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2.4 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй 

 

2.4.1 Хөтөлбөрийг Arial фондоор, үсгийн хэмжээ 12-оор бичнэ. 
 

2.4.2 Хөтөлбөрийн бүтцийг тодорхойлохдоо дараах дараалал бүхий зарчмыг 
баримталж боловсруулна. 

 

 Мэргэжил нь Чадамжийн нэгжүүдээс бүрдэнэ. 

 Чадамжийн нэгж нь Чадамжийн элементээс бүрдэнэ. 

 Чадамжийн элемент нь Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээс бүрдэнэ. 

 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт нь хичээлийн төлөвлөгөөнүүдээс 
бүрдэнэ. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.3 Товчилсон үгийн тайлбар: Хөтөлбөрт дурдагдсан бүх товчилсон үгийн 

тайлалыг хийсэн байна. 
 

2.4.4 Хөтөлбөр дараах хэсгээс бүрдэнэ: 

I. СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

III. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

● Чадамжийн нэгжийн нэр, код, тодорхойлолт, өмнө нь эзэмшсэн 

байвал зохих чадамжийн нэгж 

● Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт 

● Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл 

● Чадамжийн элементийн төлөвлөгөө 

IV. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

● Суралцагч 

● Багш 

● Сургалтын орчин 

V. ҮНЭЛГЭЭ 
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● Үнэлгээний төлөвлөгөө  

● Үнэлгээний удирдамж 

 

 

I. СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Тухайн сургалтын хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхойлон нэг өгүүлбэрээр 
томьёолон тодорхойлон бичнэ. Сургалтын зорилгыг тухайн сургалтын эцсийн үр 
дүн, суралцагчдын эзэмших чадамжтай уялдуулан бичих бөгөөд сургалтын талаар 
товч тодорхой мэдээлэл хүргэнэ. 

 

II. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 

 Чадамжийн нэгж гэдэг нь ихэвчлэн үр дүнгээр хэмжигддэг бөгөөд тодорхой ажил 

үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг тайлбарласан 

байна. 

 Чадамжийн нэгжийн нэр нь чадамжийн үр дүнгээр илэрхийлэгдсэн үйл үг байна. 

 Чадамжийн нэгжийн жагсаалт нь тухайн мэргэжлийн хүрээнд бүрэн 

эзэмшүүлвэл зохих чадамжийн нэгжүүдээс бүрдэх бөгөөд хэд хэдэн чадамжийн 

нэгжийн нэгж байж болно. 

 Чадамжийн нэгжийн код нь 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд зураас (-)-аар ялгагдаж, 

дараах загвартай байна. Үүнд: 

 
НСТХ-индекс-х/хх 

 

НСТХ -Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтын хөтөлбөр 

Индекс – НСТЖ-09 Маягт 01–с авч бичнэ 

х - Сургалтын төрөл 
хх - Хөтөлбөрийн дугаар 
 

Сургалтын төрлийг дараах байдлаар ангилна. Үүнд: 

А -Анхан шатны сургалт 
Д -Давтан сургалт 
Б -Ажлын байрны өмнөх дадлага олгох сургалт 
М -Мэдлэг олгох сургалт 
 

 
Жишээ нь: НСТХ-4323-17-А-01 
 

НСТХ -  Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтын хөтөлбөр 

4323-17 - Нислэгийн хөдөлгөөн 
А-  Анхан шатны сургалт 
01-                  Сургалтын хөтөлбөрийн дугаар 
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III. ЧАДАМЖИЙН НЭГЖИЙН БҮТЭЦ 

Чадамжийн нэгжийн нэр:  

 

Чадамжийн нэгжийн код:  

 

 

Чадамжийн нэгжийн тодорхойлолт:  

 

 

 

 

 

Өмнө нь эзэмшсэн байвал зохих чадамжийн нэгж:  

 

 

 

 

Чадамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлт: 

 

№ 

 

Чадамжийн 
элемент 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Чадамжийн нэгжид ногдох цаг......... 

Онол 

 

Дадлага  

НСТ  

Үйлдвэрлэл 

дээр 

Чадамжийн 

Элементэд 
ногдох цаг 

1 ЧЭ 1 
1.1    

 
1.2    

2 ЧЭ 2 
2.1    

 
2.2    

 ...      

