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ТОГЛООМ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЗАГВАР - CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АНХНЫ
ТУРШЛАГУУД
Mika Luimula, Janne Roslöf, and Juha Kontio
Тurku хэрэглээний шинжлэх ухааны их сургууль, Тurku хот, Финлянд
ХУРААНГУЙ
Дэлхий дахинд тоглоомын үйлдвэрлэл бол хамгийн хурдтай өсөж байгаа
үйлдвэрлэлийн салбаруудын нэг юм. Олон их сургуулиуд тоглоомын үйлдвэрлэлээс
болж өөрсдийн сургалтын төлөвлөгөөг өөрчлөхөд хүрсэн. Жишээлбэл, мэдээлэл
харилцааны технологийн салбарт гэхэд тоглоомын үйлдвэрлэлд зориулж урд өмнө
хэзээ ч байгаагүй олон тооны инженерүүдийг бэлтгэж байна. Энэхүү инженерүүд нь
урлаг, технологи хоёрын дунд ажиллах юм. Turku хэрэглээний шинжлэх ухааны их
сургуульд мэдээлэл технологийн мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө CDIO стандарт
дээр системчлэгдсэнээс хойш олон жил өнгөрчээ. Одоо манай сургалтын
төлөвлөгөө цаашид өргөжин илүү олон чиг хандлага дээр суурилан хөгжиж байна.
Энэхүү өгүүлэлд бид тоглоом үйлдвэрлэлийг манай шинэ сургалтын мэргэжлийн
салбар болгон авч үзэн энэхүү салбар хэрхэн манай мэдээлэл технологийн
сургалтын нэг хэсэг болсныг тайлбарлах болно. Анх 2012 оны намраас тоглоом
үйлдвэрлэлийн мэргэжлээр оюутнууд суралцаж эхэлсэн. Анхны оюутнууд 3-4
жилийн дараа төгсөхөөс өмнө бидэнд энэ чиглэлийн хичээлийг бэлтгэх цаг байсан
гэж болно. Энэхүү бэлтгэл ажлынхаа хүрээнд энэ намар бид дараагийн хавар төгсөх,
нэгдүгээр курсээсээ эхлэн CDIO аргаар суралцаж байгаа 15 оюутныг Digital Media
мэргэжлийн салбараас сонгосон юм. Энэ өгүүлэлд тоглоом хөгжүүлэлтийн салбарт
CDIO хэрэглэсэн туршлагаа хуваалцах юм. Digital Media-с ирсэн оюутнуудын хийсэн
зургаан төслийг танилцуулна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Тоглоом хөгжүүлэх, сургалтын дизайн, цуврал тоглоомууд, асуудалд суурилсан
сургалт
УДИРТГАЛ
Их сургуулиудын өмнө үйлдвэрлэлийн салбарын өөрчлөлт, шаардлагад тулгуурлан
сургалтын төлөвлөгөөгөө тухай бүрт өөрчилдөг байх асуудал тулгардаг. Жишээлбэл
тоглоомын үйлдвэрлэл маш хурдацтай хөгжиж байгаа салбар бөгөөд энэ салбарт
инженерүүд, зураачдыг байнга ажилд авч байна. Рүтерсийн мэдээлсэнээр 2011 онд
дэлхийн тоглоом үйлдвэрлэлийн салбарын орлого өмнөх оны 62.7 тэрбумаас 65
тэрбум доллар болж өссөн. Олон улсын тоглоом хөгжүүлэгчдийн холбоо (ОУТХХ) нь
ашгийн бус, бие даасан байгууллага бөгөөд их сургууль, үйлдвэрлэлийн холбоог
бэхжүүлэх чиглэлээр олон жил ажиллаж байгаа болно. Тоглоом судлал нь олон
төрлийн шинжлэх ухаан, мэргэжлийн уулзвар бөгөөд АНУ-д гэхэд тоглоомын
чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгодог хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжилдэггүй
байна. Тоглоомын соёл нь реп хөгжим, брейк бүжиг, сараачмал зурагтай нэгэн адил
хувь хүн, эрх чөлөө, өөрийгөө илэрхийлэх зэвсэг болж “Y үеийнхэн”-ий соёлын
салшгүй хэсэг болоод байгаа билээ. Цаашилбал тоглоом ирээдүйд хаана ч, хэзээ ч
хамаагүй тоглож болохуйц бүхэлдээ хөдөлгөөнт болох юм. Иймээс тоглоом
үйлдвэрлэлийн салбарт график дизайн, аудио визуал дизайн, программчлалын
төдийгүй хөдөлгөөнт тооцоолол, геоинформатикийн мэргэжилтэнгүүд чухал
шаардлагатай болно.
Энэхүү өгүүлэлд бид тоглоом хөгжүүлэлтэнд анх CDIO нэвтрүүлсэн талаар өгүүлэх
болно. Digital Media мэргэжлийн оюутнуудаар туршилтаар хийлгэсэн 6 төслийн
талаар танилцуулах юм. Туршилтын төслийн нэрсүүд:
1.

Худалдааны төвийн зар сурталчилгааны тоглоом
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2.

Адал явдалт паркийн сурталчилгааны интерактив апликейшн

3.

Машины үйлдвэрийн цахим брошур

4.

Дэлхийн тоглоомын уралдаанд зориулсан тоглоомын машин

5.

Тоглоомын компанид зориулсан виртуал орчны хөгжүүлэлт

6.

Одон орон судлалын төвд зориулсан богино хэмжээтэй кино танилцуулга

УДИРТГАЛ
Финляндын Turku дахь 3 дээд сургуулийн мэдээлэл, холбооны технологийн
тэнхимүүд 2006 оноос эхлэн нэг байшин дотор үйл ажиллагаагаа явуулж сургалт,
судалгаагаараа хамтран ажилласан. Энэхүү хамтын ажиллагааны нэг гол үр дүн нь
хамтарсан кампусын бүх оюутнуудад нээлттэй явагддаг төслийн үзэсгэлэн,
уралдаан болдог мэдээлэл харилцааны технологи (МХТ)-ийн арга хэмжээ юм.
Энэхүү арга хэмжээ нь хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг болж
оюутнууд, багш ажиллагчид, салбарын төлөөлөгчдийн сонирхолыг татдаг ажил
болоод байна.[5] Turku Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль (ТХШУИС)-ийн
Мэдээллийн Технологийн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийг CDIO стандартад
тулгуурлан системтэйгээр боловсруулсан. Жишээ нь эхний улирлын бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн хичээлд асуудалд суурилсан сургалт (problem based learning (PBL))ыг амжилттай хэрэгжүүлсэн.[1] Нэгдүгээр курсын оюутнууд долоо хоног бүр
даалгавар авч PBL-ын циклийн дагуу уг асуудлуудыг шийдвэрлэж тайлангаа
тавьдаг болсон. PBL сургалтын аргыг хэд хэдэн хичээлд хэрэглэж байгаа ба манай
сургалтын төлөлөгөө олон янз хандлагаар өөрчлөгдөн хөгжиж байна.
Энэ өгүүлэлд Тоглоом хөгжүүлэлтийг сургалтын төлөвлөгөөний шинэ чиглэл болох
талаар авч үзнэ. Гуравдугаар курсын нэгдсэн төлөвлөгөө Capstone Design
санаачлагын хүрээнд хийгдэх болно.[6] Тоглоом хөгжүүлэлтийн боловсролд бодит
амьдралын төслийн туршлагыг оюутнуудад эзэмшүүлэх зорилгоор энэ процессыг
мөн ашиглана. Тоглоом хөгжүүлэлтийн мэргэшлийг сургалтын төлөвлөгөөндөө 2012
оны намраас хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хуучин Digital Media гэсэн мэргэшлийн оронд энэ
мэргэшлийг шинэчлэн хөгжүүлнэ. Одоогийн байдлаар Turku дахь тоглоомын
салбар компаний хэмжээ, ажиллагчдын тоогоор авч үзвэл харьцангуй жижигт
тооцогдоно. Гэсэн хэдий ч Финляндын цахилгаан холбооны салбарын бүтцийн
өөрчлөлт бид бүхнийг бизнесийн шинэ боломж эрж хайхад хүргэсэн.
Финляндчуудын цахилгаан холбоо, хөдөлгөөнт тооцооллын салбарын ноү-хау нь
өндөр боловсролтой инженерүүдийг тоглоомын салбарт дахин мэргэшүүлэх
боломжийг санал болгож байна. Turku Их Сургууль болон үйлдвэрлэлийн салбарын
хамтрагч нарынхаа хамт манай их сургуульд тоглоомын технологийг багахан
хүрээнд зааж байгаа юм.
ТОГЛООМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТЭД АНХ CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН НЬ
Хичээлийн зохион байгуулалт
Дээр дурдсанчлан одоогийн Digital Media-ийн оронд Тоглоом хөгжүүлэлтээр
мэргэшүүлж сургана. [7]-д төлөвлөлтийн талаар илүү дэлгэрэнгүй өгүүлсэн болно.
Одоогоор 2, 3, 4-р курсынхны хувьд Digital Media-ийн хичээлүүд орж байгаа гэсэн үг.
Өмнө нь элссэн эдгээр оюутнууд аудио визуал (AV) үйлдвэрлэл, 2D/3D графикийн
гол агуулгуудаа үзсээр байгаа. AV-ийн үйлдвэрлэлийн хувьд оюутнууд тохиромжтой
дипломын сэдэв сонгоход ч хэцүү, ажил олох боломж ч буурсаар байгаа билээ.
Тийм болохоор Digital Media мэргэшлийн үндсэн хичээлүүд болох Digital Media 1 ба
Digital Media 2 хичээлүүдийг Тоглоом хөгжүүлэлтийн сэдвүүдээр сольж өөрчлөлтийг
эхлүүлэх нь логиктой юм.
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Энэхүү өгүүлэлд эхний шинэчлэлийн дараагаар Digital Media 2 хичээлд гарсан
өөрчлөлтийг өгүүлнэ. Хичээл 2012 оны 9-12 саруудад орсон ба сургалтын
төлөвлөгөөнд дараах байдлаар зохицуулсан. Үүнд Digital Media хичээлээр оюутнууд
Microsoft XNA [8], Unity 3D [9] зэрэг шинэ интерфейс технологиудыг хэрэглэн төрөл
бүрийн домейнд дижитал медиа ашиглахыг сурна. Хичээлийн эхний хагаст дээр
дурдсан технологид холбогдох онолын болон дадлагын агуулгыг заалгах ба
хоёрдугаар хагаст
ТХШУИС-ийн тоглоом хөгжүүлэлтийн судалгааны бүлгийн
цуглуулж боловсруулсан даалгаварууд бүхий хэрэглэгчийн төсөл дээр ажиллана.
Өгүүллийн төгсгөл хэсэгт хичээлийн үнэлгээг тайлагнана.
Эхний үе
Хичээлийн эхний хагаст тоглоом хөгжүүлэлтэд зориулсан онол, дадлагын хичээлүүд
орно. Үүнд багш нар, зочин багш нарын лекцүүд,
тоглоом хөгжүүлэлтийн
лаборатори (GTAL)-ын мэргэжилтэнгүүдийн баримтын хуудсууд, семинарууд,
эссэнүүд, үзэсгэлэн, тайлан илтгэлүүд, дасгал, хэрэглэгчид рүү айлчлах зэрэг
ажлууд хийгдсэн. Мөн тоглоом хөгжүүлэлтийн талаар шинэ мэдээ мэдээллүүдийг
өгч байв.
Digital Media мэргэжлийн оюутнууд агуулга хөгжүүлэлтэд илүү сонирхох тул програм
хангамжийн оронд график руу анхаарч байсан. Ялангуяа Microsoft XNA-ийн хувьд
эхийн кодыг урьдчилан өгч оюутнуудыг тоглоомонд зориулж шинэ зураг зуруулна.
Зураг 1-д зурган дизайны 2 хувилбарыг харууллаа

Зураг 1. ТХШУИС-ийн оюутнуудын зохиосон энгийн XNA тоглоомд зориулсан зураг
Эхний үед оюутнууд ТХШУИС-ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран гаргасан орон нутгийн
шинжлэх ухааны үзэсгэлэнгийн стендийн загварыг гаргасан юм. Оюутнууд
үндсэндээ график дизайны асуудлыг хариуцсан. Хуучин Pong тоглоомын
шинэчилсэн хувилбарыг олон нийтэд зориусан дэлгэцтэйгээр хэсэг оюутнууд хийсэн.
Зураг 2-ын баруун талынх нь стендийн зураг, Pong тоглоомын дэлгэц гэрэлтүүлгийн
байдлаас болж саравчинд байхаар хийгдсэн нь зүүн талд байна.

Зураг 2. Хийсэн стендүүд болон Pong тоглоомд зориулсан график дизайн
Дагсалуудын зонхилох хэсгийг Unity 3D тоглоомын хөдөлгүүрийг хийлгэхэд
чиглүүлсэн. XNA дасгалын хувьд GTAL тоглоом хөгжүүлэгч мэргэжилтэнгүүд хийсэн
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юм. Оюутнууд графикийг нь солих даалгавар авсан. Үүнтэй зэрэгцүүлээд Unity 3D
бичиглэлийн үндэсийг танилцуулсан. Оюутнууд одоо 2D төдийгүй 3D график
ашигладаг болсон. Дасгалууд платформ тоглоом, машинтай тоглоом, эхний хүнийг
буудагч зэргийг цөлөн арал дээр хийх болсон.

Зураг 3. Платформ тоглоом, олон машинт тоглоомд зориулсан график дизайны
жишээ
Дүгнэж хэлэхэд эхний үед оюутнууд өмнө нь эзэмшсэн мэргэжлийн yр чадвараа
ашиглах боломжтой дасгалуудыг ашигласан нь сурган зүйн зорилгын хувьд орон
нутгийн үйлдвэрийн хэрэглэгчийн шинэ төсөл эхлэхээс өмнө оюутнуудыг инновацид
чиглүүлж нүдийг нь нээх байв.
Хоёрдугаар үе
Хоёрдугаар үе ерөнхийдөө хэрэглэгчийн төсөл рүү хандсан боловч тоглоомын
дизайн, аудио дизайн, төслийн менежмент, тоглоомын график зэрэг богино хэмжээт
баримтат хуудсуудыг бас агуулж байсан юм. Оюутнууд өөрсдийнхөө сонирхолоор
хэрэглэгчийн төслийг сонгон авсан. Нэгдүгээр үед нийт 10 хэрэглэгч ирж өөрсдийн
асуудлаа танилцуулж хамтран ажиллах саналаа тавьсан. Эдгээр саналууд нь
тоглоомоос тоглоомчлол, энтертейнментийг хамарсан байв. Агуулгаар хангахаас
авахуулаад тоглоом програмчлах хүртэлх өөр өөр төрөлд мэргэшсэн 4-5 оюутнууд
баг болохыг хүссэн. Төслийн баримт бичгийг LIPS загварт үндэслэн боловсуулж,
төслийн загвар нь Linköping Их Сургуулийн Capstone загвараар хийгдсэн юм.[10]
Бүлгийн гишүүд зөвшилцлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан байх шаардлага тавигдсан.
Энэ баримт бичигт хэрэглэгчийнхээ төслийг 8 долоо хоногт гүйцэтгэх ажлыг хэрхэн
зохион байгуулахаа хэлэлцэн шийдвэрлэснээ оруулах ёстой. Гэрээнд зурсныхаа
дараагаар төслийн чиглэл, төслийн төлөвлөгөө, Ганттын диаграмаа гаргах ёстой ба
эхний 7 хоногоос хичээл дуустал хүртэлх хугацаанд баг 3 удаа хурал хийх ёстой.
Эхний долоо хоногийн гол ажил нь дээр дурдсан баримт бичгийг боловсруулах
байсан ба хурал бүрийнхээ мэдээллийг хадгалахыг тэднээс хүссэн. Баримт бичигт
мөн багийн гишүүдийн нэрсийн жагсаалт гүйцэтгэх үүрэгтэйгээ тусгагдах ёстой.
Процессийн дараагийн үе шат нь семинар дээр төслийн төлөвлөгөөгөө танилцуулах
юм. Уг төлөвлөгөөг мөн хэрэглэгчдэд танилцуулах ба танилцуулгыг бүлэг бүрийн
ажлын явцааас хамааруулан зохион байгуулдаг. Зарим бүлгүүд бие даан сайн
ажиллаж хэрэглэгчидтэйгээ харилцаж чадаж байхад зарим нь харин бэрхшээлтэй
тулгарч байв. Мөн энэ процесс дахь багш нарын үүргийг тогтворжуулахад
хүндрэлтэй байсан юм. Зарим төслүүд GTAL-ын судалгаатай холбогдож багш
мэдээлэл солилцоог хянахад хүрсэн.

ТУРШИЛТЫН ТӨСЛҮҮД
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Энэ хичээлээр нийт 6 төслийг санаачлан загварыг гарган хийхээр төлөвлөсөн.
Туршилтын төслүүдийн сэдэв нь:
1.

Худалдааны төвийн зар сурталчилгааны тоглоом

2.

Адал явдалт паркийн сурталчилгааны интерактив апликейшн

3.

Машины үйлдвэрийн цахим брошур

4.

Дэлхийн тоглоомын уралдаанд зориулсан тоглоомын машин

5.

Тоглоомын компанид зориулсан виртуал орчны хөгжүүлэлт

6.
Одон орон судлалын төвд
байв.

зориулсан богино хэмжээтэй кино танилцуулга

Дараагийн хэсэгт эдгээр төслүүдийг товч танилцуулах ба төслийн үнэлгээг
өгүүллийн төгсгөл хэсэгт тайлбарлаж тайлагнасан болно.
Төсөл #1: Зар сурталчилгааны тоглоом
Хоёр оюутан бүлэг болж зар сурталчилгааны орон нутгийн компани Mainostoimisto
SST-д зориулж сурталчилгааны тоглоом хийсэн. Вебсайтад байрших онлайн
тоглоом учир тоглоомыг JavaScript ба HTML5-г ашиглан хөгжүүлсэн. Эдгээр
технологийг өмнө өөр хичээлд ч, энэ хичээлийн эхний үед ч ашиглаагүй тул
оюутнуудад нэлээд сорилго болж байсан. Тэгэхээр эхлээд бие даан уг технологийн
үндэсийг судлахад хүрсэн. Хэрэглэгч Copter Game лугаа адил харагдах үзүүлэн
тоглоомыг хүссэн. Энэ тоглоом SST-ийн хэрэглэгчийн веб хуудас болон Facebook
хуудсанд хэрэглэгчийг зочлоход хүргэх зорилготой байв. [11] Үүний үр дүнд
хэрэглэгчийн сахиус нисээд бөмбөлөгүүдийг цуглуулан гудамжинд янз бүрийн
объекттой мөргөлдөлгүй тойрч байгаа тоглоомыг гаргах байв. Хэрэглэгчийг татан
дахин дахин зочлуулах буюу тоглуулахын тулд өндөр онооны жагсаалтыг агуулж
байсан.

Зураг 4. Mainostoimisto SST-ийн тогоомын демо [12]
Төсөл #2: Интер актив сурталчилгааны аппликейшн
Энэ төсөлд хоёр хэрэглэгч оролцсон. Эхний хэрэглэгч (Kiivert) Microsoft Kinect-д
суурилсан хөдөлгөөн илрүүлэгч мэдрүүр ашиглан интерактив сурталчилгаа хийх
санааг оюутнуудад өгөх сонирхолтой байсан бол [13] нөгөө хэрэглэгч нь (FlowPark)
адал явдалын хүрээлэнтэй бөгөөд тэдний бизнест интерактив сурталчилгааг хэрхэн
ашиглаж болохыг сонирхож байв. Энэ төслийн гол сорилго нь мөн л өмнө нь
ашиглаагүй технологи болох хөдөлгөөн илрүүлэгч байв. Зөвхөн XNA програмчлалыг
танилцуулсан байсан. Kiivert оюутнуудыг (4 оюутантай бүлэг) өөрсдийн
бүтээгдэхүүнд хараахан ашиглаагүй байгаа Microsoft Windows Presentation
Foundation (WPF) санг ашиглахыг идэвхжүүлсэн. Үүний үр дүнд оюутнууд
уламжлалт хайч-чулуу-даавуу тоглоомд хөдөлгөөн илрүүлэгчийг хэрхэн ашиглаж
болох талаар үзүүлэх чадвартай болсон.
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Төсөл #3: Цахим брошур
Энэ төсөлд Macring хэмээх машин үйлдвэрлэлийн компанид хоёр оюутан нийлж
цахим брошурын аппликейшн хөгжүүлэх даалгавартай. Энэ төсөлд хэрэглэгч
маркетингийн үйл ажиллагаандаа таблет хэрэгсэлийг хэрхэн ашиглаж болохыг
сонирхож байв. iPad-ыг зорилтот хэрэгсэл болгон сонгосон тул JavaScript ба HTML5
технологийг хэрэглэх шаардлагатай болсон. Үүний үр дүнд оюутнууд панорама
зураг, 360 градусаар эргүүлсэн 3D дүрслэлүүд, нэмэлт мэдээлэл зэргээр
үйлдвэрлэлийн шугамыг мэдээлэх интерактив брошурыг хийх боломжтой болсон.
Төсөл #4: Машинт тоглоомууд
Энэ төсөл нь Unity 3D тоглоомын хөдөлгүүр дээр хийгдэх цорын ганц тоглоом юм.
Үүгээр хэрэглэгчийн төслийн даалгаварын үе шатанд уян хатан хандсанаар гарах үр
дагаврыг тайлбарлахад чиглэгдэнэ. Энэ төслийн өөр нэг гол шинж нь бодит
хэрэглэгчгүй цорын ганц төсөл байгаа явдал юм. Тиймээс 4 оюутантай бүлэг Viope
компаний зохион байгуулсан тоглоом хөгжүүлэлтийн уралдаанд зориулж тоглоом
хийх даалгавар авсан. Эхний үед оюутнууд Nieder Kart хэмээх сүүлийн хэдэн арван
жилүүдэд төрөл бүрийн машинт тоглоомын нөлөөлөл тусаад байгаа тоглоомыг
хийхээр сонирхож байсан. Хэрэгжүүлэх маш олон төрлийн санаа байсан ба төслийн
менежментийн зарим сорилготой тулгарсан. Үр дүнд нь хожим тоглоомын
уралдаанд зориулж хөгжүүлэхүйц тоглоомын анхны загварыг гаргаж чадсан.

Зураг 5. Nieder Kart тоглоомын анхны загварын тайлан илтгэл
Төсөл #5: Виртуал орчны хөгжүүлэлт
Орон нутгийн Metaverstas хэмээх компанид зориулан 3D загварыг 3 оюутантай баг
хөгжүүлсэн. Энэ компани Life platform 2-ийг ашиглан виртуал сургалтын орчныг
хөгжүүлдэг. Хими ба биотехнологийн сургалтын холимог орчин болгон LabLife3D-г
зохиосон. [14] Оюутнуудын хувьд химийн лавлах ашиглан харах боломжтой
объектуудын зургаар виртуал сургалтын орчинд одоогоор хэрэглэгдэж байгаа 15
орчим объектийн загварыг хийсэн. Загваруудыг Autodesk3ds Max програм хангамж
ашиглан хийсэн. [16]

Зураг 6. Сургалтын виртуал орчинд зориулсан загвар объектууд
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Төсөл #6: Демо кино
Энэ төслөөр гурван оюутан нийлж орон нутгийн одон орон судлалын төв (Turku Их
Сургуулийн Tuorla ажиглалт)-д зориулан богино хэмжээний кино хийнэ. Төслийн
бүлэгт манай лабораторийн мэргэжилтэнгүүд, ТХШУИС-ийн Урлагийн академийн
оюутнууд орно. Төслийн зохицуулалт хийгдэхгүй тул оюутнууд үр ашигтай ажиллах
тал дээр сорилттой тулгарч байв. Тэд 2D, 3D график дээр ажиллах боловч бичиглэл,
анимейшн, үзүүлэлтэнд оролцохгүй. Хэрэглэгчийн хувьд агуулга хөгжүүлэх
туршлагатай. Энэ төслийн хүрээний гол сонирхол бөмбөрцгийн гадаргуу дээрх
визуал элемент, 2D болон 3D анимейшн юм. Үр дүнд хэрэглэгчийн тодорхойлсноор
визуал элементтэй кино танилцуулга хийгдсэн.
ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Өмнө дурдсанчлан энэхүү хичээл нь тоглоом хөгжүүлэлтийн салбарт CDIO
стандартыг хэрэгжүүлэх боломжийг ойлгоход чиглэгдсэн. Өөр өөр төрлийн
экспертиз шаардлагатай тул үнэлгээ нэлээд ярвигтай байлаа. CDIO 11-р
стандартад заасанчлан үнэлгээ нь оюутны хувь хүний, хүмүүс хоорондын
харилцааны болон бүтээгдэхүүн, системийг бүтээн бий болгох ур чадварууд,
онолын мэдлэгийг хамрах ёстой.[16] Хичээлийн үнэлгээ хийхдээ бид уг стандартыг
үнэлгээг өмнө нь, хэрэгжилтийн үед, дараа нь гэсэн 3 үе шатаар үнэлдэг LIPS
загвартай хослуулан ашигласан. [17] Ялангуяа өмнөх үе шатанд LIPS загварыг
төслийн чиглэл, төлөвлөгөө, Ганттын диаграммыг гаргах зэрэг баримт бичиг
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд ашигласан. Мөн өөрийн болон багийн гишүүдийн
үнэлгээг LIPS загвараар баримтжуулсан. [7] Үнэлэх чадамж нь инновацийн болон
[18] - д жагсаасан үнэлгээтэй холбосон хөтөлбөрийн хувьд тодорхойлсон чадамжууд
байна. Ингэхээр бид сонирхол, мотиваци, хувь нэмэр, ажлын болон тайлан,
илтгэлийн гүйцэтгэл зэрэгт багийн гишүүдийн бие биенээ үнэлэх аргыг ашигласан.
Үүн дээр багш, мэргэжилтэн, хэрэглэгчийн үнэлгээг мөн ашигласан.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
CDIO стандарт шинжлэх ухаан, техникийн өргөн хүрээг хамрах ба хичээлийн
үнэлгээг явуулах хэд хэдэн арга хэрэгсэлээр хангадаг. Гэсэн хэдий ч бидний
тохиолдолд үнэлгээний шалгуурууд нь хэрэглэхэд нэлээд сорилттой гэдэг нь
анзаарагдсан. Энэхүү хичээлд хамрагдсан оюутнууд Digital Media-гаас Тоглоом
хөгжүүлэлтийн талбарт нутагшин зохицох хэрэгтэй байсан тул туршилтын төслийн
сэдвүүд олон янз байсан гэдэг нь ойлгомжтой. Энэ нь хичээлийн үнэлгээг хийхэд
хүндрэлтэй болгосон. Юуны өмнө зарим оюутнуудын хувьд тоглоомын
хөдөлгүүрүүдийг хэрэглэхдээ тийм ч баяртай байгаагүй. HTML5, JavaScript зэрэг
технологиуд нь хоёр ч бүлгийн оюутнуудын хувьд мэдэхгүй, шинэ зүйл байв.
Түүнчлэн 2 бүлэг зөвхөн агуулга үйлдвэрлэх байсан нь хичээлийн гол цөмөөс
гадуур ажил байв. Цаашилбал нэг төсөл бодит хэрэглэгчгүй байсан болохоор
хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх боломжгүй болсон. Мөн өөр нэг төсөл өөр оюутнуудаар
зохицуулагдаж байсан. Дүгнэж хэлэхэд хичээлийн үнэлгээг хийхдээ эдгээр бүх
нөхцөлийг харгалзах хэрэгтэй байв. Цаашдаа бид хичээлийн цагийн хуваарийг
хэрхэн үр ашигтай төлөвлөх талаар анхаарах шаардлага тулгарч байна. Оюутнууд
эхний үе шатанд хэрэглэгчтэй уулзаж холбоо тогтоох хэрэгтэй нь ажиглагдсан.
Гэтэл нөгөө талаас энэ нь бас зарим нэг хязгаарлалт үүсгэж байгаа юм. Сонгох
төсөлдөө хэрэглэх технологийн шийдвэр гаргахаасаа өмнө агуулгыг нь бүхэлд нь
судалсан байх шаардлагатай. Мөн оюутан өөрсдөө хэрэглэгчийг олох хэрэгтэй юу
эсвэл багшийн тохиролцсон хэрэглэгчтэй ажиллах нь зөв үү гэдгийг бодох хэрэгтэй.
Судалгааны бүлгийг экспертээр ашиглах нь нэлээд үр дүнтэй туршлага боллоо.
Эдгээр экспертүүд тоглоом хөгжүүлэлтийн хамгийн сүүлийн үеийн ноү-хауг мэдэж
байсан юм. Төсөл программ хангамжаас гадна агуулга үйлдвэрлэлийн технологийг
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хамарч байсан тул үнэлгээний үе шатанд тэдний үүрэг их чухал байр суурьтай
байлаа.
Оюутнуудыг улам илүү идэвхжүүлэхийн тулд шинэ арга бодож олох нь чухал байсан
тул оюутнуудаар төсөл эхлэхээс дуусах хүртэлх ажлын урсгалыг гаргуулсан. Өмнө
дурдсанчлан энэхүү хичээл нь тоглоом хөгжүүлэлтийн салбарт CDIO стандартыг
хэрэгжүүлэх талаар бидний ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. Хичээлээр зочин
багш нарын лекц, семинарууд, аялалуудыг хийсэн нь төслийн процессийн
ойлголтын хүрээг өргөжүүлсэн. LIPS загварт тулгуурлан оюутны загвар гаргах
ажиллагааг сайжруулсан. Нөгөө талд бичиг баримт бүрдүүлэх ажиллагаа
хүндрэлтэй хэвээр байсаар байна. Туршилтын төслүүдийн хувьд хийж хэрэгжүүлэх
үе шат хамгийн гол түлхүүр нь байв. Тоглоомын үйлдвэрлэлд тест үүсгэх
циклүүдийг шинэ аргад тулгуурлан ашигласан. Оюутнуудад хоёр долоо хоногийн
циклийг ашиглуулсан ба үүнд одоогоор системтэй арга хандлага дутагдаж, бага
зэрэг хүндрэлтэй байсаар байна. Мөн цагийн хуваарьт зарим асуудал тулгамдаж
байна. Оюутнуудад ажиллуулж ашиглах хангалттай цаг гараагүй боловч
хэрэглэгчийн хувьд ерөнхийдөө төслийн үр дүнд сэтгэл ханамжтай байв.
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ТӨСЛИЙН АЖЛААР МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ БАТАТГАХДАА
ЗАГВАРЧИЛЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ
Helle Wivel
Орхус Их сургуулийн Инженерийн сургууль, Дани улс
Механик судлал, Шинжлэх ухаан технологийн факультет
Jane Flarup
Орхус Их сургууль, Дани улс
Бизнес, нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль
Бизнес, технологийн тэнхим
ХУРААНГУЙ
“Хувь хүний болон харилцааны ур чадвар”-ын талаар
CDIO-н сургалтын
хөтөлбөрийн 12 стандартын 6 стандартад дурдагдсан байдаг боловч үнэлж
дүгнэхэд туйлын хүнд чадвар юм. Хувийн хүний болон харилцааны ур чадвар нь
нийгмийн ба мэргэжлийн харилцааны үндсэн дээр оюутнуудын сурч авсан нуугдмал
мэдлэг юм.
Мэргэжлийн ба технологийн мэдлэгийн үр дүнг нь тооцож үнэлж дүгнэхэд хялбар
байдаг бол хувь хүний ур чадвар хэрхэн дээшилсэнийг хүлээн зөвшөөрөх үйл явц
нь хүндрэлтэй байдаг. Энэхүү өгүүллэгээрээ бид багаар ажиллах үйл явц болон
төслийн ажлыг идэвхжүүлэхэд тохирох зарим хэрэгсэлүүдийг нэвтрүүлсэн
туршлагаа танилцуулах болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Хувь хүн, харилцаа, ур чадвар, үйл явц, баг, төсөл
ОРШИЛ
Орхус Их сургуулийн Инженерийн сургууль нь оюутнууддаа инженерийн ур
чадварыг тусгайлан олгодог боловч ажил олгогчид нь өндөр ур чадвартай,
мэргэжлийн инженерээр хангагдахыг хүсдэг. Бидний ажиглалтаар ажил олгогчдын
зүгээс харахад нэгдмэл түвшинд ажиллах инженерүүдийн хэрэгцээ шаардлага өсөн
нэмэгдэж байгаа юм.
Нэгдмэл байдлаар өндөр түвшинд ажиллаж чадах
инженерүүдийн эрэлт хэрэгцээ дэлхий даяар өсөж байгааг бид мэдэрсэн . Багаар
ажиллан асуудлыг чадварлагаар шийдэж чадах техникийн болон хувь хүний ур
чадвар сайтай мэргэжлийн инженерүүдээр хангагдахыг үйлдвэрүүд хүсдэг. Данийн
ажил олгогчид багаар амжилттай ажиллах, инженерийн мэргэжлийн өндөр
түвшиний боловсролыг хувь хүний ба харилцааны чадвартай
хослуулахыг
шаарддаг. Бидний туршлагаар нийгмийн болон мэргэжлийн ур чадваруудад түлхүү
анхаарснаар инженер нь сонирхсон мэргэжлээ сонгож илүү сайн ажлын байр олж
авах болно. Бид CDIO-ийн үзэл баримтлалын дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж
байгаа боловч өдөр тутмын амьдралдаа янз бүрийн сорилтуудтай тааралдаж байна.
Манай оюутнууд хувь хүний болон харилцааны чадвар нь хамгийн чухал чадвар
болохыг ойлголгүй түүнийг эзэмшиж чаддаггүй.
Сургууль талаасаа сургалтын хөтөлбөр дэх төслийн ажлыг багаар гүйцэтгэсэн
оюутнуудын хувьд инженерийн салбарынхан маш их ялгаатай түвшин бүхий үр дүнг
үзүүлсэн болохыг туршилтаас харж болно.
Инженерийн сургуулийн хүрээнд
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төслийн ажилд хамрагдсан багийн оюутнуудын хувьд инженерийн чиглэлээр
суралцагчдын багийн үзүүлсэн үр дүн онцгой сайн байгааг бид ажигласан. Зарим
багууд болон оюутнууд чанарын өндөр түвшиний гүйцэтгэлтэй байхад харамсалтай
нь зарим оюутнууд эсрэгээрээ муу гүйцэтгэлтэй буюу хийгээгүй байсан. Энэхүү
сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнд оюутнуудын суралцах чадвар буюу судалгааны ур
чадвар гүйцэтгэл сайн боловч хувь хүний болон харилцааны ур чадварын гүйцэтгэл
нь хангалтгүй байсан гэдгийг тэмдэглэн хэлэх байна. Эдгээр ажиглалтуудаараа
мэргэжлийн ур чадварыг хувь хүний болон харилцааны ур чадвартай холбох CDIO-н
стандартад тохирох аргуудыг хайж олж батлан харуулах болно. Өнгөрсөн 2 жилийн
хугацаанд нийгмийн үзэл баримтлалыг дэмжих ур чадварын хэрэгсэлүүдийг судалж
байгаа ба энэ арга нь багийн үйл ажиллагаанд суурилна. Энэ хэрэгсэл нь төслийн
ажил болон бусад ажлуудыг оюутнууд өөрсдөө удирдан хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн бие
даасан хараат бус хяналт тавьдаг багийн мэргэжлийн удирдагчийг бий болгосон.
Бид ихэвчлэн оюутнуудын хийж буй ажлыг багшийн саналаар зогсоодог байсныг
болиулж ажлыг нь шалгасан удирдагч шийддэг байх тухай оюутнууд санал гаргасан.
Бидний бодлоор бидний ажигласан энэхүү хандлага нь өндөр ур чадвартай
инженерүүдийг бэлтгэх CDIO –н хэтийн зорилгыг хангахад нийцэхгүй байна . Бид
бүх сургалтын үйл явц, техник хэрэгсэл, орон зайг сурган хүмүүжүүлэх болон
мэргэжлийн асуудлуудаар оюутны багтай тэдний дунд нягт хамтран ажиллах
удирдагчид нь шилжүүлэх аргыг хайж олж нэвтрүүлсэн.
Johan Bankel , Lennart Persson [1] нарын дурдсанаар удирдагч нь багаар ажиллаж
буй оюутнуудын хичээл сурлага, эцсийн үр дүнд нь нөлөөлөх гол хүчин зүйл гэж
үзэхгүй байгаа юм. Инженерийн өндөр түвшиний мэдлэгтэй болж суралцах гол
хүчин зүйл нь хувь хүний болон харилцааны ур чадвартай өөрийн багийг хөгжүүлэх
явдал юм гэж бид үзэж байна.
Энэхүү өгүүлэл нь дараах гол асуултуудад хариулт өгөхөд чиглэгдсэн.
 Оюутнуудыг хэрхэн хувь хүний болон харилцааны ур чадварт сургах вэ?
 Төслийн багийг өндөр гүйцэтгэлээр хангах, үндсэн асуудлуудтай ажиллах
оюутнуудыг хэрхэн сонгох вэ?
 Төслийн ажлын явцад ур чадварын түвшинг хэрхэн зөв хэмжих вэ?
CDIO СТАНДАРТ
2010 оноос хойш Инженерийн сургууль нь бүх хөтөлбөрийнхөө мэргэжлийн үйл явц
ба аргуудыг системтэйгээр CDIO стандартын дагуу [2] болгосон. Энэ хугацаанд
инженерийн мэргэжлийн стандартыг бий болгоход харьцангуй хялбар байсан бол
түүний хувь хүний болон харилцааны хэрэгсэлийг стандартчлах нь хүндрэлтэй
болохыг ажиглалтын дүнд олж мэдсэн бөгөөд эдгээр чадварыг стандартын дагуу
үнэлэхийг чармайж байснаа онцлон тэмдэглэж байна. Профессор Edward Crawleyгийн CDIO-н тайлан (хуудас-8)-д доорх загвараар хувь хүний болон мэргэжлийн ур
чадваруудын хоорондын холбоог үзүүлсэн байна.
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Зураг 1. Хувь хүний болон харилцааны, мэргэжлийн ур чадваруудын
Venn-ий диаграм
Зураг 1-т хувь хүний чадвар бол угаасаа өөрт нь байдаг мэргэжлийн ур чадвар бол
багаар ажиллах харилцааны ур чадвар гэдэг үзэл бодлыг харуулсан байна. Гэвч
загварт дүрсэлсэн хэлбэрт мэргэжлийн ур чадварын хүрээ нь хувь хүний ур
чадвараар дүгнэгдэх нь хангалтгүй бөгөөд бусад сэтгэхүйн онцлог шинжүүдийг
дурдах хэрэгтэй. Бидний бодлоор уг загварт оюутны хувь хүний ур чадварыг хэрхэн
яаж эзэмшүүлэх нь тодорхой харагдахгүй байгаа дутагдал бий гэж үзэж байна.
Асуудлын талаар профессор Crawley CDIO-н 12 стандартыг үндэслэл болгон
нэгтгэн бичсэнийг доорх тайлангаас нь уншиж болно.
“Төгсөж байгаа инженерүүд нь үйл явцыг үнэлэх, инженерийн байгуулагад ажиллаж
байх үедээ үйлдвэрлэлийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байх ёстой. Их сургууль
төгсөгчид болон залуучууд, инженерээр төгсөгчид нь бүрэн төлөвшсөн, бие даасан
өөрийн гэсэн бодолтой байх ёстой гэсэн далд нэмэлт хүлээлт байдаг.” [3]
Профессор Crawley үйл явц, бүтээгдэхүүн, инженерийн зохион байгуулалт, бүрэн
төлөвшсөн, бие даасан, хувь хүн гэсэн түлхүүр үгүүдийг ашигласан юм. Энэ
өгүүлэлдээ эдгээр түлхүүр үгүүдийн хоорондын хамааралд гол анхаарлаа
хандуулсан байна. Өгүүллийн гол зорилго нь хамгийн сайн багаас өндөр чанартай
бүтээгдэхүүн гарна гэсэн гол хэрэгсэлийг олж харах явдал юм.
ТААМАГЛАЛ
Бидний таамаглалаар сайн ажиллах, сайн багийн ажиллагаа зэрэгт төслийн чанар
ба үр дүнг бэхжүүлэх үндсэн нөхцөл нь хувь хүний болон харилцааны чадварууд юм.
Таамаглалдаа тулгуурлан багийн ажиллагааны онолыг боловсруулж доор
дэлгэрэнгүй харуулна.
МЕХАНИКИЙН СУРГАЛТ
ХООРОНДЫН УЯЛДАА

ДАХЬ

ТӨСЛИЙН

БОЛОН

КУРСИЙН

АЖИЛ

Механикийн сургалтын хөтөлбөр нь 7 улирлаар зохион байгуулагддаг ба өнөөдрийг
хүртэл бид хамтын ажиллагааны хэрэгслийг бий болгон 1 ба 2-р улирлын
оюутнуудын ашиглаж байна. Механикийн чиглэлээр суралцагчид улирал бүр заавал
курсийн болон төслийн ажил гүйцэтгэнэ. 5-р улиралд оюутнууд инженерийн орчин
нөхцөлд нь очиж ажиллах буюу компани дээр инженерийн дадлага хийнэ. Энэ нь
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тэдний хувьд мэргэжлийн чиглэлээр хийх анхны дадлага төдийгүй зарим оюутны
хувь хүний ур чадварын түвшинд хүнтэй уулзах хэрэгцээ шаардлага нь болно. Зураг
2-т төслийн ажил, хичээл гэсэн сургалтын үндсэн хоёр үйл ажиллагааны хоорондын
холбоог үзүүлсэн. Хичээл бүрийн сургалтын зорилго нь төслийн ажилд хэрэглэгдэх
нэгдсэн хөтөлбөрөөр дамжуулан хоорондоо холбогдоно. Тодорхой сургалтын
зорилгыг оюутан хэрхэн биелүүлж байгаад нь төслийн ажил суурилах ба хичээл
бүрийн үнэлгээгээр дүгнэгдэнэ.

Зураг 2. Улирлын бүтцийн блок
Улирлын туршид оюутан хичээлээсээ техникийн мэдлэг ба учир шалтгааныг нь олж
мэдэхэд анхаарлаа хандуулна. Төслийн ажлаар оюутнууд баг болон хуваагдаж
үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн хамтын ажиллагааны хүрээнд үйлдвэрийн
түншүүдтэйгээ өрсөлдөх замаар инженерийн асуудлын шийдлийг хайдаг.
Оюутнуудад хувь хүний болон мэргэжлийн чадварыг төслийн ажлаар сургана
(CDIO Syllabus section 2) [2]. Хэдий тийм боловч оюутнууд “хийчихсэн ажил авах”,
инженерийн тайлбар, баримт ба шийдвэрлэсэн асуудлыг ашиглах, туршилт явуулах
болон мэдлэгийн нээлт хийх, системтэй сэтгэхэд анхаарлаа хандуулдаг хэдий ч
“ажлыг хэрхэн хийх вэ ”гэдэгт тийм ч их анхаардаггүй бөгөөд энэ нь хувь хүний ур
чадвар ба хандлага, мэргэжлийн ур чадвар ба хандлага, харилцааны ур чадвар
гэсэн агуулгатай юм.
Эдгээр үйл ажиллагаа нь өөр өөр улирлуудад (Зураг 3) хандлагыг хэрхэн бий болгох
болон төслийн багийн хяналтыг зохион байгуулах хэлбэрээр хийгддэг.
Төслийн баг болгох хэлбэр



Багийн ахлагч урьдчилан тодорхойлох
Оюутнууд чөлөөтэй сонгох

Харилцааны чадамж



Тодорхой хичээлүүдийг заах
Үнэлэх

Багийн ахлагч чиглүүлэх (Чиглэл тус бүрээр)


Техникт чиглэсэн :асуудлыг шийдэх
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Үйл ажиллагаанд чиглэсэн: маш сайн арга замаар төслийг удирдах
Төслийн багийн бүтэц
Урьдчилан
тодорхойлсон

Чөлөөтэй
сонгосон

Харилцааны
чадамж
Хичээл
заах

Үнэлэх

Ахлагч чиглүүлэх
Техникийн

Үйл ажиллагааны

1-р улирал

х

х

х

х

х

2-р улирал

х

х

х

х

х

3-р улирал

х

х

4-р улирал

х

х

Дадлага

х

х

6-р улирал

х

7-р улирал

х

х
х

х

Зураг 3. Механикийн мэргэжлээр суралцагчдын төслийн багийн дүрслэл
ХЭРЭГСЭЛ
Төслийн ажлын явцад хувь хүний болон харилцааны чадварыг оюутнуудад
эзэмшүүлэхдээ доорх 2 хэрэгсэлийг ашигласан.



Багийн сэтгэл зүйн үйл ажиллагаа, үзүүлэлтийн тухай суурь онол
Jungian-д суурилсан хувь хүнийг шалгах хэрэгсэл

Төслийн эцсийн үр дүнг ойлгоход хамгийн чухал нь багийн сэтгэл зүйн үйл
ажиллагаа юм. Хэрхэн үр дүнг өөдрөгөөр төгсгөх, үр дүнд хүрэх гол хүч нь хэн байх
вэ? Багийн гишүүдээс хэн нь манлайлах үүрэгтэй байх, хэн нь ажлыг эхлүүлэх, хэн
нь гаргасан санаануудыг авах, хэн нь үр дүнгийн чанарыг баталгаажуулах, хэн нь
хугацаанд анхаарлаа хандуулах вэ? Ажлын явц болон бусад асуудлуудыг
шийдвэрлэх мөч, хэм хэмжээг хэрхэн тодорхойлох вэ? Хамгийн сайн баг байх [4]
Tuckmann-ы 4 үе шат бүхий ойлголтоор бүлгийн үйл ажиллагааны үндсэн ойлголтыг
авч үзсэн.






Үүсгэх (баг)
Зөрчилдөх (өөр өөр зан чанаруудаас түгээмэл суурь зан чанарыг хайж олох)
Нормчлох (түгээмэл хэм хэмжээг хайх)
Гүйцэтгэх (сайн баг болно гэдэгт итгэж найдах)
Зогсоох (ажил дууссаны дараа багийг хуваах)

Энэ онол нь нэрд гарсан боловч хамгийн сайн баг байх үе рүү олон оюутнууд хүрч
чаддаггүй болохыг бид олж мэдсэн. Өөрөөр хэлбэл : бодитойгоор
тодорхойлогдоогүй зарим нэгэн тодорхой бус хувь хүний болон харилцаанд
тулгуурласан сайн баг байх гүйцэтгэл нь багийг амжилттай гэж үнэлүүлсэн. Нэг
талаас оюуны чадамж, үнэт зүйлс, хэм хэмжээ, хандлагуудын мэдрэмжээр
тодорхойлогдоно. Нөгөө талаас ажлаас хойш сууж үлдэх гэсэн үзэл бодолтой
зарим хүмүүс байдгийг онцлон тэмдэглэн хэлэх байна.
Баг бий болсоноос хойш сайн баг болтол хөгжихдөө асуудлын уялдааг олох явдал
юм гэж Katzenbach, Smith нар тэмдэглэн хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл асуудалд
тохирсон манлайлах үүргийн хуваарилалт, бие даасан хамтын хариуцлага, хийх
ажлын алсын хараа буюу зорилго, хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд шийдэх,
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нээлттэй уулзалт ярилцлага форум зохион байгуулах зэрэг нь эцэстээ хүлээн
зөвшөөрөгдсөн найдвартай төлөв байдал бий болгох болно. [5]
Энэ нь хувийн зан чанарыг нэг хэвийн болон олон талт байдлаар шалгахад
хэрэглэгдэх оюутнуудыг дэмжих хэрэгсэл юм. Уг хэрэгсэл нь хүний зан чанарыг үнэн
зөв тодорхойлж чадахгүй учраас зөвхөн баримтлах үндсэн чиг шугамыг гаргаж өгөх
юм. Хүчээр зохион байгуулсан багт тулгуурласан төслийн ажил нь олон оюутнуудад
зарим талаараа нөлөөлөхгүй цаг үрсэн дэмий зүйл болж байгаа ба сайн баг байхын
эхлэл нь урам зориг, эрч хүчтэй байх явдал гэж бид тооцоолж байна. Багийн
гишүүдийн ажил үүргийг харуулсан бидний сайн мэдэх алдартай загвар бол Belbin
юм. Бид Belbin-ний вэб хуудаснаас ишлэл болгон авсантай санал нэг байна. “Баг
бол ажил гэдэг нэрийн доорх бүлэг хүмүүс биш бөгөөд хэн юу хийх ямар ажил
үүрэгтэй болох нь бусад гишүүддээ ойлгомжтой байх бие даасан цуглаан юм.
Багийн гишүүд өөрт байгалиас заяасан чадвартаа тохирох хамгийн үр дүнд хүрэх
нэг ажил үүргийг эрж олж гүйцэтгэнэ.”[6] Харин бид багаа бүрдүүлэхдээ хувь хүний
зөн билгээрээ гишүүдээ сонгодог эсвэл анд найзуудаасаа сонгож баг бүрдүүлэх
гэсэн 2 хэлбэрт тулгуурлан Jungian арга хэрэгсэлийг сонгож байна. Энэ шалгах арга
хэрэгсэл нь зөн билгийг нээн илрүүлэх, хүмүүсийг хувийн зан чанараар нь бүрэг
ичимхий, нүүрэмгий нийтэч, шинийг санаачлагч, зохион байгуулах чадвартай гэсэн 4
бүлэгт (Myers-Briggs төрлийн үзүүлэлтийн харьцуулалт, DISC бусад) хуваан авч
үздэг[7]. Зөн билгийг нээх систем нь өнгө өнгийн (цэнхэр, улаан, шар, ногоон) тэгш
өнцөгтөд хуваасан 4-н төрлийн 25 асуултанд харгалзах хариулт бүхий систем юм.
Өнгө өнгийн дугуй тус бүрт хувь хүний тодорхой зан чанарууд харгалзана.

Зураг 4. Хувь хүний зан чанарын үзүүлэлтийн дугуй.
Энэ шалгах арга нь санамсаргүйгээр сонгодог тул бид өөр арай илүү тохиромжтой
шалгах арга хэрэгсэлийг жилийн турш хайж байна. Дээрх шалгах хэрэгсэл болон
бусад шалгах хэрэгсэлүүдийн хамгийн чухал нь оюутнуудын ааш занг зургаар
гаргаж өгдөг бөгөөд харилцах арга ухаан, зан чанарын сүүдэртэй тал (өөрөөр
хэлбэл эсрэг өнгөнүүдээр) , манлайлах арга ухаан зэрэгт анхаарлаа хандуулж
хувийн зан чанарыг нь хөгжүүлэхэд тусалдаг. Оюутнуудын хувийн зан чанарын
тухай тайлан бидэнд байгаа бөгөөд түүнд тулгуурлан тайлан дахь чухал гол гол
асуудлуудыг ганцаарчлан ярилцах, бусад хүмүүсийн онцлог зан чанарыг хүндэтгэх
тэсвэр тэвчээр гаргах гэсэн аргуудыг хэрэглэнэ. Төвөгтэй асуудлуудыг давтан
сургах замаар багийг дэмжих багт суурилсан хэлбэр нь бүлгийг ямар ч ажил хийсэн
итгэл дүүрэн, найдвартай болгоно гэж харж байна. Хэрэв хийх зүйлээ сайн хийсэн
тохиолдолд багийг өндрөөр үнэлэх үү эсвэл эсрэгээрээ байх уу гэдгийг бид удаан
хугацааны туршид судлах болно.
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БИД ЮУ ХИЙСЭН БЭ?
Оюутны багаар ажиллах илүү нийлмэл чадварыг хөгжүүлэхийн тулд хувь хүний
болон харилцааны чадамжид 1-р улирлын эхнээс анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйг
олж мэдсэн. 1-р улирлын хувьд оюутны хувийн сонирхолд нь анхаарч ур чадварыг
зааж танилцуулсан.
2-р улиралд багаар ажиллах ажиллагаанд анхаарлаа
хандуулсан. 3 ба 4-р улиралд багт анхаарлаа хандуулж үйл ажиллагааг нь
үргэлжлүүлэхээр төлөвлөсөн. 5 дахь улирлын дараа бүх зүйлийн өсөлтийг дүгнэсэн.
Сүүлийн 2 улиралд зөрчилдөөн, ажлын явц, хурд, болон харилцааны чадварт
суралцан бие даасан баг бий болно гэж бид таамагласан.
Бидний хийсэн зүйлс:
1-р улирал: Оюутны хувь хүний чадамжид нь анхаарлаа хандуулсан байдал
a) Хувь хүний зан чанарын төрлийг тогтоох Jungian тестийг танилцуулах (лекц 2 цаг
)
b) Оюутан бүр тестийн үр дүн болох хувийн зан чанарынхаа тухай тайланг хүлээн
авах
c) Оюутан бүрд таатай орчин нөхцөлд хөгжих боломжтой өөрийн хүч чадлаараа
зорилгодоо хүрэхэд туслах бие даасан сургагч багшийг санал болгох.
2-р улирал: Багийн харилцааны чадамжид анхаарлаа хандуулсан байдал
a) Хувийн зан чанарт нь тохирсон сайн багийн онол ба бүлгийн онолыг
танилцуулах (лекц 2 цаг). Одоо бид өөр өөр зан чанартай хүмүүсээр баг
бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулж байна.
b) Баг бүр улиралд дор хаяж нэг удаа бүлгээрээ давтлага авна.
c) Баг бүр ажлынхаа тайланд зорилгоо тодорхойлон нийгмийн нөхцөл байдлууд
дахь бүлгийн эрсдлийн төлөвлөгөө, хямралын төлөвлөгөөнүүдээ багтаасан байна.
d) Бусад багуудын ажлын тайлан буюу багийн ажлын явц агуулгыг багтаасан явцын
тайлангуудыг харьцуулна. Тайлан нь үнэлж дүгнэгдэхгүй боловч багаараа хэлэлцэж
сургагч багш уншиж танилцана.
Цаашид эдгээр үйл ажиллагаанд тохиолдох асуудлуудыг шийдэх сургагч багш
бэлтгэх хэрэгтэй. Жишээлбэл: Явцын дунд болон мэргэжлийн инженерийн түвшин
гэсэн 2 үе шатанд оюутнуудын үйл ажиллагааг удирдан, хяналт тавьж зааж сурган
ажиллах үүрэг бүхий сургагч багш байна. Багийн ахлагч нь багийн ажилд гол үүрэг
гүйцэтгэж анхаарлаа хандуулан ажиллаж чаддаг байх ёстой гэж Bankel, Persson [1]
нар үзсэнтэй бид одоогоор санал нэг байна. Гэхдээ бүлгийн хөдөлгөгч хүч буюу гол
үүргийг нь багийн удирдагч гүйцэтгэнэ гэдэгтэй санал нийлэхгүй байгаа юм. Бидний
харж байгаагаар багийн хөдөлгөгч хүч, багийн ажиллагаа гэдэг нь баг өөрөө юм.
Харин бүлгийн хувьд багийн ахлагч эсвэл сургагч багшийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх
нөлөө, харилцааны техник, хувийн зан чанарын тест гэх мэт зүйлүүдийн туслалцаа
хэрэгтэй .

ОЮУТНУУДЫН ТУРШЛАГА
Бид нийгэмд боловсролын нөхцөл байдлыг оюутны боловсролын чанараар
дамжуулан өгөхөд анхаарч байна. Мөн боловсрол олгох үйл явцын хэсэг бүрийг
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дүгнэн оюутанд амжилттайгаар зөв чадамж олгож байгааг харуулж байна. Зохион
бүтээх, оновчлох, тооцоолох гэх мэт хязгаарлагдмал асуудлуудыг дүгнэхэд
хялбархан боловч харилцааны түвшин, өөр өөр хувийн зан чанарын хандлагуудын
зөрчилийг шийдэх зохицуулалт, нэг ангийн оюутнуудын хамтын ажиллагаа зэрэг
тодорхой бус хүчин зүйлүүдээр үйл ажиллагааг нь дүгнэхэд их хэцүү бараг
боломжгүй мэт харагдаж байна. Төслийн явцад оюутнууд ирээдүйн ажилдаа
хэрэглэх шинэ мэргэжлийн ур чадварыг олж авна. “Бие даасан өөрийн гэсэн
бодолтой, бүрэн төлөвшсөн байх” гэдгийг юу гэж боддог тухай үзэл бодол,
рефлексүүд ба хувь хүний болон харилцааны чадамжуудын тухай мэдлэг дээр
үндэслэн төслийн ажлаа хийнэ. [3]
Зураг 5-аас төслийн бүлгийг 4 ангилал, төслийн ажлын явцад тохирох ажлууд,
онолын хичээлүүдийн дүнгийн харьцуулалт, төслийн бүлгийн гүйцэтгэлийн түвшин
зэргийг харж болно. Ингэснээр төслийн явцыг оюутнуудын сонирхолтой нь холбох
эсвэл чадамжийг нь үнэлэх, бүлгийн судалгааны түвшин
хоорондох хүчтэй
хамаарлыг харж болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Зураг 5. Төслийн багийн ангилал
Энэ бол өгөгдсөн нөхцөл байдал биш юм. Гэсэн хэдий ч бид маш сонирхолтой
таамаглал дэвшүүлж байна. Төслийн ажлаар олж авах ур чадвар, хамтран
ажилласан байдал, тэдэнд зориулсан ажлууд нь бүлгийн гишүүдийг гайхшруулсан
байвал бүлэг үйл ажиллагааныхаа үзэл бодлоос суралцана гэж таамаглалаа.
Бүлгийн үйл ажиллагааны талаарх саналыг бүлгийн дүнгийн хамт доорх 4
жишээгээр харуулав. Зураг 5-ийн тэгш өнцөгт тус бүрээр жишээг авсан болно.

1-р тэгш өнцөгт дэх бүлгийн төсөл
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Сэтгэгдэл:
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Багаараа маш сайн харилцдаг байсан. Бид бүх зүйл дээр санал нийлдэггүй
байсан ба заримдаа маш идэвхтэй ярилцдаг байсан.
Багийн амжилттай ажиллах хамгийн чухал зүйл нь багийн зохион байгуулалт
гэдгийг сурч мэдсэн.
Өөрийгөө ойлгох бусдын зан чанарын тухай мэдэж авах нь сонирхолтой байсан.
Өөрийн болон бусдын хүчтэй ба сул талын тухай мэдэх нь намайг илүү сайн
багийн гишүүн болгосон.
Үйл ажиллагааны явцад баг доторх үл ойлголцолыг мэдэрч хэрхэн үр дүнтэйгээр
даван туулж чадах вэ? гэдгийг мэдэж авсан.
2-р тэгш өнцөгт дэх бүлгийн төсөл

6.5

Өндөр

7

Сэтгэгдэл:
Багаар ажиллах үед хийж байгаа ажил бүхнийг үнэлнэ.
Би төслийн ажлаас бүтээлч байх, бодитой байх чадваруудыг олж авсан. Бидэнд
зөрчилдөөн гарсан үед багийн ажилдаа анхаарах хэрэгтэй.
3-р тэгш өнцөгт дэх бүлгийн төсөл

7

Өндөр

12

Сэтгэгдэл:
Өөр өөр зан чанартай хүмүүсийн хувьд ажлын явц нь мөн ялгаатай харагдаж энэ
нь эхэндээ надад баг бүрдүүлэхэд хүнд мэт санагдаж байсан. Гэвч энэ бодол эрс
өөрчлөгдөж баг улам хүчтэй болсон. Надад үүрэг даалгавраа биелүүлж дуусахад
үргэлж хэцүү байдаг энэ бол миний засах шаардлагатай хувийн асуудал гэдгийг
би мэдэж байна. Одоо би энэ дутагдалаа засахаар шинэ арга хэрэглэж байгаа.
Зарим муу тал маань арилж байгаад би баяртай байна. Би хамгийн сүүлд үлдэх
биш санаачлагч болсон.
Цаашид төслийн ажлаараа надад таалагддаг оюутнуудтай хамтран ажиллахаас
татгалзах бодолтой байна. Учир нь харилцан адилгүй зан чанартай оюутнаар баг
бүрдүүлэн илүү сайн бие даасан төслийг гүйцэтгэх бүлгийг бий болгоно гэхээр
үнэхээр баяртай байна.
Төслийн манлайлагч хэрхэн хамтран ажиллаж гайхалтай баг бүрдүүлж болохыг
мэдрэн тохирох замын дагуу багийг зохион байгуулна.
4-р тэгш өнцөгт дэх бүлгийн төсөл

7.9

Доод

10

Сэтгэгдэл:
Эцсийн тайлан, төслийн сайн шийдлээр төслийн үр дүн харагдана.
Миний хувьд төслийг хэрхэн удирдах вэ? гэдэгт илүү суралцсан. Мэргэжлийн
дагуу үйлдвэрийн том төслүүдийг гүйцэтгэх явцдаа яагаад суралцаж болохгүй
гэж.
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Дээрх байдал нь бидний ажигласнаар бол явцын гүйцэтгэл өндөр байгаа багийн
төслийн ажил өндрөөр үнэлэгдэнэ гэсэн холбоо харагдаагүй. Харилцааны чадамж
бол оюутнуудад үйлдвэрт очиж ажиллах үед шаардлагатай бөгөөд түүнийг ямар
нэгэн хэлбэрээр үнэлж дүгнэж чадахгүй юм. Мэдлэг бол оюутнуудын хэв маяг, зан
чанарын нэг хэсэг бөгөөд ажлын туршлагаас олж авах зүйл юм.

ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүлэл нь доорх асуудлуудаар нээлттэй ярилцах зорилготой.
 Оюутнуудыг хэрхэн хувь хүний болон харилцааны ур чадварт сургах вэ?
 Төслийн багийг өндөр гүйцэтгэлээр хангах, үндсэн асуудлуудтай ажиллах
оюутнуудыг хэрхэн сонгох вэ?
 Төслийн ажлын явцад ур чадварын түвшинг хэрхэн зөв хэмжих вэ?
Хувь хүний болон харилцааны чадамжийг тайлбарлах CDIO-н зургаан стандартад
тохирох үйл ажиллагааны явцыг танилцуулж дээрх гурван асуултанд хариулахыг
зорьлоо.
Үйл ажиллагаа эхлэнгүүт жигд анхаарч, харилцааны чадамжийг нэвтрүүлэхэд
хамгийн их найдвар төрүүлсэн зүйл бол багийн ажлын явцад сургагч багшийн
зохион байгуулах байдал гэж дүгнэж байна.
Бүлгийн гишүүн бүрийн хувийн зан чанарын онцлогт тулгуурлан оюутныг бүлгийн
үйл ажиллагаанд татан оруулах нь багийн үйл ажиллагаанд шууд дэмжлэг үзүүлэх
бүлгийн хөдөлгөгч хүч болно.
Мөн бид бие даасан байдлаар багийг хөгжүүлэхэд багийн ахлагч биш баг өөрөө гол
үүрэг гүйцэтгэхийг инженерийн сургуулийн багийн ажилд нэвтрүүлсэн. Хувийн зан
чанарыг нь тестээр шалгасан нь чухал ач холбогдолтой ба багийн ахлагч сургагч
багшийн заасныг ойлгоход хэрэгтэй гэж үзэж байна.
Эцэст нь CDIO хөтөлбөрийн 3-р хэсэг, 2.4-2.5-р хэсгүүдийг үндэс болгон хэрэглэхийг
хичээсэн бөгөөд үнэлгээний систем ашиглан оюутнуудын чадамжийг үнэлж дүгнэх
нь хангалтгүй гэж дүгнэж байна. CDIO-г хөгжүүлж байгаа тохиолдолд энэ сэдвийг
судлах нь тун сонирхолтой байх болно.
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ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН РУБРИК ҮНЭЛГЭЭ: ДӨРВӨН БОДИТ
БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Peter J. Gray
Чалмерсийн Технологийн Их Сургууль
ХУРААНГУЙ
Төсөлд суурилсан сургалтын үр дүнг үнэлэх нийтлэг хандлага бол албан ёсны
заавар буюу шалгуур хүснэгтийн систем (рубрик) ашиглах явдал юм. Гэвч рубрик
ашиглах үед тохиолдох тодорхой сорилтууд байна. Эдгээр сорилтууд нь явцын
болон нэгтгэн дүгнэх үнэлгээний аль алиных нь хувьд төсөлд суурилсан сургалтын
үр дүнтэй олон янзаар холбоотой. Үүнээс гадна, оюутан, багш аль алинийх нь дунд
энэхүү дүгнэлтийн системийн шалгууртай холбоотой нийтлэг ойлголцолд хүрэхэд
бэрхшээл байдаг гэсэн судалгаа байдаг. Шведийн Готенбүрг дэхь Чалмерсийн
Технологийн их сургуульд томилогдсон зочин судлаачийн хувиар зохиогч нь
бакалавр болон магистрын түвшний төсөлд суурилсан хичээлүүдэд рубрик бий
болгох талаар хэд хэдэн хичээлийн ахлагчидтай (шалгагч) нягт хамтран ажилласан.
Тодорхой хичээлийн сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг гаргахдаа Америкийн
Коллеж, Их Сургуулиудын Нийгэмлэг (AAC&U)-ийн Бакалаврын сургалтын хүчин
төгөлдөр үнэлгээ (Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education-VALUE)
төслийн үр дүнгээс нутагшуулан боловсруулсан. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь кэйс
болсон ба энэ талаар өгүүлэлд тодорхойлон бичлээ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Төсөлд суурилсан сургалт, рубрик – шалгуур хүснэгтээр дүгнэх систем, сурган зүй,
инженерийн боловсрол.
Төсөлд суурилсан сургалтын хувьд оюутнуудын сургалтын үр дүнг үнэлэхэд
тулгардаг хэд хэдэн өвөрмөц бэрхшээлүүд байдаг. Эдгээр элементүүд нь төслийн
концепц төрөх явцын чанар, дизайн ба түүний хэрэгжилт болон үр дүнгээс гадна
бүтээгдэхүүний чанар зэргийг үнэлэхтэй холбоотой асуудлуудыг өөртөө багтаадаг.
Үйл явц нь асуудлыг шийдвэрлэх түүнчлэн чухал, дүн шинжилгээний болон бүтээлч
сэтгэлгээг өөртөө багтаадаг. Түүнчлэн энэ нь ихэнхдээ гадаад харилцагчидтай
хамтран ажиллах хэрэгтэй болох буюу салбар дундын багийн ажиллагааг оруулдаг.
Биет загвар эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүн, систем түүнчлэн төслийн хөгжлийн,
хэрэгжүүлэх үйл явцын үр дүнгийн аман болон бичгийн тодорхойлолтыг тус төсөл нь
оруулж болно. Үүнтэй холбогдуулан, үйл явц ба бүтээгдэхүүний үнэлэлт нь CDIOийн хичээлийн сэдвийн ихээхэн хэсгийг юмуу бүгдийг нь татан оролцуулдаг.
Төсөлд суурилсан сургалтын үр дүнг үнэлэх нийтлэг хандлага бол албан ёсны
заавар буюу шалгуур хүснэгтийн систем (рубрик) ашиглах явдал юм. Гэвч рубрик
ашиглах үед тохиолдох тодорхой сорилтууд байна. Эдгээр сорилтууд нь явцын
болон нэгтгэн дүгнэх үнэлгээний аль алиных нь хувьд төсөлд суурилсан сургалтын
үр дүнтэй олон янзаар холбоотой. Үүнээс гадна, оюутан, багш аль алинийх нь дунд
энэхүү дүгнэлтийн системийн шалгууртай холбоотой нийтлэг ойлголцолд хүрэхэд
бэрхшээл байдаг гэсэн судалгаа байдаг. Шведийн Готенбүрг дэхь Чалмерсийн
Технологийн их сургуульд томилогдсон зочин судлаачийн хувиар зохиогч нь
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бакалавр болон магистрын түвшний төсөлд суурилсан хичээлүүдэд рубрик бий
болгох талаар хэд хэдэн хичээлийн ахлагчидтай (шалгагч) нягт хамтран ажилласан.
Эдгээр хичээлүүд нь Бүтээгдэхүүний хөгжил (MPP126); Хэрэглээний механик
(TME130);
Үйлдвэрлэлийн
дизайнБүтээгдэхүүний
семиотик
(MPP071);
Үйлдвэрлэлийн системийн төслийн өмнөх судалгаа (IAR058) байв.
Тодорхой хичээлийн сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг гаргахдаа Америкийн
Коллеж, Их Сургуулиудын Нийгэмлэг (AAC&U)-ийн Бакалаврын сургалтын хүчин
төгөлдөр үнэлгээ, (Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education-VALUE)
төслийн үр дүнгээс нутагшуулан боловсруулсан. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь кэйс
болсон ба энэ талаар өгүүлэлд тодорхойлон бичлээ.
УДИРТГАЛ
Чалмерсийн их сургууль нь CDIO санаачлагын үүсгэн байгуулагчдын нэг юм.
Өнгөрсөн 10 жилийн турш багш нар бүтцийн загварыг хангахын тулд олон төрлийн
газар CDIO стандартыг хэрэглtсээр байгаа ба сургалтын хөгжлийн төлөө агуулгатай,
уялдаа холбоотой CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн байна.
Шведэд дээд боловсролын үнэлгээний үндэсний загвар зэрэг төслүүд нь нийт
боловсролын хөтөлбөрийн чанарын гол хүч болдог үзүүлэлт юм. Төсөлийн үе шат
нь (жилийн эцсийн төсөл, бие даалтын ажил) боловсролын хөтөлбөрийн сүүлд
гардаг. Эдгээр нь мэдлэг ашиглахад хэрэгтэй мэргэжлийн ур чадвар бүхий
хөтөлбөрийн явцад олж авсан сахилга батын мэдлэгийг сургалтын туршлага
болгоход зориулдаг.
Төслийн үе шат нь Шведийн боловсролын системд өндөр үнэлэгдсэн байдаг.
Чанарын заалт зэрэг шингэсэн төслийн тайлан нь их дээд сургуулийн санхүүжилтэд
их нөлөө үзүүлдэг. Нэмж хэлэхэд, төслийн үе шатын үнэлгээ хийхэд зөвхөн тухайн
хичээлийн мэдлэг хамаараад зогсохгүй бас төслийг төлөвлөх, зохион байгуулах,
багийн ажиллагаа, аман болон бичгийн харилцаа зэрэг мэргэжлийн ур чадварыг
хөтөлбөрт чиглүүлэхэд ашигладаг.
Суралцахуйн гурван холбоо
Суралцахуйн гурван холбоосд гол анхаарах зүйл нь оюутнуудын сургалтаас
хүлээгдэж буй тодорхой үр дүнгийн тодорхойлолт юм. Тодорхой оюутнуудын
сургалтын үр дүнгийн зорилго нь багш нарын заах арга барилыг, оюутнуудын сурах
арга барилыг чиглүүлэх болон явцын ба нэгтгэн дүгнэлтийн үнэлгээг анхаарах
явдал юм. Энэ бүтээлч сэтгэхүйн арга барил нь оюутан болон тэдний сургалтын
анхны үзүүлэлтийг тодорхой болгож байгаатай нийцэж байгаа явдал юм.Тухайн
баримт бичигт зааснаар бүх сургалтууд нь үүсмэл тэгшитгэлийн дагуу CDIO
хөтөлбөрөөр боловсруулсан тул үүнд тулгуурлаад оюутнуудын зорилгын дагуу
тэдний сургалтын үр дүн эерэг байна.
Нэмж хэлэхэд, сургалтын шалгагч нар нь ( удирдах зөвлөгч нарын хариуцлага дор)
тодорхойлсон үр дүнг заах болон суралцах үйл ажиллагааг тайбарладаг сургалтын
материалын стандартыг боловсруулдаг байна. Шалгагч нар нь түүнчлэн алхам
алхамаар төслийн баг бүрдүүлэх болон менежментийн гарын авлага, тайлан бичих
гарын авлага гэх мэт нэмэлт материалыг бүтээсэн байна. Сургалтын тайлбарын нэг
хэсэг болгон шалгагч нар нь үнэлгээний хуваарийн бүтэц болон үнэлгээний
шалгуурыг тогтоосон. Рубрикийн үнэлгээ нь дараах чадваруудыг хамардаг.
Оюуны болон практик ур чадвар



Шүүмжлэлт сэтгэлгээ
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Бүтээлч сэтгэлгээ
Бичгэн харилцаа
Аман харилцаа
Унших
Тооны чадвар
Мэдээллийн чадвар
Багийн ажиллагаа
Асуудал шийдвэрлэх

Хувь
хүний
хариуцлага

ба

нийгмийн

 Иргэний оролцоо, мэдлэг- Орон
нутгийн ба олон улсын төвшинд
 Олон төрлийн соёлын талаарх
мэдлэг, ур чадвар
 Ёс зүйн учир шалтгааныг тогтоох
 Насан туршдаа суралцах мэдлэг
чадвар
 Нэгтгэж болон хэрэглэж сурах
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Рубрик нь өөртөө сургалтын тодорхой үр дүнг багтаасан байдаг ба тэр нь үнэлгээ
хийхэд нөхцөл байдлыг хангасан боловсруулалт, үнэлгээний шалгуурыг
тайлбарласан тайлбар толь ба ерөнхий хэсэг гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг. Рубрик нь
үнэлгээний шалгуур, үнэлгээний хэмжүүр болон үнэлгээ нь үнэн зөв гэсэн тайлбар
нотолгоотой товч дэлгэрэнгүй танилцуулга зэрэгийг өөртөө агуулдаг. Эдгээр нь
сургалтын хөгжилд тодорхой үнэлгээ өгөх үйл ажиллагааны эхлэх цэг болж өгдөг.
БОДИТ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА
Суралцахуйн гурван холбоосд дараах гурван зүйлсийг зохион байгуулсан. Үүнд:
сургалтын үр дүн, сургах болон суралцах үйл ажиллагаа, сургалтын үнэлгээ. Эдгээр
нь удирдагч багшийн шаардлагыг VALUE рубрик хэрхэн хангаж байгааг харуулдаг.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх төсөл- МMP 126 болон Хэрэглээний механикийн төсөлTME130
Эдгээр хоёр хичээлийн удирдах зөвлөгч нар нь багийн ажлын үр дүнд төвлөрөхийг
хүссэний дагуу дараах хоёр сургалтыг хамтад нь авч үзсэн. Тэд хоёулаа рубрик
ашиглах болно.
Сургалтын үр дүн
Сургалтын тодорхойлолтонд заасны дагуу ММР126 төслийн зорилго нь хөндлөн үйл
ажиллагааны төслийн багийн өөр өөр мэргэжлийн оюутнуудтай оноосон үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүнийг боловсруулж оюутнуудыг жинхэнэ бүтээгдэхүүний хөгжлийн төсөл
дээр дадлага хийлгэх явдал юм. Магадлан хүлээсний дагуу ММР126 төслийн
дуусахад оюутнууд нь тодорхой техникийн мэдлэгтэй болсон байх ба мэргэжлийн ур
чадварыг эзэмшсэн байх болно.
Үүний адилаар ТМЕ130 төслийн оюутнуудыг онол болон хэрэглээний мэдлэг, ур
чадварыг хоёуланг нь багийн ажиллагаа, харилцааны тусламжтайгаар эзэмшүүлэх
зорилготой юм. Энэ явцад оюутнуудад тооцоолол болон туршилтын аргуудыг
ашиглан математик загварчлалын мэдлэгээ хэрэглэх боломж олдож байгаа.
Сургалтын орчин нь харилцаа холбооны ур чадвараа сайжруулан багийн
ажиллагааны туршлагаа хөгжүүлэх замаар зохион байгуулагдсан. Хэрэглээний
Механик сургалтын төсөл нь шингэн болон хатуу механик, салхин цахилгаан
үүсгүүрийн сэнсний бүтцийн динамик асуудлуудыг загварчлахын тулд ANSYS
Workbench ашиглан загварын өө сэв, цав илрүүлэхэд тусгайлан анхаардаг.
Оюутнууд нь өмнө нь сурсан техникийн мэдлэг, чадвар болон мэргэжлийн ур
чадвараа ашиглан үйлдвэрлэлийг нэгтгэх төлөвтэй байна.
Хэрэглээний механикийн оюутнууд нь бүгд өөр өөр мэргэжилтэй тул өөр өөр үр дүн
үзүүлэхийг таамаглууштай юм. Гэсэн хэдий ч бүх оюутнуудыг багаар ажиллах, янз
бүрийн бүтэцтэй бүлэгт хамтран ажиллах, өөрсдийн техникийн судалгаагаа амаар
болон бичгээр танилцуулах чадвартай болохыг хүлээж байгаа.
Сургах ба сурах үйл ажиллагаа
Бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх төслийн (ММР126) сургалтын гол элемент нь төсөл өөрөө
бөгөөд бүтээгдэхүүнийг боловсруулах сэдэвтэй холбоотой лекцүүдийн цуврал юм.
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Төсөл нь аж үйлдвэрийн компани болон зах зээл/хэрэглэгчдийн эрэлтийн хэрэгцээнд
дүн шинжилгээ хийх, шаардлагыг тодорхойлох, үзэл баримтлалын үечлэл, техникийн
ба эдийн засгийн үндэслэлийг судлах, нарийвчилсан зураг төсөл ба барилгын загвар
боловсруулах зэрэг даалгаваруудыг агуулдаг.
Оюутнуудыг нэг багт 6-8 өөр өөр мэргэжлийн, өөр өөр хичээлийн гишүүд байхаар
хувиаралсан. Баг болгон үйлдвэрлэлийн болон эрдэм шинжилгээний удирдагчтай.
Бүх төсөл нь яг адилхан мастер процессийн дагуу явагддаг ба түүнд нь урьдчилан
таамагласан үр дүн болон эрдэм шинжилгээ, аж үйлдвэрийн удирдагчид болон бусад
өөр оюутны багаас бүрдсэн зураг төсөл, шинжилгээгээр батлагдсан хяналтын
хязгаарыг багтаадаг. Эцсийн шатанд нь төслийн тайлан дээр төслийн семинар болон
загвар ба прототипын үзэсгэлэн гаргадаг.
Лекцүүд нь сургалттай холбоотой заалтанд тусгасан бүтээгдэхүүнийг боловсруулах
сэдвийг хамардаг. Агуулгын ач холбогдолтой лекц, утга зохиолын сургалтын тухай
тусгай тайланг баг тус бүр хийсэн байх ба эцсийн төслийн тайланд хавсаргана.
(ТМЕ130) хэрэглээний механикт төслийн үндэслэл дээр тодорхойлсноор сургалтын
тайлбарт салхин сэнсний ир боловсруулах нь шинэ салхин цахилгаан үүсгүүрийн
станцын хөгжилд чухал алхам болно гэж заасан байна. Энэ нь аэродинамик, бүтцийн
динамик болон хатуу биеийн механикийн ихээхэн мэдлэгийг шаарддаг. Хянан
шалгагч нарын мэдлэгийн хүрээнд бүрэн салхин цахилгаан ирийн талаар ямар ч
тодорхойлолт нээлттэй унших материалд байдаггүй байна.
Тиймээс, сургалтын лавлагаанд өгөгдсөн мэдээллийг ашиглан салхин турбины ирний
3D төсөөллийг бий болгож тооцооллын шингэний динамик ашиглан даралтын
тархалтыг тооцоолох зорилготой юм. Оюутнууд багаараа дараах даралтыг
хувиарлалтыг ашиглах ёстой, салхины ир нь ачаалалыг даах бүтэцтэй материалын
загварыг гаргахын тулд бүтцийг сайжруулах механик дүн шинжилгээ хийх. Эцэст нь
багууд нь тухайн ирний согог нь хэр том байвал түүнийг илрүүлж болох вэ гэдгийг
тооцож үнэлгээ хийнэ.
Сургалтын үнэлгээ
Эдгээр хоёр сургалтын төслийн төрөл болон агуулга нь ялгаатай байхад аль аль
хоёр сургалтын үндсэн үр дүн нь хувь хүний, багийн үйл ажиллагаа, төслийн
боловсруулалт ба хэрэгжүүлэх үйл явцтай хамаатай байдаг. Тодорхой чиглэл нь
төслийн бүтэц болон тайлан, агуулга түүнчлэн төслийн өөрийн чанарт нь өгөгдсөн
байдаг. Жишээлбэл, ММР126 Бүтээгдэхүүн Боловсруулалтын Төсөл сургалт нь
бүтээгдэхүүний техникийн агуулга, ойлголт, бүтээлч байдал,инновацийн түвшин, зах
зээлийн ба хэрэглэгчийн ойлгох чадвар, эдийн засаг ба нөөцийн үр ашиг болон
техникийн ашиглалт зэрэг шалгуурыг тавьдаг. Оюутнууд нь тус хэсэгт юу багтсан
байх ёстойг тайлбарладаг ерөнхий агуулгатай тайлан олгогдсон байдаг. Багш нар нь
үүнд бүтэц, гарын авлага болгон удирдлагын чанартай ханддаг ба бүрэлдэхүүн нь
шалгуурыг хангасан эсэх нь дүгнэн үнэлэхэд ашигладаг.
Оюутнууд тэднээс юу хүлээж байгаа талаарх маш их мэдээлэл авдаг ч Бүтээгдэхүүн
Боловсруулах төслийн шинжээч нь дараа дараагийн экспликацид шаардлагатай
чухал ач холбогдолтой сургалтын үр дүнг тодорхойлсон: өөрийн ур чадварыг
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ашиглан багийн бусад гишүүдтэй харилцан нийтлэг зорилгоо биелүүлэн бусад
багийн гишүүдийн ур чадвар, мэдлэгийг ч бас хэрэгтэй зүйлд ашиглах. Бүтээгдэхүүн
Боловсруулах төслийн багийн гишүүн нь өмнө нь багт ажиллаж байсан үеээ
одоогийн хувийн үнэлэмжээ харьцуулан хардаг. Тухайн хэлбэр нь төслийн техникийн
агуулгад оруулж байгаа хувь нэмэр. төслийн бүтээлч хэмжээсд оруулж буй хувь
нэмэр, төслийн баримт бичиг ба удирдан явуулахад хариуцлага зэрэгийг багтаасан.
Оюутнууд өөрийн болон бусад багийн гишүүдийн хувь нэмрийг аль алинд нь 5
шатлалт үнэлгээ өгдөг. Үүнд: 1-маш муу, 2-муу, 3-дунд, 4-сайн, 5-онц сайн.
Үүний нэгэн адил Хэрэглээний Механикийн (ТМЕ130) төслийн удирдах зөвлөгч нь
дараах үр дүнг хэрэгтэй үнэлгээний арга гэж тодорхойлсон. Үүнд: бүлэгт өөр өөр
байрлалд хамтран ажиллаж багаар ажиллах чадвартай гэдгээ харуулах. Энэ ы
багийн ажиллагаатай холбоотой шалгуур нь техникийн оруулж буй хувь, багийн
харилцан холбоо, тэдний үүрэг хариуцлага түүнчлэн оюутнууд нь өөрсдийгөө
мэдэгдүүлэхгүйгээр үнэлэх шаардлага гардаг ба тэдний багийн гишүүд нь дөрвөн
ангилалд 1-10 (ихээс бага руу) хэмжээнд үнэлдэг.
Аль аль хянан шалгагч нар нь бие биенийхээ шалгуурын явц болон үнэлгээг хянаж
баталгаажуулдаг.
AAC&U
багийн ажлын рубрикийн шалгуур нь Бүтээгдэхүүний Боловсруулалт
төслийн өмнөх үед сайн байсан дараа нь туршилтаар шалгагдан 2012 оны намар
элссэн оюутнуудтай зөвлөлдсөний эцэст өөрчлөгдсөн. AAC&U багийн анхны 5
шалгуур:






Багийн хуралд хэрхэн хувь нэмэр оруулдаг
Багийн гишүүдэд хэр нэмэр дэмжлэг үзүүлдэг
Багийн хурлаас гадна хэр хувьдаа нэмэр болдог
Багийн уур амьсгалд хэрхэн уусч чаддаг
Асуудалд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг

Багийн уур амьсгалд хэрхэн уусч чаддаг шалгуурт хамгийн их өөрчлөлт орсон. Үүнд:
o
o

Бусад багийн гишүүдийн чадварт итгэлтэй байгаагаа харуулах
Эелдэг байж хүндлэл үзүүлэх.

