

ГШҮ 1.1 Хайрга дайрганы шинж чанар
найрлага бүтэц шинж чанарын талаар
ЧЭ 1. Хайрга,
үндсэн ойлголтыг бататгах
дайрганы шинж
ГШҮ 1.2 Хайрга дайрганы MNS тэй
чанарыг
танилцах
тодорхойлох,
ГШҮ 1.3 Дээжийг шинжилгээнд бүртгэж авах
дээж бэлтгэх
/кодлох/, дээжний савлагаа болон хэмжээ,
жинг нягтлах, тэмдэглэгээ хийх

ЧЭ 2. Хайрга
дайрганы
физик шинж
чанарыг
тодорхойлох

ГШҮ 2.1 Хайрга дайрганы чийглэгийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Тоос, шаврын агууламж болон
бүхэл шаврын хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Асгамал нягт, дундаж нягтыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Хайрганы туйлын нягтыг
пикнометрийн аргаар тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Хайрга дайрганы ширхгийн
бүрэлдэхүүн тодорхойлсон
ГШҮ 2.6 Ширхэг хоорондын зай,
хайрганы сүвэрхэг чанар, элсэрхэг
хэсгийг тодорхойлох
ГШҮ 2.7 Хайрга дайрганы ус
шингээлтийг тодорхойлох

8

24

Сургууль
дээр
Үйлдвэрлэ
л дээр
Чадамжийн
нэгжийн ногдох
цаг

Дадлаг
а

Онол

№

Чадамжийн
элемент

16

24

48

72

62

ГШҮ 2.8 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хөлдөөх
аргаар тодорхойлох
ГШҮ 2.9 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг
хурдавчилсан аргаар тодорхойлох

3

ЧЭ 3.Хайрга
дайрганы
механик шинж
чанарыг
тодорхойлох

ГШҮ 3.1 Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй
ширхэглэлийн агууламж болон хэврэг
чулуулгийн хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Хайрга дайрганы цохилттой
бутрагдалт тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Хайрга дайрганы үрэлт
тэсвэрлэлтийг тодорхойлох
ГШҮ 3.4 Бутарсан хэсгийн хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 3.5 Хайрга дайрганы маркыг
тодорхойлох
ГШҮ 3.6 Лабораторийн дүгнэлтийг үнэлж
нэгтгэх

Онол дадлагын харьцаа 33:77

16

48

32

48

48

48

144

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











Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа









Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм
Замын лабораторийн техник, тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газрын шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журыг дагаж мөрдөнө.
MNS AASHTO М 43 : 2002, MNS ASTM С1 SI2007 стандартуудыг мэдэх
Хайрга дайрганы дээж бэлтгэх, ширхгийн
бүрэлдэхүүн толорхойлох зааварчилгаа
Тоос шаврын агууламж, асгасан нягт, үзүүрлэг
хавтгайн хэсгийн агууламж, хувийн жинг
тодорхойлох зааварчилгаа
Хайрга дайрганы цохилттой бутрагдалт
тодорхойлж, маркыг тогтоох зааварчилгаа
Хайрга дайрганы ус шингээлт, хүйтэн
тэсвэрлэлт, бутарсан хэсгийн хэмжээг
тодорхойлох зааварчилгаа
Ажлын байрны цэвэрлэгээ эмх цэгцийн
зааварчилгаа
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Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лаборант

Орчин нөхцөл




Сургалтын танхим
ХАБЭА-ын шаардлага хангасан лаборатори,
дадлагын газар
лаборатори



Хувийн хамгаалах хэрэгсэл







ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас, халат
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун, халалтаас
хамгаалах бээлийнүүд Хормогч

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх

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

Хайрга, дайрганы шинж чанарыг тодорхойлох, дээж
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ1.1 Хайрга дайрганы шинж чанар найрлага бүтэц
шинж чанарын талаар үндсэн ойлголтыг бататгах
ГШҮ 1.2 Хайрга дайрганы MNS тэй танилцах MNS
AASHTO М 43 : 2002, MNS ASTM С1 SI- 2007
стандартуудыг мэдэх.
ГШҮ1.3 Дээжийг шинжилгээнд бүртгэж авах /кодлох/,
дээжний савлагаа болон хэмжээ, жинг нягтлах,
тэмдэглэгээ хийх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

24 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Хайрга дайрганы төрөл,
 Хайрга дайрганы зориулалт,
 Боловсруулах бодисын нэр төрөл,
 Химийн урвалж, түүний шинж чанар хувирал,
тэмдэг, тэмдэглэгээ
Ур чадвар
 Хайрга дайрганаас дээж авч, бүртгэх, кодлох,
 Тэмдэглэл хийж чаддаг байх
Хандлага
 Үнэнч шудрага, хичээнгүй
 Шийдэмгий бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг, хянуур нямбай болгоомжтой,
 Цэвэрч,
 Шургуу
 Мэдрэмжтэй
 Хариуцлагатай
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Сургалт явагдах газар:

Лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:











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

Эрдэс нунтаг, Хайрга дайрганы дээж, химийн
урвалжууд







Ашигласан материал:

Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага

Хайрга дайрганы суурин ба хээрийн
лабораторийн тоног төхөөрөмж
Стандарт автомат Шигшүүрүүд
Дээжний халбага, хутгуур
Үзүүрлэг ширхэглэгийн үзэг
Электрон жин

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
4. ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх

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

Хайрга дайрганы физик шинж чанарыг тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 2.1 Хайрга дайрганы чийглэгийг
(сургалтын тусгай зорилго):
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Тоос, шаврын агууламж болон бүхэл
шаврын хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Асгамал нягт, дундаж нягтыг
тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Хайрганы туйлын нягтыг пикнометрийн аргаар
тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Хайрга дайрганы ширхгийн бүрэлдэхүүн
тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Ширхэг хоорондын зай, хайрганы сүвэрхэг
чанар, хайрган дахь элсэрхэг хэсгийг тодорхойлох
ГШҮ 2.7 Хайрга дайрганы ус шингээлтийг тодорхойлох
ГШҮ 2.8 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хөлдөөх аргаар
тодорхойлох
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ГШҮ 2.9 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хурдавчилсан аргаар
тодорхойлох
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

72 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Хайрга дайрганы физик шинж чанарт хамаарах
шинжүүд
 Хайрга дайрганы физик шинж чанар
тодорхойлох стандарт, аргачлал болон
тэдгээрийн шинж чанар тэмдэг, тэмдэглэгээг
таньж мэддэг байх
Ур чадвар
 Хайрга дайрганы асгамал, дундаж, туйлын
нягтуудыг тодорхойлох, ялгах
 Хайрганы ширхэглэлийн бүрэлдхүүнийг
тодорхойлох
 Хайрганы чийглэг, ус шингээлтийг тооцоолох
 Хайрга дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлтийн тооцоог
хийж чаддаг байх
Хандлага
 Үнэнч шудрага, хичээнгүй
 Шийдэмгий бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг, хянуур нямбай болгоомжтой,
 Цэвэрч,
 Шургуу мэдрэмжтэй
 Хариуцлагатай

Сургалт явагдах газар:

Лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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










Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор Ном гарын авлага

Эрдэс нунтаг, Хайрга дайрганы лабораторийн тоног
төхөөрөмж химийн урвалжууд










Хайрга дайрганы асгаасны конус
Стандарт автомат Шигшүүрүүд
Дээжний халбага, хутгуур
Үзүүрлэг хавтгайн үзэг
Жин, усан банн
Дээж хатаагч зуух
Хатаах шүүгээ
Усан банн
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Ашигласан материал:

төмөр тор,
Алчуур,
хөлдөөх камер
Пресс
Электрон жин
Хатаагуур

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
4. ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Хайрга дайрганы механик шинж чанарыг тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 3.1 Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн
(сургалтын тусгай зорилго):
агууламж болон хэврэг чулуулгийн хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Хайрга дайрганы цохилттой бутрагдалт
тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Хайрга дайрганы үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлох
ГШҮ 3.4 Хайрга дайргаын бутарсан хэсгийн хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 3.5 Хайрга дайрганы маркыг тодорхойлох
ГШҮ 3.6 Лабораторийн дүгнэлтийг үнэлж нэгтгэх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

48 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Хайрга дайрганы бутралт, нягтралт
 Будлах зориулалтын тоног төхөөрөмж, прессийг
ажиллуулах заавар
 Аюулгүй ауиллагаа
 Бутралтын тооцоо
Ур чадвар
 Хайрга дайрганы цохилт, үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлох
 Бутарсан хэсгийн хэмжээг тодорхойлж тооцоог
хийж чаддаг байх
 Хайрга дайргыг марклах
Хандлага
 Үнэнч шудрага, хичээнгүй
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Шийдэмгий, бүтээлч санаачлагатай
Ухаалаг, хянуур нямбай болгоомжтой
Цэвэрч
Шургуу
Мэдрэмжтэй
Хариуцлагатай

Лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын газар











Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага

Хайрга дайрганы дээж, лабораторийн тоног
төхөөрөмж, химийн урвалжууд








Цохигдолттой бутрагдалт тодорхойлох багаж
Цилиндр бутрагдалт тодорхойлох багаж
Стандарт автомат Шигшүүрүүд
Дээжний халбага, хутгуур
Пресс,
электрон жин

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
4. ХАБЭА-н дүрэм, журам

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

68

III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас өмссөн байх.
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх.
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших.
 Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага нь төлөвшсөн байх
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах.
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Шаардлагатай лабораторийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллаж чаддаг байх
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:
Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материал түүхий эдийн жагсаалтыг МБС. Ерөнхий шаардлагаад
заагдсан маягт 1,2,3-ыг жагсаан бичнэ.



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

Сургалтын орчин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
КОД

Хэмжих
Тоо
нэгж
хэмжээ

№

Багажны нэр

1

Дээж хуваагч

H-3962

ш

15

2

Дээж хуваагч

H-3966

ш

15

3

Автомат
шигшүүр

H-4276A.5F

ш

15

4

Хайрга
дайрганы
шигшүүр

H3912CS.375

ш

15

Англи нэршил
Sample Splitter 14 Chutes, 3/8''
Width
Sample Splitter 14 Chutes, 3/4''
Width
Gilson Testing Screen, Manual
Clamping, 220V 50Hz ( trays not
included)
Sieve, 12'' Dia, 3/8'' (9.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
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5

Хайрга угаагч

6

Шигшүүр
сэгсрэгч

H3912CS.500

ш

15

H3912CS.750

ш

15

H3912CS1.000

ш

15

H3912CS1.500

ш

15

H3912CS2.000

ш

15

H3912CS3.000

ш

15

H3912CS4.000

ш

15

H-3912FS4

ш

15

H-3912FS8

ш

15

H-3912FS16

ш

15

H-3912FS20

ш

15

H-3912FS40

ш

15

H-3912FS60

ш

15

H3912FS100

ш

15

H3912FS200

ш

15

H-3880.4F

ш

15

HA-4425V.5F

ш

15

Sieve, 12'' Dia, 1/2'' (12.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3/4'' (19.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1'' (25.0mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1-1/2'' (37.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 2'' (50mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3'' (75mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 4'' (100mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.4 (4.75mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.8 (2.36mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.16 (1.18mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.20 (850µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.40 (425µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.60 (250µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.100 (150µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No 200
(75U)Mesh, Full Height, Brass
Frame, Stainless Mesh
Aggregate Washer, Table Top, 8lb
(3.5Kg) Capacity, 220V 50/60Hz
Variable-Speed Sieve Shaker,
Digital Timer, 220V 50Hz
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7

8

9

Элсний ус
шингээлт
тодорхойлогч
конус
Хатуу хэсгийн
нягт түргэн
тодорхойлогч

Ус шингээлт,
нягт
тодорхойлогч

10 Пикнометр
11
12
13
14
15

Элсний
сүвэрхэг
тодорхойлогч
Урт үзүүрлэг
тодорхойлогч
Үзүүрлэг хэсэг
тодорхойлогч
Нимгэн хэсэг
тодорхойлогч
Элэгдлийн
хэмжээ
тодорхойлогч

Хүйтэн
тэсвэрлэлтийн
16
хяналтын
шигишүүрүүд

Элэгдлийн
багажны
17
хяналтын
шигшүүр
Элсний
18
эквивалент

H-3360

ш

15

Conical Mold and Tamper Kit

H-3400

ш

15

Specific Gravity Flask (Le
Chatelier), 250ml Capacity

H-2713B.4F

ш

15

H-3353

ш

15

H-3371

ш

15

HB-4508A.4F

ш

15

H-3393

ш

15

H-1680A

ш

15

Void Content Apparatus for Fine
Aggregate

H-4216

ш

15

Proportional Caliper Device, 4
Ratios

H-1682

ш

15

Elongation Index Gauge, BS 812

H-1684

ш

15

H-3860D.5F

ш

15

H3912CS.312

ш

15

H3912CS.625

ш

15

H3912CS1.250

ш

15

H-3920FS5

ш

15

H3912FSS12

ш

15

H-4340

ш

15

H-4378

ш

15

Specific Gravity Bench Set, 220V
50/60Hz
Sample Container, #8 Mesh, 4'' X
5.5''
Specific Gravity Basket, #8 Mesh,
8'' X 8'' Dia, Stainless Steel
Balance, 24,000G X 0.1G
Explorer, 220v 50/60hZ
Volumetric Flask, 500ml Capacity,
Unstoppered

Flakiness (Thickness) Gauge, BS
812
Los Angeles Abrasion Machine,
230V 50Hz "S/N" w/Digital
Counter
Sieve, 12'' Dia, 5/16'' (8.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 5/8'' (16.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1-1/4'' (31.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.5 (4.0mm), Full
Height, Brass Frame, Stainless
Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.12 (1.70mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sand Equivalent Test Set with
Case
Sand Equivalent Shaker, Manual
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Асгаасан нягт
19 эзэлхүүн
савнууд

H-3660.1

ш

15

H-3661.1

ш

15

H-3662.1

ш

15

H-3663.1

ш

15

H-3664.1

ш

15

Unit Weight Measure, Aluminium,
1/10 Cu ft
Unit Weight Measure, Aluminium,
1/2 Cu ft
Unit Weight Measure, Aluminum, 1
Cu ft
Unit Weight Measure, Aluminium,
1/3 Cu ft
Unit Weight Measure, Aluminium,
1/4 Cu ft

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалт:
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Бичгийн цаас

5 боодол

2

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 боодол

3

Хэвлэгч

1ш

4

DVD

1ш

5

Ватум цаас

6

Дэлгэц

7

Зурагт болон биет үзүүлэн

8

Компьютер

1ш

9

Проектор

1ш

10

Электрон хичээл

1 боодол
1ш
Сургалтын багц үзүүлэн

Сургалтын багц хичээл

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

Хэмжих Тоо
нэгж ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

1

Том ширхэглэгтэй хайрга 10-20 мм

м3

1

80000

80000

2

Жижиг ширхэглэгтэй хайрга 5-10 мм

м3

1

80000

80000

Том дайрга 20-40 мм

3

3

м

1

80000

80000

4

Жижиг дайрга 10-20 мм

м3

1

80000

80000

5

Нимгэн үзүүрсгэсэн хайрга, дайрга

м3

1

80000

80000

6

Шоо дөрвөлжин хайрга, дайрга

м

1

80000

80000

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
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:
•
•
•

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Зам, барилгын лаборант
V
Хайрга дайрганы дээжинд шинжилгээ
хийх

Чадамжийн
элементийн нэр

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ЧЭ 1. Хайрга,
дайрганы шинж
чанарыг
тодорхойлох, дээж
бэлтгэх

ГШҮ 1.1 Хайрга дайрганы
шинж чанар найрлага
бүтэц шинж чанарын
талаар үндсэн ойлголтыг
бататгах;
ГШҮ 1.2 Хайрга дайрганы
MNS-тай танилцах;
ГШҮ 1.3 Дээжийг
шинжилгээнд бүртгэж
авах; /кодлох/, дээжний
савлагаа болон хэмжээ,
жинг нягтлах, тэмдэглэгээ
хийх;

ЧЭ 2. Хайрга
дайрганы физик
шинж чанарыг
тодорхойлох

ГШҮ 2.1 Хайрга дайрганы
чийглэгийг тодорхойлох;

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

CB 7114-21-04-501
03

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

Үнэлгээ хийгдэх
орчин

ГН1.1.2 Хайрга дайрганы тодорхойлолт, үүрэг,
ялгаа, харьцуулалт хийсэн.

ГН1.2.2 Хайрга дайрганы MNS-тэй танилцсан.
ГН1.1.3 Дээжийг шинжилгээнд бүртгэсэн. Үүнд:
- Хайрга дайрганаас дээж авах зааврыг
тайлбарласан.
- Дээж зааврын дагуу зөв авсан.
- Дээжний савлагаа болон хэмжээ, жинг нягтлаж,
тэмдэглэгээ хийсэн.
ГН2.1.1 Хайрга, дайрганы чийглэлийг
тодорхойлсон. Үүнд:
- Туршилтанд бэлтгэсэн дээжнээс 300-500г-ыг
жинлэж авсан.
- Хайрга дайргыг угааж болохоор жижиг түмпэн
жинлэн авч түмпэнд дээжээ хийсэн.
- Дээжин дээр 10см бүрхэж байхаар ус хийж 3
минут орчим хутгасан.

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
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1 минут орчим тунгааж болгоомжтойгоор усыг
асгасан.
- Хайрга дайргыг угааж буй усыг цэвэр болтол
давтан угаасан.
- Хайрга дайрганы дээр бүрхэх ус 2-4 см
байхаар усыг тунгааж шүүсэн.
- Хатаах зууханд 110±50C-д 8-16 цаг байлгаж
хатаагаад тасалгааны температурт хөргөсөн.
- Хатсан дээжний жинг тэмдэглэсэн.
- Тооцоог хийсэн.
- Багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН2.2.1 Тоос, шаврын агууламж болон бүхэл
шаврын хэмжээг тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганаас дээж авсан.
- Хайрга дайргыг жинлэсэн.
- Тогтмол жинтэй болтол хатаан жинлэсэн.
- Хатаагуурыг зөв ажиллуулсан.
- Усаар булингаргүй болтол угаасан.
- Дахин хатааж хуурай жинг авч тооцоог зөв
хийсэн.
- Хэрэглэсэн багаж, ажлын байраа цэвэрлэсэн.
ГН2.3.2 Асгамал нягт, дундаж нягтыг
тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганаас дээж авч, жинлэсэн.
- Хайрга дайргыг тогтмол жинтэй болтол хатаан
жинлэсэн жинлэсэн.
- Ширхэглэлээс хамааруулан цилиндр сонгон
хайргатай болон хоосноор жинлэсэн.
- Тооцоог зөв хийсэн.
- Хэрэглэсэн багаж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
-

ГШҮ 2.2 Тоос, шаврын
агууламж болон бүхэл
шаврын хэмжээг
тодорхойлох;

ГШҮ 2.3 Асгамал нягт,
дундаж нягтыг
тодорхойлох;

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Судалгаа
/case study/

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/

-

-

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/
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ГШҮ 2.4 Хайрганы туйлын
нягтыг пикнометрийн
аргаар тодорхойлох;

ГШҮ 2.5 Хайрга дайрганы
ширхгийн бүрэлдэхүүн
тодорхойлох;
ГШҮ 2.6 Ширхэг
хоорондын зай, хайрганы
сүвэрхэг чанар, элсэрхэг
хэсгийг тодорхойлох

ГШҮ 2.7 Хайрга дайрганы
ус шингээлтийг
тодорхойлох

ГН2.4.1 Хайрганы туйлын нягтыг пикнометрийн
аргаар тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайргыг тогтмол жинтэй болтол хатаан
жинлэсэн жинлэсэн.
- Пикнометрийг сонгон жинлэсэн.
- Хайргыг нунтагласан.
- Усан ваннд халаан доторх агаарыг гаргасан.
- Пикнометртэй жинг авсан.
- Тооцоог зөв хийсэн.
- Хэрэглэсэн багаж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.5.1 Хайрга дайрганы ширхгийн бүрэлдэхүүн
тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганы дээжээ авсан.
- Ком шигшүүрийг дарааллын дагуу
байрлуулсан. (70,40,20,10,5,0,14)
- Автомат болон гар шигшигчээр шигшсэн.
- Шигшүүр тус бүр дээрх үлдэгдлийг жинлэж
тэмдэглэж авсан.
- Тооцог зөв хийсэн.
- Том дүүргэгчийн ширхэглэлийн муруйг зурж,
стандартын графиктай харьцуулсан.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.7.1 Ширхэг хоорондын зай, хайрганы сүвэрхэг
чанар, элсэрхэг хэсгийг тодорхойлсон.
Үүнд:
- Өмнөх туршилтын дундаж нягт ба асгаасны
нягтаар томьёо ашиглан хайрганы сүвэрхэг
чанарыг тодорхойлсон.
- Хайрга дайрганаас 1 кг дээж авсан.
- Хайргыг 5,0 мм шигшүүрээр шигшин хэмжсэн.
- Хайрган дахь элсний агуулга тодорхойлсон

-

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/

-

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/
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-

ГШҮ 2.8 Хүйтэн
тэсвэрлэлтийг хөлдөөх
аргаар тодорхойлох;

ГШҮ 2.9 Хүйтэн
тэсвэрлэлтийг
хурдавчилсан аргаар
тодорхойлох

Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.