 Онол дадлагын харьцаа:  

 

Гүйцэтгэлийн цар хүрээ, нөхцөл: 

 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн дүрэм журам 

 

Ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа  

Ажлын хүрээнд хамтран ажиллах 
хүмүүс 

 

Орчин нөхцөл  

.................  

Чадамжийн нэгжийн нэрийг бичнэ. 

 

Чадамжийн нэгжийн харгалзах 
кодыг бичнэ. 

 

Тухайн чадамжийн нэгжийн хүрээнд эзэмшвэл 
зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг 
товч тодорхой бичнэ. 

Өмнө нь ямар чадамж, мэдлэг эзэмшсэн байх талаар бичнэ. 
Мөнтүүнчлэн өмнө нь эзэмшсэн байх чадамжийн элемент 
хоорондын уялдаа холбоог бичнэ. 

Эзэмшүүлэх ур чадвараас хамааран онол дадлагын 
хичээлийн харьцаа чадамжийн нэгж бүрт харилцан 
адилгүй байх хэдий ч мэргэжлийн боловсрол 
сургалтын стандартад заагдсан хувийг баримтлан 
төлөвлөнө (онол 20%-30%, дадлага 70%-80%) 

Тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэх 
ажлын байрны орчн нөхцөл хамаарна. 
(өндөр, гадна, дотор, газрын гүнд, 
халуун, хүйтэн гэх мэт) 

Ажлын байранд дагаж мөрдөх аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн бүх дүрэм, журам, ажил гүйцэтгэх 
зааварчилгаа, заавар, мэргэжлийн онцлогоос 
шалтгаалсан бусад нэмэлт шаардлагууд 
хамаарна. 
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ЧАДАМЖИЙН ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Чадамжийн нэгжийн 
нэр:   

Тухайн эзэмшүүлэх чадамжийн элементийн харьяалагдах 
чадамжийн нэгжийн нэрийг бичнэ. 

Чадамжийн элемент 
1-ийн нэр:  

Эзэмшүүлэх чадамжийн элементийн нэрийг бичнэ. Жишээ 
нь: чадамжийн нэгж нь 4 чадамжийн элементээс бүрдэх бол 
тус бүрийн чадамжийн элементийн төлөвлөгөөг 
боловсруулна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлт 

Чадамжийн элементэд хамаарах гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг дугаарлан жагсаан бичнэ. 

1.1  

1.2   

........ 

Чадамжийн 
элементэд ногдох 
цаг:   

Чадаамжийн нэгжийн агуулгын төлөвлөлтөөс тухайн 
чадамжийн элементэд ноогдох цагийг авч бичнэ. 

Эзэмшвэл зохих 
мэдлэг, ур чадвар, 
хандлага: 

Чадамжийн элементийн хүрээнд эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур 
чадвар, хандлага төлөвшлийг ГШҮ-үүдийн хүрээнд 
агуулгыг багтаан тодорхойлон бичнэ. 

Сургалт явагдах 
газар:  

Тухайн чадамжийн элементийг эзэмшүүлэх газар болох 
онолын танхим, сургууль болон үйлдвэрлэл дээрх 
даадлагын газрын тус тус бичнэ. (Хэрэв аж ахуйн нэгж 
байгууллага дээр сургалт явуулах бол байгууллагын 
нэрийг бичнэ) 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүний 
жагсаалт: 

Чадамжийн элементийг эзэмшүүлэхэд хэрэглэгдэх 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг жагсаан бичнэ. 

Материал, түүхий 
эдийн жагсаалт:  

Чадамжийн элементийг эзэмшүүлэхэд шаардагдах түүхий 
эд, материалыг 1 суралцагчдад ногдох тоо хэмжээгээр 
тооцон бичнэ. 

Техник, тоног 
төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслийн 
жагсаалт:  

Сургалтад ашиглагдах техник, тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслийн нэрийг жагсаан бичнэ. 

Ашигласан 
материал: 

Тухайн элементийг эзэмшүүлэхэд ашигласан мэдээллийн 
эх сурвалжийг бичнэ. (гарын авлага, ном сурах бичгийн 
зохиогч, он, хуудасны дугаар зааж өгөх, онлайн болон 
цахим хичээл, холбогдох вэб хуудасны хаяг, тухайн 
мэргэжлийн стандарт, норм ба дүрэм) 

Дүгнэлт: Энэ хэсэгт ээлжит хичээл бүрийн дараа багш өөрийн 
сургах үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийсэн дүгнэлтээ 
бичнэ. (гараар бичиж болно) 

Санал, зөвлөмж: Цаашид сургалтын агуулга, сургалтын орчин, 
хэрэглэгдэхүүнийг хэрхэн сайжруулах, анхаарах зүйлийн 
талаар бичсэн санал зөвлөмжөө хөндлөнгийн үнэлгээчид 
нэгтгэн дүгнэж огнооны хамт бичнэ. 
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 Хичээлийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэтэд үндэслэн НСТЖ-09 

Маягт 06 “Хичээлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу боловсруулна. 