Шинэ рубрик нь Бүтээгдэхүүн Боловсруулах (ММР126) болон Хэрэглээний Механик
(ТМЕ130) төслүүдэд аль алинд нь туршигдах ба 2013 оны хавар удирдан чиглүүлж
цаашдаа 2013-2014 оны хичээлийн жилд сайжруулан бүрэн хэрэгжүүлэхийг
тооцоолж байгаа.
MPP071 – Үйлдвэрлэлийн дизайн - Бүтээгдэхүүний семиотик
Сургалтын үр дүн
Үйлдвэрлэлин дизайн – Бүтээгдэхүүний семиотик (МРР071) төслийн сургалтын
тодорхойлолтод энэ хичээлийн зорилго бол бүтээгдэхүүний семиотикийн онолын
тухай суурь мэдлэг олгох ба дизайны төсөлд дүн шинжилгээ хийх чадварыг хөгжүүлж
бүтээгдэхүүний харилцааны шалгуур дээр анхааран бүтээгдэхүүнийг загварчлах
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явдал. Энэ сургалтыг төгссөний дараа оюутнууд дараах зүйлүүдийг чаддаг болсон
байх ёстой. Үүнд:
 бүтээгдэхүүнийг семиотик онолд тулгуурлан тодорхойлж өөрийн нэр томьёндоо
сайн багтай байж бусад зүйлсийг харахдаа семиотик арга ашиглах
 үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээ, боловсруулалт болон хэлэх гэсэн санааг хүргэж
гүйцэтгэх
 тодорхой амьдралын хэв маяг, нөхцөлд, практик загварын ажил, тодорхой
илэрхийлэл гэх мэт зүйлсд семиотик бүтээгдэхүүний семиотик онолыг хэрэглэх
 хүссэн бүтээгдэхүүнээ хэлэхийг хүссэн санаагаа ухамсартайгаар бүсдадхүргэх
Сургах ба сурах үйл ажиллагаа
Энэ нь танилцуулах сургалт учир унших хичээлүүдийг агуулдаг лекц, семинар,
дасгал болон бие даасан загвар төсөл г.м. Загварчлалын төсөл нь самбар дээрх
зураг. самбар дээрх илэрхийлэл, үзэл баримтлалын бүдүүвч зураг, санаа бодлын
бүдүүвч зураг, 3D загвар, Power Point дахь танилцуулга ба бичгэн дүн шинжилгээ
зэргийг хамардаг.
Сургалтын үнэлгээ
Энэ нь дөнгөж эхлэж байгаа оюутнуудад ( бакалавр) зориулагдсан ба Аж үйлдвэрийн
загварчлал инженерийн сургалтын дүн шинжилгээ хийх чадварыг хөгжүүлж
бүтээгдэхүүний харилцааны шалгуур дээр бүтээгдэхүүны загварчлал дээр анхаарах
явдал юм. Оюутнуудад бүтээгдэхүүн загварчлах хүссэн бүтээгдэхүүнээ хэлэхийг
хүссэн санаагаа ухамсартайгаар загварчлахад, шалгууруудыг хэрэгжүүлж эхлэх энэ
бүхнийг ойлгоход нь тусалсан байх ёстой.Семиотик шинжилгээ гэдэг нь тэмдэг болон
бэлэг тэмдэг судлах явц бөгөөд тэд хоорондоо хэрхэн харилцвал утгыг бий болгох
талаарх судалгаа юм.Энэ нь дүн шинжилгээ хийх, боловсруулах, бүтээгдэхүүн
захиасыг өгүүлэх чадвартай байх ба дараа нь практик загварчлалын ажилд
бүтээгдэхүүний семиотик онолыг хэрэглэх.
Эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг нь аргачлалыг ашиглан төслийн бичгэн дүн шинжилгээ ба
бүтээгдэхүүний семантик чиг дүн шинжилгээ хийх нэр томьёо, гешталтын хууль,
үндсэн хэлбэр, гоо зүйн асуудал, амьдралын хэв маяг г.м. Энэ ажил нь маш бүтээлч
түүнчлэн хувийн субъектив шинж чанар агуулсан болохоор хянан шалгагч нар давуу
болон сул талыг нь дүгнэхэд заримдаа хэцүү байдаг. Энэ нь шинэ оюутнуудад бүүр ч
хамаатай ба тэдэнд урам зориг, бүтээлч байдал, эрсдэлийг давах чадвар хэрэгтэй ч
яг тэр үед бодит байдалийг үнэлэх шаардлага гардаг, өөрийгөө хэт эерэг байн уу
эсвэл тэдний ажил нурж байна уу г.м.
Виксдромын дурьдсаны дагуу:
Семиотик гэдэг нь тэмдэглэлийн үйл явцын судалгаа-Семиозис.
Семиозис нь Персээр томьёлогдсон ба Чарльз Моррисоор тодорхойлогдсон байдаг,
өөрөөр хэлбэл ямар нэг зүйл нь зарим амь биетний үйл явц болж явдаг. (Morris
946:366 in Nöth 1990) Моррис нь семиозис, семиотикиин гурван хэмжээсийн үндсийг
олсон. Синтактик гэдэг нь автомашин эсвэл өөр тээврийн хэрэгсэлийн тэмдэгүүдий
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н хоорондын харилцааг судлах явц юм. Семантик нь тээврийн хэрэгсэлийн тэмдэг ба
зориулалтын харилцааг судалдаг бол прагматик нь тээврийн хэрэгсэлийн тэмдэг ба
түүний орчуулгын харилцааг судалдаг байна.
Эдгээр үзэл баримтлал нь MPP071-д оюутнууд
бүтээгдэхүүнийг үнэлэхэд
ашигладаг.
Нэмж хэлэхэд, загварчлалын шалгуурыг шийдвэрлэхэд
оюутнууд холбогдох 2 арга байдаг нь ААС&U-н хоёр рубрик юм.
Энэ нь суурь мэдлэгийн сургалт учраас үндсэн зорилгуудын нэг нь оюутнуудын
сахилга бат, ур чадвар болон цаашидын амьдралд шаардлагатай мэргэжлийн
мэдлэгийг нь хөгжүүлэх явдал юм.Доор рубрикийн шалгууртай холбоотой ариа илүү
туршлагатай үйлдвэрлэгчийн МРР071 гүйцэтгэлийг тодорхойлсон байна. Оюутнууд
эдгээр чадвараа хөгжүүлэх нь тэдэнд туслах ба тэдний судалгааны явцад тэднийг
бэлтгэж өгөх болно:
 Сониуч байдал - аливаа нэг сэдэвийг гүн ухаж ойлгох нь түүний тухай хүчтэй
сонирхолыг нээж баялаг мэдлэгийг олгодог.
 Санаачлага - шаардлагатай ажилыг бүрэн гүйцэтгэж дуусгадаг, мэдлэг, ур
чадвараа тэлэх боломжийг алдахгүй.
 Бие даасан байдал - боловсрох сонирхол, үйл ажиллагаа нь танхимаас гадна
хөгжиж цэцэглэдэг. Мэдлэг туршлагыг бие даан олж авдаг.
 Шилжих хөдөлгөөн - урьд өмнөх сургалтуудаас тодорхой мэдлэг, ур чадварыг нь
лавлаж үүнийгээ инновацийн ( шинэ бүтээлч байдал) шинэ нөхцөл байдалдаа
ашиглах.
 Тусгал - өмнөх сургалтын мэдлэг, амьдралын туршлага нь шинэ өргөтгөсөн
мэдлэгийн суурийг хангаж цаашдаа цаг хугацааны явцад өсөж дэвжих замыг нь нээж
өгдөг.
Дээрх тусгал сүүлийн шалгуур нь эцсийн бүтээгдэхүүний дүн шинжилгээний гол
анхааралд байдаг ба дүн шинжилгээ хийж тусгал байдалыг харуулахад хамгийн
хэцүү байдаг. Гэсэн хэдий ч, энэ тусгал шалгуур нь тэдний чадварыг хөгжүүлэх
оюутнуудын хэлэлцүүлэг тал дээр тэднийг дэмжихийн тулд ашиглаж болно.
Эдгээр хувилбарууд оюутнуудын ирэдүйн хөгжилд хамгийн тохиромжтой чиглэлийг
тодорхойлоход хувь нэмэр оруулна гэж удирдагч багш нар үзсэн байна.
IAR058 Үйлдвэрлэлийн төсөл-Өмнөх судалгаа
IAR058 нь үйлдвэрлэлийн инженерийн мэргэжилтэнүүдийн хувьд шижлэх ухааны
(MSc) зэрэгийн программд заавал үзэх ёстой сургалт юм.Энэ нь эхний жилийн турш
өөр заавал судлах ёстой сургалт дээр олж авсан мэдлэг, ур чадвараа нэгтгэн
ашиглах боломжийг олгодог.Сургалт нь бодит аж үйлдвэрийн ойрхон салбарын
хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдлэгээ хэрхэн ашиглах талаар суралцахад нь
туслах зорилгыг багтаадаг.Энэ нь магистрийн зэрэгийн дипломын ажил үйлдвэрлэх
төслийн урьдчилсан судалгаа болж өгөх юм.
Сургалтын үр дүн
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Төслийн бүлэгтэй идэвхтэй хамтран ажиллах замаар оюутнууд, практикт сайн
байгуулагдсан, шинжлэх ухааны онолыг шилжүүлэх сургалт хүлээн авах
боломжтой.Энэ судалгааны хүчин чармайлтаар дамжуулан удирдах зөвлөгч нь эхний
үр дүнг тодруулсан, боловсруулсан эсвэл харилцсан гэх мэт хэд хэдэн сургалтын үр
дүнг тодорхойлсон. Эхний ээлжинд LIPS төслийн моделийн гарын авлагыг ашиглан
төслийн төлөвлөгөөг зохион байгуулалттай бичиж гүйцэтгэх чадвартай
холбоотой.Эдгээр үр дүн нь дараах зүйлүүдийг багтаасан: асуудалыг тодорхойлох;
стрэтегийг тодорхойлох; шийдэл/таамагалал дэвшүүлэх; төслийн төлөвлөгөөг үнэлэх
( өөрсдийн хувийн болон бусад төслийн баримт бичиг, сөрөг хүчээр дамжуулан);
энгийн ойлгомжтой байдлаар тэдний төслийн төлөвлөгөөг тайлбарлаж хамгаалах
( ойлгомжтой хэл, хүснэгт ашиглан); багийн өөрчлөлт хөдөлгөөн өөрийн хариу
үйлдэлээ түүнчлэн өөрийгөө ирээдүйн мэргэжлийн инженерийн хувьд үүрэг
хариуцлагаа хэрхэн харж байгаагаа бичих ( тогтвортой байдал, ёс зүйн тухай
бодолоо оруулаад).
Заах ба сурах үйл ажиллагаа
Үйлдвэрлэлийн төсөл- (IAR058) өмнөх судалгаа курс нь дараах төслийн арга зүйн
практик сургалтыг өгдөг: уран зохиолын судалгаа, төслийн удирдлага, техникийн
тайлан төсөл, танилцуулга, тогтвортой шинжлэх ухаан, инженерийн ёс зүй гэх мэт
сэдвүүдээр өрсөлдөгчийн арга техникийг бичих.Сургалт нь төслийн бөлөгийн
хүрээнд зохион байгуулагдсан.Бүлэг хувиарлагдсаны дараа оюутнууд хэд хэдэн
орлох сэдэвийг сонгодог.Төслийн дагуу оюутнуудыг чиглүүлэх тэднийг зорилгодоо
хүрэхэд н; туслахын тулд баг болгон удирдагчидтайгаа долоо хоног болгон
уулздаг.Эдгээр уулзалтууд нь ихэвчлэн, холбогдох суурь онолыг олох, төслийн
төлөвлөлт дээр туршлага нэмж дээр нь туслалцаа оруулах, хэрэглэж буй програмд
хангамжийн багц техникийн дэмжлэг үзүүлэх, болон эцсийн төлөвлөлтийн тайлан
бичихэд нь дэмждэг. Мөн хянагч нь бүлгийн уулзалт тогтолцоог бүрдүүлэхэд
тусалдаг бөгөөд бүлэг дэх дотоод харилцааг хөнгөвчилж өгдөг.Үүнээс гадна төслийн
багууд нь хэд хэдэн компаниудад зочилж очдог ба шаардлагатай мэдээллээр хангаж
аж үйлдвэрийн туршлага олгодог наад захдаа нэг аж үйлдвэрийн холбоотой болдог.
Сургалт нь төслийн төлөвлөлт, уран зохиолын хайлт, эрдэм шинжилгээний ишлэл
болон танилцуулах арга техникийн тухай оюутнуудад ерөнхий мэдлэг өгөх
зорилготой цуврал лекцүүдийг агуулдаг. Уншлагын семинар нь Дүгнэн Дадлагажигч
дээр суурилсан байдаг ба төслийн ажлын номондоо шинэ санаа төрүүлж оюутнуудыг
урамшуулах зорилготой юм. Баг болгон нь тасралтгүй холбоо, баримтжуулалтын
тулд виртуал төслийн өрөөгөөр хангагдсан байдаг. Төслийн энэ виртуал өрөө нь
хянан шалгагч нар багуудын явцын амжилтыг хянан дагаж сургалтын үр дүнгээс
хамаараад багуудтай эргэх холбоо үүсгэх боломжийг олгодог.
Дээр өгүүлсэн сургалтын шинэ үр дүн нь оюутаны LIPS загвар нь хатуу чанд болон
зааварласан хэв маягтай бөгөөд завсрын тайланг танилцуулж байх хэрэгтэй гэсэн
саналын хариу арга хэмжээ болон боловсрогдсон.Үр дүнд нь сургалт нь бүтцийн
хувьд суларч Оюутнуудад бичгэн тайлан үдирдамж хоёрын хооронд их хугацаа
олгогдох болно.
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Сургалтын нэгтгэсэн шинэ үр дүн гармагц удирдах зөвлөгч нар нь эхлээд
Оюутнуудад танилцуулаад дараа нь хэд хэдэн боломжоор хангаад, хичээлийн
төлөвлөгөө үйл ажиллахааны багцийн хөгжүүлэх болно.
Сургалтын үнэлгээ
AAC&U рубрик нь энэ шинэ сургалтын явцын үр дүнг гурван суурийг хангасанаар
үнүлэх болно. Тухайлбал асуудалыг шийдэх, чухал бодлого ба бичгэн харилцаа
холбоо.
IAR058 урьдчилсан судалгаа оролцсон ч мөн хэрэгжүүлэлтийн тулд бүх арга
ашигласахгүй тул паралель LIPS төслийн рубрик загвар нь эхний дөрвөн шалгуурыг
үнэлгээний зорилгоор ашиглах болно: асуудлыг тодорхойлох, стратегийг
тодорхойлох, таамаглал/шийдэлийн санал болон боломжит шийдлийг үнэлэх.
Чухал бодлогын рубрик шалгуур нь Оюутнуудад дараах шалгууруудад анхаарахад
нь туслах болно: асуудлын тайлбар, нотлох баримт, дүгнэлтийг эсвэл үзэл бодолоо
ашиглах ба сонгох, агуулга болон таамаглалын нөлөө, оюутаны байр суурь, дүгнэлт
болон холбогдох үр дүн. Рубрикийн бичгэн харилцаа холбоо нь тайлангийн
болвсруулалтын төлөө ашиглагдах бөгөөд гол анхаарал нь үзэгчдийн бодол санааг
хамруулаад асуудлын агуулга болон зорилгод ханддаг.
Зорилго нь
бичгэн
даалгаварын нөхцөл байдал, агуулгын боловсруулалт, хүйс болон сахилга батын
конвенци, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр бичих албан ба албан бус дүрэм ба
тодорхой хэлбэр, синтакс болон механикийн хяналт.
Ирэх жилд шинээр боловсруулсан рубрик нь хээрийн туршилтанд орж
боловсруулагдах болно. Энэ нь оюутнуудын боловсролын туршлага болон багш
нарын нэр хүндэд сайнаар нөлөөлнө гэж найдаж байна.
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНЖЕНЕР ХӨТӨЛБӨРИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДЭД ЗАГВАРЫН
АСУУДАЛ БОЛОН ТӨСЛИЙГ НЭГТГЭСЭН НЬ
Huu Loc Nguyen
Хо Ши Мин хот, Вьетнамын Үндэсний Их Сургууль, Механик инженерийн факультет
Cong Bang Pham
Хо Ши Мин хот, Вьетнамын Үндэсний Их Сургууль, Механик инженерийн факультет
ХУРААНГУЙ
2010 оноос Механик Инженерийн факультет Үйлдвэрлэлийн инженер хөтөлбөрт
CDIO загварыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Одоогоор төрөл бүрийн инженер техникийн
чадваруудыг хичээлээр олгодог болоод байна. Инновацийн шинэ загвар гаргах
асуудал хичээлүүдийн агуулгыг бүхэлд нь хамарч байна. Эдгээр ур чадваруудыг
Инженерийн төслийн удиртгал, Машин зохион бүтээх төсөл, Үйлдвэрлэл техникийн
төсөл, төгсөлтийн төсөл гэсэн төсөлд суурилсан хичээлүүдээр нэгтгэн сургаж байгаа
юм.
Энэхүү өгүүлэлд CDIO хэрэгжүүлж эхэлснээс хойших гурван жилийн хугацаанд
хамаарах зорилтууд, агуулгууд, инновацийн шинэ загвар гаргахтай холбогдох
асуудлууд, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хэмжигдэхүүнүүд, үр дүнгүүдийг нэгтгэн
орууллаа. Зарим гол суурь хичээлүүдээ үзсэний дараа хийх төслүүд нь бодитоор
загвар гарган хийх боломж өгөх тул оюутнуудын CDIO ур чадварыг хөгжүүлэхэд
тустай. Е-сургалтын системийн хувьд орон зай, цаг хугацаанаас хамааралгүй сургалт
явагдах болмжтой учраас сургах, суралцах үйл ажиллагаанд ихээхэн дэмжлэг болж
байгаа юм.
Оюутнуудыг дүгнэхэд багш нараас гадна ангийнх нь оюутнуудаар үнэлүүлсэн.
Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээг хийхдээ үнэлгээний төрөл бүрийн үй ажиллагааны
зэрэгцээ оюутнуудын дунд асуулга судалгаа явуулсан. Өгүүллийн төгсгөл хэсэгт
идэвхтэй, туршилтанд суурилсан аргуудын үр дүн, үнэлгээ, хичээл тус бүрт ур
чадварыг хэрхэн нэгтгэсэн болон CDIO хэрэгжүүлэх үед гарсан сургамжуудын талаар
орууллаа.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Үйдвэрлэлийн инженер хөтөлбөр, сургалтын зорьж байгаа үр дүн, загварын асуудал,
төсөл
УДИРТГАЛ
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Ихэнх инженерийн хичээлүүдэд оюутанд үндсэн ойлголт зарчмыг эзэмшүүлэхдээ
товчхон даалгаваруудыг шийдвэрлүүлэх замаар зааж практик хэрэглээг бага
оруулдаг. Асуудлууд нь товч, тодорхой, нэг л зөв хариулттай байдаг бол бодит
амьдрал дээр хамаагүй урт, тодорхойгүй, олон шийдэлтэй байж болохоор байдаг.
Хичээлүүд оюутан бүрийн хувийн оролцоо чадварт тулгуурлан багаар ажиллахыг тэр
бүр дэмждэггүй байв. [1] Гэтэл ихэнх оюутнууд төгсөж гараад багийн гишүүн болж
ажиллах учраас багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь сургалтын нэг чухал хэсэг
байх ёстой юм. Загвараа амжилттай танилцуулахаас авахуулаад бизнесийн
амжилтад туслахад орчин үеийн дизайн, симуляцийн хэрэгсэлүүдийг сайн эзэмшиж,
харилцааны өндөр ур чадвартай байх шаардлага орчин үеийн инженерүүдэд
зайшгүй болж байна. Харилцааны чадвар, бизнесийн ашигт ажиллагааг мэджэ
ойлгох нь инженер хүний амжилтанд хүрэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйл юм.
Хүснэгт 1. Зохион бүтээх хичээлүүд
УЛИРАЛ
1

2

3

4

5

6

Математик, байгалийн ухаан

7

8

9

Үйлдвэрлэлийн
дадлага
Нийгэм, хүмүүнлэг, эдийн засаг, улс
төрийн мэдлэг

Инженерийн болон үйлдвэрлэлийн мэдлэг
Инженерийн
удиртгал

Машин
төсөл

(C,D,I,O)

(C,D,I,O)

зохион

бүтээх

Үйлдвэрлэлийн
инженерийн
төсөл

Төгсөлтийн
төсөл
(C,D,I,O)

(C,O)
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Бүтээлч чадварыг хэрхэн заах хөгжүүлэх талаар судалж бичдэг Sanatamarina [2]-ийн
хэлсэнчлэн “Сурч болдог ур чадварууд бий... бүх оюутнууд бүтээлч байж чадна.
Асуудал шийдвэрлэж, зохион бүтээхдээ бүтээч чадвар нь нээгдэж хөгжиж байдаг.”
ЗАГВАРЫН АСУУДЛУУДЫГ ХИЧЭЭЛД НЭГТГЭХ НЬ
Загвар гаргах ажиллагааг хичээлд нэгтгэхийн тулд сургалтын төлөвлөгөөний хувьд
загвар зохиох сэтгэлгээ хэрхэн заагдаж байгааг бүхэлд нь харах хэрэгтэй. Асудалд
суурилсан сургалт, зохион бүтээх дадлага ажлуудыг үйлдвэрлэлийн инженерийн
хөтөлбөрт хэрхэн нэгтгэснийг Хүснэгт 1-д харууллаа. Инженерийн төслийн удиртгал
(анхан шатны төсөл), Машины загвар зохиох төсөл (дунд шатны төсөл), Үйлдвэрлэл
техникийн төсөл (дунд шатны төсөл), Төгсөлтийн төсөл (ахисан шатны төсөл) нь
гүйцэтгэлийнхээ төвшнөөр багаас өндөр рүү чиглэж байгаа юм.
Загварын асуудлууд болон бүтээлчээр сэтгэх, агаар ажиллах зэрэг ур чадваруудыг
хичээл, төслүүдээр (1-ээс 8) нэгтгэснийг Зураг 1-д харууллаа.

Инженерийн удиртгал

Машин механизмын
онол
Машины загвар

Механик дизайны
процесс

1
п
п
3
п
п
4
1

Инженерийн төслийн
удиртгал

2

Машин зохион бүтээх
төсөл

5

Үйлдвэрлэл, техникийн
төсөл

6

7
Төгсөлтийн төсөл

8

Зураг 2. Бүтээлч сэтгэлгээ, багаар ажиллах чадварыг системтэй ахиулж хөгжүүлэх
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУРШИД ХИЙХ 4 ЗОХИОН БҮТЭЭХ ДАДЛАГА АЖИЛ
Эхний жилийн төсөл – “ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ”
Энэхүү загварын төсөл нь Зураг 2-т үзүүлсэнчлэн техникийн загвар гаргахад
шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг биечлэн хийж гүйцэтгэх замаар практикаар олж
авахад тусална. Энэ төслийн туршид инженер хүн эд ангийн хэлбэр загвар хэрхэн
гарсан болон загвар гаргахад ямартөрлийн биетүүд, бэхэлгээнүүд, эд ангиуд хэрэг
болдог талаар өргөн хүрээнд мэдэж авах шаардлага тулгарна.
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Зураг 2. Нэгдүгээр курсын оюутнууд биечлэн хийж гүйцэтгэж байгаа нь
Загвар гаргах ажиллагааг “Инженерийн удиртгал‟ хичээлд суулгах эхний оролдлого
нэлээд шулуухан шинжтэй буюу оюутнуудыг 5-6 хүнтэй баг болж хулгана баригч
машин хийх даалгавар өгөгдсөн.
Хоёрдугаар курсын төсөл – “МАШИН ЗОХИОН БҮТЭЭХ ТӨСӨЛ”
Машин зохион бүтээх төсөл нь механик инженер хүнд шаардлагатай мэдлэгийн цогц
юм. Математик, байгалийн ухаан, инженерийн суурь мэдлэгүүд, CDIO ур чадварууд
бүгд хэрэглэгдэнэ. Машины загварын хичээл болон машин зохион бүтээх төсөлд
математик, кинематик, статик, динамик, материаллын механик, техникийн материал,
үйлдвэрлэлийн техник, техникийн зураг зүй зэрэг хэд хэдэн хичээлүүд хэрэглэгдэнэ.
Мөн термодинамик, CAD, CAE, шингэний механик, техникийн загвар зэрэг бусад
хичээлүүд ч мөн адил ашиглагдана. Үйлдвэрлэхийн өмнө бүх эд анги, хүйцүүдийг
нарийн зурсан байх ёстой тул техникийн зураг нь машины загвар зохиолтын салшгүй
хэсэг юм.
Бүлгээр ажиллах туршлага хуримтлуулсанаар багаар ажиллах гэдэг санааг энэ
төслөөр танилцуулж байгаа юм. Хичээлд ээр заасан шинжилгээнүүдийг ашиглан
загварын эрэлд гарч байгаа ба хэрэгсэлүүд чухам яагаад ийм хэлбэр загвартай
байгааг судлан илүү сайн загварын хувилбар гаргана. Мөн машины аюулгүй
ажиллагаанд хамаарах хүчин зүйлстэй танилцах боломжтой. Оюутнуудаас
боломжийн ажил, багшаас үнэлж дүгнэх мөн боломжийн ажил шаардах төслийн
санааг олохын төлөө ажиллана.
Машины зохион бүтээх төсөл CDIO процессийн 4 үе шатыг хамрах ба 44 оюутныг
4,4-өөр нь 11 баг болгон 15 долоо хоногийн хугацаанд ажиллуулсаныг Хүснэгт 2-д
харуулав. Бүтээгдэхүүнд тавигдах үндсэн шаардлагын талаар даалгавар өгөгдсөн
үеэс эхлэн үе шаттайгаар төслөө хийж гүйцэтгэнэ. Эцсийн бүтээгдэхүүнийг зураг
хэлбэрээр гаргах хүртэл үе шатуудыг логик дарааллаар гүйцэтгэхийг Хүснэгт 3-д
харуулав. Эдгээр үе шатууд нь бие биеэсээ хамаарсан бөгөөд харилцан холбоотой,
нэг үе шат нь бусаддаа нөлөөлөх юм.
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Хүснэгт 2. Машин зохион бүтээх төслийн үйл ажиллагааны үе шатууд - CDIO үйл
ажиллагаа
CDIO
үйл
ажилла
гаа
C-санах,
сэдэх

Dзагвар
гаргах

Машин зохион бүтээх төслийн үйл ажиллагаа

CDIO чадамж

1-р үе шат: Асуудлыг таних, Хэрэгцээг ойлгох
4.3
Инженрийн
2-р үе шат: Шалгуур болон зорилгуудыг тодорхойлох
системийг
1 ба 2-р үе шат нь бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагын иж санаачлан сэдэх
бүрэн жагсаалт гаргахаас эхэлнэ. Хийх гэж байгаа машины 2.4 Хувь хүний ур
чадвар, шинж төлөв
асуудал нь яг юу болох талаар тодорхойлж бичнэ.
2.4.3
Бүтээлчээр
сэтгэх
3-р үе шат: Механизмыг сонгох
Энэ үе шатанд Механик хөтлүүр, машины элементийн схем
зургийг бэлтгэнэ.
4-р үе шат:План зураг
Загварын үйл ажиллагааны дараагийн ажил нь ерөнхий план
зургийг блок диаграммаар илэрхийлэх. Эд ангийн ерөнхий
хэлбэрийг ноороглоно.

4.4 Загвар гаргах
3.2 Харилцаа
3.2.1 Харилцааны
стратеги
3.2.3
Бичгийн
харилцаа
3.2.5
График
харилцаа
3.2.6 Аман илтгэл,
хүмүүс хоорондын
харилцаа

5-р үе шат: Эд ангийн загвар гаргах
Эд ангийн буюу машины элементийн загвар гаргах нь зохион
бүтээлтийн чухал үе шат юм.
6-р үе шат:Зургийг бэлтгэх, загварчлах, динамик симуляци
хийх
I-Хийх,
хэрэгжү
үлэх

OАжиллу
улахаш
иглах

7-р үе шат: Машинаа хийж турших
- Машин хийх (үйлдвэрлэх, угсрах)
- Турших
- Мэдээллийг хураах
- Загварын шаардлагын дагуу өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх
- Шаардлагатай бол загварыг өөрчилж дахин турших
8-р үе шат:Үнэлгээ хийн машиныг ажиллуулж ашиглах

4.5
хэрэгжүүлэх

Хийх,

4.6
Ажиллуулах,
ашиглах
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Хүснэгт 3. Машин зохион бүтээх төслийн Ганттын диаграмм
Долоо хоног

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

Баг бүрдүүлэх

1
Оюутан
4
A, B

Асуудлыг тодорхойлох,
загвараа гаргах

Баг

Машины
шаардлагууд

C, D

техникийн

Санаж сэдэх: Машины
кинематик
диаграммыг
шийдэх

Баг

План зураг

Баг

Эд анги болон машины
загвар гарган сонгож схиз
зурах

Баг

Машины 2D зураг, 3D
загварыг гаргах

Баг

Динамик
болон
анализийн симуляци

Баг

Машиныг хийх

Баг

Баримтжуулах,
илтгэх

тайлан

Баг

Машин зохион бүтээх төслийн эцсийн бүтээгдэхүүн ьн Зураг “-т үзүүлсэн шиг биет
загвар байна. Ийнхүү зохион бүтээх дадлага болж санаа, загвараа бодит бүтээл
болгох оломж олгоно.
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Зураг 3. Хоёрдугаар курсын оюутнуудын хийсэн бүтээлүүд
Гуравдугаар курсын төсөл – “ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТӨСӨЛ”
Энэ төсөлд оюутнууд ттодорхой нэг машин, механизмын элементийг биетээр хийх
ёстой. Зураг 4-т үзүүлсэнчлэн зургаа зурахаас авахуулаад 3D загвар гаргах,
материалаа сонгох, тохиромжтой машин, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, загвараа
сонгох, үйлдвэрлэх гэсэн үйл ажиллагаануудыг бүгдийг хийж гүйцэтгэнэ. Оюутнууд
CAD програм дээр 3D биетийг загварчилж, CAD загвараа CNC машин эсвэл бусад
багаж хэрэгсэл ашиглан хийж сурна.

Зураг 4. Гуравдугаар курсын оюутнуудын биетээр хийх дадлага
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Дөрөвдүгээр курсын төсөл – “ТӨГСӨЛТИЙН ТӨСӨЛ”
Энэхүү төгсөлтийн төслийн зорилго нь оюутнуудыг математик, байгалын ухаан,
инженерийн суурь мэдлэгээ тодорхой нэг техникийн асуудлыг шийдвэрлэхэд
ашиглах дадал чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ. Энэ нь эхний жилийн төслөөс
ялгаатай, оюутнуудад мэргэжлийн дадлага олгоход чиглэгдсэн. Оюутнууд
төлөвлөгөө гарган, зардлаа үнэлэн, тавигдах шаардлагыг гарган эцэст нь төслийн
саналыг бүхэлд нь гаргана. Зорилт нь Зураг 5-т үзүүлсэнчлэн бодит бүлэг загварыг
хөтөлбөрт оруулахад чиглэгдсэн.

Зураг 5. Төгсөх курсын оюутны хөгжүүлсэн 2-DOF CNC систем
ИДЭВХТЭЙ, ТУРШИЛТАНД СУУРИЛСАН НЭГДМЭЛ СУРГАЛТЫН АРГУУД
Оюутнууд төсөл хийхийн зэрэгцээ идэвхтэй суралцах, бүтээлчээр, багаар ажиллах
зэрэг сургалтын шинэ аргуудаар суралцаж байгааг Зураг 6-д үзүүллээ. Энэ нь
оюутнуудад загвартаа дүн шинжилгээ хийх, лекц, үндсэн ойлголт сорих асуулт, кейс
судлал, багаар ажиллах, оюуны давалгаа, семинарын тайлан, олон сонголтот асуулт
зэргээр дамжуулан харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх дадлага олгоно.

Зураг 6. Термоднамикийн хичээл дээрх загварын асуудлууд
Е –сургалтын систем, цахим хуудас, ... багштайгаа болон бусад оюутнуудтайгаа
форумаар харилцах зэрэг идэвхтэй суралцахад ихээхэн тус дэм болж байна. Эдгээр
нь идэвх санаачлагатай, бүтээлчээр үр дүнтэй суралцахад дэмжлэг болдог. Түүнчлэн
загварын симуляци хийх, үйлдвэрлэлийн арга ажиллагааг видеогоор үзүүлэх талаар
мэдээллээр хангадаг. Ганцаарчлан болон багаар ажиллах үйл ажиллагаанд туслах
виртуал лаборатори, номын сан болж өгөх юм. Е-сургалтын систем орон зай, цаг
хугацаанаас хамааралгүй явуулах боломж олгодогоороо сургалтын үйл ажиллагааг
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ихээхэн дэмждэг. Энд мөн инновацийн хэлбэр байнга дэмжигдэнэ. Ингэснээр
оюутнууд Зураг 7-д үзүүлсэн шиг шинэ, илүү дээр санаа олж техникийн асуудлыг
шийдвэрлэх боломжтой.

Зураг 7. “Машины кинематик, динамик” хичээлээр 4 оюутны гаргасан санаа
Сургалтын үр дүн (LO)-гийн шинжилгээ, үнэлгээ (өмнө, туршид, хойно) зохион бүтээх
төслийн хувьд Зураг 8-д үзүүлсэнчлэн идэвхтэй суралцах, туршилтад тулгаарлан
суралцах, нэгдмэл байдлаар суралцах аргуудаар хэрэгжинэ.

Зураг 8. Үнэлгээ (өмнө нь, явцад, дараа нь)
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CDIO-ийн 12 стандартын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ шалгуур хүснэгт ажиглав. CDIO
хэрэгжүүлэхийн өмнө болон хэрэгжүүлснээс 3 жилийн дараагаар өөрийн үнэлгээ
хийсэн мэдээллийг Зураг 9-д үзүүллээ.
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Зураг 9. CDIO-ийн стандартаар үнэлсэн өөрийн үнэлгээ
ДҮГНЭЛТ
Хичээл, төслүүдийг явуулах сургалтын үйл ажиллагаанд бүтээлч сэтгэлгээ, багаар
ажиллах болон харилцах ур чадвар, инновацийн процессийг нэгтгэн орууллаа.
Зохион бүтээх дадлага ажилтай CDIO-ийн чадамжийг Инженерийн төслийн удиртгал,
Машин зохион бүтээх төсөл, Үйлдвэрлэлийн техникийн төсөл, Төгсөлтийн төсөл
гэсэн 4 төслөөр дамжуулан олголоо.
Механик инженерийн хөтөлбөрт CDIO
хэрэгжүүлж эхэлснээс гурван жилийн дараа судлахад оюутнуудын идэвх оролцоо
нэмэгдэж, тэд инженерийн суурь ойлголтыг илүү сайн ойлгож мэдэн тэдний хувь
хүний, мэргэжлийн, багаар ажиллах, харилцааны, CDIO-ийн болон инновацийн ур
чадвар нэмэгдсэн.
Үнэлгээний үйл ажиллагаагаар оюутнууд өөрсдийн сурах үйл явцаа үнэлэх, ахиц
дэвшлээ хянах, төсөлд гаргасан амжилтаа үнэлэх боломжтой болсон. Цаашилбал
үйлдвэрлэл, сургалтын холбоог хардаг болсон. Ажил олгогчдын шаардаж буй
техникийн мэдлэг, ур чадварыг олгохын тулд хичээлүүд болон төслүүдийн агуулга,
заах аргыг шинэчилсэн. Төсөл нь өөрсдийн гаргасан загвар зургийнхаа дагуу
жинхэнэ загвар хийснээр өндөр төвшний инновациар CDIO ур чадвараа
сайжруулахад оюутнуудад тусалж байна.
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МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН УДИРТГАЛ
Son Thai Tran, Le Ngoc Thanh, Nguyen Quoc Binh, Dang Binh Phuong, Le Hoai Bac
Мэдээллийн Технологийн Сургууль,
Вьетнам улс, Хо Ши Минь хот, Шинжлэх ухааны их сургууль,
ХУРААНГУЙ
Бид 1-р курсын оюутнуудад зориулсан мэдээллийн технологийн удиртгал хичээл
төлөвлөсөн туршлагаасаа танилцуулж байна. Энэ хичээлийн үндсэн зорилго нь
компьютер болон тооцооллын тараархи ерөнхий ойлголтыг таниулах, мөн
мэдээллийн технологи (МТ)-ийн энгийнээс ахисан руу шаталсан мэдлэгийн
системийн танилцуулга, манай багш нарын судалгааны чиг хандлага, МТ-ийн нийгэм
дэхь хэрэглээ, МТ-ийн мэргэжлийн чадамж болон ёс зүй юм. Энэхүү хичээлийн
агуулга нь CDIO-ийн 4-р стандартад нийцэхээр боловсруулагдсан. Бид удиртгалыг 1р курсын оюутнуудад эхний болон хоёрдугаар улиралд заахаар2 хичээл болгон
задалсан. Эхний курсээр компьютер, тооцоолол, интернет, ёс зүй, анализ хийх болон
зарим техникийн чадварууд олгох ба загвар, хэрэгжүүлэлт, туршилт хийх бөгөөд энэ
нь МТ-ийн гадна талын ойлголтууд юм. Хоёрдох хэсэг нь энгийнээс ахисан руу
шаталсан мэдлэгийн сургалтын системүүд, манай багш нарын судалгааг агуулах
бөгөөд энэ нь МТ-ийг дотор өнцгөөс харсан ойлголтууд юм. Түүнчлэн бид
лабораторид суурилсан төслийн туршлага болон суралцагчдын мэргэжлийн
хандлага, хувийн чадварыг хэрхэн хөгжүүлдэг талаарх тайлбараа танилцуулна.
Эцэст нь бид хичээлийн явцын эерэг болон сөрөг сэтгэгдлүүдийг харгалзан хийсэн
дүгнэлтээ танилцуулна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
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4-р стандарт, Мэдээллийн технологийн удиртгал, CDIO сургалтын хөтөлбөр, төсөлд
суурилсан суралцах үйл явц
УДИРТГАЛ
CDIO стандартад 4-р стандарт [1] нь манай их сургуулиудад 1-р курсын оюутнуудад,
хөтөлбөр, сургалтын систем, ирээдүйн амжилт болон CDIO-гийн анхны ойлголтыг
бий болгоход чухал ач холбогдолтой. Олон ижил төстэй инженерийн ажил CDIO
хуралд танилцуулагдаж байсан. Ramon Bragós нар [2] CDIO үзэл баримтлалыг
ашиглан өөрсдийн бодож боловсруулсан инженерийн удиртгал хичээлийг Telecom
BCN, UPC, Barcelona-д танилцуулсан. Оюутнуудад үндсэн ойлголт болон
мэргэжлийн чадварууд хичээл болон энгийн төслүүдээр дамжин өгөгддөг. Үүнд
үндэслэн оюутнууд дараа дараагийн төлөвлөгдсөн хичээлүүдэд бидний шийдлийг нь
заах асуудлуудтай танилцах боломжтой. Yingzi Wang нар [3] тулгын чулуу төслийн
хэрэгжүүлэлтээ танилцуулсан байдаг. Тэд барилгын “инженерийн удиртгал”
хичээлийн нэрийг “барилгын загварчлал” болгон өөрчилсөн байна. Ялгаа нь
оюутнууд мэдлэг болон мэргэжлийн чадварыг сурч түүнийгээ ашиглан төсөл
зохиохыг идэвхитэй суралцах боломжтой. Xiaohua Lu нар [4] олон хичээлийг холбон
удиртгал хичээлийг орох нэг арга замыг танилцуулсан. Түүний хичээл дээр оюутнууд
өөр өөр бүлгүүд болон хуваагдаж төсөлд суурилсан сургалтад оролцдог.
Shantou University-д энэ төсөл нь оюутнуудаар компьютер удирдлагатай цамхаг кран
хийлгэх төсөл байдаг. Энэ үйл явц нь суралцагчдыг ялгаатай модулиуд болон
тэдгээрийн агуулгыг ойлгоход тусалдаг. Үр дүнд нь олон хичээлийг холбох нь
удиртгал хичээлийг төлөвлөх сайн арга гэж гарчээ. Goran Gustafsson нар [5]
инженерийн боловсролын хөтөлбөрийн ажлаа танилцуулсан. 1-p курсын удиртгал
хичээл нь оюутны урам зоригийг өдөөхөөр боловсруулагджээ. Тэд төслүүд болон
багийн ажлыг энэ жилийн гол хэсэг хэмээн тодорхойлжээ. CDIO арга замаар
инженерийн боловсролын шинэ загвар төслүүд хэрэгжүүлэх боломжтойгоор хөгжсөн.
Өмнөх олон тооны ажлууд дундаас бид 1-р курсын Мэдээллийн технологийн
удиртгал (МТУ) хичээлийг цөөн харсан. Энэ өгүүлэлд бид 1-р курсынхны МТУ
хичээлийг боловсруулсан өөрсдийн туршлагаа танилцуулж байна. Нэг талаасаа энэ
хичээлийн гол зорилго нь тооцоолол болон компьютерийн талаар ойлголтуудыг
таниулах, МТУ -ийн сургалтын систем дахь энгийнээс ахисан руу шаталсан
мэдлэгийг, манай багш судлаачдын судалгааны чиглэл, нийгэм дэх МТ-ийн хэрэглээ,
ёс зүй болон ажлын байрны боломжийн талаар танилцуулах юм. Нөгөө талаас 1-р
курсын оюутанд 4 жилийн турш судлах зүйлс болон төгсөөд ажиллах ажлын холбоо
хамаарлыг ойлгуулах явдал чухал. Түүнчлэн МТУ хичээл нь оюутнуудад зөвхөн
Вьетнам гэлтгүй дэлхий дахины МТ-ийн шаардлагыг харуулах болно.
Энэ хичээлийг үзсэний дараа 1-р курсын оюутан МТ-ийн хөгжил дэх өөрийн байр
суурийг өөрөөр харах болно. Энэхүү эхлэлийн цэгээсээ оюутнуудад ирээдүйн ажлыг
төсөөлөх болон тодорхойлоход туслах юм. Энэ нь мөн төгсөхөөс өмнө үзэх
хичээлүүд болон дараагийн шатны хөтөлбөр сонгоход нөлөөлөх юм. Түүнчлэн уг
хичээл нь оюутныг ирээдүйн хөгжлийн замаа нээх, инженерийн чадварын ач
холбогдол болон зөв хандлагыг танихад туслах юм. Дээрхээс хамааран энэхүү
хичээлийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд манай ахмад багш профессорууд ихээхэн
нухацтай хандаж байгаа. Бид
сургалтын үр дүн, төлөвлөгөө, сургалтын
материалуудыг бэлдэхэд нэгээс олон жилийг зарцуулаад байгаа. Энэ илтгэл бидний
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2012 оны элсэгч оюутнуудыг хамруулсан хөтөлбөрийн загвар, бүтэц, заах аргын
талаархи туршлагыг танилцуулна.
Илтгэл нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 2-р хэсэг МТУ хичээлийн бүтэц,
зорилтууд болон гарах үр дүн. 3-р хэсэг CDIO-оос үндэслэн зохиосон суралцахад
зориулсан төсөл гэсэн зааж сургах арга. 4-р хэсэгт мэдээллийн технологийн
компаниудын харилцаа, эргэх холбоо, 5-р хэсэгт үнэлгээ болон зарим тодотгох
зүйлс, 6-р хэсэгт хичээлийг явуулах явцад судлаачдын маань хэлэлцэн дэмжсэн
болон эсрэг саналууд, 7-р хэсэгт дүгнэлт.
ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
CDIO системийн үед нэг хичээлийн үр дүнг төлөвлөн зохион байгуулах нь амар
хялбар биш. Учир нь хичээлийн зорилго нь сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан үр
дүнтэй тохирч байх ёстой. 1-р зурагт хичээлийн зорилго сургалтын үр дүнг CDIO-ийн
аргаар ашиглаж байгаа нэг хичээл дээр хэрхэн яаж төлөвлөх вэ гэдгийг схемчлэн
харууллаа. 1-р зурагт сургалтын үр дүн гэдэг бол хичээлийн зорилгоос гарч ирэх
бөгөөд хичээлийн зорилго нь сургалтын төлөвлөгөөн дэх үр дүнгээр
тодорхойлогдоно. Практикт хичээлийн зорилгын хувьд 8 болон түүнээс цөөхөн байх
бөгөөд 2- 4 үр дүнг зорилго тус бүрд харгалзуулан гаргах хэрэгтэй. Хичээлийн
зорилгын агуулга нь сургалтын үр дүнд илүү тодорхой заагдаж байна гэдгийг бид
эндээс харж болно. Хичээлийн зорилгын хамгийн гол агуулга нь үнэлгээтэй
холбогдон гарч ирнэ. Зураг 1-д үзүүлсэнчлэн хичээлийн зорилго сургалтын үр дүн
хичээлийн төлөвлөлттэй шууд хамааралтай нь анзаарагдаж байна. Зураг 1-д байгаа
үргэлжилсэн шугамууд энэхүү ажлын ажлын урсгалыг харуулж байгаа бөгөөд харин
тасархай шугамууд нь эргэж хянана гэсэн утгыг харуулж байна.

Зураг 1. CDIO байгуулах урсгалын диаграм
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Нийт оноо гэдэг нь энэхүү хичээлийг судалсны дараах эцсийн үнэлгээг хэлнэ. МТУийн агуулгыг 2 хичээлд хуваан 1-р курсын оюутнуудад нэг ба хоёрдугаар улиралд
заадаг.
Эхний хичээлийн хувьд компьютер, тооцоолон бодох, интернет, зарим төрлийн
техник шинжилгээ хийх, загвар гаргах, хэрэгжүүлэн туршихтай холбоотой техник ур
чадваруудыг олгоход чиглэгдсэн. МТ-ийн ерөнхий танилцуулгыг гадна талаас нь
харсан байдлаар танилцуулна. 2-р үед МТ-ийн мэдлэгийг анхан шатнаас ахисан
түвшин хүртэл олгоход чиглэгдсэн багш нарынхаа сургалт болон судалгаанд
тулгуурласан арга байна. Энэ нь МТ-ийг дотор талаас нь харж байгаа юм. МТУ
хичээлийн зорилго нь доор дурьдсан байдлаар 2 үе шаттайгаар бичигдэж болно:
a) 1-р улирлын хичээлийн зорилго
 Мэдээллийн технологийн талаар ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлана. Тооллын
систем, үйлдлийн систем, интернет, емайл, оффисын программ гэх зэрэг
ойлголтууд.
 Мэдээллийн технологийн секторт ажиллаж буй хүмүүст холбогдох мэргэжлийн ёс
зүй болон үнэ цэнийг тайлбарлана.
 МТ-ийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан төгсөөд ажиллах компаниуд болон
ажлын тухай танилцуулах.
 Өөрөө бие даан суралцах, багаар ажиллах, харилцааны ур чадварын чухлыг
таньж мэдэх.


Мэргэжлийн хандлага тогтмол нийцтэй байх, найдвартай байхыг таних.

Эхний хичээл бол 10 долоо хоног 15 цаг нь ангид 20 цаг нь лабораторт, 15 цаг нь
гэртээ суралцахаар загдсан.(зохиогчтой холбогдож долоо хоног бүрийн хичээлийн
нарийвчилсан мэдээллийг авах боломжтой)
b) 2-р хичээлийн зорилго
 Сургалтын хөтөлбөр, судалгаа шинжилгээ МТ-ийн карьерийн хөгжлийн
хоорондын хамаарал тодорхлойлох. (Вьетнамын Хо Ши Минь хотын шинжлэх
ухааны сургуулийн МТ-ийн тэнхимийн)
 Мэдээллийн систем, програм хангамжийн инженер, телекоммуникаци, мэдлэгийн
инженерчлэл, машины вижн, робот техник зэрэг мэргэжилтэй холбоотой үндсэн
ойлголтуудыг тодорхойлох.
 Дээр дурьдсан МТ-ийн салбартай шууд ба шууд бусаар холбогдож байгаа
ажлуудыг тодорхойлох.


Өөрөө суралцах, багаар ажиллах, асуудал шийдвэрлэхийн чухлыг таньж ойлгох.

 Мэргэжлийн чиг хандлага, хууль эрх зүйг дагах найдвартай ажиллах талаа таньж
мэдэх.
Ийнхүү 2-р хичээл нь 1-р хичээлтэй төстэй. 10 долоо хоногт 15 цаг нь ангид, 20 цаг
нь лабораторид, 15 цаг нь гэртээ өөрөө суралцахад зарцуулагдана.
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МТУ 1, 2-р хичээлийн ерөнхий агуулгыг 2-р зурагт үзүүллээ. Эндээс бид 2-р
хичээлийн агуулга нь сургалт судалгааны талаар нарийьчилсан мэдээлэл байгааг
харж болно. Энэ нь сургалтын төлөвлөгөөн дэх ахисан түвшний хичээлүүдийн хэр
зэрэг чухалболох, ямар нөлөөтэй гэдэгт жишээ болж өгнө. Энэ хичээлийн агуулгаар
дамжуулан оюутнуудад МТ-ийн хэрэглээ, түүнийг ашиглаж буй талбарууд,
амжилттай ашиглаж буй талбаруудын талаар ерөнхий танилцуулга хийж
байгаа.мэдлэг олгохын зэрэгцээ төсөлд суурилсан аргаар оюутнуудын МТУ 1,2
хичээлийн заах суралцах үйл ажиллагааг дэмжиж өгч байгаа.
CDIO-ийн концепц нь энгийн төслийг ашиглан тайлбарлаж өгөх боломжтой,
оюутнуудыг сэтгэн бодож таньж мэдэн, мэдлэг ур чадвараа ашиглах зорилгоор
өндөр түвшний төслийг өгдөг. 3-р зурагт CDIO-ийн концепцийг суралцах, сургахад
МТУ гэсэн 2 хичээл дээр хэрхэн ашиглаж буйг тайлбарлаж байна. Эхний хичээлийн
хувьд энгийн жижиг төсөл хийлгэсэн бөгөөд энэ нь D-I-O циклийг танилцуулах
зорилготой. Үүнтэй адилаар дараагийн хичээлийн хувьд 1-р курсын оюутнуудад C-DI-O гэсэн бүх үе шатыг танилцуулахад чиглэгдсэн.
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Ур чадвар

Мэдлэг
МТ-ийн ерөнхий
ойлголт
Ухагдахуун/МТ-ийн
анхан шатны мэдлэг

Хувь хүний чадвар:багийн
ажил, харилцааны ур
чадвар
Мэргэжлийн ур чадвар

ҮС/интернет/сүлжээ/вирус

-

Word/Excel/Presentation
МТ дахь карьерийн
ерөнхий ойлголт
Шинжилгээ/загвар/гүйцэ
тгэл/удирдлага,
туршилт
МТ-ийн мэргэжлийн ёс зүй

Интернет ашиглан
мэдээлэл хайх

-

Вирусийг шалган
илрүүлж устгах

-

Word, Excel,
Powerpoint
ашиглах

-

Санаагаа бусдын
өмнө танилцуулж
тайлбарлах

Мэргэжлийн хандлага
Хэм хэмжээ болон
найдвартай байдал
Мэдээллийн
технологийн
удирдлага 1 (онол: 2
кредит ; лаб: 3 кредит)

мэдлэг
програмчлал
Мэдээллийн системийн
танилцуулга
Програм хангамжийн
инженерийн удиртгал

Хувь хүний чадвар:багийн
ажил, харилцааны ур
чадвар
Мэргэжлийн ур чадвар

Мэргэжлийн хандлага
Хэм хэмжээ болон
найдвартай байдал

Асуудал шийдэх
Мэдээллийн
Програм
хангамжийг
технологийн удиртгал
Компьютерийн сүлжээ
тестлэх, үнэлэх
2 (онол: 2 кредит ;
ба телекоммуникаци
- Системийн гарын
лаб: 3 кредит)
Зураг 1. Мэдээллийн технологийн
удиртгал 1, 2 хичээлийн агуулга
авлагыг уншиж
инженерийн мэдлэгийн
ойлгох
танилцуулга
- Өгөгдсөн суудлыг
судлах
Компьютер хяналт,
- ...
робот инженерчлэл
-

МТ оролцсон салбарууд
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Зураг 2.МТУ хичээлийн сургалтын CDIO үзэл баримтлал
ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН АРГА БАРИЛ
Дээр дурьдсанчлан төсөлд суурилсан арга бол МТУ гэсэн 2 хичээлд хоёуланд нь
хэрэглэгдэж байгаа. Бид төслийн системийг хэрэглэхдээ аль болохоор C-D-I-O гэсэн
4 шатыг дөрвүүлэнг нь оюутанд олгох зорилго тавьж ажилласан. Гэсэн хэдий ч ихэнх
1-р курсын оюутнууд санаа гаргах санаж сэтгэ гэсэн ойлголтыг бүрэн ойлгож
чаддаггүй. Хамгийн анх програм бич гэсэн анхдагч нөхцөл өгөхөд ойлгож чаддаггүй.
Тэгэхээр оюутнуудад C-D-I-O гэсэн бүх үе шатыг ойлгоход дараах хүчин зүйлс
сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэж байна.


Мэдлэг болон цаг хугацаа хязгаарлагдмал байх



Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар дутмаг байх.

Үүний үр дүнд бид нэг төсөл санал болгож гаргаж ирсэн. Энэ төслийн хүрээнд
оюутнууд D-I-O-ийг C-D-I-O бүхэл циклийн оронд сурах боломжтой. 1-р хичээлийн
агуулгын хүрээнд шинжлэх, загвар гаргах, хийж хэрэгжүүлэх, ажиллулах болон D-I-Oийг турших гэсэн ойлголтуудын хооронд хамаарал байна гэж үзсэн. Практикт 1-р
Төсөл: Байшингийн загвар барих
A.

B.
C.

Байшингийн загварыг дараах нөхцлийг хангасан байдлаар цаас болон хулсан савхаар
хийх:
a) Ус нэвтэрдэггүй.
b) Дээвэр дээр нь 330 гр ачаа өгч туршихад тогтвортой байх.
c) Байшингийн хэмжээ хамгийн ихдээ 20х20х20.
Материал:
3 сонингийн цаас, 250 хулсан савх(0.2см х 5см/савх), 3 цавууны сав (50 мл/сав).
Үр дүн:
Байшингийн загвар
Тайлан болон загвар дизайн гаргасан бичиг баримт, шийдэл, ажлын ачаалал,
тайлан тэнцэл, цалин үнэ өртөг, үр дүнг туршсан тайлбар.
Презентаци.
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курсын оюутанд D-I-O-ийг ойлгоход богино хугацаа орно. Бид ангийг тус бүр нь 5
гишүүнтэй хэд хэдэн баг болгон хуваасан.
Зарим 1-р курсын оюутнууд яагаад дээрх төслийг өгч байгаа юм бэ гэж гайхаж
байсан. Асуудал нь яагаад МТ-ийн оюутнууд ямар нэг байшингийн загвар зохиож
байгаа юм бол тэрний оронд програм бичвэл зохих юм биш үү гэж байсан. Хариулт
нь төслийн үр дүнгээр гарч ирнэ. Төслийн үр дүн нь word, excel power point зэрэг МТийн програмуудыг хэрэглэж байгаа. Эндээс D-I-O гэдэг үзэл баримтлал маань
оюутнуудын тайланд яаж тусах нь чухал юм. Багийн ажиллагаа нь хийсэн загвар
ажлын ачааллыг төлөвлөсөн хуудаснаас харагдан тэндээс үнэлгээ хийгдэж байгаа.
Мөн түүнчлэн оюутнуудын харилцааны ур чадварыг слайдууд, илтгэлийн байдлаар
үнэлдэг. 4-р зурагт дээр дурьдсан төслийн зарим загваруудын жишээг харуулсан
байна.

Зураг 4: Байшингийн загварын зарим жишээ
2-р хичээлийн хувьд төслийн түвшин нь илүү хүндэрсэн. C-D-I-O үзэл баримтлалыг
тэр чигт нь илэрхийлэх зорилготой. Мэдээллийн систем, програм хангамжийн
инженерчлэл, сүлжээ, харилцаа холбоо гэсэн агуулгуудыг нэгтгэсэн нэг төсөл
болгосон. Тооцоолон бодох ухаан, мэдлэгийн инженерчлэл, компьютер вижн, робот
техник гэсэн хичээлүүдийг өөр C-D-I-O төслийн хүрээнд шийдэж өгсөн. Жишээлбэл 3
сарын хугацаанд жижиг нийгмийн сүлжээ хийх төсөл байгаа. Тэнд оюутнууд веб
дизайн веб програмчлал, өгөгдлийн менежмент, сүлжээний менежмент зэргийг
судалдаг. Энэ төсөл нь оюутнуудыг багаар ажиллах ямар нэг санаа гаргах загвар
гаргах, шийдлийг олох, програм хангамж болон техник хангамжыг хэрэгжүүлэхдээ
маш том эрх чөлөөгөөр хангаж өгдөг. Багш нар болон багшийн туслах нь тэдний
үйлчилгээний эцсийн хэрэглэгч болдог. Энэхүү төслийн эцсийн үр дүн нь үзүүлэх
програм хангамжуудыг, тайлангуудыг, илтгэлүүдийг шалгах замаар үнэлгээ нь
хийгддэг. Өөр нэг төслөөр өгөгдлийн шинжилгээний систем бүрдүүлэх. Ингэхдээ
видео мэдээлэл зэргийн мултимедий датад зориулан үнэгүй програм хангамж
ашиглан видео аудио процессоор хийгдэх төсөл байгаа. Нэмэлтээр, өөрийнхээ
танхимын багш нарын судалгаатай холбоотой зарим нэмэлт төслүүдийг зарим
нээлттэй эхээр нь өгч байсан.
КОМПАНИ БОЛОН ОЮУТНУУДЫН УУЛЗАЛТ
Хичээлийн зэрэгцээгээр эхний курсын оюутнуудад зориулж компаниудтай уулзах
уулзалтыг бид зохион байгуулсан. Уулзалтын гол зорилго нь оюутнууддаа компанийн
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алсын хараа, ирээдүйн чиг хандлага, тэдэнд хэрэгтэй байгаа эрэлтийг ойлгуулах
зорилготой. Уулзалтаар дамжуулан оюутнууд, багш нар болон компанийн хүмүүс
Вьетнам болон дэлхий дахины мэдээллийн технологийн хөгжлийн талаар санал
бодлоо хуваалцах боломжтой болсон. Энэ хурлын дараагаар Вьетнамын МТ-ийн
компаний зүгээс зарим чухал хэрэгцээ гарч байгааг мэдсэн. Үүнд :
- Хувь хүний ур чадвар ялангуяа багаар ажиллах, харилцах өөрийнхээ ажил
амьдралын, амжилтын төлөө гол үүрэг гүйцэтгэх гэсэн ур чадарууд.
-

Асуудлыг шийдвэрлэх чадвар нь компаний гол түлхүүр гэж үзсэн.

- Ихэнх компаниудын хувьд найдвартай байдал, үнэнч байдал нь чухал чанар гэж
үзсэн.
ҮНЭЛГЭЭ БА СУДАЛГАА
Үнэлгээ гэдэг CDIO-ийн арга болон уламжлал сургалтын аргын хоорондох хамгийн
гол ялгаа байдаг. Бид эхний хичээлийн хүрээнд эцсийн шалгалтын дүнг 70%, төслийг
30% гэж дүгнэсэн. Үүнтэй зэрэгцээд 2-р хичжжлийн эцсийн шалгалт болон төслийн
онооны харьцаа нь 60%, 40% байсан. Төсөл бүрийн хувьд үнэлгээ нь 3 сарын
хугацаанд сар бүр хийгдэж явсан. Зураг 5-д үзүүлсэнчлэн төслийн болон тайлангийн
үнэлгээ хийх шалгуур нөхцлүүдийг харуулсан байна. Хичээлийн хугацаанд оюутнууд
үнэлгээний талаар сануулж бүх багууд хэрхэн яаж амжилттай суралцах талаар
стратегийг танилцуулж нэг багийн гишүүд нэгэн зэрэг сайн үр дүнд хүрч болохыг
сануулж байсан. Практикт багийн гишүүдээр үнэлүүлэх гэдэг нь бодитой үнэлгээ
болж байасн. Ингэснээр оюутнуудын хариуцлага нь нэмэгдэж багийнхаа ажлын
эцсийн үр дүнгийн төлөө өөрсдийн оруулж буй хувь нэмэртээ нухацтай хандах
боломж бүрдүүлж өгч байсан.
Жагсаалт

Үр дүн

Үнэлгээ
хүн

1.

Бэлэн
тайлан

2.

Туршилтын
хангамж

3.

өгөх

Оролцогч

хувь

болгосон

Лекц уншигч

Баг

30%

програм

Лекц уншигч

Баг

30%

Презентаци

Лекц уншигч

Баг/гишүүн

10%

4.

Гишүүний чадавхи

Баг дотор

гишүүн

15%

5.

Багийн чадавхи

Бусад баг

Баг

15%

a) Төслийн үнэлгээ
Жагсаал
т
1.

Үр дүн
Танилцуулга,
урам
өгөх,
судалгаа

0
байхгүй

1
ойлгомжгү
й

2
Ойлгомжтой
боловч
хангалтгүй

3
Хангалттай

хув
ь
15%

Болон
үндэслэлтэй
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Энгийн санааг
дүрслэх

байхгүй

Томьёлолын
асуудал
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тайлбар
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Бүтээлч
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Байхгүй

Байхгүй

илтгэл

Ойлгомжгүй

Ойлгомжтой
боловч
хангалтгүй

Хангалттай

Ойлгомжтой
боловч
хангалтгүй

Хангалттай

Ойлгомжтой
боловч
хангалтгүй

Хангалттай

Ойлгомжтой
боловч
хангалтгүй

Хангалттай

ойлгомжгүй

Ойлгомжтой
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Ойлгомжтой
илүү сайн

10%

ойлгомжгүй

Ойлгомжтой

Ойлгомжтой

10%

ойлгомжгүй

ойлгомжгүй

ойлгомжгүй

15%
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үндэслэлтэй
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15%
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8.

9.

реферат

Ашигласа
н
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Байхгү
й

хангалтгүй

Байхгү
й

Зөв биш

Хангалтгүй
боловч
ойлгомжто
й

Хангалттай

Зөв
мөн
хангалтгүй

Хангалттай

5%

болон
үндэслэлтэ
й
5%

болон зөв

b) Тайлангийн үнэлгээ
Зураг 5: Төсөлд тавигдах зүйлс болон тайлангийн үнэлгээ
Үнэлгээний дараа бид оюутнуудаасаа эргэх санал авахын тулд зарим чанарын
баталгаа хийсэн. 450 оюутнаас 170 нь эргэн саналаа өгсөн. Дараах хүснэгтэнд эргэн
холбогдсон судалгааг харуулсан болно.
Хүснэгт 1: Оюутнуудын санал
1

2

3

4

5

-

Гэрийн даалгавар/төслийн үнэлгээ нь зөв
шударга байсан

65

74
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4

1

1

Гэрийн
даалгавар/төслийн
хугацаа оновчтой
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72
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4

0

4

44
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31

6

0

3

56
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26

3

0

2

43

78
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4

0
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үнэлгээний

Сургалт сайн бэлтгэгдсэн
Сургалтын
агуулга
дараалалтай

нь

тохиромжтой

Сургалтын агуулга ойлгоход хялбар
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Сургалтын слайд болон бусад эх сурвалжууд
нь цаг тухайд өгөгдөн суралцах болон
сургахад нэмэртэй байсан

50

80
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4

1

1

1

2

3

4

5

-

Гэрийн даалгавар/төслийн үнэлгээ нь зөв
шударга байсан

76

74

17

3

0

0

Гэрийн
даалгавар/төслийн
хугацаа оновчтой

59

71

36

3

0

1

49

79

37

4

0

1

48

93

25

2

1

1

Сургалтын агуулга ойлгоход хялбар

38

82

45

4

0

1

Сургалтын слайд болон лаб-ын туршилтын эх
сурвалжууд нь цаг тухайд өгөгдөн суралцах
болон сургахад нэмэртэй байсан
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4

0
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а. онол

үнэлгээний
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агуулга
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б. лаб
Хүснэгт 2. Утгууд
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й
санал
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Санал
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Хүснэгт 1 нь 170 оюутны санал асуулгыг, хүснэгт 2 нь тэмдэгтийн утгуудыг харуулав.
Бид эндээс 2 номер буюу “санал нийлсэн” байдал давуутай байгааг харж болно.
Хэдийгээр бакалаврын сургалтынхаа эхний семестрээс л олон гэрийн даалгавар
төслүүдийн хугацаанаас болоод ачаалалтай стресстэй байсан ч оюутнууд CDIO арга
барилд эерэг байна гэсэн үг юм.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
МТ-ийн хөтөлбөрт CDIO-г нэг жил хэрэгжүүлсний дараа бид CDIO дэх зарим
сонирхолтой зүйлс болон хүндрэлүүдийг олж мэдсэн. CDIO арга зам нь бидэнд
сургалтын систем дэх чанарыг тодруулахад тусалсан. Сургалтын үр дүн, хичээлийн
зорилго шалгаснаар бид хөтөлбөрөө тоймлон харж давхцал болон зөрүүнүүдээ олж
чадсан. МТУ хичээл нь оюутнуудад суралцах урам, тэдний ажлын амжилтын нарийн
зүйлс болон, МТ-ийн чухал баримтлалуудыг өгнө. Давуу тал байхын зэрэгцээ хичээл
нь заах болон суралцахтай холбоотой хэцүү хүндрэлүүдтэй байсаар байгаа.
 Зарим оюутнууд их ачаалалтай байдлаас болж стресстэй байсан. CDIO арга
замаар хийгдсэн ихэнх хичээлүүд төсөлд суурилсан сургалтыг шаарддаг. Үр дүнд нь
оюутнуудын нэг семестрт ажиллах төслийн тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж байна. Мөн
дурдахад төслийн шаардлага нь сургалтын үр дүнгээр мэдлэг болон чадварыг
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шалгадгаас илүү хүндэрч байна. Энэ нь оюутнуудаас их цаг болон хүчин чармайлт
шаарддаг. Дээрхийн нэг шийдэл бол олон хичээлд оруулж болохуйц нэг том төсөл
юм. Гэвч тодорхой хугацаа болон үр дүн шаарддагаас яг аль хичээлийн шалгуурыг
төсөлдөө оруулах эсэхийг шийдэхэд амаргүй.
 Лекцийн багш болон туслахуудын тоо 450 оюутанд хүрч ажиллахад хангалтгүй
байна. CDIO хөтөлбөр нь анхлан цөөхөн оюутантай буюу инженерийн ангид
зориулагдан хийгдсэн. Одоо манай МТ-ийн факультетэд жилд 450 оюутан элсэж
байна. Тиймээс бидэнд хичээлийг явуулахад илүү олон туслах багш болон орон зай
хэрэгтэй байна. Нэг шийдэл нь олон жижиг анги болгон хуваах явдал юм. Гэвч энэ нь
цагийн хуваарь болон олон цагийн хөлсөөс хамаараад хүндрэлтэй байгаа юм.
 Лекцийн болон туслах багш нар уламжлалт аргад илүү дассан хэвээр байна. Энэ
нь тэдний заах арга зүй болон бодлыг өөрчлөхөд цаг шаардаж байна. Бид тэдний ур
чадварыг дээшлүүлэх болон CDIO хөтөдбөрийг тайлбарлах сургалт зохион
байгуулсан.
 CDIO арга зам нь оюутан, лекцийн болон туслах багш нараас бэлтгэхэд цаг
шаарддаг. Иймээс бидэнд удаан хугацаанд явуулах чиглүүлэгч хэрэгтэй болно. Дээр
дурьдсанаар ажлыг төвлөх болон зохион байгуулах нь CDIO хөтөлбөрийн чухал
хэсэг юм. хэрэв чиглүүлэгч ажилтан сайн бэлтгэгдсэн бол тэрээр бидэнд сургалтын
үйл ажиллагаан дах цаг болон мөнгөнөөс багагүй хэмнэх юм.
 Бидэнд ажлын талбарыг тохижуулах сургалтын үнэлгээ өгөх жил бүр сургалтыг
сайжруулахад ихээхэн төсөв хэрэгтэй байна.
 CDIO-д суурилсан хөтөлбөр нь 1-р курсынханд хэрэгжүүлдэг нь бид ажил олгогч
нараас CDIO хөтөлбөр амжилттай үгүйг илэрхийлсэн хариу автал 4 жил хүлээх
хэрэгтэй болдог. Мэдээж хэн ч 4 жилийн дараа энэ нь бүтэлгүйтсэнийг харахыг
хүсэхгүй. Тиймээс бид CDIO хөтөлбөр нь өндөр үр өгөөжтэй байгаа эсэхийг үе үе
эргэн хянаж тодруулж байх нь зүйтэй. Нэгэнт бид энэ хөтөлбөрт хөрөнгө оруулсан
юм чинь манай оюутнууд, багш судлаачид, их сургуульд, нийгэмд үзүүлсэн еэрэг
нөлөөтэй гэх баттай баримт хэрэгтэй.
ДҮГНЭЛТ
Бид 1-р курсын оюутнуудад зориулсан МТУ хичээлийг төлөвлөсөн туршлагаа
танилцууллаа. Бид МТУ-ийн хоёр хичээл төлөвлөсөн. Үүнд нэг нь МТ-ийг өнгөц
харсан ерөнхий зүйлс, нөгөө нь МТ-ийн судалгааны танилцуулга. Бидэнд эдгээр хоёр
хичээлийг заан туршсан эерэг болон сөрөг дүгнэлтүүд бий. Ихэнх оюутнууд энэ хоёр
хичээл нь оюутанд ойрын болон холын чиг баримжаа, сурах урам өгөхөд хэрэгцээтэй
гэж үзсэн. Оюутнууд хувийн болон мэргэжлийн ур чадварт суралцсан. Энэ нь
уламжлалт хичээлээс илүүтэй тэднийг өөртөө итгэлтэй болгосон. CDIO арга замыг
ихэнх оюутан сонирхолтой гэж бодсон ч хугацаа богино байгаа нь бага зэрэг дарамт
болж байсан. Лекцийн болон туслах багш нар зуу зуун оюутанг удирдан жолоодоход
хүндрэл гарсан. CDIO-д суурилсан хөтөлбөр нь удаан хугацаанд үргэлжлэхийн тулд
ихээхэн төсөв шаарддаг. Дашрамд хэлэхэд нэгэнт бид CDIO хөтөлбөрийг сонгосон
бол үр дүн гартал (оюутан төгсөөд ажил олгогч нарын дүгнэлт гартал) үүнийг
үргэлжлүүлэх нь зүйтэй.
НОМ ЗҮЙ
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МЕХАНИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ БОДИТООР СУРГАХ НЬ
(Барилгын инженерийн сургалтанд ашигласан жишээ)
SOLANGE LOYER
Барилгын инженерийн тэнхим
Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Chi
ХУРААНГУЙ
Чилийн ихэнх инженерийн сургуулиудад инженерийн мэргэжлийг үл тоож техник
технологийн боловсролыг эзэмшүүлэхдээ онолын хандлагатай сургалтыг явуулж
физикийн профессорууд механикийн суурь курсийг заадаг байсан. Ингэж механикийн
суурийг онолын багш нар зааснаар оюутны сурах үйл ажиллагааны явцад зааг үүсэж
зөвхөн хоосон онолын мэдлэг бий болж юунд хэрхэн яаж ашиглах талаар
ойлгомжгүй, хэрэглээгүй сургалт болж байсан. Энэ байдлыг засах үүднээс
оюутнуудад механикийг дахин өөрөөр заах, сургах хэрэгтэй болсон. Ингэснээр
онолын мэдлэгийг практиктай холбож хэрэглээ талруу нь илүү ойлгомжтой болох юм.
Энэ судалгааны ажлаар CDIO сургалтын аргаар механикийн хичээлийн сургалтыг
UCSC-н барилгын инженерийн ангийн оюутнуудад зориулан заасан туршлагаас
тайлбарана. Энэ нь хэд хэдэн CDIO стандартыг судлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд
эхлээд идэвхтэй сургалтын арга (CDIO Standard 8), үзэл баримтлал (CDIO Standard
1), систем ба бүтцийг хийх практик үйл ажиллагаа буюу ажлын байр (CDIO Standard
6) гэх мэтийг тооцож үзэх болно. Энэ сургалтаар гол хэсэг нь PBL (асуудал дээр
тулгуурласан сургалт) байх бөгөөд хэд хэдэн идэвхтэй сургалтын аргуудыг
хэрэглэдэг. PBL сургалтын аргыг хэрэглэснээр бусдаас ялгарах гол зүйл нь гэвэл
асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж байгаа байдал юм. Бид CDIO стандарт 1 –ээс
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бусдыг нь илүү нарийн болон илүү бодитоор ашиглахыг зорино. CDIO стандартыг
хэрэглэснээр төгсөх курсэд нь идэвхитэй сургалтын үр дүнд өндөр чадамж ба ур
чадвартай, их урам зориг төрүүлсэн, харилцааны болон багаар ажиллах чадвар
эзэмшсэн оюутнууд байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Идэвхитэй сургах, асуудалд тулгуурлан сургах, төсөлд тулгуурлан сургах,
туршлагаас сургах, инженерийн сургалт, асуудал шийдвэрлэх сургалт семинар
(PSW), инженерийн контекст.
УДИРТГАЛ
Би сүүлийн 14 жил UCSC-ийн механикийн курсэд хичээл зааж байгаа бөгөөд өөрийн
туршлагыг анх удаа олон нийтэд дэлгэн танилцуулж байна. Тиймээс 14 жилийн үр
дүн нь судалгаа, иноваци, нээлт, амжилтаар дүүрэн алдаа оноотой хүнд хөдөлмөр
үйл явц байлаа. Гэвч сэтгэл зүрхээрээ оролцсон энэ үйл ажиллагаанд өөрчлөлт
орсноор туршилт судалгаанд тулгуурласан амжилт, үр дүн байх бөгөөд шинэ
туршлага биш юм.
Инженерүүдэд механикийг хэрхэн зааж байна вэ?
Инженерийн сургуульд механикийн ерөнхий хичээлийг физикийн танхимийн
професорууд заадаг байлаа. Чилийн их сургуульд ихэнх шинжлэх ухааны хичээл нь
4 шууд үйл ажиллагаа /лекц, хагас цагаар ажиллуулах лаборатори/ болон шууд бус
үйл ажиллагаа /бие даалт/ байдаг. Үүнээс шууд үйл ажиллагааны 60-80 хувь нь лекц
юм. 1 зураг дээр харуулсны дагуу оюутан шууд бус үйл ажиллагааны үед хамгийн их
идэвхтэй ажилладаг.

Зураг 1: UCSC-д механикийн хичээл ба уламжлалт шинжлэх ухаан хичээлийн бүтэц
ШИЙДВЭРЛЭХ ДАСГАЛ:
Оюутан танхимаас гадуур сурах ёстой дасгал бодлогын урт жагсаалт нь илүү сайн
сурна гэсэн үг биш юм. Асуудлыг шийдэж чаддаг механизмтай болгодог боловч юуг,
яагаад хийж байгаа гэдгийг ойлгох ойлголтыг олж авч чаддаггүй [2]. Энэ нь суурийг
олгохоо больдог, зөвхөн асуудлыг шийддэг болдог. Алдаатай зүйл нь асуух, сэтгэх,
бодохоо больж зөвхөн асуудлыг шийддэг болсон. Үүнийг автоматаар хийх сурах
ажиллагаа гэнэ. Оюутнаас асуудлыг бага зэрэг гүнзгийрүүлж асуухад мэддэгүй. Энэ
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нь шинэ болон цогц асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай инженерийн хувьд асуудал
болох юм. Үүнд нөлөөлж байгаа гол зүйлүүд нь дараах байдалтай байна:
- Оюутны бие даалтын асуудлууд нь ихэнхдээ инженерийн нөхцөл байдлыг
тусгаагүй инженерийн сургалтын үр дүнг үл тоомсорлосон номны асуудлууд
шийдвэрлэсэн байдалтай байна.
- Эдгээр асуудлууд нь шийдэх эсвэл дүгнэхэд чиглэгдээгүй.
- Ихэнх асуудлууд багш болон зөвлөх байх үед асууж шийдвэрлэгдээгүй.
- Багшийг байх үед асуудлыг шийдвэрлэх боломж бараг байгаагүй. Зарим
асуудлыг багш өөрөө шийдвэрлэж өгөөд, гэртээ үүнийгээ давтаж хийхийг оюутнаас
хүсдэг. Ингээд гэртээ хийх үед нь асуух хүн хажууд нь байхгүй, одоогийн орчин үеийн
мэдээллийн технологи байлаа ч хариултыг олоход хэцүүбайдаг.
Энэ нь олон нийтийн хандах хандлага болсон.
Инженер хүн юу хийх вэ?
Уламжлалт сургалтын арга зам нь инженер юу хийхийг цухас дурдсан онол юм.
Уламжлалт лекц дээр үндэслэсэн байдаг. Инженерийн сургалтыг физикийн багш
зааж болно. Гэхдээ энэ хичээл дээр заах сэдвийн ач тустай байдал, хэрэглээнд
тулгуурласан байдал зэрэг нь физикч хүнд инженерээс өөр байна.
Яагаад солих хэрэгтэй вэ
Өндөр онолын боловсролтой болох нь шаардлагатай мэдлэгийг олгодог гэж хүмүүс
бодсоор ирсэн. Хэн ч боловсролын системд эргэлздэггүй байсан. Хүмүүс одооч гэсэн
уламжлалт системд итгэдэг.
Одоо бол түрүүний хэлсэнчлэн манай оюутнууд би хариултыг мэдхээс гадна түүнийг
бүрэн ойлгодог гэж хэлдэг болгомоор байна.
UCSC -ийн Инженерийн сургуулиуд [2] & [5] хооронд ялгаа байгааг харсан. Бид
ирээдүйд дэлхийн хэмжээний чадвартай инженертэй болно гэж найдаж байна.
СУРАХ ЯВЦ
Хичээл заахын өмнө сурах явцыг ойлгох хэрэгтэй. Мехиникийн сургалт үүнийг
чухалчилж үздэг. Дэвид Паул Аюсубэл 60-аад онд ач холбогдолтой эсвэл утгатай
сургалтын тухай ярьж байсан ба түүний онол одоо ч хүчин төгөлдөр байна. Хувийн
чанараасаа, орчиноосоо сурах явцыг хэрхэн ойлгож байгаагаас хамаарч оюутнууд
өөр өөр суралцах загвартай гэдгийг судалгаа харуулсан. Роналд Шмекс 1-р
хүснэгтэнд заасан дагуу чадварын өөр төрлийг хөгжүүлэх гурван түвшиний үйл
явцын суралцах загварыг тодорхойлсон.
1-р хүснэгт
Шмексийн сургалтын арга
Сурах арга

Эзэмших чадвар

Гаднах /өнгөц

Үндсэн чадвар: Хуулах, давтах, нэрлэх, цээжлэх, гүйцэтгэх…

Нарийвчилсан

Нарийвчилсан чадвар: харьцуулах, дүгнэх, ангилах, зүйрлэх,
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таах, бүлэглэх …
Гүн

Цогц чадвар: нээх, дүгнэх, эрэлхийлэх, нэгтгэх ...

Уламжлалт сургалт нь Шмексийн сургалтын нэгдүгээр түвшинд хамаарна. Дараагийн
улиралд сурсан чухал хэсгээ мартана. Оюутнууд санаж магадгүй гэхдээ ойлгохгүй.
Шмекс гүн намбай /нягтлах загвар хөгжүүлснээр үр дүнтэй цээжлэх зам олж бодоход
их, давтахад бага цаг зарцуулна гэж үзсэн.
Оюутныг гүн нягтлах түвшинд хүргэхийн тулд багш сургалтын олон янзын стратеги
хэрэглэх ёстой.
МЕХАНИКИЙН СУРГАЛТ
2000 онд UCSC анх механикийн сургалтыг эхэлсэн. Тэрнээс хойш сайжруулж байгаа
ч гол арга зүйн хэвээр байгаа.
Механикийн сургалт нь уламжлалт сургалтаас өөр. CDIO стандартын 7 стандартыг
агуулдаг. Инженерын аргыг бас авч үздэг. Асуудал дээр суурилсан сургалт (PBL)
гэсэн уламжлалт бүтэцгүй. Лекц байхгүй. Оюутны 90 хувь жижиг баг болон багшийн
удирдамжийн доор (Problem Solving Workshops: PSW) асуудлыг шийддэг. Лекцийн
бага цагтай, тэр цаг дээр тухайн үед оюунуудад нүүрлээд байгаа асуудлыг хөнддөг.
Шаардлагатай үед нь хэрэгтэй зүйлийг хийх гэсэн бүтэцтэй.

2-р зураг: Механикийн сургалтын загвар ба Колбын сургалтын цикл загвар l
(Adaptation) [3]
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН, ИНЖЕНЕРЫН БАЙДАЛ
Инженерын сургалтанд 2 дахь жилд шинжлэх ухааны мэдээллийг хэрхэн оруулах
талаар бодсон. Манай оюутнууд бусад залуусын адил бичих уншихдаа асуудалтай
байсан бас бага орлоготой гэр бүлээс гаралтай тул хүмүүжил муутай байсан. Чилид
гэр бүлийн орлого боловсролын түвшинд нь шууд хамааралтай байдаг. Мэргэжлийн
сургалт шууд үр дүнтэй байж (2, 3 and 4 of the CDIO Syllabus [1]), CDIO стандартын
2,3,4-р түвшинд хүрэхийг хүсэх нь боломжгүй байв.
ХИЧЭЭЛИЙН БҮТЭЦ
From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

57

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

Оюутан хичээлд сууснаар мэдлэгийн ашигтай талыг бүгдийг нь олгохоор, хэрэгтэй
үед нь ашиглахаар хичээлийн бүтцийг зохион байгуулсан. 3-р зурагт: Хичээлийг
төлөвлөж байхдаа бид лекц төлөвлөөгүй. Бид PWS-г төлөвлөсөн.
PWS нь механикийн хичээлийн үндсэн суурь араг яс ба түүний дизайн нь асуудлыг
шийдэхэд чухал юм.
PBL дагуу энэ хичээлд лекц, нэмэлт хичээл гэж байхгүй. Үүний оронд өөр өөр үйл
ажиллагаа явуулах хичээлтэй. Модел эсвэл бүтэц барих материал ашиглан эсвэл
ашиглахгүйгээр хичээл, лаборатори орох PSW байна.
PSW нь нийт цагийн 90% ийг эзэлнэ.

3-р зураг: Үндсэн бүтцийн асуудал
PBL болон PSW
PSW тухайн стандартад нийцүүлэн загварчилдаг. Эхлээд хичээлийг гол танин мэдэх
сэдэвд хуваадаг. Жишээн нь Статик байдлын хэмжээг 2 хэмжигдэхүүнд, нугардаггүй
биетийн статик байдалыг 2 хэмжигдэхүүнд г.м. 4-р зурагт харуулсны дагуу PSW-г
бүх сэдэвт зориулан загварчилсан байх естой.

4-р зураг: PSW-ийг яаж дүрслэх вэ
Бүх сэдэвт PSW ийг 4 өөр түвшин загварчилна. Зүүн талд байгаа нь үйлдлийн
дасгал. Энэ нь 2 хүнд түвшинтэй. Баруун тал нь 2 түвшний асуудлыг шийддэг. Эхний
түвшний асуудлыг Ньютоны хууль ашиглан шийдэж болно. Дараагийх нь энэ хууль
ашиглан шийдэж болохгүй боловч амьдралд ойр бүтцээс гадуур шийдвэрлэнэ.
Үүнийг ашиглах болоогүй бол үүнийг танилцуулах болоогүй гэсэн зарчим явж байна.
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Нэг удаад олон мэдээллийг нэгэн зэрэг олгохгүй. Уламжлат аргын урт лекцний үед
олон мэдээллийг нэгэн зэрэг олгодог байна. Манай оюутнууд бодит байдал, бүтэцтэй
тулдаг тул мэдээллийг урьдчилан сайн унших хэрэгтэй. Эцэст нь оюутнууд бодит
байдалд таарсан өөрийн төслийг бэлтгэх ёстой.
Урьдчилсан лекц
Яагаад энэ хичээлийг энэ аргаар загварчилсан, арга болон мэдлэгийг эзэмшсэний
ашиг тусыг оюутнуудад хичээлийн эхэнд тайлбарлана. Үүнийг урьдчилсан лекц дээр
хэлж өгнө. Эдгээр оюутнуудад нийгмийн гарлаас нь шалтгаалж өөрийн гэсэн
хүндэтгэх шалтгаан байж болно. Сурах түвшин ямар байх уу гээд. Сурах эрүүл орчин
үүсгэхийг хичээдэг. Энэ аргачлалын ард юу байгааг мэдсэнээр тэд илүү нээлттэй
болно.
Лекц
Лекц цөөхөн өгөгдөлтэй байх ба оюутнууд урьдчилан Moodle platform -д байгаа
багшийн тэмдэглэлийг уншиж байх хэрэгтэй. Тодорхой асуудалтай холбоотой богино
лекц байна.
Лекцийг шийдэх асуудалтай нь холбож танилцуулдаг. Шинэ
тэдэнд олгодоггүй, тэд үүнийг өөрсдөө олж авдаг.