ГН2.8.1 Хайрга дайрганы ус шингээлтийг
тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганаас дээж авч жинлэсэн.
- Зааврын дагуу ажилласан.
- Тооцоог зөв гаргасан.
- Ашигласан тоног төхөөрөмж, ажлын байраа
цэвэрлэсэн
ГН2.9.1 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хөлдөөх аргаар
тодорхойлсон. Үүнд:
- Дээжийг сонож ширхэглэлээр ангилсан.
- Дээжийг угааж тогтмол жинтэй болтол
хатаасан.
- Дээжийг 48 цаг ус шингээсэн.
- Дээжийг хөргөгчинд -16С0д 4цаг хөлдөөсөн.
- Тасалгааны температурт 2 цаг гэсгээсэн.
- Хөлдөөлт гэсгээлтийг 15, 25 удаа хийсэн.
- Тогтмол жинтэй болтол хатаан дахин шигшсэн.
- Тооцоог гаргасан.
- Ашигласан тоног төхөөрөмж, ажлын байраа
цэвэрлэсэн.

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх

-
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ГШҮ 3.1 Нимгэн үзүүрлэг
хэлбэртэй ширхэглэлийн
агууламж болон хэврэг
чулуулгийн хэмжээг
тодорхойлох;

ГН2.9.2 Хүйтэн тэсвэрлэлтийг хурдавчилсан
аргаар тодорхойлсон. Үүнд:
- Дээжийг сонгож ширхэглэлээр ангилан
хатаасан.
- Хүхэр хүчлийн уусмал найруулсан.
- Хайргыг жинлэсний дараа хүхэр хүчилд 20 цаг
байлгасан.
- Уусмалыг асган дүүргэгчтэй савыг 4 цаг
хатаасан.
- Тасалгааны температуртай болтол хөргөсөн.
- Дээжийг дахин уусмалд 4 цаг байлгах замаар
давтан хийсэн.
- Шаардлагатай мөчлөг хүртэл туршилтыг
явуулан дээжийг уусмал арилтал халуун усаар
угаан тогтмол жинтэй болтол хатаан жинлэсэн.
- Тооцоог гаргасан.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байраа цэвэрлэсэн.
ГН3.1.1 Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн
агууламж болон хэврэг чулуулгийн
хэмжээг тодорхойлсон. Үүнд:
- Нимгэн үзүүрлэг хэлбэртэй ширхэглэлийн
агууламж болон хэврэг чулуулгийн хэмжээг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан.
- Хайргыг ширхэглэлээр нь ялган шигшсэн
- Ширхэглэл бүр дээр нимгэн үзүүрлэг хэсгийг
тодорхойлсон.
- Ялгасан нимгэн хэсгүүдийг жинлэж, тооцоолно.
- Хэврэг хэсгийг тодорхойлох дээжийг тогтмол
жинтэй болтол хатаана.
- Хайрганы ширхэглэл тус бүрээс хэврэг хэсгийг
ялгана.

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/

-
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ГШҮ 3.2 Хайрга дайрганы
цохилттой бутрагдалт
тодорхойлох;

ЧЭ 3. Хайрга
дайрганы механик
шинж чанарыг
тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Хайрга дайрганы
үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлох;

ГШҮ 3.4 Бутарсан хэсгийн
хэмжээг тодорхойлох;

- Чулуулгийн индикатор хэрэглэн тодорхойлно.
- Ялгасан хэврэг хэсгүүдийг жинлэж, тооцоолно.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байраа цэвэрлэсэн.
ГН3.2.1 Хайрга дайрганы цохилттой бутрагдалт
тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганы цохилттой бутрагдалт
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан.
- Хайргыг ширхэглэлээр ангилан хэмжсэн.
- Ширхэглэлд тохируулан цилиндрийг сонгосон.
- Цилиндрт тохирсон даралтаар хайргыг
буталсан.
- Бутарсан хайргыг хэмжиж тооцоог гаргасан.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН3.3.1 Хайрга дайрганы үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлсон. Үүнд:
- Хайрга дайрганы үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан.
- Хэрэглэх тоног төхөөрөмжөө сонгосон.
- Хэмжсэн хайрганд ган буюу ширмэн үрлээр
ачаалсан.
- Туршилтыг дуусган 5 мм нүхтэй шигшүүрээр
шигшсэн.
- Тоос ба нунтаг хэсгийг усаар шүршин угааж
жингийн хорогдлыг гаргасан.
- Тооцоогоор үрэлт тэсвэрлэлтийг
тодорхойлсон.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН3.4.1 Бутарсан хэсгийн хэмжээг тодорхойлж,
тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн.

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

-

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар

-

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
Судалгаа
/case study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
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ГШҮ 3.5 Хайрга дайрганы
маркыг тодорхойлох;

ГШҮ 3.6 Лабораторийн
дүгнэлтийг үнэлэх;

ГН3.5.1 Хайрга дайрганы маркыг тодорхойлсон.
Үүнд:
- Хайрга дайрганы маркыг тодорхойлох
аргачлалыг тайлбарлах;
- Цохилттой бутралт тодорхойлсон шахалтын
бат бэхээр хайрга дайрганы маркыг
тодорхойлсон.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН3.6.1 Лабораторийн дүгнэлтийг үнэлсэн. Үүнд:
- Хайрга, дайрганы шинжилгээг харьцуулсан.
- Шинжилгээний дүнг нэгтгэсэн.
- Баримт бичгийг холбогдох журмын дагуу
хадгалсан.

-

Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Төслийн
ажил
биечлэн
гүйцэтгэх
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Цементийн шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-05-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Цементийн шинж чанар, түүнийг шинжлэхэд
хэрэглэх дээж авах, сорьц бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• ЗБ-ын шинжилгээний лаборатори байгуулах
• Хөрсний шинжилгээ хийх
• Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144 цаг
№

Чадамжийн
элемент

Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Цементийн стандарттай
танилцах

1

ЧЭ 1. Цементийн
шинж чанарыг
тодорхойлох

ГШҮ 1.2 Цементийн дээжийг
шинжилгээнд бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Цементийн нунтаглалтын
бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох

16

32

-

48

32

64

-

96

ГШҮ 1.4 Цементийн хувийн жинг
тодорхойлох
ГШҮ 1.5 Цементийн асгамал эзэлхүүн
жинг тодорхойлох
ГШҮ 2.1 Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг
тодорхойлох

2

ГШҮ 2.2 Цементийн бэхжих хугацааг
ЧЭ 2. Зуурмалаар тогтоох
цементийн шинж ГШҮ 2.3 Усны орцоос цементийн бат
чанарыг
бэхийн хамаарлыг тодорхойлох
тодорхойлох,
ГШҮ 2.4 Цементийн эзэлхүүний
шинжилгээний үр өөрчлөлтийг бингийн аргаар
дүнг харьцуулах тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Цементийн эзэлхүүний жигд
өөрчлөлтийг Ле Штальен багажаар
тодорхойлох
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ГШҮ 2.6 Цементэн зуурмаг бэлтгэх,
сорьц хэвлэх
ГШҮ 2.7 Цементийн гулзайлтын бат
бэхийг тодорхойлох
ГШҮ 2.8 Цементийн шахалтын бат
бэхийг тодорхойлох
ГШҮ 2.9 Цементийг марклах
3

ЧЭ 3. Цементийн ГШҮ 3.1 Цементийн шинжилгээний үр
шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
дүнг нэгтгэх
ГШҮ 3.2 Шинжилгээний үр дүнг
харьцуулах

Онол, дадлагын харьцаа 33:67

48

96

-

144

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа









Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журмыг дагаж мөрдөнө.
Цементийн дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх
зааварчилгаа
Цементийн нунтаглалтын бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох зааварчилгаа
Цементийн хувийн жинг тодорхойлох
зааварчилгаа
Цементийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох зааварчилгаа
Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг тодорхойлох
зааварчилгаа
Цементийн бэхжих хугацааг тогтоох
зааварчилгаа
Цементийн бат бэхийг тодорхойлох
зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лабораторийн эрхлэгч

Орчин нөхцөл




Сургалтын танхим
ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
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Хувийн хамгаалах хэрэгсэл



Зам барилгын лаборатори









ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун,
халалтаас хамгаалах бээлийнүүд
Хормогч

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Цементийн шинжилгээ хийх

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

Цементийн шинж чанарыг тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 1.1 Цементийн стандарттай танилцах
ГШҮ 1.2 Цементийн дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх
ГШҮ 1.3 Цементийн нунтаглалтын бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох
ГШҮ 1.4 Цементийн хувийн жинг тодорхойлох
ГШҮ 1.5 Цементийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

48 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Цементийн дээжийн тухай ойлголт
 Жин хэмжүүрийг ашиглах, хэмжигдэхүүний
нэр төрлүүд
 Бодисын нэр төрөл, химийн урвалж
 Цементийн нунтаглалтын бүрэлдэхүүн
 Цементийн хувийн жин
 Цементийн асгамал эзэлхүүн жин
Ур чадвар
 Цементийн дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх
 Цементийн нунтаглалтын бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох
 Цементийн хувийн жинг олох
 Цементийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
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Багаар ажиллах чадвартай
Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй




Онолын танхим болон лаборатори,
үйлдвэрийн
лаборатори, дадлагын талбай

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:












Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Цаас
Хайч
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Тооны машин

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:





Цемент
Ус
Элс

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:




























Жин
Уут
Цементийн дээж авагч
Термометр
Хувийн жингийн ширээ
Хутгуур
Дээж хатаах сав
Дээж хадгалах шүүгээ
Алчуур
Зүлгүүр
Багажны сав
Шүүгээ
Электрон жин
Шигшүүрийн ком
Пикнометр
Викийн багаж
Шилэн хавтан
Секундомер
Мензурк
Пресс
4:4:16 хэв
Зуруул
Доргиур ширээ
Усан ванн
Гулзайлтын бат бэхийг шалгагч
плетка

Сургалт явагдах газар:

Ашигласан материал:

1. Д.Цэвэл “Барьцалдах материалын технологи”
2. Б.Батцагаан “Барилгын материал”
3. Цемент-химийн шинжилгээний арга MNS 975:
2002
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4. Цементийн нунтаглалтыг тодорхойлох MNS
5. AASHTOT 128:2003
6. Викийн багажийг ашиглан цементийн бэхжих
хугацааг тодорхойлох MNS AASHTOT 131 :
2003
7. Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS
3091-2008
8. Портландцемент. Техникийн шаардлага MNS
974:2008 гэх мэт

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

Цементийн шинжилгээ хийх

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

Зуурмалаар цементийн шинж чанарыг тодорхойлох,
шинжилгээний үр дүнг харьцуулах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Цементийн бэхжих хугацааг тогтоох
ГШҮ 2.3 Усны орцоос цементийн бат бэхийн
хамаарлыг тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Цементийн эзэлхүүний өөрчлөлтийг бингийн
аргаар тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Цементийн эзэлхүүний жигд өөрчлөлтийг Ле
Штальен багажаар тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Цементэн зуурмаг бэлтгэх, сорьц хэвлэх
ГШҮ 2.7 Цементийн гулзайлтын бат бэхийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.8 Цементийн шахалтын бат бэхийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.9 Цементийг марклах
ГШҮ 2.10 Цементийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
ГШҮ 2.11 Шинжилгээний үр дүнг харьцуулах

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

96 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Цементийн хэвийн өтгөрөлт
 Цементийн бэхжих хугацаа
 Цементийн гулзайлтын бат бэх
 Цементийн шахалтын бат бэх
 Цементийн марклалт
 Цементийн шинжилгээний үр дүн
Ур чадвар
 Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг тодорхойлох
 Цементийн бэхжих хугацааг тогтоох
 Цементийн бат бэхийг тодорхойлох
 Цементийг марклах
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Цементийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
Шинжилгээний үр дүнг стандартын
үзүүлэлттэй харьцуулах
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй
Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Онолын танхим болон лаборатори, үйлдвэрийн
лаборатори, дадлагын талбай










Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Тооны машин

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Цемент

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Жин

Ашигласан материал:

1. Д.Цэвэл “Барьцалдах материалын технологи”
2. Б.Батцагаан “Барилгын материал”
3. Цемент-химийн шинжилгээний арга MNS 975:
2002
4. Цементийн нунтаглалтыг тодорхойлох MNS
AASHTOT 128 : 2003
5. Викийн багажийг ашиглан цементийн бэхжих
хугацааг тодорхойлох MNS AASHTOT 131:2003
6. Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS3091-2008
7. Портландцемент. Техникийн шаардлага MNS
974:2008 гэх мэт

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 бүрэн бүтэн байх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн
Хандлага төлөвшсөн байх
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
•

МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлага болох
- Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
- үйлдвэрлэлд 5аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, эсвэл
мэргэшлийн V түвшингийн өндөр ур чадвартай
- багшлах эрхтэй байх

•
•

Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

•
•
•

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллага нь “Зам, барилгын
лаборант” мэргэжлээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт, сургалтын
хөтөлбөрийн шаардлага хангасан сургалтын онолын танхим, лаборатори, дадлагын газрыг
байгуулж, шаардагдах тоног төхөөрөмжийг суурилуулан, багаж хэрэгсэл, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын болон анхны тусламжийн
хэрэгслийг байршуулсан байх бөгөөд номын сан, соѐл-спорт, судалгаа мэдээллийн
танхимтай байна.
Мэргэжлийн онцлог, шаардлагаас хамааран сургалтын талбай, судалгаа, зам, барилгын
лаборатори, туршилт-үйлдвэрлэлийн цехтэй байж болно.
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын анги, танхим, талбайн жишиг хэмжээ,
үзүүлэлтийг мэргэжлийн онцлогоос хамааран дараах байдлаар тооцож үзнэ. Үүнд:
a)
Сургалтын онолын танхимын нэг суралцагчид ногдох хэмжээ 2 м2 -аас багагүй
байна.
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Тухайн мэргэжлийн онцлог, шаардагдах техник, тоног төхөөрөмжийн овор
хэмжээнээс хамааран дадлагын газрын талбайн хэмжээ нь 40 м2 -аас доошгүй
байна. Тоног төхөөрөмжүүдийн хоорондын зай нь хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны
шаардлагыг хангасан байна.
Сургалтанд зориулсан лабораторийн талбайн хэмжээ нь тухайн мэргэжлийн онцлог,
шаардагдах техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн овор хэмжээнээс хамааран
40м2аас доошгүй байх бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
шаардлагйг хангасан байна.

b)

c)

Сургалтын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт:
Маягт 1
№

Багажны нэр

КОД

Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ

Англи нэршил
Mortar Mixer, 5L (5.3qt),
Program Control and Sand
Feed, 110-220V 50/60Hz

1

Холигч

H-3853.3F

ш

5

2

Органик
хольц
тодорхойлогч

H-3493A

ш

5

Organic Impurities Test
Set (DG)

ш

15

Vicat Consistency
Apparatus with Plunger
Assembly (300G), Conical
Mold and Glass Plate

ш

15

Marsh Funnel Viscometer

3

Викатын
багаж

4

Виксометрийн
HC-2842
багаж

H-3050

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш

4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 боодол

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгийн/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

15 ш

16

Электрон хичээл

Сургалтын багц
материл
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц хичээл
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Материал түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
№

Материалын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

1

Цемент

ш

20

2

Ус

л

1000

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

9000

180000

150

15000

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

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

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

Зам, барилгын лаборант

Чадамжийн нэгжийн код

Мэргэшлийн түвшин:

V

Чадамжийн нэгжийн нэр:

Цементийн шинжилгээ хийх

Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Чадамжийн
элементийн
нэр

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн нотолгоо (Үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлт)

ГН1.1.1 Цементийн тодорхойлолт, үүргийг
тодорхойлсон
ГН1.1.2 Цементийн төрлийг тодорхойлсон
ГШҮ 1.1 Цементийн
ГН1.1.3 Цемент. Техникийн ерөнхий шаардлага
стандарттай танилцах
MNS 3091-2008 болон Портландцемент.
техникийн шаардлага MNS 974:2008
стандартыг тайлбарласан
ЧЭ 1. Цементийн
шинж чанарыг
тодорхойлох

ГН1.2.1 Цементээс дээж авах журмыг судалсан
ГН1.2.2 Цементийн ашиглалтын зааврын
үзүүлэлттэй танилцсан
ГН1.2.3 Шинжилгээ авах цементийн түүврийг
хэмжээг сонгосон
ГШҮ 1.2 Цементийн
ГН1.2.4 Цементийг зааврын дагуу задалсан
дээжийг шинжилгээнд ГН1.2.5.Багажыг ашиглан дарааллын дагуу дээж
бэлтгэх
авсан
ГН1.2.6 Хийгдэх шинжилгээний дагуу дээжийг
төрөлжүүлэн савласан
ГН1.2.7 Дээжийг төрөл, зүйлээр холбогдох
тэмдэглэлийг наасан
ГН1.2.8 Зааврын дагуу цэвэрлэсэн

CB 7114-21-05-501

Үнэлгээ хийгдэх
орчин

-

-

01

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл

Ажлын байр
Дадлагын газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори
-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study

Ажлын байр
Дадлагын газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори
-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study
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ГН1.2.9 Зориулалтын хайрцаг саванд хадгалсан
ГН1.2.10 Ажлын байр багаж хэрэгслэ цэвэрлэсэн

ГШҮ 1.3 Цементийн
нунтаглалтын
бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох

ГШҮ 1.4 Цементийн
хувийн жинг
тодорхойлох

ГН1.3.1 Цементийн нунтаглалтыг тодорхойлох
MNS AASHTOT 128 : 2003 стандартыг
тайлбарласан
ГН1.3.2 Нунтаглалт тодорхойлох багажуудыг
бэлтгэсэн
ГН1.3.3 Цементээс дээж авсан
ГН1.3.4 Цементийг тогтмол жинтэй болгож
хатаасан
ГН1.3.5 0, 0,8-н шигшүүр дээрх үлдэгдэл 15
хувиар бага байсан
ГН1.3.6 Тэмдэглэл хөтлөсөн
ГН1.3.7 Цементийн нунтаглалтын
бүрэлдэхүүнийг стандартын дагуу
тодорхойлсон
ГН1.3.8 Ажлын байр, багаж хэрэгслэлийг
цэвэрлэсэн
ГН1.4.1 Материалын хувийн жин тодорхойлох
аргачлалыг тайлбарласан
ГН1.4.2 Хувийн жин тодорхойлох багаж,
материалыг бэлтгэсэн
ГН1.4.3 Цементийг тогтмол жинтэй болтол
хатаасан
ГН1.4.4 Пикнометрийг жинлэн хоосон жинг авсөн
ГН1.4.5 Пикнометрт зураас хүртэл керосин хийн
жинлэсэн
ГН1.4.6 Керосины 2/3-ийг асгасан
ГН1.4.7 15-30 грамм цементийг пикнометрт хийн
өнхрүүлэн агаарыг гаргасан

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/
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ГН1.4.8 Хэмжээт зураас хүртэл керосин
нэмж жинлэсэн ҮШҮ 1.4.9
Хувийн жинг тооцон тэмдэглэл
хөтлөсөн
ГН1.4.10 Багаж хэрэгслэл, ажлын байраа
цэвэрлэсэн

ГШҮ 1.5 Цементийн
асгамал эзэлхүүн
жинг тодорхойлох

ГШҮ 2.1 Цементийн
хэвийн өтгөрөлтийг
тодорхойлох

ГН1.5.1 Цементийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан
ГН1.5.2 Цементийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох багаж, материалыг сонгон
бэлтгэсэн
ГН1.5.3 Цементийг тогтмол жинтэй болтол хатааж
жигнэсэн
ГН1.5.4 Стандарт юүлүүрт хийн хэмжээт цилиндр
саванд савласан
ГН1.5.5 Хоосон цилиндр савны эзлэхүүнийг
тодорхойлосон
ГН1.5.6 Цементтэй цилиндр савыг жинлэсэн
ГН1.5.7 Цементийн асгамал эзэлэхүүн жинг
тодорхойлсон
ГН1.5.8 Тэмдэглэл хөтөлсөн
ГН1.5 9 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГН2.1.1 Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан
ГН2.1.2 400 грамм цемент жинлэн авсан
ГН2.1.3 Зуурмаг бэлтгэсэн
ГН2.1.4 Викийн багажны металл цагирагт
зуурмаг хийсэн
ГН2.1.5 Викийн багажны туйван

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/
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/пестик/ зуурмагт тулган буулгасан
ГН2.1.6 Хэвний улнаас 5-7 мм зайд пестик
байрласан
ГН2.1.7 Тэмдэглэл хөтлөсөн
ГН2.1.8 Цементийн хэвийн өтгөрөлтийг
тодорхойлсон
ГН2.1.9 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн

ЧЭ 2.
Зуурмалаар
цементийн шинж
чанарыг
тодорхойлох,
шинжилгээний
үр дүнг
харьцуулах

ГШҮ 2.2 Цементийн
бэхжих хугацааг
тогтоох

ГН2.2.1 Викийн багажийг ашиглан цементийн
бэхжих хугацааг тодорхойлох MNS
AASHTOT 131: 2003 стандартыг
тайлбарласан
ГН2.2.2 Викийн багажийг сонгон бэлтгэсэн
ГН2.2.3 400 грамм цемент авсан
ГН2.2.4 Зууралтанд тохирсон усаар зуурмагыг
бэлтгэсэн
ГН2.2.5 Викийн багажны металл цагирагт
зуурмагийг хийсэн
ГН2.2.6 Викийн багажны туйвангийн оронд зүү
байрлуулсөн
ГН2.2.7 Хэвний улнаас викийн багажны зүү 2-4 мм
зайд байрласан
ГН2.2.8 Зүү шигдэж орохгүй болсон
ГН2.2.9 Тэмдэглэл хөтлөсөн
ГН2.2.10 Цементийн бэхжих хугацааг стандартын
дагуу тодорхойлсон
ГН2.2.11 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/
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ГШҮ 2.3 Усны орцоос
цементийн бат
бэхийн хамаарлыг
тодорхойлох

ГШҮ 2.4 Цементийн
эзэлхүүний
өөрчлөлтийг бингийн
аргаар тодорхойлох

ГШҮ 2.5 Цементийн
эзэлхүүний жигд
өөрчлөлтийг Ле
Штальен багажаар
тодорхойлох

ГН2.3.1 Усны орцоос цементийн бат бэхийн
хамаарлыг тодорхойлох аргачлалыг
тайлбарласан
ГН2.3.2 Цементийн хэвээ сонгосон
ГН2.3.3 100гр цементийг 24%, 28%, 32% усаар
зуурч 2х2х2 шоо бэлтгэн хадгалсан
ГН2.3.4 Шоогоо пресээр шахсан
ГН2.3.5 Шахалтын бат бэхийг тодорхойлсон
ГН2.3.6 Бат бэхийн дүнгээр график зурж
харьцуулсан
ГН2.3.7 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГН2.4.1 Цементийн эзэлхүүний өөрчлөлтийг
бингийн аргаар тодорхойлох аргачлалыг
тайлбарласан
ГН2.4.2 Цементэн бинг зөв бэлтгэж стандартын
нөхцөлд хадгалсан
ГН2.4.3 Ууранд чанах савны торон дээр 3 цаг
буцалгасан
ГН2.4.4 Цементэн бингийн гадаад дүрсэд
ажиглалт хийж дүгнэлт гаргасан
ГН2.4.5 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГН2.5.1 Цементийн эзэлхүүний жигд өөрчлөлтийг
Ле Штальен багажаар тодорхойлох
аргачлалыг тайлбарласан
ГН2.5.2 Хэрэглэх багаж төхөөрөмжөө сонгосон
ГН2.5.3 Цементэн зуурмалыг бэлтгэсэн
ГН2.5.4 Сорьцоо стандартын дагуу хэвлэж
хадгалсан

-

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/
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ГН2.5.5 Туршилтыг явуулан, хэмжилтийг
тэмдэглэсэн
ГН2.5.6 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн

ГШҮ 2.6 Цементээр
сорьц хэвлэх

ГШҮ 2.7 Цементийн
гулзайлтын бат
бэхийг тодорхойлох

ГШҮ 2.8 Цементийн
шахалтын бат бэхийг
тодорхойлох

ГН2.6.1 Цементээр сорьц хэвлэх аргачлалыг
тайлбарласан ГН2.6.2 Цементэн
зуурмалын хэвнүүдийг таньсан
ГН2.6.3 Хэв арчлах аргыг эзэмшсэн
ГН2.6.4 Хэвтэй сорьц хадгалах аргачлалыг
тайлбарласан
ГН2.6.5 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГН2.7.1 Цементийн гулзайлтын бат бэхийг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан
ГН2.7.2 Цемент, элсийг 1:3 харьцаатай сонгосон
ГН2.7.3 Элс, цементийн хольцыг зуурсан
ГН2.7.4 4:4:16 хэвэнд гулдмай хэвлэсэн
ГН2.7.5 Хэвэлсэн сорьцыг нягтрууласан
ГН2.7.6 Нягтруулсан сорьцыг ердийн болон
уурын орчинд бэхжүүлсэн
ГН2.7.7 Сорьцын гулзайлтын бат бэхийг
тодорхойлосон
ГН2.7.8 Туршилтын дүнг тэмдэглэсэн
ГН2.7.9 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГН2.8.1 Цементийн шахалтын бат бэхийг
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан
ГН2.8.2 Гулзайлтанд туршсан хагас гулдмайг
сонгосон
ГН2.8.3 Сорьцыг зөв байрлулсан

-

-

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг

-

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
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ГН2.8.4 Хагас гулдмайн сорьцыг 2 стандарт
ялтасын хооронд хавчуулан шахалтанд
туршсан
ГН2.8.5 Сорьцын шахалтын бат бэхийг
тодорхойлосон
ГН2.8.6 Туршилтын дүнг тэмдэглэсэн
ГН2.7.7 Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг
цэвэрлэсэн
ГШҮ 2.9 Цементийн
марклалтыг судлах

ГН2.9.1 Цементийн маркуудыг нэрлэсэн
ГН2.9.2 Цементийг зөв маркласан

ГШҮ 2.10 Цементийн
шинжилгээний үр
дүнг нэгтгэх

ГН2.10.1 Нунтаглалтын үр дүнг боловсруулсан
ГН2.10.2 Асгамал эзлэхүүн жинг тодорхойлсон үр
дүнг боловсруулсан
ГН2.10.3 Цементийн хувийн жингийн
шинжилгээний үр дүнг боловсруулсан
ГН2.10.4 Цементийн бат бэхийг тодорхойлсон
ГН2.10.5 Цементийн бэхжих хугацааг
тодорхойлсон

ЧЭ 3. Цементийн ГШҮ 3.1 Цементийн
шинжилгээний
шинжилгээний үр
үр дүнг нэгтгэх
дүнг нэгтгэх
ГШҮ 3.2
Шинжилгээний үр
дүнг харьцуулах

ГН3.1.1 Шинжилгээний нэгдсэн дүнг нэгтгэсэн

ГН3.2.1 Шинжилгээний үр дүнг стандартын
үзүүлэлттэй харьцуулсан

-

Лаборатори

-

Судалгаа /case
study/

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study/

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

-

-

-

-

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил
биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case
study
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Бетоны шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-06-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Бетон түүний шинж чанар, түүнийг шинжлэхэд
хэрэглэх сорьц бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• ЗБ-ын шинжилгээний лаборатори байгуулах
• Хөрсний шинжилгээ хийх
• Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх
• Цементийн шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144 цаг
Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Үйлдвэрлэ
л дээр

Чадамжийн
элемент

Сургууль
дээр

№

48

-

ГШҮ 1.1 Бетоны найрлагыг туйлын
эзэлхүүний аргаар тооцоолох
ГШҮ 1.2 Үйлдвэрийн бетоны найрлагыг
гарган авах
ГШҮ 1.3 Замын бетоны найрлагыг
төсөллөх, бетоны бат бэхийн статистик
хяналт хийх
ГШҮ 1.4 Шинээр бэлтгэсэн бетон
зуурмагаас дээж авах ASTMC-172
1

ЧЭ 1. Бетон
зуурмагийг
шинжлэх

ГШҮ 1.5 Шинээр бэлтгэсэн
портландцементэн бетоны
температурыг тодорхойлох ASTMC1064

24

72

ГШҮ 1.6 Портландцементэн бетоны
конусын суулт шалгах ASTMC- 143-90
ГШҮ 1.7 Дундаж нягт, бетон ххрьцангуй
гарц тодорхойлох ASTMC- 138
ГШҮ 1.8 Шинээр бэлтгэсэн бетон
зуурмагийн агаарын агуулалтыг
даралтын аргаар тодорхойлох ASTMC231
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ГШҮ 1.9 Эзэлхүүний аргаар шинээр
бэлтгэсэн бетон зуурмагийн агаарын
агуулалтыг тодоохойлох ASTMC- 173
ГШҮ 1.10 Хээрийн нөхцөлд бетон
зуурмаг бэлтгэх ба арчлах ASTMC31/С31М
ГШҮ 2.1 Бетон сорьц бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Бетоныг
шинжлэх

ГШҮ 2.2 Бетоны шахалтын ба
гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Арматурын шинжилгээ хийх

24

48

-

72

ГШҮ 2.4 Усны шинжилгээ хийх
ГШҮ 2.5 Бетоны шинжилгээний үр дүнг
нэгтгэх

Онол, дадлагын харьцаа

48

96

-

144

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай холбогдох
дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журмыг дагаж мөрдөнө.




Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанарыг хэмжих
зааварчилгаа
Бетон дахь агаарын агууламжийг тодорхойлох
заварчилгаа
Бетоны хувийн жинг тодорхойлох зааварчилгаа
Шахалтын бат бэхийг тодорхойлох
зааварчилгаа
Арматурын шинжилгээ хийх зааварчилгаа
Усны шинжилгээ хийх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс




Сургагч багш
Хамтран суралцагсад

Орчин нөхцөл



Сургалтын танхим




ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
Лаборатори



ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас





Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
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Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун, халалтаас хамгаалах
бээлийнүүд
Хормогч

ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Бетоны шинжилгээ хийх

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

Бетон зуурмагийг шинжлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 1.1 Бетоны найрлагыг туйлын эзэлхүүний аргаар
(сургалтын тусгай зорилго):
тооцоолох
ГШҮ 1.2 Үйлдвэрийн бетоны найрлагыг гарган авах
ГШҮ 1.3 Замын бетоны найрлагыг төсөллөх, бетоны
бат бэхийн статистик хяналт хийх
ГШҮ 1.4 Шинээр бэлтгэсэн бетон зуурмагаас дээж авах
ASTMC-172
ГШҮ 1.5 Шинээр бэлтгэсэн портландцементэн бетоны
температурыг тодорхойлох ASTMC- 1064
ГШҮ 1.6 Портландцементэн бетоны конусын суулт
шалгах ASTMC143-90
ГШҮ 1.7 Дундаж нягт, бетон ххрьцангуй гарц
тодорхойлох ASTMC- 138
ГШҮ 1.8 Шинээр бэлтгэсэн бетон зуурмагийн агаарын
агуулалтыг даралтын аргаар тодорхойлох ASTMC- 231
ГШҮ 1.9 Эзэлхүүний аргаар шинээр бэлтгэсэн бетон
зуурмагийн агаарын агуулалтыг тодоохойлох ASTMC173
ГШҮ 1.10 Хээрийн нөхцөлд бетон зуурмаг бэлтгэх ба
арчлах ASTMC-31/С31М
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

72 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Бетонд орох түүхий эд
 Бетоны найрлагыг тооцох аргачлал
 Бетон зуурмаг үйлдвэрлэлт
 Бетон зуурмагийн шинж чанар
 Бетоны стандартууд
Ур чадвар
 Бетоны түүхий эдийг таних
 Бетоны найрлагыг тооцох Бетон зуурмаг
үйлдвэрлэх
 Бетон зуурмагийн шинж чанарыг тайлбарлах
 Бетоны стандартуудыг хэрэглэх чадвартай
болох
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:

Лаборатори, үйлдвэрийн лаборатори, дадлагын талбай

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:










Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага

Бетон биет үзүүлэн, хайрга, дайрга, элс, цементийн
дээж

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

100

Ашигласан материал:

Ажил мэргэжлийн лавлах
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Хүнд бетон. Техникийн нөхцөл. MNS 1228: 87
Бетон сорьцоор бат бэх тодорхойлох арга MNS
1272: 99
6. Бетоны бат бэхийг шалгаж үнэлэх зарчим MNS
1920: 99
7. Барилгын зуурмагийг турших арга MNS 2120: 99
8. Бетон хольц доторх агаарын хэмжээг ззэлхүүнийг
хэмжих аргаар тодорхойлох
MNS AASHTOT 196
: 2003 ,
9. Лабораторын нөхцөлд бетон сорьцыг бэлтгэх,
арчлах арга MNS AASHTO T126:2005
10. Бетоны шахалтын бат бэхийг цилиндр сорьцоор
тодорхойлох арга MNS ASTM C39/C 39M-2007
11. Бетоны хольц. Турших apra /MNS 1170:85-ын
оронд/ MNS 1170 : 2009
1.
2.
3.
4.
5.

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

Бетоны шинжилгээ хийх

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

Бетоныг шинжлэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 2.1 Бетон сорьц бэлтгэх
(сургалтын тусгай зорилго):
ГШҮ 2.2 Бетоны шахалтын ба гулзайлтын бат бэхийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Арматурын шинжилгээ хийх
ГШҮ 2.4 Усны шинжилгээ хийх
ГШҮ 2.5 Бетонд хяналт тавих
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

72 цаг

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанар
 Бетон дахь агаарын агууламж
 Бетоны хувийн жин
 Бетоны бат бэх
 Арматур, ус
 Бетоны марк, анги
 Бетоны хяналт
Ур чадвар
 Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанарыг
 хэмжих
 Бетон дахь агаарын агууламжийг тодорхойлох
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 Бетоны хувийн жинг тодорхойлох
 Шахалт, гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох
 Арматурт шинжилгээ хийх
 Усныг шинжлэх
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй
Сургалт явагдах газар:

Онолын танхим болон лаборатори, үйлдвэрийн
лаборатори, дадлагын талбай

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:












Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Цаас
Хайч
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Тооны машин

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:







Цемент
Хайрга
Дайрга
Элс
Ус

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:









Доргиур ширээ
Шооны хэв
Чигчигч саваа
Төмөр шугам
Конусын суулт хэмжигч
Вескизометр
Усан ванн








Плетка
Пресс
Агаарын агууламж тодорхойлогч
Резин алх
Хутгуур
Индикатор хэмжигч
102

















Ашигласан материал:

Гидростатик жин
Хувийн жингийн тохируулагчтай
Шугам
Метр
Суналтын пресс
Таслалтын пресс
Штанген циркуль
Урвалж бодис
Келорометр
Шатаах зуух
Цагаан алтан тигель
Агаар сорогч
Дефлектометр
Ус нэрэгч
0,001 граммын нарийвчлалтай жин
Титр

Ажил мэргэжлийн лавлах
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Хүнд бетон. Техникийн нөхцөл. MNS 1228: 87
Бетон сорьцоор бат бэх тодорхойлох арга MNS
1272: 99
6. Бетоны бат бэхийг шалгаж үнэлэх зарчим MNS
1920: 99
7. Барилгын зуурмагийг турших арга MNS 2120: 99
8. Бетон хольц доторх агаарын хэмжээг ззэлхүүнийг
хэмжих аргаар тодорхойлох
MNS AASHTOT 196 :
2003 ,
9. Лабораторын нөхцөлд бетон сорьцыг бэлтгэх,
арчлах арга MNS AASHTO T126:2005
10. Бетоны шахалтын бат бэхийг цилиндр сорьцоор
тодорхойлох арга MNS ASTM C39/C 39M-2007
11. Бетоны хольц. Турших apra /MNS 1170:85-ын оронд/
MNS 1170 : 2009
1.
2.
3.
4.
5.

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 бүрэн бүтэн байх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн
 Хандлага төлөвшсөн байх
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
Багшид:
 МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлага болох
o Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
o үйлдвэрлэлд 5аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, эсвэл
мэргэшлийн V түвшингийн өндөр ур чадвартай
o багшлах эрхтэй байх






Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

Сургалтын орчинд:
 Байгальд ээлтэй, хүнд хор хөнөөлгүй орчин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,
түүхий эд материал
 Эмэгтэй, эрэгтэй хүний ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө тусдаа байх
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллага нь “Зам, барилгын
лаборант” мэргэжлээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт, сургалтын
хөтөлбөрийн шаардлага хангасан сургалтын онолын танхим, лаборатори, дадлагын газрыг
байгуулж, шаардагдах тоног төхөөрөмжийг суурилуулан, багаж хэрэгсэл, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын болон анхны тусламжийн
хэрэгслийг байршуулсан байх бөгөөд номын сан, соёл-спорт, судалгаа-мэдээллийн
танхимтай байна.
Мэргэжлийн онцлог, шаардлагаас хамааран сургалтын онолын танхим дадлагын газар
болон лабораторитай хамт байж болно. Дадлагын газарт багшийн өрөөтэй байна. Багаж,
хэрэгсэл, материал хадгалах, суралцагчдын ажлын хувцас солих зэрэг орчинг бүрдүүлсэн
байна.
Мэргэжлийн онцлог, шаардлагаас хамааран сургалтын талбай, судалгаа, зам, барилгын
лаборатори, туршилт-үйлдвэрлэлийн цехтэй байж болно.
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Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын анги, танхим, талбайн жишиг хэмжээ,
үзүүлэлтийг мэргэжлийн онцлогоос хамааран дараах байдлаар тооцож үзнэ. Үүнд:





Сургалтын онолын танхимын нэг суралцагчид ногдох хэмжээ 2 м2 -аас багагүй
байна.
Тухайн мэргэжлийн онцлог, шаардагдах техник, тоног төхөөрөмжийн овор
хэмжээнээс хамааран дадлагын газрын талбайн хэмжээ нь 40 м2 -аас доошгүй
байна. Тоног төхөөрөмжүүдийн хоорондын зай нь хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны
шаардлагыг хангасан байна.
Сургалтанд зориулсан лабораторийн талбайн хэмжээ нь тухайн мэргэжлийн
онцлог, шаардагдах техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн овор хэмжээнээс
хамааран 40м2-аас доошгүй байх бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн шаардлагйг хангасан байна.

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

4

5
6

Тоног
төхөөрөмж,
багажийн нэр
Агаарын багаж
дижитал
Агаарын багаж
Конусан суултын
багаж
Конусан суултын
багаж эзэлхүүн
тэлэлтийн
аргаар
Бетон зуурмаг
холигч
Гулдмай шахагч

КОД

Хэмжих
Тоо
нэгж
хэмжээ

H-2784

Ш

15

H-2786C

Ш

15

H-3637

Ш

15

H-3645

Ш

15

H-3849A.5F

Ш

15

H-3030A

Ш

15

H-3005

Ш

15

H-3009

Ш

15

H-2827
H-3755.5F

Ш
Ш

15
15

9
10

Гулдмайн хэв
металл
Гулдмайн хэв
хуванцар
Бетоны хэв шоо
Доргиурт ширээ

11

Цилиндр хэв

H-2935

Ш

15

12

Цилиндр хэв

H-2942

Ш

15

13

Усан ванн

H-2969.8

Ш

15

14

Усан ванны
сэлэгч

H-2985.4F

Ш

15

7
8

Англи нэршил
Super Air Meter Package
w/Case
Air Meter with Super Pump
''S/N''
Portable Slump Test Set (Base
Plate, Cone, Tamper)
Slump Test Set (5 Pc)
Utility Mixer W/Poly Drum, 3Cu
ft., 1/2HP, 220V 50Hz
Beam Breaker, 16'', SinglePoint, S/N
Beam Form, Concrete, 6'' X 6''
X 21''
Beam Mold, Concrete, 6'' X 6''
X 21'', Plastic
Mold, Cube, 6'' Single
Vibrating Table, 230V 50Hz
Mold, Cylinder, 4'' X 8'' with
Detachable Base Plate (.125
wall)
Mold, Cylinder, 6''X12''
W/Detach B/P
Poly Curing Tank, 3X2 X 8FT
(WxDxL)
Circulating Pump, 230V
50/60Hz
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Усан ванны
температур
баригч

H-2986A.4F

16

Бетоны пресс

HCM5000Bi7P.5F

Ш

15

17

Дижитал
шмитын алх

H-2975

Ш

15

15

Ш

15

Tank Heater, Electric, 1000W
220V 50/60Hz ''S/N''
Compression Machine, 500K
(2224kN) Single Block, i7
3/4HP 220V/50
Concrete Test Hammer, Type
N, PSI

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш

4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 хайрцаг

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгө/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

5ш

16

Электрон хичээл

Суралтын багц
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц

Материал түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
Хэмжих нэгж

Материалын нэр

1

Цемент

тн

1

250000

250000

2

Элс

м

3

3

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

№

Нийт үнэ

1

80000

80000

Хайрга

3

м

1

80000

80000

4

Дайрга

м3

1

80000

80000

5

Нэмэлтүүд

кг

200

80000

80000
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1.Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно
2.Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:

•
•
•

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементийн
Нэр

Зам, барилгын лаборант
V
Бетоны шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Бетоны
найрлагыг туйлын
эзэлхүүний аргаар
тооцоолох;

ЧЭ 1. Бетон
зуурмагийг
шинжлэх

ГШҮ 1.2 Үйлдвэрийн
бетоны найрлагыг гарган
авах;

ГШҮ 1.3 Замын бетоны
найрлагыг төсөллөх,
бетоны бат бэхийн
статистик хяналт хийх;

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
(Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт)
ГН1.1.1 Бетоны найрлагыг туйлын эзэлхүүний аргаар
тооцоолсон. Үүнд:
- Бетоны түүхий эдийг нэрлэсэн.
- Haйрлага тооцох томьёонуудыг зөв хэрэглэсэн.
- Холбогдох коэф-г зөв сонгосон.
- Бодолтыг зөв бодсон.
- Бодолтоо шалгасан.
ГН1.2.1 Үйлдвэрийн бетоны найрлагыг гарган авсан.
Үүнд:
- Дүүргэгчийн чийглэгийг тодорхойлсон.
- Чийглэг тооцсон томьёог зөв хэрэглэсэн.
- Зууруулаас гарах бетоны гаргалтыг зөв тооцсон.
- Бодолтоо шалгасан.
ГН1.3.1 Замын бетоны найрлагыг төсөллөх, бетоны бат
бэхийн статистик хяналт хийсэн. Үүнд:
- Бодолтын томьёогоо зөв сонгосон.
- Бодолтыг зөв бодсон.
- Бодолтоо шалгасан.
- Бетоны бат бэхийн статистик хяналтыг
тодорхойлсон.
- Бетоны бат бэхийн статистик хяналтыг дарааллын
дагуу явуулсан.