 

IV. СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Суралцагчид: Тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшихэд суралцагч ямар үүрэг 

хариуцлагатай байх шаардлагыг бичнэ. Жишээ нь: 

 ХАБЭА-н шаардлагуудыг дагаж мөрдөх 

 Ажлын хариуцлага, сахилга батыг мөрдөх 

 Бие даан суралцах чадвар эзэмших 

 Өмнө нь эзэмшвэл зохих мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшил 

 Насны хязгаар /шаардлагатай тохиолдолд/; 

 Мэдлэг, ур чадварт тавигдах шаардлага /боловсрол, ажлын туршлага/; 

 Хэлний шаардлага; 

 Эрүүл мэндийн шаардлага /Annex-1 -д нийцүүлэн/ гэх мэт 

 

Багшид: НСТҮАЗ-ын 2.6-д заасан багшид тавигдах нийтлэг шаардлагаас гадна 

тухайн чадамжийн нэгжийг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, 

харилцаа хандлага, сургалтыг чиглүүлэх, зохион байгуулах арга зүйн ур чадварын 

шаардлагыг нэмэлтээр тусгана. Тухайлбал: 

 Насанд хүрэгчдийн сургалтын арга зүй эзэмшсэн байх; 

 Чадамжид суурилсан сургалтын заах арга зүй эзэмшсэн байх; 

 Эзэмшүүлэх мэргэжлийн зэргээс өндөр мэргэжлийн ... зэрэгтэй байх гэх мэт 

 

Сургалтын орчинд: Ямар шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 

сургалтын хэрэглэгдэхүүн, стандарт хангасан анги тахимд хичээл орох талаар 

тусгана. 

 

V. ҮНЭЛГЭЭ 

Үнэлгээ бол суралцагчийн мэдлэг, чадвар, хандлагад гарч буй ахиц 

өөрчлөлтийг багш болон суралцагчид хянаж хэмжих үйл явц юм. Үнэлгээ нь 

сургалтын үйл ажиллагаа хэрхэн хэрэгжиж, ямар үр  дүнд хүрснийг хэмжих зорилго 

бүхий үйл ажиллагаанаас мэдээллийг цуглуулж зохион байгуулах үйл явц юм. 

 Тухайн  суралцагчийн гүйцэтгэл нь тусгайлан заасан стандартад нийцэж 

байгаа эсэх 

 Цуглуулсан нотолгоо, баримт, мэдээлэл нь суралцагчдын эзэмшсэн 

чадамжийг хангалттай баталж чадаж байгаа эсэхийг үнэлэх  гэх мэт 

Үнэлгээний удирдамж: Үнэлгээний удирдамжийг төлөвлөх хамгийн эхний алхам бол 

үнэлгээний зорилгоо тодорхойлох юм. 
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Үнэлгээний зорилго:  Үнэлгээний төрлөөс хамааран үнэлгээний зорилгыг 
тодорхойлно. Үүнд: 

 Өмнө болон одоогийн ур чадварыг  хүлээн зөвшөөрөх 

 Гүйцэтгэлийн нотолгоо цуглуулж, чадамжийн нэгжийг эзэмшсэн эсэхийг 

тодорхойлох 

 Ажлын гүйцэтгэлийг хэмжих 

 Сургалтын чанарыг сайжруулах 

 Чадамжийг эзэмшихэд оролцогчийн гаргаж буй ахицыг тогтоох 

 Мэргэжилтэй ажилтан мэргэжлийн зэргээ дээшлүүлэх 

 Мэргэжлийн зэрэг авахад гаргаж буй ахицыг тогтоох 

Үнэлгээний зохион байгуулалт: Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартаар 

тогтоосон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг 

тодорхойлно.Үнэлгээ нь: 

- Явцын үнэлгээ 

- Чадамжийн нэгжийн үнэлгээ 

- Төгсөлтийн үнэлгээ гэсэн төрлүүдтэй байна. 