концепц ойлголтыг

Оюутнууд асуудлыг шийдэх гэж оролдоод чадахгүй болсон үедээ асуулт тавьж
эхэлдэг. Яг энэ үед багш хичээлийг зогсоож холбогдолтой мэдээллийг олгодог.
Гол нь богино лекцийг урьдчилж биш яг тухайн үед нь олгодог. Яг мэдээллээр
цангаж байхад нь олгосноороо үр дүнтэй байна. Яг цагаа олсон лекц гэж үүнийг
нэрлээд байгаа юм. Энэ нь өндөр үр дүнтэй.
Бүх лекц багш оюутанд харилцан үйлчилдэг ба багш хичээлдээ бодит материал
(бетон зуурмаг) авч ирж үзүүлснээр бодитойгоор материалыг харуулж байдаг.
ХИЧЭЭЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ, МЕНЕЖМЕНТ
Ажлын чухал хэсэг нь хяналтын төв юм. Хичээлийн ар талыг дааж байгаа баг чухал
үүрэгтэй. Долоо хоногоор урьдчилан ажлаа зохион байгуулна.
Асуудлыг 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй багаар шийдүүлнэ. Хүн бүр тусдаа ажиллаж
болохгүй. Нийтээрээ асуудлыг уншиж, хэлэлцэж асуудлыг шийдвэрлэх шийдэлд
хүрэх ёстой.
Асуудлыг нийтээрээ шийдэх хүртэл оюутан ганцаараа ажиллаж болохгүй. Үүний
дараа тэд ганцаараа ажиллаж болно. Өөр нэг дүрэм бол асуудал үүсвэл өөрийн
багийн хүнээсээ асуух ёстой. Бүгд хариулж чадахгүй тохиолдолд багш, зөвлөхөө
дуудаж болно. Багш, зөвлөх хариултыг шууд хэлж өгөхгүй хариултыг олоход
туслахуйц асуултыг эргүүлэн тавина. Зөвлөхийн хяналт доор асуудлыг шийдэх аргаа
сурах нь чухал .
Бетон материал ашиглаж өөрийн гараар хийх,
Компьютер бол график зурахад хэрэгтэй ч механикт бетон материал ашиглах нь
илүү. Бодит модел, бүтэц нь дүгнэлт хийхэд бүх мэдрэхүйгээ ашиглахад тустай.
Харах, барих г.м компьютер ашиглахад мэдэрч чадахгүй зүйлийг мэдэрч болно.
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Энэ бүтцийг дахин дахин ашигласнаар оюутнууд илүү ойлгож байгааг харсан. Багш
нар асуудлыг шийдэх арга олсон, оюутнууд хичээлийн явцад энгийн, үр дүнтэй
моделийг энгийн мод, баримлын шавар, утас ашиглан хийж чадаж байна.
Ангийн лаборатори
Заах аргын нэгдлээс зохион байгуулсан хичээлийн лаборатори нь туршлагаас
судлагдсан байна. Тодорхой материал ашиглан биеэтээр материалыг танин мэдэх
боломж олгоно. Ангид болон гадаа явагддаг энэ үйл ажиллагаа нь бүтэцтэй,
системтэй байдаг.
Үнэлгээ
Механикийн хичээл дээр үнэлэх хэдэн арга байдаг. Уламжлалт тест, баримт бичиг,
лабораторийн дүгнэлт, эцсийн дүгнэлт /презентац, бичгэн дүгнэлт/ дараагийн курст
оюутны авах үнэлгээ болон бидний шууд ажиглалт. Энэ бүх арга нь ашигтай боловч
үнэлгээний хамгийн хүчирхэг арга нь өдөр тутмын ажиглалт юм. Багш нар бүх
оюутнуудын хэн нь хүчтэй хэн нь сул гэдгийг мэдэж, семистрийн төгсгөлд хэн нь
мэдэж байна хэн нь үгүйг мэдэж байх болно.
ҮР ДҮН БОЛОН ЭЦСИЙН ДҮГНЭЛТ
Энэ дүгнэлт нь чанартай байсан ба биднийг гайхашруулаагүй. Оюутнууд механикийн
хичээлийн стандарт түвшинд анхаарал хандуулж хүнд түвшинд асуудлыг
шийдвэрлэж байв. Энэ хичээл дээр тэд шүүмжтэй болон систэмчилсэн бодох
чадвараа хөгжүүлсэн. Барилгын инженер юу хийдгийг бүрэн харж чадсан сэдэлтэй
болсон оюутнуудыг бий болгож чадсан. Тэд
багшийн хэлснийг хүлээж аваад
зогсохгүй асууж мэдхийн төлөө тэмүүлэх болсон. Тэд бие даан шинэ асуудлыг
бодож дүгнэдэг болсон. Уламжлалт идэвхигүй заах аргаас идэвхитэй сурах арга нь
эргэлзээгүй илүү үр дүнтэй байсан. Механик курсын үед оюутнууд бүх ажлыг хийж,
тулгарсан асуудлыг цаг тухайд нь шийдсэнээр хичээлийн явцад илүүихийг сурсан.
Бага хугацаа зарцуулж их зүйл сурсан. Идэвхитэй болон идэвхигүй сургалтын ялгааг
нь 1-р зурагт харуулсан.
Цагийн 90% хувийг оюутан заавар доор ажиллаж өнгөрөөдөг тул багш нар
хичээлийн эхэнд бүх оюутныг судалж мэддэг. Иймд долоо хоногийн эцэст
суралцагчийн сурах явцад хэрэгтэй программыг бэлдэж өгнө. Оюутантай шууд
харицах нь илүү үр дүн өгдөг.
Гэхдээ энэ нь эхэндээ тийм ч амар биш. Ангид идэвхгүй байж, бүх ажлаа хойшлуулж,
ангид ажиллах нь тэдэнд тухгүй байна. Хичээлийн эхэнд оюутнууд ангид ажиллах
чадваргүй, сурах үйл ажиллагаандаа хариуцлагагүй хандаж байсан. Сургалтын аргыг
өөрчлөлт хийх үед тэдэнд багаар ажиллахад хүндрэлтэй байсан. Тэд асуудлыг
шийдээд, хоорондоо харьцуулж ярилцаж байсан боловч семестрийн төгсгөлд илүү
хариуцлагатай болсон.
PBL нь энэ төрлийн сургалтанд их ашигтай. Эхэндээ лекцгүй байх нь боломжгүй мэт
боловч яваандаа энэ нь болно. Багш асуудлыг шийдэх нөхцлийг бэлдэж зааварлаж
өгдөг. Энэ нь далайд байгаа жижиг арал шиг. Энэ курсыг төгсөөд тэд үргэлжлүүлээд
уламжлалт заах аргатай сургалтанд суралцах нь харамсалтай. Зарим тохиолдолд
оюутнууд хуучин аргаараа суралцаад явдаг зарим нь эсэргүүцдэг. Сүүлийн 2-3
жилүүдэд албан бус заах арга зүй нээсэн. Бид арга барилаа бусдад зааж өгч байна.
Бусад техникийн курсүүдэд заах аргаа зааж өгч байгаа. Сайн багш нартай байна
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гэдэг чухал. Гэвч ийм баг бүрдүүлэх хэцүү. Симтемтэйгээр зааж сургахад олон жил
шаардагдана.
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ИНЖЕНЕРИЙН ТӨГСӨЛТИЙНТӨСӨЛД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫГ
ХОСЛУУЛАХ НЬ
Сатеш Намасиваем , Муштак Ал-Атаби
Малайз улс, Тайлор Их Сургууль, Инженерийн сургууль
ХУРААНГУЙ
Capstone төсөл нь инженерийн чиглэлээр бакалаврын сургалтанд сурж байгаа
оюутнуудын олж авсан мэдлэгээ бүрэн ашиглах боломж олгох, тэднийг дэмжих
зорилготой байдаг. Төсөлд суурилсан сургалтыг үйлдвэрлэлийн дадлагатай
хослуулснаараа энэхүү төсөл нь ирээдүйн бэлтгэгдэн гарах боловсон хүчнийг
чадавхжуулах, мөн түүнчилэн зарим орнуудад хуулийн дагуу заавал шаарддаг
мэргэжлийн болон дипломын инженерийн зэргийн сургалтыг дэмжихэд чиглэгдэж
байгаа юм. Нарийн судалгаан дээр үндэслэсэн энэхүү төсөл нь оюутнуудад аюулгүй
байдал, тогтвортой байдал,чанарын удирдлага, ёс зүйн онол, төслийн удирдлага гэх
мэт олон чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн багш нараас суралцах боломжийг
олгохын зэрэгцээ онолын мэдлэг болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг амжилттай
хослуулан хэрэгжүүлэхэд гол үндэс болсон CDIO сургалтын арга хэрэгслийг
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хэрэглэхэд оршино. Энэхүү судалгааны ажил нь capstone төслийн модулын
загварчлал болон хэрэгжилтийг дээр дурдсан үйлдвэрлэлийн дадлагын үндсэн 5
чиглэлээр мэргэжлийн инженер багш нарын хичээлтэй хэрхэн хослуулах мөн
түүнчилэн тухайн модулыг судалснаар инженерийн чиглэлээр суралцаж буй
бакалаврын түвшний оюутнуудын сургалтын үр дүнд уг төсөл хэрхэн нөлөөлснийг
судалгаагаар харуулахыг зорьсон юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Capstone төсөл, үйлдвэрлэлийн дадлага, үр дүнд суурилсан боловсрол
ТАНИЛЦУУЛГА
Өнөөгийн инженерийн боловсролын сургалт нь онолд суурилсан мэдлэгийг дадлагын
сургалттай хослуулах чиглэл рүү хүчтэй шилжиж байна. Энэ нь ажил олгогчдоос
тавьж буй өндөр шаардлагад төгсөгчдийн мэдлэг чадварыг нийцүүлэхэд туйлын
чухал өөрчлөлт орж байгаа юм. Төгсөгчид нийгэмд өөрсдийн байр сууриа эзэлсэн
боловсон хүчин болж чадаж байгааг мэдэх хамгийн эхний арга бол бидний ашиглаж
байгаа хичээлийн хөтөлбөрт инжнерийн мэргэжлийн чухал элементүүдийг хамарч
байгаа эсэхийг нягтлан үзэж оюутнууд өндөр ачаалалтай, ач холбогдолтой суралцаж
байгааг анхаарах явдал юм. Үүнийг хийх хамгийн эхний бөгөөд чухал алхам бол
Capstone төслийн хичээлүүдийг бэлтгэж онолын мэдлэгийг дадлага ажилтай
хосолсон сургалт явуулах явдал юм. Хоталин э лагийн тэмдэглэснээр инженерийн
чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд үйлдвэрлэл дээр гараад амжилттай ажиллахад
тухайн их сургуулиудын үүрэг оролцоо туйлын чухал бөгөөд бодит амьдрал дээр
тулгарч болох хүндрэлтэй асуудлуудад тулгуурласан сургалт, хичээлийг явуулах нь
чухал юм. Мөн түүнчилэн Capstone төслийн хичээлүүдийн гол зорилго нь бодит
дадлага ажлыг сургалтын хөтөлбөрт оруулж төсөлд суурилсан сургалтын болон заах
аргыг хэрэгжүүлэхэд оршино.
Малайз улсын их сургуулиудын зэрэг олгох бүх төрлийн сургалтууд нь Малайзын
Инженерүүдийн Төв Зөвлөлийн харъяа Малайзын Инженерийн Магадлан
Итгэмжлэлийн Зөвлөлөөр (МИМИЗ) зөвшөөрөгдсөн байхыг шаарддаг ба энэхүү төв
зөвлөл нь инженерүүдийг бүртгэх, тэдний мэргэжлийн үйл ажиллагааг зохицуулах,
мөн олон нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хариуцдаг
байгууллага юм. Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиас зэрэг авсан төгсөгчийг
Вашингтоны Зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болон орнуудаас албан ёсоор хүлээн
зөвшөөрөх ба хамгийн чухал нь МИЗөвлөлийн хууль ёсны гишүүнээр бүртгэгдэх
эрхтэй болно. Тиймээс магадлан итгэмжлэх албан ёсны эрхтэй мэргэжилтэн эсвэл
байгууллагын гишүүдийг байлцуулан хичээлийн хөтөлбөрийн анхны загварыг гаргах
нь зүйтэй юм. Өөрөөр хэлбэл, өнөөгийн инженерийн боловсролын хөтөлбөр нь
тухайн төгсөгч инженерүүдийг техник технологийн болон нийгмийн салбарт ажиллах
чадвартай боловсон хүчин болж бэлдэхэд шаардлагатай чухал хөтөлбөр,
элементүүдийг багтаасан байх шаардлагатай болоод байна. Бордогнагийн
тодорхойлсноор инженерийн сургалтын гол чиглэл нь оюутнуудад хам сэдэвт
тохирсон мэдээллийг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, шинэчлэн боловсруулах, дүгнэлт
хийх чадваруудыг эзэмшүүлэх, тэдгээрийг хөгжүүлэх явдал юм. Мөн тэрээр оюутнууд
сургуулиа төгсөхөөс өмнө эдгээр чадваруудыг эзэмших нь туйлын чухал болоод
байгааг тэмдэглэн хэлсэн байна.
Одоогийн байдлаар МИМИЗ-ээс оюутнууд төгсөхөөсөө өмнө эзэмшвэл зохих 11
үндсэн үр дүнг гаргаж түүнийгээ Хөтөлбөрийн Үр Дүн (ХҮД) гэж нэрлээд байна. Бид
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энэхүү судалгааны ажлынхаа хүрээнд ХҮД-г дараахь байдлаар тайлбарлан хүргэж
байна. Үүнд: “Асуудлын загвар ба шийдэл”- Энэ нь инженерийн сургалтын системийн
цогц загварчлал ба түүнд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг гаргах,
нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, соёлын, нийгмийн, хүрээлэн буй орчны
асуудлуудад зөв зүйтэй шийдэл гаргах зэрэг болно. Тиймээс төсөлд суурилсан
сургалт тэр дундаа Capstone төслийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр
дээрх ХҮД-д хүрэх боломжтой юм. Нарийн бүтэцтэй энэхүү Capstone төслийн
сургалтын хөтөлбөрүүд нь тухайн салбартаа тэргүүлэгч инженерүүдийн
тусламжтайгаар оюутнуудыг лекцийн танхимаас жинхэнэ бодит ертөнцөд гарган
бодит дадлага ажлыг хийлгэж чадаж байгаагаараа онцлог юм.
Энэхүү судалгааны ажил нь Механикийн инженерийн хөтөлбөрийн 3-р курсын
оюутнуудад заасан “Механик Инженерийн төслийн 1-р хичээл ” нэртэй Capstone
төслийн сургалтын хөтөлбөр дээр хийгдсэн юм. Оюутнуудын гаргасан үр дүн, амжилт
болон эдгээр үр дүнг хэрхэн дүгнэсэн тухай цаашид тайлбарлана. Бодит дадлага
ажлыг онолд суурилсан мэдлэгтэй хослуулах энэхүү шинэлэг аргыг хэрэглэснээр
оюутнуудын үр дүн хэрхэн сайжирсан мөн өмнөх жилүүдэд хэрэгжүүлж байсан
хөтөлбөрүүдтэй харьцуулахад оюутнуудын сургалтын чанар хэрхэн дээшилснийг
харуулах нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго байсан юм. Бид энэхүү
судалгааны ажлаараа үйлдвэрлэлийн дадлагыг Capstone төслийн сургалтын
хөтөлбөртэй хослуулан хэрэглэснээр оюутнуудын сургалтын чанар сайжирсан
байнуу гэдэг асуултанд хариулт авахыг зорьсон юм.
ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ
Малайзын Тайлор Их Сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэх үүднээс
Инженерийн Сургуулийн Механик Инженерийн сургуулийн 3-р курсын оюутнуудад 2
семестрийн турш 2 төрлийн Capstone төслийн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
туршилт явуулсан. Эдгээр 2 төрлийн хөтөлбөрийг CDIO сургалтын хүрээнд
боловсруулан гаргасан. Эхний хөтөлбөр нь Механик Инженерийн Төслийн 1-р хичээл
(МИТХ1)нэртэй бөгөөд энэ нь Механикийн системийн нарийн мэдээллүүдийг ойлгож
авахад чиглэгдсэн бол 2-р хөтөлбөрийн нэр нь Механик Инженерийн Төслийн 2-р
хичээл бөгөөд энэ нь тухайн механикийн системийн талаарх олж авсан мэдлэгээ
загварчлан боловсруулах, хэрэгжүүлэх мөн амьдралд турших талын чадваруудыг
эзэмшүүлэхэд оршино.
МИТХ1 хөтөлбөрийн анх 2011 оны 9 сард хэрэгжүүлж эхэлсэн. Оюутнууд семесрийн
эхэнд сургалтын албаны ажилтнуудтай уулзаж МИТХ1 , МИТХ2 хичээлүүд дээр хийх
төслийн ажлаа зөвлөлдөн ярилцана. 2011 оны 12 сард семестр дуусахад оюутнууд
тухайн сонгосон сургалтын хөтөлбрийн дагуу хэрэгжүүлэх ёстой төсөл, ажлуудаа
амжилттай дуусгасан тухайгаа үзүүлэн илтгэнэ. Төслийн багууд нэг ахлагчтай мөн 6
–аас дээшгүй гишүүнтэй байна. Эхний төслөө хэрэгжүүлсний дараа төслийн багууд
ахлагчтайгаа МИТХ2 хичээлийн төсөл рүү шилжин орж 2012 оны 4 сар хүртэл төсөл
дээрээ ажилласан. МИТХ2 хичээлийн төсөл дээр оюутнууд өөрсдийн сонгосон
сэдвээр илүү нарийвчилсан загварчлал гаргах тал дээр ажиллах ба тухайн
бүтээгдэхүүнийг турших мөг түүнчилэн бүтээгдэхүүнийг ажиллуулах гарын авлага
гаргах ажлыг гүйцэтгэсэн.
Энэ үеэр тус сургууль Үр Дүнд Суурилсан Сургалтын Аргыг(ҮДССА) хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааг явуулж байсан. ҮДССАргыг хэрэгжүүлснээр оюутан тус бүрийн сургалтын
үр дүнгийн мэдээлэллийг авч дараа дараагийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг
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сайжруулах зорилготой байсаан юм. Ингэснээр Чанарын Тогтвортой Өсөлт (ЧТӨ)-ийг
бий болгоход тустай байдаг. МИТХ1, МИТХ2 хичээлүүдийг судалж дууссаны
дараагаар Сургуулийн Үнэлгээний Аргыг (СҮА) ашиглан оюутнуудыг үнэлнэ. Энэхүү
үнэлгээний арга нь оюутан тус бүрийн тухайн судалсан хичээлийн СҮД болон ХҮД-г
хамтад нь дүгнэнэ. Анх энэхүү СҮА-ыг Гамбоа, Намасиваем нар загварчлан гаргаж
байжээ. Энэхүү үнэлгээний арга нь оюутан тус бүрийн СҮД-г доорхи томъёогоор
үнэлэн гаргадаг.
СҮД =

Оюутны бодит дүн

Х Хөрвүүлсэн СҮД оноо

Хамгийн дээд бодит дүн
СҮД гэдэг нь тухайн оюутны СҮД
Оюутны бодит дүн гэдэг нь тухайн оюутны тухайн шалгалтанд авсан нийт зөв
хариултын оноо . Жишээлбэл 10 асуултаас 8-ийг нь зөв хариулж 8 оноо авсан бол
ОБД 8 оноо байна.
Хамгийн дээд бодит дүн гэдэг нь тухайн оюутны тухайн шалгалтанд авах ёстой
дээд оноо. Жишээлбэл, оюутан 10 асуултанд бүгдэд нь зөв хариулаад 10 оноо авах
ёстой. Тэгвэл авах ёстой дээд оноо нь 10 байна.
Хөрвүүлсэн СҮД оноо гэдэг нь тухайн оюутан тухайн шалгалтанд СҮД-ийн хамгийн
дээд хичнээн оноо авч болох оноог хэлнэ.
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Нэгдүгээр туршилт- 2011 оны 9 сарын МИТХ1 ийн семестр ба 2012 оны 4 сарын
МИТХ2 ын семестрийн үр дүн
МИТХ1, МИТХ2 хичээлүүдийн үр дүнд нийт 10 төсөл хэрэгжсэн ба
хамрагдсан оюутнууд болон төслийн багийн удирддагч нар маш их
хуримтлуулсан. 1-р зурагт хэсэг оюутнуудын хамтран ажилласан төслийг
ба энэхүү төслөөр тэд уралдааны машины тухай ойлголты судалж
загварыг гарган туршиж үзсэн юм.

хөтөлбөрт
туршлага
харуулсан
түүнийхээ

МИТХ1 хичээлийг судалсан нийт оюутнуудын СҮДүнг дүгнэн үзэхэд нийт оюутнуудын
60%-иас дээш оюутнууд СҮД-д хүрсэн байх ёстой гэсэн тухайн сургуулийн Үндсэн
Үзүүлэлтийн Итгэлцүүр (ҮҮИ)-ийн 1-р шаардлагыг хангахгүй байсан ба нийт
оюутнуудын 54% нь СҮД-ийн хангалттай хэмжээг эзэмшсэн байсан. СҮД хангасан
ээхийг дээр үзүүлсэн томъёогоор бодох ба оюутнууд нийт онооны 60% ыг авсан
тохиолдолд СҮД хангагдсан гэж тооцдог байна. Мөн түүнчилэн тухайн хичээлийг
судалсан нийт оюутнуудын 60% нь СҮД-ийн үндсэн элемент тус бүрийг хангах
ёстой гэсэн ҮҮИ-ийн 2-р шаардалагыг хангаж чадаагүй. СҮД-ийн 1-5-р шаадлагыг
МИТХ1 хичээлийг судалсан нийт оюутнуудын 60 аас дээш % нь хангасан байхад
СҮД-ийн 6-р шаардлагыг нийт оюутнуудын 56.5% нь л хангаж чаджээ. Энэхүү үр дүнг
2-р зурагт үзүүлсэн байна. Энэхүү СҮД-ийн 6-р шаардлага нь оюутнуудын хийсэн
ажлаа баримтжуулах чадвартай холбоотой шаардлага байдаг. Гарсан үр дүнд
үндэслээд цаашдаа хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт СҮД-ийн 6-р шаардлагыг хангуулах
үүднэс оюутнуудад хийсэн ажлаа хэрхэн баримтжуулах, мэдээлэл цуглуулах тал
дээр илүү анхаарах нь зохистой гэсэн дүгнэлт гарсан юм. Оюутнууд ҮҮИ-ийн
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шаардлагатай, туйлын чухал чадварыг эзэмшиж чадаагүй байна гэдэг нь тухайн хийх
төслийнхөө үндсэн ойлголтыг сайн аваагүй, үнэлгээний аргачлалыг ойлгоогүй
байгаатай холбоотой гэж дүгнэж болох юм.

1-р зураг. Тайлор их сургуулийн уралдааны баг (ТУБ), Уралдааны машин
2011

оны

9

сар

Оюутны тоо

Сургалтын Үр Дүн
2-р зураг. МИТХ1 хичээлээр СҮД-ийн бүх чадварыг эзэмшсэн оюутнуудын тоо
МИТХ2 хичээлийг судалсан нийт оютнуудын 77% нь СҮД-ийн бүх чадварыг эзэмшсэн
байсан. Тиймээс энэхүү хичээл нь сургуулийн ҮҮИ-ийн 1-р шаардлагыг хангаад
зогсохгүй нийт оюутнуудын 60% нь СҮД-ийн чадвар тус бүрийг эзэмшиж сургууийн
ҮҮИ-ийн 2-р шаардлагагыг давхар хангасан үр дүн гарсан юм. 3-р зурагт үзүүлэв.
ЧТӨ-ийг хангах үүднээс МИТХ1 , МИТХ2 хичээлийг зааж байсан багш нар төслийн
хөтөлбөрийн 2-р туршилтыг явуулахда ЧТӨ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
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байнга гаргаж түүнийгээ даган мөрдөн ажилласан. 2-р туршилт нь 2012 оны 9 сарын
семестрт МИТХ1 хичээл, 2013 оны семестрт МИТХ2 хичээлийн тус тус заасан болно.
ЧТӨ-ийн төлөвлөгөөг дараахь байдлаар гаргасан. Үүнд:
 Blooms Taxonomy-ийн дагуу оюутнуудыг үнэлэх түвшин нь тухайн эзэмших ёстой
СҮД тэй ижил буюу ойр түвшинд байна.
 Оюутнууд үйлдвэрлэлийн дадлагыг CDIO хөтөлбөрийн хүрээнд хийж байгааг
хянах. Мэргэжлийн бүртгэлтэй, албан ёсны эрхтэй инженерүүдийг урин илтгэл, лекц
уншуулах.
 Оюутнуудыг байнгын идэвхтэй байлгаж даалгавар тус бүр дээр инженерийн дүн
шинжилгээ хийлгэх түүнийгээ үнэлэх.
 МИТХ1 хичээл дээр СҮД-ийн 6-р чадварыг дээшлүүлэх үүднээс оюутнуудын
хийсэн ажлаа баримтжуулах арга замыг өөрчлөх , сайжруулах.
ЧТӨ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаснаар 2012 оны 9 сар болон 2013 оны 4
сарын хичээлийн улиралд 2 дахь удаагаа заагдсан МИТХ1 болон МИТХ2
хичээлүүдийн чанарыг сайжруулах мөн сургуулийн ҮҮИ-ийн 1, 2-р шаардлагыг
хангахад туйлын чухал шаардлагатай ажил юм.
2012 оны 4
сар

Оюутны тоо

Сургалтын үр дүн
3-р зураг. МИТХ2 хичээлээр СҮД-ийн чадвар тус бүрийг хангасан оюутнуудын тоо
Хоёрдугаар туршилт: 2012 оны 9 сарын МИТХ1 ийн семестр ба 2013 оны 4
сарын МИТХ2-ын семестрийн үр дүн
ЧТӨ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, чанарын өсөлтийг хангах
зорилгоор МИТХ1 , МИТХ2 хичээлүүдийн нэгдүгээр туршилтаар хэрэгжүүлж байсан
төслийн баг тус бүрт нэг ахлагч ажлуулах зарчмыг өөрчилсөн. Учир нь тухайн ахлагч
нар нэгэн жигд буюу ижил түвшинд үйл ажиллагаа явуулж чадаагүйн улмаас ийм
өөрчлөлт хийсэн. Энэхүү шийдвэрийг гаргаснаар тухайн төслийн тодорхой хэсгүүдэд
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өөрчлөлт хийх шаардлага гарсан. Тиймээс бид хөтөлбөртөө Америкийн Механик
Инженерүүпийн Нийгэмлэгийн (АМИН) Эрчим хүч үүсгэгчтэй машин (ЭХҮМ) хэрэгсэл
нэртэй даалгаврыг авч хэрэгжүүлсэн. Тухайн хичээлийг сонгон судалж байгаа
оюутнууд АМИН-ы энэхүү даалгаврыг хэрхэн нэмэлтээ авч хэрэгжүүлж байгаа тухай
мэддээлиийг олон нийтэд нээлттэй тавьсан.
Capstone төслийн хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан МИТХ1 хичээлийн “сэдэл олох,
санаа төрөх” хичээлийн даалгаварт оюутнуудыг ЭХҮМ -ийн сэлбэгүүдийг үйлдвэрлэх
мөн угсрах үйлдвэрийн төсөлийн санаа гаргах даалгавар өгсөн. Энэхүү даалгаврыг
гүйцэтгэхийн тулд, оюутнууд ЭХҮМ-ийн загвар гаргах талаар олж авсан онолын
мэдлэгээ ашиглан угсрах үйлдвэрийн санааг гарган, түүнийгээ хэрхэн загварчлах,
мөн цаашлаад турших, ажлуулах талаар бизнес төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай
болсон.
Capstone төслийн үндсэн үр дүн ихэвчлэн үйлдвэрлэлээс гардаг учраас багууд бодит
үйлдвэрлэлийн дадлагад болон чадамжинд тулгуурлан өөрсдийн гаргасан угсрах
үйлдвэрийн загварын санааг гаргах нь чухал байсан юм. Тиймээс хэрэгжүүлж болох
үр дүнтэй чадваруудыг доор үзүүлсэн байна. Үүнд:






Аюулгүй байдал, Эрүүл мэнд , Хүрээлэн буй орчин
Тогтвортой байдал
Инженерийн ёс зүй
Хаягдал боловсруулах үйлдвэрлэл
Төслийн удирдлага

Үндсэн чадваруудын жагсаалтыг МИМИЗ болон мэргэжлийн инженерүүд ,
үйдвэрлэгчид гаргасан байдаг. Дээр дурдсан мэргэжлийн чадамжуудын хичээлийг
өөрсдийн салбартаа 10 аас доошгүй жил ажилласан мэргэжлийн туршлагатай
инженерүүд 7 хоног бүр лекц хичээлээр заадаг. Жишээлбэл, Төслийн удирдлагын
хичээлийг Төслийн удирдлагын салбарт 10 жил ажилласан, Төслийн Удирдлагын
Мэргэжлийн гэрчилгээтэй туршлагатай багш лекц уншсан. Эдгээр мэргэжлийн багш
нарын илтгэл, лекц хичээл дээр тэд өөрсдийн салбарт мөрдөгдөж буй
үйлдвэрлэлийн стандартууд, тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлдэг талаар санал солилцох,
дадлага туршлагаасаа хуваалцах замаар хичээллэдэг. Лекцийн дараа оюутнууд
МИТХ1 хичээлээр хийж байгаа төслийн (энэ удаагийн хичээлээр угсрах үйлдвэр
байна)ямар нэгэн багаж эсвэл тэехникийг гэр лүүгээ авч яваад судлана. Үүнд:
 Эрвээхэй зангианы хор аюулын дүн шинжилгээ – “Аюулгүй байдал, эрүүл мэнд,
Хүрээлэн буй орчин” лекцнээс ашигласан
 Малайзын ногоон байгууламжийн индекс- “Тогтвортой байдал” лекц
 Мэргэжлийн инженер болох нь – “Инженерийн ёс зүй” лекц
 Чанартай байшин- “Хог хаягдал боловсруулах” лекц
 Үр дүнгийн удирдлага- “Төслийн удирдлага” лекц
Шинээр туршигдаж байгаа МИТХ1 хичээлийн бас нэгэн чухал хэсэг нь бүртгэлийн
дэвтэр хөтлөх даалгавар юм. Түрүү семестрийн МИТХ1 хичээлийн СҮД-ийн 6-р
чадварын шалгуур үзүүлэлт сургуулийн ҮҮИ-ийн 2-р шаардлагыг хангаагүй учраас
энэхүү даалгаврыг шинээр гаргасан. Бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх хэмээх энэхүү
даалгавар нь СҮД-ийн 6-р чадварыг эзэмшүүлэхэд шууд чиглэгдэж байгаа учраас тус
даалгаврыг үнэлэх аргыг дараах байдлаар шинээр боловсруулсан. Сургуулийн
үйлдвэрлэлийн Зөвлөлөөс (ҮЗ) томилогдсон мэргэжилтнүүд лекцийн хичээл орохоос
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өмнө тухайн хичээлийн зохицуулагч багштай лекц ямар сэдвээр ямар агуулгатай
байх талаар зөвлөлддөг. ҮЗ-өөс гарсан санаа санаачлага, зөвлөмж мөн тухайн
хичээлийг судалж буй оюутнууд ямар чадвар эзэмшсэн байх ёстой зэргээс хамааран
лекцийн сэдвийг сонгоно.
Малайз улсад мэргэжлийн инженерийн зэрэг авахын тулд инженерийн мэргэжлээр
өгсөж байгаа оюутнууд МИЗөвлөлд хамгийн түрүүнд бүртгүүлэхээс гадна Малайзын
Инженерүүдийн Институцийн (МИИ) гишүүн болох ёстой. Дараа нь тэдний нэрийг
дагалдах ажилтны схемд байршуулж 3 жилийн турш өөрсдийн мэргэжлийн үйл
ажиллагааг нарийвчлан бүртгэх шаардалаг тавьдаг. Ингээд 3 жилийн дараа өөрийн
хийсэн мэргэжлийн ажлын бүртгэлийг холбогдох бичиг баримтын хамт өргөдөл
бөглөн МИИ-д өгөх ба өргөдлийг хянан үзсэний үндсэн дээр тухайн ажилтныг
ярилцлаганд дуудна. Хэрвээ ярилцлагын шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд тухайн
ажилтанд Мэргэжлийн Инженерийн Гэрчилгээ олгоно.
Оюутнуудыг дээрх ажиллагаанд уриалахын тулд, бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх
даалгавар маш үр дүнтэй арга бөгөөд тухайн оюутны хийсэн бүртгэлийн дэвтэр нь
дээр дурдсан мэргэжлийн гэрчилгээ авахад шаардагдаж буй 3 жилийн ажлын
бүртгэлийн дэвтэртэй ижил юм гэдгийг ойлгуулах нь чухал юм.
МИТХ1 хичээлийн даалгавруудыг гүйцэтгэх тэдгээрийг үнэлэх мөн түүнчилэн тэдгээр
дадлага туршлагыг хослуулан хэрэглэх нь оюутанд чухал чадвар болно. Ийм
төрлийн арга хэрэгслийг хэрэгжүүлсэн нэгэн жишээ Төслийн Удирдлагын хичээл
дээр гарсан. Энэ нь Олсон Өртөгийн дүн шижилгээний арга юм. Энэхүү арга нь
төслийн менежерүүд төсөл хэрэгжих хугацаанд төслийн явцыг хянахад зориулсан
маш сайн арга юм. Энэхүү аргыг зөв хэрэглэж чадвал тухайн төсөл хугацаанаасаа
өмнө явж байна уу хоцорж байна уу төсвөөсөө хэтэрсэн байна уу дутуу байна уу гэх
мэт
хэр зөв гольдролтой явж байгааг урьдчилан тооцоолж болно. Үүнийг
Төлөвлөсөн Өртөг (ТӨ буюу тухайн төслийн даалгаврын анхны өртөг), Олсон өртөг
(ОӨ буюу тодорхой цаг хугацаанд төсөл хэрэгжиж дуусах үед олсон мөнгөн дүн) мөн
Бодит Зардал (БЗ) –ыг тооцоолон гаргаснаар олж болно. МИТХ1 хичээлээр нэгэн
багийн ажилласан төслийн ОӨ-ийн тооцоог 4-р зурагт үзүүлсэн байна.

Малайз Рингитээр тооцсон зардал, Нийт өдрийн тоо
Зураг 4. Олсон Өртөгийн Тооцоо
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ЧТӨ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган МИТХ1 хичээлийн хөтөлбөрт өөрчлөлт
оруулснаар, түрүү удаагийн сургалттай харьцуулахад оюутнуудын семестрийн
эцсийн шалгалтын үр дүнд мэдэгдэхүйц эерэг өөрчлөлт гарсан. Шалгалтын үр дүн
сургуулийн ҮҮИ-ийн 1,2-р шалгууруудыг бүрэн хангасан байсан. ҮҮИ-ийн 1-р
шалгуудыг авч үзвэл, нийт оюутнуудын 94% нь СҮД-ийн бүх чадваруудыг эзэмшсэн
байсан бол СҮД-ийн 1-5р шалгууруудыг нийт оюутнуудын 100% хангаж СҮД-ийн 6-р
чадварыг оюутнуудын 94.1% нь хангасан байна. Үр дүнг 5-р зурагт үзүүлсэн.
Семестрийн эцсийн шалгалтын үр дүн нэмэгдсэнээр зогсохгүй хичээлийн үнэлгээний
судалгаа бас нэмэгдсэн байна. Хичээлийн үнэлгээний асуултуудыг доор харуулсан
ба үнэлгээний судалгааны үр дүнг 6-р зурагт үзүүлсэн байна.
1. Багш энэхүү хичээлийн бүтэц, агуулга, үр дүнг тодорхой тайлбарласан.
2. Хичээлүүд зохион байгуулалттай, бэлтгэл хангагдсан байсан.
3. Багш тухайн хичээлийн талаар гүнзгий мэдлэгтэй байсан.
4. Хичээлийн агуулгыг үр дүнтэй тайлбарласан.
5. Оюутнуудын оролцоог дэмжсэн, боломжоор хангасан байсан.
6. Гэрийн даалгавар болон бие даалтын ажлууд үр дүнтэй байсан.
7. Ном, гарын авлага, унших материалууд үр дүнтэй байсан .
8. Багш оюутнуудад тусалж, зөвлөгөө өгдөг байсан.
9. Оюутнуудыг шударгаар үнэлсэн.
10. Энэ хичээл миний ирээдүйн хэрэгцээ, зорилгод нийцэж чадсан.
2012 оны 9 сар
2011 оны 9 сар

Сургалтын үр дүн
Зураг 5. МИТХ1 хичээлээр СҮД-ийн бүх чадварыг эзэмшсэн оюутнуудын тоо. 2011
оны 9 сарыг 2012 оны 9 сартай харьцуулсан үр дүн.
Хичээлийн үр дүнг сайжруулах, СҮД-ийн чадваруудыг дээшлүүлэх, хичээлийн
үнэлгээг сайжруулахын тулд МИТХ2 хичээл дээр мөн ижилхэн туршилт явуулах нь
зөв юм. Ялангуяа 2013 оны 4 сарын семестрт дараахь ажлуудыг төлөвлөсөн. Үүнд:
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 Дор хаяж нэг үйлдвэрлэлийн арга хэрэгслийг тухайн хичээлд хэрэглэхийн тулд
техникийн загварчлал, засвар үйлчилгээ, туршилтын загварыг турших гэх мэт
сэдвүүдээр мэргэжлийн лекц, илтгэл хэлэлцүүлэх
 Тухайн хөтөлбөрийн загварчлалын хичээлүүдийг АМИН-ийн ЦҮМ-ны загварын
үзүүлэлтээр дүгнэх.
 Семестрийн төгсгөлд мэргэжлийн инженерүүдийг урин төслийн багуудын ажлыг
үнэлүүлэх.
 Амжилттай гаргасан машины загваруудын уралдааныг зохион байгуулах.
ҮР ДҮН
Оюутнуудад бодит үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэх боломж олгох зорилгоор
мэргэжлийн багш нар болон инженерүүд Capstone төслийг 3-р курсын оюутнуудад
хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд оюутнууд мэргэжлийн багш нарын заасан арга,
техникийг өөрсдийн төсөлд хэрэгжүүлж чадаж байгаагаа харуулсан ба оюутан тус
бүр СҮД-ийн бүх чадварыг эзэмшсэн. Мөн түүнчилэн, хичээлийн үнэлгээний үр дүнд
оюутнууд тус аргаар хичээл заахад сэтгэл ханамж өндөр байгаа үр дүн гарсан.
МИТХ1 хичээийн семестрийн эцсийн шалгалтын үр дүнгээс харахад СҮД-ийн бүх
чадваруудыг эзэмшсэн оюутнуудын тоо 40%-иар өссөн үзүүлэлт гарсан байна.
Энэхүү өссөн үзүүлэлт нь 2012 оны 9 сарын семестрээс эхлэн ЧТӨ-ийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргасантай холбоотой юм. Мөн семестрийн эцсийн
шалгалтын үр дүнгээс харахад МИТХ1 хичээлийн үнэлгээний судалгааны нийт
дундаж 35%-иар өссөн байна. МИТХ1 хичээл дээр ЧТӨ-ийн төлөвлөгөөг гарган
хэрэгжүүлэн, үйлдвэрлэлийн үндсэн 5 чиглэлээс аль нэгэн аргыг хичээлийн хөтөлбөр,
төлөвлөгөөнд хослуулан хэрэглэснээр оюутнуудын СҮД-ийн түвшин болон тухайн
хичээлийн талаар өгсөн үнэлгээ эрс сайжирсан юм. МИТХ2 хичээл дээр ижил
төрлийн туршилт, сайжруулалт явуулбал 2013 оны 4 сарын семестрт мөн ижил
төрлийн эерэг үр дүн гарах нь тодорхой гэж үзэж байна. Үйлдвэрлэлийн дадлагыг
онолын мэдлэгтэй хослуулснаар оюутнуудад мэргэжлийн инженерүүдийн хэрэглэдэг
олон төрлийн арга, техникийг өөрсдийн суралцах явцдаа хэрэглэх боломж олдохоос
гадна инженер хүн CDIO сургалтын арга барилыг хэрхэн ашиглаж түүнийгээ
амьдралд хэрэгжүүлж болх талаар бага ч гэсэн мэдлэгтэй болж байгаа явдал юм.
2012 оны 9 сар
2011 оны 9 сар

Нийт 5 онооноос авсан оноо
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ТПИС-СКОЛКОВО ТӨСӨЛ:
ОРОС УЛС ДАХЬ ИНЖЕНЕРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
Alexander I. Chuchalin
Үндэсний Судалгааны Томскийн Политехникийн Их Сургууль
ХУРААНГУЙ
Үндэсний Судалгааны Томскийн Политехникийн Их Сургууль (ТПИС) 2011 онд CDIO
санаачлагад нэгдэн орсон. Инженерийн бакалаврын BEng хөтөлбөрийн шинэчлэл
эхлүүлэхийн тулд ТПИС болон СКОЛКОВО сангийнхан “Инженерийн боловсролын
олон улсын стандартад нийцүүлэн инженерийн чиглэлийн бакалаврын хөтөлбөрийг
шинэчлэх нь” гэсэн хоёр жилийн хугацаатай төслийг эхлүүлсэн. Москва (MEPhI,
MISIS, MIPT, HSE), Санкт Петрбург (ITMO), Самар (SSAU), Томск (TPU) дахь Оросын
тэргүүлэх их сургуулиуд энэхүү төсөлд хамрагдсанаас ТПИС зохицуулагчар
ажилласан юм.
Төслийн гол санаа нь СКОЛКОВО инновацийн төвийн Мэдээллийн технологи,
сансар, эрчим хүчний үр ашиг, цөмийн технологи, био анагаах ухаан гэсэн тэргүүлэх
чиглэлийн мэргэжлүүдэд инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийг боловсруулж
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай инженерийн боловсролын талаарх олон улсын
стандартыг судлах байсан. Инженерийн хөтөлбөрийг шинэчлэхийн тулд хөтөлбөрийг
боловсруулж хэрэгжүүлж үнэлгээ хийхэд сургалтын үр дүн болон CDIO аргыг
ашиглан сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад инновацийн технологи ашиглах
зорилготой.
Төсөлд оролцогч Оросын Их Сургуулиуд аж үйлдвэрийн хөгжилд чиглэсэн чанартай
сургалтыг явуулахаар өөр хоорондоо болон гадны сургууль, байгууллагууд (MIT,
ABET)-тай идэвхтэй хамтран ажиллаж инженерийн бакалаврын BEng хөтөлбөрийг
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шинэчилж хэрэгжүүлэхээр ажилласан. Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахад
хэрэглэсэн арга технологиуд болон одоо гараад байгаа төслийн үр дүнгийн талаар
энэ өгүүлэлд танилцуулж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Инженерийн боловсрол, Инженерийн бакалаврын BEng хөтөлбөр, сургалтын
стандарт, сургалтын төлөвлөгөө.
УДИРТГАЛ
2011 онд систем техникийн инженерийн чиглэлийн сургалт явуулдаг Оросын их дээд
сургуулиуд бакалаврын 4 жилийн сургалт дээр магистрын 2 жилийн сургалт нэмсэн
хоёр шатлалт хөтөлбөрийг Оросын Холбооны Улсын Боловсролын Стандарт
(ОХУБС)-ын 3 дахь үеийн хувилбарт үндэслэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Орос дахь дээд
боловсролын системийн энэхүү хоёр шатлалт хөтөлбөр нь ялангуяа инженерийн
бакалаврын зэрэг олгодог хөтөлбөрүүд дээр ажил олгогчид болон сургуулиудад
нэлээд ойлгомжгүй байдал үүсгэсэн. Гол шалтгаан нь өмнө нь 5 жилээр сурган
дипломтай мэргэжилтэн болгон төгсгөдөг байснаа одоо 4 жилд инженерийн цогц
сургалт явуулахаар зорьж байгаагийн чанарт эргэлзэж байсан. Тиймээс ажил
олгогчид, үйлдвэрүүдийн итгэлийг даах стандарт шаардлага хангасан инженерийн
бакалаврын хөтөлбөр гаргах нь Оросын техникийн их сургуулиудын өмнө тулгамдсан
асуудал болоод байлаа.
Инженерийн боловсолын асуудалд онцгой анхаарал хандуулах нь мэдээж
санамсаргүй хэрэг биш байлаа. Оросын эдийн засгийн шинэчлэл, технологийн
хөгжлийн асуудал нь инженерийн сургалтын чанараас хамаарна гэсэн стратеги
хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй логик хамааралтай байгаа юм. Оросын Их Сургуулиудад
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлнэ гэвэл олон улсын
туршлага, түүн дотроо CDIO дэлхий дахины шилдэг практикийг харгалзах нь
зайлшгүй чухал юм. [1]
ТӨСЛИЙН САНАА
Үндэсний Судалгааны Томскийн Политехникийн Их Сургууль (ТПИС) 2011 онд CDIO
санаачлагад нэгдэн орсон. 2012 онд ТПИС шинэ ОХУБС болон CDIO чадамж, CDIO
стандартыг оролцуулан олон улсын стандартад тулгуурлан “Инженерийн
хөтөлбөрийн чанарын баталгааг хангах ТПИС-ийн зөвлөмж, стандарт”-ын шинэ
хувилбарыг гаргасан. Дэлхийн шилдэг туршлагад суурилан BEng хөтөлбөрийн
үндэсний шинэ загвар гаргахын тулд ТПИС СКОЛКОВО сантай хамтран “Инженерийн
боловсролын олон улсын стандартад нийцүүлэн инженерийн чиглэлийн бакалаврын
хөтөлбөрийг шинэчлэх нь” гэсэн төслийг эхлүүлсэн. Төслийн гол санаа нь
СКОЛКОВО инновацийн төвийн Мэдээллийн технологи, сансар, эрчим хүчний үр
ашиг, цөмийн технологи, био анагаах ухаан гэсэн тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлүүдэд
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
инженерийн боловсролын талаарх олон улсын стандартыг судлах байсан. Төсөлд
ТПИС (зохицуулагч), Цөмийн Судалгааны Үндсэний Их Сургууль (MEPhI), Королёвын
нэрэмжит Самара мужийн Сансар Судлалын Үндэсний Судалгааны Их Сургууль
(SSAU), Шинжлэх Ухаан Технологийн Үндэсний Судалгааны Их Сургууль (MISIS),
Москвагийн Физик,Технологийн Хүрээлэн (MIPT), Үндэсний Судалгааны Их Сургууль
(ITMO), Эдийн Засгийн Дээд Сургууль (HSE) зэрэг Оросын тэргүүлэх их дээд
сургуулиуд оролцсон.
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2012 – 2013 оны хооронд 2 жилийн төслийн гол агуулга нь:
 Хөгжингүй орнуудын туршлага, CDIO чадамж болон инженерийн боловсролын
олон улсын стандартад судалгаа шинжилгээ хийх
 ОХУБС-ын шаардлагууд, үндэсний мэргэжлийн стандартын үнэлгээ, СКОЛКОВОийн голлох чиглэлүүдийн BEng-д өгсөн ажил олгогчдын үнэлгээг судалж дүгнэх
 BEng хөтөлбөрийн төгсөгчдийн эзэмших чадамж болон олон улсын
экспертизүүдийн чадамжийн жагсаалт гаргах
 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахдаа үр дүнд суурилсан хандлагыг ашиглах ба
BEng хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шалгуурт нийцүүлэх
 CDIO зэрэг дэлхийн шилдэг туршлагуудыг харгалзан BEng хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх зөвлөмж боловсруулах
 Олон улсын туршлагуудыг судлан СКОЛКОВО-ийн зорилтот чиглэлүүдийн BEng
хөтөлбөрүүдийг ангилах талаар зөвлөмж гаргах
Төслийн үйл ажиллагаа АНУ-ын Бостонд болсон бакалаврын төвшний боловсролын
хөтөлбөриыг орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил дэвшил,
үйлдвэрлэгчдийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх арга замыг тодорхойлох
боломжит хувилбруудыг харьцуулах зорилготой хурлын үеэс эхэлсэн.
Бакалаврын төвшний инженерийн сургалтын Америк маягийн загваруудыг дараах
илтгэлүүдээр танилцуулагдсан. Үүнд: “Инженерийн боловсролын асуудал,
шийдвэрлэх боломжийн талаар ASEE-ийн чиг хандлага” (Don P. Giddens, ASEE),
“ABET –ийн инженерийн сургалтын шүалгуур 2000-ийн хөгжил, тасралтгүй
сайжруулалт” (Joseph L. Sussman, ABET), “Дээд боловсрол дахь үйлдвэржилт,
глобалчлалын үр нөлөө – MIT-ийн чиг хандлага” (Daniel Roos, MIT).
Харин Bologna процесс дахь инженерийн боловсролын зэрэг олгох эхний циклийн
сургалтын талаар дараах илтгэлүүдэд танилцуулагдсан. Үүнд: “Европ дахь
бакалаврын төвшний инженерийн хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал” (Gunter Heitmann,
SEFI), “Инженерийн бакалаврын төгсөгчдийн чадамж, инженерийн хөтөлбөрийн
танигдсан, магадлан итгэмжлэгдсэн байдал, төгсөгчдийн шилжин суурьшил –
Европийн ба дэлхийн чиг хандлага” (Iring Wasser, ENAEE). Дэлхий дахины
инженерийн боловсролын хөгжлийн CDIO санаачлага нь цаашилбал “Инженерийн
боловролыг эргэн харахуй: CDIO арга” (Edward Crawley, SkTech), “CDIO
хэрэгжүүлэлт: Хийсэн туршлага” (Kristina Edstrom, KTH) илтгэлүүдээр яригдсан.
Инженерийн сургалтыг магадлан итгэмлэх ОХУ-ын Инженерийн боловсролын
холбооны шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын стандарт IEA, EUR-ACE зэргийн болон
CDIO-ын шалгуур үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан судалгааны дүнг “Оросын
инженерийн дээд боловсрол: Хөгжлийн чиг хандлага” (Alexander Chuchalin, TPU AEER) илтгэлд авч танилцуулсан. Хурлын үйл ажиллагаа MIT-ийн нисэх техник,
сансар судлалын тэнхим, Сансрын системийн лаборатори, Цахилгааны инженер,
Компьютерийн ухааны тэнхимүүд, Компьютерийн ухаан хиймэл оюун ухааны
лаборатори, Цөмийн инженерийн тэнхим, биологийн инженерийн тэнхим зэрэг
нэгжүүдээр зочилж танилцсанаар үргэлжилсэн ба инженерийн боловсролыг
хөгжүүлэх аргын талаар хэлэлцүүлэг явагдсаар байсан.
Үүний үр дүнд Оросын их сургуулиудаас очсон төлөөлөгчид дор дурдсан BEng
инженерийн хөтөлбөрийг шинэчлэхтэй холбоотой маш их мэдээлэл сонсож санаа
авсан. Үүнд:


Мэдээллийн систем, технологи (ITMO),
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Хэрэглээний математик (HSE),



Сансарын хөлөг, нисэхийн технологи (SSAU),



Цахилгаан эрчим хүчний инженер, цахилгааны инженер (TPU),



Материал судлал, технологи (MISIS),



Цөмийн физик, технологи (MEPhI),



Биотехнологи (MIPT, TPU).

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ
Инженерийн хөтөлбөрийг шинэчлэхийн тулд BEng төслийн багийнхан сургалтын
төлөвлөгөөгөө боловсруулах инновацийн аргыг гаргасан. [2] Үзүүлэлт, шалгууруудыг
тогтоох, сургалтын үр дүнг үнэлэх аргаа сонгох зэргийг хөтөлбөрийн агуулга, бүтцээ
тодорхойлохоос өмнө хийж ABET-ийн хоёр гогцоот загварыг шинэчлэн ашигласан.
(Зураг 1.)

Зураг 1. Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах 2 гогцоот загвар
Төгсөгчдийн сургалтын үр дүнг биелэгдэхүйц, хэмжигдэхүйц, үнэлж болохуйцаар
тодорхойлоход гарч болзошгүй алдаанаас сэргийлэхэд энэхүү шинэ арга тусална.
Уялдаа холбоотой сургалтын үр дүнгүүд кредитээр үнэлэгдэж BEng хөтөлбөрийн үр
дүнг зохистой тодорхойлсны үндсэн дээр төлөвлөгөөний агуулга, бүтэц, сургах,
суралцах технологийг зөв боловсруулах юм. BEng хөтөлбөрийн шинэчлэл оролцогч
талуудын хэрэгцээ шаардлагын дагуу зорилт, сургалтын үр дүнгээ шинжлэх,
инженерийн боловсролын үндэсний болон олон улсын стандартад нийцүүлэх
ажлуудаас хэлсэн. Энэхүү анхны алхамын дараагаар бусад ажлууд хийгдсэн.
1-р үе. Хөтөлбөрийн зорилтууд, сургалтын үр дүнг тодорхойлохтой
холбогдуулан мэдээлэл цуглуулах, шинжлэх.
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Төгсөгчдийн эзэмшвэл зохих сургалтын үр дүнг оролцогч талуудын болон стндартын
шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлохын тулд дор дурдсан эх сурвалжуудаас
мэдээллийг цуглуулсан. (Хүснэгт 1)
Хүснэгт 1. Оролцогч талуудын болон стндартын шаардлагад нийцсэн сургалтын үр
дүн
N

Төгсөгчдийн
эзэмшвэл зохих
сургалтын үр
дүн

ОХУБС

Салбарын
хэрэгцээ,
шаардлага

AEER
Магадлан
итгэмжлэ
лийн
шалгуур

ABET
Магадлан
итгэмжлэ
лийн
шалгуур

IEA
Төгсөгчд
ийн
шинж
төлөв

EUR-ACE
Хүрээний
стандар
тууд

CDIO
Чадамж

1

…

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

CDIO чадамж (CDIO 2-р стандарт) нь хувь хүн, хүмүүс хоорондын харилцааны болон
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, системийг бүтээн бий болгох ур чадварыг олгоход
чиглэсэн сургалтын үр дүнг хөтөлбөрийн зорилттой уялдуулан тодорхойлоход
ашиглагдана.[3] Эцэст нь сургалтын үр дүн (LO)-гүүдхөтөлбөрийн зорилтууд (PO)-д
хуваарилагдана. (Хүснэгт 2).
Хүснэгт 2. Сургалтын үр дүнгүүдийг хөтөлбөрийн зорилтуудад хуваарилсан нь

Хөтөлбөрийн
зорилтууд

Сургалтын үр дүнгүүд
PO

LO1

LO2

1

√

√

2

√

√

LO3

√

LO4

LO5

LO6

LO7

√

√

√

√

√

√

LO8

LO9

LO10

…

√
√

√

…

2-р үе. Сургалтын үр дүнг үнэлэхэд зориулж үзүүлэлт, шалгуур, арга
хэрэгсэлийг сонгох
Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах үед нэгдмэл цогц байдлаар томъёолодсон
сургалтын үр дүнгүүд хөтөлбөрийн модулиуд дээр мэдлэг, ур чадвар, туршлага болж
задран орно. Оюутны мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг сурганы нэгж буюу модуль дээр
суурилан тохиромжтой шалгалтын материал, арга хэрэгсэл ашиглан үнэлэхээр
төлөвлөсөн. Гэсэн хэдий ч ерөнхий хөтөлбөрийн сургалтын үр дүн гарсан эсэх нь
модуль тус бүрийн үнэлгээгээр бүрэн дүүрэн илэрхийлэгдэх боломжгүй юм. Курсын
төсөл боловсруулах, судалгааны ажил хийх, үйлдвэрлэлийн дадлага төгсөлтийн
ажил зэрэг жинхэнэ инженерийн мэргэжлийн үйл ажиллагаануудад бол харин үр дүн
харагдах боломжтой.
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Зураг 2. Цогц чадамж “шинж төлөвийн гурвалжингууд”
Сургалтын үр дүнг үнэлэхэд тодорхой үзүлэлт гаргаад тоон хэмжигдэхүүнээр үнэлж
болно. Нарийн нийлмэл сургалтын үр дүнг үнэлэх үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө
оюутны курсын ажил, судалгааны ажил, үйлдвэрлэлийн дадлага, төгсөлтийн төслийн
агуулыг хамааруулан уялдаатай төлөвлөх нь чухал.
3-р үе. ECTS кредит цагийг сургалтын үр дүнд хуваарилах нь.
ОХУБС-ын шаардлага болон AEER-ын магадлан итгэмжлэлийн шалгуураар [4] 4
жилийн хугацаатай BEng хөтөлбөрт 240-өөс багагүй ECTS кредит цаг цуглуулах
ёстой. Хөтөлбөр төлөвлөх шинэчилсэн арга технологиор хөтөлбөрийн агуулга,
бүтцийг тодорхойлохын өмнө ECTS кредит цагуудыг сургалтын үр дүнд хуваарилж
өгөх хэрэгтэй. Ингэснээр сургалтын үр дүн бүрийг төгсөгчдийн чадамжийн
жагсаалтад кредитийн үнэлэмжээр оруулж чухал шинжийг нь тодотгоно. (Хүснэг 3).
Хүснэгт 3. ECTS кредитийг сургалтын үр дүнд хуваарилсан нь
Мэргэжлийн чадамж (… ECTS)

Хөрвөх ур чадвар

ECTS
кредит

(… ECTS)
LO1

…

LO2

…

LO3

…

LO4

…

LO5

…

LO…

LO10

LO11

LO12

…

…

…

…

…

…

BEng хөтөлбөрийн шаардлагад мэргэжлийн чадамж (инженерийн тухайн салбарын
мэдлэг, ур чадвар, техникийн шинжилгээ, загвар зохиох, дадлага хийх, судалгаа
хийх), хувь хүний болон хөрвөх ур чадвар (бие даан, багаар ажиллах, харилцах,
мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлага, насан туршдаа сурч хөгжих г.м) орно.
BEng хөтөлбөрийн агуулга, сургалтын үр дүнг төлөвлөх үед CDIO-ийн 1-р стандартыг
харгалзах хэрэгтэй. Стандартын дагаснаар инженерийн хөтөлбөр бүтээгдэхүүн,
системийн амьдралын мөчлөгийг хөгжүүлэх зарчим бол бакалаврын төвшний
инженерийн хөтөлбөрийн гол үзэл баримтлал байх юм гэсэн үзэл баримтлалд
тулгуурлана.
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4-р үе. CDIO 3-р стандарт сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагыг
танилцуулна.
Сургалтын төлөвлөгөө нь хичээлүүд (хөтөлбөрийн модуль) бие биетэйгээ уялдаа
холбоотой, харилцан бие биеэ дэмжсэн, хувь хүний, хүмүүс хоорондын,
бүтээгдэхүүн, системийг бүтээн бий болгох ур чадварыг нэгтгэн хөгжүүлэхэд
чиглэгдсэн байх хэрэгтэй. Боловсруулж ашигласан технологиор нэгдсэн төлөвлөгөө
гаргахдаа дараах үе шатуудыг гүйцэтгэнэ.
4.1. Сургалтын үр дүнг мэдлэг (K), ур чадвар (S), туршлага (E)-д хуваарилах.
Хүснэгт 4. Сургалтын үр дүнг мэдлэг (K), ур чадвар (S), туршлага (E)-д
хуваарилсан нь
Сургалтын үр дүн
LO1

LO2
…

Сургалтын үр дүнгийн задаргаа
Мэдлэг (K1.1,K1.2, … )
Ур чадвар (S1.1, S1.2, … )
Туршлага (E1.1, E1.2, ...)
Мэдлэг (K2.1,K2.2, … )
Ур чадвар (S2.1, S2.2, … )
Туршлага (E2.1, E2.2, ...)
…

4.2. Мэдлэг (K), ур чадвар (S), туршлага (E)-ыг ОХУБС-ын хэсгүүдэд хуваарилах.
(Хүснэгт 5). Сургалтын үр дүнг хүмүүнлэг, эдийн засаг, нийгмийн ухаан; математик,
байгалийн ухаан; инженерийн ухаан; судалгааны ажил/төсөл; төгсөлтийн төсөлд гэж
бүлэглэсэн.
Хүснэгт 5. Мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг ОХУБС-ын хэсгүүдэд хуваарилсан нь
Хүмүүнлэг, эдийн засаг, нийгмийн ухаан
Мэдлэг (K1.1,K2.3, K3.4, K7.3, … )
Ур чадвар (S1.1, S6.5, S8.3, S11.4, … )
Туршлага (E1.1, E4.5, E7.6, E10.2 …)
Математик, байгалийн ухаан
Мэдлэг (K2.1,K4.5, K7.4, K9.3, … )
Ур чадвар (S2.1, S3.4, S6.6, S10.7, … )
Туршлага (E4.1, E5.8, E7.2, E11.1 ...)
Инженерийн ухаан
Мэдлэг (K2.5,K3.7, K4.4, K6.1, … )
Ур чадвар (S5.1, S7.4, S8.2, S10.4, … )
Туршлага (E4.1, E6.7, E8.5, E11.5 ...)
Судалгааны ажил/Төсөл
Мэдлэг (K2.5,K4.7, K5.4, K8.3, … )
Ур чадвар (S5.1, S7.4, S8.2, S9.3, … )
Туршлага (E5.1, E6.7, E7.3, E11.2 ...)
Төгсөлтийн төсөл
Мэдлэг (K4.2,K3.7, K4.7, K5.4, … )
Ур чадвар (S5.1, S5.4, S7.6, S9.2, … )
Туршлага (E4.1, E5.7, E8.3, E11.4 ...)
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4.3. Хөтөлбөрийн модулиудыг тодорхойлох: Төгсөгчдийн эзэмшвэл зохих
хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгийн бүрэлдэхүүн хэсэг (мэдлэг, ур чадвар, туршлага)үүдийг хөтөлбөрийн модулиудад бүлэглэнэ. (Хүснэгт 6).
Хүснэгт 6. Мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг хөтөлбөрийн модулиудад хуваарилсан нь
Хүмүүнлэг, эдийн засаг, нийгмийн ухаан
Модуль 1

Мэдлэг (K1.1,K2.3, … )
Ур чадвар (S1.1, S6.5, … )
Туршлага (E1.1, E4.5, ...)
Модуль 2
Мэдлэг (K5.1,K7.3, … )
Ур чадвар (S6.1, S10.5, … )
Туршлага (E3.1, E5.5, ...)
…
…
Математик, байгалийн шинжлэх ухаан
Модуль …
Модуль …
…
Инженерийн ухаан
Модуль …
Модуль …
…

Мэдлэг (K3.1,K3.3, … )
Ур чадвар (S2.1, S5.4, … )
Туршлага (E4.1, E6.8, ...)
Мэдлэг (K3.3,K4.1, … )
Ур чадвар (S5.4, S7.6, … )
Туршлага (E6.7, E8.2, ...)
…
Мэдлэг (K2.1,K4.5, … )
Ур чадвар (S2.1, S3.4, … )
Туршлага (E4.1, E5.8, ...)
Мэдлэг (K2.1,K4.5, … )
Ур чадвар (S2.1, S3.4, … )
Туршлага (E4.1, E5.8, ...)
…

CDIO 4-р стандартад “Инженерийн удиртгал” модулийг BEng хөтөлбөрт
бүтээгдэхүүн, системийг хөгжүүлэх инженерийн дадлага олгох, хувь хүний болон
хүмүүс хоорондын харилцааны шаардлагатай ур адваруудыг танилцуулах зорилгоор
хөтөлбөрт оруулж өгөхийг зөвлөдөг. CDIO 5-р стандартаар бакалаврын төвшний
инженерийн хөтөлбөр 2 болон түүнээс олон (нэг нь доод курсэд нөгөө нь дээд
курсэд) тооны зохион бүтээх дадлага ажлыг агуулсан байх шаардлага тавигддаг тул
BEng хөтөлбөрт үүнийг биелүүлэх шаардлагатай.
4.4. Сургалтын үр дүнг хөтөлбөрийн модулиудад хуваарилах (Хүснэгт 7).
Хөтөлбөрийн модулиуд бүх сургалтын үр дүнг дэмжин хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөх
хэрэгтэй. Нэг модулийн сургалтын үр дүнг дотор нь түүнийг хэрэгжүүлэхэд нэмэр
болох мэдлэг, ур чадвараар задалж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа үндэслэл
болгон ашиглана.
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Хүснэгт 7. Сургалтын үр дүнг хөтөлбөрийн модулиудад хуваарилсан нь
Хөтөлбө
рийн
модулиуд
Модуль1

LO
1

LO
2

LO
3

+

+

+

Модуль 2

+

LO
5

LO
6

LO
7

LO
8

LO
9

+

…

LO1
0

+

+

…

LO
4

+

+

+

+

+

+

+

+

4.5. ECTS кредитийг хөтөлбөрийн модулиудад хуваарилах (Хүснэгт 8).
Модуль тус бүрт төгсөгчдийн эзэмшвэл зохих сургалтын үр дүнг илэрхийлсэн
кредитийн үнэ цэнэ байдаг. Жишээ нь нэгээс олон сургалтын үр дүнг төслийн
семинар зэргийн нэг модулиар эзэмшүүлж болно. Иймэрхүү сургалтын үр дүнг хэд
хэдэн модулиар заан сургаж, үнэлэн дүгнэж болно.
Хүснэгт 8. ECTS кредитийг хөтөлбөрийн модулиудад хуваарилсан нь
Хөтөлбөрийн
модулиуд

ECTS
LO1
кредит

LO2

2

LO3

LO4

LO5

LO6

Модуль1

8

4

Модуль 2

10

3

Судалгаан
ы ажил

…

…

…

Төгсөлтий
н төсөл

…

…

…

…

…

…

…

Нийт

240

…

…

…

…

…

…

LO7

LO8

LO9 LO10

LO…

2
3

2

2

…
…

…
…

…

…

…

…

…

…

…

5-р үе. Сургах, суралцах технологийн сонголт, хичээлийн хэлбэрүүд.
Сургалтын үр дүн сургах, суралцах үйл ажиллагаа, хичээл хэрхэн явагдаж
байгаагаас хамаарна. Хосоор эсвэл бүлгээр хийх төслүүд, үйлдвэрлэлийн
дадлагууд, бие даалтын ажлууд, төгсөлтийн төслүүд зэрэг сургалтын технологи, арга
барил сургалтын үр дүнд хүрэхэд ихээхэн нөлөөтэй. Бие даан суралцах, олон чиг
үүргийн баг удирдах, аналитик болон туршилт судалгаа хийх зэрэг төгсөгчдийн
эзэмшвэл зохих чадамжуудыг эзэмшүүлэхэд асуудалд суурилсан сургалт, төслөөр
зохион байгуулсан сургалт, идэвхтэй сургалтын аргууд, кейс судлал, дангаараа
болон багаар хийж гүйцэтгэх төслийн ажлууд илүү үр дүнтэйг зөвлөсөн байдаг.
CDIO-ийн 6-р стандартаар бүтээгдэхүүн, систем бүтээх, онолын мэдлэг эзэмшиж
нийгэмшин суралцахад гараар биечлэн хийх боломжтой ажлын байр лабораториуд
байх хэрэгтэйг зөвлөсөн. CDIO-ийн 7-р стандарт онолын мэдлэг эзэмшихийн
зэрэгцээ хувь хүний, хүмүүс хоорондын, бүтээгдэхүүн системийг бий болгох ур
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чадварыг эзэмшүүлэх нэгдмэл сургалтын үйл ажиллагааг заасан. CDIO-ийн 8-р
стандартаар идэвхтэй сургалтын аргуудыг зөвлөсөн. Эдгээр гурван стандартуудыг
бүгдийг энэ үе шатанд авч үзнэ.
6-р үе. Сургалтын үр дүн, хөтөлбөрийн зорилтыг үнэлэх үйл ажиллагааг
төлөвлөх.
Ямар ч хөтөлбөрийн хувьд салшгүй чухал хэсэг нь хөтөлбөрийн үр дүн, зорилтоо
үнэлж дүгнэх, тасралтгүй сайжруулах механизм бий болгох явдал юм.
Сургууль/тэнхимүүд төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, карьерын талаар мэдээлэл цуглуулж
дүн шинжилгээ хийн ирээдүйн сайжруулалтандаа ашиглаж байх хэрэгтэй. CDIO-ийн
11-р стандартаар оюутны эзэмшсэн хувь хүний, хүмүүс хоорондын болон
бүтээгдэхүүн, системийг бий болгох ур чадвар, онолын мэдлэгийг үнэлэх талаар
зөвлөсөн. . CDIO-ийн 12-р стандарт CDIO-ийн 12 стандартаар хөтөлбөрөө үнэлж
багш, оюутан зэрэг оролцогч талуудад мэдээлж тэдний санал бодлыг авч тасралтгүй
хөгжин сайжирч байх тогтолцоо бүрдүүлсэн байх талаар заасан байдаг. Эдгээр нь
хөтөлбөр боловсруулахад чухал ач холбогдолтой юм.
7-р үе. Хөтөлбөрийн төлөвлөгөө, модулиудын хөтөлбөр, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх баримт бичгүүд, багш нарын оролцоог
төлөвлөх.
Сургах, суралцах үйл ажиллагааг чанартай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай
юм.CDIO-ийн 9-р стандартаар хувь хүний, хүмүүс хоорондын болон бүтээгдэхүүн,
системийг бий болгох ур чадварыг хөгжүүлэхэд багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх
үйл ажиллагаанууд, CDIO-ийн 10-р стандартаар нэгдмэл сургалт явуулах, идэвхтэй
туршилтанд суурилсан сургалт явуулах, оюутны сурлагыг үнэлэхэд багш нарын
чадавхийг нэмгдүүлэх талаар тус тус заасан байдаг. Эдгээр стандартын шаардлагын
дагуу төслийн хүрээнд ОХУ-ын их сургуулийн багш профессоруудад олон тооны
цуврал сургалтуудыг явуулсан.
ДҮГНЭЛТ
Томскийн Политехникийн Их Сургуульд дээр дурдсан технологийн дагуу
хөтөлбөрийн шинэчлэл хийгдлээ. Энэ нь ТПИС-ийн инженерийн боловсролын
шинэчлэлд амжилттай хэрэгжиж төсөлд хамрагдсан Оросын бусад их дээд
сургуулиудад зөвлөмж болсон юм. Тухайн үед ТПИС-СКОЛКОВО төсөлд оролцогч их
сургуулиуд BEng хөтөлбөрийг шинэчлэхэд өөр хоорондоо болон гадаадын харилцагч
сургуулиудтай хамтран ажиллаж аж үйлдвэрийн хөгжилд чиглэсэн инженерийн
боловсролыг чанаржуулахын төлөө идэвхтэй ажиллаж байсан болно.
НОМ ЗҮЙ
[1] CDIO Initiative http://www.cdio.org/
[2] Chuchalin, A. Engineering Curriculum Design Based on Program Accreditation Criteria.
Materials of the MIT SkTech Initiative Educational Workshop, March 15 – 16, 2012,
Moscow, Russia.
http://web.mit.edu/sktech/download/2012-03_Education_Workshop/D2_Chuchalin.pdf

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

80

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

[3] Malmqvist, J., Ostlund, S., Edstrom, K. Integrated Program Descriptions – A Tool for
Communicating Goals and Design of CDIO Programs. Proceedings of the 2nd
International CDIO Conference, Linkoping, Sweden, 2006.
[4] Chuchalin, A. RAEE Accreditation Criteria and CDIO Syllabus: Comparative Analysis.
Materials of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of Technology,
Australia, 1-4 July 2012, p. 870-878.
ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН СУРГАЛТАНД БАГИЙН ХАРИЛЦАН
ЯРИАГ АШИГЛАЖ ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫГ БИЙ БОЛГОХ НЬ
M.Knutson Wedel, A. Boldizar, J. Malmqvist
Швед улс, Готенбург хот - 412 698, Chalmers Технологийн Их сургуулийн Материал,
Үйлдвэрлэлийн Технологийн Тэнхим
Швед улс, Готенбург хот - 412 69, Chalmers Технологийн Их сургуулийн
Бараа, Үйлдвэрлэлийн Тэнхим
ХУРААНГУЙ
Энэхүү судалгааны ажил нь оюутнуудын харилцан яриаг төсөлд суурилсан
сургалтанд ашиглан идэвхтэй сургалтыг хэрхэн дэмжих, түүнийг хөгжүүлэх тухай
өгүүлнэ. Идэвхтэй сургалтын аргыг тус сургуулийн Материал, Үйлдвэрлэл
Технологийн Тэнхимээс гаргасан “Хүрээлэн буй орчинд тохируулсан бүтээгдэхүүний
загварыг судлах” сонгон хичээлийг судалж буй 3,4-р курсын оюутнуудад туршсан
болно. Судалгааны ажлын гол зорилго нь тухайн хичээлийн талаар үндсэн ойлголт,
төсөөллийг олж авахын тулд уламжлалт заах аргыг хэрэглэхээс илүүтэйгээр бодит,
харилцан яриан дээр тулгуурлах аргыг хэрэглэснээр оюутан болон багш нар
өөрсдийн сурах болон сургах арга барилдаа дүгнэлт хийх түүнээсээ суралцах
боломжтой болж байгаа юм. Хичээлийн талаар цогц ойлголт, төсөөлөлтэй болох
оюутнуудыг хариуцлагатай байлгах, бүтээлчээр сэтгэх, багаараа харилцан ярилцах
гэх мэт чадваруудыг хөгжүүлэх зорилгоор туршилтын хичээлийг гаргасан. Хичээлийг
семестрийн төгсгөлд төслийн багуудын бэлтгэсэн илтгэл тайлангаар аман болон
бичгийн шалгалтаар үнэлэн гаргасан. Судалгааны ажлын гол санааг тухайн
хичээлийн үнэлгээний багийхан болон оюутнуудын ажлын тайлан мөн тухайн
хичээлийн талаар оюутнуудаас авсан санал асуулгын үр дүн дээр үндэслэн гаргасан.
Ийм төрлийн сургалтыг урьдны сургалтуудтай харьцуулахад оюутнуудын хүлээн
авах байдал маш өөр байсан нь судалгааны ажлын анхны дүгнэлтээр гарсан байна.
Эхний удаагийн багийн ярилцлагын хичээлээр оюутнуудыг тухайн шинэ заах арга
барилд дасгах, тэднийг бэлтгэх шаардлагатай байсан. Асуудал шийдвэрлэхэд
суурилсан сургалтыг харилцан яриатай хослуулсанаар орчин үед эрэлт хэрэгцээ
өндөр байгаа технологийн тогтвортой, цогц салбарын талаар хичээл явуулахад
туйлын хэрэгцээтэй болох нь тогтоогдсон байна. Тус сургалтанд хандах оюутнуудын
хандлага маш өндөр байсан ба сургалтын үр дүнд эерэгээр нөлөөлсөн нь
судалгаагаар нотлогдсон байна. Мөн түүнчилэн хичээлийн зорилгыг сайтар
тодорхойлох нь дан ганц тухайн хичээлийн зорилт, үнэлгээний агачлалыг гаргах арга
хэрэгсэл болоод зогсохгүй тухайн хичээлд дүгнэлт хийх эргээд сайжруулах арга
хэмжээ авахад маш хэрэгтэй болох нь судалгаагаар гарсан бас нэгэн чухал үр дүн
байсан.
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Ирээдүйн инженерүүд нь баримт мэдээлэлэл дээр тулгуурласан , байнга хурдацтай
өөрчлөгдөж байдаг нийгэмд ажиллах шаардлагатай болоод байна. Орчин үеийн
инженерийн боловсролын чиг хандлага нь оюутнуудад аливаа орчинд дасан
зохицох, түүнийгээ даган хувиран өөрчлөгдөх болон ерөнхий чадваруудыг
эзэмшүүлэхэд голчлон анхаарж байгаа ба тэдгээр чадваруудын нэг болох
харилцааны чадвар нь чухалд тооцогдож байна. Швед улсын хувьд уламжлалт
болон орчин үеийн инженерийн дээд боловсролын сургалтанд ихэвчлэн нэг талын
харилцааг заадаг бөгөөд оюутнууд ихэнх тохиолдолд сонсогч эсвэл дагагчийн
үүрэгтэй суралцдаг. Ихэнх хичээлүүд нь эхлээд лэкц хичээл ороод дараа нь 30
орчим оюутантай баг болгон хуваагаад ярилцлагын зарчмаар явагддаг. Заримдаа
оюутнууд багаар хуваагдан лабораторийн хичээлд ордог. Ингээд семестрийн
төгсгөлд хичээлүүдийн үнэлгээг бичгийн шалгалтан дээр тулгуурлан гаргадаг. Ийм
төрлийн албан үнэлгээний болон заах арга нь бүх оюутнуудад тохирохгүй байгааг
оюутнуудын сургатын амжилтын талаар хийсэн судалгааны ажил нотлон харуулсан
байдаг. Уг судалгааны ажлаар оюутнууд өөр өөрийн гэсэн сонирхол, суралцах арга
барилтай байдаг нь тогтоогсон байна. Жишээлбэл Entwistle-ийн тодорхойлсноор
оюутнуудын дунд мэдлэг хайгч, ойлголт хайгч гэсэн 2 төрлийн чиг хандлага зонхилж
байгааг олжээ. Уламжлалт заах аргад баримт мэдээлэл хайгч чиг хандлага нь
аливаа юмны гүнзгий далд утгыг хайхгүй харин эсрэгээрээ тухайн мэдээ баримтаа
өмнө нь олж авсан дадлага, туршлагатайгаа холбон тайлбарлаж хоорондын холбоо
хамаарал болон үл зохицол зэргийг олж илрүүлэхэд оршино. Дээр дурдсан
уламжлалт заах арга нь ихэнхдээ мэдлэг хайгч төрлийн хүмүүсийг дэмжих тэднийг
хөгжүүлэх мөн түүнчилэн суурь мэдлэг олгоход голчлон анхаардаг.
Өнөө үед уламжлалт заах аргын чиг хандлага өөрчлөгдөж багш хичээл заахаас
илүүтэйгээр оюутан суралцах тал руугаа чиглэгдсэнээр оюутнуудын хариуцлага илүү
нэмэгдэж байна. Бодит ертөнцийн талаар ерөнхий төсөөлөл, ойлготыг олж авахад
харилцан яриа ашиглан үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөртөө дүгнэлт хийх зэрэг дасгал
ажлуудыг ашигласнаар уламжлалт заах аргаас илүү үр дүнтэй байгаа юм. Багш
асууж оюутан хариулдаг хэлбэрээр хичээл явуулахын оронд бодит үйлдэл, дадлага
хийх нь чухал юм. Бодит дадлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд багш оюутнуудын
хооронд мөн оюутнууд хоорондоо харилцан ярилцах нь чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.
Техникийн мэдлэгийг техникийн бус чадваруудтай хослуулан заадаг болсноороо
инженерийн оюутнууд өөрсдийн сурсан техникийн мэдлэгийг тухайн техникийн хам
сэдэвт тохируулан ашиглахад харилцан ярих чадвар эзэмших шаардлагатай болж
байна. Техникийн бус чадваруудын нэг болох харилцан яриаг техникийн хам сэдэвт
тохируулан ашиглаж сурснаар оюутнууд инженерийн үндсэн ойлголтууд, ажилд
тулгарах асуудлуудыг гүн гүнзгий мэддэг болно.
Дээрх санаанууд нь инженерийн ухааны гол цөм болох санаж сэдэх, загвар зохиох,
хийж хэрэгжүүлэх, ажиллуулж ашиглах (C: Conceive, D: Design, I: Implement and O:
Operate) гэсэн 4 үндсэн үйл ажиллагаанд суурилдаг CDIO хөтөлбөрийг боловсролын
тогтолцоонд хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ. CDIO хөтөлбөрт суурилсан
хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн нэгэн хичээлийн техникийн үндсэн ойлголтуудыг хувь
хүн болон хүмүүс хоорондын болон, бүтээгдэхүүний
системийг сайжруулах
чадваруудыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Дээрх чадваруудыг хөгжүүлэхийнн тулд
тухайн хичээлийн зорилгод нийцсэн, нарийн бүтэцтэй хичээлийн төөвлөгөө гаргах,
шалгалтын материалыг маш сайн бүтэцтэй хийх, харилцан ярих, багаар ажиллах гэх
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мэт мэргэжлийн чадваруудыг төсөлд суурилсан хичээлийн төлөвлөгөөнд багтаах гэх
мэт нарийн шаардалагуудыг хангах нь чухал юм. Ийм төрлийн төсөл, хичээлүүдээр
оюутнууд бодит амьдралаас сэдэвлэсэн кэйс судалгаан дээр ажиллаж багаараа
хамтран хийх, харилцан ярилцах, дүгнэх, тухайн асуудлыг шийдвэрлэх, илүү өргөн
хүрээнд сэтгэх гэх мэт чадваруудыг хөгжүүлдэг.
Энэхүү судалгааны ажлаар бид төсөлд суурилсан хичээлийн хөтөлбөрт харилцааны
чадварыг ашиглаж идэвхтэй сургалтыг дэмжих шинэ аргыг танилцуулж байгаа юм.
Оюутнуудын хоорондох харилцан яриаг хичээлд ашигласнаар харицааны чадвар
нэмэгдээд зогсохгүй өнөөгийн технологийн тогтвортой хөгжлийн салбарт бүтээлчээр
сэтгэх чадвар давхар нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд
асуудалд суурилсан (АСХ)төслийн хичээлийг бий болгосон . АСС гэдэг нь оюутнууд
бодит кэйсүүдэд тулгарсан асуудлууд дээр ажиллах, шинжлэх ухааны мэдлэгээ
сайжруулах мөн тухайн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд цаашдын мэдлэг, мэдээллийг
идэвхтэй хайх чадварыг хөгжүүлэхийг хэлнэ. Olausson, Isaacs, Deverin нар асуудалд
суурилсан хичээлд тухайн хам сэдэвт тохирсон харилцааг хослуулан ашиглахыг
харилцан яриаг үр дүнтэй ашиглах гэж тодорхойлжээ.
ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
“Хүрээлэн буй орчинд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл” нэртэй сонгон хичээлийг
2002 онд Материал, Үйлдвэлэлийн Технологийн Тэнхимийн 3,4-р курсын оуютнуудад
заасан. Тус хичээлийг 10 оюутанд 1 багш 7 долоо хоногийн турш нийт 7.5 кредит цаг
заасан. Эхний жилд нийт оюутны тоо 13 байсан ба дараагийн жилүүдэд 25 болтлоо
өссөн. АСС-ын хичээлээр оюутнууд төслийн багт хуваагдаж багаараа кэйс судалгаан
дээр ажилласан. Эхний удаад нэг багт байх оюутны тоо 6-8 байсан бол багийн
хамтын ажиллагаа, харилцан ярианы оролцоог сайжруулах үүднээс дараачийн
жилүүдэд дээд талд нь 5 гишүүнтэй байхаар өөрчилсөн. Нээлттэй асуудал нь
хүрээлэн буй орчинд тохирсон бүтээгдэхүүний загвар гаргах төсөл байсан ба
голчлон материалын сонголт , үйлдвэрлэлийн аргачлал дээр анхаарах төсөл байсан.
Төслийн хичээлээр тоос сорогч, хатуу диск, эрчим хүч бага зарцуулдаг гэрэл,
цахилгаан хөрөө, хөргөгч, гар утас, угаалгын машин, машины дугуй зэрэг
бүтээгдэхүүнүүдийг хийх саналууд гарсан.
Сургалтын зорилго
Тус хичээлийг амьдралын мөчлөг, үе шатуудад тулгуурлан төлөвлөсөн ба оюутнууд
төслийн ажлаа хийхдээ бүтээгдэхүүний дахин боловсруулалт, хүрээлэн буй орчинд
дасан зохицсон материалын сонголт, үйлдвэрлэлийг орлуулах аргачлал , байгаль
орчны үнэлгээний шошго гэх мэт асуудлуудыг бодолцон ажилласан. Төслийн
хичээлийн хүрээнд дээр дурдсан бүх зүйлүүдийг харгалзан үзэж хүрээлэн буй орчинд
тусгайлан зориулсан нэгэн бүтээгдэхүүний загварыг гаргах явдал юм. Хичээлийн
зорилтуудыг доорхи байдлаар гаргасан. Үүнд:
Тус хичээлийг судалснаар оюутнууд доорхи чадваруудыг эзэмшсэн байна.
 Хүрээлэн буй орчинд тохирсон бүтээгдэхүүн зохион бүтээх үнэлгээний нийтлэг
аргачлалыг тайлбарлах түүнд тохирсон арга хэрэгслийг сонгон ашиглах
 Инженерийн нийтлэг хэрэглэгддэг материалуудын байгаль орчинд учруулах
нөлөөллийг тайлбарлах , материалыг зөв сонгон ашиглах
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 Өөрсдийн сонгосон үнэлгээний аргачлалыг дүн шижилгээнд ашиглах,
материалын сонголт, үйлдвэрлэлийн аргыг тусгайлан судалж хүрээлэн буй орчинд
тохирсон бүтээгдэхүүний дахин загвар гаргах
 Даалгаврууд болон асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардалагтай ном, сурах бичиг,
нэмэлт материалыг багшийн удирдлага дор ашиглах
 Системчилсэн сэтгэлгээг хөгжүүлэх
 Багийн ажиллагаа болон харилцааны чадварыг сайжруулах
 Бүтээлч сэтгэлгээ, бүтээлч ажлыг хөгжүүлэх
Сургалтын арга
АСС-ын аргыг ашиглахын давуу тал нь оюутнуудад сурах сэдэл төрүүлэх явдал юм.
Мөн түүнчилэн оюутнууд бодит амьдралд суурилсан нөхцөл байдалд хэрхэн хандах,
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар суралцана. Хамгийн чухал нь оюутнууд бодит
амьдрал дээр тулгардаг асуудлуудтай хэрхэн ажиллах Cannon-ы тодорхойлсон
тэдгээр бодит асуудлуудыг хийсвэр ухагдахуунтай хэрхэн холбох, шийдвэрлэх
чадваруудыг эзэмших явдал юм. Асуудал байхгүй бол бид хариултыг нь хэзээ ч
олохгүй гэсэн нэгэн эртний үг байдаг.
Хичээлийн эхэнд оюутнууд өөрсдийгөө болон тухайн хичээлийн талаарх хувийн
бодол тус хичээлээр юу сурах тухай төсөөллөө ярьж танилцуулна. Тэдний
танилцуулгаас хамаарч бүтээгдэхүүн, материал, хүрээлэн буй орчны талаар өөр өөр
сонирхол, үзэл бодолтой оюутнуудыг хооронд нь холин багаар хуваана. 4 цаг
үргэлжлэх эхний хичээлээр асуудалд суурилсан сургалтын үндсэн ойлголт,
хичээлийн зорилго, харилцан яриаг хичээлд хэрхэн ашиглах болон CDIO
хөтөлбөрийн талаар танилцуулна. Мөн тус долоо хоногт нь амьдралын мөчлөг,
метал, хүрээлэн буй орчны полимерүүд сэдэвтэй үндсэн 3 лекцийн хичээл орсон.
Шинээр хуваагдсан багийн гишүүд хоорондоо нэг нэгнээсээ сурах боломж олгох
үүднээс оюутнуудын дунд харилцан ярианы хичээл мөн өөрсдийн сонгосон кэйс
судалгааны тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх аргачлал хичээлүүд бас орсон.
Үлдсэн 6 долоо хоногийн хичээлээр оюутнууд төсөл дээр ажилласан. Хичээлийн
үеэр оюутнууд орчин үеийн төмрийн хаягдал боловсруулах газар очиж үзэх нь
сонирхолтой байдаг боловч заавал шаардлагатай биш. Долоо хоног бүр багууд
уулзаж 4 цагийн идэвхтэй харилцан ярианы хичээлд сууна.
Харилцан яриаг сургалтанд ашиглах нь шинэ арга биш бөгөөд Сократын үеийн
эртний заах аргын түүхэнд ч хэрэглэгдэж байсан юм. Бидний судалгааны ажилд
ашиглагдаж байгаа харилцан яриа гэдэг үг нь асуудлыг шийдвэрлэхдээ сэтгэн
бодоод түүнийгээ илэрхийлэн ярилцах гэсэн арга барилыг илэрхийлж байгаа юм.
Энэхүү хичээлийн гол санаа нь оюутнуудын харилцан яриаг ашиглан тэдний сурлага,
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд оршино. Мөн түүнчилэн харилцан яриа нь багаар
ажиллах, харилцах гэсэн ерөнхиий чадваруудыг хөгжүүлнэ. Харилцан яриаг үр
дүнтэй хийхийн тулд эхний жилд харилцан ярианы тусгай хичээл зааж хичээлийн гол
зорилгыг харилцан яриа хөгжүүлэхэд чиглүүлнэ. Дараагийн жилүүдэд оюутнуудыг
түвшингээр нь ангилаад харилцан яриаг хичээлийн гол чиглэл биш хичээлд хэрэглэх
нэг арга хэрэгсэл болгон өөрчилсөн. Бас нэгэн гэнэтийн буюу бидний төсөөлөөгүй үр
дүн бол бид харилцан яриаг шалгалтанд ашиглаж болохыг олж мэдсэн юм.
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Olausson харилцан яриа, мэтгэлцээн 2 –ын ялгааг гаргасныг 1-р зурагт үзүүлсэн
болно. Түүний гол санаа нь хүмүүс буруу ойлголцох эсвэл өөр хоорондоо ялгаатай
үзэл бодолтой байх нь тэднийг сонголт хийхэд хүргэдэг гэж үзсэн байна.
Мэтгэлцээний оронд харилцан яриаг хэрэглэх нь зөрчлийг шийдвэрлэх үр дүнтэй
арга юм. Харилцан ярианы үндсэн зарчим нь тухайн хүний яриаг хүлээцтэй сонсох,
дараа нь чөлөөтэй ярих явдал юм. Суралцагчийн өнцгөөс харвал энэхүү арга нь
өөрийн сурлагандаа дүгнэлт хийх ингэснээр сурлагын чанараа
сайжруулах
боломжтой болж байгаа юм.