CB 7114-21-06-501
01

Үнэлгээ
хийгдэх орчин

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл

-

Асуулга,
Ярилцлага
Биечлэн
гүйцэтгэх,
Амаар
Бичгээр
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ГШҮ 1.4 Шинээр
бэлтгэсэн бетон
зуурмагаас дээжийг
ASTMC-172 дагуу авах;

ГШҮ 1.5 Шинээр
бэлтгэсэн
портландцементэн
бетоны температурыг
тодорхойлох; ASTMC1064

ГШҮ 1.6
Портландцементэн
бетоны конусын суулт
шалгах; ASTMC-143-90

ГН1.4.1 Шинээр бэлтгэсэн бетон зуурмагаас дээжийг
ASTMC-172 дагуу авсан. Үүнд:
- Шинээр бэлтгэсэн бетон зуурмагаас дээж авах
аргачлалыг тайлбарласан.
- Хөдөлгөөнгүй зууруулаас дээж авсан
- Бетон дэвсэгчээс дээж авсан.
- Миксер машинаас дээж авсан.
- Нээлттэй тэвштэй зуурмагийн машинаас дээж
авсан.
- Бетоныг нойтноор шигшсэн.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН1.5.1 Шинээр бэлтгэсэн портландцементэн бетоны
температурыг тодорхойлсон. Үүнд:
- Шинээр бэлтгэсэн портландцементэн бетоны
температурыг тодорхойлох аргачлалыг
тайлбарласан.
- Хэрэглэх багажаа сонгосон.
- Дээж бетон зуурмагт термометр суулгасан.
- Хэмжилтийг зөв гүйцэтгэсэн.
- Тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН1.6.1 Портланд цементэн бетоны конусын суулт
шалгасан. Үүнд:
- Бетон зуурмагаас дээж авсан.
- Бетоны хольц. Турших apra MNS 1170 : 2009
стандартыг тайлбарласан.
- Хөдөлгөөнт чанар тодорхойлох багаж, зуурмагаа
сонгосон.
- Авсан дээжээ конусын суултын саванд хийн төмөр
саваагаар чигжсэн.
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Конусын суултын савыг сугaлан сав, хольц хоёрын
өндрийг хэмжин хөдөлгөөнт чанарыг тодорхойлсон.
- Хольцын хөшүүн чанар тодорхойлсон.
- Тэмдэглэл хөтлөсөн.
- Багаж хэрэгслэл, ажлын байраа цэвэрлэсэн.
ГН1.7.1 Дундаж нягт, бетон харьцангуй гарц
тодорхойлсон. Үүнд:
- 28 хоног бэхжүүлсэн сорьц хэрэглэсэн.
- Бетоны хувийн жин тодорхойлох аргачлалыг
тайлбарласан.
- Хувийн жин тодорхойлох багажаа сонгосон.
- Сорьцоо жинлэсэн.
- 18-20 градустай усанд 30 минут сорьцыг байлгасан.
- Сорьцоо уснаас гарган усыг нь арчин жинлэсэн.
- Гидростатик жин ашиглан бетоны хувийн жинг
тодорхойлосон.
- Томъёог хэрэглэн тооцоо хийж, тэмдэглэлээ
хөтлөсөн.
- Багаж хэрэгслэлийг цэвэрлэсэн.
ГН1.8.1 Шинээр бэлтгэсэн бетон зуурмагийн агаарын
агуулалтыг даралтын аргаар тодорхойлсон.
Үүнд:
- Бетон зуурмагаас дээж авсан.
- Бетон хольц доторх агаарын хэмжээг ззэлхүүнийг
хэмжих аргаар тодорхойлох MNS AASHTOT 196 :
2003 стандартыг тайлбарласан.
- Агаар агуулалт тодорхойлох багажаа сонгосон.
- Агаарын агууламж тодорхойлогч саванд 3 үеэр 15
цохилтоор чигжсэн.
- Зуурмагаар хэмжээт савыг дүүргэж тэгшлэсэн.

-

ГШҮ 1.7 Дундаж нягт,
бетон ххрьцангуй гарц
тодорхойлох; ASTMC138

ГШҮ 1.8 Шинээр
бэлтгэсэн бетон
зуурмагийн агаарын
агуулалтыг даралтын
аргаар тодорхойлох;
ASTMC-231
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ГШҮ 1.9 Эзэлхүүний
аргаар шинээр бэлтгэсэн
бетон зуурмагийн
агаарын агуулалтыг
тодоохойлох; ASTMC173

ГШҮ 1.10 Хээрийн
нөхцөлд бетон зуурмаг
бэлтгэх ба арчлах;
ASTMC-31/С31М

- Хэмжээт савыг таглаж түгжсэн.
- Насосоор агаарыг соруулсан.
- Хэмжигчийн заалтыг тэмдэглэж авсан.
- Багаж тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН1.9.1 Эзэлхүүний аргаар шинээр бэлтгэсэн бетон
зуурмагийн агаарын агуулалтыг тодоохойлсон.
Үүнд:
- Эзэлхүүний аргаар шинээр бэлтгэсэн бетон
зуурмагийн агаарын агуулалтыг тодоохойлох
аргачлалыг тайлбарласан.
- Хэрэгцээт дээж авсан.
- Бетоныг 3 тэнцүү үеэр хэмжүүрт саванд хийсэн.
- Чигжилтийг зөв гүйцэтгэсэн.
- Доргилт, тэгшилгээг сайтар хийсэн.
- Бетон дахь агаар агуулалтыг А төрлөөр
тодорхойлсон.
- Бетон дахь агаарын даралтыг тэмдэглэсэн.
- Агаарын хэмжээг тооцсон.
- Багаж тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН1.10 Хээрийн нөхцөлд бетон зуурмаг бэлтгэх ба
арчласан. Үүнд:
- Хээрийн нөхцөлд бетон зуурмаг бэлтгэх ба арчлах
аргачлалыг тайлбарласан.
- С172 стандартаар дээж авсан.
- Конусын суултыг С143 стандартаар тодорхойлсон.
- Агаар агуулалтыг С231-р тодорхойлсон.
- С1064-р бетоны температурыг тодорхойлсон.
- Сорьц хэвлэж хадгалсан.
- Туршилтуудын лүнг тэмдэглэсэн.
- Багаж тоног төхөөрөмж, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
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ГШҮ 2.1 Бетон сорьц
бэлтгэх;

ЧЭ 2.
Бетоныг
шинжлэх

ГШҮ 2.2 Бетоны
шахалтын ба гулзайлтын
бат бэхийг тодорхойлох;

ГШҮ 2.3 Арматурын
шинжилгээ хийх;

ГН2.1 Бетон сорьц бэлтгэсэн. Үүнд:
- Бетоны дагалдах баримт бичигтэй танилцсан.
- Бетоны /конусан суулт/ хэмжсэн.
- Бетоны 15:15:15 хэвэнд сорьц авсан.
- Сорьцоо нягтруулсан.
- Сорьцонд тэмдэглэлгээ хийсэн.
- Тэмдэглэл хөтөлсөн.
- Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.2 Бетоны шахалтын ба гулзайлтын бат бэхийг
тодорхойлсон. Үүнд:
- 28 хоног бэхжүүлсэн сорьц хэрэглэсэн.
- Лабораторийн нөхцөлд бетон сорьцыг бэлтгэх,
арчлах арга MNS AASHTO T126:2005 стандартыг
тайлбарласан.
- Сорьцыг нягтлан шалган хүлээн авч бүртгэн
өгөгдлийг тэмдэглэсэн.
- Багаж хэрэгсэл шалган ажилд бэлтгэсэн.
- Бетон сорьцоор бат бэх тодорхойлох арга MNS
1272:99 болон Бетоны бат бэхийг шалгаж үнэлэх
зарчим MNS 1920:99, Бетоны шахалтын бат бэхийг
цилиндр сорьцоор тодорхойлох арга.
- MNS ASTM C39/C 39M-2007стандартуудыг
тайлбарласан.
- Уураар болон ердийн орчинд бэхжсэн сорьцыг
прессээр шахаж туршсан.
- Туршилтын дүнг нэгтгэсэн.
- Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.3.1 Арматурын шинжилгээ хийсэн. Үүнд:
- Арматурын дагалдах бичиг баримттай танилцсан.
- Арматурыг таслан сорьц бэлтгэсэн.
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Арматурын гулзайлтын болон тасралтын бат бэх
тодорхойлох аргачлалыг тайлбарласан.
- Арматурын бат бэх тодорхойлох багажаа сонгосон.
- Арматурын геометр хэмжээг шалгасан.
- Арматурын суналтыг тодорхойлсон.
- Туршилтын дүнг нэгтгэсэн.
- Багаж хэрэгслэл, ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.4.1 Усны шинжилгээ хийсэн. Үүнд:
- Уснаас дээж авсан.
- Усны стандартыг тайлбарласан.
- Усны шинж чанар тодорхойлох багажаа сонгосон.
- Усны 4,5-6,5 PH үзсэн.
- Усны химийн найрлагыг тогтоосон.
- Усан дахь хуурай үлдэгдэл үгүйг шалгасан.
- Исэлдэлт үзсэн.
- Органик хольцыг шалгасан.
- Тэмдэглэл хөтлөсөн.
- Багаж хэрэгсэл ажлын байрыг цэвэрлэсэн.
ГН2.5.1 Бетоны шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн. Үүнд:
- Бетоны орцыг тогтоосон үр дүнг бичсэн.
- Хольцын хөдөлгөөнт чанарыг тогтоосон.
- Агаарын агууламжийг тогтоосон үр дүнг
боловсруулсан.
- Бетоны маркийг тогтоосон үр дүнг боловсруулсан.
- Арматурын туршилтын үр дүнг боловсруулсан.
- Усны туршилтын үр дүнг боловсруулсан.
- Шинжилгээний нэгдсэн дүнг нэгтгэсэн.

-

ГШҮ 2.4 Усны шинжилгээ
хийх;

ГШҮ 2.5 Бетоны
шинжилгээний үр дүнг
нэгтгэх;
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Замын битумын шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-07-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Замын битумыг шинжлэх хэрэглэгдэх дээж бэлтгэх,
холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэж дүгнэх.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЗБ-ын шинжилгээний лаборатори байгуулах
 Хөрсний шинжилгээ хийх
 Хайрга, дайрганы шинжилгээ хийх
 Цементийн шинжилгээ хийх
 Төмөр бетоны шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144 цаг
№ Чадамжийн элемент

Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ЧЭ 1. Замын битумын ГШҮ 1.1 Замын битумын
хольцноос дээж авч
хольцноос дээж авч
шинжилгээнд бэлтгэх шинжилгээнд бэлтгэх

8

16

-

24

2

ЧЭ 2. Битумын марк
тодорхойлох

8

16

-

24

8

16

-

24

8

16

-

24

8

16

-

24

8

16

-

24

3

ЧЭ 3. Битумын
суналт, уяралт, дөл
авалцах хэмийг
тодорхойлох

4

ЧЭ 4. Битумын
өгөршилтийг
тодорхойлох

5

ЧЭ 5 Битумын
барьцалдах чадвар,
зунгааралтыг
тодорхойлох

6

ГШҮ 2.1 Битумын марк тодорхойлох
ГШҮ 3.1 Битумын суналтыг
тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Битумын уярах хэмийг
тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Битумын дөл авалцах
хэмийг тодорхойлох
ГШҮ 4.1 Битумын өгөршилт
тодорхойлох
ГШҮ 5.1 Битумын барьцалдах
чадварыг тодорхойлох
ГШҮ 5.2 Битумын зунгааралтыг
тодорхойлох
ГШҮ 6.1 Зүү шигдэлт, уярах хэм,
суналтын үр дүнг боловсруулах;
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ЧЭ6 Битумын
шинжилгээний үр
нэгтгэх

ГШҮ 6.2 Битумын дөл авалцах
температур, битумын өгөршлийн,
битумын усны агууламжын
битумын хайрга чулуутай
барьцалдах чадварын үр дүнг
боловсруулах;

Онол, дадлагын харьцаа 38:62

48

96

-

144

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа









Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





Орчин нөхцөл





Хувийн хамгаалах хэрэгсэл








Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж
ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журмыг дагаж мөрдөнө.
Битумын зүү шигдэлтийг тодорхойлох
зааварчилгаа
Битумын уярах хэм тодорхойлох зааварчилгаа
Битумын дөл авалцах хэмийг тодорхойлох
зааварчилгаа
Битумын барьцалдалтыг тодорхойлох
зааварчилгаа
Битумын суналтыг тодорхойлох зааварчилгаа
Битумын өгөршилтийг тодорхойлох
зааварчилгаа
Лабораторид ажиллах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгаа
Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лаборант
Сургалтын танхим
Лаборатори
Үйлдвэрийн болон хээрийн лаборатори
ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун, халалтаас хамгаалах
бээлийнүүд
Хормогч
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Битумын шинжилгээ хийх

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

Замын битумын хольцноос дээж авч шинжилгээнд
бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 1.1 Битумын дээжийг шинжилгээнд бүртгэж авах
/кодлох/, дээжний савлагаа болон хэмжээ, жинг
нягтлах, тэмдэглэгээ хийх
ГШҮ 1.2 Дээжийг хатаах зууханд хийж 1400С
хүртэлхтемпературт халааж усгүйжүүлэх халаасан
дээжийг хутгах халаасан дээжийг жижиг хэвлэхэд
тохиромжтой саванд хийх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

20

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын дээж
 Битум усгүйжүүлэх
Ур чадвар
 Битумын дээжийг хүлээж авч кодлох, жинг авч
нягтлах чадвартай байх
 Битумыг усгүйжүүлэх
чадвартай байх
 Битумын аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгааг
дагаж ажилладаг чадвартай
байх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
 Хариуцлагатай

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:









Ширээ, сандал
Самбар, шохой
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:



Битум

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:





Элсэн ванн
Термометр
Хутгах саваа

Ашигласан материал:

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

АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

Дүгнэлт
Санал, зөвлөмж
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Битумын шинжилгээ хийх

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

Битумын марк тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Цилиндр хэлбэрийн 4 ширхэг металл сав
/бюкс/ бэлтгэх, металл саванд хэвлэх
ГШҮ 2.2 Хэвлэсэн битумыг 250С–ийн, 00С –ийн
температур баригчтай 10 литр багтаамжтай 4 ш метал
саван ваннид битумыг тус бүрийг хувиарлан хийх
ГШҮ 2.3 Битумтэй металл савны түвшингээс дээш
10ммээс багагүй өндөртөй усаар дүүргэсэн 0.5 л-ээс
багагүй туршилт явуулах температуртай адилхан
ёроолтой саванд хийх
ГШҮ 2.4 Зүү шигдэлтийн гүн тодорхойлох багаж
/Пенетрометр/-ийг бэлдэн туршилт хийж, зүү
шигдэлтийн гүн тодорхойлж маркийг тодорхойлох.

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

26

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын марк
 Пенетрометрийн багаж
Ур чадвар
 Битумын марк тодорхойлох
 Пенетрометрийн багаж ажиллуулах
Хандлага






Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
Цаг баримтлах
Шударга
Нягт нямбай, цэвэрч
Ажигч гярхай
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 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй
Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:












Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Битумын стандарт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:



Битум, глицерин, ус,

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:



Битумын зүү шигдэлтийг тодорхойлох
Пенетрометрийн багаж
Термометр
Элсэн ванн




Ашигласан материал:

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

АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Битумын шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Битумын суналт, уяралт, дөл авалцах хэмийг
тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 3.1 Битумыг 6 ширхэг гуулинд хэвэнд хэвлэх,
тодорхой хугацаанд байлган илүүдэл битумыг хусаж
тэгшлэх
ГШҮ 3.2 Хэвлэсэн дээжийг битумын суналт
тодорхойлох багажинд суурилуулан битумын
суналтыг тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Уярах хэмийг тодорхойлохын тулд битумыг 2
ширхэг гуулинд цагираганд хэвлэх, хэвлэсэн битумыг
тасалгааны температурт тодорхой хугацаанд байлгах
ГШҮ 3.4 Илүүдэл битумыг хусаж тэгшлэх
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ГШҮ 3.5 Хэвлэсэн битумыг усанд байлгах, уярах
хэмийн апаратаа бэлдэх, туршилт явуулах,
туршилтын үр дүнг тодорхойлох
ГШҮ 3.6 Дөл авалцах хэмийг тодорхойлоход битумыг
1 ширхэг гуулинд аяганд хэвлэх, хэвлэсэн битумыг
тасалгааны температурт тодорхой хугацаанд байлгах
ГШҮ 3.7 Задгай тигл аппаратаа бэлдэх, туршилт
явуулах, үр дүнг бичиж тэмдэглэх, хэвнээс битумыг
салгаж цэвэрлэх
ГШҮ 3.8 Туршилт явуулах, Үр дүнг бичиж тэмдэглэх,
Хэвнээс битумыг салгаж цэвэрлэх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

20

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын суналт
 битумын дөл авалцах
 битумын уярах хэм
 Дуктилометр
 Кольцо шаар
 Задгай тигл
Ур чадвар
 Битумын суналтыг тодорхойлох
 Битумын дөл авалцах хэмийг тодорхойлох
 Битумын уярах хэмийг тодорхойлох
 Битумын дуктилометр, кольцо шаар, задгай
тигл зэрэг багажыг ажиллуулах.
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:










Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Битум, глицерин, ус,






Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Ном гарын авлага
Битумын стандарт

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

Дуктилометр
Кольцо шаар
Задгай тигл
Термометр
Элсэн ванн

АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Битумын шинжилгээ хийх

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

Битумын өгөршилтийг тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 4.1 Битумын өгөршилийн стандартыг судлах
ГШҮ 4.2 Битумын өгөршилт тодорхойлох багаж, 8
шилт багажийг бэлтгэх, битумыг зориулалтын 8
ширхэг шилэн аяганд хэвлэх
ГШҮ 4.3 Найман шилэнд хэвлэсэн дээжийг багажин
байршуулах, туршилт явуулах, үр дүнг бичиж
тэмдэглэх, хэвнээс битумыг гаргаж цэвэрлэх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

24

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын өгөршил
 Битумын өгөршилийн стандарт
 Битумын өгөршилийн багаж
Ур чадвар
 Битумын өгөршилийг тодорхойлох
 Битумын өгөршилийн стандартыг судлах
 Битумын өгөршилийн багажыг ажиллуулах
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
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Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар











Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Битумын стандарт

Битум, глицерин, ус,




Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Ажигч гярхай
Идэвхи санаачлагатай
Хариуцлагатай
Хувийн зохион байгуулалт сайтай
Багаар ажиллах чадвартай
Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

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

Битумын өгөршил тодорхойлох багаж
Термометр
Элсэн ванн

АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Битумын шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Битумын барьцалдах чадвар, зунгааранга чанарыг
тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 5.1 Битумын барьцалдах чадвар, зугааранги
чанарыг тодорхойлох стандартыг судлах, танилцах
ГШҮ 5.2 Хайрга,чулуу, Битум бэлдэх, битумыг
хайргатай холих
ГШҮ 5.3 Хайргатай барьцалдсан битумыг тасалгааны
температурт байлгах, усанд дүрэх, туршилтын үр дүнг
тооцох
ГШҮ 5.4 Вискозиметр багажийг тохируулах,
цилиндрэн саванд битумыг хийх
121

ГШҮ 5.5 Туршилт явуулах, үр дүнг бичиж тэмдэглэх,
хэвнээс битумыг салгаж цэвэрлэх
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

26

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын барьцалдах чадвар
 Битумын зунгааранги чадвар
 Вискозиметр
Ур чадвар
 Битумын барьцалдах чадварыг тодорхойлох
 Битумын зунгааранга чанарыг тодорхойлох
 битмын барьцалдах чадварыг тодорхойлох
 Битумын зунгааранга чанарыг тодорхойлох
 Вискозиметр багажыг ажиллуулах
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:












Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Битумын стандарт

Битум, глицерин, ус, дүүргэгч материал,






Вискозиметр
Термометр
Хутгах сав
Хатаах зуух
Плетка

1. АМЛ
2. МБС. Ерөнхий шаардлага
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3.
4.
5.
6.
7.

ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Битумын шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 6-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Битумын шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 6.1 Зүү шигдэлтийн үр дүнг (250C) (00C)
боловсруулах, уярах хэм, суналтын үр дүнг (250C)
(00C) боловсруулах
ГШҮ 6.2 Битумын дөл авалцах температур, битумын
өгөршлийн, битумын усны агууламжийн битумын
хайрга чулуутай барьцалдах чадварын үр дүнг
боловсруулах
ГШҮ 6.3 Битумын шинжилгээний үр дүнг техникийн
шаардлагатай харьцуулж дүгнэх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

22

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Битумын зүү шигдэлт, уярах хэм, суналт, дөл
авалцах хэм, өгөршил, усны агууламж,
 Битумын стандарт
Ур чадвар
 Битумын зүү шигдэлт, уярах хэм, суналт, дөл
авалцах хэм, өгөршил, усны агууламж зэрэг
үзүүлэлтийг боловсруулах
 Битумын шинжилгээний стандартыг судлах
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
 Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:

•

Онолын болон лаборатори, Үйлдвэрийн болон
хээрийн лаборатори.
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:











Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Битум, глицерин

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Битумын стандарт

Шаардалагүй
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ЗБ-ын стандартууд
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх:
Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн байх
ажлын болон дүрэмт хувцас бүрэн өмсөх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн, хандлага төлөвшсөн байх
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
Багаар ажиллах, хамтран 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 5аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, эсвэл мэргэшлийн
V түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх;
• Төрөл бүрийн зам, барилгын лабораторийн техник, тоног төхөөрөмж дээр VVIтүвшингийн ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
•
•
•

Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
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•

Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

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

№

Хэмжих
нэгж

Тоо
ширхэг

Техникийн үзүүлэлт тодорхойлолт

1

Пенетрометрын багаж

мм

15 ш

Зүү шигдэлт тодорхойлох

2

Цагираг бөмбөлөг

Сº

15 ш

Уярах хэм тодорхойлох багаж

3

Дуктилометр

мм

15 ш

Суналт тодорхойлох

4

Кливлендын задгай тигл

Сº

15 ш

Дөл авалцах хэм тодорхойлох

5

Фрассын аппрат

Сº

15 ш

Битумын хэврэгших хэм
тодорхойлох

6

Зуух /8 шилтэй/

ш

15 ш

Битумын өгөршил тодорхойлох

7

Вискозиметр

сек

15 ш

Битумын зунгааранги чанарыг
тодорхойлох багаж

8

Сейболтын багаж

сек

15 ш

Битумын урсалтыг тодорхойлох
багаж

9

Термометр

15 ш

300 градус хүртэл

10 Маршаллын алх

15 ш

Асфальт бетон хольцын бат
бэхийг шалгана

11 Машаллын хэв

15 ш

Асфальт бетон хольцыг хэвжүүлнэ

12 Маршаллын пресс

кн

15 ш

Шахалтын бат бэхийг шалгана

13 Гидростатик жин

гр

15 ш

/0,01гр-ын нарийвчлалтай/

14 Центерфуг

15 ш

Асфальт бетон хольцын битумын
агуулгыг тодорхойлно

15 Элсэн ванн

15 ш

Багаж, хэрэгслэлийг халуун элсээр
цэвэрлэнэ.

16 Жин

15 ш

0,01гр нарийвчлалтай

17 Хутгах сав

15 ш

Хольцыг хутгаж, найруулна.

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш
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4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 хайрцаг

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгө/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

5ш

16

Электрон хичээл

Суралтын багц
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц

Материал түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
№

Материалын нэр

Хэмжих нэгж

1

Битум

Кг

200

450000

450000

2

Глицерин

л

50

300000

300000

3

Бензин

л

50

90000

90000

4

Ус

л

1000

15000

15000

5

Элс

м

1

80000

80000

3

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

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

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементийн
нэр
ЧЭ 1.Замын
битумын
хольцноос дээж
авч
шинжилгээнд
бэлтгэх

ЧЭ 2.Битумын
марк
тодорхойлох

Зам, барилгын лаборант
V
Замын битумын шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

ГШҮ 1.1 Замын битумын
хольцноос дээж авч
шинжилгээнд бэлтгэх

ГШҮ 2.1 Битумын марк
тодорхойлох

ГШҮ 3.1 Битумын суналтыг
тодорхойлох

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар
Үнэлгээ
хийгдэх орчин

Гүйцэтгэлийн нотолгоо
ГН1.1.1 Битумын дээжийг шинжилгээнд бүртгэж
авч кодолсон.
ГН1.1.2 Битумын дагалдах сертификат бичиг
баримтыг шалгасан.
ГН1.1.3 Дээжний савлагаа болон хэмжээ, жинг
нягтлах.
ГН1.1.4 Дээжний сав баглаа боодлыг задлаж,
дээжинд тэмдэглэгээ хийх.
ГН2.2.1 Хэвлэсэн битум тус бүрийг агаарт
битумын зүү шигдэлтийн гүнээс хамаарч
тодорхой хугацаанд байлгасан.
ГН2.2.2 250С –ийн температур зүү шигдэлтийн
гүнийг тодорхойлохын тулд температур
баригчтай 10 литр багтаамжтай ванн
бэлдсэн.
ГН2.2.3 00С –ийн температур зүү шигдэлтийн
гүнийг тодорхойлохын тулд температур
баригчтай 10 литр багтаамжтай ванн
бэлдсэн.
ГН3.1.1 Уярах суналтын үр дүнг (250C) (00C)
боловсруулсан.

-

Лаборатори
Онолын
танхим
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

CB 7114-21-07-501
01

Үнэлгээний арга
хэрэгсэл

-

Асуулга,
Ярилцлага
Биечлэн
гүйцэтгэх,
Тестээр
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ЧЭ 3.Битумын
суналт, уяралт,
дөл авалцах
хэмийг
тодорхойлох

ГШҮ 3.2 Битумын уярах
хэмийг тодорхойлох

ГШҮ 3.3 Битумын дөл
авалцах хэмийг тодорхойлох

ЧЭ 4.Битумын
өгөршилтийг
тодорхойлох

ГШҮ 4.1 Битумын өгөршилт
тодорхойлох

ГН3.1.2 Хэвлэсэн дээжийг суналт тодорхойлох
багажинд суулгасан.
ГН3.1.3 Хэвлэсэн битумыг усанд байлгаж
хэвнээс битумыг салгасан.
ГН3.1.4 Битумын суналтын туршилтыг
явуулсан.
ГН3.1.5 Туршилтын үр дүнг тэмдэглэсэн.
ГН3.2.1 Уярах хэмжийг тодорхойлохын тулд
битумыг 2 ширхэг гуулинд цагираганд
хэвлэсэн.
ГН3.2.2 Уярах хэмийн апаратаа бэлтгэсэн.
ГН3.2.3 Хэвлэсэн битумыг тасалгааны
температурт стандарт хугацаанд
байлгасан.
ГН3.2.4 уярах хэмийн үр дүнг (250C) (00C)
боловсруулсан.
ГН3.3.1 Дөл авалцах хэмийг тодорхойлоход
битумыг 1 ширхэг гуулинд аяганд
хэвлэсэн.
ГН3.3.2 хэвлэсэн битумыг тасалгааны
температурт өгөгдсөн хугацаанд
байлгасан.
ГН3.3.3 Дөл авалцах хэмийг тодорхойлоход
битумыг 1 ширхэг гуулинд аяганд
хэвлэсэн.
ГН3.3.4 Xэвлэсэн битумыг тасалгааны
температурт өгөгдсөн хугацаанд
байлгасан.
ГН4.1.1 Задгай тигл аппаратаа бэлдсэн.
ГН4.1.2 Туршилт явуулсан.
ГН4.1.3 Үр дүнг бичиж тэмдэглэсэн.

-

Лаборатори
Онолын
танхим
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Лаборатори

-

Асуулга,
Ярилцлага
Биечлэн
гүйцэтгэх,
Тестээр
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ЧЭ 5.Битумын
барьцалдах
чадвар,
зунгааралтыг
тодорхойлох

ГШҮ 5.1 Битумын барьцалдах
чадварыг тодорхойлох

ГШҮ 5.2 Битумын
зунгааралтыг тодорхойлох

ЧЭ 6.Битумын
шинжилгээний
үр нэгтгэх

ГШҮ 6.1 Зүү шигдэлт, уярах
хэм, суналтын үр дүнг
боловсруулах;

ГН4.1.4 Битумыг хэвнээс салгаж цэвэрлэсэн.
ГН4.1.5 Битумын өгөршилт тодорхойлох багаж,
8 шилт багажийг бэлтгэсэн.
ГН4.1.6 Битумыг зориулалтын 8 ширхэг шилэн
аяганд хэвлэсэн.
ГН4.1.7 Найман шилэнд хэвлэсэн дээжийг
багажинд өгөгдсөн стандартын дагуу
байршуулсан.
ГН4.1.8 Туршилт явуулсан.
ГН4.1.9 Үр дүнг бичиж тэмдэглэсэн.
ГН4.1.10 Хэвнээс битумыг гаргаж цэвэрлэсэн.
ГН5.1.1 Хайрга,чулуу бэлтгэсэн.
ГН5.1.2 Битум бэлтгэсэн.
ГН5.1.3 Битумыг хайргатай холисон.
ГН5.1.4 Хайргатай барьцалдсан битумыг
тасалгааны температурт байлгасан.
ГН5.1.5 Дайргатай барьцалдсан битумыг усанд
дүрсэн.
ГН5.1.6 Туршилтын үр дүнг тооцсон.
ГН5.2.1 Вискозиметр багажийг тохируулсан
ГН5.2.2 Ццилиндр саванд битумыг хийсэн.
ГН5.2.3 Туршилт явуулуулсан.
ГН5.2.4 Үр дүнг бичиж тэмдэглэсэн.
ГН5.2.5 Хэвнээс битумыг салгаж цэвэрлэсэн.
ГН6.1.1 Зүү шигдэлтийн үр дүнг (250C) (00C)
боловсруулсан.
ГН6.1.2 уярах хэм, суналтын үр дүнг (250C)
(00C) боловсруулсан.
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ГШҮ 6.2 Битумын дөл
авалцах температур,
битумын өгөршлийн,
битумын усны агууламжын
битумын хайрга чулуутай
барьцалдах чадварын үр
дүнг боловсруулах;

ГН6.2.1 Битумын дөл авалцах температур,
битумын өгөршлийн үр дүн
боловсруулсан.
ГН6.2.2 Битумын усны агууламж, битумын
хайрга чулуутай барьцалдах чадварын
үр дүнг боловсруулсан.
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Элс (отсев)-ний шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-08-501

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Элсний шинжилгээ хийхэд хэрэглэгдэх дээж
бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 ЗБ-ын шинжилгээний лаборатори байгуулах
 Хөрсний шинжилгээ хийх
 Хайрга дайрганы шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:

1

ЧЭ 1. Элс
/отсев/-ний
шинжилгээний
дээж бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Элсийг
шинжлэх

3

ЧЭ:3 Элсний
шинжилгээний
үр дүнг нэгтгэх

ГШҮ 1.1 Элсний шинж чанарыг судлах
ГШҮ 1.2 Элсний шинжилгээний багаж
хэрэгслийг судлах
ГШҮ 1.3 Дээж бэлтгэх
ГШҮ 2.1 Элсний ширхэглэлийн
бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Элсний асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Элсний хувийн жинг тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Элсний тоос шаврын агууламжийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Торниуныг тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Элсэнд агуулагдах чулууны
хэмжээг тодорхойлох
ГШҮ 2.7 Элсний усны үйлчлэлтэй шинж
чанарыг судлах
ГШҮ 3.1 Шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх

Онол, дадлагын харьцаа 32:68

Үйлдвэрлэл
дээр
Чадамжийн
элементэд
ногдох цаг

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Сургууль
дээр

Чадамжийн
элемент

Онол

№

Анги дүүргэлт
15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144
Дадлага

12

24

-

36

28

56

-

84

-

24

-

14
4

8
48

16
96
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Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл:
Ажлын байрны аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс
Орчин нөхцөл

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
 Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
 Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
 Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
 Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журыг дагаж мөрдөнө.
 Элс /отсев/-ний шинжилгээний дээж бэлтгэх,
ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох
зааварчилгаа
 Асгамал эзэлхүүн жин, элсний хувийн жинг
тодорхойлох зааварчилгаа
 Элсний тоос шаврын агууламж, торниун,
элсэнд агуулагдах чулууны хэмжээг
тодорхойлох зааварчилгаа
 Элсний усны үйлчлэлттэй холбоотой шинж
чанарыг тодорхойлох зааварчилгаа
 Элсний шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
зааварчлгаа
 Сургагч багш
 Хамтран суралцагсад
 Лабораторийн эрхлэгч
 Сургалтын танхим
 ХАБЭА-ын шаардлага хангасан дадлагын
талбай
 Лаборитори
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихдээ гадаа болон
дотор улирал харгалзахгүй ямар ч нөхцөлд явагдах
тул ажлын хувцас, бээлий, малгай, нүдний шил, гутал
зэрэг хамгаалах хэрэгсэлийг тогтмол хэрэглэх юм


ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Элс /отсев/-ний шинжилгээ хийх

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

Элс /отсев/-ний шинжилгээний дээж бэлтгэх,
ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох
ГШҮ 1.1 Элсний шинж чанарыг судлах
ГШҮ 1.2 Элсний шинжилгээний багаж хэрэгслийг
судлах
ГШҮ 1.3 Дээж бэлтгэх
36 цаг

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

133

Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

15 хүн
Мэдлэг
 Элсний химийн найрлага, физик шинж чанар
 Элсний шинжилгээний багаж, хэрэгсэл, жин
хэмжүүрийн ажиллагаа
 Тэмдэг тэмдэглэгээ
Ур чадвар
 Лабориторийн дүрмийг баримтлах
 Жин хэмжүүр,тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг
мэддэг байх
 Тэмдэг, тэмдэглэгээг таньж мэддэг байх
 Тооцоолол хийх
Хандлага
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Гярхай, хөдөлмөрч, шургуу, ухаалаг
Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар
 Ном гарын авлага
 Үзэг
 Дэвтэр
 Ширээ
 Гарал үүслийн гэрчилгээ

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

Элс

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.
5.

Дээж хатаагч дэлгэц
 Хутгуур
 Багс
 Алчуур
 Дээж хуваах багаж
 Жин
 Дээж хадгалах сав
 Тэгшлэгч шугам
АМЛ
МБС. Ерөнхий шаардлага
ЧСС-ын хөтөлбөрийн загвар,
Зам, барилгын стандарт,
Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Д.Цэвэл “Барьцалдах материалын технологи”
Б.Батцагаан “Барилгын материал”
Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс MNS
392:98


6.
7.
8.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн элемент 2-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):
Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

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

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

Элс /отсев/-ний шинжилгээ хийх
Элсний шинжилгээ хийх
ГШҮ 2.1 Элсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.2 Элсний асгамал эзэлхүүн жинг тодорхойлох
ГШҮ 2.3 Элсний хувийн жинг тодорхойлох
ГШҮ 2.4 Элсний тоос шаврын агууламжийг
тодорхойлох
ГШҮ 2.5 Торниуныг тодорхойлох
ГШҮ 2.6 Элсэнд агуулагдах чулууны хэмжээг
тодорхойлох
ГШҮ 2.7 Элсний усны үйлчлэлтэй шинж чанарыг
судлах
84 цаг
15 хүн
Мэдлэг
 Элсний найрлага, физик, механик шинж чанар
 Элсний усны үйлчлэлттэй холбоотой шинж
чанар
 Жин хэмжүүр,элсний шигшүүрийн ангилал
 Лабориторийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагаа
 Элсний хувийн жин
 Тэмдэг тэмдэглэгээ
Ур чадвар
 Жин хэмжүүр, шигшүүрийн ажиллагааг мэддэг
байх
 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримтлах
 Тэмдэг, тэмдэглэгээг таньж мэддэг байх
 Тооцоолол хийх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар
 Ном гарын авлага
 Үзэг
 Дэвтэр
 Ширээ
 Гарал үүслийн гэрчилгээ
 Тооны машин
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:
Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Элс

Ашигласан материал:

1.

Дэлгэц
Асгамал тодорхойлох сав
 Хатаах шүүгээ
 Хутгуур
 Жин
 Багс
 Ширээ
 Алчуур
 Тэгшлэгч шугам
 Архивт хадгалах сав
 Пекнометр
 Архивт хадгалах сав
 Нэрмэл ус
 Дээж хийх сав
 Хутгах саваа
 Туршилтанд хэрэглэгдэх (2.36, 1.18, 0,600,
0,300, 0.150) шигшүүр Хатаах шүүгээ
 Натрийн сульфатын уусмал
АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
Зам, барилгын стандарт,
Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Д.Цэвэл “Барьцалдах материалын технологи”
Б.Батцагаан “Барилгын материал”
Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс
MNS 392:98



2.
3.
4.
5.
6.
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:

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

Элс /отсев/-ний шинжилгээ хийх
Элсний шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
ГШҮ 3.1 Шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
ГШҮ 3.2 Нэгтгэлд анализ хийх
23 цаг
15 хүн
Мэдлэг
 Элсний найрлага, физик шинж чанар
 Жин хэмжүүр ,элсний шигшүүрийн ангилал
 Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй
ажиллагаа
 Тэмдэг тэмдэглэгээ
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
жагсаалт:

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

Ур чадвар
 Жин хэмжүүр, шигшүүрийн ажиллагааг мэддэг
байх
 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг баримтлах
 Тэмдэг, тэмдэглэгээг таньж мэддэг байх
 Тооцоолол хийх
Хандлага
 Үнэнч шудрага,
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Хянуур нямбай
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
Онолын танхим, лаборатори, дадлагын газар
 Ном гарын авлага
 Үзэг
 Дэвтэр
 Ширээ
Элс
Компьютер
 Тооны машин
АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
Зам, барилгын стандарт,
Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Д.Цэвэл “Барьцалдах материалын технологи”
Б.Батцагаан “Барилгын материал”
Барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэх элс MNS
392:98


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

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
III. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Суралцагчид:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
 Суралцагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн байх
 Ажлын болон дүрэмт хувцсыг бүрэн хэрэглэх
 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
 Бие даан суралцах чадвар эзэмших
 Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн
 Хандлага төлөвшсөн байх
 Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
 Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах
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Багшид:
МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангах
 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
 Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх
Сургалтын орчинд:



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

Сургалтын орчин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаал
№
1

Сургалтын тоног төхөөрөмж
багаж хэрэгслийн нэр
Элсний шинжилгээ хийх
тоног төхөөрөмж:
• Дээж хатаагч дэлгэц
• Хутгуур
• Багс
• Алчуур
• Дээж хуваах багаж
• Жин
• Дээж хадгалах сав
• Тэгшлэгч шугам
• Хайч
• Уут
• Шигшүүр
• Жижиг сав
• Том сав (шигших)
• Хатаах шүүгээ
• Алчуур
• Асгамал тодорхойлох
сав
• Архивт хадгалах сав
• Пекнометр

Хэмжих
нэгж

Багц

Тоо ширхэг

Тус бүр 15 ш

2

Натрийн сульфатын уусмал

л

25

3
2

Ус
Cургалтын тоног төхөөрөмж
Галын хор
Самбар

л
ш
ш
ш

10
1
1
1

Маягт 1
Техникийн үзүүлэлт,
тодорхойлолт

Элсний шинжилгээ
хийхэд хэрэглэгдэх
дээж бэлтгэх,
холбогдох туршилт,
сорилыг хийж, үр дүнг
нэгтгэх

Чулууны хүйтэн
тэсвэрлэлтийг
тодорхойлох уусмал
NaSo4
Нэрмэл ус
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Суралцагчийн сандал
Суралцагчийн ширээ
Электрон жин
Томруулагч шил
Микроскоп

ш
ш
ш
ш
ш

15
8
2
3
2

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш

4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 хайрцаг

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгө/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

5ш

16

Электрон хичээл

Суралтын багц
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
№
1
2
3

Материалын нэр
Элс
Натрийн сульфатын
уусмал
Нэрмэл ус

Хэмжих нэгж

Маягт 3
Нийт үнэ

М3

Тоо
ширхэг
1

Нэг бүрийн
үнэ
80000

л

20

8000

160000

л

10

5000

50000

80000

139

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

шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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

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

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

Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Чадамжийн
элементийн
нэр

Зам, барилгын лаборант
V
Элс (отсев)-ний шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГН1.1.1 Элсний физик шинж чанарыг тайлбарласан.
ГН1.1.2 Элсний механик шинж чанарыг тайлбарласан.
ГН1.2.1 Элсний шинжилгээнд хэрэглэгдэх багаж
хэрэгслийг сонгосон.
ГН1.2.2.Багаж хэрэгслийн ажиллагааг тайлбарласан.
ЧЭ 1. Элс
ГН1.3.1 Дээжний бичиг баримттай танилцаж, хүлээж
/отсев/-ний
авсан.
шинжилгээний
ГН1.3.2 Дээжний сертификат шалгасан.
дээж бэлтгэх
ГН1.3.3 Сав баглаа боодлыг шалгасан.
ГШҮ 1.3 Дээж бэлтгэх; ГН1.3.4 Дэлгэцэнд дээжийг дэлгэж (дөрвөцийн арга эсвэл
дээж хуваах аргаар) дээж авах аргаар авсан.
ГН1.3.5 Авсан дээжийг хатаах зууханд хийж хатаасан.
ГН1.3.6 Авсан дээжинд тэмдэглэгээ хийсэн.
ГН1.3.7 Багаж хэрэгсэлийг цэвэрлэсэн
ГН2.1.1 Дээжний чийгийн хэмжээг жижиг саванд дээж авч
хатаан шүүгээнд хийж, жингийн зөрүүг гаргана
ГШҮ 2.1 Элсний
тодорхойлсон. Үүнд:
ЧЭ 2. Элсийг
ширхэглэлийн
- Дээжийг хатаах шүүгээнээс гаргасан.
шинжлэх
бүрэлдэхүүнийг
- Хатаасан дээжнээс стандартад заасан. хэмжээгээр
тодорхойлох;
туршилтанд дээж авсан.