    Чадамжийн нэгж, төгсөлтийн үнэлгээг хийхдээ чадамжтай (ч), хараахан чадамж 

эзэмшээгүй   (хчэ) гэдгээр үнэлж үнэлгээний нотолгоог бүрдүүлнэ. 

● Чадамжийн элементүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн даалгаврыг боловсруулна. 

● Даалгаврын агуулга, хүрээнээс хамаарч үнэлгээний аргыг сонгоно. 

● Үнэлгээний аргад тохирсон үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулж үнэлгээг 

хийнэ. 

Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад чадамжийн элемент, гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт бүрээр суралцагчийн мэдлэг, ур чадварын ахиц дэвшил, хандлага 

төлөвшилтийн өөрчлөлтийг тохирох аргаар үнэлнэ. 
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Хуудас 2-7 

 

 
 

 

Үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал: 

Хөтөлбөрийн 
нэр 

 

 

Хөтөлбөрөөс 
бичигднэ 

Код     Хөтөлбөрөөс бичигднэ 

Үнэлгээний 
төлөвлөгөөн
ий 
хувилбарын 
дугаар 

Үнэлгээ хийх арга, орчин нөхцлөөс 
хамааран 1 юмуу хэд хэдэн 
төлөвлөгөө боловсруулж болно. 
Түүний дугаарыг тавих, жишээ нь 01, 
02 гэх мэт 

Чадамжийн 
нэгжийн нэр:   

Чадамжийн 
элементийн 

нэр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт  

Гүйцэтгэлий
н нотолгоо 

Үнэлгээ хийгдэх 
орчин  

Үнэлгээний арга, 
хэрэгсэл 

Хөтөлбөрөөс 
бичигднэ 

Хөтөлбөрөөс 
бичигднэ 

ГШҮ-ийг 
ямар 
шаардлагын 
хэмжээнд 
гүйцэтгэсэн 
байхыг 
дэлгэрүүлэн 
баталгаажуу
лсан утгаар 
бичнэ. 

Тухайн үнэлгээ 
хийх газар болон 
нөхцөлйиг 
тодорхой зааж 
өгнө. Жишээ 
ргалтын онолын 
танхим 

 Дадлагажуур 

 Ажлын байр 

Чадамжийн 
нэгжийн агуулгаас 
хамаарч 
үнэлгээний аргыг 
сонгоно. Жишээ нь: 

 Хийж гүйцэтгэх 
тодорхой 
ажилбар бага, 
онол 
давамгайлсан, 
бүтээгдэхүүн 
хийгдэхгүй бол 
ярилцага болон 
бичгийн арга 

 Ажлын байран 
дээрх үйл 
ажиллагааны 
явцыг 
ажиглалтын 
аргаар 

 Бодит 
бүтээгдэхүүн 
хийгдэх бол 
эцсийн 
бүтээгдэхүүнээ
р үнэлэх арга 

 Тест 

 Дадлагажуурын 
орчинд 
даалгавар 
гүйцэтгэх 

 Төсөлт ажилт 

 Бүтээлийн ажил 
гэх мэт 

 

Үнэлгээний орчин: Үнэлгээг зохион байгуулахаас өмнө тодорхой бэлтгэл хангасан 
байх ёстой. Үүнд: үнэлгээний орчин, нөхцөл, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 
материал түүхий эд болон бусад шаардлагатай туслах хэрэгслүүдийг бэлтэх. 
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Суралцагчдад тавигдах шаардлага: Үнэлгээг зохион байгуулахад суралцагчдад 

тавих онцгой шаардлагыг бичнэ. Жишээ нь: 

 Өмнөх чадамжийн нэгжээр чадамжтай гэж үнэлэгдсэн байх 

 Үнэлгээнд хангалттай урьдчилсан байдлаар бэлтгэсэн байх 

 Үнэлгээний төлбөрөө төлсөн байх   гэх мэт 

 

Үнэлгээний ажилтанд тавигдах шаардлага: Журамд заагдаагүй онцгой шаардлагыг 

зааж өгөх. Жишээ нь: 

 Суралцагчдад сэтгэл зүйн дарамт үүсгэж учруулахгүй байх 

 Үнэлгээний явцад даалгаврыг гүйцэтгэхэд туслаж болохгүй 

 Суралцагчид бусдаас тусламж авч бана гэдгийг хянах   гэх мэт 