Харилцан яриа

Үл ойлголцол сонголт
хийхэд хүргэдэг

Хэлэлцүүлэг
Өөрийн үзэл
бодлыг хамгаалах

Харилцан яриа
Хамтран сэтгэж
хамтран нээлт хийх

Өрсөлдөгч талаа
унагаах мэтгэлцээн

Зөвшилцөлд
хүрэх хэлэлцээр

Харилцан нэг нэгнээ
хүндэтгэн хүлээцтэй
сонсох

Нэг нь ялж нөгөө нь
ялагдана

Хамгийн бага тохиодол

Хамгийн их тохиодол

1-р зураг: Харилцан яриа ба хэлэлцээр 2-ын ялгааг харуулсан Olausson-ны загвар
Хичээлийн явцад долоо хоног бүр 4 цагийн харилцан ярианы хичээл орох ба зарим
тохиолдолд уян хатан байж болно. Хичээлийн явцад оюутнууд өөрсдийн сонгосон
төсөл ажилтай холбоотой ямар нэгэн чухал мэдээллийн талаар 5-10 минутын илтгэл
тавих ба илтгэлийн дараа багууд бусад багуудын тавьсан илтгэлтэй холбоотой
асуудлаар харилцан ярилцлага хийнэ. Хичээлийн төгсгөлд оюутнууд дараагийн
долоо хоногт хэн илтгэл тавих, ямар шинэ мэдээ, мэдээлэл шаардлагатай байгааг
шийдээд хичээлээ дуусгана. Мөн хичээлийн зорилгыг биелүүлсэн эсэх талаар ангийн
чөлөөт ярилцлага хийх ба багуудад өөрсдийн хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийх цаг
олгоно. Оюутнууд болон багш нар өөрсдийн ажилдаа дүгнэлт, үнэлэмж өгснөөр
Cowan-ы загварт тодорхойлсон Kolbian цагираг аргаар дүгнэлт хийх боломжтой
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болж байгаа юм. Тэрээр дүгнэлт хийх 3 аргыг санал болгосон ба эхнийх нь сургалтын
шаардлагыг хангахын тулд ямар арга хэрэглэх, хоёрдугаарт сургалтын зорилтыг
биелүүлэхэд тухайн арга хэрхэн нөлөөлсөн, гуравдугаарт сургалт явагдаад ямар
амжилт үзүүлсэн цаашид сургалтыг сайжруулахад юу дутагдалтай байсан гэдгийг
олж мэдэх явдал юм гэжээ. Бидний хэрэглэж байгаа харилцан ярианы аргыг долоо
хоног бүр олон удаагийн давталттайгаар хэрэглэснээр багш нар болон оюутнууд
өөрсдийн ажилдаа дүгнэлт хийх боломжтой болж байгаа юм. 2-р зургийг харна уу.

Мэдээлэл хайх, үр
дүнгийн талаар илтгэх

Харилцан яриа 1
Мэдээлэл хайх, дүгнэлт хийх

Хэлэлцээрийн сэдэв
Үйл ажиллага зорилтуудтай
хэрхэн уялдаж байгаа тухай
дүгнэлт
Харилцан яриа 2
Үйл ажиллагааг хэрхэн
сайжруулах тухай үнэлэмж

2-р зураг.Долоо хоног бүр хэрэгждэг харилцан ярианы олон давталттай схем
Үнэлгээ
Хичээлийн үнэлгээг бичгийн ба аман шалгалтын дүнгийн нийлбэрээр гаргана.
Хичээлийн зорилгыг биелүүлж чадсан эсэхийг үнэлэхийн тулд долоо хоног бүр
оюутнуудын даалгавар ажлыг шалган үнэлж огноотой нь гарган тавина. Оюутнууд
амьдралын мөчлөгийн дүн шинжилгээ хийх аргуудаас сонгож багийн харилцан
ярилцлага хийж сонгосон аргуудынхаа жагсаалт гаргах нь маш үр дүнтэй болохыг
бид олж харсан юм. Хичээлийн агуулга болон хичээлд хэрэглэгдэж байгаа ном,
гарын авлага тохиромжтой байгаа эсэхийг үнэлэхийн тулд оюутан тус бүр илтгэл
тавьж үнэлүүлнэ. Илтгэлийн агуулгыг оюутны аман танилцуулгаар үнэлэхийн
хажуугаар долоо хоног бүр тухайн оюутнаар сурлагын дүгнэлт бичүүлэн тухайн
хичээлийн зорилгод нийцэж байгаа эсэхийг шалгана. Хичээлийн төгсгөлд оюутнууд
өөрийн кэйс судалгаагаар илтгэл тавих ба хичээлийн тайлан бичиж хамгаална.
Илтгэлийг уламжлалт аргаар шүүмж өгөх маягаар үнэлэх ба тайланг агуулга болон
бичсэн байдлаар нь үнэлнэ. Даалгавруудын үнэлгээний удирдамжийг оюутнуудад
урдчилан өгнө.
Дээр дурдсан үнэлгээний аргыг хэрэглэхэд оюутнууд маш сайн үр дүн үзүүлж байсан
ба хичээлийн тайланг маш чанартай бичиж байсан. Хичээлийг үнэлэхдээ
шалгалтанд тэнцсэн, эсвэл тэнцээгүй гэсэн 2 аргаар үнэлж болох юм. Ийм аргаар
үнэлэх гол шалтгаан нь тухайн багийн ажиллагааг гишүүн тус бүрээр нь биш багаар
нь үнэлэх зорилготой холбоотой юм. Ном, судалгааны ажлууд дээр багийн
ажиллагааг үнэлэх янз бүрийн аргуудыг санал болгосон байдаг ба жишээлбэл
Гибсон баг дотроо гишүүд нэг нэгнийгээ олон янзын аргаар үнэлэх үнэлгээний хуудас,
шалгуур үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг гаргасан байдаг. Ирээдүйд мэдээж тухайн
хичээлийг хэрхэн үнэлэх талаар яригдах нь гарцаагүй юм гэхдээ одоогийн байдлаар
бид хичээлийн зорилго бүрэн гүйцэт биелж байгаа эсэх дээр илүү анхаарлаа
хандуулж байгаа юм.
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Энэхүү судалгааны ажилд бидний хэрэглэж байгаа сургалтын арга нь төсөлд
суурилсан сургалтыг харилцан яриатай амжилттай хослуулахад оршиж байгаа юм.
Сургалтын аргын болон хичээлийн үнэлгээг бид багш нарын өнцгөөс болон
оюутнуудын хийсэн хичээлийн тайлан болон хичээлийн үнэлгээний судалгааны үр
дүн дээр тулгуурлсан гаргасан.
Оюутны үнэлгээ
Хичээлийн үр дүнгийн судалгааг Ramsden-ны загвараар гаргасан. Хичээлийн
үнэлгээний санал асуулгыг семестрийн дунд үеэр аман буюу хэлэлцээр хэлбэрээр
авсан бол семестрийн төгсгөлд 2 дахь судалгааг бичгэн хэлбэрээр авсан. Санал
асуулга 5 хэсгээс бүрдсэн ба тухайн хичээл болон хичээлийг заасан тэнхимийн үйл
ажиллагаа цаашид сайжруулах ямар асуудал байгаа талаарх оюутнуудын санал
бодол, сургалтын зорилго, хичээлийн ачаалал, оюутнуудын хариуцлага, бие даан
сурах зэрэг асуудлыг хөндсөн байсан ба хамгийн сүүлчийн санал асуулгыг хичээлийн
үнэлгээг хэрхэн явуулсан талаар бичгэн үнэлгээ авсан. Судалгаанаас харахад зарим
саналууд жил болгон давтагдаж байдаг. Оюутнууд тухайн хичээлийн талаар маш
эерэг хандлагатай байсан ба ерөнхийдөө хичээлийг янз бүрээр тодорхойлж байсан.
Оюутнууд өөрсдийн сурах үйл явцдаа болон тухайн хичээлийн талаар дүгнэлт хийх
цаг гаргаж байсанд туйлын дуртай байсан ба зарим оюутнууд илүү олон удаа илтгэл
тавих санал гаргасан. Сургалтын талаарх оюутнуудын гаргасан зарим сонирхолтой
саналуудыг дор бичье.
- “Сургалтын агуулга сургалтын ачаалалтай харьцуулахад хамаагүй их байсан.
7.5 кредит цагийн хичээл байж чадаагүй ч 7.5 онооны хичээл мөн байсан”.
- “Сэтгэн бодоход маш их цаг шаардагдаж байсан “
- “Бусад хичээлүүдтэй харьцуулахад энэ хичээлээр би их зүйл сурсан”
Ихэнх оюутнууд “багш аливаа зүйлд тодорхой хязгаар тавьж өгөх ба хэрэгтэй
тохиолдолд тайлбараар хангана” гэсэн өгүүлбэрт нилээдгүй сөрөг хандлагатай
байсан ба 2-р курсын оюутнуудын тал хувь нь энэ өгүүдбэртэй санал нийлэхгүй
байсан. Зарим нэг нь үүнийг илүү их зааг, хязгаар тавигдах нь гэж ойлгож байхад
зарим нь аливаа зүйлийг эхнээс нь сурахад сайн талтай гэж үзэж байсан. Зарим
оюутнууд багшаасаа хариу зөвлөгөө илүү их авахыг хүссэн байсан. Ерөнхийдөө нийт
оюутнуудын үзэж байгаагаар сургалтын арга амжилттай хэрэгжсэн гэж үзсэн боловч
оюутнуудын даалгавар гүйцэтгэх эрх чөлөө болон багш нарын тавьж буй цагийн
хязгаарыг зохистой харьцаатай байлгах нь туйлын чухал бөгөөд оюутнууд ийм
төрлийн хам сэдэвт өөртөө итгэлтэй суралцахад багш нараас өгөх хариу зөвлөмж
чухал үүрэгтэй болохыг нотлон харуулсан байна. Мөн түүнчилэн оюутнуудын үндсэн
чадварууд нэмэгдсэн болохыг тодорхойлсон.
1-р хүснэгт: Үндсэн чадваруудын сургалтын талаарх оюутнуудын санал бодол
Чиний чадвар хэрхэн
сайжирсан вэ?
миний төсөөлж байснаас илүү
(+) миний төсөөлж байснаас

2002
+

0

2003
-

+

0

2004
-

+
-
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дутуу (-)
Системчилсэн сэтгэлгээ

10
4

Багаар ажиллах чадвар

12

2

20
1

Харилцан яриа

13

1

16
2

Бүтээлч сэтгэлгээ

13
1

20

Бүтээлц чанар

11
3

17
2

17
3

1

3
1

11
2

2

14

1

14

1

15
2

9
3

3

Сургалт явуулсан тэнхимээс гаргасан дүгнэлт
Технологийн тогтовортой өсөлт хөгжил, хүрээлэн буй орчны чухал асуудлуудыг
багтаадаг энэхүү хичээлд харилцан яриа болон асуудалд суурилсан сургалтын аргыг
хэрэглэх нь үр дүнтэй байсан. Оюутнуудыг өөрсдөөр нь сургалтын материал
бэлдүүдэхэд оролцуулах нь тус сургалтын гол зорилго байсан юм. Сургалтын ихэнх
ачааллыг багш үүрдэг уламжлалт заах аргатай харьцуулахад энэхүү аргаар хичээл
зааснаар оюутнууд ихэнх цагийг өөрсдөө асуудал шийдвэрлэхэд гол анхаарлаа
хандуулсанаараа онцлог юм. Уламжлалт заах арга нь оюутнуудад илүү их
нарийвчилсан мэдээлэл олгодог боловч тэрхүү мэдээллийг сурж, цээжилж үлдэж
байгаа оюутнууд тун цөөхөн байдаг. Харин асуудалд суурилсан заах аргыг
хэрэглэснээр оюутнууд хичээлдээ дуртай болж хүрээлэн буй орчны талаар мэдлэг
мэдээлэл олж авах мөн ирээдүйн инженерийн ажилд зайлшгүй шаардлагатай
бүтээлч сэтгэлгээ, хариуцлагатай байх, багаар ажиллах гэх мэт чадваруудыг
эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан юм.
Хичээлийн явцад оюутнууд сурах үйл явцыг 3 үндсэн эх сурвалжаас авч байгаа нь
тодорхойлогдсон юм. 1-рт ангиасаа, 2-рт нэг нэгнээсээ, 3-рт гадны эх үүсвэрээс.
Тухайн хичээлийг заасан тэнхимийн хувьд оюутнуудад гадны мэдээллийн эх үүсвэр
болохоос илүүтэйгээр тэдэнд оюун санааны зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх тал дээр
анхаарч байсан. Сайн багшийн 3 үндсэн үүргийг Taylor тодорхойлсон байна. Үүнд:
багш нь оюутнуудад хэрхэн суралцах арга замыг нь зааж, оюутнуудыг хэрэгтэй үед
нь дэмждэг сургагч байх, багш нь гадны хүмүүс болон оюутнуудын хооронд анагаагч,
тайвшруулагч нь байх, багш нь багийн үйл ажиллагааг зааварчлах менежер нь байх
гэж тодорхойлжээ.
Бидний дараагийн гаргаж байгаа дүгнэлт нь санхүүгийн байдалтай холбоотой юм.
Ойролцоогоор 24-30 оюутантай 3 багш ажиллаа гэж бодоход тухайн багш нарын
нийт ажлын цагийн 20%-ийг зарцуулж байгаа бөгөөд тухайн багшийн зарцуулсан цаг,
хичээлийн цагийн үнэлгээ зэргийг тооцвол бусад хичээлүүдтэй харьцуулахад
харьцангуй үнэтэй буюу 10 %-иар илүү зардалтай гэж гарсан байна.
Асуудалд суурилсан заах аргыг хүйсийн өнцгөөс харвал
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Тус хичээлийг эмэгтэй оюутнууд зонхилон сонгож байсан ба 4 жилийн турш нийт
хичээлийн дундаж болох 15-20%-тай харьцуулахад 42, 36, 25, 37% нь эмэгтэй
оюутнууд байсан. Зарим нь үүнийг тухайн заах арга эмэгтэй хүнд илүү тохирсон арга
юм байна гэж харж болох юм. Бид оюутнуудаасаа энэ тухай асуугаагүй боловч
бидний болон бусад эрдэмтдийн хийсэн судалгаанаас харахад АСС-ын аргыг
харилцан яриатай хослуулан хэрэглэх нь эмэгтэй, эрэгтэй оюутнуудад ижил түвшинд
үйлчилнэ гэсэн байна. Хүйсийн тогтовортой харьцааг хангасан боловсролын
тогтолцоонд тухайн оуютнуудын хүйс, нас, боловсролын байдал болон бусад хүчин
зүйлүүдээс үл хамааран сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлэх, заах аргыг
оюутнуудын ялгаатай байдалд тохируулан хэрэглэх нь зүйтэй юм. Ийм төрлийн
хүйсийн тогтовортой харьцааг хангасан боловсролын системд эрэгтэй , эмэгтэй
хүмүүсийг ижил түвшинд авч үздэг. Шведийн зарим сургуулиудад боловсролын
түвшинг үл хамааран эмэгтэй оюутнуудыг суралцуулах сонирхол давамгайлсан
тохилдлууд байдаг. Ерөнхийдөө уламжлалт заах аргаас өөр нийгмийн орчинг
бүрдүүлж багийн хамтын ажиллагааг дэмжих нь зүйтэй юм гэсэн дүгнэлт гарсан. Мөн
түүнчилэн тэнхимийн багш нар болон оюутнуудын хоорондын хувийн харилцаа, багш
нарын оюутнуудад өгөх зөвлөгөө, бодит амьдралаас сэдэвлэсэн даалгавар ажил
хийлгэх, төслийн ажлын цагийн төлөвлөгөөг нарийн гаргах, хичээлийн үнэлгээг
цээжлүүлж биш тайлан хамгаалах маягаар хийх, эмэгтэй оюутнуудыг үлгэр жишээ
болгон ашиглах нь туйлын чухал юм.
Багаар ажиллахад эмэгтэй оюутнууд эрэгтэй оюутнуудаас илүү идэвхтэй ажиллах
хандлага ажиглагдсан. Тиймээс багийн хувийн оролцоог дүгнэх аргыг эмэгтэй
оюутнуудад хэрэглэвэл илүү тохиромжтой болох нь харагдсан юм.
ДҮГНЭЛТ
Бидний хэрэглэсэн сургалтын арга амжилттай хэрэгжсэн гэсэн дүгнэлт эхний
байдлаар гарсан ба мэдээж оюутнуудын хувьд урьд нь үзэж байсан хичээлүүдтэй
харьцуулахад туйлын шинэ зүйл байсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тиймээс эхний
хичээлүүд дээр оюутнуудыг энэхүү шинэ дадалд бэлтгэх тэдний төсөөлж байсан
сургалтанд дасгахад нилээдгүй цаг зарцуулах шаардалагатай юм. Жил болгоны
хичээлийн дахин төлөвлөлтийн явцад бид багуудын уулзалт, харилцан яриаг илүү үр
дүнтэй байлгах үүднээс багуудыг 5-6 гишүүнтэй болгож багасгасан.
Мөн оюутнууд хэт их эрх чөлөөтэй байснаар зарим тохиолдолд бухимдал үүсгэж
байсныг тогтоосон. Тиймээс ийм чөлөөтэй суралцаж байгаа оюутнуудад багш нарын
зүгээс илүү их анхаарал, зөвлөмж өгөх нь чухал юм. Хичээлийн явцад сургалтын гол
зорилтуудыг биелүүлэх арга хэрэгслийг идэвхтэй хэрэглэж байсан ба хичээлтэй
холбоотой хариу зөвлөмжүүдийг байнга өгч байсан.
Энэхүү хүчээлийг судалж буй оюутнууд нарийвчилсэн мэдээллийг олж авахаас
илүүтэй асуудал шийдвэрлэх тал дээр илүү их туршлагажсан. Хичээлийн үнэлгээний
үр дүнгээс харахад оюутнууд хичээлдээ маш дуртай байсан ба ирээдүйн инженерийн
ажилд нь шаардалагтай өндөр түвшинд сэтгэн бодох, асуудлыг шийдвэрлэх,
хариуцлагатай байх, багаар ажиллах гэх мэт чадваруудыг эзэмшсэн гэж дүгнэсэн
байна.
Эцэст нь тухайн хичээлийг судалсан эмэгтэй оюутнуудын тоо болон хүйсийн
харьцаагаар хийгдсэн бусад төрлийн судалгааны ажлуудыг харахад АСС-ын аргыг
харилцан яриатай хослуулан хэрэглэх нь эмэгтэй оюутнуудад илүү үр дүнтэй юм
гэсэн дүгнэлт гарч байна.
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МАШИНЫ ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТ, ДАДЛАГААР СУРГАЛТЫН
ҮР ДҮНД ХҮРЭХ НЬ
Nguyen Huu Loc
University of Technology, VNU-HCM,Vietnam
Pham Quang Trung
University of Technology, VNU-HCM, Vietnam
ХУРААНГУЙ
2010 оноос Вьетнамын Үндэсний Их Сургууль – Хо Ши Мин хотын Технологийн Их
Сургуулийн Механик инженерийн факультетэд Машин үйлдвэрлэлийн инженерийн
хөтөлбөрт CDIO аргыг нэвтрүүлж эхэлсэн. Одоогоор CDIO ур чадваруудыг
хичээлүүдэд нэгдмэл байдлаар олгохоор ажиллаж байна. Зохион бүтээх дадлагаар
эзэмших CDIO чадамжийг хөтөлбөрт Инженерийн төслийн удиртгал, Машин зохион
бүтээлт, Үйлдвэрлэлийн техникийн төсөл, Төгсөлтийн төсөл гэсэн 4 төслөөр
гүйцэтгэж байна. Энэ өгүүлэлд сургалтын үр дүнд хүрэхийн тулд Машины дизайн,
Машин зохион бүтээх төслийн заах үйл ажиллагааг хэрхэн төлөвлөснийг танилцуулж
байна. Тухайн хичээлийн сургалтын үр дүнг биелүүлэхэд сургах, заах үйл ажиллагаа,
үнэлгээний арга чухал үүрэгтэй. Даалгаварууд, семинарын тайлан илтгэлүүд
хичээлийн үр дүнгийн ихэнхийг эзэмшихэд оюутнуудад ихээхэн тустай. Е-сургалтын
систем орон зай, цаг хугацаанаас хамааралгүй явуулах боломж олгодогоороо
сургалтын үйл ажиллагааг ихээхэн дэмждэг. Дүгнэх үйл ажиллагаанд багшаас гадна
оюутан бүр, баг бүр бие биеээ үнэлэх шалгуур хүснэгтийг хэрэглэдэг. Сургалтын үр
дүнгийн үнэлгээ хийхдээ шалгуур, оюутнаас авах асуулга судалгаа, заах, сургах үйл
ажиллагааны үр дүн, оюутныг дүгнэх аргыг үндсэндээ ашиглаж байна. Загвар гаргаж
зурахаас авахуулаад жинхэнэ загвар хийдэг тул машин зохион бүтээх төсөл
оюутнуудад CDIO ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд тусалж байна. Энэхүү өгүүллийн
төгсгөл хэсэгт идэвхтэй сургалтын арга, туршилттай сургалтын арга, зохион бүтээх
ажлаар хийгдэх сургалтын нэгдмэл аргуудыг үнэлж, дүн шинжилгээ хийсэн байгаа
болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Машин үйлдвэрлэл хөтөлбөр, Машин дизайн, Машин зохион бүтээх төсөл,
Сургалтын үр дүн, сургалтын нэгдмэл үйл ажиллагаа
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УДИРТГАЛ
Машины дизайн хичээл болон Машин зохион бүтээх төсөл нь механик инженерүүдэд
техникийн мэдлэг олгоход чухал ач холбогдолтой. Эдгээрт бүхий л математик,
байгалийн ухаан, инженерийн суурь ухаанууд CDIO ур чадварууд оролцоно.
Асуудалд суурилсан сургалт болон зохион бүтээх ажлыг үйлдвэрлэлийн инженерийн
хөтөлбөрт нэгтгэж өгсөн. Шинэ хөтөлбөрт байх 4 төслийг Хүснэгт 1-д танилцууллаа.
Хүснэгт 1. Зохион бүтээх хичээлүүд
1

2

УЛИРАЛ
3
4
5
Математик, байгалийн ухаан

7
8
Үйлдвэрлэлийн
дадлага
Нийгэм, хүмүүнлэг, эдийн засаг, улс
төрийн мэдлэг

Инженерийн болон үйлдвэрлэлийн мэдлэг
Инженерийн
Машин
зохион
бүтээх
удиртгал
төсөл
(C,D,I,O)
(C,D,I,O)

6

Үйлдвэрлэлийн
инженерийн
төсөл
(C,O)

9

Төгсөлтийн
төсөл
(C,D,I,O)

Хүснэгтээс Машин зохион бүтээх төсөл нь Инженерийн удиртгал хичээлээс дээгүүр
түвшинд C-D-I-O ур чадварыг эзэмшүүлнэ гэдэг нь харагдана. Машины загвар хичээл
болон Машин зохион бүтээх төсөлд математик, кинематик, статик, динамик,
материалын механик, техникийн материал, үйлдвэрлэлийн техник, инженерийн зураг
зүй зэрэг хэд хэдэн хичээл хэрэглэгдэнэ. Түүнчлэн термодинамик, CAD, CAE,
шингэний механик, инженерийн дизайн зэрэг бусад хичээлүүдийн мэдлэг ч хэрэг
болно. (Хүснэгт 2). Бүх эд ангийг үйлдвэрлэхийн тулд зурах учраас Инженерийн
зураг зүй нь машин зохион бүтээлтийн салшгүй хэсэг юм.
Хүснэгт 2. Машин зохион бүтээхэд хамаарах хичээлүүд
Шингэний механик
Термодинамик
Трибологи
Магадлал, статистик
Машин үйлдвэрлэл
Материал
Инженерийн механик

Машин зохион
бүтээлт

Материалын механик
Машины
динамик

кинематик,

Инженерийн дизайн
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Инженерийн зураг зүй
CAD, CAE
Машины загвар, Машийн зохион бүтээх төсөл хичээлүүдийг судалснаар эзэмшвэл
зохих зарим чухал мэдлэг, ур чадвар, шинж төлөвийг доорх хүснэгтэд үзүүллээ.
Хүснэгт 3. Сургалтын үр дүнд эзэмших мэдлэг, ур чадвар, шинж төлөв
Мэдлэг,
ур
чадвар, шинж
төлөв
Математик,
байгалийн
ухаан

CDIO чадамж

Тодорхойлолт

1.1 Шинжлэх
ухааны
суурь
мэдлэг

Загвар гаргаж байгаа чиглэлд хамаарах
байгалын ухааны мэдлэг эзэмшиж сургалтанд
хамрагдсан оюутныг сайн оюутан гэнэ.
Загвар зохиох бүхий л төрлийн үйл ажиллагаа
математикийн тооцоолол шаарддаг. Сайн
оюутан математикийн үндсэн болон ахисан
шатны
ойлголтуудыг
бүрэн
эзэмшиж
шаардлагатай үед үр дүн, үр ашигтай ашиглах
чадвартай байх ёстой.
Өгөгдсөн агрегат, систем, процессийг инженер
техникийн болон шинжлэх ухааны зарчмуудыг
ашиглан
задлан
шинжлэх
чадварыг
инженерийн шинжилгээ гэнэ. Оюутнууд
CAD/CAE зэрэг орчин цагийн инженерийн
практикт хэрэглэгдэж байгаа арга барил,
техник хэрэгсэлийг ашиглах чадвартай байх.
Бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагын иж бүрэн
жагсаалт гаргах: гадар, машины хүчин чадал,
үйлчилгээний
хугацаа,
өртөг,
найдварт
ажиллагаа. Машины
загварт холбогдох
асуудал нь яг юу болох талаар бичих
Бүтээлчээр сэтгэлгээгүй бол машины загвар
гаргах үйл ажиллагааг эхэлж чадахгүй. Шинэ
загвар бүр хэрэгцээнээс эсвэл зарим
зорилтоос үүдэж бий болно. Сайн оюутан бол
өгөгдсөн зорилтыг биелүүлэхийн тулд аливаа
зүйл, үйл ажиллагаанд ашигтай, үнэ цэнэтэй
санааг сэтгэн бодох, нээж олох чадвар болох
бүтээлч сэтгэлгээтэй байх ёстой.
Зарим тодорхой тохиолдолуудад загвар
зохиох үед тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсдэг.
Энэ үед оюутан хамааралтай бүх хүчин
зүйлсийг харгалзан тэнцвэртэйгээр бодож
шийдвэр гаргах чадвартай байх хэрэгтэй.
Хэрэв ингэж тэнцвэртэй бодож бүх талын
хүчин зүйлсийг харгалзан үзэхгүй бол буруу
шийдвэр гаргах нөхцөл илүү бүрдэнэ.
Багаар
ажиллах,
загвар
гаргах
бол
инженерийн загвар зохиох ажлын 2 гол ажил
юм. Оюутнууд багаар ажиллаж байгаа тул

1.4 Бусад
мэдлэг

суурь

Инженерийн
мэдлэг,
шинжилгээ

1.2
Инженерийн
үндсэн суурь

Асуудлыг
тодорхойлох

2.1
шалтгааныг
тогтоох

Бүтээлчээр
сэтгэх,
шийдвэр
гаргах, Цагийн
менежмент

2.4 Хувь хүний ур
чадвар
Бүтээлч
сэтгэлгээ
Шүүмжлэлт
сэтгэлгээ
Сониуч,
насан
туршдаа суралцах
Цагийн
болон
нөөцийн
менежмент

Багийн ажил

3.1 Багийн ажил
Үр дүнтэй баг
бүрдүүлэх

Учир

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

92

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

Багийн
үйл
ажиллагаа
Багийн
өсөлт,
хөгжил

Харилцааны ур
чадвар

Загвар гаргах,
Олон
талт
чадвар

Үйлдвэрлэлийн
процесс

3.2 Харилцааны ур
чадвар
Бичгийн харилцаа
Цахим/медиа
харилцаа
График
мэдэлэл
солилцоо
Аман
илтгэл,
хүмүүс хоорондын
харилцаа
4.4 Загвар гаргах
Загварын
үйл
ажиллагаа
Загвар гаргах үйл
ажиллагааны
үе
шатууд, аргууд
Загвар
гаргахад
мэдлэгээ ашиглах
Өөрийн
мэргэжлийн
чиглэлийн загвар
Төрөл
бүрийн
чиглэлд хамаарах
загвар,
олон
зорилтот загвар
4.5
Хийх,
хэрэгжүүлэх
Хийх, хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааг
төлөвлөх
Үйлдвэрлэх
үйл
ажиллагаа
Эд
ангийг
үйлдвэрлэх
Эд
ангиудыг
угсрах

инженерийн загвар зохиох процессийн талаар
бодуулах нь зүйтэй. Тэд хэр сайн хамтарч
ажиллах
нь
вэ?
Хэлэлцүүлгийн
үед
анхааралтай
сонсож,
бүх
санаанд
хүндэтгэлтэй хандаж, шийдвэр гаргахын өмнө
шүүмжилж чадаж байна уу? Үүний дараагаар ч
гэсэн шийдвэр гаргахад бүх санааг сонсож
ардчилсан зарчмыг баримтлах нь зүйтэй.
Нэгэнтээ багийн ажлын суурийг тавьсаны
дараагаар бүтээлчээ загвараа боловсруулах
ажлыг эхэлнэ. Хэрэв багийн оюутнууд
гаргасан санаандаа үнэхээр сэтгэл гаргаж,
сэтгэл догдолж байвал тухайн саснааг
хөгжүүлэх хөгжилтэй аргуудыг ашиглаж болох
юм. Эцсийн зорилго бол бүтээлч сэтгэлгээ,
хэрэглээг хослуулсан мэдэхүйн аргагүй шинэ
шийдэл байх гэдгийг ойлгуулах
Амаар, зураг дүрслэлээр, бичгээр өөрийгөө
оновчтой, ойлгомжтой илтгэх, илэрхийлэх
чадвар юм. Эдгээрээс гадна сайн оюутнаас
загварын ур чадвар, шүүмжлэн дүгнэх чадвар,
адилтгах, хэмжих, сэтгэх, багаар ажиллах,
дүгнэлт гаргах зэрэг олон төрлийн ур
чадварыг шаардана. Сэтгэн бодох болон
харилцааны ур чадвар зурах, схиз гаргахад
ашиглагдана.
Оюутнууд техникийн загвар гаргах үйл
ажиллагааг үе шаттай нь, арга хэрэгсэлтэй нь
бүрэн ойлгох хэрэгтэй. Сайн оюутан бол
зохион
бүтээж
байгаа
машинтайгаа
холбоотойгоор урган гарч байгаа өөрийнхөө
мэргэжилтэй
холбоотой
төдийгүй
холбогдолгүй суурь асуудлыг бүрэн төгс, итгэл
дүүрэн шийдвэрлэх чадвартай банйа.

Оюутан зүсэх, өрөмдөх, зорох, гагнах зэрэг
үйлдвэрлэлийн процессийн талаар болон бүх
төрлийн машин, тоног төхөөрөмжийн талаар
мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Түүнчлэн хуучин,
шинэ
машинууд
болон
үйлдвэрлэлийн
процессийн
хүчин
чадал,
боломж,
хязгаарлагдмал талуудыг мэддэг байх
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СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН БА ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА
Машины дизайн хичээлд эзэмшсэн дээр дурдсан мэдлэг, ур чадварыг сургалтын үр
дүнд зааснаар дор дурдсан хүснэгтийн дагуу үнэлж болно.

Математик, байгалийн
ухаан,
инженерийн
суурь ухааны мэдлэгээ
машины элемент, эд
ангиудын
болон
тэдгээрийн угсаргааны
үеийн
ачааллын
шинжилгээ,
суналт
шахалтын
шинжилгээ
болон элементийн хэв
гажилт, тогтворжилтыг
тодорхойлоход ашиглах

√

Машины
элементийн
аюулгүй
ажиллагаа,
эвдрэл,
найдварт
ажиллагааг
тооцоход
эвдрэлийн
онол,
цуцалтын
шинжилгээг
ашиглах

√

LO2

LO3

Тодорхой
машины
элемент, агрегатуудын
материалыг сонгох

LO4

Машины
элемент,
агрегатууд,
хүч
дамжуулах
системийн
загвар
гаргах,
шинжилгээ
хийх.
Стандарт
элемент,
машины
стандарт
элементийг сонгох

√

√

√

Бичгийн
шалгалт
(Улирлын
эцэс)
CDIO
чадамж

LO1

Илтгэл
(Семинар)

Сургалтын үр дүн

Кейс судлал

LO

Гэрийн
даалгавар

Бичгийн
шалгалт
(ангид)

Ам шалгалт

Хүснэгт 4. Сургалтын үр дүн ба үнэлгээний арга

√

1.1,
1.2,
1.3,
2.1

√

√
1.2,
1.3,
2.1

√

√

√

√

√

√

1.2,
2.1
√
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LO5

Инженерийн
практикт
компьютерын
програм
хангамж зэрэг орчин
цагийн
шинэ
арга
техник, ур чадварыг
ашиглах

LO6

Хичээлээс гадуур шинэ
материалыг эрж хайх,
судлах. TCVN, ISO зэрэг
стандартууд,
гарын
авлагуудыг ашиглах

LO7

Шинэ мэдлэг ашиглах:
Хамгийн сүүлийн үеийн
програм
хангамж,
стандартуудыг
мэдэж
мэдлэгээ
шинэчилж
байх

LO8

Загвар зохиох багийн
гишүүн болж үр дүнтэй
хамтран ажиллах

LO9

Харилцааны ур чадвар
сайн байх. Үүнд: Ярих,
зурж дүрслэх, бичих

√

√
1.4
2.1,
4.1,
4.4

√

√

√

√

√

√

√

2.2,
2.4,
2.5

1.4
2.4,
2.5

√

√

√

√

√

3.1,
3.2

*TCVN – Вьетнамын Үндэсний Стандарт - Tiêu Chuẩn Việt Nam
Цаашилбал машины элемент тус бүрийг судлан CDIO ур чадвар бүрийг эзэмших
боломжтой. Жишээ нь доорх хүснэгтэд арааны жишээн дээр тайлбарлалаа.
Хүснэгт 5. Араанд хэрэглэгдэх CDIO ур чадвар
Машины элемент: Араа
Бичгийн ур чадвар
(Харилцаа)

Арааны талаар бичгээр дүрсэл бичих

Зургийн ур чадвар
(Харилцаа)

Объектийн зураг: 3D загвар, тэгш өнцөгт
проекц, схиз зураг, уран сайхны дүрслэл

Загвар гаргах
(Задлан шинжлэх)

Тэгшитгэл, дүрмүүд, объектийн ажиллагаа
эсвэл хэлбэр дүрсийг илтгэсэн үйл
ажиллагаа, төгсгөлөг элементийн шинжилгээ,
динамик симуляци гэх

“Араа нь шүд бүхий цилиндр буюу зээрэнцэгээс тогтоно.”

мэт.

𝑞

𝜎𝐻 = 𝑍𝑀 + √2𝜌𝑛
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Хийх хэрэгжүүлэх
(Биет загвар)

Объектийн биет загвар

Оюутныг үнэлэх аргыг хэрэглэхдээ дараах зарчмууд дээр үндэслэсэн. [8] Үүнд:
1) Үнэлгээ нь сургалтын үр дүн, түүнийг эзэмшүүлэхийн төлөө хийлгэсэн үйл
ажиллагаанд чиглэгдэнэ.
2) Сургалтын зорилт бүрийг үнэлэхэд үнэлгээний өөр өөр арга хэрэглэгдэнэ.
3) Заах болон үнэлэх гэдэг бие биетэйгээ ихэрлэж хоршсон үйл явц
4) Ямар ч үнэлгээ байсан тэр нь зөвхөн түүвэр үнэлгээ гэсэн үг
5) Үнэлгээ тасралтгүй, байнга хийгдэхэд үр дүнгээ хамгийн сайн өгөх бөгөөд эцсийн
хэмжүүр биш
6) Жинхэнэ бодит байдал, үр ашиг хоёрыг өөр хооронд нь арилжиж болно
Үнэлгээний аргаа зөв сонгоход арга болон сургалтын үр дүнгийн төвшинг
лавшруулан судлах шаардлагатай.[8] Эдгээр зарчим, аргуудад тулгуурлан оюутны
сурлагын байдлыг үнэлэх хуваарилалт гаргасныг Хүснэгт 6-д үзүүллээ.
Хүснэгт 6.Үнэлгээний хувь
Ангид
авах
жижиг
сорил

Гэрийн
Кейс судлал
даалгавар Явцын
Эцсийн

5%x3=15%

10%

10%

15%

Семинар
1

5%

Семинар
2

Эцсийн
шалгалт

5%

40%

ЗААХ, СУРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД
Лекц, үндсэн ойлголт шалгах асуулт, кейс судлал, багаар ажиллах, оюуны давалгаа,
семинарт илтгэл тавиулах, олон сонголтот асуултууд зэрэг сургалтын төрөл бүрийн
шинэ аргуудыг ашигласнаар оюутнуудыг хичээлдээ идэвхтэй оролцох, бүтээлчээр,
багаар ажиллах, загвартаа дүн шинжилгээ хийх, харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх
боломжуудаар хангаж өгч байна.
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Зураг 1. Механик хөтлөгчийн 3D загвар гаргах ба динамик симуляци
Сургах, суралцах аргууд: Хичээл дээр сурган заах төрөл бүрийн аргуудыг хэрэглэх.
Аргуудыг хоршуулж хэрэглэх: Бодит амьдралын дүр зургийг ангид үзүүлэнгээр
дэлгэн харуулахад оюутнууд илүү идэвхтэй оролцож илүү ихийг сурдаг. 3D анимаци,
биет загварууд барилгын процессыг үзүүлж, мэдээллийг кодлох үе шатуудыг
текстээр тодорхойлон бичсэн байна. Зургийн доод хэсэгт хүч дамжуулах ангийн 3D
загвар, динамик симуляцийг виртуал лабораторид харуулж байна. (Зураг 1.)
E-сургалтын системд оюутан багш болон бусад оюутнуудтайгаа харилцахад хялбар
болж идэвхтэй суралцах нэг нөхцөл бий болсон. Эдгээр бүх аргууд оюутнуудыг илүү
идэвхтэй, илүү сонирхолтой суралцаж илүү үр дүн гаргахад хөтөлж байгаа ба
сурлагын байдал өмнө жилүүдээс сайжирсан. Энэ нь оюутнууд бие даан болон
багаараа суралцахад лаборатори, номын сан нь болж байгаа юм.
ОЮУТНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
Доорх Хүснэгт 7-д заах болон үнэлэх өөр өөр арга ашигласан үеийн оюутны үнэлгээг
үзүүллээ.
Хүснэгт 7. Хичээл дээр авсан ам шалгалтын үнэлгээ
LO
LO1

Сургалтын үр дүнгүүд
Математик, байгалийн ухаан, инженерийн суурь ухааны
мэдлэгээ машины элемент, эд ангиудын болон тэдгээрийн
угсаргааны үеийн ачааллын шинжилгээ, суналт шахалтын
шинжилгээ болон элементийн хэв гажилт, тогтворжилтыг

Ам шалгалт
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тодорхойлоход ашиглах
LO2

Машины элементийн аюулгүй ажиллагаа, эвдрэл, найдварт
ажиллагааг тооцоход эвдрэлийн онол, цуцалтын шинжилгээг
ашиглах

LO4

Машины элемент, агрегатууд, хүч дамжуулах системийн
загвар гаргах, шинжилгээ хийх. Стандарт элемент, машины
стандарт элементийг сонгох

LO8

Загвар зохиох багийн гишүүн болж үр дүнтэй хамтран ажиллах

Тухайн бүлгийг заасны дараа ангид авсан ам шалгалтын жишээ (асуулт, хариулт)-г
доор харууллаа.

Бүлэг 2. (LO2- Машины элементийн
аюулгүй ажиллагаа, эвдрэл, найдварт
ажиллагааг тооцоход эвдрэлийн онол,
цуцалтын шинжилгээг ашиглах)

Бүлэг 3. (LO4- Машины элемент,
агрегатууд, хүч дамжуулах системийн
загвар гаргах, шинжилгээ хийх.
Стандарт элемент, машины стандарт
элементийг сонгох)

Эцсийн шалгалт дээр эзэмшсэн төвшинг илэрхийлэх асуултууд өгөгдөнө. Жишээ нь
Хүснэгт 8-д сургалтын үр дүнд холбогдох шалгалтын асуултуудыг харууллаа. Ангид
авсан болон эцсийн шалгалтын дүнг дараах зурагт үзүүлэв. Зураг 2-т кейс судлал
дээр өгсөн даалгаварын эзлэх жин бусад даалгавараас илүү гэдэг нь харагдаж байна.

Хүснэгт 8. Оюутны үнэлгээний дүнг эцсийн шалгалтын дүнгээр гаргаж болно.
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LO

Хичээлээр эзэмших сургалтын үр дүн

Эцсийн
шалгалт

Асуултууд

Эзэмшсэн
төвшин
3
3
3
3

L01

Математик, байгалийн ухаан, инженерийн суурь
ухааны мэдлэгээ машины элемент, эд ангиудын
болон тэдгээрийн угсаргааны үеийн ачааллын
шинжилгээ, суналт шахалтын шинжилгээ болон
элементийн
хэв
гажилт,
тогтворжилтыг
тодорхойлоход ашиглах

1a
2a
2c
3a

L02

Машины элементийн аюулгүй ажиллагаа, эвдрэл,
найдварт ажиллагааг тооцоход эвдрэлийн онол,
цуцалтын шинжилгээг ашиглах

1b
3c, d

3
4

L04

Машины элемент, агрегатууд, хүч дамжуулах
системийн загвар гаргах, шинжилгээ хийх.
Стандарт элемент, машины стандарт элементийг
сонгох

2a
3b

3
3

L06

Хичээлээс гадуур шинэ материалыг эрж хайх,
судлах. TCVN, ISO зэрэг стандартууд, гарын
авлагуудыг ашиглах

3b

3

Сургалтын үр дүнг эзэмшсэн байдлыг үнэлэхдээ оюутнуудыг шалгуур хүснэгтээр
судалсан ба статистик үр дүнг Хүснэгт 9-д харууллаа.

Зураг 2. Шалгалтын төрөл тус
бүрээр үзүүлсэн оюутны дүнгийн
дундаж
Зураг 3. Семинарын тайлан илтгэлд
авсан дүнг өөр өөр үнэлэгчийн
үнэлсэнээр харьцуулсан нь

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

99

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

Хүснэгт 9. Сургалтын үр дүнг эзэмшсэн төвшин

LO1

LO2

LO3

LO4

LO5

LO6

LO7

LO8

LO9

Математик, байгалийн ухаан, инженерийн суурь
ухааны мэдлэгээ машины элемент, эд ангиудын
болон тэдгээрийн угсаргааны үеийн ачааллын
шинжилгээ, суналт шахалтын шинжилгээ болон
элементийн
хэв
гажилт,
тогтворжилтыг
тодорхойлоход ашиглах

элемент,

23

2

22%

72%

6%

8

20

4

25%

62.5%

12.5%

14

11

7

44%

34%

22%

4

20

8

12.5%

62.5%

25%

4

11

14

3

12.5%

34%

44%

9.5%

9

19

4

28%

59.5%

12.5%

1

9

18

4

3%

28%

56.5%

12.5%

2

19

11

6%

59.5%

34%

агрегатуудын

Машины элемент, агрегатууд, хүч дамжуулах
системийн загвар гаргах, шинжилгээ хийх. Стандарт
элемент, машины стандарт элементийг сонгох
Инженерийн практикт компьютерын програм хангамж
зэрэг орчин цагийн шинэ арга техник, ур чадварыг
ашиглах
Хичээлээс гадуур шинэ материалыг эрж хайх, судлах.
TCVN, ISO зэрэг стандартууд, гарын авлагуудыг
ашиглах
Шинэ мэдлэг ашиглах: Хамгийн сүүлийн үеийн
програм хангамж, стандартуудыг мэдэж мэдлэгээ
шинэчилж байх
Загвар зохиох багийн гишүүн болж үр дүнтэй хамтран
ажиллах
Харилцааны ур чадвар сайн байх. Үүнд: Ярих, зурж
дүрслэх, бичих

Санал асуулгын дүн, оюутны сургалтын дүнг Зураг 3 ба 4-т үзүүллээ.
100

4. Сайн
(75%-100%)

7

Машины элементийн аюулгүй ажиллагаа, эвдрэл,
найдварт ажиллагааг тооцоход эвдрэлийн онол,
цуцалтын шинжилгээг ашиглах
Тодорхой
машины
материалыг сонгох

3. Хангалттай
(50%- <74%)

Сургалтын үр дүн

1. Хангалтгүй
(0%- <25%)

LO

2. Сайжруулах
шаардлагатай
(25%- 50%)

Эзэмшсэн түвшин
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Зураг 4. Найман сургалтын үр дүнг
эзэмшсэн төвшин, дундажаар

Зураг 5. Өөр өөр шалгалтаар
гаргасан оюутны дундаж дүн

Судалгааны дүнгээс харахад машины дизайн хичээлээр оюутны эзэмшсэн чадварын
төвшин 3-р эрэмбэд хамаарч байна.
МАШИН ЗОХИОН БҮТЭЭХ ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Машин зохион бүтээх төсөл нь CDIO-ийн 4 үе шатыг хамрах бөгөөд 14 долоо хоног
үргэлжилж 34 оюутан 4-5-аараа нэг баг болж 9 багт хуваагдсан. Гүйцэтгэх төслийн
шаардлага, өгөгдөлүүд үе шаттайгаар өгөгдсөн. Эцсийн бүтээгдэхүүнийг зурган
хэлбэрээр гаргахын тулд гүйцэтгэх ажлын үе шатуудын логик дарааллыг бүх төслийн
хувьд Хүснэгт 10-д харуулсанаар гарсан. Эдгээр үе шатууд нь харилцан холбоо,
хамааралтай, бусад үе шатуудаас хамаарч мөн тэдгээрт нөлөөлөхөөр байгаа юм.
Хүснэгт 10. Машин зохион бүтээх төслийн Ганттын диаграмм
Долоо хоног

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
Оюутан
4

Баг бүрдүүлэх

Оюутан

Асуудлыг тодорхойлох,
загвараа гаргах

Баг

Машины
техникийн
шаардлагууд

Оюутан

Санаж сэдэх: Машины
кинематик диаграммыг
шийдэх

Баг

План зураг

Баг

Эд анги болон машины
загвар гарган сонгож

Баг
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схиз зурах
Машины 2D зураг, 3D
загварыг гаргах

Баг

Динамик
болон
анализийн симуляци

Баг

Машиныг хийх

Баг

Баримтжуулах,
илтгэх

тайлан

Баг

Хүснэгт 11. Машин зохион бүтээх төслийн үйл ажиллагааны үе шатууд - CDIO үйл
ажиллагаа
CDIO үйл
Машин зохион бүтээх төслийн үйл ажиллагаа
CDIO чадамж
ажиллагаа
1-р үе шат: Асуудлыг таних, Хэрэгцээг ойлгох
C-санаа
4.3 Инженрийн
2-р
үе
шат:
Шалгуур
болон
зорилгуудыг
тодорхойлох
системийг
гаргах,
1
ба
2-р
үе
шат
нь
бүтээгдэхүүнд
тавигдах
шаардлагын
санаачлан сэдэх
сэдэх
2.4 Хувь хүний ур
иж бүрэн жагсаалт гаргахаас эхэлнэ. Хийх гэж байгаа
чадвар, шинж
машины асуудал нь яг юу болох талаар тодорхойлж
төлөв
бичнэ.
2.4.3 Бүтээлчээр
сэтгэх
D-загвар
зохиох

3-р үе шат: Механизмыг сонгох
Энэ үе шатанд Механик хөтлүүр, машины элементийн
схем зургийг бэлтгэнэ.
4-р үе шат: План зураг
Загварын үйл ажиллагааны дараагийн ажил нь ерөнхий
план зургийг блок диаграммаар илэрхийлэх. Эд ангийн
ерөнхий хэлбэрийг ноороглоно.

4.4 Загвар гаргах
3.2 Харилцаа
3.2.1 Харилцааны
стратеги
3.2.3 Бичгийн
харилцаа
3.2.5 График
харилцаа
3.2.6 Аман
илтгэл, хүмүүс
хоорондын
харилцаа

5-р үе шат: Эд ангийн загвар гаргах
Эд ангийн буюу машины элементийн загвар гаргах нь
зохион бүтээлтийн чухал үе шат юм.
6-р үе шат: Зургийг бэлтгэх, загварчлах, динамик
симуляци хийх
IХийжбүтээх

7-р үе шат: Машинаа хийж турших
- Машин хийх (үйлдвэрлэх, угсрах)
- Турших
- Мэдээллийг хураах
- Загварын шаардлагын дагуу өгөгдөлд дүн шинжилгээ
102

4.5 Хийх,
хэрэгжүүлэх

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

OАжиллуулах
ашиглах

хийх
- Шаардлагатай бол загварыг өөрчилж дахин турших
8-р үе шат:Үнэлгээ хийн машиныг ажиллуулж ашиглах

4.6 Ажиллуулах,
ашиглах

Машин зохион бүтээх төслийн эцсийн бүтээгдэхүүн нь машины жинхэнэ загвар
байдаг. (Зураг 7). Энэхүү зохион бүтээх дадлага ажлын хүрээнд оюутнууд гаргасан
санаагаа жинхэнэ бүтээгдэхүүн болгох боломжтой.

Зураг 6. Загвар зохиох ажил – Хүч дамжуулах системийн 3D загварчлал
Ахиц дэвшлийн үнэлгээний хувьд үйл ажиллагааны тэмдэглэл хөтлөх, бүтээгдэхүүн,
үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, тайлан, тэмдэглэл болон зураг, эцсийн тайлан гаргах
зэргийг үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл оролцсон үнэлгээний зөвлөл хийдэг.

Зураг 7. Хийж хэрэгжүүлэх ажил: Машин хийх
ДҮГНЭЛТ
Машины дизайн хичээл, зохион бүтээх төслийн дараагаар сурах үйл ажиллагаа
бүхэлдээ сонирхолтой бөгөөд илүү өндөр оролцоо шаардсан болохыг оюутнууд
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ойлгодог ба математик, байгалийн бусад ухаан, инженерийн суурь хичээлүүдээ илүү
сайн ойлгож өөрсдөө мэдээлэл олох, тэр мэдээллээ төсөлдөө ашиглах чадвар нь
дээшилдэг. Үнэлгээний үед харин өөрсдийн сурсанаа өөрсдөө үнэлэх, ахиц
дэвшилээ үнэлэх, төслийн амжилтаа үнэлэх чадвартай болно. Цаашилбал шинжлэх
ухаан, үйлдвэрлэлийн холбоог илүү сайн харж чаддаг.
Ажил олгогчдын шаардаж буй техникийн мэдлэг, ур чадварыг олгохын тулд машины
зохион бүтээлт, машины зохин бүтээх төслийн хичээлүүдийн агуулга, заах аргыг
шинэчилсэн. Сургалтын шинэ аргууд, идэвхтэй сургалтын хэлбэр, үнэлгээний төрөл
бүрийн аргуудыг хэрэглэсэн. Эдгээр агуудыг сургалтын үр дүндээ хүрэхийн тулд
бусад хичээлүүдийн хувьд ч хэрэглэж болох юм. Үр дүнгийн үнэлгээний байдлыг
харгалзан агуулга, сургалтын үр дүнг дараах байдлаар өөрчилж болно. Үүнд:
1) Сургалтын үр дүн LO1: Математик, байгалийн ухаан, инженерийн суурь ухааны
мэдлэгээ машины элемент, эд ангиудын болон тэдгээрийн угсаргааны үеийн
ачааллын шинжилгээ, суналт шахалтын шинжилгээ болон элементийн хэв гажилт,
тогтворжилтыг тодорхойлоход ашиглах
2) Сургалтын үр дүн LO9-д ур чадвар нэмэх: Тайлан бичиж илтгэх чадвар
3) Сургалтын үр дүн LO3 болон LO9-ийг гүйцэлдүүлэх мэдлэгийг нэмэх
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ХУРААНГУЙ
Баруун өмнөдийн Газрын тосны их сургуулийн механикийн сургалт судалгааны
секцээс механик инженерийн болон барилга инженерийн бус мэргэжлээр суралцаж
байгаа оюутнуудын инженерийн механикийн хичээлийн агуулга, статус, суралцаж
байгаа оюутнуудын шинж байдлыг тодорхойлох зорилгоор судалгаа хийж үзсэн.
Бусад нийтлэг шинж чанартай коллежуудад хэрэглэж болохуйц санаануудыг
судалгаанаас гаргасан. Баруун өмнөдийн газрын тосны их сургуулийн инженерийн
механикийн хичээлийн системийн агуулга болгон зөвлөгөө боловсруулсан.
Инженерийн механик хичээлийн системийг шинэчлэхэд их сургуулийн инженерийн
механикийн хичээлийг зааж байгаа практикт тулгуурласан болно. Энэ утгаараа
энэхүү арга зүй нь бусад ижил төстэй коллежуудад тохирох юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Инженерийн механик, Хичээлийн агуулга, Хичээлийн систем, Заах арга зүйн
өөрчлөлт
1. Танилцуулга
Баруун өмнөдийн газрын тосны их сургуулийн боловсролын шинэчлэл нь 2009 онд
шинэ үе шатанд гарч ирсэн. Энэхүү боловсролын шинэчлэлийн нэг хэсэг болгож
механикийн болон барилга инженерийн бус мэргэжлээр суралцах бакалаврын
түвшний оюутнуудад заах инженерийн механик хичээлийн системийг өөрчлөх
төслийг эхлүүлсэн. Бакалаврын боловсролын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан
төслийн багаас суурь механикийн хичээлүүдийг шинэчлэх заавар гэсэн агуулга бүхий
бичиг баримтыг боловсруулсан юм.
Энэхүү бичиг баримт нь суурь механикийн хичээлүүдийг удирдах бүлэг гэсэн
боловсролын яамны дор ажилладаг нэгжийн бэлтгэн гаргасан инженерийн
механикийн хичээлийн системтэй өөр хоорондоо нягт уялдаатай хийгдэж системтэй
өөрчлөлт болж чадсан. Энэ утгаараа цоо шинэ инженерийн механикийн хичээлийн
систем нь шинэ заах арга зүй, шинэ утгатайгаар агуулгыг нь ойлгоход хялбар
байдлаар хийгдсэн. Сургалтын шаталсан хөтөлбөрүүдийг мөн инженерийн
механикийн боловсролын тэнхимүүдэд бэлтгэн оруулсан. Их сургуулиудад их өргөн
хэмжээгээр ордог инженерийн механик хичээл бол ихэнх инженерийн тэнхимүүдэд
бакалаврын түшиний суурь болж өгдөг. Үндсэн онолыг инженерийн практиктай
хослуулах хамгийн анхдагч үе шат болон ордог бөгөөд энэ утгаараа бакалаврын
түвшний оюутнуудын инженерийн чадвар олгох үйл ажиллагааны чанарт чухал байр
суурь эзэлдэг юм.
Онолын механик, материалын механик гэсэн хичээлүүд энэхүү хичээлийн системд
хамгийн хүнд гэж тооцогдох бөгөөд хатуу чанга, бүрэн төгс, сонгодог агуулгатай
гэдгээрээ алдартай. Шинэчлэл дангаараа хийгдэх боломжгүй доор дурьдсан 4
зүйлийг харгалзан хийх шаардлагатай. Эдгээрийг баримт бичгээр баталгаажуулж
өгсөн байгаа. Үүнд коллежийн түвшний бакалаврын зэрэг олгох сургалтанд
инженерийн суурь мэдлэг олгох хичээлүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага гэсэн
боловсролын яамнаас гаргасан баримт бичиг, суурь механикийн хичээлийн
удирдлагын бүлгийн бэлтгэсэн суурь механикийн хичээлийг шинэчлэх зөвлөмж гэсэн
2 янзын хэвлэл орно. Мөн боловсролын яамнаас 1998 онд гаргасан коллежуудад
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бакалаврын түвшний сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх үндсэн зарчим, каталогийг
ашиглах шаардлагатай. Жинхэнэ өөрчлөлтийн үед ч гэсэн хичээлийн системийн
бүтцийн шинэчлэлт өөрчлөлт гэдэг бол тийм ч амар зүйл байгаагүй. Шаардлагын
дагуу өөрчлөгдөнө гэдэг бол нэг хэрэг, бодит амьдрал дээр заах, эцэст нь бүх
нийтээр хүлээн зөвшөөрүүлэх гэдэг бол өөр нэг хэрэг юм.
2. Боловсролын шинэчлэл
2009 оноос төслийн баг энэ Газрын тосны их сургуульд явагддаг буюу инженерийн
механикийн хичээлүүдэд тулгамдаж байгаа асуудал, нөхцөл байдлыг гүнзгийрүүлэн
судалсан. Энэхүү судалгаа нь бусад нийтлэг коллежуудад байдаг боловсролын
шинэчлэлийн асуудалтай холбогдож хийгдсэн. Энэ судалгаа нийгмийн болон газрын
тосны салбар руу чиглэгдэж хийгдсэн ба төслийг баг боловсролын концепцийг
хэрхэн яаж шинэчлэх вэ боловсролын шинэчлэлд яаж тасралтгүй шинж чанарыг
оруулж ирэх вэ гэдэг дээр түлхүү анхаарсан. Шинэчлэлийн хувьд зорилгоо
тодорхойлсон, санаануудыг ангилсан үндсэн шинжүүдийг бий болгосон өөрчлөлт
болсон юм. Гол гол түлхүүр коллежуудад суурь өөрчлөлтүүд орохгүй. Яагаад гэвэл
энэд заах авьяас чадвар зайлшгүй шаардлагатай. Хоёр төрлийн коллежуудын
төгсөгчдийн суурь мэдлэг, чанар, суралцах чадвар зэргээр судлаж үзэхэд заагтай
ялгаатай гарч байсан. Энэ нь багшлах боловсон хүчний чанар, сургалтын
материалаг баазтай холбоотой.
Авьяасыг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд төгсөгчдийн эхлэж буй ажил янз бүр, мэдээж
шинэчлэлийн загвар нь янз бүр. Инженерийн механикийн хичээлийг шинэчлэх ажлын
хүрээнд гол гол коллежуудын хувьд авч үзэхэд инженерийн ухаан, шинжлэх ухаан
хоёрыг хослуулсан хэлбэрээр авч явсан. Коллежууд инженер техникийн ухааны
хэрэглээ тал руу их анхаарлаа хандуулж мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх чиглэлээр
ажилласан. Төслийн баг дээр дурьдсан бүхнийг бодолцон нийтлэг коллежуудад
байдаг бакалаврын түвшний инженерийн бус мэргэжлийн сургалтын шинэчлэлийг
хийсэн юм. Энэхүү шинэчлэлийн зорилго нь механик инженерийн бус мэргэжлээр
сурч байгаа оюутнуудад механикийн үндсэн хичээлийг заах, хичээлийн системийг
боловсруулахад чиглэгдэж байсан. Энэхүү хичээл нь ерөнхий нийтлэг инженерийн
боловсрол дээр тухайн оюутанд чиглэсэн сургалтын заах арга зүйг хослуулан
хийгдсэн. Оюутнуудын мэргэжлийн чадамжийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ өөрсдөө бие
даан суралцах замаар мэдлэгээ шинэчлэх, инженер техникийн асуудлыг задлан
шинжлэх, шийдвэрлэх, инновацид бэлэн байх гэсэн чадваруудыг олгоход чиглэгдсэн.
Шинэчлэлийн үндсэн санаа нь уламжлалт онолын механик нэмэх нь материалын
механик гэсэн бүтцээс гарч мэргэжлийн холбогдолтой чиглэлд нь түлхүү холбож өгөх
замаар хийгдсэн. Инженерийн механикийн хичээлийн системийг модуль хэлбэрээр
зохион байгуулж нийтлэг инженерийн боловсролоос шаталсан сургалтын байдлаар
хийж өгсөн. Коллежуудад зааж байгаа бодит нөхцөлтэй уялдуулан суурь мэдлэгийг
өргөжүүлэх, инженер техникийн ухааны хэрэглээг нэмэгдүүлэх, боловсролын
яамнаас тавигдсан хичээлийн шаардлагыг бүрэн хангах гэсэн зорилготой ажилласан.
Боловсролын шинэчлэлийн хувьд хичээлийн агуулгын хүрээнд хоёр хэсэгт хуваан
авч үзэж байгаа ба статик болон материалын механик гэсэн хоёр хэсгийг доорх
байдлаар тайлбарлая. Уламжлалт статикийн онолын суурь ойлголт нь статикийн
аксеном, ерөнхийдөө үндсэн онол руу маш их анхаарлаа тавьж орчин үеийн
инженерийн асуудлыг орхигдуулсан байдаг. Тэгэхээр төслийн баг боловсролын
яамны хичээлийн шаардлагатай бүрэн нийцүүлэн хичээлийн агуулгыг мэдлэгт
суурилсанаас өргөжүүлж инженер техникийн
хэрэглээ рүү чиглүүлсэн.
Энэ
өөрчлөлтийг SWPU болон бусад коллежуудад хэрэглэхээр зорьсон юм.
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Статикийн аксоном бол хүчний онол, тэнцвэрийн хүчний систем гэсэн агуулгаараа
өөрчлөгдөж, ингэснээр хүчний болон тэнцвэрт хүчний системийг харьцангуй энгийн
болгох зорилго тависан. Энэ арга нь хичээлийн үргэлжлэх хугацааг багасгаж,
теоремыг багасгаж, илүү хялбар, энэ утгаараа коллежийн түвшний оюутанд илүү
тохиромжтой болж өгсөн. Олон коллежууд материалын механикийн сургалтын
шинэчлэлийг санаачлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төрлийн хичээлийн шинэчлэлийг
ерөнхийд нь хоёр төрөл болгон авч үзэж болно. Нэгдүгээр төрлийн хувьд
деформацийг ялгаж авч үзээгүй, гэхдээ холимог дотоод хүч, шахалт, даралт, хэв
гажилт, хөшүүн чанар зэргийг авч үзсэн. Хоёрдугаар төрлийн хувьд шахалт болон
бат бөхийн онолын дараагаар деформацийг оруулж өгөхөөр хийгдсэн. Энэ хоёр
төрлийг зориулсан сурах бичгүүдийн хувьд шинэчилж мөн сурах бичгүүдийг хянан
шалгаж баталгаажуулсан байдаг.
Эхний төрлийн хувьд материалын механикт зориулсан үндсэн бүлэг, материалын
механикт зориулсан сургалтын арга зүйд мэргэшүүлэх гэсэн хоёр янзаар хуваагдсан.
Энэ аргын хүрээнд оюутнууд бодит амьдрал дээрх асуудлыг яаж шийдвэрлэхээ сайн
мэдэхгүй байсан. Энэ нь онол үзээд онолоо яаж амьдралд хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй
байгаатай холбоотой. Хоёрдугаар аргын хувьд өнгөц мэдлэгээс гүн гүнзгий мэдлэг
рүү шилжих, хялбараас ахисан түвшин рүү шилжих гэсэн зарчмаар явагдсан.
Коллежуудын хувьд энэ арга нь амар биш, хэцүү гэдэг нь тогтоосон. Энэхүү хоёр
оролдлого нь амжилтгүй болсны дараагаар SWPU материалын мэханикийг заах
уламжлалт загварыг авч хэрэгжүүлсэн.
Материалын механикийн онол бол
деформацийг хялбараас ахисан түвшин хэлбэрээр тайлбарлахаар явагдаж байсан
сургалтын процесс дээр авч үзэхээр хичээлийн агуулга нь багшийн заах туршлагаас
хамаарч байгаа нь харагдсан.
Геометрийн хэсгийн бүлгийг бие даан судлахаар хавсгаргаж мушгиралтын хэв
гажилтын дараа эсвэл нугаралтын хүчдэл гэсэн бүлэг дотор оруулахаар хийсэн
байсан. Бидний сургалтын туршлагаас үзэхэд энэ бүлэг нь нийт коллежийн
оюутнуудын хувьд заавал судлах шаардлагатай байсан. Бие даан судлах гэдэг ихэнх
оюутны хувьд хангалтай биш. Хэрвээ нугаралтын хүчдэл гэсэн бүлэг дотор оруулвал
оюутнууд бүрэн дүүрэн ойлгохгүй. Хэрвээ мушгиралтын хэв гажилтын бүлгийн дараа
оруулах юм бол оюутнууд нугаралтын хүчдэлийн бүлэгт материалын механикийн
тухай мартчихана. Иймээс шинэчлэлийн хүрээнд материалын механик гэсэн бүлгийг
нугаралтын дотоод хүч гэсэн бүлгийн дараа оруулж өгсөн. Иймээс оюутнууд яг
үзсэнийхээ дараагаар хэрэглэж байгаа тул геометрийн хэсгийг илүү гүнзгий ойлгох
боломжтой болно. Уламжлалт сурах бичгүүдэд үзэхэд хүчдэлийн бүлгийн дотор
хүчний эрчмийн онолыг аналитик арга график аргаар танилцуулж нилээд их хугацааг
зарцуулсан байдаг. Энэ нь бидний зааж байгаа нөхцөлийн яг эсрэг болж байгаа юм.
Хоёр аргыг хооронд нь хольчихлоо гэсэн үг. Оюутнуудын хувьд хүчний төлөв
байдлыг богино хугацаанд илүү сайн ойлгож байсан. Энэ мэтчилэн дээр дурьдсан
зүйлүүд нь боловсролын шинэчлэлийн зөвхөн хоёр талын зүйлийг илтгэж байгаа юм.
Инженерийн асуудалд механикийг загварчлах, оюутнуудад практик ур чадвараа
ойлгох, хичээлийн агуулгыг тодорхой бөгөөд амар хялбар ойлгуулах зэрэг
шинэчлэлийн хүрээнд хийгдсэн нарийвчилсан үйл ажилагаануудыг сурах бичигт
өгүүлэх болно.
3. Сурганы туршлага
Боловсролын үзэл санаа өөрчлөлтийг судалж хэлэлцүүлэхийн тулд төслийн баг
боловсролыг шинэчлэх үндсэн зарчимууд, чиглүүлэх санаануудыг гаргаж авсан.
Ингэснээр шинэчлэлийг их логиктойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн. Маш
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сайн судалгаа хийгдсэний үндсэн дээр төслийн баг инженерийн механик хичээлийн
системийг механик инженерийн болон барилга инженерийн бус бакалаврын түвшний
оюутнуудын хувьд орох зорилт үзэл баримтлалуудыг бэлтгэж инженерийн механик
хичээлийн системийг шинэчлэх үндсэн хүрээний удирдамж болгон гаргасан.
Инженерийн механик хичээлийн системийн шинэчлэлийг 2009 онд эхэлсэн. Сайн
судалсны үндсэн дээр төслийн баг шинэчлэлийн төлөвлөгөө боловсруулж сургалтын
хөтөлбөрийг бэлтгэсэн. Баруун өмнөдийн газрын тосны их сургууль инженерийн
механикийн хичээлийн хувьд хоёр үндсэн давхрагатай, газрын тос, хий, хэрэглээ,
тээвэрлэлт, материал судлал зэрэг 80 үетэй хичээл, харин 64 үетэй хичээл нь
хэмжил зүй, технологийн хяналт, аюулгүй ажиллагааны инженерчлэлд зориулагдаж
байсан. Инженерийн механик 1, Инженерийн механик 2 гэсэн хөтөлбөрүүд нь өөр
өөр шаардлагатайгаар бэлтгэгдсэн.
Төслийн баг инженерийн механикт зориулсан сурах бичиг болох инженерийн
механикийн хичээлийн системийг механикийн болон иргэний инженерийн бус
оюутнуудад зориулсан шинэчлэл нэртэйгээр бичиж гаргасан. Туршилтын хугацаанд
заасан үеэс харахад төслийн баг гаргасан сурах бичгээ эргэж хянаж мөн бусдаар
үнэлүүлж, хянуулж хэвлэлийн байгууллагад албан ёсоор хэвлүүлэхээр өгсөн юм.
Хүснэгт 1-т өгүүлсэнчлэн 4 үетэй сургалтын туршилтын үйл ажиллагаа 2 жил
үргэлжилсэн. Энэхүү сургалтын туршилтаар төслийн баг үндсэн ойлголтууд, мөн
сургууль дотор хэвлэсэн сурах бичгийг албан ёсоор хэвлэлтэнд бэлтгэсэн зэрэг үйл
ажиллагааг хийсэн гэсэн үг. Энэхүү туршилтын сурах бичиг болох Инженерийн
механик нь 2011 оны 8-р сард шинжлэх ухааны хэвлэлийн байранд хэвлэгдсэн
бөгөөд энэ нь механикийн болон иргэний барилгын бус бакалаврын оюутнуудын
инженерийн механик хичээлийн системийн шинэчлэл гэсэн үе шатны гол үр дүн
байсан юм. Энэхүү сурах бичиг нь SWPU-гийн шилдэг сурах бичгийн III-р ангиллын
шагналыг 2010 онд авсан бөгөөд 2012 онд I-р ангиллын шагналыг авсан. Механикийн
болон Барилга инженерийн бус бакалаврын түвшний оюутнуудад орох инженерийн
механик хичээлийн системийн өөрчлөлт төсөл нь 2012 онд SWPU-гийн шилдэг
сурганы үйл ажиллагааны II-р ангилалын шагналыг хүртсэн.
Хүснэгт 1. Сургалтын туршилтын дөрвөн үе шат.
үе

хугацаа

анги

мэргэжил

1

2009 оны намар

2008

Газрын тос, хийн хадгалалт, тээвэрлэлт

2

2010 оны хавар

2008

M&C технологи, автоматжуулалт,
цахилгаан автоматжуулалт

3

2010 оны намар

2009

Газрын тос, хийн хадгалалт, тээвэрлэлт,
материал судлал

4

2011 оны хавар

2009

M&C технологи, автоматжуулалт,
цахилгаан автоматжуулалт

4. Шинэчлэлийн чанар, үнэ цэнэ
Бидний хийсэн шинэчлэлийн ололтын хувьд үнэхээр үнэ цэнэтэй байсан юм.
Чиглүүлэх сэтгэлгээнүүд, үндсэн ойлголтууд, хэмжигдэхүүнүүд зэргийг бусад
инженерийн чиглэлийн коллежуудын ном зүйгээс харах боломжтой. Сурган заах
хөтөлбөрүүд маань холбогдох тэнхимүүдийн сургалтын төлөвлөгөөний жагсаалтанд
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орж
өгсөн. Инженерийн механик гэсэн туршилтын сурах бичиг бүх нийтлэг
коллежүүд, бүх нийтлэг коллежуудын оюутнуудад зориулан хэвлэгдсэн бөгөөд
агуулгын хувьд их ойлгомжтой, өнгөрсөн ба ирээдүйг холбож нийтлэг коллежүүдэд
байдаг бакалаврын түвшний инженерийн боловсролд чиглэгдсэн. Инновацийн
систем хичээлийн агуулгыг дахин зохион байгуулсан. Ингэхдээ суурь судалгааны
аргуудад тулгуурлан хосолсон шинжтэй онолын механик, материалын механикийг
шинэ түвшинд өргөжүүлэн гаргах байдлаар хийгдсэн юм. Энэхүү сурах бичиг нь
механик загварчлал, үндсэн судалгааны арга зүйн ур чадварыг хөгжүүлэхэд
чиглэгдсэн онцлог шинжээрээ зөвхөн бакалаврын түвшний сургалтын шаардлагыг
хангаад зогсохгүй зарим нэг голлох коллежийн тэнхмүүдийн бусад инженерийн
хичээлүүдийн шаардлагыг хангаж байсан юм. Энэ сурах бичгийн үр дүн маш сайн
байсан ба инженерийн хичээлд унаж байгаа хүүхдийн тоо нийтдээ 5 хувиар буурч
байсан. Манай сургуулийн оролцдог уралдаан тэмцээний амжилт тогтвортой
нэмэгдсэн.
5. Дүгнэлт
Статикийн системийн хичээл нь зөвхөн цаг хэмнээд зогсохгүй заахад амархан болж
өгсөн юм. Энэ нь эквивалент хүчний зарчим, хүчний тэнцвэрийн систем дээр
тулгуурласан. Чиглүүлэх сэтгэлгээ, үндсэн ойлголт, хэмжигдэхүүнүүд ашиглах
материал болж боловсрогдсон.
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ХУРААНГУЙ
Материалын механик нь инженерийн чиглэлийн коллеж, их сургуулиудын үндсэн
мэргэжлийн хичээлийн нэг бөгөөд оюутнуудын инженер техникийн дадлагад ихээхэн
хамааралтай оролцдог. Түүнчлэн энэ хичээл нь инженерийн хэрэглээ, инновацийн
чадварыг идэвхижүүлэхэд гол үүрэгтэй. Инженерийн хэрэглээнд тулгуурласан
авьяасыг идэвхижүүлэн хөгжүүлэхийн тулд Jianxi шинжлэх ухаан технологийн их
сургууль материалын механикаар хичээлийнхээ сургалтын арга зүйг шинэчлэх
оролдлогыг сүүлийн жилүүдэд хийж байна. Энэхүү сургалтын үйл ажиллагааг
шинэчлэхдээ онолын сургалт, туршлагын сургалтыг хооронд нь нягт уялдуулахын
зэрэгцээ шинжлэх ухаан, инновацид чиглэсэн үйл ажиллагаанууд, төрөл бүрийн
уралдаан тэмцээн зэрэг хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаануудыг идэвхижүүлэх зэрэг
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Ингэснээр алгуураар оюутнуудын инженер техникийн
хэрэглээ, инновацийн чадварыг хөгжүүлэх зорилго тавьсан. Хоёр өөр коллежийн
хичээлүүдийн урьд нь ба хойно нь хэрэгжүүлж байгаа заах арга зүйн үр нөлөөг
харьцуулан судлах замаар инженерийн хэрэглээ, инновацийн чадвар нь заах арга
зүйг шинэчлэсний дараа мэдэгдэхүйц ахиж байна гэдгийг харуулсан.
ТАНИЛЦУУЛГА
Хятад улс дахь шинжлэх ухаан, инженер технологийн хөгжлийн хурдацтай өсөлттэй
уялдаад ажил олгогчид их сургууль болон коллеж төгсөгчдөөс инженерийн
хэрэглээний чадвар, инновацийн чадварыг ихээр шаарддаг боллоо. Тийм болохоор
энэхүү авъяас чадварыг хөгжүүлэхийн тулд дээд боловсрол инновацлагдан хөгжиж
байгаа нийгэм, түүний эдийн засгийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах шаардлага
тулгарч байна. Материалын маханик нь инженерийн чиглэлээр суралцдаг
оюутнуудын үндсэн хичээлүүдийн нэг бөгөөд хоёрдугаар курсдээ оюутнууд судалдаг.
Мөн түүнчлэн нэгдүгээр курсын инженерийн дадлагад ихээхэн хэмжээгээр оролцдог
хичээл юм. Энэхүү хичээл нь оюутнуудын инженер техникийн хэрэглээ, инновацийн
чадварыг бэхжүүлэхэд чухал холбоос болж өгдөг.
Уул уурхайн инженерийн холбогдолтой авъяас чадварыг хөгжүүлэхийн тулд Jianxi
шинжлэх ухаан технологийн их сургууль материалын механикийн хичээлийн сурган
заах арга зүйг өөрчлөн шинэчлэх ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийж эхлээд байна.
Сурган заах арга зүйн шинэчлэлтэй холбогдуулан уул уурхайн чиглэлийн
коллежуудад суурь механикын хичээлүүдийн сургах болон дадлагын үйл ажиллагааг
шинэчлэх нь гэсэн судалгааны ажлыг Jianxi шинжлэх ухаан технологийн их
сургуулийн механикийн туршилт сургалтын төвийн гол лаборторт хийлээ. Энэхүү
төслийг мөн Jianxi мужийн боловсролын хэлтэс хамтран хийсэн. Jianxi шинжлэх
ухаан технологийн их сургууль дахь сургалтын 3 үндсэн зарчим болох тогтвортой
суурь мэдлэг олгох, ажилд бэлтгэх, үнэнч шудрага амьдралд бэлтгэх гэсэн 3
зарчмын хүрээнд судалгаа хийсэн. Оюутнуудын инженер техникийн хэрэглээ,
инновацийн чадварыг хөгжүүлэхэд онолын хичээл, туршлага дадлагын хичээл,
хичээлээс гадуурх шинжлэх ухаан инновацийн үйл ажиллагаа, төрөл бүрийн
уралдаан тэмцээн хэрхэн нөлөөлж байгааг судлахыг зорьсон.
Энэхүү нарийн төвөгтэй судалгаанд авч үзэж байгаа тал болгоны хувьд өөр өөр
зүйлд анхаарлаа хандуулж байсан. Тухайлбал онолын сургалт гэдэг бол инженерийн
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суурь мэдлэг, инновацийн талд зориулагдаж байсан бол дадлагын сургалт нь
инженерийн хэрэглээ, практикт ашиглах ур чадварт илүү анхаарч, хичээлээс гадуурх
шинжлэх ухаан инновацийн үйл ажиллагаа, төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнүүд нь
харин инженерийн инновацийг хөгжүүлэх сургалттай уялдаж байсан. Хэдэн жил
энэхүү ажлыг тууштай хийсний үр дүнд материалын механикийг заах шинэ загварыг
боловсруулаад байна.
Инноваци, инженерийн сэтгэлгээг сургахад онолын сургалтын үр нөлөө
Материалын механик хичээлийн онолын сургалт нь чанартай боловсрол,
инженерийн боловсролын инноваци гэсэн үндсэн зарчмууд дээр тулгуурлан явагддаг
бөгөөд судалгаа практик суурилсан сургалтыг хөгжүүлэн судалгаанд чиглэсэн
сургалтын арвин баялаг материал бүрдүүлэх инженерийн чиглэлийн кейсүүдийг
боловсруулах, ангид хийх асуудал, тестүүдийг боловсруулах, судалгаанд чиглэсэн
төрөл бүрийн сэдвүүд шинжлэх ухааны уншлагуудыг оролцуулах гэсэн байдлаар
хийгдэж байна. Тэгэхээр хичээлийн сүүлийн хагаст оюутнууд мэргэжилтэйгээ
холбоотой судалгааны сэдэв сонгоод тодорхой үйл ажиллагаа хийж тухайлбал
холбогдолтой судалгааны материалуудыг эрж хайж, уншиж судлаж тухайн
чиглэлийнхээ акидемик судалгааг явуулдаг. Үүний үр дүнд богино хэмжээтэй өгүүлэл
бичдэг болсон. Ийм төрлийн хэдэн зуун өгүүлэл дундаас чанарын өндөр шаардлага
хангасан нь бол нэлээд байгаа юм аа. Эдгээр тодорхой үйл ажиллагаануудыг доор
нарийвчлан сийрүүллээ.
Оюутнуудын инженер техникийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор инженерийн
ухааны нийтлэг кейсүүдийг оролцуулах. Энэ хүрээнд материалын механик бол
инженерийн бүх төрлийн үйл ажиллагаатай холбогддог. Зарим хүмүүс бол онолын
ойлголтууд, зарчмууд, томъёонууд нь хэтэрхий уйтгартай гэж үзэж болох ч чухамдаа
бол техникт маш өргөн хэрэглэгддэг. Тийм болохоор тодорхой нэг инженерийн
кейсүүдийг инженер техникийн чиглэлийн агуулгыг заахад ялангуяа механикийн
зарчмуудыг механикийн бат бэх чанар, хөшүүн чанар, тогтвортой чанар зэрэгт
холбогдуулан шинжлэхдээ оюутнуудын сурах сонирхлыг өдөөгөөд зогсохгүй
инженерийн ухааны онол практикийн зөрүүг арилгах боломжтой. Тийм учраас
инженерийн ухааны сэтгэлгээг бэхжүүлж өгч байгаа юм.
Академик судалгаануудыг уншуулж оюутнуудын судалгааны ур чадварыг
хөгжүүлэх. Энэ нь ерөнхийдөө материалын механик хичээлийн сургалтын агуулгад
академик судалгаануудыг оруулж өгөөгүй. Гэсэн хэдий боловч тухайн сэдэвтэй
холбоотой судалгаануудыг цуглуулж эрж хайж, унших мөн оюутнуудыг мэдлэгээ
хуримтлуулж мэдлэгээ ашиглах чадварт сургах зорилготой юм. Эдгээр чанар нь
зүгээр ном уншсанаар бий болдоггүй, ялангуяа инновацийн сэтгэлгээ, инновацийн
чадвар, судалгааны чадварыг хөгжүүлэхэд дээрх ажлууд чухал юм. Энэ зорилгоор
энэхүү өгүүллийг бичиж байгаа зохиогчид оюутнуудаа материалын механикийн
агуулгыг заах үедээ энэ чиглэлийн судалгааг уншуулахыг, ялангуяа сурах бичиг дээр
гол төлөв өгч байгаа агуулгаас ялигүй өндөр түвшний агуулгуудыг эзэмшүүлэхэд
зорьж ажилласан. Ингэснээр оюутнуудын академик нүдний харааг нь тэлж өгч
судалгааны сэтгэлгээ, ур чадварыг хөгжүүлж өгч байгаа юм.
Оюутнуудын суралцах чадварыг сайжруулахын тулд инженер техникийн
судалгаанд чиглэгдсэн асуултууд оруулах. Одоогийн материалын механикийн
хичээл дээр зөвхөн академик чиглэлийн дасгалууд, асуултууд өгөгддөг бол энэ нь
оюутнуудын сэтгэн бодох үйл ажиллагааг нэлээд хязгаарлаж олон чиг хандлагаар
сэтгэн бодоход нь тусалж чадахгүй гэсэн үг. Гэтэл практикт инженер техникийн
чиглэлийн асуудлууд маш нарийн төвөгтэй байдаг. Энэхүү практик асуудалтай
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тулгарах үедээ оюутнууд асуудлыг нь задлан шинжилж судалгаа хийн түүнд нь
тохирох асуултыг нь олж модель загварыг хийж түүнд тохирох онол арга зүйг
ашиглаж асуудлыг шийдвэрлэх чадвар олгох ёстой. Энэ бол тодорхой нөхцөл
өгөгдсөн мэдээллийн хүрээнд ажиллана гэсэн үг. Ихэнх тохиолдолд практикт
тохиолдож байгаа асуудлууд нь стандарчлагдсан шийдэл загвар гэж байдаггүй. Ийм
учраас материалын механикийг заах үед судалгаанд чиглэсэн асуултуудыг гарган
ирж оюутнуудын суралцах чадварыг асуудал шийдвэрлэх хүрээнд хөгжүүлэх нь их
чухал юм.
Инженерийн хэрэглээ практик ур чадварыг хөгжүүлэхийн тулд туршилтад
суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх нь
Туршилтад суурилсан сургалтын системийг нэвтрүүлнэ гэдэг нь боловсролын
сэтгэлгээний процессыг өөрчлөн оюутнуудын ур чадварыг нэмэгдүүлж байгаа ажил
юм. Зөвхөн онолыг практикаас илүүд талархан үзэх эрүүл бус үзэгдлийг халж мөн
түүнчлэн чадвараас мэдлэгийг илүүд тавихаа больж, боловсролын сэтгэлгээний
процесс нь мэдлэг дамжуулах гэсэн уламжлалт хэв маягаас чадвар хөгжүүлэх рүү
шилжих хэрэгтэй байна. Ангилалын системийн хувьд бол туршилтад тулгуурлан
материалын механикийг заах гэж хэлэх бөгөөд энэхүү туршилт дараах 4 төрөл байж
болно. Үүнд:
 Танин мэдэхүйн туршилтууд: эдгээр туршилтууд нь сонирхолтой бөгөөд оюун
ухааны үйл ажиллагаа оролцсон байдаг.
 Үндсэн туршилтууд: энэ бол үндсэн онолын ойлголтуудыг нэгтгэх зориулалттай.
Нэгэнтэй практик сургалтын практик нь суурь туршилтуудад тулгуурлан хийгддэг тул
үүнтэй зэрэгцээд оновчлол, сайжруулалт хийн шаардлагатай тодорхойлолтуудыг
багасгаад нээлтүүдийг нэмээд сургалтын арга барилыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.
 Нэгдмэл загвар зохиох туршилтын ажлууд: энэ бол инженерийн практик ур
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн.
 Судалгаа инновацийн туршилтууд: энэ бол инновацийн сэтгэлгээ, ур чадварыг
хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн.
Танин мэдэхүйн үндсэн болон нэгдмэл загвар зохион бүтээх туршилтууд нь
ерөнхийдөө анги дотор хийх боломжтой бол судалгаа, инновацийн туршилтууд нь
ангиас гадуур хичээлийн бус шинжлэх ухааны үйл ажиллагаанууд, уралдаан тэмцээн
зэргээр хийгдэх боломжтой. Ийм учраас сургах загварын хувьд хөгжилтэй, мэдлэгт
чиглэсэн, мэдлэгээс үндсэн рүү чиглэсэн, онолоос инженер техникт чиглэсэн,
практикаас академик ахиц дэвшилд чиглэсэн загваруудыг хэрэглэнэ гэсэн үг.
Сургалтын төлөвлөгөөний зорилтуудын хувьд туршилтад суурилсан сургалт нь
оюутнуудад сурсан мэдлэгээ чадвар болгон хувиргах, өөрөө идэвхижин хөгжихөд
тусална.
Онолын мэдлэгийн давуу талд тулгуурлан уул уурхайн инженерийн нэгдсэн
туршилтыг хөгжүүлэх нь:
Механик туршилтын төв нь Jianxi шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд үйл
ажиллагаагаа явуулаад 50 гаруй жил өнгөрч байгаа бөгөөд суурь судалгаа,
туршилтыг хөгжүүлэх тал дээр нэлээд амжилт олсон байдаг. Мөн түүнчлэн
механикийн суурь боловсруулах, сургалтын арга зүйг шинэчлэх, механикийн
чиглэлийн шилдэг хичээлүүдийг орох тал дээр томоохон амжилтуудыг гаргасан
байдаг. Энэхүү давуу талдаа тулгуурлаад шинжлэх ухааны судалгааг дамжуулан
сургах заах нөөцийг тодорхой амжилтанд хүргэх чиглэлээр олон тооны туршилтын
ажлуудыг уул уурхайн инженерийн чиглэлээр явуулсан юм. 800 гаруй хүн цагийн
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хэмжээтэй иймэрхүү туршилтууд хийгдсэн бөгөөд эдгээр нь оюутнуудад инженер
техникийн хэрэглээ, инновацийн чадвараа хөгжүүлэх тогтвортой суурь нь болж өгсөн
юм. Иймэрхүү бие даасан туршилтуудын жишээнд бетонон хананы механикийн
систем, мөн таталтын механикийн туршилтын систем зэргийг оруулж болно.
Оюутнуудын бие даасан дадлага ажил, 2-рзэргийн зөвлөх багшийн чиглүүлэлт,
заах арга зүйн ганцаарчилсан зааврыг хольсон аргад тулгуурласан сургалтын
загварыг боловсруулсан нь:
Энэ сургалтын загвар нь үндсэн суурь туршилтын онолуудыг заах аргад чиглэдэг
бөгөөд суурь туршилтуудыг практик хийхдээ оюутнууд дангаараа ажиллах тал дээр
чиглэгддэг. Багш нар тэдний сэтгэлгээг хөгжүүлэх тал дээр тусалж болно. Заах,
сургах шаардлагуудыг биелүүлэхийн зэрэгцээ суурь сайтай оюутнуудад инновацийн
чиглэлийн инженерийн туршилтуудыг гүйцэтгэж, богино хэмжээтэй тайлангуудыг
бичиж эцсийн шалгалтнаасаа бонус оноог авах боломжтой. Жил болгон яг энэ
чиглэлээр ажиллаж шилдэг тайлан бичсэн оюутнууд бонусаа авдаг. Эдгээр 2 үндсэн
төрлийн туршилтууд байж болно. Нэг нь одоо байгаа техник хэрэгсэлдээ тулгуурлаад
оюутнуудын хийсэн туршилтын загварууд. Нөгөө нь оюутнуудын цоо шинээр босгож
хийсэн загварууд байж болно. Жишээлбэл: гүний уурхай доторх бетонон хананы
суларсан хананы тогтвортой байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн судалгаа байж болно.
Инженерийн инновацийг хөгжүүлэхэд хичээлээс гадуурх шинжлэх ухаан,
инновацийн болон төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнүүдийн үүрэг
Багш нараас санаачилсан судалгааны төслүүдэд оролцох: Оюутны инновацийн
фондоос санхүүжүүлдэг судалгаанд оролцож багш нарын судалгааны группт орж
ажиллан инновацийн чадвараа хөгжүүлж өндөр түвшинд авчрах боломж оюутнуудад
олддог. Сүүлийн жилүүдэд иймэрхүү үр дүнтэй заах арга зүйн доор материалын
механик хичээлийн оюутнууд коллежийн оюутнуудын инновацийн сургалтын
хөтөлбөр нэрийн доор 10 орчим төсөлд хүсэлт гаргасан ба нэг нь бүр мужийн
түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм.
Jianxi шинжлэх ухаан технологийн их сургууль суурь механикийн хичээлийг заахдаа
багш нарын багийг ашиглаж байгаа бөгөөд эдгээр багш нар нь дотоодын судлаачид
оюутнуудаас багшилж байгаа ажлынхаа үр дүнгээр өндөр үнэлгээ авсан чадварлаг
хүмүүс байдаг. Багшлах багийн хувьд шинжлэх ухааны судалгааг нилээн сайн хийдэг.
Байгалийн шинжлэх ухааны сангийн төслийг хариуцдаг 683 мужийн хэмжээний
байгалийн ухааны төслүүдийг авсан байдаг. Академик чиглэлийн дэмжлэг маш сайн
байдаг учраас инновацид чиглэсэн авьяасыг хөгжүүлэх сургалтын гол тавцан нь
болж өгдөг. Механикийн хичээлд суралцдаг оюутнууд багш нарын судалгааны
шинжлэх ухааны багт жил бүр оролцож ажиллах боломжтой. Эдгээр оюутнуудын
хувьд ахисан түвшний шинжлэх ухааны судалгаанд оролцсоноор суралцаж,
төгсөлтийн загвар зохион бүтээх төслүүдийнхээ санаануудыг эндээс олж авдаг байна.
Механикийн чиглэлийн төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнд оролцох: Шинжлэх ухаан
инновацийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн нь
оюутнуудын инновацийн чадамжийг нэмэгдүүлэх сонирхлыг өдөөх гайхамшигт
боломж байдаг. Ингэснээр оюутнууд эдгээр чиглэлийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй
оролцон ур чадваруудаа уялдуулан хөгжүүлэх боломжтой болдог. Сургалтын
чанарыг сайжруулах ерөнхий хүрээнд шилдэг оюутнуудын бүлэг бий болдог. Тэдгээр
оюутнууд нь Pei-yuan Chou гэдэг үндэсний коллежийн оюутнуудын дунд явагддаг
механикийн уралдаанд гайхалтай сайн амжилт үзүүлж байгаа бөгөөд үндэсний
хэмжээний гуравдугаар байрын шагнал авсан. Түүнчлэн 10 гаруй оюутан нэг ба
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хоёрдугаар байрын шагналыг авсан байдаг. Олон оюутан хоёр ба гуравдугаар
байрын шагналыг үндэсний математик загварчлалын уралдаанаас суурь
механикийн талаар мэдлэгээ ашиглан авсан байдаг. Найман хүнтэй 2 баг мөн
коллежийн оюутнуудын ентерпренершипийн уралдаан ба үндэсний сорилгын
тэмцээний шагналыг авсан.
Сургалтын үр дүнгийн харьцуулсан шинжилгээ.
Доор хүснэгтэд сургалтын үр дүнгүүдийн харьцуулсан шинжилгээг харууллаа. Энд
материалын механик хичээлийг заах арга зүйн үр нөлөөг харуулахыг зорьсон.
2010 онд элссэн уул уурхайн инженерээр мэргэшиж байгаа 89 оюутны сургалтын үйл
ажиллагаа, төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд судалгаа хийгээд эдгээр оюутнууд тэр
сургалтын шинэчлэлийн хүрээнд суралцаж байгаа бөгөөд харин 2009 онд элссэн
оюутнуудаас 82 оюутныг авч судалгаанд хамруулсан. Эдгээр оюутнууд нь сургалтын
шинэчлэлийг эхлэхээс өмнөх оюутан гэсэн үг. Судалгааг 4 үндсэн чиглэлээр
явуулсан
1.
2.
3.
4.