CB 7114-21-08-501
01

Үнэлгээний арга,
хэрэгсэл
(Тохирсон арга,
хэрэгслийг
сонгоно)

Үнэлгээ хийгдэх
орчин

ГШҮ 1.1 Элсний шинж
чанарыг судлах;
ГШҮ 1.2 Элсний
шинжилгээний багаж
хэрэгслийг судлах;

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Онолын
танхим

-

Ярилцлага
Туршилт
Тест
Бичгээр
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Ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох шигшүүрийг
цэвэрлэж дарааллаар нь байрлууласан.
- Стандартаар авсан дээжийг шигшүүрт хийж, шигшүүр
тус бүрийг 3-5 минутаар шигшсэн.
- Шигшүүр дээр үлдсэн дээжийг тус бүр жин дээр
жигнэж, тэмдэглэж авсан.
- Шигшиж дууссан дээжийг асгаж, цэвэрлэсэн.
- Багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН2.2.1 Элсний асгамал эзэлхүүн жинг тодорхойлсон.
Үүнд:
- Хатаасан дээжнээс стандартын дагуу дээж авч,
бэлтгэсэн.
- Асгамал тодорхойлох стандарт эзэлхүүнтэй сав
ГШҮ 2.2 Элсний
цэвэрлэсэн бэлтгэж, жинг тэмдэглэж авна.
асгамал эзэлхүүн жинг - Дээжийг стандарт эзэлхүүнтэй савнаас 30-50см-ийн
тодорхойлох;
өндөрөөс аажмаар савруу асгасан.
- Асгасан дээжийг тэгшлэгч шугамаар дээжний амсарыг
тэгшлэсэн.
- Тэгшилсэн дээжийг савтай нь жинлэсэн.
- Дээжийг цэвэрлэж, багаж тоног төхөөрөмжийг
цэвэрлэсэн.
ГН2.3.1 Элсний хувийн жинг тодорхойлсон. Үүнд:
- Хатаасан дээжнээс стандартад заасан хэмжээтэй
дээж бэлтгэсэн.
- Пикнометр шилэн савыг цэвэрлэж, жинлэж авсан.
ГШҮ 2.3 Элсний
- Пикнометрийг хэмжээс хүртэл нэрмэл ус хийж, жинг
хувийн жинг
жинлэж авсан.
тодорхойлох;
- Жинлэж авсаны дараа пикнометр ийг гуравны нэг
хүртэл буцааж асган, дээр нь хэмжиж авсан дээжийг
хийсэн.
- Дээжийг хийсний дараа элсэн ваннд буцалгасан.
-
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Буцалгасны дараа тасалгааны температур хүртэл
хөргөсөн.
- Хөргөсний дараа Пикнометрийн хэмжээс хүртэл
нэрмэл ус хийж пекномерт+ устай дээжний жинг
жинлэж авсан.
- Дээжийг асган, пекнометрийг цэвэрлэсэн.
- Багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН2.4.1 Элсний тоос шаврын агууламжийг тодорхойлсон.
Үүнд:
- Дээжнээс стандартад заасан хэмжээсээр дээж
бэлтгэсэн.
- Бэлтгэсэн дээжийг цэвэр саванд хийж, усыг тунгалаг
болтол угаасан.
- Угаах дараалал нь 3 минут угаагаад 1 минут амрааж,
тунгалаг болтол нь угаасан.
- Угаасны дараа хатаах зууханд хийж, хатаасан.
- Хатаасны дараа хатаах зуухнаас гаргаж, тасалгааны
температуртай болтол хөргөсөн.
- Хөргөсөн дээжний жинг жинлэж авсан.
- Дээжийг цэвэрлэн, багаж тоног төхөөрөмжийг
цэвэрлэсэн.
ГН2.5.1 Торниуныг тодорхойлсон. Үүнд:
- Стандартад заасан шаардлагын дагуу дээжийг
бэлтгэсэн.
- Туршилтанд хэрэглэгдэх (2.36, 1.18, 0,600, 0,300,
0.150) шигшүүрийг бэлтгэсэн
- 4.75мм-ийн шигшүүрээс 100 хувь бүрэн өнгөрснөөс
дээж бэлтгэсэн
- Бэлтгэсэн дээжийг шигшүүрээр шигшиж, шигшүүр
дээр үлдсэн дээжний жинг жинлэсэн.
-

ГШҮ 2.4 Элсний тоос
шаврын агууламжийг
тодорхойлох;

ГШҮ 2.5 Торниуныг
тодорхойлох;

-

Ажлын байр
Дадлагын
газар
Үйлдвэрийн
цех, тасаг
Онолын
танхим

-

Ярилцлага
Туршилт
Тест
Бичгээр

143

Дээжийг цэвэрлэн, багаж тоног төхөөрөмжийг
цэвэрлэсэн.
- Тооцоог хийсэн.
ГН2.6.1 Элсэнд агуулагдах чулууны хэмжээг
тодорхойлсон. Үүнд:
- 500-1000 гр-ийн хатаасан дээжийг бэлтгэж авсан.
- Бэлтгэсэн дээжийг.(9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 0.600, 0.425,
0.300, 0.150) шигшүүрээр шигшсэн.
- Бэлтгэсэн дээжийг шигшүүрээр шигшиж, шигшүүр
дээр үлдсэн дээжний жинг жинлэсэн.
- Тооцоог хийж, элсэнд агуулагдах чулууны хэмжээг
тодорхойлсон.
- Дээжийг цэвэрлэн, багаж тоног төхөөрөмжийг
цэвэрлэсэн.
ГН2.7.1 Элсний ус шингээлтийг тодорхойлсон. Үүнд:
- Хатаасан дээжнээс стандартад заасан дээж
бэлтгэсэн.
- Бэлтэсэн дээжинд дээжний дээгүүр бүрхэх хэмжээний
ус хийж, бэлтгэсэн.
- Бэлтгэсэн дээжийг хөдөлгөөнгүй тасалгааны
температуртай газар 48 цаг байлгасан.
- 48 цагийн дараа усыг шүүж, дээжийг гадаргууг хуурай
болтол арчиж, жинлэсэн.
- Хэрэглэсэн багаж тоног төхөөрөмжөө цэвэрлэсэн.
-

ГШҮ 2.6 Элсэнд
агуулагдах чулууны
хэмжээг тодорхойлох;

ГШҮ 2.7 Элсний ус
шингээлтийг
тодорхойлох;

ГН2.8.1 Элсний хүйтэнд тэвсэрлэлтийг тодорхойлсон.
ГШҮ 2.8 Элсний
Үүнд:
хүйтэнд тэвсэрлэлтийг - Стандартад заасны дагуу дээжийг хатааж, бэлтгэсэн.
тодорхойлох;
- Натри сульфатын уусмалыг стандартын орц
найрлагын дагуу уусгаж, бэлтгэсэн.
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Шигшүүрээр бэлдсэн дээжийг цэвэр саванд хийж,
натрийн сульфатын уусмалыг дээжнээс дээш 20ммийн дээр уусмалыг хийсэн.
- Уусмалтай дээжийг тасалгааны температурт 16 цаг
байлгасан.
- Тасалгааны температурт байлгасны дараа натрийн
сульфатын уусмалаас дээжийг шүүн авч хатаах
зууханд 8 цаг хатаасан.
- Дээрх циклийг 5 удаагийн давтамжтай гүйцэтгэсэн.
- Цикл дууссаны дараа стандартад заасан хяналтын
шигшүүрээр шигшиж, шигшүүр дээр үлдсэн дээжний
жинг жинлэж авсан.
- Дээжний анхны дээж болон 5 удаагийн циклийн
дараах жингийн алдагдлаар тооцоог тооцоолсон.
- Хэрэглэсэн багаж тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН3.1.1 Элсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг үр дүнг
боловсруулсан.
ГН3.1.2 Элсний асгамал эзэлхүүн жингийн үр дүнг
боловсруулсан.
ЧЭ 3. Элсний
ГН3.1.3 Элсний хувийн жингийн үр дүнг боловсруулсан.
ГШҮ 3.1
шинжилгээний
ГН3.1.4 Элсний тоос шаврын агууламжын үр дүнг
Шинжилгээний үр дүнг
үр дүнг
боловсруулсан.
нэгтгэх;
нэгтгэх
ГН3.1.5 Торниуныг тодорхойлох, үр дүнг боловсруулсан.
ГН3.1.6 Элсэнд агуулагдах чулууны хэмжээг тодорхойлох,
үр дүнг боловсруулсан.
ГН3.1.7 Элсний усны үйлчлэлттэй шинж чанарын үр дүнг
боловсруулсан.
-
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ
Чадамжийн нэгжийн нэр: Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-08-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Эрдэс нунтаг, түүний шинж чанар, шинжилгээ хийх,
шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
• ЗБ-ын шинжилгээний лаборатори байгуулах
• Хөрсний шинжилгээ хийх
• Хайрга, дайрганы шинжилгээ хийх
• Бетоны шинжилгээ хийх
• Замын битумын шинжлгээ хийх
• Элсний шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 144
№

Чадамжийн
элемент

Дадлага

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1

ГШҮ 1.1 Эрдэс нунтаг, төрөл, ангиллыг
судлах
ГШҮ 1.2 Эрдэс нунтгийн шинж чанарыг
ЧЭ 1. Эрдэс
судлах
нунтгийн шинж
ГШҮ 1.3 Эрдэс нунтгийн химийн шинж
чанарыг судлах
чанарыг судлах
ГШҮ 1.4 Эрдэс нунтгийн хэрэглээ,
ашиглах технологийг судлах

2

ЧЭ 2: Эрдэс
нунтгийн
дээжийг
шинжилгээнд
бэлтгэх

ГШҮ 2.1 Эрдэс нунтгийн шинжилгээний
ТТ-ийг бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Эрдэс нунтгийн дээж авах
ГШҮ 2.3 Дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх

8

20

-

28

8

20

-

28

3

ЧЭ 3:Эрдэс
нунтгийн шинж
чанар
тодорхойлох

ГШҮ 3.1 Эрдэс нунтгийн асгамал
эзэлхүүн жинг тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Эрдэс нунтгийн хувийн жинг
тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Эрдэс нунтгийн нунтаглалтыг
тодорхойлох

16

32

-

48

4

ЧЭ 4: Эрдэс
нунтгийн

ГШҮ 4.1 Эрдэс нунтгийг чийгийн
агууламжийн дээж бэлтгэх

8

8

-

16
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5

чийгийн
агууламж,
сүвэрхэгжилт
тодорхойлох

ГШҮ 4.2 Эрдэс нунтгийн дээжийг хатаах
зууханд жинлэж хийх
ГШҮ 4.2 Хатаасан дээжийг зуухнаас
гарган тэмдэглэж авах

ЧЭ 5: Эрдэс
нунтгийн
шинжилгээний
үр дүнг нэгтгэх

ГШҮ 5.1Эрдэс нунтгийн шинжилгээний үр
дүнг нэгтгэх
8
ГШҮ 5.2 Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх
ГШҮ 5.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх, цэгцлэх

Онол, дадлагын харьцаа 33:77

48

16

-

18

96

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа






Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журам
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
баталгаажуулах журам
Эрдэс нунтгийн шинж чанар тодорхойлох
зааварчилгаа
Эрдэс нунтгийн дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх
зааварчилгаа
Эрдэс нунтгийн химийн шинжилгээ хийх
зааварчилгаа
Эрдэс нунтагийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
зааварчилгаа

Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс





Сургагч багш
Хамтран суралцагсад
Лаборант

Орчин нөхцөл




Сургалтын танхим
ХАБЭА-ын шаардлага хангасан лабораторийн
газар
Зам барилгын лаборатори


Хувийн хамгаалах хэрэгсэл







ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун, халалтаас хамгаалах
бээлийнүүд Хормогч
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх

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

Эрдэс нунтгийн шинж чанар судлах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 1.1 Эрдэс нунтаг, төрөл, ангиллыг судлах
(сургалтын тусгай зорилго):
ГШҮ 1.2 Эрдэс нунтгийн шинж чанарыг судлах
ГШҮ 1.3 Эрдэс нунтгийн химийн шинж чанарыг судлах
ГШҮ 1.4 Эрдэс нунтгийн хэрэглээ, ашиглах технологийг
судлах
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

28

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Эрдэс нунтаг, төрөл, ангилал
 Эрдэс нунтгийн шинж чанар
 Химийн шинж чанар
 Эрдэс нунтгийн
хэрэглээ
Ур чадвар
 Эрдэс нунтгийн төрөл ангиллыг нэрлэх
 Эрдэс нунтгийн физик химийн шинж чанарыг
ялгах
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрага
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй

Сургалт явагдах газар:



Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн болон
хээрийн лаборатри

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:













Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Самбар
Электрон хичээл
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:




Эрдэс нунтаг
Химийн урвалж

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:











Хатаах зуух
Хэмжээт сав
Жин
Үзэг дэвтэр
Алчуур
Түмпэн
Керосин
Пикнометр
Жин

Ашигласан материал:

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

Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум эрдсийн
хольц. Техникийн шаардпага MNS2185 : 2002
Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтагийн
техникийн шаардлага MNS 4904-1: 2000
Асфальтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг.
Шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002

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

Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх

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

Эрдэс нунтгийн дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Эрдэс нунтгийн шинжилгээний ТТ-ийг бэлтгэх
ГШҮ 2.2 Эрдэс нунтгийн дээж авах
ГШҮ 2.3 Дээжийг шинжилгээнд бэлтгэх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

28

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Эрдэс нунтгийн шинжилгээ
 Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 Химийн урвалж
 Эрдэс нунтгийн дээж
Ур чадвар
 Тоног төхөөрөмжийг ажилд бүрэн бэлтгэх
 Шинжилгээний дээж авах
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Дээжийг шинжилгээнд технологийн дагуу
бэлтгэх
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрага
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
Мэдрэмжтэй
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Мэдлэг
 Эрдэс нунтгийн шинжилгээ
 Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 Химийн урвалж
 Эрдэс нунтгийн дээж
Ур чадвар
 Тоног төхөөрөмжийг ажилд бүрэн бэлтгэх
 Шинжилгээний дээж авах
 Дээжийг шинжилгээнд технологийн дагуу
бэлтгэх
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрага
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн болон
хээрийн лаборатри












Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Самбар
Электрон хичээл
150

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:




Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:


























Ашигласан материал:

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

Эрдэс нунтаг
Химийн урвалж

Жин
Уут
Термометр
Хувийн жингийн ширээ
Жижиг таваг
Дээж хуваагч
Дээж хатаах сав
Дээж хадгалах шүүгээ
Наалт
Цэвэрлэгч шингэн
Алчуур
Зүлгүүр
Багажны сав
Хайрцаг
Шүүгээ
Өлгүүр
Цоож
Хутгуур
Дэлгэц хавтан
Дээжний сав
багс
шигшилтийг шалгах дэлгэц
сойз
Ком шигшүүр (2.36, 1.18, 0.600, 0.425, 0.300,
0.150, 0.075, 0.00) г-ийн нарийвчлалтай жин
Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум
эрдсийн хольц. Техникийн шаардпага
MNS2185:2002
Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтагийн
техникийн шаардлага MNS 4904-1:2000
Асфальтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг.
Шинжилгээний арга MNS 2795:2002

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

Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 3-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Эрдэс нунтгийн шинж чанар тодорхойлох

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

ГШҮ 3.1 Эрдэс нунтгийн асгамал эзэлхүүн жинг
тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Эрдэс нунтгийн хувийн жинг тодорхойлох
ГШҮ 3.3 Эрдэс нунтгийн нунтаглалтыг тодорхойлох
ГШҮ 3.4 Эрдэс нунтгийн хөөлтийн хэмжээг
тодорхойлох

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

48

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Эрдэс нунтгийн асгамал эзэлхүүн жин
 Эрдэс нунтгийн хувийн жин
 Эрдэс нунтгийн нунтаглалт
 Эрдэс нунтгийн хөөлт
Ур чадвар
 Эрдэс нунтгийн асгамал жинг тодорхойлох
 Эрдэс нунтгийн хувийн жинг тодорхойлох
 Эрдэс нунтгийн нунтаглалтыг тодорхойлох
Эрдэс нунтгийн хөөлтийг тодорхойлох
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрагав
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн болон хээрийн
лаборатри

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:













Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Самбар
Электрон хичээл
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Эрдэс нунтаг химийн урвалжууд








Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Цагаан алтан тигл
Сорох шүүгээ
Бодисууд
Колорометр
Уусгагч
Цэвэрлэгээний бодис
0.001 г-ийн нарийвчлалтай жин

Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
5. Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
6. Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум
эрдсийн хольц. Техникийн шаардпага MNS2185 :
2002

Ашигласан материал:

1.
2.
3.
4.

7. Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтгийн
техникийн шаардлага MNS 4904-1: 2000
8. Асфальтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг.
9. Шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002

Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх
Чадамжийн элемент 4-ийн нэр
Эрдэс нунтгийн чийгийн агууламж, сүвэрхэгжилт
(сургалтын ерөнхий зорилго):
тодорхойлох
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ГШҮ 4.1 Эрдэс нунтгийг чийгийн агууламжийн дээж
(сургалтын тусгай зорилго):
бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Эрдэс нунтгийн дээжийг хатаах зууханд
жинлэж хийх
ГШҮ 4.2 Хатаасан дээжийг зуухнаас гарган тэмдэглэж
авах
Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:
Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

16
15 хүн
Мэдлэг
 Эрдэс нунтгийн чийгийн агууламжийн шинж
чанар
 Эрдэс нунтгийн
сүвэрхэгжилтийн шинж чанар
 Химийн шинжилгээний
урвалж
Ур чадвар
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Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

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

Ашигласан материал:

Эрдэс нунтгийг чийгийн агууламж,
сүвэрхэгжилтийг технологийн дагуу бэлтгэх
 Химийн урвалжтай аюулгүй ажиллагааг хангаж
харьцах
 Чийгийн агууламж, сүвэрхэгжилтийн шинжилгээг
технологийн дагуу гүйцэтгэх
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрага
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн болон хээрийн
лаборатри
 Бичгийн цаас
 Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
 Хэвлэгч
 DVD
 Ватум цаас
 Дэлгэц
 Зурагт болон биет үзүүлэн
 Компьютер
 Проектор
 Самбар
 Электрон хичээл
Эрдэс нунтаг химийн урвалжууд








Цагаан алтан тигл
Сорох шүүгээ
Бодисууд
Колорометр
Уусгагч
Цэвэрлэгээний бодис
0.001 г-ийн нарийвчлалтай жин

Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
5. Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
1.
2.
3.
4.
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6. Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум
эрдсийн хольц. Техникийн шаардпага : MNS2185 :
2002
7. Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтгийн
техникийн шаардлага : MNS 4904-1: 2000
8. Асфальтобетон хольц дахь эрдсийн нунтаг.
9. Шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002
Дүгнэлт:
Санал, зөвлөмж:
ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Эрдэс нунтгийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (сургалтын тусгай
зорилго):

ГШҮ 5.1 Эрдэс нунтгийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
ГШҮ 5.2 Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх
ГШҮ 5.3 Ажлын байрыг цэвэрлэх, цэгцлэх

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

Сургалт явагдах газар:

18
15 хүн
Мэдлэг
 Эрдэс нунтгийн хөөлт
 Шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх
аргачлал Цэвэрлэгээний
зааварчилгаа
Ур чадвар
 Эрдэс нунтгийн хөөлтийн хэмжээг технологийн
дагуу тодорхойлох
 Шинжилгээний үр дүнг аргачлалын дагуу
нэгтгэх
 Жишиг техникийн шаардлагатай харьцуулан
дүгнэх Ажлын байр, тоног төхөөрөмж багаж
хэрэгслийг цэвэрлэх, цэгцлэх
Хандлага
 Хариуцлагатай
 Үнэнч шудрага
 Хичээнгүй
 Шийдэмгий
 Бүтээлч санаачлагатай,
 Ухаалаг,
 Хянуур нямбай болгоомжтой
 Цэвэрч эмх цэгцтэй
 Хөдөлмөрч, шургуу
 Мэдрэмжтэй
Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн болон
хээрийн лаборатри
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Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Эрдэс нунтаг, химийн урвалжууд











Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Бичгийн цаас
Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)
Хэвлэгч
DVD
Ватум цаас
Дэлгэц
Зурагт болон биет үзүүлэн
Компьютер
Проектор
Самбар
Электрон хичээл

Дээжний сав
Хатаах зуух
0.001г-ийн нарийвчлалтай жин
Термометр
Стандарт хэв
Домкрат
Дэвтэр
Үзэг
Шпатель
Хэвний тос

Зам, барилгын стандарт
Барилгын норм ба дүрэм
ХАБЭА-н дүрэм, журам
Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
5. Авто зам барилгын ажлын жишиг техникийн
шаардлага УБ 2013 он
6. Зам аэродромын хучилтанд хэрэглэх битум
эрдсийн хольц. Техникийн шаардпага MNS2185 :
2002
1.
2.
3.
4.