Төгсөлтийн ажлын чанарын төвшин.
Судалгааны өгүүллэг хэвлүүлж байгаа байдал
Инноваци, ентрепренёршипийн уралдаанд шагналт байр эзэлсэн байдал.
Ажил олгогчдоос оюутнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үнэлсэн байдал.

Энэ судалгааны үр дүнг Хүснэгт 1, Зураг 1,2,3,4-т харуулав.
Хүснэгт 1. Материалын механик хичээлийн шинэчлэлийн өмнөх ба шинэчилсний
дараах үе дэх оюутнуудын чанарын индексүүд

Оюутны нийт
тоо

Хэвлэлийн
хувь

Шагналын тоо

Оюутны нийт
тоо

Шагналын хувь

Онц
үнэлгээний тоо

Хариулагчдын
тоо

Нэр хүндийн
хувь

Ажил олгогчдоос
оюутны ажлын
гүйцэтгэлд өгсөн
үнэлгээ

Хэвлэлийн тоо

Инноваци,
ентерпренёрын
уралдаанд шагнал
авсан байдал

Онцын хувь

Академик өгүүлэл
хэвлүүлсэн байдал

Оюутны нийт
тоо

Онц дүнтэй
төгсөлтийн ажил

Тоо

Төслийн
нэр

2009
оны
анги

5

82

6.0%

8

82

9.8%

12

82

14.6%

4

15

26.7%

2010
оны
анги

9

89

10.1%

17

89

19.1%

20

89

22.5%

6

12

50%

Анги
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Зураг 1. Ажил олгогчдын оюутнуудыг ажлын гүйцэтгэлээр нь үнэлсэн үнэлгээний
харьцуулалт
Нэгдүгээр зурагт харагдаж байгаачлан 2009 оны ангиас зөвхөн 5 төгсөлтийн ажил
онц гэсэн үнэлгээ авч байсан бол энэ 6% гэсэн үг. Нөгөө талаасаа 2010 оны ангиас 9
төгсөлтийн ажил онц үнэлгээ авч 10.1%-ийн амжлт үзүүлсэн байна.
Судалгааны өгүүллэгүүдийн хэвлэгдсэн байдлыг авч үзэхэд 2009 оны ангийн хувь 9,8%
2010 он хувьд 19.1% болж сургалтын шинэчлэл хийснээр мэдэгдэхүйц үр дүн гарсан
гэдэг нь харагдаж байна.
2009 оны оюутнууд инноваци, ентрепренёршипийн уралдаанд оролцож 12 шагнал
авч байсан бол сургалтын шинэчлэл хийснээс хойно материалын механик үзсэн
2010 оны оюутнуудын хувьд инноваци ентрепренёршипийн уралдаанаас 20 шагнал
авсан байна. Шагнал авч байгаа хувь нь 7.9 байсан бол 22.5 болж өссөн байна.
Хамгийн чухал нь төгсөлтийн дараа оюутнууд ажил эрхэлж байгаа явдал бөгөөд
энэхүү өгүүллийг бичиж буй зохиогчид 2009 оны 15 оюутныг санамсаргүйгээр сонгон
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авч судалсан ба тэдний 4 нь ажил олгогчдын хувьд нэр хүндтэй ажиллагчид нь болж
чадсан байсан бол 2010 оны ангийн хувьд 6 нь иймэрхүү амжилт үзүүлсэн байна.
Тэгэхээр нэр хүндийн төвшний хувьд 26.7-оос 50% болж сургалтын шинэчлэлийн үр
нөлөө нь инженерийн хэрэглээ, инновацийн чадварт ихээхэн хувь нэмэр оруулсан
гэдэг нь харагдаж байна.
Дүгнэлт
Хэдэн жил эрж хайж туршисны үр дүнд механикийн сургалтын баг өөрсдийн шинжлэх
ухааны чадвартаа тулгуурлан судалгаанд чиглэсэн сургалтыг хөгжүүлсэн юм. Урьд
байсан уламжлал дээрээ тулгуурлан сургалтын үйл ажиллагаандаа шинжлэх ухааны
судалгааг оруулж туршилтаар заах аргыг нэвтрүүлсэн. Инженер техникийн болон
инновацийн чадварын хувьд өөр өөр арга хэрэгсэл ашигласнаар нэмэгдэж байсан
бөгөөд эдгээр аргуудад онолын сургалтын арга, туршилтын сургалтын арга мөн
түүнчлэн шинжлэх ухаан, инновацийн болон хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанууд,
механикийн уралдаан тэмцээнүүд орж байгаа юм. Ерөнхийдөө сургалтын чанар
дээшилсэн ба өөрөө идэвхиждэг авьяаслаг хүмүүсийн тоо нэмэгдэж төрөл бүрийн
шинэ арга хэрэгслүүдээр дамжуулан хүрэх амжилтын тоо нэмэгдсэн юм.
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ХУРААНГУЙ
Монреалын Политехникийн Дээд сургууль (МПДС) 21-р зууны аж үйлдвэрийн
хөгжилтэй зэрэгцүүлэн инженерийн чиглэлийн бүх хөтөлбөртөө шинэчлэл хийж
байна. CDIO санаачлагад тулгуурлан Механик инженерийн сургалтын төлөвлөгөөг 4
үндсэн загвар зохион бүтээх төсөлтэйгээр шинэчлэн боловсруулаад байна. Эдгээр 4
төслүүд нь өөр хоорондоо нягт холбогдон сургалтын гинжин хэлхээ үүсгэх юм. Эхний
төслийн хувьд зохион бүтээх талаар ерөнхий арга зүй заах боловч оюутнууд арга
зүйн зөвхөн зарим хэсгийг нь ашиглана. Хоёрдугаар курсын төслийн хувьд зохион
бүтээх арга зүйг бүрэн хэмжээгээр ашигаж загвараа хийгээд багийн уралдаан дээр
туршдаг. Гурав дахь жилийн төслийн хувьд оюутнууд өөрсдийн бие даасан чадвар,
санаачлагыг илэрхийлэх боломжтой ганцаарчилсан даалгаваруудыг хийж
гүйцэтгэдэг. Дөрөв дэхь жилийн төсөл нь багт суурилсан бөгөөд хоёр улирлын
хугацаанд нэлээд нарийн нийлмэл хийцийг зохион бүтээдэг. Энэхүү сүүлийн жилийн
төслийн хувьд оюутнуудыг үйлдвэрт ажилладаг инженерүүд удирдах бөгөөд тэдний
багийн харилцаа, төслийн менежмент, техникийн нөү-хау зэрэг ур чадваруудыг
үнэлдэг. Энэхүү өгүүлэлд CDIO –д хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн өмнө тулгардаг
зарим чухал асуудлыг тодорхойлж нэгдсэн төслийн хичээлээр хичээлүүд дунд
багийн үйл ажилагаанд тулгуурлан суралцах зорилтын талаар өгүүлнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Шинэ сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлт, механик инженер, сургалтын
нэгдсэн төслүүд, хичээл дундын үйл ажилллагаа
УДИРТГАЛ
МПДС нь Канадын томоохонд тооцогддог инженерийн чиглэлийн сургууль бөгөөд 11
төрийн инженерийн хөтөлбөрүүдэд 3700 бакалавр, 1700 ахисан шатны
оюутнуудтайгаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогийн байдаар бүх
бакалаврын хөтөлбөрүүд 21-р зууны аж үйлдвэрийн хүлээтэд нийцэхийн тулд
шинэчлэгдэж байна. Энэхүү глобал хэмжээний төсөл бол инженерийн
хөтөлбөрүүдийн шалгууруудыг хангаж байх ёстой. Үүнд тухайлбал нэгдүгээр курсын
хичээлүүд бүх хөтөлбөрт адилхан байхаар төлөвлөсөн, төсөлд суурилсан сургалтыг
жил бүр оруулж байх, харилцааны, менежментийн зэрэг “зөөлөн” ур чадваруудад
илүү санаа тавих зэрэг орно.
Гол зорилгын хувьд төрөл бүрийн сургалтын төлөвлөгөөнд шинэ шаардлагуудыг
тусган оруулахын зэрэгцээ 1873 онд анх байгуулагдсан цагаас эхлэн политехникийн
дээд сургуулийн үндсэн шинж болсоор ирсэн шинжлэх ухааны агуулгыг өндөр
түвшинд хүртээмжтэй олгох гэсэн зорилгоо хэвээр хадгалахыг эрмэлзэх байв.
Механик инженерийн хөтөлбөрийн хувьд CDIO санаачлагыг сургалтын зөвлөл
боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн. CDIO санаачлага нь хэрэгжүүлэх алхамыг
тодорхой зааж өгсөн ба олон улсын түвшинд үр ашигтай болох нь батлагдсан.
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Дараагийн хэсэгт CDIO-г хэрэгжүүлэхийн өмнөх болон хувьсалын талаар товч өгүүлж
гуравдугаар хэсэгт шинэ механик инженерийн хөтөлбөрийн агуулгыг танилцуулж
дөрөвдүгээр хэсэгт багт суурилсан хичээл дундын сургалтын үйл ажиллагааны
талаар өгүүлнэ. Үүнийг хоёр жилийн дотор бүх нэгдүгээр курсын оюутнууддаа
хэрэгжүүлэхээр засгийн газрын баталгаажуулалтыг хүлээж байна.
CDIO санаачлага
хэрэгжүүлэлт

ба

Монреалын

Политехникийн

Дээд

сургууль

дахь

1990-ээд оны эхэн үе хүртэл МПДС-иас төгсөн гарч байгаа механик инженерүүдийн
ихэнх нь пүүс компаниудад орж ажилладаг байсан бөгөөд тэнд гол төлөв шинээр
орсон мэргэжилтнүүдийг ахлах инежнерүүд мэдлэг, мэргэжлийг нь өргөжүүлэхээр
заан сургадаг байсан. Их сургуулиудын хувьд уламжлалт үүрэг нь тэгэхээр
оюутнуудыг онолын мэдлэгтэй болгох, ажил олгогчид харин нөү-хау, мэргэжлийн ур
чадварыг нь хөгжүүлэх гэсэн хандлагатай байв. Гэсэн хэдий ч сүүлийн 15 жилийн
хугацаанд компаниудын шинэ инженерүүдийг ажилд авч байгаа дүр зураг хурдацтай
өөрчлөгдсөн. Төгсөгчид гол төлөв жижиг, дунд үйлдвэр, компаниудад ажилд орох
болсон. Энэ утгаараа яг ажилд орох үедээ үйл ажиллагааг нь бүрэн хэмжээнд
эзэмшиж мэдсэн байх шаардлага тавигдаж байна. Даяарчлалын үр нөлөөгөөр
үйлдвэрийн практик ч бас нэлээд өөрчлөгдөж инженерүүд орчин үед шинэ харилцаа
хамтын ажиллагааны хэрэгсэлүүд болох видео хурлын, цахим үйлдвэрлэлийн
технологи зэргийг ашиглан багаар ажилладаг болсон байна. Энэ хэсэгт МПДС дахь
механик инженерийн сургалтын төлөвлөгөө дээрх чиг хандлагын хүрээнд хэрхэн
өөрчлөгдсөн талаар тайлбарлана.
2004 оноос өмнөх механик инженерийн сургалтын төлөвлөгөө
МПДС-ийн механик инженерийн тэнхим нь сайн оюутнууд болон ирээдүйн ажил
олгогчдынхоо нэрээр олны талархал хүлээсээр ирсэн. Энэ хөтөлбөр төрөл бүрийн
хичээлүүдийг үздэгээс гадна суралцагч оюутнуудын тоо харьцангуй тогтвортой явж
ирсэн байдаг. Ажил эрхлэлтийн төвшин өндөр бөгөөд төгсөгчид тэр даруйдаа л
ажилд ордог байв. Гэтэл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд суралцагчдын тоо тогтвортой
буурч эхэлсэн.
2004 он хүртэл инженерийн өөр өөр хөтөлбөрүүд зарим нэг ижил шинж чанартай
байсан. Үүнд:
• Нэгдүгээр курсэд математик, физик, материал, зураг, зохион бүтээх ажлын үндэс
гэсэн инженерийн мэргэжлийн нийтлэг хичээлүүд ордог
• Гуравдугаар курсээс инженерийн тодорхой нэг чиглэл рүү мэргэшин дөрөвдүгээр
курсын төгсөлтийн төсөл гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженерийн ухаануудын
тулгууруудыг үздэг.
• Механик инженерийн хөтөлбөрийн хувьд жилд 200 орчим оюутан элсэн суралцах
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нисэх техник, сансар судлал, автомашин, мехатроник,
төмөр зам, дизайн ба шинжилгээ, үйлдвэрлэл зэрэг чиглэлээр мэргэшдэг. Хөтөлбөр
4-16 сарын хугацаатай сайн дурын дадлагыг үйлдвэр, компаниуд болон дэлхий
даяар хамтын ажиллагаатай 140 сургууль, судалгааны байгууллагад хийх боломжийг
олгодог.
Тэр утгаараа механик инженерийн хөтөлбөрийг 200 орчим оюутнууд элссэний нэг
жилийн дараагаар сонгон суралцдаг. Харьцангуй олон оюутантай энэхүү
хөтөлбөрийн хувьд тэнхимүүд төрөл бүрийн хичээлийг сонгон судлуулахаар санал
болгодог. Хэдийгээр энэ хөтөлбөр нэлээд уян хатан шинжтэй боловч нэлээд олон
оюутнууд тэнхимүүдээс санал болгох төрөл бүрийн хичээлүүдээс зайлсхийх,
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зугатаах хандлагатай байдаг нь судалгаагаар тогтоогдсон. Учир нь багш нарын өгч
байгаа даалгаварын ачаалал маш их, хичээл бүрийн хувьд тус тусдаа олон тооны
даалгаваруудыг өгдөг байсан. Энэ нь сургалтын төлөвлөгөөнийхөө зорилтыг
умартахад багш профессоруудад нөлөөлж тодорхой сэдвүүдийн хувьд хэт их
ачаалал өгөх болсон. Нөгөө талаас одоо цагт оюутнуудын олонх нь (2003 онд 53%)
хагас цагаар ажиллаж санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэдэг болсоныг бодолцох нь
зайлшгүй чухал.
CDIO-г хэрэгжүүлэх хүрээ
Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл эхэлснээс хойш CDIO санаачлагын хороо түүнийг
хэрэгжүүлэхийн тулд шахуу төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстойг мэдэж байсан. Төсөл
2004 оны эхээр эхэлсэн бөгөөд сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх ажлыг тухайн жилд
багтаан дуусгаад 2005 оны 9-р сараас 1-р курсэд хэрэгжүүлж эхлэхээр ажиллаж
байсан. Энэ үйл ажиллагаа нь оролцогч талуудын судалгааг бүрэн хийлгүйгээр
эхэлсэн. CDIO-г хэрэгжүүлэх явцыг
хурдасгахын тулд профессоруудын дунд
судалгаа хийн түүндээ тулгуурлан эхний жилийн сургалтын төлөвлөгөөг
боловсруулсан. Өмнө нь хийгдэж байсан MIT болон бусад CDIO-ийн хамтрагчдын
судалгаанд тулгуурлан профессоруудаас авсан судалгааны үр дүн оролцогч
талуудын судалгааг дундажлан гаргахад сайн үр дүнтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн.
Эхний жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд CDIO чадамжуудыг гаргаж
сургалтын үр дүнг тодорхойлсныг Хүснэгт 1-д үзүүлэв. Хамгийн зүүн талд байх
тоонууд нь CDIO-ийн чадамжид тусгагдсан сургалтын үр дүнгийн дугаарыг
илэрхийлэх ба баруун талд байгаа тоонууд нь CDIO санаачлагын хүрээнд гол төлөв
5 хүртэлх оноогоор үнэлэгддэг Блумын таксономийн дүнгүүдийг илэрхийлж байна.
Харин хаалтад байх тоонууд нь түүнээс доош байгаа мөрүүдийн дундажыг
илэрхийлнэ. Дөрвөн үндсэн сургалтын үр дүн дээр төвлөрч ажиллсан ба энэ нь
нэгдүгээр курсын хувьд хамгийн чухал гэж профессоруудын зүгээс оноо өгч үнэлсэн
чадварууд байгаа. Эдгээр нь инженерийн учир шалтгааныг тодорхойлох, хувь хүний,
харилцааны, зохион бүтээх гэсэн ур чадварууд юм.
Хүснэгт 1. Нэгдүгээр курсын шинэ сургалтын хөтөлбөрт авч хэрэгжүүлсэн CDIO-ийн
чадамжийн жагсаалт
Үр дүнгийн
дугаар

CDIO-ийн чадамж дахь үр дүн, холбогдох дэд үр
дүнгүүд

Блүмийн таксономи
дахь үр дүнгүүд

2.1

Инженерийн учир шалтгааныг тодорхойлох

(4.02)

Асуудлыг тодорхойлох, томъёолох

4,7

Загварчлах

4,6

Үнэлгээ, чанарын шинжилгээ

3,5

Тодорхойгүй нөхцөлд шинжлэх

3,1

Шийдэл ба зөвлөмж

3,9

Хувь хүний ур чадварууд

(3.44)

Санаачлах, эрсдэлд бэлэн байх

3,3

Шаргуу, уян хатан

4,0

Бүтээлч сэтгэлгээ

4,1

2.4
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3.2

4.4

Шүүмжлэлт сэтгэлгээ

3,8

Мэдлэг, ур чадвар, хандлагаа мэдэх

3,1

Сониуч, насан туршдаа суралцах

3,2

Цагийн болон нөөцийн менежмент

2,9

Харилцаа

(3.66)

Харилцааны стратеги

2,9

Храилцааны бүтэц

3,8

Бичгийн харилцаа

4,3

Цахим/мултимедиа харилцаа

3,0

Зураг дүрслэлийн харилцаа

4,4

Аман харилцаа, хүмүүс хоорондын харилцаа

4,5

Загвар гаргах

(4.06)

Загвар гаргах үйл ажиллагаа

4,6

Загвар гаргах үйл ажиллагааны төлөвлөлт, арга
барил

3,9

Мэдлэгээ загвар гаргахад ашиглах

4,8

Тодорхой хүрээнд загвар гаргах

3,8

Олон талт хүрээнд загвар гаргах

3,8

Олон зорилтот загвар гаргах

3,5

МПДС дахь механик инженерийн сургалтын шинэ төлөвлөгөө
Үүнийг боловсруулахад их олон тооны хүмүүс оролцсон бөгөөд механик инженерийн
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхэд дор дурдсан нийтлэг үнэт зүйлсийг тогтоож өгсөн. Үүнд:
 Мэргэжлийн ёс зүй: ажлын ёс зүй, нэгдэл нийцэл, үнэнч шударга, бие даасан
чадвар
 Анхаарал халамж: нийгмийн шаардлага, олон нийтийн аюулгүй байдал, ажиллах
хүчний хамгаалалт, байгаль орчин, соёлын өвөө хамгаалах
 Нээлттэй байдал: бусдад, өөрчлөлт, багаар ажиллах, инновацид нээлттэй байх
Мэдээж хэрэг эдгээр суурь үнэ цэнүүдийг оюутнуудад зааж сургах ёстой. Мөн
түүнчлэн тэд багш нараа, сургуулийн ажиллагчдыг хүндэтгэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй
гэсэн үг.
Шинэ хөтөлбөрийн үндсэн шинж чанарууд
Дээр дурдсан суурь үнэ цэнүүдийг цогц чадамж болгохын тухайд 3 үндсэн бүлэг
болгон сургалтын төлөвлөгөөгөөр олгохоор ажилласан. Эдгээр нь нэгдүгээрт
шинжлэх ухаан, техникийн чадамж, хоёрдугаарт мэргэжлийн, гуравдугаарт хувь
хүний чадамж. Гол зорилго нь өөр хоорондоо нягт холбоотой сургалтын стратегиар
хангаж өгөх, ингэснээр оюутнууд иж бүрэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх орчинтой болоход
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чиглэгдэх юм. Шинжлэх ухаан, техникийн мэдлэг олгож байгаа нь уг хөтөлбөрийн
давуу тал байсаар байсан ч судалгаанаас үзэхэд мэргэжлийн болон хувь хүний ур
чадварыг олгох үйл ажиллагаа сул байгаа нь ажиглагдсан. Өөрийнхөө мэддэг
салбарын хүрээнд оюутнуудыг манлайлагч болгох зорилгыг хангахын тулд
хөтөлбөрийн хороо нэгдсэн төслүүдийг хөгжүүлж оруулах талаар ажилласан.
Амьдрал дээр механик инженерийн мэргэжлийн гол гол хичээлүүд дээ суурилан өөр
хоорондоо нягт уялдаа, холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ гэсэн үг. Энэ арга нь
дөрвөн жилийн хугацаанд хичээлүүд хоорондоо өндөр төвшинд хамтран ажиллаж
сургалтын зорилтуудаа нэгтгэх боломжийг олгосон. Энэ 4 төслийн хүрээнд оюутнууд
шинжлэх ухаан, техникийн мэдлэгээ ашиглан мэргэжлийн болон хувь хүний ур
чадвараа үе шаттайгаар хөгжүүлэх боломжтой юм. Багшилж байгаа хүмүүсийн хувьд
эдгээр нэгдсэн төслүүд нь оюутнаа үнэлэх, инженерийн мэргэжлийн практик талд нь
оюутнууддаа дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх өвөрмөц боломжийг олгож байна. Энэ
зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд CDIO санаачлагын хүрээнээс 3 үндсэн чадамжийг авч
үзсэн. Үүнд:
 Шинжлэх ухаан, техникийн мэдлэг. Механик инженерийн 4 хичээлийг “механик
систем ба бүтээгдэхүүний загварчлал” гэсэн нэрээр нэгдүгээр курсын оюутнуудад
багцлан орсон. Дараагийн жил нь шинжлэх ухаан, техникийн мэдлэгийг хөтөлбөрийн
туршид жигд олгож байх зорилт тавьсан.
 Хувь хүний болон хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар. Нэгдсэн төслүүдийн
хувьд оюутнууд өөр хоорондоо харилцаж, хамтран ажиллаж, манлайлж, төслийн
менежментийн ур чадварыг эзэмших нөхцөл бүрдэж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг
дэмжихийн тулд зарим нэг хүмүүнлэгийн ухааны хичээлүүдийг хөтөлбөрт оруулж
өгсөн. Энэ хичээлүүдийг зохион бүтээх төслүүдтэй холбож оруулж өгсөн. Төсөл
бүрийн хувьд тодорхой нэг төрлийн хувь хүний ур чадварыг олгох зорилт тавин энэ ч
утгаараа дээр дурдсан хүмүүнлэгийн ухааны хичээлүүдийг сургалтын төлөвлөгөөнд
нэгтгэн оруулсан юм. Жишээ нь багаар ажиллах, манлайлахыг эхний курсын зохион
бүтээх төсөлтэй холбож төслийн эдийн засгийн хичээл нь харин 4-р курсын зохион
бүтээх төсөлтэй зэрэгцэж орохоор төлөвлөсөн.
 Мэргэжлийн (CDIO) ур чадвар. Шинэ сургалтын төлөвлөгөөнд дөрвөн төрлийн
төсөлд суурилан зохион байгуулсныг доор тайлбарлалаа. Мэргэжлийн ур чадвар,
туршлагыг нэмэгдүүлэхийн тулд заавал хийх 4 сарын хугацаатай дадлагын
хөтөлөрийг оруулж өгсөн. Зарим нэг хичээлийн лабораторийн хичээлүүдээр ур
чадварыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан
хэрэглээний талын хичээлүүдийн хувьд үйлдвэрлэл талын оролцоог сургалтад
түлхүү оруулахаар ажилласан. Энэ арга нь тэнхимийн хувьд өмнө төгссөн оюутнууд
дээр туршигдсан байсан ба инженерүүдэд өдөр тутам тулгардаг практик асуудлуудыг
таниулахад ач холбогдолтой төдийгүй оюутнуудыг идэвхжүүлж, тэдний сонирхолыг
татдаг нь харагдсан.
Дөрвөн төрлийн нэгдсэн төсөл
Дөрвөн төрлийн нэгдмэл төслүүдийн хувьд төгсөлтийн төсөл хүртэл 4 жил дараалан
оюутнууд хөгжих боломжийг олгож байгаа. Энэхүү цуврал төслүүдийг жил ирэх тутам
ахиц дэвшилтэй байхаар төлөвлөсөн. Төслийн гол алсын хараа нь олон
хичээлүүдийг хооронд нь холбож өнгөрсөн жилд суралцсан инженерийн ухааны
хичээлийг сэргээн санахад чиглүүлэгдэж байсан. Ингэж төслүүдийг нэгтгэсэн үйл
ажиллагаа нь 2 түвшинд явагдсан.
1. Ерөнхий зохион бүтээх арга зүй. Бүх төслийн хүрээнд энэ арга зүйгээ хэрэглэж
байсан
121

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

2. Төслүүд дандаа өвлийн улиралд орж байсан.
Энэ утгаараа бол өмнөх намрын улиралд заасан хичээлүүдтэй холбогдож мөн
өвлийн улиралд заагдаж байгаа хичээлтэй холбогдож өгч байсан. Эдгээр
хичээлүүдийг зааж байгаа профессорууд нь төслийг тодорхойлох, төслийн үнэлгээ
хийх зэрэгт оролцдог байсан. Энэ утгаараа тухайн хичээлүүдээр авсан мэдлэгийг
практикт нэгтгэх их сайн арга болж өгсөн юм.
Нэгдүгээр курсын төсөл
Эхний жилийн төсөл нь нэгдүгээр курсын хоёрдугаар улиралд инженерийн
мэргэжлийн ерөнхий танилцуулга, загвар зохион бүтээх арга зүй, статик, материалын
эсэргүүцэл, бүтээгдэхүүний загварчлал зэрэг хэдэн суурь хичээлүүдийг нэгтгэсн
байдлаар зохион байгуулагдсан. Энэ төсөл нь мөн түүнчлэн багийн ажил, манлайлал
гэсэн нэгдүгээр курст орсон хичээлүүдийн дараагаар орж байгаа бөгөөд эдгээр
багийн ажил, манлайллын ур чадваруудыг тодорхойлох боломжийг олгож
мэргэжлийн удиртгал хичээлийн хувьд инженер техникийн практик хийлгэх
зорилготой хэд хэдэн семинараас бүрдэж байгаа. Семинараар төслийн үр дүнг
улирлын туршид амаараа илтгэж бусад багуудын хийсэн илтгэлд үнэлгээ өгсөн.
Арга зүйн хувьд зохион бүтээх арга зүйг зааж өгсөн бөгөөд арга зүйн тодорхой зарим
хэсгийг оюутнууд хэрэглэдэг. Ингэхдээ онолын мэдлэгээ ашигладаг. (1. Бичиг
баримтаа цэгцлэх 2. Тодорхой асуудлын 3D mockup ашиглах 3. Материалын сонголт
ашиглах эд ангиудын эцсийн хэмжээсийг тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх) Оюутнууд
төслийн тэмдэглэлийн дэвтэрийг хэрхэн хэрэглэхийг заалгах бөгөөд оюутнууд бол
төслийнхээ хугацаанд шинэ санаа гаргах, шинжилгээ хийх, санал бодлоо тайлагнах,
төрөл бүрийн таамаглал дэвшүүлэх зэрэгт үргэлж тэмдэглэлийн дэвтэрээ ашиглаж
төлөвлөсөн. Үүний гол зорилго нь 4 төсөлд хэрэглэгдэх бөгөөд төслийн
менежментийн төрөл бүрийн ойлголтуудийг тайлбарлаж төлөвлөсөн үйл
ажиллагаануудыг төслийн тэмдэглэлд ойлгомжтой хөтөлж оюутан бүрийн хийсэн
ажлыг бас тэмдэглэж явахад чиглэгдсэн.
Хоёрдугаар курсын төсөл
Хоёр дахь жилийн зохион бүтээх төслийн хувьд зохион бүтээх арга зүйг тэр чигт нь
олгодог. Энэ төсөл нь 4-5 оюутан нэг баг болж заасан хугацаанд гүйцэтгэхээр
хийгдсэн байдаг. Үндсэндээ арван гурван 7 хоног үргэлжилдэг. Оюутнууд биет
загварыг хийгээд түүнийгээ багийн уралдаан дээр туршиж үзэх даалгавар авдаг.
Оюутнуудад гүйцэтгэлийн тэгшитгэлийг нарийвчлан гарган оновчилж, уралдааны
үеэр загвараа турших эрхийг олгодог. Янз бүрийн шийдлүүдийг чөлөөтэй зөвшөөрдөг
ба туршилтыг явуулах орчныг бол урьдчилан тодорхолж өгсөн байна.
Гуравдугаар курсын төсөл
Гурав дахь жилийн төслийн хувьд оюутнууд бие даан ажиллаж санаачлага гарган
нарийн төвөгтэй загвар зохион бүтээхэд чиглэгдсэн ганцаарчилсан төсөл байдаг.
Төсөл үйлдвэрлэл юмуу судалгааны лабораторийн орчинд хийгдэж болно. Төсөл
бүрийг нэг багш удирддаг. Энэ төслийн гол зорилт нь шүүмжлэлт сэтгэлгээ,
инженерийн учир шалтгаан гэдэг номон дээр дүгнэсэн шүүмжлэлт сэтгэлгээг
үнэлэхэд чиглэгддэг. Энэ төсөлтэй холбоотой танилцуулах семинарыг оюутнуудад
хийдэг бөгөөд энэ үеэр ямар нэгэн тайлан санаачлагын талаар 8 үндсэн асуултыг
оюутнуудаас асууж дүн шинжилгээ хийдэг. Эдгээр 8 асуулт нь инженер техникийн
зорилго, гарын доорх асуулт, үзэл бодол, таамаглал, техникийн мэдээлэл хэрэглэсэн
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концепц хэрэгжүүлэх арга зам зэрэг байх юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх
сэдэвтэй холбоотой сүүлийн үеийн өгүүллүүдэд шүүмжлэлт сэтгэлгээ болон загвар
зохион бүтээх гэсэн ур чадвараас хүчтэй хамаарал байгааг зөвлөсөн байдаг.
Оюутнууд бүхэл бүтэн төслийн хүрээнд хийх ажлуудаа маш нарийвчлан төлөвлөх
бөгөөд энэ төлөвлөгөөний дагуу төслийн удирдагч ахиц дэвшлийг хянаж дангаараа
гүйцэтгэж байгаа тэр төслийн төлөвлөлтийн процессийг бас хянадаг.
Дөрөвдүгээр курсын төсөл
Дөрөвдүгээр курсын төслийн хувьд багийн үйл ажиллаагаанд суурилсан бөгөөд
хамтран бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх технологийг хэрэглэхэд чиглэгдсэн. Гуравдугаарт
дурьдсан шиг энэхүү төслийг үйлдвэр дээр болж байгаа бодит орчныг сургалтийн
орчинд симмуляцлах оролдлого хийдэг. 1999 онд нисэх хүчний салбарт анх
хөгжүүлсэн бөгөөд энд гол үзэл санаа нь сургалтын төлөвлөгөөний сүүлчийн жилд
оруулах байдаг. Хийж байгаа ажлын хүвьд нарийн төвөгтэй, төслийн нөөц цагийн
хуваарь эрсдэл, замын зураглалыг маш оновчтойгоор зохицуулсан байх
шаардлагатай. Төслийн замын зураглалд загвар зохион бүтээх шийдлийн чухал
алхамуудыг нарийвчлан тодорхойлж, маш оновчтой зохион байгуулахаар шийдсэн
байдаг. Энэхүү төгсөх жилийн төслийн хүрээнд нисэх онгоцны тулгуурыг 15 орчим
оюутан нийлж сайжруулан зохион бүтээж хөдөлгүүрийг угсрах зорилт тавьсан.
Оюутнуудын ажлыг үйлдвэр дээр ажилладаг инженерүүд удирдсан бөгөөд, тэр
инженерүүд оюутнуудын багийн ажил, харилцаа, техникийн know how зэргийг
үнэлсэн байгаа. Энэ ажлаа хэрэгжүүлэхийн тулд оюутнуудад тусгайлан зориулагдсан
ажлын байрыг санал болгосон. Эдгээр нь сургалтын лаборатори, уулзалтын өрөө,
мөн тусгай зориулалтын ажлын байр, дижитал mockup бүтээгдэхүүний ажлын
циклийн технологи зэргийг өгсөн байна. Энэхүү төслийг үйлдвэрлэлийн талаас
гурван байгууллага зохицуулж хийсэн.
Үүнд: Bell Helicopter Textron Canada,
Bombardier Aerospace, Pratt & Whitney Canada. Эдгээр нь зохион бүтээх чиглэлийн
мэдээллийн багц бүхий баг ажиллуулж энэхүү мэдээллийн багцад нь CAD дээр
зурсан мэргэжлийн зургууд, мөн төрөл бүрийн зохицуулалттай холбоотой
сертификатууд оруулж өгсөн.
Тухайн жилд төслийн хамрах хүрээний хувьд туршилтын загварыг бүрэн хэмжээгээр
үйлдвэрлэж дуусах зорилготой багш нар нийлээд эдгээр эд ангиудыг нийлүүлэн
үйлдвэрлэж угсарсан. Оюутан болон багш нар нь мэргэжлийн хүмүүс байсан.
Техникийн коллежууд нь 100 км зайд байрлах бөгөөд оюутнуудын ажлуудыг зайнаас
удирдаж зохицуулах шаардлага тулгарсан юм. Энэхүү шинэ шаардлагыг нэвтрүүлсэн
нь үнэхээр гайхалтай амжилтыг авчирсан бөгөөд оюутнууддаа эд ангийг үйлдвэрлэх
дэд гэрээ хийж сургасан. Мөн тэд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нарийн төвөгтэй
байдлыг ойлгосон. Мөн зэрэгцээ инженерчлэлийн практикаас суралцсан.
Зураг 1 ба Зураг 2 дээр тухайн жилийн багуудын төслийн амжилтуудыг харуулсан
байна. Оюутнууд “PLM”,” DMU” гэсэн хэрэгслүүдийг ашиглан цахимаар туршилтаар
загвар боловсруулсан. Зайлшгүй шаардлагатай зарим нэг үйлдлүүдийг хийсний
үндсэн дээр үзүүлэн цамхагийг хөнгөн цагаанаар бүрэн хэмжээгээр нь барьсан.
Энэхүү туршилтын загварын чухал нисэхэд зориулагдсан хэсгийг нь титанаар хийсэн
бөгөөд энэ нь өндөр температурт ашиглахад зориулагдсан. Агаар алдагдах болон
галаас хамгаалах системүүдийг мөн оюутнууд зохион бүтээж хийсэн нь зураг дээр
харагдаж байна. Түүнчлэн оюутнууд эхний нисдэг загварыг үйлдвэрлэхээр
төлөвлөсөн бөгөөд үйлдвэрлэх санал үе процедурыг 200 цамхаг үйлдвэрлэлийн
хувьд тооцож гаргасан. Ийм төрлийн 2-р төслийг оюутнуудад санал болгосон бөгөөд
тээврийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой өндөр гүйцэтгэлтэй 3 дугуйтай цахилгаан
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машиныг хөгжүүлэх шаардлага тавигдсан. Анх удаагаа үйлдвэрлэлийн дизайны
сургуулийн оюутнуудыг энэхүү төсөлд оролцуулж хөдөлмөр хамгаалал буюу
эргономикийн шаардлага хангасан цахилгаан машин бүтээх хийхэд хамтарч
ажилласан. Энэ туршилт нь бүх оюутнуудын хувьд туршлага болж өгсөн.

Зураг 1. Цамхагийн зарим зургийн анхны бүтэц

Зураг 2. Анхны бүтцэд тулгуурлан бодит туршилтыг ашиглаж байгаа
Хэрэгжүүлж байгаа өнөөгийн байдал
Шинэ сургалтын төлөвлөгөө одоогоор 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд үр дүн
нь маш сайн гарч байна. Оюутнуудын сурах үйл ажиллагаа сайжирч, боловсролын үр
дүн их сайн гарч байна гэж бид үзэж байгаа. Бүх оролцогч талуудыг хамарсан
судалгааг хийсэн. Энэхүү судалгаа нь Ирландын Велфастын хатан хааны их
сургууль, Канадын Кингстоны хатан хааныэ их сургуулийн судагаатай төстэй юм.
Эдгээр судалгааны үр дүнгүүдийг нарийвчлан судалж 4-р курсын сургалтын үйл
ажиллагааг эцэслэн гаргахад ашиглахыг зорьж байна. СDIO–ийн санаачлагаар шинэ
хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад зориулсан бөгөөд магадлан итгэмжлэл 2008 оны
намар хийгдэх гэж байгаа нь маш их тус болж байгаа. Хичээл хоорондын багт
суурилсан нэгдмэл төслийн үйл ажиллагаа 2005 оноос хойш политехникийн
сургуулийн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны загвар гаргах зөвлөлтэй хамтран
ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү зөвлөл нь CDIO-ийн санаачлагатай холбогдож
сургалтын төлөвлөгөөний шинэчлэлийг хамарсан талаар үүнд өгүүлсэн билээ. Энэ
бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны загвар гаргах үндэслэл нь дор дурьдсан стратегийн
зорилготой бөгөөд загвар зохиох чиглэлийн өвөрмөц сургалтыг санал болгодог. Үүнд
нийтлэг загвар зохион бүтээх үйл ажиллагааг Монреалын Үйлдвэрлэлийн дизайны
сургуультай хамтран судалгаа хийх, мөн Монреалын Бизнес менежментийн
сургуультай хамтран судалгаа хийх. Эдгээр дизайны төслүүд нь их сургуулийн
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хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж инновацын чиглэлийг үр дүнтэй болгоход чиглэгдсэн
олон талт баялаг орчныг бүрдүүлэх зорилготой. Энэ хамтарсан ажил нь
бүтээгдэхүүний дизайн хийх, үйл ажиллагааны дизайн хийх мэдлэгийг үйлдвэрлэлд
хэрэглэхэд чиглэгдсэн. Ингэснээр хичээл хоорондын төслүүдийг үйлдвэрлэлүүдийн
болон академик гэсэн 2 талын удирдагч удирдаж байсан. Зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн
стратеги шиг аж үйлдвэрлэлийн глобалчлал зэрэг нь инженер хүнийг ажиллах
чадварын шинэ түвшинд байхыг шаардаж байна. Боловсролын байгууллагуудын
хувьд үр дүн хэмжих гол шалгуур нь инженерийн оюутнуудыг багаар ажиллах
чадвартай, хамтран ажиллаж тодорхой арга техник хэрэгсэлд сургахад чиглэгдэнэ.
Энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны шинэ загвар
гаргах, үйлдвэрлэлд суурилсан багаараа хийх хэд хэдэн төслүүдийг оюутнуудад
санал болгож байгаа. Түүнчлэн хамтын ажиллагаатай 3 сургуулиуд нийтлэг байдаг
асуудлаа авчирч шинэ бүтээгдэхүүн, үйлдвэрийн дизайн, инженер, бизнес бий
болгох чиглэл дээр хамтран ажилласан.
Дүгнэлт
Механик инженерийн шинэ хөтөлбөр маань политехникийн дээд сургуульд санал
болгож байгаа нийтлэг төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийн нэгэн жишээ бөгөөд ингэж
өөрчлөлт хийснээр энэ зууны аж үйлдвэрийн шинэ орчинд ажиллаж байгаа
инженерүүдийн хүлээлтийн түвшинд хүрэх боломжийг хангаж байна. Энэхүү
өгүүлэлд тайлбарласан өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа маань орчин үеийн механик
инженерүүдийн алсын хараа, чиг хандлагыг нэгтгэх нарийн төвөгтэй бүтээгдэхүүн
системийг хөгжүүлэхдээ сайн манлайлах ур чадвартай болгох зорилгыг агуулсан.
Эдгээр зорилгыг биелүүлэхийн тулд CDIO-ийн аргаар сургалтын төлөвлөгөөг
шинэчилсэн бөгөөд энэ төлөвлөгөөнд шинжлэх ухаан техникийн мэдлэг, хувь хүний
болон хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар, мэргэжлийн буюу CDIO ур чадвар
чухал үнэ цэнэтэй байрь суурийг эзэлж оюутнуудыг ирээдүйд амжилттай инженерүүд
болоход нь хөтөлж байгаа юм.
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Hong-Wee Koh, Sin-Moh Cheah, Dennis Sale
Сингапурын Политехникийн Сургууль
ХУРААНГУЙ
Сингапурын Политехникийн Сургууль Химийн инженерчлэлийн диплом (ХИД) олгох
хөтөлбөрт CDIO (Create-Design-Implement-Operate) арга зүйг нэвтрүүлэхдээ 2007 оны
сургалтын хөтөлбөр дээр суурилсан байдаг. Нэвтрүүлснээс хойш, CDIO-ийн
тодорхой ур чадварууд гурван жилийн диплом олгох хөтөлбөр дэхь хэд хэдэн цөм
модулиудад амжилттай сууж өгсөөр байсан. Хүмүүс хоорондын харилцааны
чадварын түвшин, тухайлбал, багаар ажиллах болон харилцааны, мөн хувь хүний
төлөвшлийн болон мэргэжлийн чадварууд нь хөтөлбөрийн үндсэн хэсгүүдэд сууж
өгсөн.
Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь Химийн инженерчлэлийн хөтөлбөрийн
хичээл хоорондын уялдаа холбоог сайжруулахын тулд 3-р курст заагддаг цөм
хичээл болох “Процесс аппарат ба удирдлага, хяналт” (ПАУХ) хичээл дээр түшиглэн
хийгдсэн оролдлогуудыг авч үзсэн.
Нэгдүгээрт, ашиглагдсан аргуудын тоймыг танилцуулах бөгөөд одоо байгаа аргуудад
хэрэглэгдэж буй зарим хязгаарлалт, хялбарчилгааг; мөн Төгсөлтийн дипломын төсөл
(ТДТ) болон Үйлдвэрийн зохион бүтээх төсөл (ҮЗБТ)-ийн талаар авч үзнэ. Дараа нь
олон оюутанд судлахад хэцүү гэж төсөөлөгддөг ПАУХ модулийг уялдаа холбоог нь
сайн хангасан сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан илүү сонирхолтой болгож хэрхэн
өөрчлөн зохион байгуулсан талаар туршлагаасаа хуваалцана.
Хоёрдугаарт, оюутнуудын олон хичээлүүдээс авсан мэдлэгийн хүрээнд CDIO ур
чадваруудыг интеграцчлан бодит амьдрал дээр суралцах даалгавруудыг хэрхэн
зохиомжилсон талаарх туршлагаа танилцуулна. Бид үнэлгээгээр гарч ирсэн үр
дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэж тулгарсан сорилтуудыг тодорхойлж өгсөн. Энэхүү өгүүлэл
нь хичээл заах туршлагын хувьд харьцангуй залуу нэгдүгээр зохиогчийн CDIO
аргаар заасан туршлагыг тусган дүгнэсэн бөгөөд цаашдын ажилд нь хэрэглэх
зөвлөгөөг мөн оруулсан.
Тайлбар: Сингапурын Политехникийн Сургууль нь “курс” гэдэг үгээр сургалтын
“хөтөлбөр” гэдгийг төлөөлүүлж хэрэглэдэг. Химийн инженерчлэлийн дипломын
курс нь модуль гэж нэрлэгдэх олон хичээлүүдээс тогтох бөгөөд бусад их
сургуулиудын хувьд модуль нь ихэвчлэн хичээл гэж нэрлэгддэг.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Хөтөлбөрийн уялдаа холбоо, химийн инженерчлэл, процесс аппарат ба удирдлага
УДИРТГАЛ
Сингапурын Политехникийн Сургууль (СП)-ийн Химийн Инженерчлэлийн Диплом
(ХИД)-ын үндсэн хөтөлбөрөө өөрчлөн сайжруулах санаачилгаар 2007 онд
боловсролын зохион байгуулалтын суурь бүтэц болгон CDIO-г хүлээн авсан. CDIOийн олон чадваруудыг, тухайлбал, багаар ажиллах болон харилцааны, хувь хүний
чадвар болон харьцаа (жишээлбэл, шүүмжлэлтэй болон бүтээлчээр сэтгэж бодох,
сурах үйл явцаа удирдах, ирээдүй хэтийн зорилтуудаа төлөвлөх гэх мэт) зэрэг нь
сургалтын хөтөлбөрт хоорондоо уялдаа холбоотойгоор сууж өгсөн. CDIO-ийн 3
дугаар стандарт болох “Уялдаа холбоотой сургалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд
техникийн агуулга ба CDIO чадваруудын аль алиныг хослуулан нэгтгэхээр 3-р
курсын “Процесс аппарат ба удирдлага, хяналт” модулийг ашигланХИД-ийн
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хөтөлбөрийн удирдлагын баг (ХУБ)-ийн хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг энэхүү өгүүлэлд
танилцуулна.
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ИНТЕГРАЦЧЛАХ ШААРДЛАГА
Сургалтын хөтөлбөрийг интеграцчлах шаардлагыг Sheppard нар дараахь байдлаар
нэгтгэн тэмдэглэсэн нь сайшаалтай. Үүнд: “Хэдийгээр инженерийн боловсрол нь
зарим мэдлэгийг өндөр түвшинд өгдөг боловч, энэ нь оюутнуудыг тэдгээрийн
эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа хослуулах мөн боловсорч хөгжиж буй мэргэжилтнүүдийг
таних ... зэрэгт үр дүн муутай байдаг. Дадлагаас урьтаж онолын суурыг тавих
уламжлал болон техникийн мэдлэгийг сайн олгох гэсэн чармайлт нь оюутнуудад
туршлага, мэргэжлийн дадлага олгох зэрэг асуудал шийдвэрлэх чадваруудыг бага
өгдөг”.
Зохиогчид цааш нь уламжлалт инженерийн боловсролын загвар нь “түүний
оролцогчоос үл хамааралтай сургалтын стратеги, урьдчилан зохион байгуулсан
асуудлууд, үзүүлэн таниулах материалууд, оюутнуудын суралцаж буй байдлын аль
нь чухал вэ гэдэгт үнэлгээ нь тусдаггүй, санал болгож буй сургалтанд оюутан хэрхэн
суралцаж, хөгжих болон мэргэжилтнүүд хэрхэн өсч хөгжих талаар сургалтыг санал
болгож буй суралцагчдаа хүчээр тулгадаг” гэдгийг тэмдэглэсэн. Сургалтын
хөтөлбөрт орсон хичээл хоорондын уялдаа холбоог (интеграцчлалыг) хэд хэдэн
аргаар (Фогарти-[2]-г үз) хангаж болох бөгөөд Дрейк, Риид [3] нарын гаргаж ирснээр
“интеграцчлагдсан сургалтын хөтөлбөрийн сургалтын үр дүн нь тухайн
судлагдахуунд суурилсан хөтөлбөрөөр суралцсан оюутнуудынхтай ижил эсвэл илүү
байхыг судалгаа логик дэс дараалалтайгаар харуулсан”. Мөн түүнчлэн оюутнууд
сургуульдаа илүү татагдаж, тэдний хичээлд оролцохтой болон зан төлөвтэй нь
холбоотой асуудлууд бага үүсдэг болсон.
ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ИНТЕГРАЦЧЛАЛ
Хөтөлбөрөө интеграцчлахын тулд бид дараах аргуудыг хэрэглэсэн. Үүнд:
1. Хэд хэдэн хичээлүүдийг хамарсан техникийн мэдлэгийг интеграцчилсан,
тухайлбал, математикийг хими, биологи гэх мэт бусад химийн инженерчлэлтэй
холбоотой шинжлэх ухаануудтай интеграцчлах. Үүнийг голчлон эхний хоёр
дамжаанд судлах хичээлүүдийн хувьд хийсэн.
2. Цөм төслөөр хөтөлбөрийг интеграцчлах: Энэхүү өгүүлэлд цаашид 3-р курст орох
ТДТ болон ҮЗБТ-ийг авч үзнэ.
3. Багаар ажиллах, харилцааны, шүүмжлэлтэйгээр бодох сэтгэх гэх мэт CDIO-ийн
чадваруудыг гурван жилийн туршид цөм модулиудад интеграцчлах
4. C-D-I-O чадваруудыг (инженерийн бүтээгдэхүүн, процесс, системийг сэтгэн,
зохион бүтээж, туршин ашиглах) гурван жилийн туршид интеграцчлах
CDIO хэрэгжүүлэхээс өмнө бид 2-р аргаар интеграцчилж байсан ба оюутнууд
өгөгдсөн даалгаврыг хийж гүйцэтгэхийн тулд хуримтлуулсан мэдлэгээ ашиглахын
чухлыг төслүүдийг хийж дуусгаснаар аяндаа ойлгож мэдэж авдаг.
CDIO хэрэглэх эхэн үед бидний анхаарал 3 ба 4-р аргуудыг ашиглан хөтөлбөрийн
интеграцчлал хийхэд төвлөрсөн. Энэ тухайд өөр бүтээлүүдэд [4], [5] дүрслэн
тайлбарласан болно. Хэд хэдэн цөм модулиудад олон тооны лабораторийн үйл
ажиллагаагаар дамжуулан 3-р аргаар хөтөлбөрийн интеграцчлал хэрэгжүүлж
байхдаа амжилттай болж байна гэдгээ бид мэдэрч байсан боловч тухайн хичээлийн
мөн чанарын гол төвлөрөл нь цөм модулиараа ямар нэг байдлаар хязгаарлагдаж
байсан. Үүнтэй төсөөтэйгээр, бүтээгдэхүүний зохион бүтээлт, дизайныг танилцуулдаг
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процессд суурилсан 4-р арга химийн инженерчлэлийн уламжлалт хөтөлбөрт шинэ
сорилтыг авчирч байсан бөгөөд энэ нь хүссэн интеграцчлалыг бий болгоход
тохиромжгүй, зөвхөн химийн бүтээгдэхүүний зохион бүтээлтийн тухайлсан C-D-I-O
чадварт төвлөрөхөөр байсан.
Энэхүү өгүүллийн гол санаа нь интеграцчлах гэсэн оролдлогууд болон богино
хугацаанд үр дүн авчрахад чиглэгдсэн шинэ санаачлагууд бүхий бидний туулж
өнгөрсөн туршлагуудыг нэгтгэн дүгнэж бусадтай хуваалцахад оршиж байгаа юм. Энэ
нь цөм төсөлд хамааруулан хөтөлбөрийн интеграцчлалын зорилгыг биелүүлэх
модульд суурилсан хөтөлбөр боловсруулсан ажлын үр дүнгээр тодорхой харагдах
болно. 1, 2-р курсэд байхад нь оюутнуудад үндсэн ойлголтуудыг тайлбарлан
таниулахдаа хожим төгсөлтийн ажлын төсөл гүйцэтгэхэд нь хэрэг болох талаар хэлж
ойлгуулахыг зорьдог болно.
Froyd, Ohland [6] нар энэ төрлийн модульчилсан сургалтыг дараах байдлаар
тэмдэглэж шүүмжилсэн байна. Үүнд “нарийн тодорхойлж төлөвлөсөн хичээлүүдэд
бол сурах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, урамшуулах болон яг тухайн хичээл болон
судлагдахууны шаардлагатай хүрээнд оюутнууд мэдлэг олж авах явцдаа өөрийн
болгож эзэмших боломжтой байдаг байхад энэ аргын хувьд асуултууд нь дахин
давтагдан сөхөгдөж гарч ирээд байдаг” гэсэн. Харин Хамприис нар [7] энэ тухайд
сайн хандлагаар тэмдэглэсэн нь бий. Үүнд: “юм бүхэн бие биетэйгээ яаж зохицож
таарч болдгийг тухай бүр оюутнууд өөрсдөө харж байдгаар энэ аргын давуу тал
харагдаж байна. Оюутнууд тухайн бодит нөхцлийг бидний зааснаар төсөөлдөг. Иймд
хэрэв бид хоорондын холбоо, интеграцчлалыг хийж чадвал тэд заавал сурна. Хэрэв
бид тусдаа, тасралттай зүйлүүд заавал тэд мөн түүнийг л сурна (p.xi)”.
Дараагийн дэд бүлгүүдэд өөр бусад цөм модулиудыг ашиглан интеграцчлах
оролдлогуудыг хийхэд хүргэж буй хоёр төслийн (ТДТ ба ҮЗБТ) хязгаарлалтуудын
талаар товч хэлэлцүүлнэ.
Үйлдвэрийн зохион бүтээх төсөлд суурилан хөтөлбөрийг интеграцчлах нь
Дэлхий дахинаа ихэнх химийн инженерийн хөтөлбөрүүдэд процесс үйлдвэрлэлийн
зохион бүтээх төсөл (ҮЗБТ)-ийг мэргэжлийн хувьд цөм төсөл болгон хийлгэдэг. ҮЗБТ
дээр оюутнууд баг бүрдүүлэн тодорхой төрлийн бүтээгдэхүүнийг өгөгдсөн
цэвэршилтийн түвшинд компьютерийн симуляци ашиглан өгөгдсөн тоо хэмжээгээр
үйлдвэрлэх химийн үйлдвэрийн концепц боловсруулах даалгавар гүйцэтгэдэг.
Сургалтын үндсэн арга зүйн хувьд авч үзвэл химийн үйлдвэр бодитоор баригдахгүй
гэсэн үг. Энэ утгаараа химийн инженерийн цөм төсөл нь бусад мэргэжлийнхээс
тухайлбал механик инженерийн төслөөс ялгаатай. Иймд оюутнууд нэгж үйл
ажиллагаа бүрийн доторх бодит үзэгдэлийг нарийвчлан ойлгоогүйгээр ч
компьютерийн симуляци ашиглан төслөө амжилттай гүйцэтгэх боломжтой гэсэн үг.
Мөн түүнчлэн оюутнууд урвал явагдахгүй байгаа алдааг олохын оронд процессийн
параметрүүдийг өөрчлөн симуляцийн програм хангамжийг ажиллуулах гэж хэт их
төвлөрч байгаа нь олонтаа ажиглагдсан.
Энэ аргын үед хамгийн ихээр үгүйлэгдэж байгаа нь химийн инженерчлэлийн жинхэнэ
бодит чанар дутагдаж байв. Зарим сургуулиудын хувьд оюутнуудыг үйлдвэрлэлийн
түншүүдтэйгээ хамтруулан бодит амьдралын жишээг авч ажиллуулахыг шаардах
замаар төслийн бодит шинж чанарыг нэмэгдүүлэхийг зорьдог. Гэсэн хэдий ч
оюутнуудын мэдлэг, ур чадварын болон бусад хүчин зүйлсээс хамааран төдийлэн
амжилт олдоггүй байна.
Төгсөлтийн дипломын төсөлд тулгуурлан хөтөлбөрийг интеграцчлах
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Оюутнуудын ТДТ нь хөтөлбөрийн интеграцчлалын өөр нэг тавцан юм. ТДТ нь
оюутнуудад бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг бодитоор хийж үзэх боломж олгож
байгаагаараа CDIO-ийн 5-р стандарттай ойролцоо гэж хэлж болно.
Дээр дурдсанчлан 4-р арга нь оюутнуудын C-D-I-O ур чадварыг ТДТ-өөр дамжуулан
хөгжүүлэхэд чиглэсэн ба техникийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд төдийлэн хувь нэмэр
оруулахгүй. Энэ утгаараа ТДТ-өөр хөтөлбөрийн интеграцчлалыг хэрэгжүүлэхээр
найдах хэрэггүй гэж ажиглан хэдэн жилийн судалгаандаа тулгуурлан дараах
дүгнэлтүүдийг хийсэн. Үүнд:
1) Төслүүд төрөл хэлбэрийн хувьд олон янз байх тул бүх оюутнуудын төгсөлтийн
ажлаар эзэмших сургалтын үр дүн харилцан адилгүй, өөр өөр байхаар байна.
2) Дээрхтэй холбоотойгоор нэг төсөл хэдэн жил үргэлжлэх тул төслийн эхнээс
дуусах хооронд C-D-I-O циклийн үе шат бүрд адил оюутнууд нэгдэж ажиллах нь
ховор
3) Төслийн шинж чанараас хамаараад бүх өгөгдсөн төслийн сургалтын үр дүн
тодорхой гарахгүй байх нь бий. Жишээлбэл тодорхой төрлийн замагнаас биотүлш
гарган авах боломжийн судалгаа гэсэн төслийн хувьд гэхэд оюутны нефть нэрэлтэнд
байх хиймийн реакторыг оношлох чадварыг эзэмшихгүй юм.
4) Хамгийн гол нь оюутнууд ТДТ хийхдээ төрөл бүрийн мэдлэгээ нэгтгэн ашиглах
тухайд сорилт, бэрхшээлтэй тулгарсаар байдаг.
ПРОЦЕСС АППАРАТ БА УДИРДЛАГА ХЯНАЛТАД СУУРИЛАН ХӨТӨЛБӨРИЙГ
ИНТЕГРАЦЧЛАХ
Сургалтын үйл ажиллагаагаа 3-р аргаар өөрчлөн шинэчилж байх явцдаа хөтөлбөрөө
шинэчлэх боломж байгааг ажиглаж мэдсэн юм. Ялангуяа 3-р курст заагдаж байгаа
ПАУХ хичээлээр химийн инженерчлэлийн үндсэн зарчмуудыг нэгтгэн зангидаж
зохион байгуулж болох юм гэсэн дүгнэлтийг бид хийсэн. Процессийн хяналтын
зарчмыг танилцуулсан төрөл бүрийн үйл ажиллагаанууд бүр 1-р курсэд хүртэл олон
хийгддэг. 2 ба 3-р курсийн хичээлүүдэд хийгддэг үйл ажиллагаануудыг Зураг 1-т
үзүүллээ.
Ийм маягаар бид процесс удирдлагын ойлголтуудыг 1-р курсээс танилцуулж эхлэн 2р курсэд алгуураар гүнзгийрүүлэн хэрэглээ талаас орж эхлэн 3-р курсэд онолын
талаас нарийвчлан тайлбарладаг.
Түүнчлэн бид ПАУХ хичээлийг хөтөлбөрийг нэгтгэх модулиар шууд ашиглахад гарч
байгаа сөрөг үр дагавруудыг судалсан. Уламжлалт аргын хувьд оюутнууд процесс
удирдлагын зарчмуудыг ҮЗБТ болон ТДТ-ийн зохимжтой хэсэгт ашиглахад чиглэгдэж
байсан. Химийн процессийн өвөрмөц шинж чанараас хамаараад процесс хяналтыг
заах үйл ажиллагаа цахилгааны юмуу механик инженерийн хичээлийг заахаас
нэлээд ялгаатай.[9].
Чухамдаа процессийн хяналт хичээл нь химийн инженерчлэлийн сургалтын
хөтөлбөрт зайлшгүй судлагдахаар тусгагдсан байдаг ч бусад хичээлээс сондгойрсон
байх ба зарим зохиогчдын маргаж байгаагаар энэ нь идэвхтэй, сургалтанд суурилсан
арга хэрэглэдэгтэй холбоотой.[10].
Үүнийг бодолцон ПАУХ хичээлийг нэгдүгээрт хөтөлбөрөө нэгтгэх, хоёрдугаарт үүнийг
судлах нь илүү утга төгөлдөр байхад тохируулан өөрчлөхөөр зохиомжилсон.
Хөтөлбөрийг “нэгтгэж байгаа” хичээл гэдгийнх нь хувьд төрөл бүрийн онол,
алгоритмуудыг оруулахаас илүүтэй хамааралтай үйл ажиллагаануудыг химийн
инженерчлэлийн төрөл бүрийн сэдвүүдтэй шууд холбогдож байхаар зохиомжилж
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өгсөн. Оюутнуудыг техникийн болон бусад хичээлийн холбогдох ур чадвараа нэгтгэн
хослуулж бодит амьдралын асуудлыг шийдвэрлэж сурна гэж итгэн найдаж байна.
Хамгийн гол нь эдгээр практик үйл ажиллагаанууд нь ирээдүйд химийн инженерээр
ажиллах үед ач холбогдолоо өгөөсэй гэж бидний зүгээс хүсч байгаа юм.

3-р курс. Үйлдвэрийн дизайн, эдийн засаг, тогтвортой хөгжил

3-р курс. Процесс аппарат, удирдлага, хяналт

Химийн
инженерчлэлийн
удиртгал
------------Гидростатик
даралтын
хэмжүүр

Химийн
инж.зарчмууд
ба симуляци
-----------------Түвшний
хяналт дахь
материалын
тэнцвэр

Дулааны
дамжуулга,
тоног
төхөөрөмж
-------------Дулаан
солилцооны
хэрэгсэлүүд

1-Р КУРС

2-Р КУРС

Эргэлтийн
тоног
төхөөрөмж
-------------Комрессорын
үйл
ажиллагаа
(Динамик
симуляци)

Тусгаарлах
үйл
ажиллагаа
------------Нэрэлтийн
багана: Кейс
судлал +
динамик
симуляци

Химийн
урвалын
инженерчлэл
-----------Хувиргалт
дахь
температурын
нөлөө

3-Р КУРС

Зураг 1. Процесс аппарат, удирдлага хяналтын хичээлийн ойлголтуудыг курсуудэд
хуваарилсан нь
Доорх хэсэгт химийн инженер мэргэжлийнхэнд ПАУХ хичээл заахад бидэнтэй
адилхан бэрхшээл тулгарч байгаа багш нарт туслах байх гэж найдаж байна.
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Эхний үед бид ПАУХ-ын 5 лабораторийн ажлаас 2-ыг нь бодит амьдралын нөхцөлд
тохируулан симуляцилж шинэчилсэн. Оюутнууд тухайн хичээл болон бусад
хичээлээр эзэмшсэн мэдлэгээ ашиглан багаар ажиллаж асуудлыг шийдвэрлэх
шаардлагатай. Үйл ажиллагаа хийгдэхээс өмнө гишүүн бүр багийн үйл ажиллагаанд
хувь нэмрээ оруулах ёстойг ойлгуулсан асуулга ашиглан оюутнуудын бэлэн байдалд
үнэлгээ хийн багаараа хамтран суралцахыг нь мөн хөшүүрэгдэж өгсөн.
Нэг дасгалд хаягдал усны түвшин хянагчийг шинэчлэх яаралтай ажлын даалгавар
үйлдвэрлэлийн менежерээсээ авсан химийн инженерийн дүрийг оноож өгсөн. Түүнд
багийн бусад гишүүд буюу үйлдвэрийн техникчүүдтэйгээ хамтраад 5-6 цагийн ажлыг
3 цагийн дотор гүйцэтгэх даалгавар оноосон. Уг даалгаварыг гүйцэтгэхийн тулд
оюутнууд хяналтын онол, хяналтын алгоритм, онлайн хяналтын техникийг ашиглан
боломжит хяналтын стратеги боловсруулах хэрэгтэй. Дээр нь нэмээд процессийн
шугаманд хяналтын хавхлагыг шалган үйлдвэрт хүйтэн цикл эхлүүлнэ. Бүрэн бус
мэдээллээр хангаж байгаа эхний тестийн дараагаар боломжит хяналтын стратегийг
дахин боловсруулж түүнийгээ хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлсний дараа үйлдвэрийн
гүйцэтгэлд гарч байгаа өөрчлөлтийг хэмжинэ.
Энэ үйл ажиллагаа нь ҮЗБТ болон ТДТ гэсэн цөм төслөөр тогтмол хийж чадахгүй
байсан сургалтын үр дүнд хүрэхэд тус дэм болсон. Нэгдүгээрт, оюутнууд өөрсдийн
зохиомжилсон хяналтын стратегиа турших боломжтой. Симуляцийн болон
математик тооцооллын үр дүнгээрээ тохиромжтой хяналтын алгоритмаа
тодорхойлох шаардлага тавигддаг ердийн ТДТ-тэй адилгүйгээр C-D-I-O ур чадвараа
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нэмэгдүүлэх нэг чухал алхам болсон ба хамгийн чухал нь ажлын үр ашгаа үнэлэх,
оновчилсон үр дүнгээ харах боломжтой.
Нэгжийн эхлэл болон төгсгөлийн үйл ажиллагаанд биечлэн оролцох нь мөн цэвэр
програм хангамжаар загварчилдаг ТДТ-тэй адилгүйгээр чухал туршлага болж байна.
Хоёрдугаарт, шахуу цаг хугацаанд яаралттай ажлыг шийдвэрлэх бодит амьдралын
дүр зургийг ашиглан CDIO-ийн чухал ур чадваруудыг танилцуулж байна. Оюутнууд
ажлаа цагт нь багтаан гүйцэтгэхийн тулд багаар ажиллах, харилцааны болон цагийн
менежментийн ур чадвараа хэрэглэх болно. Зөв төлөвлөж, ажлаа зөв хуваарилснаар
багийн синерги үр дүнг авчрах боломжтой.
Гуравдугаарт, анх загвар гаргах үедээ оюутнууд тулгарах бэрхшээл,
хязгаарлалтуудыг үнэлэх боломжтой болно. Олж авсан хэсэгчилсэн мэдээлэл нь цаг
хугацаандаа гүйцэтгэхэд тулгарах тодорхой төлөв байдлын элементийг танилцуулна.
Иймээс гарч болох алдаа, дутагдалыг тодорхойлох, дан ганц тооцооны үр дүнгээр
оновчтой арга замыг тодорхойлчихгүй гэдгийг мэдэх шаардлагатай. Асуудлыг
шийдвэрлэх, инженерийн асуудлыг шүүмжлэх, тодорхойгүй байдлыг удирдах, бүрэн
бус мэдээлэлтэй ажиллах зэрэг бодит амьдралд хэрэглэгдэх ур чадварыг
нэмэгдүүлж оюутнуудад итгэл зориг олгоно.
Дөрөвдүгээрт, 5 шатлалт загварыг ашиглан процессийг оношлох ажлыг
гүйцэтгэснээр оюутнууд өндөр түвшинд сэтгэн бодох шаардлага тулгарч байна.[11]
Процессийн доголдлыг харан үр дагаврыг тодорхойлж шалтгааныг таамаглан,
таамаглалаа шалгахын тулд шаардлагатай үйл ажиллагааг хийх хэрэгтэй болно.
Эцэст нь нэгэнтээ энэхүү туршилт бодит процессийн үйл ажиллагаа, хяналтыг
хамарч байгаа тул аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, орчны хүчин зүйлсийг бас
бодолцох хэрэгтэй болно. Оюутнууд хаягдал усны савыг хальж асгарахаас
сэргийлсэн давхаргуудыг таньж тайлбарлах шаардлагатай. Цаашилбал эрсдлийг
хамгийн бага байлгах аюулгүй орлуулагч гэсэн ойлголттой танилцана. Хаягдал усны
савны хувьд аюултай хүчил болон алкалийг саармагжуулах ажиллагаа хийгдэхэд
аюулгүй бөгөөд физик шинж чанараараа ойролцоо учраас усыг орлуулан авдаг.
ҮНЭЛГЭЭ: АСУУДАЛ БА СОРИЛТ
Эхлээд ТДТ болон ҮЗБТ нь суралцах хугацаандаа хуримтлуулсан мэдлэгийг нэгтгэж
чадаж байгаа эсэхийг судлахын тулд хэсэг оюутнуудыг сонгон ярилцсан. Мөн
ирээдүйд ажиллах химийн инженерийн ажлынхаа илүү төсөөлөлтэй болоход шинээр
зохион хэрэгжүүлж багйаа үйл ажиллагаанууд хэрхэн нөлөөлснийг судлахыг зорьсон.
Түүнчлэн төрөл бүрийн техникийн болон техникийн бус ур чадваруудаа нэгтгэж
байгаа эсэхийг хянахаар хүн бүрт тэмдэглэл хөтлүүлсэн. Оюутнууд ТДТ нь нэгдмэл
төсөл болж чадах эсэх нь төслийнхөө онцлогоос хамаарч байгааг хэлсэн нь бидний
таамаглаж байсантай нийцэж байв. ҮЗБТ-ийн хувьд ерөнхийдөө нийтлэг цөм төсөл
гэдэг тухайд санал нийлж байгаа хэдий ч олон тооны оюутнууд уг төсөл дээр
хичээлүүд хоорондын холбоосыг ойлгомжтой зааварлаж чиглүүлэхээс илүүтэй
хэтэрхий их программ хангамж, симуляцид анхаарч байгаа талаар хэлсэн. Бүх
оюутнууд симуляцид хэт түлхүү анхаарсанаа хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн тэд
лабораторийн ажлуудын хүрээнд нэгтгэгдэж чадсаныг, ялангуяа бичгэн тайлан
гаргахад ажлаа хуваарилан дангаараа гүйцэтгэх зэрэг үр өгөөжтэй байсныг,
цаашлаад бодит үйлдвэрт ажиллавал хамгийн сайн нэгтгэлт болохыг хэлсэн.
Бүлгийн ярилцлагаас бид 3 гол асуудлыг илрүүлсэн.
131

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

Эхний асуудал нь оюутнуудаар лабораторийн ажил хийлгэхдээ өгч байгаа
зааварчилгаа нь учир дутагдалтай байгаа нь сургалтын зорьсон үр дүндээ хүрэхэд
саад болж байгаа тухайд юм. Өөрсдөө оюутан байсан хүмүүсийн хувьд ажилд
орохын өмнө оюутнуудын үйлдвэрийн ажлын туршлага маш бага байдгийг мэдэх тул
процесс үйлдвэрлэлийг бодитоор танилцуулах, химийн инженерчлэлийн төрөл
бүрийн асуудал, тэдгээрийн шийдлүүдийг өөр хооронд нь холбох гэдэг үнэнхүү
сорилго болж байлаа. Энэ саадыг давахын тулд лабораторийн ажилд холбогдох
зааварчилгааг багш нар дэлгэрэнгүй өгөх талд анхаарч ажилласан. Гэвч багш нар
бид зааварчилгаа нарийн өгнө гэдэг нь асуудлынхаа шийдлийг өгнө гэсэн үг биш,
харин оюутнуудыг сэтгэн бодуулж, өмнөх мэдлэгээ сэргээн санахад нь чиглүүлэх
гэдгийг мөн сайн анхаарч ажилласан. Үүний үр дүнд шийдлүүдийн чанар сайжирч
өгөгдсөн асуудлыг илүү сайн түвшинд илүү хялбар шийдэж чадаж байгаад оюутнууд
санал нийлж байв.
Хоёрдахь асуудал нь лабораторийн нөхцөлд бодит үйлдвэрийн үйл ажиллагааг
хэрхэн танилцуулж туршлага суулгахтай холбоотой. Бодит үйлдвэрт ажиллавал
жинхэнэ хамгийн сайн хөтөлбөрийн нэгтгэлт болно гэсэн оюутнуудын бодолтой бид
бас санал нийлж байв. Нөгөө талаас очиж ажиллаж, дадлага хийж байгаа үйлдвэр,
компанийх нь болон тэндээс оноосон байдлаас шалтгаалж оюутан бүрийн хувьд үр
дүн харилцан адилгүй байхыг бид бас бодолцох шаардлагатай байв. Нефть, химийн
үйлдвэрт дадлагажиж таарсан азтай оюутнуудын хувьд химийн инженерийн
хөтөлбөрөөр сурсантайгаа шууд холбогдох ажил хийчих боломж байгаа ч олон
тооны оюутнуудын хувьд офис хавиар ажилд оногдож сургуульд сурсанаа практикт
туршаад хараад байх боломж нь хязгаарлагдана.
Гурав дахь асуудлын хувьд оюутнуудыг дадлага хийх явцдаа дан ганцаараа
ажиллахаас хэрхэн яаж сэргийлэх тухайд байв. Хөтөлбөрийн нэгдмэл үйл ажиллагаа
хийж байх явцад багаар хийхээр оноосон даалгаврыг оюутнууд ерөнхийдөө
хуваагаад авчихдаг гэж ярилцлаг судалгаанд хариулсан. Ингэснээр өөртөө зөвхөн
оноогдсон ажилдаа төвлөрч хийснээ нэгтгэж байгаа нэгэндээ өгөхөд л болно гэсэн үг.
Ингэхээр тайлангийн хэсгүүдийн хоорондын уялдаа холбоо муу, нэг асуудлын
шийдэл нөгөөтэйгээ холбоогүй гарсан байх жишээтэй. Оюутнууд багийн нэг хүн нь
тйланг эцсийн байдлаар нягтлан нэгтгэх нь зүйтэй гэж санал нийлсэн байв. Учир нь
ихэнх тохиолдолд хуулж тавьсан уялдаа холбоогүй хэсгүүдээстайлан бүтэх гээд
байдагтай холбоотой.
Оюутнуудын хөтөлсөн тэмдэглэлэс бид их олон янзын мэдээллийг олж авсан.
Эндээс үзэхэд үарим оюутнууд ПАУХ-д хэт их анхаарлаа хандуулсанаас бусад
хичээлд анхаарал суларсан талаар тэмдэгдэсэн байхад нөгөө талаас зарим
оюутнуудын хувьд уг асуудал тулгамдаагүй байв. Ингэж тэмдэглэл хөтлүүлэх нь
бидний хувьд өмнө хийгдэж байгаагүй ажил бөгөөд энэ талаар сайжруулалт хийх
шаардлагатай байна.
Ерөнхийдөө үр дүн боломжийн гарсан. Оюутнууд гараараа хийж оролцохыг дэмжин
сайшааж ТДТ-ийн хүрээнд хийж чадахгүй байсан мэдлэг, ур чадвараа бодитоор
туршин ашиглах боломжтой болсоныг хэлсэн. Туршилтыг цаашид улам утга төгөлдөр,
сонирхолтой хийлгэх талаар тэд хүссэн байв. Тухайлбал дадлага ажил хийлгэхээс
өмнө ажилтай холбогдох мэдлэгийн үнэлгээ хийснээр дүр зургийг дараалал зэргийн
хувьд илүү сайн мэдэрч ойлгон ажиллах талаар тодруулсан байв. Туршилтын ажлын
үед тэдэнд тавьсан асуултууд нь мөн явцаа хянах боломжийг олгосон. Эцэст нь
тэмдэглэхэд, туршилтын дараах болон тайланг үнэлэх төрөл бүрийн асуултууд
ПАУХ-ын үндсэн ойлголтууд хэрхэн уялдаж байгааг ойлгуулах чухал алхам болсон.
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Дүгнэж хэлэхэд, шинэчлэн зохиомжилсон үйл ажиллагаанууд оюутнуудад C-D-I-O ур
чадвараа тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, оновчлоход ашиглах боломж
олгож үр дүнд нь эзэмших мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж байна. Энэ нь улирлын
шалгалтын үйл ажиллагаанд чтусгалаа олсон.
CDIO СУРГАН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ТУРШЛАГА (Нэгдүгээр зохиогчийн) БА
ЦААШДЫН АЖИЛД ЗӨВЛӨМЖ
СП-ийн Химийн инженерийн тэнхимд багшаар орохоос өмнө CDIO арга зүй бол
миний хувьд мэддэггүй зүйл байлаа. Оюутан байхад бол лабораторийн ажлууд
хийгээд үйлдвэрийн төлөвлөлт, төгсөлтийн ажлаа ирээдүйд химийн инженерээр
ажиллахад хэрэг болох шинэ мэдлэг эзэмшиж байгаа гэдэг онцын гойд сэтгэл
хөдлөлгүйгээр л хийж гүйцэтгэж байсан. Төгсөөд химийн үйлдвэрт ажилд орсон
үеэсээ л харин сурч хийж байсан зүйлийнхээ утга учрын талаар бодож эхэлсэн. Том
том эргэлтийн төхөөрөмжүүд, нэрэх баганууд, дулаан солилцогчууд зэргийг
амьдралдаа анх удаа харж эцэст нь үйл ажиллагааг ойлгон, эдгээрийг хийж
төлөвлөхдөө аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэйг үүний тулд сургуульд үзсэн сурсан нь
хэрэгтэйг ойлгосон юм.
Ийнхүү чадамжид суурилсан сургалтыг төлөвлөж явуулах боломж хожим олдсон нь
миний хувьд аз завшаан бөгөөд суралцана гэдэг туршиж хийж, алдаж, алдаанаасаа
суралцах боломжийг олгох ёстой гэж үзэж байгаа. Би хэдийгээр идэвхтэй сургалтын
арга гэдгийг ойлгож мэдэж байсан ч CDIO-г бол мэддэггүй байсан тул анх удаагаа
ПАУХ-д зориулсан дасгал ажлуудыг хийж байхдаа CDIO бол сургалтын өөр нэг
маягийн төлөвлөгөө гэдгээс хавьгүй илүү болохыг ойлгосон.
Энэ хандлага оюутнуудын суралцах үйл ажиллагааг утга төгөлдөр болгож өмнө
сурсан төрөл бүрийн мэдлэгтээ тулгуурлан асуудлыг таньж шийдвэрлэн,
шийдвэрлэснээ амьдралд хэрэгжүүлэн үр дүнг нь нягтлан харж сайжруулах боломж
олгож байна. Товчхондоо “CDIO арга”-аар сургалтаа төлөвлөснөөр оюутнууд бодит
амьдралтай танилцахад туслах боломжтой боллоо. Цаашид сайжруулах хэд хэдэн
зүйл байгаагаа мөн олж харсан. Нэгдмэл сургалтын хөтөлбөрийнхөө сургалтын үр
дүнг тодорхойлохын тулд концепцийн зураглал ашиглах нь зүйтэй санагдсан.
Концепцийн зураглал нь математик, шинжлэх ухааны сургалтад сүүлийн 20-иод жил
өргөн ашиглагдаж байгаа арга бөгөөд одоо нийгэм, хүмүүнлэг, инженерийн ухаанд
хэрэглэгдэж эхлээд байна.
ПАУХ дахь нэгдмэл үйл ажиллагааг улам өргөжүүлж тоног төхөөрөмж, үйл
ажиллагааны хэмжигдэхүүнүүд, аюулгүй ажиллагааны системтэй нь цогцоор
байршуулж цогцоор шийдвэрлэн тоноглохыг мөн бид зорьж байна.
ДҮГНЭЛТ
ПАУХ хичээлд тулгуурлан хөтөлбөрийн нэгдлийг хангах үйл ажиллагааг амжилттай
хэрэгжүүллээ. Оюутнуудын суралцсан байдалд анхдагчаар дүн шинжилгээ хийж
үзэхэд хичээл илүү сонирхолтой, үр өгөөжтэй байсан дүн гарсан. Ингэснээр
Перкиний “Зүйлсийг холбож, төрөл бүрийн хичээлүүд дээрх санаануудыг хичээлээс
гадуурх үйл ажиллагаатай нэгтгэх нь илүү өргөн хүрээнд илүү гүн гүнзгий суралцах
боломж олгоно. Зааж сургахын төлөө гаргаж байгаа хүчин зүтгэл, нэгдмэл
боловсролын төлөөх хүчин зүтгэл төрөлх мөн чанараараа холбогдож байгаа юм” гэж
зөвлөсөнчлөн утга төгөлдөр сургалт явуулах боломжтой гэж үзэж байна.
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Дээр дурдсан сургалтын санаануудыг CDIO ашиглаж байгаа бусад үйл ажиллагаа,
хичээлүүддээ үргэлжлүүлэн цаашид хэрэглэх болно.
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ХУРААНГУЙ
Гүн гүнзгий суралцах үйл явцыг идэвхжүүлэх зорилгоор инженерийн математик
хичээлийг CDIO арга зүйг ашиглан шинэчлэн заалаа. CDIO-ийн хэд хэдэн стандартад
нийцүүлэхийн зэрэгцээ хувь хүний, хүмүүс хоорондын мэргэжлийн ур чадваруудыг
идэвхтэй болон хамтарсан сургалтын парадигмаар хэрэгжүүлэхээр ажилласан.
Энэхүү өгүүлэлд хичээлийн агуулга, заах арга зүй, үр ашгийг оюутны 3 жилийн
сургалтад холбогдуулан хэлэлцүүлж байна. Эндээс дурдсан арга үр өгөөжтэй гэдэг
нь харагдсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Инженерийн математик, идэвхтэй ба хамтарсан сургалт, компьютерийн тусламжтай
үнэлгээ (CAA), компьютерийн тусламжтай сургалт (CAL), вебд суурилсан сургалт,
сургалтын виртуаль орчин (VLE), инженерүүдийг математик сурахад нь туслахуй
(HELM).
УДИРТГАЛ
Белфастийн Хатан Хааны Их Сургууль (QUB)-ийн Механик, Нисэхийн Инженерийн
Сургууль сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулахын төлөө чармайн ажиллаж байна.
2003 оноос сургууль CDIO санаачлагатай хамтран ажиллаж эхэлснээс хойш
сургалтын төлөвлөгөөг өөрчлөн боловсруулах ажил хийгдэж эхэлсэн. CDIO
санаачлага нь боловсролын хүрээн дэхь инноваци бөгөөд
бодит амьдрал,
хэрэглээний хүрээнд шинэ бүтээгдэхүүн, системийг санаачлан загвар гаргаж, хийж
хэрэгжүүлж, ажиллуулж ашиглах замаар оюутнуудад инженерийн ухааны суурь олгох
үзэл баримтлалтай. 2004 онд Бүтээгдэхүүний загвар хөгжүүлэх (PDD) гэсэн зэрэг
олгох хөтөлбөрийг шинээр нээж CDIO-гбүхэлд нь ашиглан хөтөлбөрийг
боловсруулсан.
PDD хөтөлбөрт математикийн хичээлийг хэрхэн яаж орох талаар өргөн хэмжээний
судалгаа явуулсан. Учир нь энэхүү хөтөлбөрт бусад инженерийн хөтөлбөрүүдэд
ордог шиг А түвшний математикийн шаардлага тавигдаагүй байсан. Түүнчлэн шинэ
хөтөлбөрт урьд нь зөвхөн ганцхан инженерийн математик гэсэн хичээл ордог байсан.
Энэ хичээл нь бусад шинжлэх ухаан, аналитикийн хичээлүүдэд зайлшгүй
шаардлагатай математик ур чадваруудыг олгох өмнөх холбоо болж өгөх зорилготой
юм. Энэхүү ганц ширхэг математикийн хичээлийн амжилт нь үндсэндээ энэ
хөтөлбөрийн амжилтыг тэр чигт нь илэрхийлнэ. Эхний курсын хичээлүүдийг
төлөвлөж, зохиомжилж, бэлтгэн оруулах процессийн талаар зохиогчид өмнөх
судалгааны ажилд хэвлүүлсэн болно.
Математикийн хичээлийг инженерүүдэд заана гэдэг дэлхий дахиныг хамарсан
нилээд анхаарал татсан асуудал бөгөөд энэ чиглэлийн судалгааны ажлууд нилээд
хэмжээгээр хийгдэж хэвлэгдсэн байдаг. Гэсэн хэдий боловч хөтөлбөрийн хүрээнд
CDIO стандардыг анхааралтай судалж системтэйгээр хэрэгжүүлэхээр ажилласан.
Аль болохоор хамгийн шилдэг сурган заах арга зүйн туршлагуудыг нэвтрүүлэхээр
зорьж ажилласан юм. Сургалтын ийм орчинд математикийн хичээлийг бусад
хичээлүүдтэй нэгтгэх, өөр бусад загвар гаргах, зохион бүтээх чиглэлтэй хичээлүүдтэй
ижилхэн стратегийг ашиглан сургалтаа явуулах нь чухал байгаа юм. Ингэснээр
оюутнууд идэвхжиж, оюутнуудын оролцоо нэмэгдэнэ. Сургалтын холбогдолтой үр
дүнгүүдийг авч үзэхэд ур чадварууд, хандлагууд нь хичээлийн төлөвлөлтөнд
тусгагдсан бөгөөд хичээлийн агуулгын хувьд хөтөлбөрийн хүрээнд ажилладаг багш
нартай ярилцлага хийх замаар эцэслэн шийдвэрлэж өгсөн. Заах арга зүйн хувьд
идэвхитэй болон хамтын оролцоотой сургалтуудын хэлбэрээр олон янз байсан
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бөгөөд ерөнхийдөө оюутнуудыг дангаараа болон хамтран ажиллаж асуудлыг
шийдвэрлэх, үр дүнгээ тайлагнахад чиглэгдэж байсан. Түүнчлэн үнэлгээний
стратегиудыг хичээлээс гадуурх идэвхитэй үйл ажиллагааг урамшуулах, хөхиүлэн
дэмжихэд чиглүүлсэн. Инженерийн математикийн хичээлүүд бүгд нэг ангид заагдаж
байна гэдгээс илүүг авч үзсэн гэсэн үг. Хэдийгээр энэхүү нэгдүгээр курсын
математикийн хичээл нь тоон болон чанарын судагаагаар амжилттай гэсэн үнэлгээг
авсан боловч оюутнуудын цаашдын сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэг болох
чиглэлээр нь улам сайжруулах шаардлагатай.
Энэхүү өгүүлэлд хоёрдугаар курсын оюутнуудад зориулж өөр нэг математикийн
хичээл оруулах шаардлагатай байгаа талаарх үндэслэлийг нэгдүгээр курсын
хичээлийн сургалтын үр дүнгийн тодорхой хэрэглээ, дүн шинжилгээнд тулгуурлан
гаргаснаа танилцуулж байна. Түүнчлэн CDIO аргыг нэвтрүүлсэнээр зөвхөн техникийн
ур чадвараар зогсохгүй хувь хүний, хүмүүс хоорондын харилцааны, мэргэжлийн
зэрэг техникийн бус ур чадварыг хөгжүүлж чадаж байна гэсэн дүгнэлтийг хийсэн. Энэ
утгаараа шинэ хичээлийг заах арга зүйн сонголт гэдэг маш чухал юм.
Сурган заах арга зүйн төрөл бүрийн арга техникүүдийг тодорхой инженерийн
хэрэглээнд ашиглагдаж байгаа байдал, онлайн эх сурвалжуудад тулгуурлан судалж,
компьютерийн тусламжтай үнэлгээ, тэр дор нь оюутнуудаас санал асуулга авах,
компьютерээр загварчлах, дүн шинжилгээ хийх, симуляц хийх зэрэг аргуудыг авч
хэрэглэсэн. Эдгээр заах аргуудын талаар дараагийн хэсгүүдэд нарийвчлан
тайлбарлах бөгөөд 3 жилийн хугацааны ерөнхий үнэлгээг түүний дараагийн хэсэгт
тайлбарлана. Түүнчлэн инженерийн математик хичээлийг заахтай холбоотой зарим
практик асуудалуудыг нэмж оруулсан болно.
Хоёрдугаар курсын инженерийн математик хичээлийг оруулах үндэслэл
PDD хөтөлбөрт элсэн орсон бүх оюутнуудын дунд оношлолын шалгалт авсан ба
энэхүү шалгалтаар тэдний математик ур чадварын түвшинг тодорхойлж дэмжлэг
үзүүлэх зорилго тавьсан. Хоёр жилийн хугацаанд нэгдүгээр курсын математикийн
хичээлүүдийг ийнхүү үнэлсэний дараа PDD хөтөлбөрт элсэх үед математикийн
чадвар нь хамгийн сул байгаад сургалтын үр дүндээ хүрч бараг чадахгүй байсан нь
тогтоогдсон. Энэ утгаараа илүү их төлбөр төлж, илүү их зааварчилгаа авч дадлага
хийх шаардлагатай болж байна гэсэн дүгнэлт хийсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хийхэд
идэвхитэй сургалтын хэсгүүд, гэрийн даалгаврын хэсгүүд, шалгалт оношлогооны
хоёр дахь тест зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэж хийсэн. Нэгдүгээр
курсын математикийн хичээлийн хувьд лекц дотроо идэвхитэй сургалтын хэсгүүдийг
агуулсан байдаг нь оюутан лекцийн үеээр сургалтын үр дүндээ хүрч чадаж байна уу
үгүй юу гэдгийг тэр дор нь үнэлэх сайхан боломжийг олгож байсан. Үнэлгээний
энэхүү стратегийн хүрээнд үнэлгээгээ курсын ажил, тасралтгүй үнэлгээ гэсэн
маягаар хуваарилсан. Ингэж хуваарилсанаар хичээлийн хувьд ерөнхий суралцах
байдлыг дээшлүүлж байна. Мөн түүнчлэн оюутан болон багш нар явцаа хянаад байх
боломжтой гэдэг дүгнэлтийг гаргасан. Тийм болохоор эхний курсын математикийн
хичээлийн хувьд тодорхой сэдвүүд сонгоод яг тэр сэдвийн хүрээнд сургалтын үр
дүнд хүрэхийн төлөө оюутнууд ажиллах зорилго тавьж ажилласан. Хоёр дахь
оношлогооны тестийг боловсруулж яг энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгааг
шалгах боломжтой болсон. Энэхүү тестийг PDD хөтөлбөрийн нэгдүгээр курсын
оюутнуудад математикийн хичээлээ үзэж дууссаны дараагаар өгч бөглүүлсөн бөгөөд
сургалтын үр дүнгийн аль хэсгийг оюутнууд хүлээж авах, сурч мэдэхэд төвөгтэй
байсан талаар дараагийн шатны үнэлгээг хийсэн. Энэ нь сургуулийн үнэлгээний
стратегийн нэг хэсэг болж явцын үнэлгээг мөн хийсэн байгаа. Ингээд PDD
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хөтөлбөрийн хоёрдугаар курсын оюутнуудын дунд өөр нэг математикийн хичээлийг
заах нь зүйтэй гэсэн шийдэл гаргасан. Ингэснээр өөрөө суралцах, дүн шинжилгээ
хийх, симуляц хийх ур чадварууд нь илүү гарч өгнө гэж үзсэн. Учир нь математикийн
хичээлийг яг тодорхой асуудалд хэрэглэж чадаж байгаатай холбоотой юм.
Хоёрдугаар курсын инженерийн математик хичээлийг хөгжүүлэх нь
Хоёрдугаар курсын инженерийн математик хичээлийг хөгжүүлэх зорилго нь маш
энгийн. Үүнд нэгдүгээр курсд танилцуулсан математикийн арга зүйд илүү
дадлагажуулах, сургалтын гүн гүнзгий суралцах орчныг дэмжих, бие даан суралцах
үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх болон математикийг дүн шинжилгээ хийх, симуляц хийх
замаар хэрэглэн CDIO-гийн чадамжийн жагсаалттай холбоотой хичээлийн бус зарим
нэг ур чадваруудыг хөгжүүлэх гэсэн зорилготой.
Нэгдүгээр курсын математикийн хичээлийг боловсруулснаар инженерийн
математикийн сургах, заах үйл ажиллагаанд шилдэг дэвшил гаргаад байгаа нь
тогтоогдсон. Тийм болохоор яг энэ ижил арга барилыг хоёрдугаар курсын хичээлийг
бололвсруулахад ашиглах нь зүйтэй гэсэн тодорхой зорилгыг тавьсан юм. Энэ
мэтчилэн шинэ хичээлийг оруулах талаарх сурган заах арга зүйн шийдвэр бол
нилээд ойлгомжтой бөгөөд онолд суурилсан практикт хэрэгжихүйц болох талаар
дараагийн хэсэгт өгүүлнэ.
Инженерүүдэд математик зааж байгаа өнөөгийн сурган заах арга зүй.
Орчин цагт инженерүүдэд математик заана гэдэг нилээд их хүчин чармайлт
шаардсан ажил. Үүнийг хоёр чиглэлээр тайлбарлаж болно. Нэгдүгээрт оюутнуудын
их сургуульд элсэх үеийн математик ур чадвартай нь холбож хэлж болно.
Хоёрдугаарт математикийн мэдлэгээ хэрэглэх чадвар дутагдаж байдаг гэж хэлж
болно.
Нэгдсэн вант улсын хувьд сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд инженерийн
математикийн сурган заах арга зүйг дэмжих чиглэлээр судалгааны төслүүдэд нилээд
их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. 2001 онд Croft, Ward нар багш нарын
дээд боловсролын түвшний инженерийн математик заахад тулгамдаж байгаа өмнө
дурьдсан асуудлыг анх хэлэлцүүлсэн байдаг бөгөөд орчин үеийн харилцан
идэвхитэй сургалтын аргын талаар хөндөж тавьсан байдаг. Тэд CAL буюу
компьютерийн тусламжтай сургалтыг оюутнуудын ахиц дэвшлийн талаар тогтмол
мэдээллийг авч тэдний суралцах үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх нэг арга зам гэж
томъёолсон байдаг.
Мөн тэд нар сургалтын орчин бол тасралтгүй суралцах гол хүчин зүйл болох бөгөөд
үүнд CAA буюу компьютерийн тусламжтай үнэлэх гэдэг аргыг нэвтрүүлэхийн чухлыг
зөвлөсөн байдаг. Гэсэн хэдий боловч энэ арга нь тусгай, маш сайн тоноглогдсон
ажлын байрыг шаардах юм. Golden, Lee нар мөн вебд тулгуурласан сургалтыг
инженерийн математикийг заах хэрэгсэл болгон ашиглаж болох юм гэсэн санал
гаргасан бөгөөд үүгээрээ вебд хичээлийн материалыг тавьж өгөхийг дэмжсэн байдаг.
Саяхан Janilionis Valantinas нарын хүмүүс виртуал сургалтын орчны талаар мөн
чухалчилсан байдаг. Мөн компьютерийн тусламжтай үнэлгээ хийх, компьютерийн
программ хангамжийн хэрэглээг нэмэгдүүлж сургалтын үйл ажиллагааг илүү
сонирхолтой болгох талаар асуудал хөндсөн байдаг. Тэд оюутнууд техникийн бус ур
чадвар, шинж чанараа хөгжүүлэхэд эдгээр аргууд нь тустай гэж үзсэн байдаг.
Техникийн бус ур чадваруудад логик сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг
CDIO-гийн арга зүйд тавьж байгаа аргууд орж байгаа юм. Тиймээс эдгээр батлагдсан
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сургалтын арга зүйг 2-р курсын инженерийн математик хичээлийн сургалтад оруулж
өгсөн бөгөөд зорилтдоо хүрэхийн тулд модулын агуулга нь вебд тулгуурласан нөөц
CAL, CAA болон холбогдох симуляцын үйл ажиллагаануудаас бүрдсэн юм.
Модулын агуулга
2-р курсын модулын агуулга нь тодорхой үнэлгээний
төлөвлөгдсөн. Энэхүү үнэлгээний стратеги нь

стратегид тулгуурлан

1. HELM сургалтын нөөцийг ашиглан CAA хийсэн.
2. Microsoft Excel дээрх аналитик загвар гаргах даалгаврууд гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж
байгаа.
Энэ стратеги нь тасралтгүй үнэлгээгээр курсын ажлыг үнэлж байгаа бөгөөд харин
үүнд эцсийн шалгалт орохгүй юм. HELM сургалтын нөөцийн хувьд эхний жилийн
модулын нөөцийг оюутнуудад харах боломжтойгоор тавьж өгсөнөөрөө онцлогтой.
HELM-ийн нөөцийг агуулсан CD-г оюутнуудад тарааж өгч тэднийг энэхүү сургалтын
орчинд үргэлж орох боломжтой байхаар зохион байгуулсан юм.
HELM сургалтын нөөцийг ашиглан CAA хийх нь
2-р курсын инженерийн механик модулын хувьд сургалтын үр дүнд 4 үндсэн
математикийн сэдвийг оруулж өгсөн байдаг. Үүнд: альгебрийн суурь тэгшитгэл,
тооцоолол, тригнометр, үндсэн тооцоо. PDD мэргэжлийн оюутнуудын ихэнхийн хувьд
математикийн A түвшний буюу хоёрдогч чадварыг эзэмшээгүй байдаг гэдгийг та
бүхэн санаж байгаа байх. Эдгээр сэдвүүд нь 1-р курсын модулын сургалтын үр
дүнтэй шууд холбогдож HELM дасгалын ном, CAA-тай холбогдож байгаа юм. Эдгээр
4 сэдэв тус бүрийн хувьд оюутнууд HELM, CAA-тай 3-н долоо хоногийн турш
ажиллаж өөрийгөө шалгах тестийн горим дээр ажиллан ангидаа тест шалгалтуудыг
өгөн өөрсдийгөө шалгах шалгалтын яг адилхан загвар тестүүдтэй ажилладаг юм.
Анги бүрийн хувьд энэ 3 долоо хоногийн хугацаанд мини буюу жижиг хэмжээтэй
лекцүүдийг ашиглана. Мөн түүнчлэн бие даалттай төстэй HELM хичээлийн
материалыг дэмжихийн тулд группээрээ хэлэлцүүлэг хийдэг хэсгүүдтэй юм. Анги
дахь тестийн хувьд үндсэндээ цаасаар авч байсан бөгөөд энэхүү шалгалт нь 30
минутаас хэтрэхгүй үргэлжилдэг. Цааснуудыг тэмдэглээд оюутнуудад буцаан өгч тэр
цааснаасаа эргээд суралцах боломжийг олгохыг оролдож байсан юм. Мэдээж энэхүү
сургалттай холбоотой сургалтын орчин буюу ажлын орчинд нийцэж байх ёстой гэдэг
нь ойлгомжтой юм.
Microsoft Excel дээрх задлан шинжлэх дизайны даалгаврууд
Симуляцын даалгавруудыг инженерийн математик суралцахыг хөхиүлэн дэмжих
зорилгоор ашигладаг ба үүний зэрэгцээ энэ нь оюутнуудын бусад хувь хүний ур
чадвар, хүмүүс хоорондын харилцааны, цаашилбал мэргэжлийн ур чадвараа
хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг юм. Энэ талаар гол гол сурган зүйн өгүүлэлүүдэд
тулгуурлан өмнө нь дурьдсан билээ. 2-р курсын инженерийн математик гэсэн шинэ
хичээлийн хувьд яг үүнтэй адил 3 даалгаврыг агуулсан байгаа. Логик учир
шалтгааны хувьд Microsoft Excel-ийг график бодолт хийх, бодит амьдралын аналитик
загвартай холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ашигласан бөгөөд оюутнуудын
хувьд харьцангуйгаар Microsoft Excel–тай танил байсан боловч матемтикийн
шинжилгээ, симуляцийн дүр зургийг Microsoft Excel дээр хийсэн туршлага нь бага
байсан юм. Эдгээр даалгаврын хувьд яг ямар үр дүн хүсээд байгаа вэ гэдгийг
ойлгомжтой тодорхойлох нь зайлшгүй шаардлагатай байсан бөгөөд асуудлыг
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анхааралтайгаар томъёолж нарийвчлан авч үзсэнээр оюутнууд шаардлагатай
мэдлэгийг ойлгож авахад дөхөм байсан юм. Ингэснээр оюутнууд өөр өөрсдийн
даалгаврыг шийдвэрлэж байгаа арга замд итгэлтэй байхын зэрэгцээ үүнийг
гүйцэтгэснээр амжилтанд хүрэх мэдрэмж төрөх юм. Оюутнуудын өсөлт хөгжлийн
талаар тасралтгүй мэдээлэл авч байх нь чухал байх бөгөөд даалгаврыг гүйцэтгэх
үед энэ үйл ажиллагаа үргэлжилж эцэст нь тэдний талархалыг хүртэн, тэр ажлыг
гүйцэтгэхэд тааламжтай гэдгийг мэдсэн юм. Бүх даалгавруудыг шалгаж оюутнуудад
дараагийн даалгавар өгөхөөсөө өмнө буцааж олгодог байсан.
Модулын буюу хичээлийн үр ашиг
Энэ хэсэгт шинээр орсон 2 дахь жилийн инженерийн математик хичээлийн талаар
нарийвчилсан үнэлгээг тайлбарлах бөгөөд энэхүү үнэлгээгээ явцын болон эцсийн
шалгалтын мэдээлэлд тулгуурлан гаргасан. Энэхүү мэдээлэл нь 2008 – 2010 оны
хооронд хамаарах 3 жилийн хугацаатай мэдээлэл байсан юм. Тухайн модул
оюутнуудад математикийн ур чадвар, мэдлэгийг олгож байгаа эсэх талаар оношлол
судалгаа хийгдэхийн өмнө болон дараа нь энэ үе хамарч байгаа нь онцлог юм.
Модулын зорилтуудын хувьд оюутнуудын оролцоо, идэвхи, амжилттай холбогдуулж
тайлбарлалаа. 2008, 2009, 2010 онуудад 12, 11 оюутнууд энэ хичээлийг үзсэн бөгөөд
эдгээр оюутнуудыг суралцах үед мэдээжийн хэрэг идэвхитэй болон хамтарсан
сургалтын аргуудыг хэрэглэн сургалтын үйл ажиллагааг хөнгөвчилж ажилласан.
Энэхүү аргыг үүнээс илүү олон хүнтэй ангид хэрэглэх гэж оролдох үед мэдээж хэрэг
илүү олон багш хэрэгтэйгээс гадна илүү том анги танхим, ажлын байр хэрэгтэй
болдог. Мөн олон туслах хүмүүс илүү олон компьютерүүд хэрэгтэй байсан юм.
Мэдээжийн хэрэг учир
холбогдолтой хариу мэдээллүүдийг тохирсон цагт нь
цуглуулж авах нь маш их цаг хугацаа хүчин зүтгэл шаарддаг. Олон хүнтэй ангиудын
хувьд энэхүү үнэлгээний ажил хийхэд зайлшгүй илүү их ажиллагаа шаардах юм.
Үнэлгээний үр дүн
Эцсийн үнэлгээний хувьд 1-р зурагт дүрслэн харууллаа. Эдгээр график бүр дээр х
тэнхлэгийн дагуу ангид байгаа оюутан тухайн жилээсээ хамаараад 1-12, 1-11, 1-10
гэсэн дугаараар дугаарлагдсан байгаа. 7 хоногт 3 удаа багштайгаа уулзах
боломжтой бөгөөд улиралд 12 долоо хоног байдаг. Энэхүү уулзах цагаар ирсэн
ирцийг 81, 71, 93 гээд 2008, 2009, 2010 онуудад дунджаар гаргасныг мөн графикаас
харж болно.
Нийт хичээлийн дүн гэсэн график дээрээс харахад унасан хүн байхгүй байна. 5 гэсэн
оюутны дүн нь гүйцэтгэлд нөлөөлж байгаа гадаад нөхцөл байдлаас хамаараад
буурсан байгаа. Ингээд дундаж онооны хувьд 57%, 52%, 54% гэж гарсан. 40%-ийг
тасархай зураасаар тэмдэглэсэн байгаа.
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Зураг 1. Шинэ инженерийн математик хичээлийн сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ,
эцсийн байдлаар.
Гэсэн хэдий боловч анги дахь шалгалт, график даалгавар гэсэн графикуудаас
ерөнхий модулын онооны задаргааг харж болох бөгөөд 33%, 30%, 27% гэж анги дахь
141

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

тестийн хувьд гарсан. Гэхдээ бүх оюутнуудын хувьд энэхүү даалгаврыг даван гарсан.
Даалгавруудын хувьд авч үзвэл илүү тэнцвэртэй чанарыг олгосон байж магадгүй
бөгөөд дүнгүүдийн хазайлт нь хоорондоо их биш байгаа нь үүнийг баталж байгаа юм.
Мөн түүнчлэн оюутнуудын сурах мотиваци буюу идэвхижил нь бага байсан бөгөөд
ангид шалгалт авах тэрүүх аргын хувьд бага, илүү стратеги чиг хандлагатай байсан
юм. Энэхүү хичээлд ашигласан сургах суралцах арга зүйн нэг давуу тал нь багш
ангийнхаа хүүхдүүдийг маш сайн таньж мэдэх бөгөөд тэдэнтэй харилцаанд орж,
хэлэлцүүлэг хийж нэг нэгнийгээ илүү сайн ойлгож, хувь хүний ур чадвар, хандлагыг
мэдэрсэнд байгаа юм. 3 үеийнхэний судалгаанаас үзэхэд зарим оюутнууд
өөрсдийнхөө ирцийн байдал, хичээлд оролцож байгаа оролцооны хувьд маш
бодлоготой хандаж, тэнцсэн байхад болно гэдэг нь зохицуулж байгаа хязгаар дотроо
байна. Зарим оюутнуудын хувьд маш сайн ирцтэй байж
харагдавч нийт хичээлийн онооны хувьд 50%-иас бага байсан. Сүүлчийн
тохиолдолын хувьд оюутнууд инженерийн математикийн 1-р курсын хичээлийг
нилээд хүндхэн давсан бөгөөд их сургуульд орох үедээ математикийн суурь мэдлэг
нь дунд зэргийн байсан гэдэг дүгнэлтийг хийж байгаа юм. Харин тэдний ангид хийсэн
шалгалтын гүйцэтгэл болон даалгаврын гүйцэтгэлийг 1-р зургийн холбогдох графикд
дүрсэлсэн бөгөөд тэд ангид авсан тест дээр тааруухан үнэлгээ авсан боловч бусад
оюутнуудтай харьцуулахад даалгавар дээр хамаагүй илүү үнэлгээ авсан байсан.
Гэсэн хэдий боловч ангид байгаа оролцооноос харахад тэд даалгаврыг албан ёсны
сургалтаас илүүтэй гэж үздэг. Өөрөө суралцах ангийн тестүүдийг, дадлага хийх
гэдгийг мөн илүү авч үзэж байгаа гэдэг нь харагдаж байсан. Одоогийн байдлаар
үнэлгээний 60% нь ангид авах тест, 40% нь даалгаварт оногдож байна. Оюутнууд
ганц даалгавар хийгээд хичээлийнхээ дүнг амжилттай авч чадахгүй гэдгийг эндээс
харж болно. Гэсэн хэдий боловч энэхүү дундаж онооны 3 жилийн хугацаанд дүрслэн
харуулсан жигд биш хуваарилалт нь цаашдаа илүү нэг хэв маягт оруулах
шаардлагатайг илэрхийлсэн бөгөөд ингэснээр хичээлийн түлхүүр зорилтуудыг
биелүүлэхэд илүү тустай гэж үзсэн.
Сургалтын диагнистик оношлогооны баталгаа
Энэхүү 2-р курсын математикийн хичээлүүд дэхь суралцах үйл ажиллагаанд
туршлага солилцох, туршлага олгох зорилгоор энэхүү хичээлийг эхлэх болон үзсэний
төгсгөлд оношлолын тестийг авсан байдаг юм. 2-р зурагт өмнө болон дараа гэсэн үр
дүнг харуулсан байна.

Зураг 2. Өмнө ба дараах оношлогооны тестийн үр дүнгүүд.
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Мэдээж хэрэг аль аль тохиолдолд ижилхэн тест хэрэглэсэн бөгөөд үр дүнг харахад
бүх оюутнуудын оноо сайжирсан байна. Нарийвчлан харах юм бол 2010 оны 7 ба 8-р
оюутны оношлогоон дээр нилээд ойролцоо үр дүнг үзүүлсэн. Анги дээрх шалгалт
дээр мөн ойролцоо. Энэ утгаараа CAA-тай нийцэж байгаа юм. Үр дүн нь оюутнуудын
хувьд мөн адил сонирхолтой байсан. Ялангуяа 3, 4, 5-р оюутнуудын хувьд
оношлогоон дээр мэдэгдэхүц өөрчлөлт хийсэн мөртлөө ангид авсан тест дээр
тааруухан хийсэн байгаа.
Оюутнуудын судалгаа
Сургуулийн хичээлийн үнэлгээний процесстэй зэрэгцүүлээд 3 үеийн оюутнуудаар
албан ёсны асуулгыг бөглүүлсэн. Энэ нь 2-р курсын инженерийн математик
хичээлийг үзсэний төгсгөлд явагдсан юм. Асуулга нь 2 үндсэн хэсэгтэй. Эхний хэсэг
нь энэхүү модултай хамааралтай тодорхой өгүүлэмжийг үнэлэхийг асуусан байгаа.
Ингэснээр нийтлэг сэтгэл ханамж, хүмүүсийн санааг зовоож байгаа асуудлыг
нэгдүгээрт мэдэж авах бол хоёрдугаар асуулгын хувьд оюутнууд нээлттэй асуултад
бичгээр хариулах ёстой байсан юм. Асуулгын эхний хэсэг нь бүх оюутнууд модулын
агуулгад сэтгэл ханамжтай, сургалтын арга зүй, үнэлгээний арга зүй, оюутнаас авч
буй судалгаа, сургалтын үйл ажиллагаанд багш нарын оруулж байгаа хувь нэмэрт
сэтгэл ханамжтай байгаа нь харагдсан. 90-ээс дээш хувийн сэтгэл ханамжийн оноог
бүх хичээлүүдийн хувьд авсан байсан. Асуулгын 2-р хэсгийн хариултаас оюутнууд
идэвхитэй болон хамтарсан сургах, суралцах арга зүйд талархдаг гэдэг нь харагдаж
байсан. Тэдний хэлсэн санал хүсэлтээс харахад оюутнууд үр дүнг хүсч байна. Шинэ
хичээлийн хувьд энэхүү үзүүлэлтийг авч үзэж байгаа юм.
Дүгнэлт
2-р курсын инженерийн математик хичээлд хэрэглэснээс авч үзэхэд идэвхитэй
сургалтын арга зүй нь оюутнуудыг идэвхижүүлж сургалтын үйл ажиллагаанд илүү
оролцуулдаг болох нь харагдаж байна. Ингэснээр тэд бүгдээрээ шалгалтандаа
тэнцсэн байдаг юм. Цаашилбал явцын дунд авч байгаа санал асуулгууд нь CAL, CAA
зэргийн эерэг үр нөлөөг үзүүлж байгаа бөгөөд энэ утгаараа идэвхитэй, хамтарсан
сургалтын аргуудыг хэрэглэснээр оюутны суралцах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж,
мэдэгдэхүйц давуу талуудыг авч ирдэг байна. Үүнд:
 Үндсэн математикийн суурь ойлголтуудыг ойлгох ойлголт нь CAL, CAA-ээр
дамжин сайжирсан.
 CAL, CAA мөн холбогдох симуляцын даалгавраар дамжин сайжирсан.
 Энэ нь оюутнуудад сургалтын уян хатан хэрэгсэл болж өгсөн.
 Тухайн оюутан хүнд нэг тогтмол хариу мэдээлэл санал болгох боломж олгож
байгаа.
 Багш нарт шууд мэдээлэл өгч чадаж байгаа.
 Ийнхүү 2 урсгалтай харилцаагаар харилцсанаас ерөнхийдөө хичээлийг
хөгжүүлэхэд тус дэм болж байгаа.
 Тааламжтай бөгөөд бүтэцлэгдсэн сургалтын орчинг энэ арга нь олгож байгаа юм.
Үүний зэрэгцээ энэ аргад зарим нэг дутагдалтай тал байна. Үүнд:
 Тасралтгүй үнэлгээ багшаас маш их хэмжээний ажил шаардаж байна.
 Ангид хийх хамтарсан үйл ажиллагаанууд нь багшаас маш их хэмжээний
оролцоог шаардаж байна.
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 CAL, CAA зэргийн логистикийг бүрдүүлэх нь мэдээллийн технологийн тодорхой
дэд бүтэц шаардахын зэрэгцээ багшаас чухал оролцоо шаардаж байна.
 Ажлын байрнуудыг чөлөөтэй суух, тоцоолол хийх техник хэрэгсэлээр тоноглох
шаардлагатай юм.
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ХУРААНГУЙ
Aахены их сургууль 2007 онд цахилгааны инженер ба мэдээллийн мехнологи
мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт Инженерийн удиртгал хичээлийг нэмж оруулсан. Энэ
хичээл уламжлалт лекц, дасгалыг робот техникийн лабораторитой нэгтгэсэн. Лекц болон
дасгал ажлууд нь дохио боловсруулах системийн математик үндэсэнд анхаарал
хандуулж MATLAB-ийн программчлалын үндсийг танилцуулна.
Робот техникийн лабораторийг цахилгааны инженер ба мэдээллийн технологийн
тэнхимүүдийн өөр өөр хичээлийн ангиудад 16-30 оюутантай группээр явуулдаг. 2-4
оюутантай багууд роботуудыг удирдахад MATLAB болон LEGO Mindstorms NXT
төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглан суралцах хэд хэдэн даалгаврууд дээр ажилладаг.
Даалгаврууд нь лекцийн хичээлээр өгөгдсөн ойлголтуудыг гүнзгийрүүлэх, лекцийн
сэдвүүдийг инженерийн ажил болон асуудал шийдвэрлэхтэй холбох хэлбэрээр зохион
байгуулагдсан байна.
Оюутнуудын хамгийн сүүлийн даалгавар нь роботын төслөх санаа гаргаж шийдлээ
боловсруулахад оршино. Оюутнууд төсөлд тавигдсан шаардлагуудыг хангах
төхөөрөмжийн
угсралт,
программ
хангамжийн
удирдлагыг
нэгтгэсэн
олон
хувилбаруудын загвар зохионо. Дараа нь тэд MATLAB болон LEGO төхөөрөмж,
MATLAB-ийн NXT төхөөрөмжүүд хэрэглэн гаргасан загвараа биетээр хийнэ. Робот
үйлдэлүүдээ зөв хийж байгааг баталгаажуулах туршилт хийсний дараа багууд
танилцуулга бэлтгэж роботоо үзүүлж харуулахаас өмнө хэрхэн санаа гаргасан, хэрхэн
загвар зохиосон, яаж биетээр хийсэнээ танилцуулна.
Энэ өгүүлэлд инженерийн удиртгал хичээлийн бүтэц загвар, сургалтын зорилтуудыг мөн
энэ хичээлийг бусад хичээлийн хөтөлбөрүүдтэй хэрхэн нэгтгэсэнийг тайлбарлах болно.
тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнгээ CDIO стандартууд болон CDIO сургалтын
хөтөлбөр 2.0-той харьцуулсан.

ТҮЛХҮҮР ҮГ
Инженерийн удиртгал, робот техникийн хичээл, сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, LEGO
Mindstorms NXT, MATLAB, Стандартууд: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

ОРШИЛ
Аахены их сургуулийн цахилгааны инженер ба мэдээллийн технологийн тэнхимүүд
оюутнуудад зориулан инженерийн үндсэн ур чадварт суралцах хичээл бий болгосон.
Энэхүү хичээл нь уламжлалт лекц, семинар, мөн роботын лабораториудаас бүрдэнэ
[Institute of Imaging & Computer Vision, 2007]. Энэхүү хичээлийн үндсэн зорилго нь 2007
оноос өмнө Аахены их сургуулийн цахилгааны инженерийн хөтөлбөрт гарч байсан онол
практикийн мэдлэгийн зөрүүг арилгах, оюутнуудад шаардлагатай байгаа мэдлэг ур
чадварыг нь хөгжүүлэх явдал юм. Түүнчлэн их сургуулийн сургалтын эхний хичээлүүд
инженерийн үндсэн ойлголтуудыг бодит амьдралтай холбон оюутнуудын суралцахуйг
идэвхжүүлэх зорилготой.
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Бологна процесс
1999 онд Европын 29 орон Европын Дээд Боловсролын Хүрээнд оюутнуудын шилжилт
хөдөлгөөнийг дэмжих, хүлээн зөвшөөрөх байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор боловсролын
системд зохицуулалт хийхийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү гэрээ нь Бологна хотод
хийгдсэн бөгөөд тунхаг бичгийг Бологна Процесс хэмээн нэрлэгдсэн. Энэхүү процессыг
хэрэгжүүлэх явцад Германы их дээд сургуулиудыг дипломд суурилсан системээс
бакалавр магистрын төвшний олон улсын систем рүү шилжихийг хүчээр хийлгэсэн. Энэ
өөрчлөлтийн явцад олон сургуулиуд шинэ журам болон магадлан итгэмжлэлийн
шаардлагад нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөрүүдээ шинэчилж, томоохон өөрчлөлтүүдийг
хийсэн.
Аахены их сургуулийн цахилгааны инженер ба мэдээллийн технологийн тэнхим 2007
онд цахилгааны инженер ба мэдээллийн технологийн тэнхимийн хөтөлбөрөө
шинэчилсэн. Сургалтын хөтөлбөр дэх өөрчлөлт нь орчин үеийн сургалтын
стандартуудыг дагаж мөрдөх, оюутнуудад инженерийн сайн мэдлэг, ур чадварыг олгох
зорилготойгоор хийгдсэн. Олон хичээлүүд шинэчлэгдэн, зарим нь хасагдан, зарим нь
бүр шинээр бий болсон. Тухайлбал, өрөмдлөг, эрэг шураг, бэхэлгээ, ороомог гэх мэт
зүйлс зааж байсан механик инженерийн хичээлийг бакалаврын төвшинд болиулсан.
Үүнтэй зэрэгцэн төгсөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, их сургуулиас гарах, завсардах явдлыг
багасгах оролдлогууд хийгдэж байна.
Удиртгал хичээл болон лабораторийн зорилго
Идэвхжүүлэлтийг нэмэгдүүлэх
Цахилгааны инженерээр суралцах нь нь урт хугацааны зорилго байдаг. Оюутнуудад
эхнээсээ сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх нь эерэг үр дүн гаргахад маш чухал. Энэ нь
оюутнуудыг тууштай байлгаж тулгарах сорилуудыг даван гарах шийдэмгий зангаа
нэмэгдүүлэхэд идэвхи өгдөг.
Онолын практик талыг онцлох
Инженерийн сургалтын эхний жилүүд суурь шинжлэх ухааны үндсэн мэдлэгийг олгоход
чиглэсэн байдаг. Эдгээр онолын хичээлүүдийн утга учрыг оюутнууд олж харахад
бэрхшээлтэй байдаг. Иймд тэнхимийн зүгээс онолын практик асуудалд голлон
анхаарсан шийдлүүдийг эрж хайсан.
Математик ур чадварын ялгаатай байдал ба зөрүүг арилгах
Оюутнууд өөр өөр боловсролын систем, сургуулиудаас ирсэн тул математик чадварын
хувьд эрс тэрс ялгаатай байсан. Германд боловсролын тогтолцоо нь тухайн бүс нутгийн
удирдлагын дор хэрэгждэг тул хэдийгээр оюутнууд нэг улсынх ч гэлээ математик гэх мэт
суурь шинжлэх ухааны мэдлэгийн төвшин өөр өөр байдаг. Зарим оюутнууд комплекс
тооны талаарх мэдлэг сайн ч стохастикийн талаар маш бага мэдлэгтэй байхад зарим нь
эсрэгээрээ байх жишээтэй. Эдгээр ялгаатай байдлыг таньж мэдэх, шийдвэрлэх нь
Аахены их сургуулийн нэг чухал зорилт болсон.
Хөтөлбөрийг танилцуулах
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Инженерийн 1-р курст ямар нэг хэл дээр программ бичиж үзээгүй олон оюутнууд байсан.
Зарим нь сонирхлоороо эсвэл дунд сургуульдаа программ бичих талаар суралцсан
байдаг. Оюутнуудын математик чадварын ялгаатай байдлаас үүсэх суралцах үйл
ажиллагаанд тулгарах бэрхшээлийг арилгах, нэг төвшинд аваачих зорилгоор энэхүү
зөрүүг арилгах шийдлийг олох шаардлага тулгарсан.
Багаар ажиллахыг дэмжих
Ихэнх их сургуулиудын 1-р курсын инженерийн хичээлүүдийн адил Аахены их
сургуулийн эхний жилийн хичээлүүд ч уламжлалт лекц, семинарын хичээлд түлхүү
анхаарч, багийн ажиллагаа цөөн байдаг. Гэсэн ч, тэнхимээс оюутнуудыг хамтарч
даалгавар гүйцэтгэх, багаар ажиллуулах нь маш чухал гэдгийг олж харан хамтран
суралцах багуудыг бий болгох замаар мэргэжил нэгтнүүдийн холбоог бий болгох,
улмаар сонгосон мэргэжлийнхээ сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж чадна гэж үзсэн.
CDIO стандартууд болон сургалтын хөтөлбөрийн тодорхойлолтууд, шинжилгээ
Энэхүү өгүүлэл нь CDIO стандартууд болон сургалтын хөтөлбөрийг дагаж мөрдөх
талаас ньАахены их сургуулийн инженерийн удиртгал хичээл болон оюутнуудын
сургалтын үр дүнд дүн шинжилгээ хийсэн юм. Хоёр дахь зорилго нь сонирхогч талуудад
өөрсдийн хичээлээ бэлтгэж сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулахад нь мэдээлэлийн
болон дүн шинжилгээний үр шимийг хүртэх боломж олгох явал юм.
Өгүүллийн бүтэц
Энэхүү өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй. Хичээлийн агуулга, хэрэгжүүлсэн дэлгэрэнгүйг
хоёрдугаар хэсэгт буюу “Хичээлийн тайлбар” хэсэгт тусгагдсан. CDIO стандартууд болон
сургалтын хөтөлбөр 2.0-ийн хэрэглээ, зураглалыг гуравдугаар хэсэгт буюу “CDIO
стандартуудын дүн шинжилгээ” хэсэгт хэлэлцэнэ. Хамгийн сүүлийн хэсэгт үр дүнгүүдийг
нэгтгэн дүгнэсэн.
ХИЧЭЭЛИЙН ТАЙЛБАР
Цахилгааны инженер ба мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн эхний улиралд бүх
оюутнууд инженерийн удиртгал хичээлд оролцоно. Германы бүрэн дунд боловсролын
системийн өөрчлөлт 1 , Германд цэргийн алба заавал хаах журмыг цуцалсан зэргээс
шалтгаалан сүүлийн жилүүдийн суралцагчдын тоо өндөр хэлбэлзэлтэй байгаа
(2010/2011 – 399 оюутан, 2011/2012 – 536 оюутан, 2012/2013 – 358 оюутан, 2013/2014 –
502 оюутан). Энгийн багууд ажиллахад хичээлийн хэмжээ хэтэрхий их байгаа юм.
Хичээл 3 хэсэгт хуваагддаг: цуврал лекцүүд, дагалдах дасгалууд, роботын лаборатори.
Семистрийн туршид долоо хоног бүр 2 лекц, 1 дасгал хичээлтэй. Роботын лаборатори
нь битүү үйл ажиллагаатай байдаг. Хичээлийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг Behrens et al-оос
үзэж болно (2008а, 2008b, 2010a, 2010b, 2011)
http://www.lfb.rwth-aachen.de/bibtexupload/pdf/BEH10h.pdf .
Лекцүүд
1

Several German Federal States(including North Rhine-Westphalia (NRW), where RWTH Aachen University is
located) changed from 13 to 12 years of school.
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Цахилгааны инженерийн хөтөлбөрийн Математик аргууд нэртэй хичээл дээр лекцийн
хичээл явагдана. Энэ хичээл цахилгааны инженерийн оюутнуудад чухал шаардлагатай
математикийн үндсэн ойлголтууд олгоход чиглэгдэнэ. Лекцийн сэдвүүдийг тэнхимийн
багш нар хамтран сонгож комплекс тоо, шугаман систем тэгшитгэлийн шийдэл,
матрицын тооцоолол, түүнчлэн синусоид сигнал, Фурерийн хувиргалт, спектр анализ,
дискретчлэл зэрэг сигнал боловсруулах үндэсийг багтаасан. Ерөнхий боловсролын
сургалтаас цахилгааны инженерийн сургалт уруу шилжих шилжилтийг дөхөм болгож
ердийн математикийн хичээлд зарим сэдвүүдийг нэмсэн.
Түүнчлэн, оюутнууд энэ хичээлээр MATLAB-ийн программчлал сурна. MATLAB нь
математик тооцооллын стандарт арга хэрэгсэл болсон тул сургалт, судалгаа
шинжилгээнд өргөн хэрэглэгдэж байна. Оюутнууд эхний хичээлийн жилээс MATLAB
программчлалын мэдлэгтэй болох нь Аахены их сургуулийн цаашдын сургалтанд
төдийгүй боловсролын болон үйлдвэрийн салбар дахь ирээдүйн карьерт маш их ач
холбогдолтой байгаа юм.
Дасгалууд
Сайтар төлөвлөсөн дасгалын хичээлүүд дээр оюутнууд MATLAB хэрэглэн тооцоолол
хийж энгийн даалгавруудыг шийднэ. Анхан шатны болон ахисан төвшний даалгаврууд
нь лекцийн үед танилцуулсан математик ойлголт болон программчлалын аргуудыг
бататгах боломж олгоно.
Роботын лаборатори
Роботын лабораторийн хичээлийг 12 сард багц хэлбэрээр хуваарь тавьж төлөвлөдөг. 8
өдрийн хугацаанд оюутнууд MATLAB, MATLAB-д зориулсан NXT хэрэгсэл, LEGO робот
хэрэглэн инженерийн ур чадвар сорьсон асуудлыг шийдвэрлэдэг. Оюутнууд багийн
ажил, хэлэлцүүлэгт оролцож багийн ажлын танилцуулга хийнэ.
Оюутны баг
Лабораторийн хичээлд Цахилгааны Иинженер ба Мэдээллийн технологи хөтөлбөрийн 1р курсын бүх оюутнууд заавал оролцоно. Цахилгааны инженер ба Мэдээллийн
технологийн тэнхимийн багш бүр оюутнуудын нэг баг удирдана. Хүн хүчний энэ
хуваарилалт нь 8 өдрийн туршид оюутнууд нэгэн зэрэг энэ хичээлд оролцох боломж
олгоно. Танхимын багтаамж, логистикийн бусад параметрүүдээс хамааран 16-30
оюутантай багуудыг нэг доктор оюутан болон 3 хүртэлх тооны төгсөх курсын оюутанууд
сургах туслахуудын үүрэг гүйцэтгэн удирдан чиглүүлнэ.
Хичээлийн цагийн хуваарь
MATLAB ба LEGO лабораторийн хичээлийн цагийн хуваарийг жишээ болгон Хүснэгт 1-д
харуулав. Энэ нь 2012/2013 өвлийн улирлын хуваарь юм.
Оюутнууд эхний 5 өдрийг LEGO NXT техник хэрэгсэл, дагалдах зүйлсийг хэрхэн
ашиглахыг судална. Жишээлбэл эхний хичээлээр робот бүрийн үндсэн эд
ангиудыгголчлон судална.
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Хүснэгт 1. MATLAB meets LEGO Mindstorms лабораторийн цагийн хуваарийн жишээ
Хоёр дахь хичээлээр компьютер болон роботын эд ангиудын хооронд Bluetooth холболт
хэрхэн хийхийг судална. Дараагийн өдрүүдэд мотор түүнчлэн тэмтрүүр, дуу чимээний
мэдрүүр, оптик мэдрүүр, хэт авианы мэдрүүртэй тус тус танилцана. Хоёр оюутантай
багууд нь LEGO NXT иж бүрдэл, компьютерийн MATLAB ашиглан даалгаврыг
гүйцэтгэдэг. Боломжоороо лекцийн сэдэвүүдээ эргэн санаж лабораторийн үйл
ажиллагаандаа онолын үндэслэл болгон хэрэглэнэ. Тухайлбал хөдөлгүүртэй холбоотой
даалгавар комплекс тоо хэрэглэн тоног төхөөрөмжийг шийдвэрлэнэ, дуу чимээний
мэдрүүртэй холбоотой даалгавар сигнал боловсруулах онол дээр хийгдэнэ.
Багаар гүйцэтгэх төслийн ажлууд сүүлийн 3 өдөр үргэлжилнэ. Хоёр оюутантай багууд 4
оюутнаас бүрдэх баг болж нэгдэнэ. Тэдний техник хэрэгсэл баг дундынх болно.
Оюутнууд нэмэлт боломжууд болон өөрсдийн ур чадвараа ашиглан сэтгэн бодож,
МАТLAB програм, LEGO MINDSTORMS NXT техник хэрэгсэлийн мэдлэгээ хэрэглэн
бүтээлчээр шийдвэр гарган олон янзын загвар зохионо. Багшийн удирдлага, зааврын
дор оюутнууд роботоо хийж бүтээн, улирлын эцэст илтгэл бэлдэн, бусад оролцогчидод
өөрсдийн хийсэн бүтээлээ танилцуулна.

Техник ба программ хангамжийн шаардлагууд
Хоёр оюутантай баг бүр MATLAB-тай компьютер хэрэглэн LEGO MINDSTORMS NXT
техник хэрэгслийг угсарна.
Лабораторид хэрэглэгдэх компьютеруудыг хичээлийн жилийн бусад хугацаанд өөр үйл
ажиллагаанд жишээлбэл оюутны лабораторийн ажилд эсвэл төгсөлтийн ажил бичих
зэрэгт ашиглана. Хичээл зохион байгуулагчид LINUX үйлдлийн системтэй DVD болон
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хичээлд шаардлагатай програмуудаар хангана. DVD-тэй лабораторийн компьютерыг
MATLAB, LEGO хичээл дээр хард драйверт ямар нэгэн өөрчлөлт хийхгүйгээр хэрэглэнэ.
8 өдрийн хичээл дууссаны дараа компьютерыг хэвийн ажиллагаанд нь оруулна.
Багууд өөрсдийн даалгаварт хэрэглэх LEGO эд ангиуд болон нэмэлт зүйлсээр
хангагдана. Хоёр LEGO хайрцаг тухайн лабораторт зайлшгүй хэрэглэгдэх бүх эд
ангиудыг агуулсан байна. Илүү ухаалаг робот хийх боломж олгох үүднээс оюутны
багуудыг хоорондоо өөрсдийн зүйлсийг хувааж хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
Оюутнуудын бэлтгэл
Mindstorms Роботын MATLAB, LEGO лаборатори хичээлд оролцохоос өмнө оюутнууд
MATLAB-ийн шалгалтыг амжилттай өгсөн байх ёстой. Энэ нь багийн болон хувь хүний
амжилтанд чухал тул бүх оюутнууд даалгавраа гүйцэтгэхэд шаардлагатай MATLAB-ийн
ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой.
Хичээл эхлэхээс 3 долоо хоногийн өмнө олон сонголттой шалгалтыг онлайнаар авна.
Нэг оюутан энэ шалгалтыг 3 удаа өгч болно. Ихэнх оюутнууд энэ шалгалтыг цагт нь
өгдөг. Цөөн тооны оюутнууд голдуу техникийн хүндрэл, хайхрамжгүй байдал зэргээс
шалтгаалан шалгалтанд тэнцэхгүй байх явдал гардаг. Ийм оюутнуудыг туршлагатай
туслах багшийн удирдлаган дор тусгай хичээл хийлгээд дахин шалгалт өгөх боломж
олгодог. Ихэнхи оюутан энэ шалгалтанд тэнцэж бараг бүгдээрээ лабораторийн хичээлд
оролцох шаардлагыг хангаж чаддаг.
MATLAB багийн шагнал
Жил бүр удирдагч багш болон ивээн тэтгэгчээс бүрдсэн баг тухайн жилийн хамгийн сайн
оюутны төслийг шалгаруулдаг. Төсөл нь шалгарсан оюутнууд тэнхимээс жил бүр зохион
байгуулдаг чуулга уулзалт дээр өөрсдийн роботын талаар видео үзүүлж, богино
хэмжээний ярилцлага өгдөг. Мөн тэд гаргасан хүчин чармайлтынхаа үр дүнд MATLAB
багийн шагналын эзэд болдог. Сүүлийн жилүүдэд шалгарсан роботуудыг их сургуулийн
вэб сайтаас үзэж болно (Behens, 2008a, 2008b).
Лабораторийн хичээлийн үнэлгээ ба санал
Оюутнууд жил бүр тухайн хичээлийн талаар өөрсдийн санал бодолоо өгөх боломжоор
хангагдсан байдаг. Олон сонголттой асуултанд хариулт авч хичээлийг өөр өөр хүчин
зүйлээр үнэлүүлэхээс гадна бичгээр оюутны санал бодлыг нь авдаг. Асуултууд нь
хичээлдээ сэтгэл ханамжтай байсан эсэх, суралцах боломж, багшийн гүйцэтгэл, сэдэв
бүрт өгч буй техник хангамжийн хүртээмж гэх мэт зүйлсийг хамардаг. Оюутнуудын өгсөн
хариулт, сүүлийн үеийн санал асуулгын судалгааны үр дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй
тайлангуудыг [Gross, 2014]-аас харж болно.
CDIO СТАНДАРТЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Аахены их сургуулийн инженерийн удиртгал хичээлийн загвар, хэрэгжүүлэлт
стандартууд болон сургалтын хөтөлбөрийн ихэнхи зорилтуудыг хангаж байна.
CDIO сургалтын хөтөлбөрийн үр үн (Стандарт 2)
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Инженерийн удиртгал хичээл сургалтын CDIO хөтөлбөрт харгалзуулж болох хэд хэдэн
сургах зорилтыг багтааж байна.
1. Хичээлийн мэдлэг, эргэцүүлэл
Удиртгал хичээл учраас энэ хичээл нь математикийн суурь мэдлэг (1.1.1) болон
инженерийн үндсэн ойлголтуудад (1.2) ялангуяа лекц, дадлагын хичээлээр сигнал
боловсруулах чиглэлд илүү анхаарал хандуулсан. Лабораторийн практик даалгаврууд
нь эдгээр мэдлэгийг эргэн сануулж суралцах туршлага, арга барилыг нь гүнзгийрүүлж
эрчимжүүлж байгаа юм.
2. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, онцлог
Роботын лабораторийн хичээл уламжлалт лекц, дадлагын хичээлийн хажуугаар
сургалтын шинэ арга замуудыг санал болгож байгаа юм. Лабораторийн хичээлийн
сүүлийн 3 хоногт гүйцэтгэх бүтээлч ажлын гол түлхүүр элементүүд нь аналитик
эргэцүүлэл, асуудал шийдэх (2.1) үйлдлүүд байна. Оюутнууд өөрсдөө асуудалаа
тодорхойлох, сонголт хийх (2.1.1), загвар гаргах (2.1.2) зэрэгт урам зориг орно. Зарим
баг асуудлыг бүхэлд нь таньж мэдэхийн тулд нилээд гүнзгий дүн шинжилгээ (2.1.3) хийх
ёстой болдог. Ингэж хийх явцдаа шинэ сорилтуудад туршлагждаг. ЛЕГО мэдрүүрийн
хязгаарлагдмал нарийвчлалтай утга, ЛЕГО элементүүдийн бат бөх шинж чанар зэрэг нь
таниж мэдэх, ойлгох ёстой бодитой шаардлагуудыг бий болгодог. Эдгээр шаардлага,
тодорхой бус байдлуудыг (2.1.4) багууд загвар гаргах (2.1.5) үедээ тооцох ёстой болдог.

Оюутнуудын хувьд урьдчилан тодорхойлсон даалгавар эсвэл роботын загвар гаргах,
хийж бүтээх аль алиныг шийдэхэд туршилт хийх, шинжлэн судлах, мэдлэгийг олж авах
(2.2) нь чухал юм. Ийм ажлын хүрээнд таамаглал (2.2.1) дэвшүүлэх нь зайлшгүй чухал
юм. Бага зэргийн туршилт тухайн асуудлыг зөв тодорхойлоход (2.2.3) хэрэгтэй байж
болно.
Иж бүрэн системийн загвар гаргах үндсэн суурь нь системтэй сэтгэлгээ (2.3) байдаг.
Нэгдмэл арга (2.3.1) нь роботын хамгийн сүүлийн хувилбарыг дүрслэн төсөөлөхөд
зайлшгүй хэрэгтэй. Оюутнууд төрөл бүрийн механик болон цахилгаан эд ангиудын
хоорондын харилцан үйлчлэл, мөн программын кодын товч тэмдэглэл, харилцан
үйлчлэлийг ойлгож мэдэх ёстой (2.3.2). Шийдлийг зохион бүтээж зайлшгүй шаардагдах
шинж чанаруудыг бий болгох үед цаг хугацааны шахуу байдал, гар дээрх техник
хангамжийн хязгаарлагдмал байдал зэрэг нь үйл ажиллагааг чухлаар нь эрэмбэлэх,
анраарал хандуулах (2.3.3), тохиролцох, шийдвэр гаргахыг (2.3.4) шаардаж байдаг.
Сургалтын хөтөлбөрийн (2.4) заалт нь хандлага, сэтгэлгээ, суралцах аргад чиглэсэн
байдаг. зохион бүтээх хангалттай орон зай байгаа үед оюутнууд роботоо шинээр
төсөөлөн сэтгэж зохион бүтээдэг.
Маш богино хугацаанд асуудлыг шийдэхийн тулд өөрсөддөө зорилго тавин тэд төсөлдөө
анхаарал хандуулж тус тусдаа болон багаараа шийдвэр гаргаж (2.4.2) байдаг. Бүтээлч
сэтгэлгээ (2.4.3), шүүмжит сэтгэлгээ (2.4.4) ийм үйл явцын жинхэнэ хэсэг нь байдаг.
Ихэнхи багууд роботын төслөө хийхдээ өөрсдийн мэдээлэл, туршлага, сонирходог
зүйлээс санаа гаргаж ирдэг (2.4.4).
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Үүнээс гадна ихэнхи оюутнууд шинэ, бүтээлч сургалтын орчинг мэдэрч дадлагажин хамт
суралцагчидтайгаа илүү ойр дотно танилцдаг. Энэ нь тэдний цаашдын суралцах үйл
ажиллагаанд нөлөөлж багш оюутнуудын харилцааны хандлагад ч өөрчлөлт бий болгоно
(2.4.6). Цаг ашиглалт болон нөөцийн удирдлага нь мөн чухал хүчин зүйлс юм (2.4.7).
Багууд төсөлөө гишүүн бүрийн хийх ёстой өөр өөр үүрэг болгон хувиарлан нэгэн зэрэг
хийж дуусгаад 3 өдрийн дотор робот хийхдээ өөрсдийн үр дүнг нэгтгэх хэрэгтэй юм.
Лабораторийн хичээл болон багийн ажлын үед ёс зүй, тэгш эрх, бусад үүрэг
хариуцлагуудыг (2.5) холбоно. Зарим баг нь олон үндэстний оюутнуудаас бүрдсэн, өөр
өөр суурь мэдлэгтэй ирсэн байдаг. Ийм багт тэгш эрх, олон талт байдал маш чухал юм
(2.5.5). Хэдий тийм ч бүх оюутан өөрсдийн багт итгэж найдах, үнэнч байхын ач
холбогдолд суралцдаг (2.5.6).
3. Багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвар
Багаар ажиллах (3.1) нь төслийн багт маш чухал. Багаа хурдан бүрдүүлж (3.1.1) багийн
албан ёсны үйл ажиллагааг бий болгоход маш бага хугацаа зарцуулна. Түүнээс гадна
багууд төлөвлөлт хийх, багийн дотоод журам зохиох, санал гаргах, дотоод зөрчлийг
арилгаж шийдвэрлэх, нийтийн зорилгыг тодорхойлох зэрэг багийн үйл ажиллагааны
олон хүчин зүйлст суралцана (3.1.2). Багууд далд эсвэл ил тод байдлаар багийн бүтцийг
бүрдүүлдэг бөгөөд багийн зарим гишүүд багийн удирдагчийн үүргийг авах алхамуудыг
байнга хийдэг (3.1.4).
Ангийн оюутанууд, багш нарт зориулан танилцуулга хийхийг шаардах нь харилцааны
стратеги бодлогондоо шийд гаргах (3.2.1), өөрсдийн төслийн талаар слайд бэтгэхэд
(3.2.4) нөлөө үзүүлдэг. Яриж танилцуулах үедээ (3.2.6) график болон бусад мэдээлэлийн
хэрэгсэлийг (3.2.5) хэрэглэнэ. Багаар ажиллах явцад оюутнууд бий болгосон
харилцаагаа хадгалахын зэрэгцээ бусдыгаа сонсох ёстой (3.2.7). Үнэндээ маргалдаан,
өөр өөр санал бодлын зөрчилдөөн үүсдэг. Багууд зөрчилдөөн маргалдааныг арилгаж
төслөө цаашид үргэлжлүүлэхийн тулд байнга хэлэлцүүлэг хийж харилцан буулт хийх
(3.2.8) ёстой. Энэ нь багийн гишүүн бүр өөрийн санал бодлоо ойлгомжтойгоор тодорхой
илэрхийлж байхыг шаарддаг (3.2.9). Хэдийгээр гадаад оюутнуудыг хэлний курст суухыг
шаарддаг боловч зарим багуудад герман хэлэндээ муу оюутнууд байдаг. Энэ
тохиолдолд багийн гишүүд англи болон бусад хэлээр хоорондоо харилцах нь ч бас
өгөөжтэй байж болох юм (3.2.10).
4. Санаа гаргах, загвар зохиох, хийж бүтээх, ажиллуулж хэрэгжүүлэх системүүд
Оюутнууд багийн зорилгоо тодорхойлох, шаардлага, бэрхшээлийг (4.3.1) ойлгохын тулд
инженер техникийн системд (4.3) оролцож байж асуудлыг шийдэх эсвэл даалгаврыг
гүйцэтгэх санаа бодол гаргаж ирдэг. Оюутнууд системийн талаарх ерөнхий төсөөлөл,
хийц бүтэцийг (4.3.2) тодорхойлохдоо өөрт байгаа ЛЕГО техник хэрэгсэл, MATLAB-ийн
ур чадвараа маш уян хатан байдалаар ашиглана. Энэ нь хоорондоо тохирох
интерфэйсээр холбогдсон өөр өөр дэд системүүдэд (4.3.3) хувааж зохион бүтээнэ.
Робот системийн загвар зохиох (4.4) үйлдэл нь өөрчлөгдөн хөгжиж байдаг туршилтын
анхны загварыг бодож олох хүртэл өөр өөр арга зам, олон удаагийн үйл явцын талаар
байнга хэлэлцүүлэг хийхийг шаардана.
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Оюутнууд даалгаварт өгөгдсөн роботыг зохион бүтээхээр өөрсдийн мэдлэг чадвараа
хэрэглэх үед загвар гаргах үйл ажиллагаанд суралцана (4.4.4). Түүнчлэн тэд загвараа
оновчтой болгохын тулд модел хийх, тест хийх, сайжруулах үйлдэл хийдэг.
Хийж бүтээх үйлдлийг (4.5) 2 хэсэгт хуваана. Эхний хэсэг нь өөр өөр эд ангиудаас
угсрагдах мехатроник роботын (4.5.2) хийц байна. Үүнд ЛЕГО тоглоом хэрэгсэлийн эд
ангиудын хэмжээсийн нарийвчлал, угсаралтын суулт чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Хоёрдох хэсэг нь программ бичиж хэрэгжүүлэх үйлдэл байна (4.5.3). Энд үндсэн санааг
өөр өөр үйлдийн хэсэг, функцэнд хуваана. Багууд роботын үйлдлээ гүйцэтгэх туршилт,
баталгаажуулалтаас үнэ цэнэтэй мэдээллийг олж авдаг (4.5.5).
Үйлдэлээ гүйцэтгэж байгаа роботын видео бичлэг (4.6) болон ангийхандаа тавих
танлцуулга цаашид ажиллуулах зааварчилгаа бичих, эцсийн хэрэглэгчдэд сургалт
явуулах бэлтгэл ажил болдог (4.6.2).
Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр (Стандарт 3)
Aахены их сургуулийн Цахилгааны инженер, Мэдээллийн технологи мэргэжлийн
бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх явцад зарим агуулга, сэдвүүдийг
хөтөлбөрөөс хасч, оюутнуудыг эхний улиралдаа болон цаашдаа амжилттай суралцахад
нь тусламж болгон инженерийн удиртгал хичээлийг шинээр оруулж өгсөн.
Энэ хичээл зайлшгүй шаардлагатай байгаа техник ур чадваруудыг тухайлбал математик,
сигнал боловсруулалт, МАТLAB программчлал, түүнчлэн хувь хүний, харилцааны,
систем зохион бүтээх ур чадваруудыг (Стандарт 2) хөгжүүлнэ. Лабораторийн хичээл
дараах сургалтын зорилгуудыг агуулна:
-

Сигнал боловсруулах математик аргууд
МАТLAB хэрэглэн програм болон хэрэглэгчийн график интерфэйс зохиох,
хэрэгжүүлэх,
Робот удирдах иж бүрэн алгоритм зохиох
Багаар ажиллах, бие биенээсээ суралцах, хэлэлцүүлэг хийх
Илтгэх ур чадвар

Инженерийн удиртгал (Стандарт 4)
Цахилгааны инженерийн Математик аргууд нэртэй хичэээл болон дагалдах
лабораторийн хичээлүүд хамтдаа инженерийн удиртгал хичээлийг бий болгоно.
Инженерийн удиртгал хичээл асуудал шийдэх, багаараа загвар гаргах дасгал хийх,
систем бий болгох түүнчлэн хувь хүний болон харилцааны ур чадвар, хандлагыг
хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулна.
Зохион бүтээх дадлага (Стандарт 5)
Лабораторийн хичээл нь тухайн багийн сонгон авсан ямар нэгэн асуудлыг шийдэхэд
робот хийхэд олж авсан загвар зохиох, хийж бүтээх туршлагаа оюутнууд хэрэглэнэ. Энэ
хичээл нь инженерийн үндсэн зарчмын талаарх сургалт ба инженерийн салбар дахь
тэдний өсөн дэвжих карьерийн замналын хоорондын холбоосыг таньж мэдэхэд нь
оюутануудад туслаж CDIO-ийн үндсэн зорилгыг биелүүлэхэд дэмжлэг болно.
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CDIO ажлын байр (Стандарт 6)
Байгаа дэд бүтцээ үр дүнтэй ашиглах зорилгоор Aахены их сургуулийн Цахилгааны
инженер ба Мэдээллийн технологийн тэнхимийн багш нарт бүх оюутнуудыг ( 2013/2014
хичээлийн жилийн намрын улиралд 500-аас олон) хувааж хуваарилдаг. Энэ
зохицуулалтаар 16-30 оюутантай багт 3-4 удирдагч багш, багуудад хангалттай зай
талбайтай байхаар зохион байгуулдаг бөгөөд оюутнууд эргэн тойрондоо чөлөөтэй
хөдлөх, асуудлыг хэлэлцэх, загвараа тестлэх гэх мэт төслийн хугацаанд чөлөөтэй
ажиллах боломжоор хангагдсан байдаг.
Оюутнууд бакалавр, магистр, докторын төвшний сургалтуудад хамрагдах явцдаа
компьютерээр тоноглогдсон хэд хэдэн сургалтын өрөөнүүдийг ашигладаг. Мөн тэд
томоохон багтаамжтай компьютерүүдийг ашигладаг бөгөөд эдгээрт хамгийн сүүлийн
үеийн инженерийн лицензтэй программууд суулгасан байдаг, жишээлбэл MATLAB,
Simulink®-ийг гэртээ болон сургуулийн орчинд үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой.
Идэвхтэй сургалт (Стандарт 8)
Роботын лабораторийн хичээлийн суралцах орчин нь хамтарч ажиллах хэлбэрээр
зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутнууд жижиг группүүдэд хуваагдан өөр өөр
даалгавруудыг гүйцэтгэж байдаг. Үр дүнгийн талаарх оюутнуудын дунд санал асуулга
явуулсан ба оюутнууд хичээлийн талаар сэтгэл ханамж өндөртэй байсан (Gross, 2014).
Тэдний санал асуулгын хариултуудаас харахад оюутнууд өөрсдийн сургалтын амжилтаа
тодорхойлсон бөгөөд хичээлийн идэвхи сайжирсан, жишээ нь хичээлийн туршид
туршлага хуримтлуулсан талаараа дурьдсан байсан.
Багш нарын ур чадварыг сайжруулах (Стандарт 10)
Роботын хичээлийн сургах үйл ажиллагаанд Цахилгааны инженер ба Мэдээллийн
технологийн тэнхимийн бүх багш нар оролцсоноор сургах заах арга зүйг маш
эрчимтэйгээр түгээн дэлгэрүүлсэн. Сургалтын хөтөлбөрийн дээд курст ордог багш нар ч
гэсэн инженерийн удиртгал хичээл заасан арга барилд суралцсан. Энэ нь хичээлийн
мэдлэг түүчлэн MATLAB –ийн чадвар, багаар ажиллах чадварыг бодитой болгосон.
Багшид туслах оюутнуудыг ажлаа эхлэхээсээ өмнө багшлах сургалтанд хамрагдахыг
шаардана. Сургалтаар тэдний багшлах ур чадварыг нэмэгдүүлэх бөгөөд шууд бусаар
байдлаар роботын хичээлд оролцогчдоос туршлага хуримтлуулж байдаг. Хичээлд олон
өнцгөөс буюу дахин дахин оролцох нь багшийн туслахаар ажилласан оюутнуудад өмнө
нь эзэмшсэн мэдлэг ур чадвараа ашиглах, мөн дахин сэргээх боломжууд өгдөг.
ДҮГНЭЛТ
Aахены их сургуулийн Цахилгааны Инженерийн Математик Аргууд хичээл болон
инженерийн удиртгал хичээлийн MATLAB, LEGO лабораториуд хичээлийн хөтөлбөрт
жагсаасан сургалтын зорилгоо биелүүлсэн. Энэхүү өгүүлэлд үндсэн болон шууд бус
зорилтууд CDIO хөтөлбөртэй нийцэж байгааг судалсан болно. Түүнчлэн CDIO
стандартыг хэрэглэж хичээлийн зохион байгуулалттай харьцуулсан. Бид өндөр төвшинд
нийцэж байгааг олж тогтоосон. Энэ үзэл баримтлал CDIO –ийн тодорхойлсон орчин
үеийн өндөр чанартай инженерийн боловсролын ихэнхи шинж чанарыг мөрдөж байна.
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Зөвхөн нэг хичээлээр CDIO стандартууд эсвэл сургалтын хөтөлбөр 2.0-ийг мөрдөх
боломжгүйг инженерийн удиртгал хичээлийн төгс жишээ болсон Цахилгааны
Инженерийн Математик Аргууд хичээл болон MATLAB, LEGO лаборатори нотолж
байна (Стандарт 4). Энэхүү үзэл баримтлал CDIO-ийн нэгдсэн хөтөлбөрийн тулгын
чулуу болж чадна гэдэгт итгэж байна.
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ХАРИЛЦАН БИЕ БИЕДЭЭ ЗААХ АРГА НЬ СУРГАЛТЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
Mikael Cronhjort
Lars Filipsson
Швед улс, Стокгольм дахь КТН Роял Технологийн дээд сургууль
Maria Weurlander
Швед улс, Стокгольм дахь Каролин их сургууль
ХУРААНГУЙ
КТН Роял Технологийн сургуульд инженерийн чиглэлээр эхлэн суралцагчдад
уламжлалт лекцийн аргын оронд тооны хичээл дээр бие биедээ харилцан заах (Peer
Instruction – PI ) аргаар хичээл орсон бөгөөд энэхүү туршилтын тухай өгүүлэлд
өгүүлнэ. Туршилтын үр дүнг хянах боломжтой байлгахын тулд бусад ангид ном сурах
бичиг, давтлага, шалгалтыг урьдын хэвээр орсон. Оюутны өмнөх мэдлэгийг сорил
тест авч, харин курсын дараах мэдлэгийг бичгэн шалгалт хэлбэрээр авсан. Бидний
судалгаа PI аргаар суралцагчдын мэдлэг нь уламжлалт лекцийн аргаар сурсанаас
илүү тооны хичээлийг ойлгоход нь тус болсон эсэх мөн энэ нь заах аргад тооцогдож
болох эсэх талаар авсан асуулгад үндэслэсэн. Хариултуудаас харахад PI аргаар
хичээл ороход оюутнууд илүү идэвхтэй, биеэ дайчилж байсан нь таатай санагдсан
боловч тэдний хариулт бага зэрэг хүч сорьсон, хэцүү байсныг хэлсэн. Гол асуудал
нь номоо түрүүлж уншихад төвөгтэй байсан гэж хариулсан байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Бие биедээ харилцан заах (Peer Instruction – PI ) арга, тооны хичээл, суралцагчийн
суралцах чадвар, оюутны ойлгоц.
УДИРТГАЛ
Хэдийгээр олон дутагдалтай талтай боловч лекц нь их сургуулийн математик,
шинжлэх ухааны сургалтад голлох байр суурь эзэлсэн хэвээр байна. Лекц нь оюутны
өөрийн мэдлэгийг маш багаар нэмэгдүүлж, тэднийг мэдээллийн идэвхгүй хүлээн
авагч болгох хандлагатай байдаг. Заах болон суралцах гол аргаар лекцийг ашиглах
нь илтгэгчийн мэдлэгийг ямар нэг хэлбэрээр оюутанд дамжуулах эсвэл сүүлийн
жилүүдэд асуугдах үйл явцыг илэрхийлэх болсон. Цаашилбал оюутан ямар нэг юм
олж авах эсэх нь тухайн оюутны хандлагаас хамаардаг бөгөөд тэд гол баримт,
үндсэн зарчмуудыг тогтоож авах цээжлэх хэрэгтэй болдог ингээд хожим нь
тархиндаа үндсэн зарчмын талаар ч ойлголтгүй өнгөрдөг. Харин оюутны сурах үйл
ажиллагааг илүү үр дүнтэй байлгахын тулд тэднийг аль болох бүтээлчээр ажиллах
боломжтой материалаар хангах, төгссөний дараа хийхээр зорьж буй үйл
ажиллагаатай нь холбоотой дадлагын ажил гүйцэтгүүлэх, цаг завыг нь зарцуулуулах
шаардлагатай байгаа юм. Уг хичээл нь оюутанд амжилт гаргахад нь түлхэц үзүүлэх
зорилготой бөгөөд бүтээлч байх зарчимд үндэслэн загварчлагдсан.
Ахлах сургууль, дээд сургуулийн математикийн хичээл хооронд асар том ялгаа бий.
Агуулгын хувьд ч тэр, соёлын хувьд ч тэр энэ ялгаа зааг гарч байдаг. Заах арга зүйн
дадлага хэсэгт жишээгээр үзүүлсэнчлэн математикийн сэдвийн хүрээнд өгөх ойлголт,
үнэлгээ, явцын шалгалт зэрэг нь ахлах сургууль болон дээд сургуульд өөр өөр
байдаг. Тиймдээ ч их сургуулийн багц хичээлийн агуулга нь бүхэлдээ оюутанд
математикийн хичээл дээр маш идэвхтэй дадлага хийлгэхэд чиглэгдсэн байх ёстой
бөгөөд тийм байхаар төлөвлөх нь туйлын чухал гэдгийг харуулж байгаа юм. Оюутанд
тохиолддог бидний мэдэх бэрхшээл бол оюутан цээжлэх замаар суралцдаг, тиймээс
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оюутныг сурах үйл явдалд оролцуулж, хичээл зүтгэл гаргахад нь зориулж гаргах
багшийн зүтгэл, сэдвийн хүрээнд ойлгуулах гээд байгаа гүн утгыг тэд ойлгоход
бэрхшээл тулгардаг. Дуурайхаас илүү бүтээхэд чиглэсэн, горимын ойлголтоос илүү
урьдчилсан ойлголт өгөх гэх мэтчилэн оюутнуудыг идэвхтэй байлгах зорилготой маш
олон оролдлогууд хийгдэж байсан.
Маш олон их сургуулийн физикийн ангиудад ойголтуудаас хийсэн асуудлын сан
ашиглах (Forced Concept Inventory- FCI) буюу урьдчилсан / бататгах шалгалт авах
зэргээр ойлголтын түвшинг хэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагаа тун цөөн. Бодит
байдал дээр уламжлалт аргаар заалгадаг оюутнуудын үлэмж хэсэг нь татах хүч
болон бусад үзэл баримтлалын талаарх гүнзгий мэдлэг олж авч чаддаггүй, тэр ч бүү
хэл ихэвчлэн иймэрхүү хичээлийг тасалдаг байна.
Бие биедээ харилцан заах (Peer Instruction – PI ) аргыг 1990-д оны эхээр Эрик Мазур
гэгч оюутнуудын идэвхийг нэмэгдүүлэх, ойлгож суралцах үйл ажиллагааг дэмжих
зорилгоор бий болгосон. Энэхүү арга танилцуулагдсанаас хойш физик болон бусад
хичээлд энэ аргыг ашиглах нь маш үр дүнтэй гэдэг нь нотлогдсоор байгаа. PI аргыг
ашиглан оюутнууд горимын болон ойлголтын тестүүдийг амжилттай гүйцэтгэдэг.
Сүүлийн үеийн судалгаанаас харахад энэхүү аргыг ашиглан оюутны суралцах
чадварыг 2 дахин нэмэгдүүлж болно гэж үзэж байгаа.
Өнөөгийн их сургуулиуд дахь математикийн сургалт нь өмнө дурдсан физикийн
хичээл дээрх шиг нөхцөл байдалтай олон талаар төстэй байгаа юм. Ерөнхийдөө
үндсэн тоо, шугаман алгебрийн хичээлүүдийн таслалтын зэрэг харьцангуй бага.
Гэсэн ч маш олон багш нар, оюутнууд хичээлийнхээ үндсэн суурийг ойлгохгүй гардаг
ба дараа нь язгуур зарчим бүхий энгийн жишээг ч тайлбарлаж чадахгүй байгааг
анзаарсан байдаг. Тэд зөвхөн ямар нэг өгөгдсөн загварт тоо орлуулахыг сурдаг ба
үндсэн утгын талаар ойлголт дутмаг, зарим сэдвээр огт юу ч мэддэггүй байна.
PI аргаар тооны хичээлийг заах зарим нэг оролдлого хийгдэж байжээ. Хэдий тийм
боловч анхан шатны судалгаанаас харахад энэ чиглэлээр ямар ч харьцуулсан
судалгаа, материал байхгүй байна.
Төдийгөөс өдий болтол математикд FCI-тэй эн тэнцэх багц хичээлийн явцад
ойлголтыг хэмжих нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хараахан гараагүй ч зарим нэг
оролдлого хийгдэж байсан юм. Тооны ойлгоц хэмжих /CCI/ арга танилцуулагдаж
байсан боловч олон тооны математикчид болон математикийн багш нарт хараахан
танил болж чадаагүй. Тиймээс энэхүү судалгаандаа бид багц хичээлийн хүрээнд олж
авсан мэдлэгийг хэмжиж үзэхээр шийдсэн юм. Харин өмнөх мэдлэгийг нь шалгахдаа
бид сорилын тест авсан.
Судалгааны гол зорилго бол стандарт Тооны хичээл дээр тусгай хяналтан дор
уламжлалт лекцийн аргын оронд PI аргыг ашиглан туршилт хийх ба ингэснээр
оюутны суралцах чадвар сайжирч байгаа эсэх болон PI талаарх оюутны ойлголт нь
заах арга хийгээд суралцахуйн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болж чадаж байгаа
эсэхийг судлах явдал юм.
АРГА ЗҮЙ
КТН Роял Технологийн их сургууль нь Швед улсын Стокгольм хотод байдаг ба жил
бүр ойролцоогоор 2000 гаруй инженерийн чиглэлийн шинэ элсэгч авдаг техникийн их
сургууль юм. Суралцагчдын ихэнх нь эхний семестртээ SF1625 багц хичээл болон
тооны хичээл үздэг. Энэ нь тэдний дараа дараагийн үзэх хичээлд суурь болдог маш
чухал хичээл бөгөөд инженерийн хэрэглээнд маш өргөн хэрэглэгддэг. Одоогийн
байдлаар уг хичээлийг оюутнууд маш ихээр таслаж байна. 2012 оны эхний хагаст
гэхэд таслалтын хувь 56 хувь байсан.
БАГЦ ХИЧЭЭЛИЙН БҮРДЭЛ
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Уг багц хичээл нь нийт 21 лекц (90 минут) , 13 семинар болон асуудал шийдвэрлэх
цагуудтай (90 минут). Багц хичээлийн төгсгөл бичгээр шалгалт авах замаар
оюутнуудыг үнэлдэг. (9 асуудал, 5 цаг) Гэхдээ дараагийн шатанд ахиулахын тулд 2
асуулга, 4 семинар хамгаалсан байхыг шаарддаг. Оюутнууд хэд хэдэн бүлэгт
хуваагдаж лекцэнд суудаг боловч бүх оюутнаас зэрэг шалгалт авдаг.
Иймээс бид энд дараах туршилтыг явуулсан. Лекцийн зөвхөн нэг бүлэгт уламжлалт
лекцийн оронд PI аргыг ашигласан бөгөөд бусад ангид бүх зүйлийг хэвээр нь
байлган, ном товхимол сурах бичиг, шалгалт шүүлэг нь бүх бүлэгт ижил байхаар
тохируулсан. Ингэснээр бид өөр заах арга хоорондын ялгааг харах боломжтой
болох юм. Хичээл эхлэхээс өмнө бид сорилын тест авч оюутнуудын өмнөх мэдлэгийг
шалгасан. Ингээд багц хичээлийн дараа шалгалт авч үр дүнг харьцуулсан.
ЗААХ БОЛОН СУРАЛЦАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.
PI ангид бүгд дараах дарааллаар хийгдсэн.
1. Урьдчилсан уншлага. Хичээлийн цаг болгонд тухайлсан өөр өөр уншлагын
даалгавар өгнө.
2. Уншлагын тайлан. Хичээл бүрийн эхэнд тухайн уншсан зүйлийн хамгийн гол,
чухал гэж үзсэн агуулга, теоромыг оюутан өөрийн ойлгосноор тайлбарлана. Мөн
уншлагын тайлан хэсгийн нэг онцлог нь оюутнууд юуг огт ойлгохгүй байгаа талаар
бичих ёстой.
3. Зарим тохиолдолд лекцүүд нэр томъёо, түүнтэй адилтгах жижиг зүйлсийг
тайлбарлах танилцуулга маягаар эхэлнэ. Эдгээр тайлбарууд нь оюутны уншлагын
тайланд үндэслэсэн байх ба тэрчлэн оюутнуудын ойлгоогүй зүйлсийг тайлбарлахад
чиглэнэ. Мөн тайлбарын явцад багш сэдвийг нухацтайгаар уншсан, уншлагын
тайлангаа сайн бичсэн оюутнуудыг урамшуулах, магтах замаар идэвхжүүлнэ.
4. Ингээд үндсэн заах, суралцах үйл ажиллагаа эхэлнэ. Багш олон хариулт бүхий
асуулт танилцуулна. Оюутнууд өөрсдийн зөв гэж бодож байгаа хариултаа кноп дарж
хэлнэ. Хэрэв 30-70% нь зөв хариулт өгвөл оюутнуудыг өөртөө хамгийн ойр сууж буй
хүмүүстэй зөвлөлдөхийг хүснэ. Ингээд багш залыг тойрч хэлэлцүүлгийг сонсох
бөгөөд тусламж шаардлагатай хэсэгт нь чиглэл өгнө. Хэрэв оюутнуудын ихэнх нь зөв
хариулт олж чадахгүй бол хариултаа өөр бүлгийн хариулттай харьцуулж үзэхийг
хүснэ. Ингээд хэлэлцүүлэг дууссаны дараа дахин кноп дарж нэг нэгээрээ хариултаа
хэлнэ. Ингэхэд хариулт 70-с илүү хувьтай, 90 хувьтай гэж явсаар зөв хариултыг
олно.
5. Ингээд ихэнх оюутнууд зөв хариу гаргасны дараа багш яагаад сонгосон хариулт
зөв байсныг ерөнхийд нь тайлбарлах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд яагаад
бусад сонголтууд нь буруу байсныг тайлбарладаг.
6. 90 минут үргэлжлэх нэг лекцэн дээр бид ихэнхдээ 6-10 асуултын хариу олдог.
Хичээлийн сэдвийн хувьд Америкийн зарим жишээнээс цар хүрээгээрээ жаахан
ялгаатай Швед ном ашигласан бөгөөд асуултуудыг бид өөрсдөө боловсруулсан.
Цаашилбал, бид үндсэн зарчмыг ойлгуулах асуултуудаас гадна тооцоо болон
нотолгоо бүхий асуултууд ч оруулсан. Хичээлийн хүрээнд өгөгдсөн нэг чухал
зааварчилгаа бол оюутан зөв хариултыг хэлэхээс нааш багш ямар нэг хариулт хэлэх
ёсгүй юм. Энэ тохиолдолд бидний тайлбар, танилцуулгууд нь зөвхөн оюутны
илэрхийлсэн зүйл дээр хийгдэх ба тэр ч бүү хэл уншлагын тайлан ч тэр, кноп дарж
өгсөн хариултууд ч тэр цэвэр оюутны өөрийн оролдлого, тайлбар болж байгаа юм.
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СУДАЛГААНЫ ХЭЛБЭР БА ТОО БАРИМТ ЦУГЛУУЛАЛТ
Оюутны суралцах чадварт нөлөөлөх байдал болон заах, суралцах үйл ажиллагааны
нэг хэлбэр болохын хувьд урьдчилан тогтоолт нь үр дүнтэй эсэхийг олж мэдэхийн
тулд бид чанарын болон тоон үзүүлэлтүүдийг хоёуланг нь харгалзаж үзсэн. Энэ
хандлага маань PI аргын ашигтай талыг маш нарийн харуулж өгсөн, ялангуяа тооны
тооны хичээлийг заах болон суралцах талаар бидний ойлголтод маш их нэмэр
болсон.
Тоон үзүүлэлт
Тоон үзүүлэлтийн хувьд бид олон нийтэд ойлгомжтой байх тэдгээр үзүүлэлтийг
сонгосон. Зөвхөн энэхүү судалгааны явцад цугларсан тоон мэдээллийг ашигласан.
Шалгалтын дүнг 3 төрлийн хэмжүүрээр оюутны өмнөх мэдлэгтэй харьцуулан
гаргасан.
Чанарын үзүүлэлт
Багц хичээлийн явцад оюутнууд 2 тохиолдолд нээлттэй хариулт бүхий асуултанд
хариулж байсан. Нэг нь багц хичээл эхэлснээс 1 долоо хоногийн дараа, нөгөөх нь
хичээл дуусахаас 1 долоо хоногийн өмнө. Аль ч тохиолдолд асуулт нь ижил байсан.
1. PI арга заах арга зүйн хэлбэр болохын хувьд танд ямар санагдаж байна вэ?
2. Таны математикийн сургалтанд PIарга тус болж байна уу? Хэрхэн? Үгүй бол
яагаад?
Энэхүү асуулгын хариултуудыг багц хичээлд огт оролцоогүй, өөр өөр их
сургуулиудад хичээл ордог Мария хураасан. Хичээлийн явцад PI талаар оюутнуудын
үзэл бодол өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг мэдэхийн тулд асуулга дээр оюутнууд
өөрсдийн электрон шуудангийн хаягаа бичсэн. Оюутнуудын хариулт ямар нэг нэргүй
бөгөөд бүртгэлийн дугаар нууцлагдсан байдлаар хийгдсэн.
Эдгээр хариултыг оюутнууд математикийг хэрхэн сурч байна, урьдчилан тогтоолт нь
энгийн лекцээс илүү суралцах үйл ажиллагаанд нь нөлөөлж чадаж байна уу гэх зэрэг
чанарын үзүүлэлтүүдийг хэмжихэд ашигласан.
ҮР ДҮН
Тоон үр дүн
Туршилтын үр дүнг гаргахын тулд шалгалтын үр дүнг оюутны өмнөх мэдлэгтэй өөр
өөр судалгааны программ ашиглан харьцуулсан. Зөвхөн өмнөх мэдлэгтэй
харьцуулах нь өрөөсгөл учраас 3 өөр хэмжүүрээр хэмжсэн.Үүнд: Математикийн
сорилын тестийн үр дүн, ахлах сургуулийн төгсөлтийн оноо болон SwеSat.
Оюутны өмнөх мэдлэгийг хэмжинэ гэдэг нь KTH-д анх элсэн ороход нь бүх
оюутнуудаас математикийн хичээлээр авсан сорилын тестийн үр дүнтэй салшгүй
холбоотой. Хичээлийн шалгалтын 6 дүнг, сорилын дүнтэй харьцуулан программд
оруулсныг зураг-1 үзүүлэв. Шугамаар ердийн лекц болон урьдчилсан тогтоолтыг
харуулсан. Шугам болон оноо хооронд онцын холбоо хамаарал байхгүй боловч
хичээлүүдийн дундажийг илэрхийлнэ. Зураг-1 үзүүлсэнчлэн манай PI бүлэг /улаан/,
энгийн бүлэг/цэнхэр/-с илүү сайн сурсан нь харагдаж байна.
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Зураг-1. 6 хичээл дээр авсан шалгалтын дундаж дүнг /%/, анхан шатны математикийн
сорилын тестийн дүнтэй харьцуулсан. Оноонууд нь өөр өөр хичээлүүдэд авсан дундаж дүн
ба шугамаар урьдчилан тогтоолт /улаан/, уламжлалт лекц /цэнхэр/-н үзүүлсэн. Урьдчилан
тогтоолтоор орсон хичээлийн дүн сорилын тестийн дүнтэй харьцуулахад санаснаас илүү
өндөр байсан.