7. Асфальтбетонд хэрэглэх эрдсийн нунтагийн
техникийн шаардлага MNS 4904-1: 2000
8. Асфальтобетон хольц дахь эрдсийн нунтагийн
шинжилгээний арга MNS 2795 : 2002

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











Бүрэн дунд, эсвэл мэргэжлийн боловсролтой
Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдсан, эрүүл байх
ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл бүрэн бүтэн байх
Ажлын болон дүрэмт хувцсыг бүрэн өмсөх
Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн,хандлага төлөвшсөн байх
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг хангах
Багаар ажиллах, хамтран 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 5аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, эсвэл
мэргэшлийн V түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх
Зам, барилгын лабораторийн техник, тоног төхөөрөмж дээр V- VI түвшингийн
ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

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

Хэмжих
Тоо
нэгж
хэмжээ

№

Багажны нэр

1

Дээж хуваагч

H-3962

ш

15

2

Дээж хуваагч

H-3966

ш

15

3

Автомат
шигшүүр

H-4276A.5F

ш

15

Англи нэршил
Sample Splitter 14 Chutes, 3/8''
Width
Sample Splitter 14 Chutes, 3/4''
Width
Gilson Testing Screen, Manual
Clamping, 220V 50Hz ( trays not
included)
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4

H-3912CS.375

ш

15

H-3912CS.500

ш

15

H-3912CS.750

ш

15

H-3912CS1.000

ш

15

H-3912CS1.500

ш

15

H-3912CS2.000

ш

15

H-3912CS3.000

ш

15

H-3912CS4.000

ш

15

H-3912FS4

ш

15

H-3912FS8

ш

15

H-3912FS16

ш

15

H-3912FS20

ш

15

H-3912FS40

ш

15

H-3912FS60

ш

15

H-3912FS100

ш

15

H-3912FS200

ш

15

Эрдсийн
шигшүүр

Sieve, 12'' Dia, 3/8'' (9.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1/2'' (12.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3/4'' (19.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1'' (25.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1-1/2'' (37.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 2'' (50mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 3'' (75mm) Mesh,
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 4'' (100mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.4 (4.75mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.8 (2.36mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.16 (1.18mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.20 (850µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.40 (425µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.60 (250µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No.100 (150µ)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, No 200
(75U)Mesh, Full Height, Brass
Frame, Stainless Mesh
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5
6

7

8

9

Хайрга угаагч
Шигшүүр
сэгсрэгч
Элсний ус
шингээлт
тодорхойлогч
конус
Хатуу хэсгийн
нягт түргэн
тодорхойлогч

Ус шингээлт,
нягт
тодорхойлогч

10 Пикнометр
11
12
13
14
15

Элсний
сүвэрхэг
тодорхойлогч
Урт үзүүрлэг
тодорхойлогч
Үзүүрлэг хэсэг
тодорхойлогч
Нимгэн хэсэг
тодорхойлогч
Элэгдлийн
хэмжээ
тодорхойлогч

Хүйтэн
тэсвэрлэлтийн
16
хяналтын
шигишүүрүүд

Aggregate Washer, Table Top,
8lb (3.5Kg) Capacity, 220V
50/60Hz
Variable-Speed Sieve Shaker,
Digital Timer, 220V 50Hz

H-3880.4F

ш

15

HA-4425V.5F

ш

15

H-3360

ш

15

Conical Mold and Tamper Kit

H-3400

ш

15

Specific Gravity Flask (Le
Chatelier), 250ml Capacity

H-2713B.4F

ш

15

H-3353

ш

15

H-3371

ш

15

HB-4508A.4F

ш

15

H-3393

ш

15

H-1680A

ш

15

H-4216

ш

15

H-1682

ш

15

H-1684

ш

15

H-3860D.5F

ш

15

H-3912CS.312

ш

15

H-3912CS.625

ш

15

H-3912CS1.250

ш

15

H-3920FS5

ш

15

Specific Gravity Bench Set,
220V 50/60Hz
Sample Container, #8 Mesh, 4''
X 5.5''
Specific Gravity Basket, #8
Mesh, 8'' X 8'' Dia, Stainless
Steel
Balance, 24,000G X 0.1G
Explorer, 220v 50/60hZ
Volumetric Flask, 500ml
Capacity, Unstoppered
Void Content Apparatus for Fine
Aggregate
Proportional Caliper Device, 4
Ratios
Elongation Index Gauge, BS
812
Flakiness (Thickness) Gauge,
BS 812
Los Angeles Abrasion Machine,
230V 50Hz "S/N" w/Digital
Counter
Sieve, 12'' Dia, 5/16'' (8.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 5/8'' (16.0mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 12'' Dia, 1-1/4'' (31.5mm)
Mesh, Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
Sieve, 8'' Dia, No.5 (4.0mm),
Full Height, Brass Frame,
Stainless Mesh
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Элэгдлийн
багажны
17
хяналтын
шигшүүр
18

H-3912FSS12

ш

15

H-4340

ш

15

H-4378

ш

15

H-3660.1

ш

15

H-3661.1

ш

15

H-3662.1

ш

15

H-3663.1

ш

15

H-3664.1

ш

15

Элсний
эквивалент

Асгаасан нягт
19 эзэлхүүн
савнууд

Sieve, 12'' Dia, No.12 (1.70mm)
Mesh, Full Height, Stainless
Frame and Mesh
Sand Equivalent Test Set with
Case
Sand Equivalent Shaker,
Manual
Unit Weight Measure,
Aluminium, 1/10 Cu ft
Unit Weight Measure,
Aluminium, 1/2 Cu ft
Unit Weight Measure,
Aluminum, 1 Cu ft
Unit Weight Measure,
Aluminium, 1/3 Cu ft
Unit Weight Measure,
Aluminium, 1/4 Cu ft

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш

4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 хайрцаг

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгө/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

5ш

16

Электрон хичээл

Суралтын багц
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц

Материал түүхий эдийн жагсаалт:
Маягт 3
№

Материалын нэр

1

Эрдэс нунтаг

2

Химийн урвалж

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Нэг үнэ
бүрийн

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




шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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




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

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










Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элемент

ЧЭ 1:Эрдэс
нунтгийн
шинж чанар
тодорхойлох

Зам, барилгын лаборант
V
Эрдэс нунтгийн шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

ГН1.1. Эрдэс нунтаг, төрөл, ангиллыг судласан. Үүнд:
- Эрдэс нунтгийн үйлдвэрийн дагалдах бичиг баримттай
танилцсан.
- Эрдэс нунтагийн савлагааны хэмжээг нягтласан.
- Дээжийг бүртгэж авах.
ГШҮ 1.1. Эрдэс нунтаг,
- Дээжийг кодлосон.
төрөл, ангиллыг
- Сав баглаа боодлыг задлана.
судлах;
- Дээжийг лабораторийн туршилтанд бэлтгэж хуваасан.
- Зориулалтын багажаар дээжийг хувааж авсан.
- Авсан дээжинд тэмдэглэгээ хийх.
- Багаж, хэрэгслэлийг цэвэрлэсэн.
- Холбогдох газарт дээжийг хадгалсан.
- Дээжийг зориулалтын хатаах саванд хийсэн.
ГН1.2 Эрдэс нунтгийн шинж чанарыг тодорхойлсон. Үүнд:
- Шигшүүрийг дарааллаар бэлтгэсэн
ГШҮ 1.2 Эрдэс нунтгийн - Шигшүүр тус бүрийн үлдэгдлийг бүрэн өнгөрсөн эсэхийг
шалгасан
шинж чанарыг
- Шигшүүр тус бүр дээрх үлдэгдлийг жинлэсэн
тодорхойлох;
- Шигшүүр тус бүрийн үлдэгдлийг тэмдэглэн авсан
- Шигшүүрүүдийг цэвэрлэсэн
ГШҮ 1.3 Эрдэс нунтгийн ГН1.3 Эрдэс нунтгийн асгамал эзэлхүүн жинг тодорхойлсон.
асгамал эзэлхүүн жинг
Үүнд:
тодорхойлох;
- Хатааж бэлдсэн дээжнээс 3-5 кг дээж авсан.

CB 7114-21-08-501
01

Үнэлгээ
хийгдэх
орчин

Үнэлгээний
арга,
хэрэгсэл

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон

Ажиглалт
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Асгамал эзэлхүүн жин тодорхойлох савыг бэлтгэж
эзэлхүүнийг тодорхойлсон.
- Асгамал эзэлхүүн жинг тодорхойлох савыг жинлэсэн.
- 30-50 см-ийн өндрөөс дээжийг саванд хийсэн.
- Саванд хийсэн дээжийг нягтруулахгүйгээр амсартай
чацуулан тэгшилсэн.
- Саванд наалдсан хэсгийг цэвэрлэсэн.
- Дээжтэй савыг жинлэсэн.
- Өгөгдлүүдийг тэмдэглэн авч тооцоо хийсэн.
- Хэрэглэсэн тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН1.4. Эрдэс нунтгийн хувийн жинг тодорхойлосон. Үүнд:
- Бэлтгэсэн дээжнээс 15-60 г-ийг авсан.
- Пекнометрийг цэвэрлэж хатаасан.
- Керосины уусмалыг бэлтгэж пикнометрийн хэмжээт зураас
хүртэл хийж жинлэсэн.
- Керосины уусмалын 1/3 хэсгийг саванд хийж эрдэс нунтгийг
пикнометрт хийн хэмжээс хүртэл Керосин хийн жинлэсэн.
- Жинлэсэн хэмжээсүүдийг хянаж тооцоог хийсэн.
-

ГШҮ 1.4. Эрдэс
нунтгийн хувийн жинг
тодорхойлох;

ЧЭ 2: Эрдэс
нунтгийн
дээжийг
шинжилгээнд
бэлтгэх

ГШҮ 2.1. Эрдэс
нунтгийн шинжилгээний
ТТ-ийг бэлтгэх;

ГН2.1.1 Эрдэс нунтгийн шинжилгээний ТТ-ийг бэлтгэсэн.

ГШҮ 2.2. Эрдэс
нунтгийн дээж авах;

ГН2.2.1 Дээжийг бүртгэж авсан. Дээжийг кодлосон.

ГШҮ 2.3 Дээжийг
шинжилгээнд бэлтгэх;

ГН2.3.1 Дээжийг шинжилгээнд бэлтгэсэн. Үүнд:
- Эрдэс нунтгийн савлагааны хэмжээг нягтласан.
- Сав баглаа боодлыг задлана.
- Дээжийг лабораторийн туршилтанд бэлтгэж хуваасан.
- Зориулалтын багажаар дээжийг хувааж авсан.
- Авсан дээжинд тэмдэглэгээ хийх.

хээрийн
лаборатори

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори
Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори
Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Ажиглалт

Ажиглалт

Ажиглалт
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-

ЧЭ 3 Эрдэс
нунтгийн
шинж чанар
тодорхойлох

ЧЭ 4: Эрдэс
нунтгийн
чийгийн
агууламж,

Багаж, хэрэгслэлийг цэвэрлэсэн.
Холбогдох газарт дээжийг хадгалсан.
Дээжийг зориулалтын хатаах саванд хийсэн

ГН3.1.1 Эрдэс нунтгийн асгамал эзэлхүүнийг тодорхойлсон.
ГШҮ 3.1 Эрдэс
Үүнд:
нунтгийн асгамал
- Цлиндр сав, электрон жин бэлтгэсэн.
эзэлхүүн жинг
- Тэгшлэгч шугам бэлтгэсэн.
тодорхойлох
- Дээжийг бэлтгэсэн.
- Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
ГН3.2.1 Эрдэс нунтгийн хувийн жинг тодорхойлосон. Үүнд:
- Хувийн жингийн дээжийг бэлтгэсэн.
ГШҮ 3.2 Эрдэс нунтгийн - Пикнометр савийг цэвэрлэж бэлтгэсэн.
хувийн жинг
- Пикнометр савийг электрон жинд жинэлсэн.
тодорхойлох
- Керосин уусмалыг бэлтгэсэн.
- Туршилтыг стандартын дагуу хийсэн.
- Тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн
ГН3.3.2 Эрдэс нунтгийн нунтаглалтыг тодорхойлосон. Үүнд:
ГШҮ 3.3 Эрдэс нунтгийн - Нунтаглалтын дээжийг бэлтгэсэн.
нунтаглалтыг
- Конусан багаж цэвэрлэж, бэлтгэсэн.
тодорхойлох
- Туршилтыг стандартын дагуу хийсэн.
- Тоног төхөөрөмж хийсэн.
ГН2.3.2 Эрдэс нунтгийн хөөлтийг тодорхойлосон. Үүнд:
ГШҮ 3.4 Эрдэс нунтгийн - Нунтаглалтын дээжийг бэлтгэсэн.
хөөлтийн хэмжээг
- Хөөлт тодорхойлох багаж цэвэрлэж, бэлтгэсэн.
тодорхойлох
- Туршилтыг стандартын дагуу хийсэн.
- Тоног төхөөрөмж хийсэн.
ГШҮ 4.1 Эрдэс нунтгийг
чийгийн агууламжийн
ГН4.1.1 Эрдэс нунтгийг чийгийн агууламжийн дээж бэлтгэсэн.
дээж бэлтгэх
ГШҮ 4.2 Эрдэс
ГН4.2.1 Эрдэс нунтгийн дээжийг хатаах зууханд жинлэж хийсэн
нунтгийн дээжийг

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт
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сүвэрхэгжилт
тодорхойлох

хатаах зууханд
жинлэж хийх
ГШҮ 4.3 Хатаасан
дээжийг зуухнаас
гарган тэмдэглэж авах

ГН4.3.1 Хатаасан дээжийг зуухнаас гарган тэмдэглэж авсан

ГН5.1.1 Эрдэс нунтгийн хөөлтийн хэмжээг тодорхойлсон. Үүнд:
- Туршилт хийх дээжийг сонгон авсан.
ГШҮ 5.1 Эрдэс нунтгийн - Тохиромжтой битумыг сонгон авч холисон.
хөөлтийн хэмжээг
- Битумээс хамааран температурыг халаасан.
тодорхойлох;
- Хэвээ бэлтгэж цэвэрлэн халааж хэвлэсэн.
- 24 цагийн дараа сорьцыг хэвнээс сугалж шинжлэсэн.
- Шинжилгээний үр дүнг бичиж авсан.
ГН5.2.1 Эрдэс нунтгийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн. Үүнд:
- Нунтаглалтын үр дүнг боловсруулсан.
ЧЭ 5: Эрдэс
- Хувийн жингийн үр дүнг боловсруулсан.
нунтгийн
шинжилгээний ГШҮ 5.2 Эрдэс нунтгийн - Асгаасан эзэлхүүн жинг тодорхойлсон үзүүлэлтийг
шинжилгээний үр дүнг
боловсруулсан.
үр дүнг
нэгтгэх;
- Эрдэс нунтгийн хөөлт боловсруулсан дүнг гаргасан.
нэгтгэх
- Нийт үр дүнгүүдийг нэгтгэсэн.
- Автозам барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлагатай
харьцуулан дүгнэсэн.
ГШҮ 5.3 Тоног
төхөөрөмжийг
ГН5.3.1 Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэсэн.
цэвэрлэх;
ГШҮ 5.4 Ажлын байрыг ГН5.4.1 Ажлын байрны цэвэрлэгээг хийсэн. Ажлын байрыг
цэвэрлэх, цэгцлэх;
эмхэлж хүлээлгэн өгсөн.

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт

Лаборатори,
үйлдвэр болон
хээрийн
лаборатори

Ажиглалт
Ажиглалт
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II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ

Чадамжийн нэгжийн нэр: Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн код: CB 7114-21-09-501
Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт: Асфальтбетон хольцыг шинжлэх хэрэглэгдэх дээж
бэлтгэх, холбогдох туршилт, сорилыг хийж, үр дүнг техникийн шаардлагатай харьцуулан
дүгнэж нэгтгэх.
Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:
 Хөрсний шинжилгээ хийх
 Хайрга, дайрганы шинжилгээ хийх
 Цементийн шинжилгээ хийх
 Төмөр бетоны шинжилгээ хийх
 элсний шинжилгээ хийх
 Эрдэс нунтагийн шинжилгээ хийх
 Битумын шинжилгээ хийх
Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт:
Анги дүүргэлт 15-20
Чадамжийн нэгжид
ногдох цаг 148 цаг
Чадамжийн
элемент

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

ЧЭ 1. Асфальт
бетон хольцоос
дээж бэлтгэх

ГШҮ 1.1 Асфальтбетон хольцын
ерөнхий шинж чанар. стандарт
ГШҮ1.2 Асфальтбетон хольцод орох
материалы техникийн шаардлагыг
судлах.
ГШҮ1.3 Асфальтбетон хольцын дээж
бэлтгэх

2

ЧЭ 2. Асфальт
бетон хольцын
орц тогтоох,

ГШҮ 2.1 Асфальтбетон хольцын орц
тогтоох арга, стандартыг судлах
ГШҮ 2.2 Асфальтбетон хольцын орцыг
тогтоох тооцоог хийх
ГШҮ 2.3 Асфальтбетон хольцын
тогтоосон орцын хольцыг бэлтгэж
зуурч нягтруулж сорьцыг бэлтгэж.