Бид мөн шалгалтын дүнг элсэлтийн үеийн тоо баримттай харьцуулсан. Ихэнх
оюутнууд KTH-д орохын тулд ахлах сургуулийн дүнгээр өрсөлддөг. Бүх хичээлийн
дүнг дундачласан хамгийн өндөр оноо нь 22,5 байдаг. Онооны хэмжээ нь сургуульд
элсэн орох боломж олгодог. 6 хичээлийн дундаж оноог элсэлтийн оноотой
харьцуулсныг зураг-2 үзүүлэв. PI бүлэг /улаан/-ийн муруй, энгийн бүлэг /цэнхэр/-ээс
дээгүүр байгаа нь урьчилан тогтоолт сургалтанд сайн нөлөө үзүүлснийг харуулж
байна.

Зураг 2. Шалгалтын дундаж оноог ахлах сургуулийн дундаж, элсэлтийн оноотой
харьцуулсан байдал.
KTH-д маш олон тооны оюутнууд SwеSat буюу Шведийн сургуулийн үнэлгээний
тестээр элсэн орсон байдаг. Энэхүү тестийг Математик, Швед хэл, Англи хэлээр
өгдөг. Хичээл тус бүрт тодорхой SwеSat онооны хязгаар байдаг. Оноо нь 0-2 хүртэл
илэрхийлэгдэх бөгөөд онооноос шалтгаалж оюутан тэнцэх эсэх нь шийдэгдэнэ. 6
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хичээлийн дундаж оноог SwеSat оноотой харьцуулсныг зураг-3 үзүүлэв. Тэрчлэн PI
бүлэг /улаан/-ийн муруй, энгийн бүлэг/цэнхэр/-ийнхээс дээгүүр байгаа нь суралцах
чадвар сайжирсныг харуулж байна.

Зураг 3. Хичээлийн шалгалтын дундаж оноог SwеSat оноотой харьцуулсан байдал.
Дээрхи 3 харьцуулалтаас харахад аль алинд нь урьдчилсан тогтоолтын үзүүлэлт
илүү буюу ижил байгаа нь Тооны хичээлийг урьчилан тогтоолтын аргаар суралцах нь
илүү үр дүнтэй гэдгийг харуулж байна. Шалгалтаа амжилттай өгсөн оюутнуудын
хувиар судалгааг гаргахад ойролцоо үр дүн гарсан. Ингэхдээ шалгалт өгөөгүй
оюутнуудыг хүртэл оролцуулан гаргасан юм.
Чанарын үр дүн
Нээлттэй хариулт бүхий асуулгын анхан шатны шинжилгээнээс харахад оюутнууд
ердийн лекцийн аргатай харьцуулахад PI аргаар хичээллэхэд илүү идэвхтэй, сэдэл
төрүүлэхүйц байсныг сайшааж байна. Тэд хичээлд биечлэн оролцож, урамтай
байсан байна. Оюутнууд хэлэлцүүлгийг маш сонирхолтой, мартагдахааргүй байсныг
дурдаад, ном товхимолыг анхааралтай уншиж, лекцэнд ирэхдээ их бэлтгэх хэрэгтэй
болсон тухай хэлсэн байна. Басхүү энэ арга нь жаахан хүч сорьсон бас бага зэрэг
хэцүү байсныг хэлсэн. Оюутнуудад тохиолдсон гол бэрхшээл нь номоо эхлээд унших
хэрэгтэй байсан явдал байв. Мөн тэдний бага зэрэг сэтгэл зовниж байгаа зүйл бол
тэд өргөн цар хүрээний мэдлэг биш гагцхүү ангид хэлэлцсэн жишээг л сайн ойлгосон
явдал юм. Цаашилбал зарим оюутан математикийн хичээл бол эхлээд багш зааж гол
зарчим, жишээг танилцуулсны дараа гэртээ дахин харахад сайхан хичээл гэж бас
үзсэн байна.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БА ДҮГНЭЛТ
Энэ бол их сургуулийн математикийн хичээлд PI аргыг ашигласан бидний анхны
туршилт байсан. Бидний гол зорилго бол тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийг
нэгтгэж урьдчилан тогтоолтыг математикт ашиглахад гарах нарийн ширийн зүйлсийг
тодруулах, илүү тод томруун зураглал гаргахад оршиж байгаа. Бид давуу тал бол
бэрхшээлтэй тал аль алийг нь олж харсан. Судалгааны үр дүнг харахад оюутаны
суралцах чадвар дээшилсэн, үгүйдээ ердийн лекцээр олж авах мэдлэгээс дутахгүй.
Бид туршилтандаа шалгалтын үйл ажиллагааг огт өөрчлөөгүй. Бичгэн шалгалт бол
оюутны асуудал шийдвэрлэх чадвар, онолын мэдлэгийг сорьдог боловч цаад үндсэн
ойлголтын талаарх мэдлэгт төвлөрдөггүй гэдэг онолын асуудлыг мартаж болохгүй.
Тусгайлсан өөр шалгалтын тусламжтайгаар оюутан үндсэн мэдлэгт анхаарлаа
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хандуулж болохыг ч үгүйсгэж болохгүй. Гэсэн ч хир хэмжээтэй гэдгийг нь
илэрхийлэхэд бас л хэцүү. Бидний олж авсан зүйл бол өмнөх судалгааны хариулттай
таарч байгаа бөгөөд урьчилан тогтоолтыг ашигласнаар оюутанд үндсэн мэдлэг
олгоход чиглэгдсэн үр дүнтэй заах арга болон суралцах аргыг бий болгож чадна.
Гэсэн хэдий боловч PI аргыг турших явцдаа бид багагүй саадтай учирсан. Зарим
хичээлийг сунгаж, оюутнууд энэ аргаар хичээллэх нь төвөгтэй байгаа талаар хэлж
байсан. Магадгүй үүний шалтгаан нь PI аргаар хичээллэж байгаа оюутан хичээлийн
эхний өдрөөсөө л хүчээр материалуудтай танилцах хэрэг гардагтай холбоотой байж
болох юм. Тэд суралцах үйл ажиллагааг хойш нь тавих боломжгүй. Тэд кноп дарж
хариулт өгөхийн тулд математикийн үндсэн ойлголтын дагуу зөв үндэслэл гаргах
хэрэгтэй. Тэдний ахлах сургуульд эзэмшсэн боловсрол үүнд чиглэгдээгүй буюу
тэднийг үүнд бэлдээгүй. Тэрчлэн PI текстүүд нь курсээ амжилттай төгсөхийн тулд
ямархуу түвшний мэдлэгтэй байх талаар бодит ойлголт өгдөг. Курс ахих тусам илүү
хичээл хүндэрч өндөр түвшний мэдлэг хэрэгтэй болох ба тэд түүнд хүрэхийн тулд
маш их хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй болно.
Багш нарын хувьд бас маш хэцүү гэдгийг бид мэдсэн. Учир нь оюутан уг хичээлийг
өөрөө ойлгох хүртэл алхам алхамаар дөхүүлэх, маш удаан хүлээх хэрэг гардаг.
Оюутан сэдвийг ойлгоход хир зэрэг хэцүү вэ гэдгийг бид хэлж мэдэхгүй шүү дээ.
Гэхдээ уламжлалт лекцийн аргатай харьцуулахад бас харьцангуй давуу талууд бий.
Оюутнуудад юу хэцүү байна вэ гэдгийг мэдэх нь тэдэнд тохирсон лекц болон
хичээлүүдийг бэлтгэх боломж олгоно. Оюутнуудад номыг урьдчилан унших нь хэцүү
байгаа бол тэдэнд сэдвийг ойлгоход дөхөм болох нэмэлт материал өгч болно.
Багшид ч тэр, оюутанд ч тэр суралцах үйл ажиллагаанд шинэ дүр бүтээхэд хэцүү
байсан байх. Маш олон оюутнууд багш бол оюутныг эзэмшвэл зохих мэдлэгээр
хангах ёстой гэж үздэг, бас илэрхийлдэг. Тэгэхээр заах болон суралцах шинэ арга нь
багш төвтэй сургалтанд дассан оюутнуудад бага зэрэг хүнд, хэт эрчимтэй санагдаж
байж болох юм. Гэсэн ч энэ оюутанд суралцах үйл ажиллагаандаа илүү идэвхтэй
байхад нь тусалж, багшийг лекц уншигч гэхээс илүүтэй тэдэнд туслагч гэж хүлээж
авах, түүнд дасахад нь дөхөм болох ч юм билүү.
REFERENCES
[1] Biggs J. and Tang C., Teaching for Quality Learning at University, 4th edition, Open University
Press,Maidenhead, 2011.
[2] Entwistle N., Teaching for Understanding at University: Deep Approaches and Distinctive Ways
of Thinking, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
[3] Brandell, G., Hemmi, K. and Thunberg, H., The widening gap – a Swedish perspective,
Mathematics Education Research Journal, 20:2, 2008, 38-56
[4] Lithner, J., “A research framework for creative and imitative reasoning,” Educational Studies in
Mathematics, 67, 2008, 255-276
[5] Engelbrecht, J. Bergsten, C. and Kågesten, O., ”Undergraduate students’ preference for
procedural to conceptual solutions to mathematical problems,“ International Journal of
Mathematical Education in Science and Technology, 40:7, 2009, 927-940.
[6] Halloun, I.A. and Hestenes, D., “The initial knowledge state of collage physics students,”
American Journal of Physics, 53:11, 1985, 1043-48.
[7] Mazur E., Peer instruction: a user’s manual, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,
1997.
[8] Deslauriers L., Schelew E. and Wieman C., “Improved learning in a large-enrollment physics
class,” Science 332, 2011, 862-864.
[9] Gok T, “The impact of peer instruction on college students’ beliefs about physics and conceptual
understanding of electricity and magnetism,”International Journal of Science and Mathematics
Education, 10, 2012, 417-436

162

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

[10] Pilzer, S., “Peer instruction in physics and mathematics,” PRIMUS: Problems, Resources and
Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 11:2, 2001, 185-192.
[11] Lucas A., “Using peer instruction and i-clickers to enhance student participation in Calculus,”
PRIMUS: Problems, Resources and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 19:3, 2009,
219-231.
[12] Miller R.L., Santana-Vega E., and Terrell M.S., ”Can good questions and peer discussion
improve calculus instruction?,” PRIMUS: Problems, Resources and Issues in Mathematics
Undergraduate Studies, 16:3, 2006, 193-203.
[13] Epstein J., "Calculus concept inventory," electronic publication in Proceedings of the National
STEM
Assessment
Conference
2006,
retrieved
from
http://www.openwatermedia.com/downloads/STEM(for-posting).pdf#page=64, Jan 25, 2013.
[14] Brandell L., “Matematikkunskaperna 2012 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen och
andra program vid KTH: Bearbetning av ett förkunskapstest,” electronic publication in Swedish on
the diagnostic test in mathematics at KTH, retrieved from http://www.lilahe.com/KTH2012.pdf, Jan
16, 2013.

MIT-ИЙН “НИСЭХ ТЕХНИКИЙН БҮТЭЦ, ХИЙЦИЙН ҮНДЭС” ХИЧЭЭЛИЙН ХӨГЖИЛ
Dr. Jeffrey A. Hoffman
MIT-ийн нисэх техник, сансар судлалын тэнхим
ХУРААНГУЙ
MIT-ийн нисэх техник, сансар судлалын тэнхим 1990-ээд оноос нэгдүгээр курсын
оюутнуудад төсөлд суурилсан сургалттай хичээл санал болгож ирсэн. Шүхэр,
пуужингийн загвар, LEGO Mindstorms, радио удирдлагатай агаараас хөнгөн нисэх
хэрэгсэл (LTA lighter-than air vehicles) гэсэн төслүүд хийлгэн СDIO санаачлагыг
хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний өдрүүдэд гарсан санаануудад тулгуурлан төслүүдийг улам
боловсронгуй болгон хөгжүүлж ирсэн юм. Энэ өгүүлэлд зохион бүтээх төслүүдийн
хувьсал, хөгжил, түүнд CDIO зарчим хэрхэн нөлөөлсөнийг тодорхойлон бичлээ.
Оюутнуудаар гаргасан загварынхаа үйл хөдлөлийн тооцоог хийж, тооцооны утгыг
ажиглалтын үеийнхтэй харьцуулан ялгааг тайлбарлах оролдлого хийлгэн зохион
бүтээлтийн параметрүүдийг янз бүрээр өөрчлөн өгөхөд анхаарлаа хандуулж байлаа.
Оюутнуудад загварын зураг нь инженерийн харилцааны гол хэл болохыг
ойлгуулахаар шүхрийн төслийг хийлгэж байсан бол оюутнуудын хянаж чадах зохион
бүтээлтийн параметрүүдийн тоо нь хангалтгүй байсан тул пуужингийн загварын
төслийг сургалтын төлөвлөгөөнөөс авч, нисэх техникийн системд програм
хангамжийн эзлэх чухал байр суурийг оюутнуудад ойлгуулахын тулд LEGO
Mindstorms төслийг оруулж, агаараас хөнгөн нисэх хэрэгсэлийн төсөлд харин зохион
бүтээхэд бодит амьдрал, хэрэглээнд дөхүүлэх хэрэгцээг тусган өртөг, тогтвортой
байдал зэрэг үзүүлэлтийг оноо өгөхөд тооцохоор оруулж өгсөн юм.
Эдгээрт холбогдох баримтууд үзүүлэн болон видео хэлбэрээр байгаа бөгөөд төслийн
даалгаваруудыг мөн үзэх боломжтой.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Төсөлд суурилсан сургалт, төслүүд, Агаараас хөнгөн нисэх хэрэгсэл - LTA, шүхэр,
LEGO
1. “НИСЭХ ТЕХНИКИЙН БҮТЭЦ, ХИЙЦИЙН ҮНДЭС” ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО
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“Нисэх техникийн бүтэц, хийцийн үндэс” хичээл нь жил бүрийн хаврын улиралд MITийн нисэх техник, сансар судлалын тэнхимээс лекц болон төслийн хичээлээр
дамжуулан оюутнуудад нисэх техникийн инженерийн ерөнхий суурь олгохоор санал
болгодог хичээл юм. Уг хичээлийг нэгдүгээр курсын оюутнуудад санал болгодог
бөгөөд сургууль, тэнхимийн алиных нь ч заавал судлах хичээлд ордоггүй. Энэ
хичээлийг судалдаг оюутнуудыг гурван бүлэг болгон ангилж болно. Эхнийх нь
нисэхийн талаар сэтгэл нь догдолсон, дараагийн курсэд үзэж эхлэх мэргэжлийн
хичээлээ хүлээж чадахгүй тэсэн ядаж байгаа хэсэг, хоёр дахь нь ямар мэргэжи
сонгохоо шийдэж мэдэхгүй нисэх техникийн мэргэжил байж болох эсэхийг мэдэхийг
хүссэн нэгдүгээр курсын хэсэг байдаг. Харин гурав дахь нь эхний хоёроос цөөн
тооны оюутнуудтай бөгөөд нисэхийн мэргэжлийн бус өөр ямар нэг инженерийн
мэргэжлийн, гол төлөв дээд курсынхнээс бүрдсэн хэсэг байдаг. Эдгээр оюутнууд
харьцангуй хэцүү биш аргаар нисэх техникийн инженерийн мэргэжлийн тухай
ойлголт аах зорилготой.
Уг хичээл нь нэмэлтээр сонгон суралцах хичээл тул тохиромжтой байдлаар ачаалал
нь төлөвлөгдсөн. Лекцээр пуужин, сансарын нислэг, нисэх онгоц, агаарын тээвэр,
аюулгүй ажиллагаа зэргийг зааж цөөхөн тооны харьцангуй энгийн, анги дээр үзсэн
тэгшитгэлээ ашиглаад шийдлийг олох дасгалуудыг даалгаварт өгдөг.
Энэ өгүүллийн үлдсэн хэсэгт 16.00-ийн гол зүрх нь болж цохилдог төслүүдийг
танилцуулахад чиглэгдэж байна. Төслүүд нь хэдийгээр CDIO зарчмыг дагаж байгаа
боловч төслийн даалгавар нь оюутнуудад өгөгдөж байгаа болохоор санаа сэдэх
гэсэн үе шатыг ерөнхийдөө алгасаад загвар гарган хийж ажиллуулах гэсэн циклийг
тэд хийж байгаа юм.
2. АЭРОДИНАМИКИЙН ХУРД СААРУУЛАГЧИЙН ТӨСӨЛ
Хамгийн эхний хичээл дээр аэродинамикийн эсэргүүцлийн хүчний тухай ойлголтыг
тайлбарлан энэ төслийн даалгаварыг өгдөг. Төслийн сургалтын зорилт нь дараах
ойлголтуудыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ. Үүнд:





Инженерийн зураг зүй нь харилцааны хэрэгсэл болох
Тогтвортой, тогтворгүй хоёрын тэнцвэрийн тухай
Хүндийн төв болон даралтын төв
Аэродинамикийн эсэргүүцлийн хүчний анхдагч хэрэглээ

Оюутнуудад хавтгай мод, квадрат хөндлөн огтлолтой модон саваа, гялгар хальс,
цавуу, скоч гэсэн материалуудыг өгнө. Оюутан бүр эдгээрийг ашиглан өгөгдсөн
шаардлагыг хангасан “биет”-ийн зургийг гарган хийх ёстой. Энэ биет нь 15 грам
жинтэй ачаа тээх ёстой ба дээд хэмжээсийг нь хянахын тулд 30 см-ын хэмжээтэй
шоо дөрвөлжин хайрцаганд бүрэн багтах боломжтой байх шаардлага тавигдсан.
Биетийг 10.8 метрийн өндөрт байх Зураг 1-т үзүүлсэн MIT-ийн тагтнаас унагаасны
дараа газарт унах хугацааг хамгийн их уртасгахад төслийн гол зорилго чиглэгдэнэ.
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Зураг 1. Биетийг MIT-ийн байрны тагтан дээрээс унагаж байгаа нь
Оюутан бүр өөрийн хийсэн биетийнхээ агаарт унах үеийн үйл хөдлөлийг урьдчилан
таамаглаж тодорхойлон бичнэ. Дараагийн хичээл дээр оюутан бүр зураг болон
заавраа хамтрагчдаа өгнө. Дараагийн хэдэн өдрүүдэд хүн бүр хамтрагчийнхаа
зохиосон биетийг хийхээр лаборатори руу явцгаана. Хийх нийт хугацаа нэг цагаас
хэтрэхгүй бөгөөд хамтрагчаа хийж байх үед зөвлөгөө өгөхгүй байх шаардлага
тавигдсан. Ингээд дараа нь оюутан бүр хийсэн биетийнхээ агаарт унах үеийн үйл
хөдлөлийг мөн товчоор тодорхойлон бичнэ. Түүнчлэн нөгөө хамтрагчийнхаа зураг,
зааврын бүрэн гүйцэд ойлгомжтой тодорхой эсэх талаар үнэлгээ өгнө. Дараагийн
гуравдахь хичээл дээр оюутан бүр өөрөө зургийг нь гаргаж хамтрагч нь хийсэн
биетийг унагаана. Эцсийн тайланд зориулж оюутнууд хамтрагчийнхаа хийсэн
биетийн хийцийн чанарт үнэлгээ өгөх ёстой. Биет өөрийнх нь бодож байсан шиг
харагдаж байна уу? гэх зэргээр өөрийнхөө болон хамтрагчийнхаа биетэд үнэлгээ
өгнө. Унах хугацаа, тогтворжилт зэргийг хэмжин үнэлгээ өгч хүлээж байсан үр дүнг
туршилтын үр дүнтэй харьцуулан зөрөөг тайлбарлана. Эцэст нь биетийнхээ
гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд юу хийх хэрэгтэйг тодорхойлно.
Хэдийгээр даалгаварын эхэнд эсэргүүцлийн хүчний талаар багахан тайлбар өгөгдсөн
ч тогтворжилтын талаар юу ч яригдаагүй. Хүндийн төвийг аэродинамикийн даралтын
төвөөс доор байлгах тухай санааг оюутнууд өөрсдөө учрыг нь олог гээд орхисон.
Зарим нь олж зарим нь учрыг нь олоогүй байсан ба олон тооны шүхрүүд унахдаа
эргэсэн.
Анх энэ төслийг эхэлж өгдөг байхад жингийн талаар шаардлага
тавигддаггүй, өгөгдсөн материалыг яаж хэрэглэх болон биетийн хэмжээ мөн
өгөгддөггүй байлаа. Гэтэл нэг ухаантай оюутан жижиг дөрвөлжин гялгар хальсыг
“биет” болгон унагаахад энэ нь хамгийн удаанаар унасан. Түүний дараа жилээс бид
хавтгай мод болон гялгар хальсыг хоюуланг ашиглах болон 15 грамм зөөлөвчийг
тээх гэсэн шаардлагыг тавьж эхэлсэн.
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Үүний дараагаар зарим оюутнууд биетээ томсгосоор байсан тул хэмжээг нь 30 см-ын
хайрцаганд багтахаар гэж зааж өгсөн. Үүний дараагаас хэд хэдэн оюутан нугалаад
хайрцганд багтаад унах үед дэлгэгдэхээр шүхрээ хийж өгсөн байв. Ийнхүү
шаардлага өндөрсөх тусам инновацийн санаа гарсаар байлаа. Эдгээр нь
шаардлагад нийцэх болон бичгэн шаардлагыг нарийвчлан өгөх нь чухал гэдгийг
оюутнуудад ойлгуулахад чухал сургаал болсон. Инженерийн харилцааны гол хэл
бол шугам зураг гэдгийг ойлгуулах үндсэн зорилго маань олон жилийн турш
хадгалагдсаар байгаа. Бүх төслийн хувьд тогтвортой хадгалагдаж байгаа өөр нэг
зарчим нь гаргасан загварынхаа үйл хөдлөлийг урьдчилан тодорхойлж дараа нь
туршаад утгуудыг хооронд нь харьцуулах ажил юм.
Энэхүү унадаг биетийн хувьд хамгийн их хазайлттай утга нь тогтворжилт байдаг.
Олон биетүүд унах үедээ тогтворгүй болж эргэх, хөмрөх үзэгдэл ажиглагддаг. Зарим
оюутнууд аэродинамикийн даралтын төвийн доор хүндийн төвийг байлгах гэсэн
санааг өмнө нь танилцуулах хэрэгтэй байж, эсэргүүцлийн хүчний тухай ойлголт,
томъёо өгөх байж гэсэн гомдолыг тавьдаг.
Гэсэн хэдий ч зарим зарчмуудыг өөрсдөө олж нээнэ гэдэг маш чухал туршлага гэдэгт
бид итгэдэг. Түүнчлэн өөрийнх нь бодоод зурсан зүйлийг хамтрагч нь өөрөөр
хийснийг хараад гайхах нь элбэг байдаг. Энэ нь инженерийн харилцаанд зургийн
нарийвчлал ямар чухал болохыг ойлгуулах үнэ цэнэтэй арга юм.
3. ПУУЖИНГИЙН ЗАГВАРЫН ТӨСӨЛ
Нэгэнтээ нисэх техникийн удиртгал хичээл учраас пуужингийн загвар хийж хөөргөх
даалгавар бөгөөд олон жилийн турш хоёрдугаар курсын төсөл болгон хийлгэж байна.
3-4 хүнтэй баг бүрт пуужингийн загвар хийх бүрэлдэхүүн хэсэг болон
аэродинамикийн тогтворжилт, пуужингийн гүйцэтгэлийг тооцох томъёог өгнө.
Аэропинамикийн тогтворжилтийг тооцох үед энгийн тэнцвэрийн ажил хийгээд
пуужингийн хүндийн төвийг тодорхойлох хэрэгтэй байдаг. Даралтын төвийг олохдоо
өгөгдсөн томъёог ашиглан пуужингийн эх биеийн болон сэрвээний хэмжээг орлуулан
тооцно. Пуужингийн хүндийн төвөөс утас уян тойрог хөдөлгөөнөөр савлуулж
хөөргөхийн өмнө “савлах сорилго” хийхийг даалгасан. Пуужингийн хошуу эхэлж
савлаж байвал тэнцсэн гэсэн үг. Харин сүүл эхэлж явж байвал тогтворгүй гэж мэдэн
хөөргөхийн өмнө дахин ажиллах хэрэгтэй. Хөөргөх өдөр хөөргөлтийн болон энэ
үеийн аюулгүй ажиллагааны талаар өргөн дэлгэр хэлэлцүүлэг хийх боломж олдоно.
Хоёрдугаар сарын сүүлээр New England-д гадаа маш хүйтэн байдаг хэдий ч пуужин
хөөргөх үйл ажиллагаа ямагт оюутнуудад таалагддаг. (Зураг 2.)

Зураг 2 – Хамгийн өндөр пуужингийн загвар (Массачусетсийн цаг агаар 2-р сард)
Төслийн сургалтын зорилтууд:
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 Эсэргүүцэл 0 байх үед пуужингийн загварын гүйцэтгэлийг тооцох
 Пуужингийн нислэгийн зам болон гүйцэтгэлд эсэргүүцэл, салхи
нөлөөлөхийг тайлбарлах
 Пуужингийн загвар дээр хүндийн болон даралтын төвийг тодорхойлох
 Пуужингийн загварын тогтвортой байдлыг үнэлэх
 Аюулгүй ажиллагааны үе шатыг даган мөрдөх, тайлбарлах

хэрхэн

Сурган зүйн хувьд пуужингийн загварын төслийн гол дутагдалтай талууд нь оюутны
хяналт дор байх хэмжигдэхүүнүүдийн тоо цөөхөн, пуужингийн гүйцэтгэлийг
нарийвчлан тооцоход хэцүү байсан. Жижиг, том конусан хошуунуудаас сонгох
боломж олгож эх биеийн урт, хэмжээ, сэрвээний хэлбэр янз бүр байж болох ч эдгээр
нь моторын үзүүлэлт болон хөөргөх үеийн салхины хүчээс хамаагүй бага үр нөлөө
үзүүлэх юм. 2000-аад оны үеэс энэ төсөл эхлэх үед пуужинг эгц дээш нь хөөргөж хэр
өндөр явснаар нь гүйцэтгэлийг хэмждэг байв. Оюутнууд хөөрөх өндрийг
нэмэгдүүлэхийн тулд жинг багасгах хэрэгтэйг амархан ойлгож 3 инчийн урттай
пуужин хүртэл хийлээ. Хийц, дизайны хувьд өгөхийн тулд хөөргөх өнцгөө 45 градус
болгон өөрчилж тогтоосон хязгаарт хүргэх гэсэн шалгуур тавьсан. Тогтоосон
хязгаарт хүрэх шаардлага нь жингээ багасгаж аль болох өндөр хөөргөх нь ялах
стратеги биш харин пуужингийн жинхэнэ гүйцэтгэл чухал болохыг ойлгуулсан.
Дээр дурдсан оюутны хяналтан дор байх хувьсагч хэт цөөн гэсэн асуудал бидний
өмнө байсаар байсан. Эдгээрээс хамгийн чухал нь пуужингийн үйл хөдлөлийг
нарийвчлан тооцож таамаглах боломжгүй байсаар байх явдал юм. Юуны түрүүнд
Estes пуужингийн моторсийн (хэмжээ A) гаргасан импульсийн хувьсагчуудаас энэ нь
болж байна. Мөн нэгэнтээ пуужингийн мотор халаад эхэлчихэд пуужингийн давших
өнцөг салхины хүчнээс маш их хамаарч оюутны хяналтаас гарах тул
аэродинамикийн эсэргүүцлийг тооцоход асуудалтай байв. 45 градусаар хөөрч эхлэх
пуужинд шүхэр байхгүй, тэгэхээр бид пуужин нь эвдрэлгүй газардсан багийнханд
дахин нэг удаа хөөргөх боломж санал болгосон. Ингэснээр оюутнуудад хийцийн
хувьсагч болон хээрийн засвар үйлчилгээний туршлага олгож байгаа юм. Пуужингаа
хөөргөх, амжилттай газардвал дахин хөөргөх зэрэг оюутнуудыг ихээр догдлуулдаг
хэдий ч бодож тооцсон шиг нь гүйцэтгэл үзүүлээгүйд хамгийн их бухимддаг.
Урьдчилж тооцсон болон ажиглалтын утгын зөрөөний шалтгааныг хэлэлцэх үеэр
олон оюутнууд салхины хүчтэй үлээлтээс өөрийг олж бодож чаддаггүй. Нэгэнтээ
16.00 төслийн сурган зүйн гол зорилго нь тооцооны ба ажиглалтын үйл хөдлөлийг
харьцуулах учраас бид пуужингийн загвар хийх төслийг хасч оронд нь LEGO
Mindstorms төслийг оруулахаар болсон юм.
4. LEGO MINDSTORMS ТӨСӨЛ
2012 онд анх LEGO Mindstorms төслийг оруулсан (пуужингийн загварын оронд).
Ингэхээр бид дөнгөж хоёр жилийн туршлагатай. LEGO Mindstorms төслийг оруулсан
хамгийн анхдагч зорилго нь нисэх техникийн системд программ хангамж чухал
болохыг оюутнуудад ойлгуулахад чиглэгдэнэ. Өгөгдсөн хугацаанд аль болох олон
Марсын чулуу (тараасан жижиг гантиг чулуунууд) түүх “Марсын хэсүүлч”-ийг хийх
даалгавар өгөгдөнө. Чулуу түүх газрыг цагаан зураасаар тойруулан тэмдэглэсэн ба
хэсүүлчид цагаан зураасыг таньж, давж гарахгүй, дотор нь байх ёстой. Цаашилбал
хэд хэдэн том “бул чулуу” (1-галлоны сүүний домбо) –г дотор байрлуулж хэсүүлчид
түүнийг тойрон явах ёстой.
Баг бүр 4 оюутантай, программ болон техник хангамжийн ажлуудаа хувааж аван
хариуцсан ажлуудынхаа талаар эцсийн тайлан дээрээ хийх ёстой. Багууд загвар
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гаргах, хийх, турших үед гарсан асуудал бүрийг баримтжуулж эдгээрийг хэрхэн
шийдвэрлэснээ тайлагнах ёстой. Хэдийгээр хэд хэдэн удаа турших боломж олгодог ч
эцсийн уралдаан дээр олон багууд мөн л өөрсдийн хийсэн хэсүүлчийн үйл
хөдлөлийн талаар гайхашрахад хүрдэг. Туршилтын сорилгын үед цөөн тооны чулуу
тавьсан байдаг тул хэсүүлчид олон чулуу түүж цуглуулахад нэлээд хэцүү. Цагаан
зураасыг таньж чадалгүй давсан хэсүүлчийг торгоно. Олон хэсүүлчид хангалттай
бат бөх хийгдээгүйгээс “бул чулуу” мөргөөд эвдэрдэг.
Энэ төслийн хамгийн сайн тал нь загварын хувьд маш олон тооны шийдэл гаргах
боломжтой, тулгамдах асуудлууд нь ойлгож учрыг нь олоход харьцангуй амархан.
Иймээс оюутнууд тооцооны болон ажиглалтын утгыг харьцуулан зөрөөг бичиж
цаашид яаж сайжруулах талаар сайн зөвлөмжүүд гаргадаг. Дүгнэхэд LEGO
Mindstorms төсөл хийлгэсэн эхний 2 жил амжилттай байгаа тул цаашид
үргэлжлүүлэхээр бид төлөвлөж байна.
5. АГААРААС ХӨНГӨН НИСЭХ ХЭРЭГСЭЛ ТӨСӨЛ
Агаараас хөнгөн нисэх хэрэгсэл (LTA) нь Нисэх техникийн бүтэц, хийцийн үндэс
хичээлийн хүрээнд хийгддэг хамгийн эртний бөгөөд олонд танигдсан төсөл юм.
Төслөөр 6 хүнтэй баг ихэнхдээ “аялдан дагалдагч” гэгддэг нисэх хэрэгсэлийн загвар
гарган хийх зорилготой. Бодит амьдрал дээр загвар гарган хийж туршин ажиллуулдаг
үйл ажиллагааг ойлгуулах бичил ертөнц гэж үүнийг хэлж болно. Зорилгын хувьд
техникийн болон нийгмийн гэсэн 2 талтай.
Ихэнх нэгдүгээр курсын оюутнуудын хувьд амьдралдаа гараараа хийц хийж үзээгүй
байх нь элбэг бөгөөд LTA бүтээх энэхүү төсөл нь нисэх онгоцноос хамаагүй амархан
удирдах боломжтой, хөөрөлт нь хурднаас хамаарахгүй тул оюутнууд тулгуур,
эсргүүцэл, жингийн талаар ажиллах боломжтой. Нисэхийн төслүүд бараг дандаа
багаар хийх хэрэгтэй байдаг ба энэ төсөл ч мөн адил багаар ажиллах чадварыг
хөгжүүлэх гайхалтай сайн арга юм. Түүнчлэн загварыг анхдагч болон ахисан шатанд
хянах, нислэгийн тест хийх, үнэлгээ өгөх, хөөрөлт зэрэг үйлдвэр, засгийн газрын
түвшинд хийгддэг олон зохион бүтээх үйл ажиллагааны талаар ойлголтууд өгдөг.
Загварыг анхдагч болон ахисан шатанд хянах үйл ажиллагаа нь үзэгчдийн өмнө
техникийн материалын талаар ярьж итгэлтэй зогсох боломж олгон аман илтгэл тавих
ур чадварыг хөгжүүлэх туршлага болдог. Төслийн үед мөн нислэгийн тестийн талаар
нэг тайлан бичиж Cooper-Harper-ийн зэрэглэлийн системийг сурдаг бол нийт сурсан
зүйлсийнхээ талаар бүрэн хэмжээний өөр нэг тайлан бичдэг. Эдгээр нь нийт
дүнгээрээ бичгийн болон аман харилцааны чадварыг ихээхэн хэмжээгээр хөгжүүлдэг
байна.
Энэ төслийн сургалтын зорилтууд нь:
 LTA загвар зохион хийж, шалган ажиллуулах
 Аэродинамикийн хийцийг үнлэхийн тулд өргөх болон эсэргүүцлийн хүчийг тооцох
 Радио удирдлагын системийн загвар хийхийг сурах
 Нисэх хэрэгсэлийн систем дэхь эргэх тойрох чадвар болон тогтворжилтийн
талаар ойлгох
 Багийн хэсэг болж ажиллах туршлага эзэмших
1990-ээд онд эхэлснээс хойш энэ төсөлд хэд хэдэн өөрчлөлт орсон. Томоохон
өөрчлөлтүүдийг дор сийрүүллээ.
Оноо өгөх: Анх LTA-г MIT-ийн хашаан дахь зам дагуу явах хурдаар нь үнэлдэг байв.
Нисэх хэрэгсэлийн загварыг бодит амьдралд илүү нийцүүлэхийн тулд төлбөртэй
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ачаа тээх хүчин чадал гэсэн үзүүлэлтийг 1990-ээд оны сүүл үеэс үнэлгээнд оруулж
өгсөн. 2000-аад оноос өртөг гэсэн үзүүлэлтийг нэмж өгсөн. Дахин хэлэхэд төсөл
бүхэлдээ бодит амьдралын туршлага олгоход чиглэсэн. Өртөгийг тооцохдоо
ашигласан бортогоны тоо, мотор, сервоноос хамаарна. Төслийн амжилтыг тооцдог
томъёогоо хэвээр үргэлжлүүлсээр байна. Эхэн үед ихэнх багууд 3-4 цаг уурын
бортого оролцуулан хийдэг байсан. Цаг уурын бортого болон гели үнэд орох тусам
цөөн бортого ашиглан эргэх тойрох чадвар нь илүү байвал дэмжих онооны систем
ашиглаж эхэлсэн.
2006 онд сүүлийн удаа цаг уурын бортого хэрэглэсэн жил хоёр ч баг нэг нэгийг
ашиглан хийцээ шийдсэн байсан. Төслийн эхний жилүүдэд уралдааны өдрийн
төгсгөл рүү “дэлбэрэх тулаан” болж багууд LTA-уудаа мөргөлдүүлж дэлбэлсээр
хамгийн сүүлд үлдсэнийг ялагчаар тодруулж байв. Энэ нь оюутнуудад таалагдаж
байсан ч бортогуудыг дахин хэрэглэж болох байтал ингэж сүйтгэж байгаа нь буруу
мэдээлэл өгч болохуйц санагдсан.
Нислэгийн боломж ба тест нислэгийн шалгуур: Анх сорилго нислэгийн эхний өдөр
оюутнууд нисэх хэрэгсэлээ шалган нисгэгчийн мэдрэмж олж авч байв. Дараа нь
уралдаан хүртэл 7 хоногийн хугацаанд хэрэгсэлээ сайжруулж засварлах боломжтой.
2005 онд бид гурав дахь нислэгийн боломжийг гаргасан ба одоо төслийн нэг шинж
болгон тогтвортой үргэлжлүүлж байна. Ингэснээр Cooper-Harper зэрэглэл тогтоох
зэрэг тест нислэг гэсэн ойлголтыг танилцуулдаг болсон.
Нислэгийн нэг нэмэлт өдөр гаргасантай холбогдуулан хэвтээ болон босоо
тэнхлэгийн дагуу эргэх тойрох хөдөлгөөн хийх чадварыг шалгах тусгай хичээл бас
оруулж өгсөн. Тест нислэгээс өмнө лекцээр онолын ойлголтуудыг танилцуулах ба
дараа нь харин нисэх хэрэгсэлийнхээ талаар Cooper-Harper зэрэглэл, хэвтээ, босоо
эргэх тойрох чадвар зэргийг оруулан тайлан бичдэг. Оюутнууд үүнийг маш эерэгээр
хүлээн авч байсан.
Шинэ бөмбөлөг: 2007 онд нэг ангийнхан хогны том тунгалаг гялгар уутны амыг
битүүлэн модон саваагаар бэхэлж хий дүүргэх зориулалтаар жижиг нүх үлдээн
хийгээ шахсаны дараа сайтар боох байдлаар бөмбөлөг хийсэн нь гайхалтай том
өөрчлөлт авчирсан юм. Доорх фото зураг дээр хуучин ба шинэ шийдэл харагдаж
байна. Шинэ арга олсоноор бид цаг уурын бөмбөлөг хайх хэрэггүй болсон юм. Хогны
гялгар уутыг дахин ашиглаж болох төдийгүй бараг дэлбэрдэггүй, жижиг нүх гарвал
хялбархан нөхөж болдог давуу талуудтай.
Бөмбөлөгөө хийгээр дүүргэсний дараа модон савааны 700 гр жингээр стандартаа
барьж болохоор байдаг. Бөмбөлөгөнд холбохоос өмнө LTA-ийн жинг хэмжихэд энэ
нь 700 граммаас бага жин татах ба үүнийг төлбөртэй ачаа тээх хүчин чадал гэж
тооцдог. Дараа нь багууд LTA-аа бөмбөлөгтөө холбон түлхэж завсрын хөөрөлтийн
түвшинд хүргэж өгнө.
Зураг 3-т хуучин цаг уурын бөмбөлөгөн систем (3a) ба шинэ нэг бөмбөлөгөн
системийг (3b)харууллаа.
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Зураг 3a. Олон бөмбөлөгт LTA систем /2006 он хүртэл/
Зураг 3b. Нэг бөмбөлөгт LTA систем /2007 оноос хойш/
Олон тохиолдолд оюутнууд өөрсдийнх нь тооцсоноос өөр траектороор нисэх
хэрэгсэл нь явж байгаад гайхдаг. Удирдлагын хяналтыг ихдүүлвэл шулуун нисэх
чадварыг хязгаарлаж хойш урагш давших хөдөлгөөн нь хол явахад нөлөөлдөг
болохыг ойлгодог. Ингэснээр загвар хийхдээ тогтвортой байх, удирдлагатай байх
гэсэн үзүүлэлтүүдийн тэнцвэрийг хангах нь чухал болохыг сурч авдаг. Зарим багууд
дифференциал цохилт ашигласан латерал удирдлага ашиглах ба LTA-ийн гол
тэнхлэгтэй перпендикуляраар 2 моторыг байрлуулдаг. Зарим нь сервотойгоо
холбогдсон хөдөлгөөнт тавцан дээр мотороо байрлуулж цохилтот векторын
удирдлагыг босоо, хэвтээ заримдаа хоёуланд нь
ашигладаг. Нэг хэсэг нь
мэдэгдэхүйц бага хурдны удирдлага гаргахаар аэродинамикийн гадаргууг сэнсний
арын хэсэгт байрлуулан ашигладаг.
Зураг 4-т удирдлагын дөрвөн өөр төрлийн жишээг харууллаа.

Зураг 4 . LTA-ийн удирдлагын дөрвөн өөр дүр зураг.
(Дифференциал цохилт, Цохилтот вектор, Аэродинамикийн гадаргуу)
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Техникийн сорилгоос гадна багийн ажил энэ төсөлд чухал. Энэ утгаараа бодит
амьдрал, ажилд бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой төсөл юм. Төслийн төгсгөлд
оюутнууд бие биенийхээ үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч ажлын гүйцэтгэлээс гадна
багаар хэрхэн ажилласан талаар санал зөвлөмж хэлдэг.
Дүгнэж хэлэхэд, агаараас хөнгөн нисэх хэрэгсэлийн төсөл MIT-ийн нисэхийн
нэгдүгээр курсынхний хувьд маш сайн төсөл болж хийгдсээр байна. Энэ нь нисэх
системийн орчинд туршлагагүй оюутнуудад загвар гаргах, хийж, туршин ажиллуулах
туршлага олгох энгийн төсөл боловч мөн бүтэн хагас улирлын туршид оюутнуудыг
ажиллуулах хангалттай том сорилго болж өгдөг. Ийм төрлийн төстэй төслийг туршин
хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаа багш нар оюутанд өгдөг заавар болон радио
удирдлагын системийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл авах боломжтой.

УРЛАН НЬ CDIO ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ НЬ
Juan C. Zagal, Fernando Torres, Marcos Diaz,
Ximena Vargas, Hector Agusto and Patricio V. Poblete
Чилийн Их Сургууль, Физик, математикийн шинжлэх ухааны сургууль
ХУРААНГУЙ
CDIO хөтөлбөр инженерийн ухааны гол цөм нь санаж сэдэх, загвар зохиох, хийж
хэрэгжүүлэх, ажиллуулж ашиглах (C: Conceive, D: Design, I: Implement and O: Operate)
гэсэн 4 үндсэн үйл ажиллагаанд суурилна гэж үздэг ба эдгээр ур чадварыг оюутнууд
эзэмшүүэхийн тулд сургалтын аргуудыг хөгжүүлэх, тараан дэлгэрүүлэхэд анхаараа
төвлөрүүлдэг.
Төслийн хичээлүүд инженер техникийн бодит системийг бий болгох үйл ажиллагааг
дотроо агуулах тул профессорын удирдлага дор хамт суралцагчидтайгаа хамтран
ажиллангаа тухайн чиглэлийн мэдлэгийг эзэмшихийн сайхан боломжийг оюутнуудад
олгодогоороо онцлогтой. Харамсалтай нь CDIO хэлхээний бүх үе шатыг хамарсан,
тухайн хичээлд оногдох хэдхэн сарын хугацаанд хийлгэхэд тдэг хэцүү юм. Ихэнх
төслүүд эхний C ба D үе шатуудыг хийгээд л дуусгахаас аргагүйд хүрдэг.
CDIO дадлага хийхэд тулгарч байгаа гол саад нь ялангуяа нэг улиралд орох
хичээлийн хувьд бодит загвар хийх хугацаа хангалтгүй байх гэж бид таамаглаж
байна.
Бид энд Цахим Үйлдвэрлэлийн Лабораториудыг ашиглах нь техникийн системийг
хийж ажиллуулах цаг хэмнэсэн, хурдтай арга байх юм гэсэн саналыг дэвшүүлж
байна. CDIO гинжин хэлхээний бүхий л үе шатыг хамарсан богино хугацаат
хичээлийг туршилтын загвар хийх хэрэгсэлүүдийг ашиглан хэрхэн төлөвлөж
оруулсан тухайд туршлагаа өгүүлэх болно. Мөн эдгээр хэрэгсэлүүд санаж сэдэх,
загвар зохиох гэсэн эхний үе шатуудад хэрхэн нөлөөлж болох талаар саналаа
хуваалцаж байна.
ТҮЛХҮР ҮГС
CDIO, Fab Lab, Цахим Үйлдвэрлэл, Суралцах систем, Хурдацтай турших
УДИРТГАЛ
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CDIO санаачлага [1] нь бүтээгдэхүүн, системийг биетээр хийж суралцах үйл
ажиллагааг дэмжих замаар инженер техникийг сургахад төвлөрдөг. Онолын болон
практик шийдлийн аль алийг нь шаардсан техникийн асуудлуудтай оюутнууд нүүр
тулна. Гол санаа нь оюутнуудыг мэдлэгийн зэрэгцээ нийгмийн нөхцөл байдалд
зохицуулан шийдвэрлүүлэх зорилготой. CDIO хэрэгжүүлэхийн тулд сургуулиуд
нийгмийн шаардлагад нийцсэн стандартыг хангах ёстой. Тэдгээрийн нэг болох 6-р
стандарт нь бүтээгдэхүүн системийг бий болгох ур чадварын зэрэгцээ нийгмийн
хүрээнд онолын мэдлэг эзэмших боломжоор хангах бодит орчин болсон ажлын
байрны чанарын шаардлагыг тусгаж өгдөг.
Санаачлагын хүрээнд ажлын байрыг зөв сонгож, тохируулах нь CDIO –ийн амжилтын
гол үндэс суурь болохыг зөвлөдөг. CDIO стандартын шаардлагын дагуу одоо байгаа
ажлын байрыг үнэлж дүгнэхэд чиглэсэн зарим судалгаанууд ч [4,8] бас бий. Энэ
судалгаанд бид шинэ алсын хараа болж байгаа инженерийн боловсролын чиг
хандлагад нийцүүлэн ажлын байрыг бүрдүүлэх тухайд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.
Fab Lab [3] болон CDIO хөтөлбөрийн хооронд тодорхой ижил төстэй талууд байгааг
бид ажигласан юм. Эхний зорилго нь зохион бүтээх, хоёр дахь зорилго нь инженер
техникийн сургалтын сайжруулах бол дээрх хоёрын аль аль нь бүтээгдэхүүн,
системийг бий болгоход төстэй аргыг ашиглаж байгаа юм. Fab Lab-ын хангадаг
цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүд нь CDIO төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тогтвортой бааз
суурь болж болох юм гэсэн таамаглал дэвшүүлж байна. Цаашилбал Fab Lab бүрт
байдаг цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүд нь төслийг хэрэгжүүлэхэд маш их цаг
хугацаа хэмнэж энэ утгаараа CDIO гинжин хэлхээний бүх үе шатыг их сургуулийн
хичээлийн богино хугацаанд амжуулж танилцуулах боломж олгоно. Өгүүллийн
дараах хэсэг доорх байдлаар зохион байгуулагдсан. Эхлээд бид өөрийн сургуульд
CDIO хэрэгжүүлсэн туршлагаасаа танилцуулна. Дараа нь бид Fab Lab-ийн ойлголтыг
оруулж өөрсдийн CDIO-г дэмжсэн Fab Lab-ыг хэрхэн хөгжүүлсэнээ өгүүлнэ. Цахим
үйлдвэрлэл болон CDIO ашигласан хэд хэдэн кейсийг оруулж эцэст нь судалгааны
дүгнэлт хийнэ.
ЧИЛИЙН ИХ СУРГУУЛЬД CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН НЬ
Чилийн Их Сургуулийн Физик, Математикийн Шинжлэх Ухааны Сургууль (ФМС) 2007
оноос CDIO-г авч хэрэгжүүлсэн. Геологи, Астрономи, Геофизик, Физик болон
инженерийн мэргэжлийн 9 хөтөлбөрт шинэчлэл хийж эхэлсэн юм. Манай инженерийн
хөтөлбөрүүдийн хувьд эхний 2 жилдээ бүгд ижил хичээлүүд судалдаг. Эдгээрийн
тоонд Инженерийн удиртгал I, Инженерийн удиртгал II, Ажлын төсөл бүхэлдээ CDIOд чиглэсэн хичээлүүд орох ба энд оюутнууд лазер зүсэгч зэрэг орчин үеийн багаж
хэрэгсэл, зориулалтын ажлын байр ашиглан хэрэглээний асуудлуудыг шийддэг.
Нийтлэг хоёр жилийн дараагаар инженерийн мэргэжил тус бүрийн хувьд зохион
бүтээх дадлага ажлыг голдуу төгсөх дөхсөн үедээ бусад мэргэжлийнхнээс тусдаа
хийдэг.
Нэгэн Fab Lab-ийг хэрэглэн CDIO-ийн сургалтын нэгдмэл үйл ажиллагаа (стандарт 7.)
стандартыг хэрэглэхээр ажилласан.[3] Үүнийг хийхэд FIAC UCH1102 хэмээх засгийн
газрын инновацийн сангийн хөрөнгө оруулалт тусалсан. Шинэ талбайд зөвхөн манай
төслийн хүрээгээр хязгаарлагдахгүй, төрөл бүрийн сургалтын үйл ажиллагаанд
зориулагдан ашиглагдах цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүдийг тоноглогдсон. Цахим
хурдасгууртай CDIO цикл илүү өргөн цар хүрээтэй төслүүдийг богино хугацаанд
гүйцэтгэх шинэ сонирхолтой сорилготой үйл ажиллагааг оюутнуудад авчирсан юм.
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Өөр өөр хүмүүсийн өөр өөр цаг хугацаанд сонирхол татах, стратегийн ач
холбогдолтой төслүүдийг дэмихээр бид ажилладаг.
FAB LAB-ИУД БА ЦАХИМ ҮЙЛДВЭРЭЛИЙН ХУВЬСАЛ
Fab Lab гэдэг нь төрөл бүрийн цахим үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэлийг нээлттэй
ашиглах үйлдвэрлэл явуулах боломжтой газар юм.[3] Ийм газрыг MIT-ийн бичил
хэсэг, атом судлалын төв бараг бүх юм хийх чадвартай машины судалгаан дээр
ажиллаж байхдаа бодож олсон байдаг. Пластик, керамик, метал зэрэг төрөл бүрийн
материалаар микроноос авахуулаад метрээр хэмжигдэх төрөл бүрийн хэмжээтэй
загваруудыг урлагийн түвшинд хүрсэн гэж болох багажнуудын тусламжтай хийх
бүрэн боломжтойг судлаачид тогтоосон.
Энэхүү ололтын давуу тал нь туршилтын загвар гаргахад хямд үнэтэй болж байгаа
явдал бөгөөд нэг Fab Lab-д шаардлагатай багаж хэрэгсэлийн цуглуулгыг өнөөдөр
$100,000 ам.долларт багтаан авч болно. Ийм өртөгөөр өмнө нь цөөн хэдэд нь л
олддог байсан зохион бүтээх орчин үеийн хэрэгсэлийг дэлхий даяар олон тооны
сургууль, энтрепренёрууд ашиглах боломжтой болсон байна. Fab Lab-иуд хамтын
ажиллагааны сүлжээ болон дэохий даяар тархаж байна. Өнөөдөр хот, хөдөө, их
сургууль гэх мэтийн төрөл бүрийн газруудад зуу орчим лабораториуд үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.
Хурдацтай өсч байгаа Fab Lab-ийн хүрээнийхэн хуралдаж нийгэм орчны асуудал
шийдвэрлэх, бизнесийг бойжуулах, технологийг хөгжүүлэх зэрэгт сэдэж байгаа санаа
туршлагаа хуваалцдаг болсон.
Fab Lab-д ажилладаг хүмүүс цахим загварууд, машинуудаа хуваалцаж нээлттэй
ашиглуулдаг. Лабораторийн гишүүд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, машинууд бүх
нийтээр ашиглаж болохоор байлгахаар анхаарч ажилладаг. Энэ нь програм хангамж
үйлдвэрлэгчид ойролцоо төрлийн процессорт тэдний програм ажиллана гэж
төсөлдөгтэй төстэй. Хэрэглэгчид өөрсдийн санаагаа хялбархан бодитой
бүтээгдэхүүн болгох боломжтой. Загваруудыг нэн даруй туршиж сайжруулах
боломжтой. Цаг хугацаа шаардсан уламжлалт үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад хэд
хэдэн удаа шалгаж туршин эрс сайжруулалт хийж болно. Ингэж туршилтыг хялбар
хийснээр бүхэл төслийн хугацаанд CDIO циклийг хэд хэдэн удаа давтах хугацаатай
болно.
Ийнхүү алдаа гарч, туршилтыг олон хийх тусам онолын болон техникийн мэдлэг,
хамтрагчтайгаа харилцах харилцааг ихийг шаардана. Түүнчлэн дижитал үйлдвэрлэл
нь өөр өөр хичээлийн нөөцүүдийг нэгтгэн өөр өөр эд ангийн загвар гаргах ажлын
ачааллыг жигд хуваарилах боломж олгоно. 3D принтер, лазер зүсэгч, CNC суурь
машин, 3D сканер зэрэг цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүдийг Fab Lab-ын багажны
цуглуулгад заасан байдаг.[6] Лабораториудын дундах мэдлэг хуваалцах ажиллагааг
хөнгөвчлөснөөр олон лабораториуд хамтран глобал хүрээний төслийг гүйцэтгэх
боломжтой болж байгаа юм. Техник арга барил нь хэдхэн хүнд төвлөрсөн загварын
оронд Fab Lab машин тоног төхөөрөмжөө ашиглахыг өөрсдөө бие даан сурч,
бусдадаа зааж сургахыг дэмждэг юм.
FAB LAB БА CDIO АЖЛЫН БАЙР
Бүтээгдэхүүн, систем бий болгох, онолын мэдлэг эзэмших, нийгэмшин суралцах үйл
ажиллагааг дэмжсэн ажлын байраар хангах зорилгын хүрээнд (CDIO стандарт 6.)
бид шинэ Fab Lab-ыг ашиглалтанд оруулсан ба CDIO үзэл баримтлалыг дэмжин, Fab
Lab хүрээллийн зөвлөсөн багаж хэрэгсэлээр тоноглосон. Зураг 1-т барилгынхаа
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сүүлийн шатанд явж байгаа 500 кв метр талбай бүхий ажлын байрны зургийг
харууллаа.
Үйл ажиллагаануудыг жижиг өрөөнүүдэд явуулахын оронд орон зайгаа нэлд нь
задгай байлгаж, хүмүүсийн хоорондоо чөлөөтэй харилцах боломжтойгоор зориулалт
зориулалтаар нь булан болгон тохижуулсан. Хүснэгт 1-д Fab Lab-ийн булангууд,
харгалзах тоног төхөөрөмж, CDIO үйл ажиллагааны орон зайн шаардлагыг хэрхэн
хангаж байгааг харууллаа.

Зураг1. Чилийн Их Сургууль дахь Fab Lab-ын план зураг
Лабораторийн булан бүрт угсрах, хийн, химийн, нойтон зэрэг олон идэвхтэй үйл
ажиллагааг зэрэг хийж болох боломжтой ширээнүүд (Зураг 2), гадаад дотоодын
бусад Fab Lab-уудтай идэвхтэй харилцан инновацийн боломжийг нэмэгдүүлэх видео
хурлын хэсэгтэй.(Зураг 3)
Fab Lab-ын чанарыг CDIO стандартын дагуу үнэлэхийн тулд CDIO-ийн ажлын
байртай харьцуулан үнэлсэн. [9] Ингэж үзэхэд нээлттэй орон зайд харилцаа, мэдлэг
хуваалцах үйл ажиллагааг дэмжсэн байдлаар Fab Lab-ын төлөвлөлт хийгдсэн нь
зайлшгүй байх ёстой болон байж болох шалгууруудыг хангаж байгаа. Цаашилбал
хэн нэгэн техникчээс хамааралгүй хэрэглэгчид өөрсдөө техник хэрэгсэлийг
ажиллуулахыг дэмждэг ба ажиллагааны арга техникээ хуваалцан ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлдэг.
Fab Lab-ын машин, ажлын ширээнүүдэд нэгэн зэрэг 50 хүн ажиллах боломжтой буюу
500 кв метр талбайгаа өндөр үр ашигтай ашиглаж байгаа. Энэ нь цөөхөн хүнтэй 5
бүлэг хичээллэж болно гэсэн үг. Машинуудыг менежерүүд, супервайзерууд,
оюутнууд бүгд хэрэглэж мэдлэгээ хуваалцана гэсэн санаа.
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Хүснэгт 1. Fab Lab-ын булангууд, харгалзах тоног төхөөрөмж, хийгддэг CDIO үйл
ажиллагаа.
Талбайн зориулалт (тоног төхөөрөмж)

C

D

1

Видео хурал, лекц, бие даалтын хэсэг (Polycom V500
видео хурлын систем, LED 50” дэлгэц, DLP прожектор)

Х

Х

2

Загварын болон хурлын студ (Wacom таблетууд, фото
аппаратууд, том форматын принтер)

Х

Х

3

3D хэвлэх хэсэг (өндөр нягтралын фотополимер 3D
принтер, мэргэжлийн FDM 3D принтер, 8 FDM бүхий
3D принтерүүд)

Х

4

Сканнердах хэсэг (Roland DG LPX-600 3D сканнер, 12
Optitrack S250e том хэмжээст хөдөлгөөнт зураг авагч,
kinect мэдрүүр)

Х

5

Компьютерийн лаборатори (Дизайны ажлын
компьютер 8)

Х

Х

Х

6

Угсрах цех (угсрах тавцан 6, хийн тавцан 2,хурдны
тохиргоотой хөрөөнүүд, өрөм, тоос үлээгч, цахим
хатгамал)

Х

Х

Х

7

Нойтон лаборатори (химийн тавцан 2, утаа сорогч 2)

Х

8

Электроникийн лаборатори (электроникийн тавцан 1,
осциллоскоп, дохио үүсгүүрүүд)

Х

9

CNC цех (Shopbot PRSalpha 96 CNC, Shopbot 5-axis
CNC, Shopbot

Х

I

O
Х

Х

Х

Х

Х

Desktop 3+1 axis CNC, Roland DG MDX-20 Desktop
CNC )
10

Зүсэх цех (Roland DG GX-24 винил зүсэгч, Epilog
лазер зүсэгч)

Х

Х

Эзэмшил болон үйл ажиллагааны зардлын хувьд хичээл бүрийн төсвөөс хариуцна.
Хичээлд хамаарахгүй төслийн хувьд өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлнэ гэсэн үг.
Лабораторид захиалга хойшилсноос гарах эрсдэлийг багасгах, анхдагч эрэлтийг
хангах зорилгоор хүрэлцэхүйц хэмжээний материал хэрэгсэлийг захиалж бэлтгэсэн
байдаг.
Менежментийг нь томилогдсон супервайзер хийх ба ашиглаж эхэлснээс хойш
багуудаас зарим нэг туслахыг авч ажиллуулж болно. Тэд тоног төхөөрөмжийн засвар
үйлчилгээг хариуцах ба харин цэвэрлэгээг хэрэглэгч дор бүрнээ хариуцна.
Тогтсон хуваарь, хичээлийн хуваарийн дагуу оюутнууд орж ажиллахад нээлттэй. Мөн
олон нийтэд цаг гаргана.
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Зураг 2. Электроник, хийн, химийн болон угсрах үйл ажиллагаа хийх зориулалттай
тавцангууд, цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүд

Зураг 3. Лабораторийн төлөвлөлтийн өөр өөр өнцөг. (a) Зориулалтын тавцангууд
бүхий угсрах хэсгээс (b) Видео хурлын хэсгийн харагдах байдал. (c) Хөдөлгөөнт
зураг авалт болон видео хурлын хэсэг
CDIO АЖЛЫН БАЙРАНД ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙГ АШИГЛАХ
НЬ
Нээлттэй эхийн тусламжтай хүмүүс олон улсын үйлдвэрлэгчидтэй мэдлэгээ
хуваалцахын зэрэгцээ өөрсдийн технологио хөгжүүлэх боломжтой. Олон улсын
түвшинд бүтээгдэхүүн, системийг бий болгох үйл ажиллагааг дэмждэг CDIO-д энэ яв
цав тохирох юм.
Нээлттэй эхийн олон улсын холбоо “Загвар нь олон нийт чөлөөтэй ашиглахуйц ба
хэн ч сурч, сайжруулж, түгээж, хийж, борлуулж болох техник хангамжийг” нээлттэй
эхийн гэж нэрлэнэ гэжээ.
Нээлттэй бүтээгдэхүүнийг бий болгосноор дэлхий дахины нөлөө бүхий хэрэглэгчдээс
суралцаж буцах мэдээлэл авах боломжтой. Түүнчлэн нээлттэй хэрэгсэлийг бүтээхэд
зориулагдсан баримт бичгүүд нь нэг улирлаас урт хугацаанд үргэлжлэх төслийн
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үргэлжлэлийг хялбарчлана. Шинэ оюутнуудын хувьд баримт бичиг, хэрэглэгчийн
гарын авлага, PCB мэдээлэл, эх сурвалжийн код, CAD-ын зургийн файлууд,
материалын нэхэмжлэх, схем зэргийг судлан урт хугацаат төслүүдийг хурдан ойлгож
үргэлжлүүлэх боломжтой.
Гэхдээ одоогоор нээлттэй эх материалыг хэвлэх, засвар үйлчилгээ хийх, хянах
стандартлагдсан арга дутмаг байна. Стандартын хэв загвар дээр ч тохироогүй
байгаа. Өөр нэг саад нь бичиг баримт болгох нь өөрөө цаг хугацаа шаардсан ажил
юм.
Fab Lab нь нээлттэй эх бий болгох тохиромжтой газар гэж санагдсан. Бидний
туршлагаас харахад төсөлд оруулж байгаа хувь нэмрүүдийг бүртгэх, баримт
бичигжүүлэх болон нийт үйл ажиллагааг бүртгэн хянах ажлыг GitHub [4] зэрэг онлайн
хяналтын хэрэгсэлүүд хялбарчилж байгаа юм.
КЕЙС СУДАЛГАА
Энэ хэсэгт бид манай инженерийн сургуульд CDIO зарчмыг хэрэгжүүлэхэд Fab Labын хэрэгсэлүүд хэрхэн эерэг нөлөө үзүүлсэн тухай өгүүлэх болно.
Пикосателит, пуужин
Инженерийн сургууль дээр жижиг пуужингийн төслийг хоёр жилийн өмнө эхлүүлсэн.
Сургатын энэ төслийг Чилийн Их Сургуулийн Нисэх Судалгааны хиймэл дагуул гэсэн
утгатай үгийн товчлолоор SUCHAI (Satellite of the University of CHile for Aerospace
Investigation) гэж нэрлэсэн.1U CubeSat-ыг барих, хөгжүүлэх, нэгтгэх, хөөргөх үйл
ажиллагаануудаас төсөл бүрдэнэ.
Fab Lab-ын зарим хэрэгсэлүүд төсөл эхлэх үед бидэнд байсан учраас цахим
үйлдвэрлэлийн өөр өөр үзэл санаанууд хиймэл дагуулын туршилтын загварыг гаргах
анхны алхамаас авахуулаад лабораторийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийг
хялбарчлах хүртэл ач холбогдолтой байгааг судалж эхэлсэн юм. [5]
Эхэндээ бид төслийг амжилттай гүйцэтгэхийн тулд худалдаанд байгаа эд ангиудыг
авч ашиглах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн. Гэтэл цахим үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлүүд
хиймэл дагуулын биет загварыг хийхэд маш их ашигтай байгааг анзаарсан. Хиймэл
дагуулын сүүлийн эд ангиудыг хийхэд ч мөн хэрэглэж болохоор байсан. Зураг 4-т
лазер зүсэгч, 3D принтер ашиглан хийсэн бидний анхны загвар CubeSat-ын зургийг
харууллаа.
Хиймэл дагуулын цахим үйлдвэрлэлээр хийсэн хувилбар болон бүрэлдэхүүн хэсгүүд
нь хязгаарлагдмал талуудыг оюутнуудад ойлгуулаад зогсохгүй, орон зай, жинг
оновчлохтой холбоотой шинэ санаа, шийдлийг хурдацтай хөгжүүлэх боломж олгож
байв.
Загвар гаргах цахим хэрэгсэлүүд нь бүтээлч ажиллагааг өдөөхөд маш үр дүнтэй нь
харагдсан. Эдгээр хэрэгсэлүүд механик инженерийн асуудлуудыг шийдвэрлэхээс
гадна цахилгааны инженерийн оюутнуудад ч үр дүнтэй болох нь батлагдсан.
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Зураг 4. Хиймэл дагуул болон пуужингийн төсөлд ашигласан Fab Lab хэрэгсэлүүд.
Лазер зүсэгч, 3D принтерээр хийсэн CubeSat загвар дээд хэсэгт харагдаж байна.
Эдгээрийг дотоод эд ангиудаа байрлуулах болон антенн суурилуулах механизмыг
шалгахад хэрэглэгдсэн. Зургийн доод хэсэгт Amunche II пуужин харагдаж байна.
Энэхүү пуужин 6 км өндөрт хүрэхээр зохион бүтээгдсэн ба 3D принтерээр гэр хийн
электрон самбаруудын ачаа болгон байршуулсан.
Жижиг пуужингийн загвар гаргаж хийх хоёр ч төслийг гүйцэтгэсэн. Механик
инженерийн оюутнуудын баг Amunche I, Amunche II пуужингуудын загвар гаргаж
хийсэн. Эхний пуужин амжилттай хөөрч 1 км өндөрт хүрсэн. Цахим үйлдвэрлэлийн
хэрэгсэлүүд ачааны хэсгийг (Зураг 4) хийх болон өндрийг мэдрэх хэрэгсэлийг (Зураг
5) үйлдвэрлэж шалгахад их хэрэгтэй байсан. Эцэст нь бүх загваруудыг цахим
хэлбэрээр хадгалж, дамжуулан ашиглах боломж бүрдсэн юм.
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Figure 5. Rocket apogee detector, which was designed, constructed and implemented
using
digital fabrication tools. (a) CAD model. (b) 3D printed part. (c) Device assembled.
Нийтээр хийдэг төслийн ажлууд
Olin коллежийн инженерийн сургалтын туршлагаар [6], Инженерийн удиртгал (EI1101
and EI1102) хичээлүүдийг оруулсан. Эдгээр нь инженерийн чиглэлээр элссэн эхний
эсвэл хоёр дахь улиралдаа суралцаж байгаа 800 шахам оюутан сонгон судалж 8
зэрэгцээ секцээр хичээллэдэг том хичээлүүд юм. Хичээлээр багш нарын сана
болгосон тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэхээр тав таваараа баг болон ажилладаг.
Сэтгэн бодож, зураглаж механик эд ангиудын зургийг CAD дээр гарган лазер
зүсэгчээр үйлдвэрлэдэг. Дараа нь багаараа цуглаж төслөө угсарна. Оюутнууд нэг
хичээлээр хоёроос олон загвар дуусгаж амждаггүй.
Гуравдугаар улиралд Төслийн ажил (EI2001) хичээлин 40 шахам бүлгийн нэгэнд орж
ажиллана. Энэ хичээлийн хүрээнд оюутнууд инженерийн ёс зүй, нийгмийн
хариуцлагыг ухамсарлан хүмүүстэй харилцах чадвараа хөгжүүлэнгээ инженерийн
тодорхой системийг сэдэж, загвар гарган ажиллагаатай загвар хийх зорилготой.
Лазер зүсэгч ашигласаар оюутнуудын хийдэг загваруудад чанарын томоохон ахиц
гарсан юм. Зураг 6-г харна уу.