3

ЧЭ 3. Асфальт
бетон сорьцын
шинжилгээг
хийх

ГШҮ 3.1 Асфальтбетон сорьцын геометр
хэмжээс болон агаар дахь жинг
12
тодорхойлох

№

1

Дадлага

12

12

16

-

28

16

-

28

18

-

30
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ГШҮ 3.2 Асфальтбетон сорьцын ус
шингээлт, гадаргуун хуурай, усанд
дүүжилсэн жинг тодорхойлох.
ГШҮ 3.3 Асфальтбетон сорьцны бат бэх,
уян чанарыг тодорхойлох
ГШҮ 4.1 Асфальтбетон хольцноос дээж
авч жинлэж авах
ГШҮ 4.2 Асфальтбетон хольцыг
центерфуг багажинд хийж бензинээр
12
угаах
ГШҮ 4.3 Угааж дууссаны дараа жинг авч
зохих шигшүүрээр шигшиж орцын
нормыг шалгах

4

ЧЭ 4. Асфальт
бетон хольцын
орцын нормыг
шалгах

5

ГШҮ 5.1 Асфальтбетон сорьцын
шинжилгээний үр дүнг нэгтгэж
ЧЭ 5. Асфальт
тооцох
бетон хольцын
ГШҮ 5.2 Асфальтбетон хольцын үр
шинжилгээний үр
дүнг стандарт техникийн
дүнг нэгтгэх
шаардлагатай харьцуулан дүгнэлт,
анализ хийх
Онол, дадлагын харьцаа 38:62

18

-

30

16

16

-

28

60

84

-

144

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








Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа







Ажлын хүрээнд хамтран
ажиллах хүмүүс



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
дүрэм, журам
Зам барилгын лаборантын хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага
хангаж ажиллах
Байгууллага болон үйл ажиллагаатай
холбогдох дүрэм журмыг баримтлах
Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэлийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Стандарт хэмжил зүйн газраар шинжилгээний
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг
батагаажуулах журмыг дагаж мөрдөнө.
Лабораторийн хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааг хангаж ажиллах
Хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвших
Асфальтбетон хольцын шинжилгээний ажлын
зааварчилгаа
Асфальтбетоны
шинжилгээний
ажлын
дарааллыг мэдэх
Шинжилгээний дүн унших, тайлбарлах, дүнгэлт
бичих
Сургагч багш
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Хамтран суралцагсад
Лаборант

Орчин нөхцөл





Сургалтын танхим
Лаборатори
Үйлдвэрийн болон хээрийн лаборатори

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл







ХАБЭА-н иж бүрэн хувцас
Маск
Хошуувч
Нүд хамгаалах шил,
Резин ба давуун, халалтаас хамгаалах
бээлийнүүд
Хормогч



ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Чадамжийн нэгжийн нэр:

Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

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

Асфальт бетон хольцоос дээж бэлтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 1.1 Асфальтбетон хольцын ерөнхий шинж
чанар. стандарт
ГШҮ1.2 Асфальтбетон хольцод орох материалы
техникийн шаардлагыг судлах.
ГШҮ1.3 Асфальтбетон хольцын дээж бэлтгэх

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

28
15 хүн
Мэдлэг
 Асфальтбетон хольцын ерөнхий шинж чанар,
 Асфальтбетон хольцод орох материалын
шинж чанар, техникийн шаардлага
 Асфальтбетон хольцын дээж
Ур чадвар
 Асфальтбетон хольцын ерөнхий шинж
чанарыг
 судлах
 Асфальтбетон хольцод орох материалын
шинж чанарыг таних
 Асфальтбетон хольцын дээж бэлтгэх
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай
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Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:



Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн
дадлагын газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:





Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Принтер, принтерийн хор Цаас
Ном гарын авлага
Асфальтбетон хольцын стандарт

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:



Битум, эрдэс нунтаг, дүүргэгч материал

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:



Термометр
Дээж бэлтгэх сав, хутгах саваа









Ашигласан материал:



1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

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

Асфальт бетон хольцын орц тогтоох,

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 2.1 Асфальтбетон хольцын орц тогтоох арга,
стандартыг судлах
ГШҮ 2,2 Асфальтбетон хольцын орцыг тогтоох
тооцоог хийх
ГШҮ 2,3 Асфальтбетон хольцын тогтоосон орцын
дагуу хольцыг бэлтгэж зуурч нягтруулж сорьц
бэлтгэх

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:
Суралцагчийн тоо:

28
15 хүн
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Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Асфальтбетон хольцын орц тогтоох стандарт,
арга аргачлал
 Асфальтбетон хольцын орц
Ур чадвар
 Асфальтбетон хольцын орц тогтоох стандарт
арга аргачлалтай танилцах
 Асфальтбетон хольцын орцыг тогтоох чадвар
Хандлага
 Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
 Цаг баримтлах
 Шударга
 Нягт нямбай, цэвэрч
 Ажигч гярхай
 Идэвхи санаачлагатай
 Хариуцлагатай
 Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 Багаар ажиллах чадвартай

Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар

Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:












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

Битум, дүүргэгч материал, эрдэс нунтаг







Ашигласан материал:

Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Асфальтбетоны стандарт

Термометр
Элсэн ванн
Хутгах сав, саваа
Маршаллын хэв
Маршаллын алх
Дээж сугалах домакрат

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 3 - ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Асфальт бетон сорьцын шинжилгээг хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 3.1 Асфальтбетон сорьцын геометр хэмжээс
болон агаар дахь жинг тодорхойлох
ГШҮ 3.2 Асфальтбетон сорьцын ус шингээлт,
гадаргуун хуурай, усанд дүүжилсэн жинг
тодорхойлох.
ГШҮ 3.3 Асфальтбетон сорьцны бат бэх, уян
чанарыг тодорхойлох

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

30

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Асфальтбетон сорьцын шинжилгээ
Ур чадвар
 Асфальтбетон сорьцын шинжилгээг хийх
чадвартай болох
 Маршалл пресс багажыг ажиллуулах
чавартай
Хандлага











Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
Цаг баримтлах
Шударга
Нягт нямбай, цэвэрч
Ажигч гярхай
Идэвхи санаачлагатай
Хариуцлагатай
Хувийн зохион байгуулалт сайтай
Багаар ажиллах чадвартай
Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар











Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Асфальтбетон хольцын стандарт
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Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Бэлэн болсон асфальтбетон сорьц







Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:

Ашигласан материал:

Термометр
Элсэн ванн
Штангенциркуль
Гидростатик жин /0,01гр-ын нарийвчлалтай/
Маршалл пресс
Усан ванн

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

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

Асфальт бетон хольцын орцын нормыг шалгах

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 4.1 Асфальтбетон хольцноос дээж авч жинлэж
авах ГШҮ 4.2 Асфальтбетон хольцыг центерфуг
багажинд хийж
бензинээр угаах
ГШҮ 4.3 Угааж дууссаны дараа жинг авч зохих
шигшүүрээр шигшиж орцын нормыг шалгах

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

30

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Асфальтбетон хольцын орц
 Центерфуг
Ур чадвар
 Асфальтбетон хольцын орцын нормыг шалгах
чадвартай
 Центерфуг багажыг ажиллуулах чадвартай
Хандлага










Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
Цаг баримтлах
Шударга
Нягт нямбай, цэвэрч
Ажигч гярхай
Идэвхи санаачлагатай
Хариуцлагатай
Хувийн зохион байгуулалт сайтай
Багаар ажиллах чадвартай
172


Сургалт явагдах газар:

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар











Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Асфальтбетон хольцын стандарт

Асфальтбетон хольц, бензин



Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:


Ашигласан материал:

Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Центерфуг
Шигшүүр /Тухайн шинжилж байгаа
асфальтбетоны шинж чанараас хамаарч
шигшүүрийг сонгоно/
Техникийн жин

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

Чадамжийн элемент 5-ийн нэр
(сургалтын ерөнхий зорилго):

Асфальт бетон хольцын шинжилгээний үр дүнг
нэгтгэх

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
(сургалтын тусгай зорилго):

ГШҮ 5.1 Асфальтбетон сорьцын шинжилгээний үр
дүнг нэгтгэж тооцох.
ГШҮ 5.2 Асфальтбетон хольцын үр дүнг стандарт
техникийн шаардлагатай харьцуулан дүгнэлт,
анализ хийх.

Чадамжийн элементэд ногдох
цаг:

28

Суралцагчийн тоо:

15 хүн

Эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур
чадвар, хандлага:

Мэдлэг
 Асфальтбетон хольцын шинжилгээний үр дүн
 Стандат, техникийн шаардлага
Ур чадвар
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Асфальтбетон хольц сорьцын шинжилгээний
үр дүнг боловсруулах чадвартай
 Үр дүнг стандарт, техникийн шаардлагатай
харьцуулах
Хандлага










Сургалт явагдах газар:
Сургалтын хэрэглэгдхүүний
жагсаалт:

Материал, түүхий эдийн
жагсаалт:

Мэргэжилдээ сонирхолтой байх
Цаг баримтлах
Шударга
Нягт нямбай, цэвэрч
Ажигч гярхай
Идэвхи санаачлагатай
Хариуцлагатай
Хувийн зохион байгуулалт сайтай
Багаар ажиллах чадвартай
Хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй

Онолын болон лаборатори, үйлдвэрийн дадлагын
газар











Ширээ
Шохой
Самбар
Сандал
Шугам
Архивт хадгалах сав
Цаас
Принтер, принтерийн хор
Ном гарын авлага
Битумын стандарт

Битум, эрдэс нунтаг, дүүргэгч материал

Техник, тоног төхөөрөмжийн
жагсаалт:
Ашигласан материал:

1. АМЛ, МБС. Ерөнхий шаардлага, ЧСС-ын
хөтөлбөрийн загвар,
2. Зам, барилгын стандарт,
3. Барилгын норм ба дүрэм, ЗБ-ын стандартууд,
ХАБЭА-н дүрэм, журам

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

Суралцагчид:
Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг хариуцлагатай байх
шаардлагыг бичих. Жишээ нь:
 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх: Суралцагчийн хувийн бүрдүүлэх ёстой
хамгаалах хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, ажлын болон дүрэмт хувцас
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Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх
Бие даан суралцах чадвар эзэмших
Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшил гэх мэт
Хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тусгай хэрэгцээт суралцагч байвал онцлог
шаардлагыг тусгана.
Багаар ажиллах, хамтран суралцагчидтай жендэрийн хэвшмэл ойлголтоор
хандахгүй байх, эсрэг хүйсийн хүнтэй харилцах хандлага эерэг байх, хүйсийн
ялгаатай байдлыг харгалзах

Багшид:
МБС. Ерөнхий шаардлагаад багшид тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангах.









Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх,
Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй болон үнэлгээний арга зүй эзэмшсэн
байх
Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн ...... зэрэгтэй байх
Тусгай хэрэгцээт суралцагчтай харилцах чадвар эзэмшсэн байх гэх мэт
Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын багш нь бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй,
үйлдвэрлэлд 5аас дээш жил ажилласан ажлын зохих дадлагатай, эсвэл мэргэшлийн
V түвшингийн өндөр ур чадвартай, багшлах эрхтэй байх;
Төрөл бүрийн зам, барилгын лабораторийн техник, тоног төхөөрөмж дээр V- VII
түвшингийн ажилбаруудыг бүрэн хийдэг байх
Жендэрийн сургалтад хамрагдсан, жендэрийн үндсэн ойлголт, жендэрийн хэвшмэл
үзэл, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, хяналт үнэлгээний
аргачлалд суралцсан, мэдлэг ойлголттой байх

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

1

2

3
4

Багажны нэр
Маршаллын
автомат
нягтруулагч /
Single/
Маршаллын
автомат
нягтруулагч /
Double/
Маршаллын гар
нягтруулагч

КОД

Хэмжих
Тоо
нэгж
хэмжээ

H-1336AD.5F

ш

15

H-1346D.5F

ш

15

H-1345

ш

15

ш

15

Маршаллын пресс HM-5120.3F

Англи нэршил
Marshall Compactor,
Automatic, 4'' Single, 64 Blows
per/min, 230V 50Hz,
(Stationary)
Marshall Compactor,
Automatic, 4'' Double
(Rotating), 230V 50Hz
Hand Compaction Set for 4''
Dia Samples
Marshall Loader Automatic,
With Touch Display
(110/220VAC 50/60Hz)
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5

Усан ванн

H-1392.4F

ш

15

6

Шатаах зуух

H-30204.4F

ш

15

7

Цахилгаан өрөм

HR-2500.4F

ш

15

8

Илрүүлэгч

H-2790

ш

15

Water Bath, Digital without
Circulator, 220V 50/60Hz
''S/N''
Muffle Furnace, Digital, 212 to
2192°F/100 to 1200°C,
Chamber 5'' X 7'' X 10'', 240V
50/60Hz 1800W
Core Drill, Electric, 230V
50/60Hz
High-Low Detector, 10ft Span
(SP)

Сургалтын хэрэглэгдхүүний жагсаалт
Маягт 2
№

Сургалтын хэрэглэгдхүүний нэр

Тоо ширхэг

1

Самбар

1ш

2

Суралцагчийн сандал

20 ш

3

Суралцагчийн ширээ

10 ш

4

Бичгийн цаас

1 боодол

5

Самбарын үзэг (өнгө өнгийн)

5 хайрцаг

6

Хэвлэгч

1ш

7

DVD

1ш

8

Биет үзүүлэн

9

Ватум цаас

10

Дэлгэц

1ш

11

Компьютер

1ш

12

Өнгийн цаас /10 өнгө/

13

Проектор

1ш

14

Скайнер

1ш

15

Скоч

5ш

16

Электрон хичээл

Суралтын багц
1 боодол

1 боодол

Сургалтын багц

Материал түүхий эдийн жагсаалт
Маягт 3
№

Материалын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

1

Битум

кг

200

15000

3000000

2

Глицерин

л

20

20000

400000

3

Бензин

л

10

1800

18000

4

Ус

л

1000

150

15000

5

Элс

м3

1

80000

80000

6

Филтерийн цаас

боодол

5

20000

100000

7

Хэв тослох тос

л

50

5000

250000
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IY. ҮНЭЛГЭЭ
1. Үнэлгээний зорилго:
Чадамжийн нэгжийг судалсны дараа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр сургагч багш
суралцагч тус бүрийг үнэлнэ. Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг
тодорхойлно
2. Үнэлгээний зохион байгуулалт:
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар тогтоосон гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.Үнэлгээ нь:




шалгуур

Явцын үнэлгээ
Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ
Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна.

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




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

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










Бичгээр
Амаар
Ажиглалт
Төслийн ажил биечлэн гүйцэтгэх
Судалгаа /case study/
Мэтгэлцээн
Илтгэл
Дүгнэн хэлэлцэх
Хичээлийн материалын бүрэн бүтэн байдал
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Үнэлгээний төлөвлөгөө
Мэргэжил:
Мэргэшлийн түвшин:
Чадамжийн нэгжийн нэр:
Чадамжийн
элементийн
нэр

ЧЭ 1. Асфальт
бетон
хольцоос дээж
бэлтгэх

ЧЭ 2. Асфальт
бетон хольцын
орц тогтоох,

Зам, барилгын лаборант
V
Асфальтбетон хольцын шинжилгээ хийх

Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт
ГШҮ 1.1 Асфальтбетон
хольцын ерөнхий шинж чанар.
стандарт
ГШҮ 1.2 Асфальтбетон
хольцод орох материалы
техникийн шаардлагыг судлах;

Чадамжийн нэгжийн код
Үнэлгээний төлөвлөгөөний
хувилбарын дугаар

Гүйцэтгэлийн нотолгоо

CB 7114-21-09-501

Үнэлгээ хийгдэх
орчин

01

Үнэлгээний
арга хэрэгсэл

ГН1.1.1 Асфальтбетон хольцын ерөнхий шинж
чанар, стандартыг тайлбарласан.
ГН1.2.1 Асфальтбетон хольцод орох материалын
техникийн шаардлагыг судалсан.

ГШҮ 1.3 Асфальтбетон хольцын
дээж бэлтгэх;

ГН1.3.1 Дүүргэгч материалыг жинлэж саванд
хийсэн материалуудыг (дайрга, элс, эрдэс
нунтаг, битум) хатаах зууханд тохирох
температурт халаасан.
ГН1.3.2 Стандарт хэв болон маршалл алх,
маршалл прессны шахагч толгойг халаасан
усан баннд ус бэлтгэсэн.

ГШҮ 2.1 Асфальтбетон
хольцын орц тогтоох арга,
стандартыг судлах;

ГН2.1.1 Асфальтбетон хольцын орц тогтоох арга,
стандартыг судалсан.

ГШҮ 2.2 Асфальтбетон
хольцын орцыг тогтоох
тооцоог хийх;

ГН2.2.1 Дүүргэгч материалуудын (дайрга, элс,
эрдэс нунтаг, битум) шинж чанарыг
тодорхойлсон.
ГН2.2.2 Стандартаар тогтоогдсон хязгаарыг сонгож
стандарт хязгаарт тохируулан орцыг
тогтоосон.

Лаборатори
Онолын танхим

Туршилт
Ярилцлага
Тест
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ГШҮ 2.3 Асфальтбетон
хольцын тогтоосон орцын
хольцыг бэлтгэж зуурч
нягтруулж сорьцыг бэлтгэх;

ГШҮ 3.1 Асфальтбетон
сорьцын геометр хэмжээс
болон агаар дахь жинг
тодорхойлох;

ЧЭ 3. Асфальт
бетон сорьцын
шинжилгээг
хийх

ГШҮ 3.2 Асфальтбетон
сорьцын ус шингээлт,
гадаргуун хуурай, усанд
дүүжилсэн жинг тодорхойлох;

ГШҮ 3.3 Асфальтбетон
сорьцны бат бэх, уян чанарыг
тодорхойлох;

ГН2.3.1 Орцын дагуу 1150-1250 гр-аар 6-9 ширхэг
дээж бэлтгэж, халаасан Маршалл хэвэнд
3үеэр хийж стандарт цохилтын тоогоор
нягтруулж сорьц бэлтгэсэн.
ГН2.3.2 Хэвтэй сорьцыг 24 цаг тасалгааны
температурт байлгаж хэвнээс сорьцыг хэв
сугалагчаар гаргасан.
ГН2.3.3 Сорьц болон хэвийг цэвэрлэсэн.
ГН3.1.1 Асфальтбетон сорьцын хэмжээг
штангенциркулээр хэмжсэн.
ГН3.1.2 Асфальтбетон сорьцын агаар дахь жинг
0,01гр-ийн нарийвчлалтай жингээр
жинлэсэн.
ГН3.2.1 Бэлтгэсэн сорьцыг цэвэрлэж сорьцыг
жинлэсэн.
ГН3.2.2 Тасалгааны температуртай (200C+-50C)
усанд сорьцыг хийж усын түвшин сорьцын
өндрөөс 15-20см-ээр өндөр байлгасан.
ГН3.2.3 48 цагын сорьцыг усанд байлгаж, сорьцыг
уснаас гаргаж гадаргуу дээрх усыг зөөлөн
алчуураар арчиж сорьцын гадаргуун
хуурай жин болоод усанд дүүжилсэн жинг
0,01гр-ийн нарийвчлалтай жинлэсэн.
ГН3.2.4 Асфальтбетон сорьцын ус шингээлт, бусад
холбогдох тооцоог хийсэн.
ГН3.3.1 Бэлтгэсэн сорьцыг цэвэрлэх. Маршалл
пресний шахагч толгойг халаасан.
ГН3.3.2 Сорьцыг (600C) стандарт температурт 6090 минут байршуулсан.
ГН3.3.3 Маршалл прессний шахагч толгойг тосолж
сорьцыг байршуулсан.
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ГШҮ 4.1 Асфальтбетон
хольцноос дээж авч жинлэж
авах;

ЧЭ 4 Асфальт
бетон хольцын
орцын нормыг
шалгах

ГШҮ 4.2 Асфальтбетон
хольцыг центерфуг багажинд
хийж бензинээр угаах;

ГШҮ 4.3 Угааж дууссаны
дараа жинг авч зохих
шигшүүрээр шигшиж орцын
нормыг шалгах;

ЧЭ 5 Асфальт
бетон хольцын
шинжилгээний
үр дүнг нэгтгэх

ГШҮ 5.1 Асфальтбетон
сорьцын шинжилгээний үр
дүнг нэгтгэж тооцох;

ГН3.3.4 Ачаалал заагч, шигдэлт (уян чанар) заагч
индикаторуудын тэглэх буюу анхны
заалтыг тэмдэглэж авсан.
ГН3.3.5 Маршалл прессэнд өргөх ачаалал өгсөн.
ГН3.3.6 Бат бэхийн хязгаар, уян чанарын
үзүүлэлтийг тэмдэглэн авсан.
ГН4.1.1 Асфальтбетоны үйлдвэрээс болон залгаас
дээж авсан.
ГН4.1.2 Дээжийг 0,01гр нарийвчлалтайгаар
жинлэсэн. (1000-2000 г)
ГН4.2.1 Центрфуг багажинд дээжийг хийсэн.
ГН4.2.2 Фильтрийн цаас жинлэсэн багажинд
байршуулан тагласан.
ГН4.2.3 Бензинээр битумыг уусч дуустал нэрсэн.
ГН4.3.1 Центрфугээс сорьцыг гаргаж хатаасан,
Фильтрийн цаасыг хатааж жинлэсэн.
ГН4.3.2 Хатаасан сорьцыг жинлэсэн.
ГН4.3.3 Хатаасан сорьцыг дараалсан шигшүүрт
хийсэн.
ГН4.3.4 Шигшүүр тус бүр дээрх үлдэгдлийг
жинлэсэн.
ГН4.3.5 Тогтоогдсон орцтой шалгасан орцыг
харьцуулсан.
ГН5.1.1 Асфальтбетон хольцны орцыг тодорхой
бичсэн.
ГН5.1.2 Асфальтбетон хольцны орцны хязгаарыг
зөв бичсэн.
ГН5.1.3 Асфальтбетон хольцны хувийн жинг
тодорхойлсон үзүүлэлтийг бичсэн.
ГН5.1.4 Сорьцны ус шингээлтийн үр дүнг бичсэн.
ГН5.1.5 Сорьцны бат бэхийн үзүүлэлтийг бичсэн.
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ГШҮ 5.2 Асфальтбетон
хольцын үр дүнг стандарт
техникийн шаардлагатай;

ГН5.1.6 Сорьцны уян чанарын үзүүлэлтийг бичсэн.
ГН5.1.7 Дүүргэгчийн сүвшилийн хэмжээг бичсэн.
ГН5.1.8 Сорьцны хольцны сүвшлийн хэмжээг
бичсэн.
ГН5.1.9 Онолын хамгийн их нягтыг бичсэн.
ГН.5.1.10 Хольцны бодит нягтыг бичсэн.
ГН5.2.1 Асфальтбетон хольцын стандартыг
судалсан.
ГН5.2.2 Асфальтбетон хольцын шинжилгээний үр
дүнг стандарт, техникийн шаардлагатай
харьцуулсан.
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