Зураг 6. Инженерийн удиртгал I-II болон Төслийн ажлын хүрээнд оюутнуудын
хийсэн бүтээл. Зүүн гар тал: Оюутнууд лазер зүсэгчээр хийсэн эд анги ашиглан
роботын гар хийж байгаа нь. Баруун: Лазер зүсэгчээр хийсэн Архимедийн шураг
бүхий усны дамар
ДҮГНЭЛТ
Энэ ажилд төсөлд суурилсан хичээл, дадлага ажлуудад Fab Lab хэрэгсэлүүдийг
хэрхэн ашиглах болон тршилтын загварыг хялбар, хурдан аргаар хийхэд тустай
талаар өгүүллээ. Энэхүү аргыг
Fab Lab-ууд дэвшүүлж байгаа ба цахим
үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл хийх, ажиллуулахын хувьд үйлдвэрлэлийн үеээ өнгөрөөсөн
хуучин аргаас
мэдэгдэхүйц хурдасгаж байгаа тул CDIO сургалтын аргыг
дэлгэрүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн түүнчлэн лабораторийн/ажлын байрны зохион байгуулалт оюутан-машины
болон хүмүүс хоорондын харилцаанд хэрхэн нөлөөлж болох талаар өгүүллээ.
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Эндээс нээлттэй орон зай, нөөц ашиглах боломж нь оюутнууд бие биетэйгээ
чөлөөтэй харилцаж, үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлийг ашиглахад чухал болохыг зөвлөмж
болгож өөрийн ажлын байрны талаар туршлага солилцлоо.
Эцэст нь цахим үйлдвэрлэл нь урт хугацаат, өргөн цар хүрээтэй төсөл хийж
гүйцэтгэхэд ямар үүрэгтэй байх талаар санал дэвшүүлсэн. Төсөлд холбогдох баримт
бичгийг цахим хэлбэрээр хадгалж, нээлттэй эхээр хадгалан ашиглаж хожим өөр
бүлэг тухайн төслийг үргэлжлүүлэх, өөрчлөн сайжруулах боломжтой юм гэсэн санааг
гаргасан.
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РОБОТ ЗОХИОН БҮТЭЭХ ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН НЭГДМЭЛ СУРГАЛТЫН АРГААР
ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХУЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ
Chaganti DVS, Christoper Eng Leong Teoh, Zhizong Yang (Dr), Carlos Acosta (Dr), David
Chung Ping Li, Asadollah Norouzi (Dr)
Singapore Polytechnic, Singapore
ХУРААНГУЙ
Сингапурын Политехникийн Сургуулийн (СПС) оюутнуудын дунд хийсэн судалгаа
болон ярилцлагын үр дүнгээс харахад олонхи нь суралцах явцад өөрийн гараар
хийж гүйцэтгэсэн дадлагын ажлыг илүү чухал гэж үзсэн байна. Ялангуяа тэд
лабораторийн дадлагын хичээлүүд, төслийн ажлууд, инженерийн бодит асуудлыг
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шийдвэрлэхэд илүү дуртай байсан. Хэрвээ оюутнууд суралцах үйл явцдаа
сонирхолтой, сэтгэл ханамжтай байвал хичээлдээ илүү анхааралтай хандаж, илүү үр
бүтээлтэйгээр оролцон, илүү мэргэшиж, эзэмшсэн мэдлэг ур чадвартаа итгэл төгс
мэргэжилтэн болж чадна. идэвхитэй болон туршилттай сургалтын аргуудыг тогтмол
хэрэглэж онолын үндсэн ойлголтуудыг өгөхийн зэрэгцээ харилцааны, багаар
ажиллах ерөнхий ур чадваруудыг сургалтын явцад олгож сургалтын хөтөлбөрийг
сайжруулах шаардлагатай байсан. Энэхүү өгүүлэл нь Цахилгааны болон
электроникийн инженерийн хөтөлбөрүүдэд Роботтехникийн сонгон хичээлээр 3
дугаар курсын оюутнуудад биетээр хийх дадлага олгохын тулд хэрхэн хичээлийн
хөтөлбөрүүдийгнэгтгэсэнийг баримтжуулна. Ялангуяа хичээлийн хөтөлбөрийг
зохиосон гол онцлог, хэрэгжүүлсэн үйл явцыг тодоруулж, шинэ хөтөлбөрөөр
суралцсан оюутнуудын дунд явуулсан судалгааны үр дүн, мөн эдгээр нь бидний
цаашдын сургах үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хичээлийн хөтөлбөрийн нэгдэл зэрэгт
хэрхэн нөлөөлж байгааг дүгнэх болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Төсөлд суурилсан сургалт, хичээлийн нэгдсэн хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр зохиох
загвар
ОРШИЛ
Оюутнууд 10 жилийн суурь боловсрол эзэмшсэний дараа 16-17 насандаа СПС-д
элсэн ордог. Тэдний боловсролын чадвар ихэвчлэн үеийнхэн дотроо 30-60 дугаар
байранд эрэмбэлэгддэг. Оюутнуудын дунд явуулсан тэнхимийн дотоод судалгаанууд,
ярилцлагууд болон хэлэлцүүлэг зэргээс дүгнэхэд тэд практик, бодит байдлаас
суралцах арга замуудыг илүүд үзэж байна. Тэд жижиг төслүүд, багаар ажиллах,
лабораторийн ажлууд, учир холбогдлыг таньж мэдэх, загварчлах, хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой даалгавар гүйцэтгэхсургалтын аргуудыг таалагддаг гэждурьдсан. Олонхи
оюутнууд яагаад тодорхой сэдвүүдийг судлах ёстой, хичээлүүд онол тал руу
чиглэгдээд байхад хэрхэн хэрэглэж сурах юм бэ гэсэн асуултуудыг байнга тавьж
байдаг. Түүнчлэн, оюутнуудын суралцах процесс нь салангид, уялдаа холбоогүй,
хичээлүүдийн хоорондын уялдаа холбоо бага байгаа нь сэтгэл зовоосон асуудал юм.
Энэ нь оюутнуудын өгсөн хичээлүүдийн агуулгыг нэгтгэсэн шалгалтын тестэд өгсөн
багшийн үнэлгээнээс ч харагдаж байгаа юм. Оюутнуудын мэдлэг нь хэсэгчилсэн
эсвэл тодорхой хүрээнд баригдсан байсан тул хөтөлбөрийн үндсэн агуулгын
хэмжээнд мэдлэгийг үр дүнтэйгээр олгох сургалтын аргуудад бид анхаарлаа
хандуулсан. Энэ шилжилтийн ач холбогдлыг McTighe & Wiggins нар“оюутнуудыг
багшаас суралцахаас илүүтэйгээр бие даан суралцах арга барилд сургадаг болгох
учраас энэ шилжилт агуу бөгөөд хүнд хэцүү даалгавар юм” гэж дүгнэсэн.
Энэ нь СПС нь CDIO Инженерийн Боловсролын тогтолцоог хэрэгжүүлсэн нэг
шалтгаан нь нь бөгөөд сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах гол арга нь
болсон. Ялангуяа CDIO Стандарт 3, 7, 8 –тай голчлон холбогдоно (Хүснэгт 1):
Хүснэгт 1: CDIO Стандарт 3, 7, 8
3. Сургалтын нэгдсэн

Сургалтын хөтөлбөрийг харилцан бие биеэ дэмжсэн
хичээлүүдээр, хувь хүний чадвар,харилцааны чадвар,
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хөтөлбөр

бүтээгдэхүүн, систем бий болгох чадваруудыг нэгтгэсэн
ойлгомжтой төлөвлөгөөгөөр зохиосон

7. Хосолсон сургалтын үйл
ажиллагаа

Хосолсон сургалтын үйл ажиллагааг мэдлэг болон хувь
хүний чадвар,харилцааны чадвар, бүтээгдэхүүн, систем
бий болгох чадваруудыг олж авахад чиглүүлсэн

8. Идэвхтэй сургалт

Идэвхитэй болон туршилтын сургалтын аргууд дээр
сургах болох суралцахүйл ажиллагаа суурилсан (Crawley
et all., 2007)

Хосолсон сургалтын үйл ажиллагаа
CDIO-г хэрэгжүүлэх удирдлагын баг улиралбүрд хамгийн багадаа нэг төслийн хичээл
оруулахаар шийдсэн. Төслийн хичээлүүдээр оюутнууд өмнө олж авсан мэдлэг
чадвараа ашиглан шинэ хичээлийн агуулга, техникийг судлах бөгөөд тодорхой
сэдвийн хүрээнд санаа гаргах, зохион бүтээх, туршин хэрэгжүүлэхэд суралцана.
Эдгээр нь бодит байдал, практикт суурилан мэдлэг олгож бодож сэтгэх, харилцааны
болон багаар ажиллах ур чадваруудыг хөгжүүлнэ. “Сэтгэн бодох нь мэдлэгийн
түлхүүр юм. Мэдлэг нь бодол санаагаар үүсч, бодлоор дүн шинжилгээ хийгдэн
бодлоор зохион байгуулагдан, бодлоор хувиран, бодлоор үнэлэгдэн, хамгийн чухал
нь сэтгэн бодох явцдаа мэдлэг олж авдаг’ гэж Paul 1993 ондбодол санаа ойлголтонд
шүүмжтэй ханддаг болохыг онцлон заасан (VII).
Тухайн сэдвийн учир шалтгааныг илүү мэдэж байгаа хүмүүс тухайн зүйлийн талаар
бага мэдэж хүмүүсээс тухайн сэдвийн талаар илүү гүнзгий мэдэж байдгийг судалгаа
харуулсан гэж Resnik 1989 онд мэдлэггүйгээр сэтгэн бодох нь хязгаарлагдмал
болохыг дүгнэсэн.
Жишээлбэлмикроконтроллерийн хэрэглээ төслийн хичээл дээр оюутнууд эхлээд
оролт гаралтын өөр өөр төхөөрөмжүүдийг хэрхэн хооронд нь холбох, тэдгээрийг
хэрхэн программчлах зэргээр микроконтроллерийн үндэсийг судална.Дараа нь
оюутнуудаасямар нэгэн төсөл санаачилж түүнийгээ микроконтроллерт угсарч зохион
бүтээж хэрэгжүүлэхийг шаардана.
Ингэж хийх үедээ аль нь мэдрүүр, гүйцэтгүүр, С++ програмчлал болохыг мэдэж өмнө
нь сурсан программчлалын хичээлийн агуулга, мөн түүнчлэн бүтээлчээр болон
шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох чадвараа нэгтгэх ёстой болно. Микроконтроллерийн
хэрэглээ төслийн хичээл оюутнуудын хамгийн ихээр сонирхдог хичээлүүдийн нэг
болсон.
Төслийн хичээлүүдийн эерэг үр дүнд үндэслэн Роботтехникийн хичээл дээр илүү их
хүч шаардсан туршилт хийхээр шийдсэн. Роботтехникийн хичээлийг төгсөх жилд
сонгохыг оюутануудад санал болгосон. Энэ хичээл Роботын үндэс, Мэдрүүр ба
гүйцэтгэх төхөөрөмж, Роботын прогрммчлал гэсэн 3 хичээлээс бүрддэг. Хичээл тус
бүрийг тус тусад нь тайлбарланзаадаг уламжлалт аргуудын оронд онолыг батлах
лабораторийн туршилтууд явуулах дараа нь төслийн хэлбэрт зохион байгуулах
замаар эдгээр хичээлүүдийг нэгтгэхээр шийдсэн.
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Багшийн удирдамж дор багаар хамтран суралцуулах аргаар сонгон авсан роботын 3
бүтэцтэйоюутанууд танилцаж 3 хичээлийн агуулгыг нэгтгэсэн. Жишээлбэл
оюутнуудад роботын бэлэн эд ангиудыг өгчшаардагдахүзүүлэлтүүдийг (саадыг тойрч
гарах, заасан чиглэлд явах гэх мэт)хангахробот зохион бүтээх даалгавар өгсөн.
Энэ үйл ажиллагааны явцад оюутнууд роботын бүтэц, кинематик, динамикийн
үндсэнойлголтууд, үйлдэл хийхэд хэрэглэх мэдрүүр болон гүйцэтгэх төхөөрөмжийн
ажиллагаа, зорилгоо хэрэгжүүлэхэд шаардагдах программ хангамжийг судалж мэдэх
ёстой.
Түүнээс гадна төслийн шаардлага ёсоор СПС-ийн төгсөгчийн онцлогтой
холбоотойгоор багаар ажиллах болон харилцааны ур чадварыг олж авахыг
оюутнуудаас шаардана. Төслийн үйл ажиллагаанууд оюутнуудад янз бүрийн
зорилгоор бусадтай харилцах ур чадвараа харуулах хангалттай боломжийг олгох,
сэтгэн бодох ур чадвараа өргөн хүрээгээр хөгжүүлэх (дүн шинжилгээ хийх,
зэрэгцүүлэх, харьцуулах, дүгнэлт хийх, танилцуулах, үнэлгээ өгөх гэх мэт), мөн
суралцахуйн үйл ажиллагаандаа илүү хариуцлагатай хандахад чиглэсэн байхаар
зохион байгуулагдсан.
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР ЗОХИОХ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Роботтехникйн хичээлийн нэгдсэн хөтөлбөр зохиох үед хичээл төлөвлөлтийн хэд
хэдэн үндсэн түлхүүр ойлголтуудыг тохиролцох шаардлагатай байсан. Дараах хэсэгт
бидний зорьж байгаа зүйлийн хамгийн чухал асуудлуудыг хэрхэн тусгасан, түүнд
хүрсэн талаар өгүүлэх болно:
Нэгдсэн загварууд
Fogarty (2009) – ын гаргасан хичээлийн хөтөлбөрүүдийгнэгтгэсэн хэд хэдэн загварууд
байдаг. Бидний хувьд мэдлэг, чадварыг нэгтгэх аргын үед3 хичээлийн агуулгыг
сэтгэн бодох, харилцааны болон багаар ажиллах чадваруудтайзөв зохистойгоор
нэгтгэх нь онцгой сонрхолтой байсан. Swartz-ийн 1987 онд гаргасан итгүүлэх арга,
Fogarty-ийн 2009 онд тодорхойлсон алхам алхмаар ахих аргуудыг удирдамжаа
болгосон. Итгүүлэх арга нь суурь ур чадварыг бий болгодог тухайлбал хичээлийн
агуулгадитгэх бодол нь хамгийн сайн суралцах арга гэж тодорхойлогддог.
Энэ нь ур чадвар, чадамж, хандлага, зан авир, сайн сэтгэн бодогчийн үйлдэлзэрэг
сайхан сэтгэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулах тул эдгээрийг хичээлийн
агуулгад оруулж өгсөн. Гол зүйл нь сэтгэн бодох үйл явц болон ур чадварууд нь
танин мэдэх үйл явцыг мэдлэг болгон хувиргаж хөгжүүлдэг. Түүнчлэн, сэтгэлгээний
зарим хэлбэрүүд нь хичээлийн агуулга дахь нарийн төвөгтэй хэсгүүдийг суралцах
явцад системтэйгээр хөгждөг. Мөн харилцааны болон багаар ажиллах ур чадвар нь
хичээлүүдийн нэгдэл, хичээлийн агуулгыг судлах, суралцах үйл ажиллагаанд
дэмжлэг болж өгдөг. Жишээлбэл, роботын нэгдсэн хөтөлбөрийн сургах болон
суралцахуйн үйл явцад CDIO-ийн дараах ур чадварууд, мэдлэгийг олгодог:
Роботын үндэс

Мэдрүүр ба
гүйцэтгэх
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төхөөрөмж
Роботыг танин
мэдэх

Роботын түүх, нийгэм
эдийн
засгийн
асуудлууд/нөлөө,
роботын
төрлүүдийн
судалгаа

Төрөл бүрийн мэдрүүр
болон
гүйцэтгэх
төхөөрөмжийг таньж
мэдэх,
роботын
мэдрүүрийн
шинж
чанарууд

Роботын
программ
хангамжийн
бүтэц,
зохион байгуулалт

Роботын
загвар зохион
бүтээх
ба
бүтэц

Роботын стандартууд –
үйлдвэрлэл
ба
үйлчилгээ, кинематик

Байрлал ба хурдны
мэдрүүр, хүч болон
мушгих
хүчний
мэдрүүр,
бичил
цахилгаан-механик
төхөөрөмжүүд, серво
моторууд

Бүтэц,
зохион
байгуулалт, бие даасан
программууд, хугацаа
хэмжигчийн хэрэглээ,
тасалдал

Олон үйлдэлт
робот

Аюулгүй
байдал,
роботын стандартууд,
кинематик, координаци

Харааны систем, хагас
дамжуулагчийн
мэдрүүр,
бичил
цахилгаан-механик
төхөөрөмжүүд,
тогтмол
гүйдлийн
хөдөлгүүр (хөтлөх ба
удирдах),
алхмын
хөдөлгүүр

Олон үйлдэл, олон
үйлдлийн удирдлагын
(хуваарилагдсан)
программ, харилцааны
протоколууд (утастай
ба утасгүй), Объектэд
хандсан программчлал,
алдаа илрүүлэх ба
засвар

Роботын гар
ба интеграци

Кинематик,
төлөвлөлт

Хүчний болон мушгих
хүчний
мэдрүүр,
харааны
систем,
соленойд
ба
дамжуулагч, хувьсах
гүйдлийн хөдөлгүүр

Симуляцийг
ашиглан
программчлах,
программчлал, алдаа
илрүүлэх
ба
холбоосгүй
үеийн
засвар

зам

a) Хэн нэгний шийдвэрийн сонголт эсвэл бодол санаа нь хүмүүс хоорондын
харилцааны асуудлаас хамаардаг
b) Албан ба албан бус багаар үр бүтээлтэй ажиллах
c) Янз бүрийн сонсогчдод төслийн үр дүнг тайлагнах (мэргэжил нэгтнүүд,
судлаачид, үйлдвэрийн шинжээчид, техникийн бус буюу мэргэжлийн бус хүмүүс,
ахлах сургуулийн сурагчид гэх мэт).
Сургалтын үр дүнгийн тодорхой байдал ба зохицол
Роботын 3 хичээл бүрийн стандарт болон үр дүнгийн үзүүлэлтүүд нь системтэйгээр
тодорхойлогдсон байсан. Маш тодорхой, ойлгомжтой бичигдэж, олгох ур
чадваруудыг зөв тодорхойлсон тул бид стандартад ямар нэг өөрчлөлт хийгээгүй.
Гэсэн ч өөр өөр удирдамж, аргуудыг ашиглаж байсан тул төслийн үйл ажиллагааг
хичээлүүдийн сургалтын үр дүнтэй зэрэгцүүлэх нь чухал байсан. Хичээл бүрийн,
төслүүдийн үр дүнг зэрэгцүүлэн тохируулах зураглалыг үйлдэх шаардлагатай болсон.
Зарим нэг онцгой, нэмэлт зүйлсийг хичээлийн стандартад оруулж өгсөн. Зураглалыг
Хүснэгт 2-т үзүүлэв:
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Роботын
нээлтүүд

Робот
зохион
бүтээх

Олон
үйдэлтэй
робот

Роботын үндэс
Робот техникийн
түүх; Нийгэм, эдийн
засгийн асуудал;
Олон төрлийн
роботын судалгаа
Роботын стандартууд
– Үйлдвэр,
үйлчилгээний;
Кинематик
Аюулгүй
ажиллагааны
асуудлуудs;
Роботын
стандартууд;
Кинематик;
Координат

Мэдрүүр, гүйцэтгүүр
Төрөл бүрийн мэдрүүр,
гүйцэтгүүрийг танин
мэдэх;
Роботын мэдрүүрийн
шинж чанарууд
Байрлал, хурдны
мэдрүүр; Хүч, моментийн
мэдрүүр; Микро
цахилгаан-механик
төхөөрөмж;
Серво хөдөлгүүр
Харах систем; Хагас
дамжуулагч мэдрүүр;
Микро цахилгаанмеханик төхөөрөмж; DC
мотор
(жолоодлого&удирдлага);
Алхамт мотор

Роботын програмчлал
Роботын програм
хангамж
Бүтэц
Бүтэц; Модулийн
програмчлал;
Таймер, тасалдалтын
хэрэглээ
Олон салаа програм;
Олон удирдагат дрограм;
Холболтын протокол
(утастай, утасгүй);
Объект хандлагатай
програм;
Алдаа олох, засах
програм

Хүснэгт 2. Роботын бүтэц зохион байгуулалт/Төсөл хичээлийн стандартын зураглал
Роботын хийцийн хувилбар, үйл ажиллагаа болон сургалтын агуулга
Хичээлийн стандарт дээрх сэдвүүдийг оюутнуудад янз бүрийн хэлбэрээр хүргэх,
оюутнуудын сонирхлыг хэвээр хадгалж үлдэхийн тулд суралцахуйн аргуудыг
ашиглан төслийг удирдах, янз бүрийн роботын хийцүүдийг ашиглах нь маш чухал.
Оюутнуудын төслийн үйл ажиллагаа нь дараах бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдсан:
a)
b)
c)
d)

Роботыг таньж мэдэх
Роботын дизайн
Хамтарсан роботууд
Үйлдвэрлэлийн роботууд

Роботыг танин мэдэх хэсгийн хувьд оюутнуудад роботын талаарх үндсэн ойлголтууд
болон роботын төрлийн гэх мэт мэдээллийг өгнө. Жишээлбэл, үйлчилгээний
роботууд, үйлдвэрлэлийн роботууд, робот тоглоомууд, эмчилгээний робот амьтад
гэх мэт. Оюутнууд төрөл бүрийн роботуудын бүтэц, хэсгүүдэд дүн шинжилгээ хийх,
тэдгээрийн үндсэн үйлдэл, ажиллах зарчимыг таньж мэдэхийн тулд роботуудыг
задлах болон дахин угсрахын зэрэгцээ роботын технологитой холбоотой цахим
судалгаа хийдэг.
Хоёр дахь буюу Роботын дизайн хэсэгт зарим тодорхой зорилгод чиглэсэн үйлдэл
бүхий роботыг бүтээх, программчлах зорилгоор роботын эд ангиуд, хэсгүүдтэй
танилцана. Хамтарсан роботууд хэсэгт оюутнууд тавьсан зорилгоо хамтарч
биелүүлэх роботын багийг төлөвлөж, загварчилна. Хамгийн сүүлийн буюу
үйлдвэрлэлийн робот хэсэгт Автомат удирдлагатай автомашины үйлдвэр (AGVs) гэх
мэт газруудад ашиглах боломжтой автомат гар бүхий үйлдвэрлэлийн роботуудыг
танилцуулдаг.
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Хэдий суралцахуйн өөр өөр арга замууд болон роботын олон төрлүүд байдаг ч дахин
давтагдах тул суралцахуйн үйл ажиллагааг загварчлах боломжтой юм. Суралцахуйн
шинэлэг байдлыг хадгалахын тулд бид дараах сургалтын аргуудыг ашиглахыг санал
болгосон. Үүнд:
a) Үндсэн хэсгийг бие даан судлах, оюутнууд бие биедээ зааж өгөх
b) Онлайнаар мэдээлэл хайх, шинэ мэдээллийг танилцуулах
c) Хувийн хавтас үүсгэж блог ажиллуулах
d) Мэдлэгээ хуваалцах (wiki) хамтын сан үүсгэх
e) Илүү ур чадвар шаардсан жижиг төслүүд дээр ажиллах, сэтгэн бодох, загвар
зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх
f) Нэмэлт кредит гүйцэтгэх төслүүд дээр ажиллах
g) Төрөл бүрийн ажлын орчинг суралцах, жишээлбэл номын сан, роботын төслийн
лаборатори, робо-гараж
h) Үйлдвэр болон лабораториудтай танилцах
i) Сингапурын Политехникийн Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, үзэсгэлэнгүүдэд хийсэн
ажлаа танилцуулах
j) Олон нийтийн газар зохиогдож байгаа роботын үзүүлэнгүүд, ярилцлагуудад
оролцох
Ахиц ба ялгаатай байдал
Семистрын туршид суралцахуйн үйл ажиллагаа нь алхам алхамаар илүү гүнзгийрч
байхаар зохион байгуулагдсан. Роботыг танин мэдэх, роботын загвар зохион
бүтээхээс эхлэн хамтарсан роботын хэсгүүд нь өмнө олж авсан мэдлэг туршлагадаа
суурилан шинийг хийж бүтээх үйл явцыг аяндаа бий болгож байсан. Үүний нэгэн
адил, хичээлийн сэдэв, агуулга (робот зохион бүтээх) үе шат ахих тусам илүү
хүндэрч нарийн төвөгтэй байдал уруугаа орж байсан.
Мөн оюутнууд суралцахуйн олон арга хэлбэрүүдийг ашигласан ба семестрийн явцад
хэд хэдэн төслүүдэд даалгавар гүйцэтгэсэн. Даалгавар бүр нь дундаж оюутны
төвшинд тохирсон байхаар өгөгдөн өрсөлдөөнт хэлбэрээр зохион байгуулагдсан.
Бид төгс нөхцлийг төсөөлөн загварчилсан “Алтан шаргал үст даалгавар” (Goldilocks
task) гэж нэрлэсэн даалгавар өгсөн - энэ нь тийм ч амархан бус, бас тийм ч хүнд
биш, шаардлага өндөр ч бас гүйцэтгэх боломжтой даалгавар юм. Сургалтын
материал, даалгаварууд нь сулхан оюутнуудад ч туслах хэмжээнд байхаар
зохиогдсон. Эсрэгээрээ, илүү чадвар шаардсан ажлууд байсан ба чадварлаг
оюутнуудыг өрсөлдүүлэхүйц даалгаварууд ч байсан. Өөрөөр хэлбэл хаана ч, хэнд ч
буюу өөр өөр төвшний мэдлэг туршлагатай оюутнуудад тохирсон даалгавар,
сургалтын материалаар хангасан.
Идэвхжүүлэлт
Хичээлүүдийг нэгтгэх санаачилга нь эцсийн дүндээ оюутны суралцах үйл ажиллагааг
л сайжруулах зорилготой. Өмнө дурьдсанчлан, олон оюутнууд уламжлалт
тайлбарлах аргад тийм ч сайн оролцдоггүй, идэвхтэй, туршилтад суурилсан аргуудыг
илүүд үздэг. Энэ нь үнэлгээний янз бүрийн арга хэрэгслүүдийг ашигласнаас ч илүү
дотоод идвэхжүүлэлтийг бий болгож байж болох юм. Түүнчлэн сургалтын орчны
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хөгжилтэй, өрсөлдөөнт байдлыг нэмэгдүүлж, төслүүд нь өрсөлдөөнт хэлбэрт орж
болох юм. Жишээлбэл, тогтмол цагт хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах роботын
төслийн оюутнуудын гурван баг бүрдүүлэх. Эсвэл нэг цэгээс нөгөө цэг хүртэл замд
таарах саад тотгорыг тойрон гарах робот зохион бүтээх ч юмуу. Өрсөлдөөний хувьд
тавьсан зорилгоо хамгийн сайн чанартай гүйцэтгэхэд л чиглэсэн байхаар зохион
байгуулагдсан байх ёстой. Урамшуулал нь хамгийн бүтээлч баг гэсэн шагнал байж ч
болно, гэх мэт.
Зарим үед, оюутнууд номын санд болдог үзэсгэлэнгүүдэд хийсэн ажлаа үзүүлдэг.
Мөн СПС-иас олон нийтийн төлөөллийг урьж оролцуулдаг нээлттэй хаалганы
өдрүүдэд оролцдог. Зарим оюутнууд өөрсдөө видео ашиглан олон нийтийн сүлжээнд,
тухайлбал YouTube гэх мэт онлайнаар олон нийтэд өөрсдийн хийсэн ажил, бүтээлээ
танилцуулдаг.
Дэмжлэг болох ажлын талбарууд
Сургалт болдог газар ихэвчлэн Робо-гараж гэж нэрлэгддэг студи байдаг. Энэ нь
төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулахад тохиромжтой, уян хатан байхаар зохион
байгуулагдсан байдаг. Робо-гараж нь суралцах газар төдийгүй оюутнууд санал
бодлоо солилцох, цуглах, амрах тоглох гэх мэт бусадтай харилцах талбар болж
өгдөг. Оюутнууд өөрсдийн сонирхлоор ч түүнийг өөрчилж зохион байгуулах
боломжтой байдаг. Тухайн ажлын байрыг эзэмшигчийн үүднээс өөрийн сонирхол
боломжид тохируулан ашиглаж болно гэсэн үг. Энэ нь дараах давуу талуудтай:
 Суралцахуйн шаардлагаас хамааран дахин дахин өөрчлөх боломжтой
 Карт ашиглан 24/7-оор хэрэглэх
 Тохилог, хэрэглэхэд хялбар, аюулгүй
 Амрах, бусад санал бодлоо хуваалцахад туслах
 Төгсөх жилдээ оролцдог Роботын Төслийн Лабораторитай ойрхон байрладаг тул
санал бусадтай санал бодлоо солилцох боломжтой
 Хувийн болон төслийн эд зүйлсийг хадгалах зай талбайтай
Үнэлгээ
Үнэлгээ нь суралцах үйл явцыг үнэлдэг ба юуг хэрхэн суралцсан бэ гэдгийг дүгнэдэг.
Ramsden (1992) үүнийг дараах байдлаар маш оновчтойгоор тодорхойлсон:
Оюутнуудын зүгээс авч үзвэл үнэлгээ нь сургалтын хөтөлбөрийн бодит байдлыг
тодорхойлж байдаг. Үнэлгээ нь стандарт, хийгдэх ажлууд, хичээлийн хөтөлбөрийн
ямар хүчин зүйлс, хэсгүүд нь хамгийн чухал эсэх талаарх мессежийг өгч байдаг. (хх.
187-8)
Түүнчлэн, оюутнууд суралцахуйн хандлагаа өөрсдийн төрөлх шинж чанартаа
тохируулан сонгохыг илүүд үзэж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.
Жишээлбэл, Prosser and Trigwell (1998)-ын үзсэнээр:
... суралцахуйн хандлага нь оюутны хувьд тогтвортой байдаг шинж чанар бишээ.
Оюутнууд суралцах арга барилаа суралцах нөхцөл, ойлголт, багшийн ... нөлөөгөөр
өөрчилж байдаг. (х. 83)
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Суралцахуйн зарим хандлага нь бусдаасаа илүү чанартай байдаг гэдгийг хүлээн
зөвшөөрч чадах нь маш чухал юм. Дахин Prosser and Trigwell (1998) –оос иш татвал:
... оюутнуудын суралцахуйн хандлагад сайн болон муу арга замууд байдаг. Гүн
гүнзгий хандлага нь өнгөц хандахаас илүү юм. (p. 7)
Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дээрх суралцахуйн хандлага нь өрсөлдөөнт,
ээдрээтэй бодит амьдралыг практик, онолын мэдлэгт чиглүүлэн гүнзгий сурахыг
үргэлж дэмжиж ирсэн. Гэсэн ч, үнэлгээг илүү өндөрт төвшинд хийх болсноор
суралцагчийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд шинээр бий болж байна. Энэ нь хичээлийн
агуулгад суурилан бодит байдлаар үнэлдгээс илүү бүтээлчээр сэтгэх, багаар
ажиллах, ёс зүйн шаардлага нь үнэлгээг илүү субъектив шинжтэй болгож байна.
Төслийн гүйцэтгэлийн хэсгийн үнэлгээ нь тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд дээр
тулгуурладаг. Үнэлэх процессын субъектив байдлыг бууруулах, бодит байдлыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор үнэлгээ хийгдэхээс өмнө оюутнуудад хэрхэн үнэлэх талаар
заавар, үзүүлэлтүүд жагсаалт хэлбэрээр очсон байдаг. Ихэвчлэн, багш бүр оюутны
үнэлгээнд нөлөөлнө.
РОБОТЫН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР БАГШ, ОЮУТНААС АВСАН
СУДАЛГАА
Роботын Нэгдсэн Хөтөлбөрийг анх хэрэгжүүлсний дараа багш болон оюутнуудаас
судалгаа авсан. Багш нарын хувьд, хэлэлцүүлэг өрнүүлэн анхаарах болон
сайжруулах зүйлсийг гаргаж ирсэн. Дараах зүйлсийг чухалчлан хэлэлцсэн:
a) Оюутнуудад “юуг” суралцах, суралцахуйн үйл ажиллагаа бүрийн “яагаад” ач
холбогдолтой гэдгийг тайлбарлаж өгөх
b) Суралцахуйн үйл ажиллагаа бүрийг нээлттэй орхисноос хатуу тогтоож өгөх
хэрэгтэй. Ихэнх санаа зовнил, ажлын ачаалал, төсөл, даалгаварыг нээлттэй
үлдээснээс бий болдог, учир нь оюутнууд шаардлагаас илүү хөдөлмөрлөх
хандлагатай байдаг.
c) Суралцахуйн үйл ажиллагаа бүрийн үр дүн нь тодорхой, тэмдэглэгдсэн, багш
болон оюутнуудад ойлгомжтой байх ёстой. Идэвхтэй сургалтын явцад энэ нь
орхигдоход амархан байдаг. Үйл ажиллагаа бүрийн дараа тайлагнаж байх нь маш
чухал юм.
d) Заах арга зүй нь хичээлийн явцад цаанаасаа урган гарч байдаг ба янз бүрийн
төлөвлөгөөгүй агшин, хормуудаар баялаг байдаг.
Оюутнуудаас хичээлийн 1-р үеийн эцэст асуулгаар судалгаа авсан ба 2-р үеийн
эцэст албан бус хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Хүснэгт 3-д үзүүлсэнчлэн
оюутнуудын олж авсан мэдлэг чадварын илрүүлэх зорилгоор авсан судалгааны
өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн. 1-р үеийн судалгаа нь дараах 3 хэсгээс бүрдэнэ:
 Мэргэшүүлэх сонгон буюу хичээл зорилгодоо хүрсэн эсэх (үр дүнд хийсэн
асуулга)
 Логистикийн болон зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд байсан эсэх
(зохион байгуулалтанд хийсэн асуулга)
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 Сургах болон суралцахуйн энэхүү шинэ аргын талаарх анхаарах (сургамж болох)
зүйлс нь юу болох?
Эхний 2 хэсэгт Лайкертын арга (Likert Scale)-ыг ашигласан ба 3 дахь хэсэгт нээлттэй
асуултуудаас бүрдсэн. Судалгааны үр дүнг харуулбал:
Хүснэгт 3. “Роботоор Мэргэшүүлэх” хөтөлбөрийн үр дүнд хийсэн асуулга (n=15)
(Strongly Agree (SA), Agree (A), Neutral (N), Disagree (D), Strongly Disagree (SD))
(Маш нийцтэй, Нийцтэй, Дундаж, Нийцгүй, Маш нийцгүй)
SA
A
N
D
SD
Дундаж
5
4
3
2
1
4.200
Роботын мэргэшүүлэхийн 3
3
12
0
0
0
хичээл хоорондоо хэрхэн
холбогдож байгааг ойлгож
байна
4.267
3 хичээлийн хооронд нягт
5
9
1
0
0
уялдаа холбоо байгаа гэдгийг
ойлгож байна
4.133
Би суралцах, түүнийгээ мэдлэг
4
9
2
0
0
болгон авч үлдэхдээ сайн
4.267
Суралцахуй нь илүү
6
7
2
0
0
сонирхолтой болсон
4.267
Багаар ажиллах боломжоор
6
7
2
0
0
хангагдсан
4.133
Бусадтай харилцах чадвараа
5
7
3
0
0
дээшлүүлэх боломжоор
хангагдсан
4.200
Би сурсан зүйлээ, санал
5
8
2
0
0
бодлоо солилцох боломжоор
хангагдсан
4.133
Би олон төрлийн орчин
4
9
2
0
0
нөхцөлд ажиллах боломжоор
хангагдсан
4.000
Би шаардлагыг хүлээж
2
12
0
0
0
авахдаа илүү итгэлтэй болсон
Хүснэгт 3. “Роботоор Мэргэшүүлэх” хөтөлбөрийн
зохион байгуулалтанд хийсэн асуулга (n=15)
(Strongly Agree (SA), Agree (A), Neutral (N), Disagree (D), Strongly Disagree (SD))
(Маш нийцтэй, Нийцтэй, Дундаж, Нийцгүй, Маш нийцгүй)
SA
A
N
D
SD
5

4

3

2

1

Дундаж

Сургалтын хэсэг бүрийн
зорилгыг маш сайн ойлгож
байна

3

7

4

1

0

3.800

Роботууд болон хийгдэх

1

9

4

1

0

3.667
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ажлууд нь надад ойлгомжтой
байна
Дасгал, даалгавар бүрийн
удирдамж, зааврыг маш сайн
ойлгож байна

3

6

5

0

1

3.667

Үнэлгээний явц, үр дүнг маш
сайн ойлгож байна

2

7

5

1

0

3.667

3 хичээлийн зохион
байгуулалт маш сайн

2

9

4

0

0

3.867

3 хичээлийн сургалтын
материалуудад сэтгэл
ханамжтай байна

1

12

1

1

0

3.867

Сургалтын үе шат, дараалал
нь ойлгомжтой байна

2

11

2

0

0

4.000

Нээлттэйгээр тавигдсан асуултууд:
1. Энэ сургалтын ямар аргад илүү дуртай вэ?
2. Энэ сургалтын ямар аргад хамгийн дургүй вэ?
3. Таны суралцахуйн үр дүнг сайжруулахад юу хийх хэрэгтэй вэ?
Эхний асуултад өгсөн хариултуудаас: “дадлага ажил нь суралцах үйл ажиллагааг
илүү сонирхолтой болгож байсан”, “хэрэглээг харах боломжтой байсан”, “группээр
хамтарч ажиллан өөрийн биеэр хийж бүтээх чадвараа дээшлүүлсэн”, “маш их
практик ажлууд”, “мэдлэг, туршлага, санал бодлоо солилцох боломжтой байсан”.
Идэвхтэй, туршилт судалгааны суралцах аргын давуу талууд нь судалгааны үр
дүнгээс харагдаж байсан.
2 дахь асуултад өгсөн хариултуудаас: “төсөлд маш бага хугацаа өгсөн”, “зарим
төслүүд дээр мэдээлэл маш бага байсан”, “зарим төсөл маш хүнд”, “удирдамж
ойлгомжгүй байсан”. Дээрх хариултуудаас нэлээд нь давтагдсан бөгөөд асуудлуудыг
нээлттэй орхиж байснаас багшийн зүгээс төсөл бүрийн тавигдах шаардлагыг нарийн
тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй.
3 дахь асуулт сургалтын үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулах талаар байсан. Тэдний
өгсөн хариултуудаас: “Хичээлийн стандарттай төслүүд хэрхэн холбогдож байгаа
зураглалыг илүү тодорхой болгож төлөвлөх”, “төсөл гүйцэтгэх хангалттай хугацаа
өгөх”, “Робот программ хангамжийн талаарх хичээлүүдийг/сэдвүүдийг нэмэгдүүлэх”,
“BIOLOID-ээс бусад роботын төсөлд илүү цаг зарцуулах” гэх мэт.
Сургалтын үр дүнд оюутнууд сэтгэл ханамжтай байгааг харуулсан тэдний
хариултуудаас дүгнэхэд сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл нь үндсэн зорилгоо
биелүүлж байна. Гэвч, сургалтын үйл ажиллагааг илүү сайжруулахын тулд
удирдлага, зохион байгуулалтын ажлуудыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Ялангуяа,
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ойлгомжтой, тодорхой заавруудыг өгөх, хичээл бүрийн зохион байгуулалт, үнэлгээг
тодорхой болгох.
ДҮГНЭЛТ: АНХААРАХ ЗҮЙЛСТЭЙ Ч ӨӨДРӨГ
Судалгааны үр дүнг бүхэлд нь дүгнэж үзэхэд сургахуйн чиг хандлагад өөрчлөлтийг
авчирсан энэхүү туршилтын судалгааны үр дүнд сэтгэл хангалуун байна. Бодит
дадлага ажлыг сургалтанд ашиглахыг илүү хүсч байгаа оюутнуудын шаардлагыг ч
хангаж байна. Бидний туршилтын үр дүн Checkiring and Gamson (1987)-ны
тодорхойлсонтой санал нэг байна:
Суралцахуй нь үзэгчийн спорт бишээ. Зөвхөд ангид суугаад багшийг сонсоод,
хайрцаглан бэлтгэсэн даалгаваруудыг дурсан, асуултуудаас зугтах замаар оюутнууд
амжилттай сурч чадахгүй. Тэд юуг судалж байгаагаа ярилцан, энэ тухайгаа бичиж
тэмдэглэн, өмнөх туршлагатайгаа холбон, үүнийгээ өөрийн өдөр тутмын амьдралдаа
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Оюутнууд өөрсдийнхөө зүгээс юу сурч, судалж байгаагаа
тодорхойлох ёстой (х. 3)
Төгсөгчдийн хувьд жишээлбэл, аливаад шүүмжлэлтэй хандах, багаар ажиллах,
харилцааны ур чадварын яг ямар төвшинд очсоныг тодорхойлсонгүй, үлдлээ. Энэ
талаар дараачийн төвшний судалгаа хийх боломжтой.
Анхааруулах зүйлийн хувьд, энэхүү сургахуйн арга нь багшлах бүрэлдэхүүний болон
сургалтын техник хэрэгслийн хувьд ихээхэн нөөц, боломжийг шаарддаг. Мөн төслийг
гүйцэтгэхэд оюутнуудад хангалттай хугацааг олгох, хөтөлбөрийн үр дүнгийн хамрах
хүрээг тодорхой болгох гэх мэт шаардлагууд тулгарч байна. Энэ нь хөтөлбөр
зохиогчдыг олгох гэж байгаа мэдлэг чадварынхаа талаар маш сайн тодорхой мэдэж
байх шаардаж байна (түлхүүр ойлголтууд, зарчимууд, процедурууд гэх мэт), “сайн
мэддэг” гэдгээс ч илүү мэдэж байх ёстой.
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ: ОЮУТНУУДАД АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ
БОЛОН ШИНЖЛЭН ДҮГНЭХ УР ЧАДВАР ОЛГОХ
Alan Ryan
Зохион бүтээх, үйлдвэрлэлийн технологийн тэнхим
Ирланд улсын Лимерикийн Их Сургууль
ХУРААНГУЙ
Гроверийн тодорхойлсноор автоматжуулалт гэдэг нь процесс, үйл ажиллагаа хүний
оролцоогүйгээр хийгдэх технологи юм.[1] Чанар шалгах автомат үзлэгийн системээс
авахуулаад програмчлагдах логик контроллёр (ПЛК)-той шугаман дамжлага,
үйлдвэрлэлийн явцыг хянах хийн удирдлага зэргээр орчин үеийн үйлдвэрлэлд
автоматжуулалт тэр чигтээ нэвтрээд байна. Хөгжлийн энэ түвшнээс хамаараад
төгсөгчдөд үйлдвэрлэлийн автомат системийг зохиох, хөгжүүлэх, шийдлийг үнэлэх
ур чадвар зайлшгүй шаардагдах юм.
Strobel & Barneveld нар “Практик ур чадвар, чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, мэдлэг
ур чадварыг урт удаан хугацаанд хадгалж авч үлдэхэд Асуудалд Суурилсан Сургалт
(АСС) –ын арга уламжлалт аргаас хавьгүй илүү үр дүн өгдөг болохыг
тодорхойлсон.”[2] Эдгээрийг бодолцон автоматжуулалтын ойлголтыг бакалаврын
хөтөлбөрт яаж олгож байгааг CDIO-ийн философиор шинэчлэн боловсрууллаа.
Уламжлал ёсоор лекцээр агуулгыг хүргэж зааврын дагуу практик ажлууд хийн явцын
болон эцсийн бичгэн шалгалт авч дүгнэдэг байсан. Энэ аргыг аливаа асуудалд
хандахдаа оюутнууд өөрсдөө шинийг эрэлхийлж сэтгэн, үнэлгээ өгч, оновчлон, хийж
хэрэгжүүлж, туршин ажиллуулах CDIO-ийн АСС аргаар солив. Хэдийгээр CDIO-ийн
энэ аргыг нэвтрүүлэх үйл явц бойжилтийн үедээ явж байгаа хэдий ч энэ өгүүлэлд
оюутны чадамжийг харуулах автоматжуулалтын мэдлэг ур чадварыг тодорхойлж
шинэ аргыг хэрэглэсний өмнө болон хойно нь гарч байгаа тоон болон чанарын
өөрчлөлтийг оюутны гүйцэтгэлээр судалж 18.5%-ийн сайжруулалт гарсаныг
нэгтгэлээ. Түүнчлэн шинэ CDIO аргыг LabVIEW, моторууд, ПЛК зэрэг үйлдвэрлэлийн
технологиудтай хослуулан оюутны оролцоо, хандлага, ур чадварыг өөрчилж
чадсаныг дүрслэн өгүүлнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Автоматжуулалт, төгсөгчдийн чадамж, асуудал шийдвэрлэлт
1. Удиртгал:
Сургууль бүр мэдлэгтэй, чадвартай, хамтран ажилладаг, хариуцлагатай, бүтээлч,
хөгжилд хөл нийлүүлэгч төгсөгчдийг төрүүлэхийг хүсдэг. Нөгөө талаас ажил олгогчид
өөрсдийн ажиллагчдаа мөн ийм байгаасай гэж хүсэн “одоо хэрэглэгдэж байгаа онол,
тоо баримтыг мэдсэн байхаас илүүтэй ерөнхий чадвартай, хандлагатай төгсөгчдийг
ажилд авахыг хүсдэг. [3] Хэдий тийм боловч сургалтын шаардлагыг ирээдүйн
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төгсөгчийн шаардлагатай нийцүүлнэ гэдэг амаргүй байж болох талтай. Их сургууль
эсвэл багш нар оюутны эзэмшсэн мэдлэгийг уламжлалт үнэлгээний аргаар
хялбархан тодорхойлчих боломжтой. Гэтэл хамтран ажиллах, бүтээлч,
хариуцлагатай байх зэрэг илүү барьцгүй чадваруудыг үнэлэх юмуу эдгээрийг
лекцийн аргаар зааж сургана гэдэг хэцүү юм. Тэгэхээр төгсөгчдийг техникийн
мэдлэгийн зэрэгцээ бусад ур чадварыг эзэмшсэн эсэхийг яаж мэдэх вэ гэдэг асуудал
гарч ирнэ. Техникийн шаардлагуудад анхдагч үнэлгээ өгснөөр хичээлийн шинж,
агуулгаас хамааралгүйгээр оюутнуудыг баг бүлэгт ажиллуулан сургахад өөр бусад
аргаас хамаагүй илүү суралцаж урт хугацаанд ур чадвараа хадгалж үлдэх
боломжтой болохыг судалгаа харуулсан байдаг. [4] Орчин цагийн үйлдвэрлэлийн
орчин гэдэг нь хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, багийн үйл ажиллагаанд суурилдаг
болсон. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, чанарыг нь хянах, түүхий эд материал худалдан
авах зэрэгт хүмүүс хамтран ажиллана. Тэгэхээр бүлгээр ажиллах нь зөвхөн
сургалтыг сайжруулаад зогсохгүй, үйлдвэрт очоод амжилттай ажиллах суурь чадвар
олгох юм.
Инженерийн мэргэжлээр төгсөгчдөд тавигдах өөр нэг шаардлага нь асуудлыг
өвөрмөц өнцгөөр харж бүтээлч шийдэл гаргах чадвартай байх юм. Бүтээлчээр сэтгэх,
хариуцлагатай байх чадваруудыг эзэмшүүлэхэд АСС арга тустай. АСС арга нь
“Практик ур чадвар, чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх, мэдлэг ур чадварыг урт удаан
хугацаанд хадгалж авч үлдэхэд уламжлалт аргаас хавьгүй илүү үр дүн өгдөг болохыг
тодорхойлсон.”[2] Ийм төрлийн идэвхтэй сургалтыг Prince “оюутныг сэтгэн бодуулж
байгаа аливаа сургалтын үйл ажиллагаа”[5] гэж тодорхойлсон. Энэ арга оюутны олж
эзэмших мэдлэгийг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ бодит ажлын байрны нөхцөлийг
бүрдүүлж байгаа тул оюутнуудыг ирээдүйн ажил хөдөлмөрт бэлтгэхэд тустай.
Танин мэдэхүйг эрэмбэлсэн Блүмийн таксоном [6]-оос харахад оюутнууд ойлголт,
онолыг амжилттай танин мэдэж тогтоож авбал асуудлыг үнэлж, дүн шинжилгээ хийн
шийдэл боловсруулах нэг алхам болно. CDIO-ийн сэтгэн санаачилж, загвар гарган,
зохион бүтээж ажиллуулж ашиглах арга нь АСС-тай нягт холбоотой. Оюутнууд
бүлгийн гишүүн болж асуудлыг тодорхойлоод шийдлийг нь хамтдаа боловсруулна.
Энэ өгүүлэлд үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт модулыг CDIO/АСС аргаар заасны
дараагаар оюутнуудын гүйцэтгэлд гарч байгаа өөрчлөлтийг харьцуулсан дүгнэлт
хийлээ. Төслийн ажлын үр дүнд оюутнуудын сурлагын дүнгийн зэрэгцээ бусад ур
чадвар
яаж
сайжирсаныг
харууллаа.
Тодорхой
модулыг
уламжлалт
лекц/лаборатори/шалгалт аргаар заахад гарсан үр дүнг мөн харьцууллаа.
2. Уламжлалт аргууд:
Инженерийн 3-р дамжаанд ажлын байранд гарахаас 8 сарын өмнө ордог
автоматжуулалтын анхны хичээл болох Автоматжуулалт I хичээлийг сонгон авсан
болно. Уг хичээлийн зорилтуудыг дараах маягаар тодорхойлсон. Үүнд:
 Оюутнуудад автоматжуулалтад ашиглагдах хөдөлгөөний систем, мэдрүүрийн
хэрэглээг таниулах
 Процессийн хяналтыг үндсийг танилцуулах
 Үйлдвэрлэлд хэрэглэх индексжүүлэх болон тэжээх системийг танилцуулах
 Програмчлагдах логик контроллёрын техник болон програм хангамжийг
танилцуулах
Сургалтын төлөлөгөөнд заагдах модулын байрлалаас хамаараад одулын үндсэн
зорилтууд нь оюутнуудыг үйлдвэрлэлийн орчинд ажиллахад бэлтгэх байв. Энэ
утгаараа тэдэнтэй тулгарч болох төрөл бүрийн технологиуд, асуудлуудыг
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оюутнуудад таниулах нь чухал юм. Уламжлал ёсоор энэ түвшний мэдлэг чадварыг
ПЛК-ын болон хий шингэний холбоотой асуудлыг 30 минутад шийдвэрлэх 2 явцын
сорил авч шалгадаг байсан. Энэ шалгалтыг зассаны дараа оюутнуудад эргэж
мэдээлэх боломжтой
2.1 ПЛК-ийн нийтлэг асуулт:
 Y2 гэрэл асахад X1 товчлуур асах унтрах байрлал руугаа 2 удаа сэлгэн
залгагдана.
 X2 асаалттай байвал Y3 системийг дахин ачаалахаас өмнө 2 секунд асна
 Хэрэв Х3-ийг дурын үед дарвал систем дахин ачаална.
Оюутнуудыг асуудлын шийдлийг боловсруулж ПЛК-д кодийг оруулах даалгавар
өгөгдөнө. Явцын сорилын зорилт нь ПЛК-ийн талаар оюутнуудын мэдлэг болон
асуудалд тохирох кодыг олох чдварыг тогтоох байв.
2.2 Хий шингэний нийтлэг асуулт:
 Хоёр ширхэг давхар үйлдэлтэй цилиндрийн тусгамжтай боодлыг А-аас В
байрлалд дамжуулсан.
 Цилиндр 2 үүрэндээ /анхны байрлалд/ байх ба Эхлэх товч дарагдсан үеийг
систем таних үед цилиндр 1 зугуухнаар хөдөлнө
 Цилиндр 1 явалтын эцсийн цэгт ирэхэд Цилиндр 2 автоматаар холдож хөдөлсний
дараа хойшлолт гарна
 Цилиндр 2 бүрэн холдоход Цилиндр 1 анхны барйлалдаа эргэн ирнэ, Цилиндр 1
үүрэндээ ирснээр Цилиндр 2-ыг эхний байрлалд нь оруулна
 Зөвхөн Эхлэх товчийг гараар дарах бөгөөд бусад бүх үйл ажиллагаа автомат
удирдлагатай.
Системийн талаар онолын мэдлэгийг нь шалгахын тулд хий шингэний хэлхээг зурах,
хаяглах, дугаарлах даалгавар өгөгдсөн. Явцын сорилуудын аль аль нь системийн
талаар оюутнуудын ойлголтыг үнэлэхэд чиглэгдсэн боловч асуудлыг бүтээлчээр
шийдвэрлэх чадварыг судлаагүй төдийгүй хамтран ажиллах ур чадварыг хөгжүүлэх
хариулт шаардаагүй юм.
Тийм болохоор эдгээр ур чадварыг модулаар олгох,
сурлагын дүн нэмэгдсэнээр эдгээр ур чадвар нэмэгдэж байгаа эсэхийг тодорхойлох
хэрэгцээ тулгарсан билээ. 3-р хэсэгт агуулгыг хүргэхдээ CDIO арга ашигласан талаар
өгүүлнэ.
3. Агуулгыг эзэмшүүлэхэд CDIO аргыг ашигласан нь
Өөр арга сонгохын өмнө ямар үр дүнг хүсээд байгаагаа тодорхойлох хэрэг гарсан ба
агуулгыг илүү ойлгох, мэдэх, асуудал шийдэх, бүтээлчээр шийдэх, хамтран ажиллах,
хариуцлагатай байх, ололтоо тодорхойлж хэлэх зэрэг ур чадваруудыг оюутан
эзэмшсэн байхаар бодож томъёолсон.
Эдгээр үр дүнгүүдийг тэнцвэртэй гаргахын тулд оюутнуудад асуудал шийдвэрлэх хэд
хэдэн төслийн ажил санал болгох нь зөв гэж мэдрэгдсэн. Төслийн асуудлууд нь 6
сигма төсөл дээр инженерүүд тодорхой асуудлыг авч үздэгтэй төстэй байхаар бодож
оюутнуудын шийдэл гаргах, материал, хэмжээ, хэлбэрийг ашиглах бүтээлч
ажиллагааны хамрах цар хүрээ нэмэгдэнэ гэж тооцоолсон.
Онолын ойлголт, жишээ, туршлагуудыг лекцэн дээр өгсөн ба хий шингэн, ПЛК,
LabVIEW дээр өмнөх жилүүдийнхтэй төстэйгээр практик туршилтууд хийсэн. Гэвч 4
долоо хоногийн лабораторийн ажил (долоо хоногт 2 цаг, нийт 8 цаг) гэдэг төслийн
ажлын хувьд хэтэрхий бага болох нь улирлын төгсгөлд мэдэгдсэн.
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1-р хэсэгт өгүүлсэнчлэн оюутнуудыг бүлэг болгон ажиллуулсанаар хичээлийн
агуулгыг эзэмшиж сурах нь сайжирсан төдийгүй хамтран ажилладаг ажлын орчинд
тэднийг бэлтгэхэд тусалсан. Модулыг сонгосон 13 оюутан 3, 3-аараа 3 бүлэг, 2,2оороо 2 бүлэг, нийт 5 бүлэг болж ажилласан.
3.1 Төслийн танилцуулга:
Төслүүд харьцангуй энгийн боловч оюутнуудын бүтээлч ажиллагааны цар хүрээг
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. Улирлын 2-р долоо хоногт төслүүдийн жагсаалтыг өгсөн
ба 4-р долоо хоног гэхэд загварын санаагаа гаргаж, шаардлагатай материал тоног
төхөөрөмжтэй холбогдох мэдээллийг 6-р долоо хоног гэхэд хийж 8-р долоо хоногт
төслөө эхлэхээр бодож төлөвлөсөн. Бүх оюутнуудад дээрх хугацааг ойлгуулсан ч 5-р
бүлэгт өгүүлэхчлэн өмнө нь мэдээлж ачаалсны уршиг болж зарим бүлгээ алдахад
хүрсэн.
Төсөл 1:
Урьдчилан тодорхойлсон эхлэлийн цэгээс төгсгөлийн цэгт 40 мм-ийн шоо дөрвөлжин
эд ангийг зөөвөрлөн хүргэх туузан дамжлагын системийг зохион бүтээх. Эхлэх товч
дарахад систем ажиллаж эхлэх бөгөөд систем дундаа Е-зогсоолтой.
Төсөл 2:
LabVIEW –г ашиглан метал хавтан дээрх цохилтын хүчийг хэмжих чадвартай
системийг зохион бүтээх. Систем нь зөөврийн бөгөөд хамгийн их хүчийг хэмжин
дэлгэцэн дээр тухайн үеийн утгатай зэрэгцэн байнга гаргаж байх нөхцөлтэй.
Төсөл 3:
Автомат угаалгын шугам зохион бүтээх. Систем нь бороо мэдрэх чадвартай бөгөөд
бороо мэдрэгдсэн үед угаалгын шугам зогсож бороо намжсан үед анхны байрлалдаа
очих нөхцөлтэй.
Төсөл 4:
Хийн цилиндр ашиглан гольфийн бөмбөгийг эхлэлийн байрлалаас нүх рүү тээвэрлэх
системийг зохион бүтээх. Бөмбөг нүхэн дотор шахагдахгүй бөгөөд нүхэнд орсоны
дараа буцаж эхний байрлалдаа очиж байх нөхцөлтэй. Цилиндр бүр өөр өөр
удирдлагын товчтой бөгөөд 1,2,3,4 гэсэн дарааллаар байх албагүй.
Төсөл 5:
Тогтмол гүйдлийн (DC) моторыг үүсгүүр болгон зай цэнэглэх чадвартай салхин
турбин зохион бүтээх. Турбины далбан зэргийг судлан турбиныг сэтгэн зохиож
гаргасан энергийг хураах систем хөгжүүлэх.
4. Үр дүнгүүд:
4.1 Хэрэгжүүлж гүйцсэн төслүүд
5 бүлэг бүгд урьдчилан тодорхойлсон хугацаанд багтаан төслөө хийсэн. Дундаж
гүйцэтгэл боломжит 30 %-иас 24%, дээд талын бүлэг 28%, доод тал нь 19%.
Оюутнууд асуудалд өөрсдийн шийдлийг гаргаж хөгжүүлэхийг дэмжсэн ба Зураг 1 ээс цохилтын хүчийг хэмжих угсрааг харж болно. Энэ зурагт метал хавтанг ачаатай
үүрэнд холбож LabVIEW-тэй харьцуулсан ба хавтанг хүч цохиход дэлгэц дээр график
хэлбэрээр харагдаж байна. (Зураг 2.)
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Зураг 1.Төсөл 2- Хүч хэмжих

Зураг 2.Төсөл 2 – Дэлгэцийн график
Үлдсэн 4 төслийн хувьд ойролцоо туршилтын загварууд гарсан ба зарим нь
хэдийгээр болхи хийцтэй байсан ч ажиллаж байсан болно. (Зураг 3 -6).
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Энэхүү ажилагаатай загваруудыг гаргана гэдэг нь зөвхөн нэг асуудал бөгөөд
сургалтын философийн энэхүү өөрчлөлт нь оюутнуудын сурлагад нөлөөлсөн эсэхийг
харахын тулд нийт модулын үр дүнг үнэлж өмнөх жилүүдийн үр дүнтэй харьцуулах
шаардлагатай.
4.2 Дүнгүүдийн харьцуулалт
A ангийг (2011/12 оны) B ангитай (2012/13 оны) харьцуулахын өмнө аль аль ангийнх
нь хувьд суурь чадварын түвшнийг тогтоох хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн
автоматжуулалтын модул 3-р курсэд орох тул харьцуулалтыг хялбарчлахын тулд 2-р
курс төгссөн үеийн голч дүнгүүдийг харьцуулсан. А ангийн дундаж 2.517, B ангийн
дундаж 2.514, чадварын ялгаа 0.11%. Өөрөөр хэлбэл модулыг үзэхээс өмнө 2 анги
бараг ижил байсан гэсэн үг. Иймээс CDIO аргыг хэрэглэсний дараах оюутны
гүйцэтгэлийг үнэлэн үр нөлөөг харьцуулж харах боломжтой. Улирлын төгсгөл дэхь
гүйцэтгэл, модулын эцсийн шалгалтын үнэлгээг жил тус бүрийн хувьд авч
харьцуулан 2 ангийн ялгааг Зураг 7-д үзүүллээ.
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Зураг 7: Дүнгийн харьцуулалт
Зураг 7-оос харахад B ангийн гүйцэтгэл A ангийнхаас мэдэгдэхүйц илүү буюу
модулыг судалсны дараа 18.5% илүү байна. Модулын дундаж дүн 2011/12 онд 2.27
байснаа 2012/13 онд 2.76 болж өссөн. Өмнө өгүүлсэнчлэн чадварын ялгаа 0.11%
байснаа 18.5% болсон нь их зөрөөтэй харагдаж байна.
Сурлагын дүн ингэж сайжирсан ч энэ судалгааны гол зорилт нь өмнө өгүүлсэнчлэн
ажил хөдөлмөрт оюутнуудыг бэлтгэхэд чиглэгдсэн. Энэ зорилгоор төслийн дараа
оюутнуудаас Хүснэгт 1-д үзүүлсэн асуулгыг бөглүүлж авсан.
Хүснэгт 1. Судалгааны асуулга
№

Асуулт

Оноо

1

1 ашиггүй - 5 маш ач
тустай

6

Бусад хичээлд хэрэглэдэг шиг явцын
сорилтой харьцуулахад энэхүү практик
төсөл ямар байна вэ?
Төсөл таалагдсан уу?
Төслөөс өмнө лекц лабораторит үзүүлсэн
автоматжуулалтын жишээнүүдийг ойлгож
байсан уу?
Өөрийнхөө
сайжруулах
шаардлагатай
байгаа зүйлсийг төслийг хийх үед мэдэж
авсан уу?
Төсөл хийснээр автоматжуулалтын практик
хэрэглээг илүү мэддэг болсон уу?
Төсөл амар хялбар байсан уу?

7

Төслийн даалгаварыг юу гэж үнэлэх вэ?

8

Төслийн цаг хугацаа

9

Үйлдвэрлэлийн
орчинд
асуудал
шийдвэрлэх
ур
чадварыг
олгоход
тохиромжтой байсан уу?
Лабораторийн
тоног
төхөөрөмжийн
хүрэлцээ, олдоц ямар байв?

2
3

4

5

10
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Дундаж
оноо
4.6

1 огт үгүй - 5 маш их
1
итгэлгүй
5
итгэлтэй байна.

4.1
2.9

1 ялгаагүй - 5 сул
талаа харж авсан

4.2

1 огт үгүй - 5
мэдэгдэхүйц илүү
1 хэт хялбар - 5
хэтэрхий хэцүү
1 муухан төлөвлөсөн
- 5 сайн төлөвлөсөн
1 хэт богино - 5 хэт
их цаг өгөгдсөн
1 огт үгүй - 5
холбогдох ур чадвар
олгосон
1 хүрэлцээгүй - 5
боломжтой

4.5
3.9
3.8
2.9
4.3

3.9
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11
12

Онол/арга зүйн туслалцаа, дэмжлэгийн
түвшин
Төсөл үйлдвэрлэлийн автомат системийг
зохион бүтээхэд ойлголтыг нэмэгдүүлж
өгсөн эсэх?

1 муу - 5 сайн

3.9

1 огт үгүй - 5 маш
тустай

4.3

5. Хэлэлцүүлэг:
Хүснэгт 1 дэхь асуулгын дүнгээс харахад оюутнуудад уламжлалт явцын сорилоос
илүү төслийн практик даалгавар таалагдсан ба ач тустай гэж үзсэн. Бие даасан
судалгаа юм уу төслийн ажил бодит амьдралын асуудлыг гарган ирэх ба оюутнууд
загвар гарган шийдвэрлэх боломжтой болдог. Лекцэнд суух нь ач тустай ч хичээлийн
материалыг бүрэн дүүрэн эзэмшсэн үед л ач тусаа өгнө. Үүнийг 4, 5-р асуултын
хариулт илэрхийлж байна. Төслийн ажлын нэг гол зорилго нь оюутнуудад цаг
хугацааны шахууг ойлгуулах тул загвар гаргахдаа аль болох эрт амжуулсанаар хийх,
загвараа туршихад цаг гаргаж чадна гэдгийг ойлгуулахыг найдсан. 9-р асуултанд
цагийн менежмент, хамтын ажиллагаа, бүтээлч ажиллагааг мэдрэхэд төсөл тусалсан
болохыг хариулсан байна.
Хэрэв дахиад эхлэх байсан бол өөртөө ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэсэн асуултанд
оюутнууд голдуу цагийн менежменттэй холбоотой хариултуудыг өгсөн байна.
Тухайлбал:
 Илүү сайн төлөвлөж, цагаа ашиглана
 Урьдчилан төлөвлөж бодохдоо хийхээс илүү их хугацаа зарцуулна
 Анхааралтай төлөвлөж, зураг нооргоо эрт гарган кодлоно
 Labview дээр программаа бичихээс өмнө дохионы нөхцөл гарцын талаар цаасан
дээр сайн төлөвлөнө
 Цагаа илүү сайн хуваарилж нэг эд анги дээр их цаг зарцуулахгүй
 Санаа зовохоосоо илүү автоматаа туршихад цаг зарцуулна гэх мэт.
Төгсөх үеийн чадамжийг олгохоос гадна төслийн болон цагийн менежментийн ур
чадварыг олгож оюутнуудыг ажил хөдөлмөрт бэлтгэхэд энэ төсөл томоохон хувь
нэмрээ оруулсан. Хамгийн их таалагдсан зүйлийг асуухад зорилгоо биелүүлэх,
амжилт олохтой холбоотой хариултыг оюутнууд олноор өгсөн байсан. Үүнд:







Тоног төхөөрмж ашиглан хайрцагнаас гарч сэтгэх
Төсөл маань дуусаад ажиллуулах тэр агшинд амжилтыг мэдэрсэн
Онол судалсан 12 долоо хоногоос хамаагүй илүү бүтээмжтэй байлаа
Код маань амжилттай ажиллаж байхыг харахад урамтай байв
Жинхэнэ бодитой төсөл хийх сайхан байлаа
Хөгжиж чадсандаа байртай байна гэх мэт.

Урьдчилан төлөвлөсөн асуудлыг чөлөөтэй шийдвэрлүүлэхээр өгсөн нь оюутнуудын
бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж шийдлийн санааг олохоос авахуулаад хийж турших
хүртэл бүх үе шат тэдэнд таалагдсан байна.
Сүүлчийн асуулт төслийн даалгавар тэднийг бодит ажил хөдөлмөрт бэлтгэж чадсан
эсэхийг асуухад хариулт нэгэн жигд тийм гэсэн байсан бөгөөд учир шалтгааныг янз
бүрээр хэлсэн байв. Үүнд:




Төслийн үед тулгарсан асуудал асуудал шийдвэрлэх ур чадварыг нэмэгдүүлсэн
Үр дүн нь ямар байхыг бид мэдэж байсан учраас шийдлийг олох хэрэгтэй байв
Бие дааж ажиллах
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Мэддэггүй байсан зүйлийг маань мэдүүлж өгсөн
Төлөвлөлт, цагийн хуваарь, үйл ажиллагаа яаж явагддаг зэрэг бүгд оролцсон

Эдгээр хариултууд CDIO-г улам цааш нь хэрэглэх хэрэгтэйг хэлж төлөвлөх, асуудал
шийдвэрлэх, бие даан суралцах зэргийг хөгжүүлдэг болохыг хэлсэн. Гэвч бүх оюутан
амьдрал хөдөлмөрт бүрэн бэлтгэгдчихээгүй бөгөөд 12 долоо хоног гэдэг маш богино
хугацаа тул CDIO аргыг 4 жилийн хөтөлбөрийн ганц хичээлд биш бүх хичээлд
ашиглах шаардлагатай юм.
6. Дүгнэлт:
CDIO арга 3-р курсын оюутнуудад холбогдох асуудал шийдвэрлэх болон задлан
шинжлэх ур чадварыг олгож байгаа эсэхийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны
зорилт чиглэгдсэн. Ангийн сурлагын үр дүнг өмнө нь болон хойно нь харьцуулж
судлахад 18.5%-ийн сайжруулалт гарч байгааг тогтоосон. Бүтээлч сэтгэлгээ, хамтын
ажиллагаа, хариуцлага, хөгжилд хөл нийлүүлэх чадвар зэрэг төгсөгчдөд олговол
зохих чадварууд уламжлалт сургалтын үеийнхээс илүүтэй CDIO сургалтын үед
сайжирсан. Энэ утгаараа CDIO үйл ажиллагаагаар суралцаж байгаа оюутнуудын
сурлага сайжирч, тэр хэмжээгээрээ ажлын байранд сайн бэлтгэгдэж байна.
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ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТЫН ЭХНИЙ ЖИЛИЙН СУРГАХ, СУРАЛЦАХУЙГ
ШИНЭЧЛЭХ
Manuel Vega, Eduardo Morales, Jose Munoz
Чили улс, Сантиегогийн Их Сургууль
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд Сантиегогийн Их Сургуулийн идэвх зүтгэл өндөртэй багш нарын баг
цахилгааны инженер мэргэжлийн сургалтад сургах, суралцах үйл ажиллагааг
шинэчлэх хөтөлбөрийг хэрхэн эхлүүлсэн тухай туршлагаас өгүүлнэ. Эхний жилийн
нэгдүгээр улиралд Инженерийн удиртгал, хоёрдугаар улиралд Цахилгаан техникийн
удиртгал гэсэн хоёр хичээлийг хөтөлбөрт оруулсан ба багш нар хичээлийг
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төлөвлөхдөө оюутнуудын мэргэжлийн дур сонирхолыг өдөөх, идэвхийг нэмэгдүүлэх,
ёс зүй, нийгмийн хариуцлагыг чухалчлах замаар нийгэм, орчны хэмжээсээр
мэргэжлийн цар хүрээгээ тэлэх чадвар, чадамжийг хөгжүүлэх зорилго тавин
ажилласан. Оюутнууд багууд болж хичээлийн холбогдолтой сэдвүүдийг судлан
тайлан бичиж долоо хоног бүр ангидаа илтгэл тавих үүрэг хүлээсэн. Хоёрдугаар
курсдээ тэд мөн микроконтроллёрон удирдлагатай хөдөлгөөнт роботын
хөдөлгөөнийг удирдах инженерийн төсөл дээр ажиллах шаардлага тавигдсан.
Энэхүү загвар гарган-хийж-ажиллуулах төсөл оюутнуудыг хөхиүлэн хөгжүүлсэн үйл
ажиллагаа болсон юм. Оюутнуудын нэгдүгээр курсдээ олж эзэмшсэн идэвхтэй
сургалтын эерэг арга туршлага нь багш нарын сургах, суралцах үйл ажиллагаанд
инноваци хийх эхний алхам болж өгсөн.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
CDIO, сургах, суралцахуй, инженерийн удиртгал.
УДИРТГАЛ
Сантиегогийн Их Сургуулийн Инженерийн сургуульд явагдсан сургах, суралцахуйн
шинэчлэл нь үндсэндээ зарим багш нарын хувийн идэвх зүтгэлийн үр дүн байсан гэж
хэлж болно. Ойролцоогоор 10 орчим жил болоод өөрчлөгддөг сургалтын төлөвлөгөөг
шинээр боловруулахад багш нар хамтран ажилласан боловч энэ үед сургах,
суралцахуйн шинэчлэл хийгдээгүй юм. Олон тооны хичээлүүд одоогоороо ч гэсэн
уламжлалт лекцийн аргаар заагдаж, дасгал ажиллуулан оюутны чадварыг үнэлсээр
байгаа.
2011 онд Инженерийн сургууль сургах, суралцахуйн процессийг судалж өөрчлөн
шинэчлэх санал боловсруулахаар инженерийн ухааны өөр өөр салбараас бүлэг
багш нарыг урьж ажиллуулсан юм. Тухайн жилийн турш тэдгээр багш нар нөхцөл
байдлыг шинжлэн судалж, хэлэлцсээр идэвхтэй сургалтыг ашиглах Инженерийн
удиртгал хичээлийг хөтөлбөрт нийтлэгээр оруулан CDIO санаачлагын туршлагаар
ажиллаж өөрчлөлтийг эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн [1].
Гол санаа нь тодорхой туршлагатай болчихоод бусад хичээлүүдэд өөрчлөлтийг
алгуураар хийх тухайд байлаа. Сургууль Механикийн, Цахилгааны, Химийн, Уул
уурхайн, Металлургийн, Үйлдвэрлэлийн, Барилгын, Компьютерийн ухааны, Газар
зүйн гэсэн есөн инженерийн тэнхимтэй. Оюутнууд эдгээрт харъяалагдах 9
мэргэжлээс сонгон суралцдаг.
14 багш долоо хоногт 2 цаг тусгайлан ажиллаж Инженерийн удиртгал гэсэн нийтээр
үзэх хичээлийг агуулга, заах арга зүйн материалын хамт боловсруулсан ба
хичээлийг заахыг мөн хариуцсан. 2011 оны 2-р улирал болон 2012 оны 1-р улиралд
цахилгааны инженер чиглэлийн 7 багшаас бүрдсэн өөр нэг бүлэг мөн адил долоо
хоногт 2 цаг ажиллаж Цахилгаан техникийн удиртгал гэсэн дараагийн хичээлийг
боловсруулсан. Тэдний зарим нь эхний бүлэгт ажиллаж байсан тул арга зүй адил
байсан.
2012 оны эхний улиралд нийт 9 мэргэжлийн 1915 оюутан Инженерийн удиртгал
хичээлийг сонгосны 267 нь цахилгааны инженерийн ангийнх байв. Хичээл 60-70
оюутантай 32 ангид хуваагдан нэг ангид өөр өөр инженерийн мэргэжлийн
оюутнуудыг санамсаргүй сонголтоор оруулж өгсөн.
АРГА ЗҮЙ
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Эхний өдрийн хичээл уламжлалт маягаар багш хичээлийн зорилт, сэдвүүд, арга зүй
болон үнэлэх системийг танилцуулж явагдсан ба дараагийн илтгэлүүдийг харин
оюутнууд тавьсан. Ангийг 5-7 хүнтэй бүлгүүд болгон зохион байгуулж бүлгүүд
оноосон сэдвийн дагуу судалгаа хийн багаар ажиллахыг даалгасан. Оюутнууд долоо
хоног бүр 5 хуудас тайлан бичиж 10 минут илтгэл тавих ёстой. Лекц бүрийн өмнө
багш 2 багийг сонгох бөгөөд багаас нэг гишүүн илтгэлээ тавина. Ингэснээр бүх баг,
бүх оюутан бэлтгэлтэй ирэх хэрэгтэй болно. Оюутнуудын илтгэл дууссаны дараагаар
сэдвийн гол санаануудыг багш нэгтгэн дүгнэж асуултууд асуун хэлэлцэж дараагийн
хичээлд үзэх сэдвийг танилцуулна.
Дунд сургуульд зөвхөн уламжлалт лекцийн аргаар суралцаж байсан оюутнууд үүнд
эерэг нааштай хандаж байсан ба зарим инженерийн сургуульд болсон шиг өөрсдөө
материалаа бэлтгэхийг эсэргүүцэж цааргалаагүй. [2] Эхний өдрөөс л ажиллах
зарчим, дүрмүүдийг нарийвчлан танилцуулж сургуулийн цахим хуудсанд
байршуулсан. Бүх багууд тайлан, илтгэлүүдээ бэлтгэж ажилласан. Эхний үед
илтгэлүүд маш их дүрмийн алдаатай, сайн хянаагүй, формат нь сайнгүй байсан.
Багийн ажлын үнэлгээнд тайлангуудын эдгээр үзүүлэлтүүдийг авч дүгнэж байсан тул
тайлангийн байдал долоо хоног ирэх тутам, улирал ирэх тутам сайжирсаар
боломжийн үр дүнд хүрсэн. Оюутнууд эхнээсээ л Power point дээр сайн илтгэлүүд
тавьж байсан.
ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ
Энэхүү хичээлийн гол зорилтууд нь: Нийгэм, хүрээлэн байгаа орчин, ёс зүйн хүчин
зүйлсийг харгалзан аливаа бүтээгдэхүүн, системийг санаачлан сэтгэж, загвар гарган,
зохион бүтээж, ажиллуулж ашигладаг инженерийн ажлыг оюутнуудад таниулах
замаар тэдний мэргэжлийн дур сонирхолыг өдөөх, багаар ажиллах, бие даан
суралцах, бичгийн болон аман харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх байв.
Хичээлийг инженерийн ухааны үүсэл хөгжил, инженерүүдийн үүрэг, асуудал
шийдвэрлэхэд инженер хүний ашигладаг арга хэрэгсэл гэсэн 3 хэсэг болгон зохион
байгуулсан. Эхний хэсэгт инженерийн ухааны хамгийн чухал түүхэн үйл явдалуудыг
судлах ба үргэлжлүүлээд инженерийн ухаан, нийгэм, орчны талаар, цаашилбал
шинжлэх ухаан, технологи, техникийн хөгжлийн талаар судална. Хоёрдугаар хэсэгт
инженерүүдийг үүрэг, тэд хаана ямар газруудад ажилладаг болон Сантиегогийн Их
Сургуулийн инженерүүдийн намтарыг судлана. Сүүлчийн гуравдугаар хэсэгт зохион
бүтээлт, загвар, инженерийн төслийн талаар судлах ба нийтдээ энэ хичээлд 80 цаг
зарцуулна.
ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ
Энэ хичээлийн гол зорилтууд нь: Оюутнуудын цахилгааны инженерийн мэргэжлээр
суралцах сонирхолыг нэмэгдүүлэх, цахилгаан техникийн үндсэн суурь ойлголтуудыг
тэдэнд танилцуулах, тэдний багаар ажиллах, бие даан суралцах, бичгийн болон
аман харилцааны ур чадваруудыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх, цахилгааны инженерийн
төсөл хийлгэж үзүүлэх байв.
Хичээлийг цахилгаан техникийн үүсэл хөгжил, цахилгаан техникийн үндсэн
ойлголтууд, загварууд, бичил компьютерууд ба төсөл гэсэн 4 хэсэгт хуваан зохион
байгуулсан. Эхний хэсэгт цахилгаан техникийн хөгжлийн хамгийн чухал ололт, нээлт,
түүхэн үйл явдалууд, бодит амьдрал дахь цахилгааны хэрэглээ, зориулалт,
цахилгааны инженерүүд хаана ямар ажил эрхэлдэг болохыг судална. Хоёрдугаар
хэсэгт багшийн сонгосон цахилгаан энергийн суурь ойлголтууд, цахилгаан хэлхээ,
дохионы зарим суурь ойлголтуудыг судалж гуравдугаар хэсэгт цахилгаан техникийн
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загварууд, сүүлийн дөрөвдүгээр хэсэгт микрокомпьютер, микроконтроллёрын бүтэц,
ажиллагааны зарчмыг судална. Тэд мөн алгоритм зохион, урсацын диаграмм
байгуулж, Basic хэлний заавартай танилцана. Энэ хичээлд мөн 80 цаг зарцуулна.
ҮНЭЛГЭЭ
Инженерийн удиртгал хичээлийн үнэлгээг хийхдээ долоо хоног болгон сэдвийн
тайлан бичүүлж аман илтгэл тавиулдаг. Энэ бүх мэдээллээрээ электрон сэтгүүл
гаргаж инженерийн сургуулийнхандаа танилцуулах ба эцсийн дүнг явцын
үнэлгээнүүдийг дундажлан гаргадаг байна. Түүнчлэн оюутнууд өөрсөддөө болон
багийн гишүүддээ шалгуур хүснэгт ашиглан үнэлгээ өгдөг. Бүлгийн ажил, багийн
хурлуудад оролцсон оролцоо, бусдын санаа бодлыг хүндэтгэж байгаа харилцаа,
хандлагад тулгуурладаг бөгөөд нарийн гаргасан шалгуурууд нь багш нарт баг бүрийн
гишүүн нэг бүрийн гүйцэтгэлийг үнэлэх боломж олгох бөгөөд оюутнуудын дунд
хичээлээр инженер техникийн анхдагч мэдлэг, инженерүүд хаана ажилладаг, юу
хийдэг тухай төсөөлөл олгож байгаа тухайд сэтгэл ханамжийн судалгааг бас авдаг.
Зэсийн уурхайд ажилладаг хоёр инженерийг урьж ярилцлага хийсэн нь маш үр
дүнтэй ажил байв.
Цахилгаан техникийн удиртгал хичээлийн үнэлгээний хувьд 3 хэсгээс бүрдэнэ:
a) Тайлан, аман илтгэл
b) Төсөл
c) Бичгийн шалгалт
Эдгээрийг дундажлан эцсийн оноог гаргана.
Инженерийн удиртгал хичээлийн эхэн үед нэг баг интернетээс бэлэн тайлан хуулсан
нь мэдэгдсэн. Тайланд нь хамгийн бага буюу 1 оноог өгч энэ талаар бүх оюутнуудад
мэдээлсэн. Энэ нь инженерүүдийн ёс зүйн асуудал хариуцлагын талаар ойлгуулахад
хувь нэмрээ оруулж байгаа юм.
ТӨСӨЛ
Багийн ажиллагаанд суурилсан зохион бүтээж ажиллуулж ашиглах төслөөр систем
бий болгох тухайд туршлага эзэмших бөгөөд онолын суурь мэдлэгийг гүн гүнзгий
эзэмших боломж олддог. [3]

Зураг 1. Оюутнуудын ашигласан хөдөлгөөнт робот
Цахилгаан техникийн удиртгал хичээлээр оюутнуудад роботын хөдөлгөөнийг модон
гадаргуу дээр зурсан хар шугамын дагуу удирдах даалгавар өгөгдсөн. Зураг 1-д
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оюутнуудад ашиглуулахаар өгсөн 30 роботын нэгийг үзүүллээ. Хар шугам дуусахад
робот зогсон 180 градус эргэж буцаж явах ёстой. Робот тус бүр дээр хажуугийн 2 том
дугуйны сервомоторыг удирдах микроконтроллёр (Parallax-ийн Basic stamp 2sx)
суурилуулж
өгсөн.
Голын
жижиг
дугуй
чөлөөт
эргэлттэй.
Оюутнууд
микроконтроллёрын бүтэц, үйл ажиллагааны зарчим, сервомотор, хэт улаан туяаны
мэдрүүрийг судлах үүрэгтэй. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхдээ оюутнууд багаар ажиллан
шийдлийг сэтгэн олж программаа Basic хэл дээр бичин микроконтроллёрын санах
ойд ачаалж ажиллуулдаг. Програмаа тохируулсны дараагаар бүх багуудын дунд
уралдаан хийгдэнэ. Зураг 2 дээр уралдааны үе дэхь оюутнуудын зургийг харууллаа.
Ялсан баг үнэлгээн дээрээ нэг оноо нэмж авна. Энэ төсөл сүүлийн 4 долоо хоногийн
хугацаанд хийгдсэн бөгөөд бүх багууд амжилттай гүйцэтгэж чадсан ба оюутнуудыг
идэвхжүүлэхэд чухал үр нөлөө үзүүлсэн. Тэнхимийн ихэнх багш нар эхний
курсынхний хувьд боломжийн туршлага гэж үзсэн бол зарим багш нарын хувьд MIT-д
нэлээд эрт тодорхой тогтоосонтой адил уг зарим нэг оюутнууд хэт их цаг зарцуулах
магадлалтай төслийн даалгаварын хязгаарлагдмал талд санаа тавьж байсан билээ.
ҮР ДҮН
Инженерийн удиртгал хичээлийн хувьд өмнө дурдсанчлан 2012 оны эхний улиралд
9 янзын инженерийн сургуулийн 1915 оюутан судалсан. Тэдний 4 хувь нь 4-өөс бага
дундаж оноо авч унасан. Тэдгээр унасан оюутнуудын ихэнх нь Алгебр I, Тоо бодлого
I гэсэн хичээлүүдэд мөн унаж семестр дуусахаас өмнө цуцлагдсан. Энэ хичээлд
цахилгааны инженер мэргэжийн 267 оюутан байв. Тэдний мөн яг 4 хувь нь амжилтгүй
дүн үзүүлсэн байв.

Зураг 2. Хөдөлгөөнт роботын уралдаан
Цахилгаан техникийн удиртгал хичээлийн хувьд 2012 оны 2-р улиралд цахилгааны
инженер мэргэжлийн 238 оюутан энэ хичээлд бүртгүүлсэн ба 30-35 оюутантай 7
бүлэг болгон зохион байгуулсан. Энэ хичээлд оюутнуудын 6 хувь нь унасан ба
тэднээс сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар асуулга авахад 6 нь маш
сайн, 1 нь үр ашиггүй гэж үнэлгээ өгсөн байсан. 162 оюутан энэ хичээлийг
судалснаар цахилгааны инженер мэргэжлийг сонирхох дур сонирхол нэмэгдсэн гэж
(дундаж оноо 6.2) үнэлсэн. Инженерүүдийн мэргэжлийн болон нийгмийн өмнө хүлээх
хариуцлага, ёс зүй чухал гэдгийг ойлгосноо 6.0, ажлыг нь үнэлэх хэрэгсэлийн хүчин
чадлын талаар 5.5 гэсэн оноонуудыг тус тус дундажаар өгсөн байв. Нээлттэй санал
хүсэлтээ бичих хэсэгт оюутнууд сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлээд дараагийн
хичээлүүдэд илүү дасгал, даалгавар хийлгэхийг хүссэн байв.
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Эдгээр хичээлүүдийг боловсруулж хөгжүүлэн хэрэгжүүлэхэд хэсэг багш нарын зүтгэл,
туршлага ихээхэн хувь нэмэр болсон. Хичээл бүрийг хөгжүүлэхэд бусад ижил төстэй
сургуулиуд дээр зарцуулагддагтай ойролцоогоор 9-10 сарын хугацаа шаардсан.
Хоёр хичээлийн хувьд багш нар сургах, суралцах үйл ажиллагааг судалж үзээд
дараах CDIO ур чадваруудыг анхдагч түвшинд хөгжүүлж байгааг тогтоосон. Үүнд:
Асуудлыг тодорхойлох, томъёолох (2.1.1), шийдэх зөвлөх (2.1.5), турших хэрэгцээ
(2.2.3), цөхрөлтгүй, уян хатан байх (2.4.2), сониуч, насан туршдаа суралцах (2.4.6),
мэргжэлийн ёс зүй, шударга (2.5.1), багийн ажиллагаа (3.1.2), бичгийн харилцаа
(3.2.3), цахим/мултимедиа харилцаа (3.2.4), амаар илтгэх болон хүмүүстэй харилцах
(3.2.6), инженерүүдийн үүрэг, хариуцлага (4.1.1), инженерүүдийн нийгэмд үзүүлэх
нөлөө (4.1.2), түүх соёлын нөхцөл (4.1.4), глобал чиг баримжаагаар хөгжих (4.1.6),
загвар гаргах (4.4.1), болон програм хангамж ашиглах үйл ажиллагаа (4.5.3).
ДҮГНЭЛТ
Инженерийн удиртгал болон Цахилгаан техникийн удиртгал хичээлүүдийг багаараа
боловсруулсан багш нар мөн хөтлөн явуулсан. Ингэснээр өөр өөр арга барил,
идэвхтэй сургалтын хэв маяг, туршлагаа солилцох боломж олгосон. Тэд бүгд
тайлангууд бэлтгүүлж илтгэл тавиулан анх төлөвлөснийхөө дагуу төслийг
хэрэгжүүлсэн. Тайлангуудын чанар үг үсгийн дүрэм, хэв маяг, хяналтын хувьд долоо
хоног ирэх бүр сайжирч байв. Үнэлгээ тавьж эдгээр нь чухал гэдгийг оюутнуудад
ойлгуулсан. Аман илтгэлийн түвшин эхний жилд сайн байгаад цаашдаа улам
сайжирсан. Багууд болон баг тус бүрээс нэг гишүүнийг аман илтгэлийн үед
санамсаргүйгээр оноон багийн ажил хийлгэсэн. Ишлэл, ёс зүй, хариуцлагын талаар
олон лекцүүд дээр хөндөж ярьсан боловч олон оюутнууд сайн тусгаж ойлголгүй
хуулах зэрэг ёс зүйн алдаа гаргаж байгаа нь илэрсэн. Төслийн хувьд цахилгааны
инженерийн мэргэжлийн дур сонирхолыг нэмэгдүүлэх хамгийн их сэтгэлд нь нийцсэн
үйл ажиллагаа болсон гэдэг нь ямар ч эргэлзээгүй батлагдсан. Түүнчлэн эдгээр хочр
хичээлийг хөтлөн явуулсан багш нарын үйл ажиллагаа цахилгааны инженерийн
тэнхимийн бусад багш нарын хувьд эдгээр өөрчлөлтийн ач тусыг ойлгууллаа.
ЦААШДЫН АЖИЛ
Эдгээр хичээлүүдийг заасан багш нар цаашдаа 2013 онд өөрсдийн заадаг бусад
хичээлүүддээ идэвхтэй сургалтын болон асуудалд суурилсан сургалтын аргыг
ашиглана. Цахилгааны инженерийн тэнхимийн удирдлагын зүгээс эдгээр багш нарт
эхний жилийн дурдсан 2 хичээлийг дор хаяж дахин нэг улирал хариуцуулахаар
болсон. Нөгөө талаар саяхан байгуулагдсан сургалтын төлөвлөгөөний хороо багш
нарыг сургах, суралцах чиглэлээр хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр бэлтгэхээр
ажиллаж байгаа.
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Швед, Жонкопинг Их Сургууль, Инженерийн сургууль, Боловсролын Удирдлагын
Хэлтэс
ХУРААНГУЙ
Энэ судалгааны ажилд үйлдвэрийн өргөтгөсөн харилцаагаар онол болон дадлагын
сайжруулсан хослолыг инженерийн сургуульд хийсэн хөгжүүлэлтийг авч хэлэлцэнэ.
Боловсролын эхний шатан дах баклаварын оюутан болон үйлдвэрийн түнш нарын
хоорондын холбоо бол компанид зочлох мөн зочны лекц байна. Энэ харилцаа нь их
сургуулийн орчны худалдааны үзэсгэлэнгээр аяндаа өргөжиж, СОДХ гэх тусгай
курсээр олгогдох юм. Энэ курсд компанийн ахлах ажилтнаар хуваарилуулсан
оюутнууд тус тусдаа эсвэл группээрээ долоон долоо хоногийг компанид өнгөрөөнө.
Зорилго нь бол дадлагатай онолыг хослуулж болохыг тодорхойлох, сургалтын
програмыг илүү бодит байдалтай холбож хадгалах явдал юм. Олон оюутнууд нэг
компанитайгаа хамтарч дипломын ажлаа хийж болно. Магистрын зэрэг
хамгаалахаар сурахыг сонгосон инженерийн оюутнууд СОДХ 2 гэсэн ахисан
түвшний курст оролцоно. Тиймээс энэ түвшинд оюутнуудын хувьд илүү ахисан
түвшний ажил гүйцэтгэх боломжтой болно. Бараг 5 жил үйлдвэрийн түнштэйгээ
хамтарч ажласны сүүлийн мөчид магистрийн зэргийн диплом авах юм. Түүнчлэн
багш бүр хөгжлөө нэг түвшинд хадгалах мөн заах арга барилтай холбоотой төсөлд
ашиглаж байгаа орчин үеийн технологийн тохиромжтой жишээнүүдийг олж
мэдэхийн тулд дор хаяж нэг үйлдвэрийн түнштэйгээ хичээлийн жил бүр
ганцаарчилсан уулзалт хийнэ. Курсээс хүлээж буй үр дүнг энэ судалгааны ажилд
оюутан, үйлдвэр мөн салбар гэсэн гурван талаас нь авч хэлэлцэнэ. Жишээ нь
оюутнууд дадлага болон онолыг хослуулах боломж олсон, компани энэхүү
ойлголтонд суралцсан оюутныг дараа нь ажилд авах боломжтой болсон, салбарын
ашиг тус дундаас сурган хүмүүжүүлэх ухааны давуу талыг олж болох юм. Гарч
болох сорилтууд мөн шийдлүүдийг тодорхойлж хэлэлцэнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Сургуулиас гадуурх дадлага, үйлдвэрийн хамааралтай байдал, онолыг дадлага руу,
инженерийн боловсролын үзэл баримтлал, компанийн түнш, интерншип
ШВЕД, ЖОНКОНПИНГ ИХ СУРГУУЛИЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ
206

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

Зураг 1 дээр дүрсэлсэн Инженерийн сургууль бол Жонкопиг их сургуулийн дөрвөн
бүрэлдэхүүн салбар сургуулийн нэг юм. Үлдсэн 3 нь бол эрүүл мэнд, бизнес мөн
боловсролоор мэргэшсэн. Инженерийн сургууль судалгаа удирдах мөн баклавар,
магистр болон докторын түвшний боловсрол санал болгодог бөгөөд нийт 2500
оюутныг хамардаг.
ТАНИЛЦУУЛГА
Инженерийн сургууль нь Шведэд сүүлийн 15 жилд үйлдвэртэй өргөн хүрээний
харилцаатай гэдгээрээ танигдах болсон (энэ судалгааны ажилд бизнесийн холбоо,
байгуулга, удирдлага захиргаа мөн компаниуд гэж тодорхойлогдсон). Энэ хамтын
ажиллагаа нь сургуульд маш олон тооны оюутнууд орохоор хүсэлт гаргахад
нөлөөлж, энэ төрлийн хамтын ажиллагаагаараа “үндэсний модел” болж
хүндлэгдсэн байдаг. Үйлдвэртэй харилцах багш нарын түгээмэл сүлжээ, хамтын
ажиллагаанд хамаарах нь: Инженерийн арга барил курс, 7.5 кредит (5 долоо
хоногий бүтэн цагийн хичээлтэй тэнцүү) BS түвшний курст оюутнуудын групп бүр (23 оюутан) жилд 4-5 удаа удирдуулж буй компани дээрээ зочлоно.Баклаврын
түвшний дипломын ажил (15 кредит, 10 долоо хоногийн бүтэн цагийн хичээлтэй
тэнцэнэ) үргэлж гадаад түншүүдтэйгээ хамтран ажиллана.Магистрийн дипломын
ажил (30 кредит, 20 долоо хоногийн бүтэн цагийн хичээлтэй тэнцэнэ) ихэвчлэн тус
тусдаа мөн гадаад түншүүдтэйгээ хамтран ажилладаг. Инженерийн сургуульд 5-аас
дээш жилийн туршлагатай эрдмийн зэргийн программ бүртэй хамтран ажилладаг
удирдлагын баг байдаг. Удирдлагын баг үйлдвэрийн төлөөлөгчид, салбар
мөноюутнуудыг багтаана. Дээрх тодорхойлсон систем сайн ажилласан боловч
сайжруулах боломжууд харагдаж байгаа. Оюутнуудын оролцогч компанидаа очиж
ажиллах хугацаа нь хэтэрхий богино мөн бат бөх бус. Магистрын оюутнууд
дипломын ажлаасаа өмнө зарим тохиолдолд ямар нэг үйлдвэртэй харилцаахолбоо
байдаггүй. Үйлдвэр илүү ойр хамтын ажиллагаа шаарддаг.
Тухайн компанийн зөвхөн зарим ажилчид л хамтын ажиллагаатай холбогддог. Онол
болон дадлагыг хослуулахын тулд үйлдвэр болон салбарын хамтын ажиллагааг
сайжруулах хэрэгцээ нь өөр өөр арга замаар илэрхийлэгдэж гарч ирсэн. Доорх 2
санал, нэг нь ирээдүйн оюутан, нөгөө нь боломжит ажил олгогч: HannaCarlsson,
саяхан ахлах сургуулиа дүүргэсэн, инженерүүдэд зориулсан Шведийн сэтгүүл
NyTeknik-д өгсөн ярилцлагандаа хэлэхдээ: “Хүн бүхэн инженерийн мэргэжлээр
сураад дараа нь юу ч хийж болно гэдэг. Гэвч юу ч хамаагүй хийж байхдаа яг юу хийх
ёстой вэ гэдгийг ойлгоход маш хэцүү”. Ханна Шведийн засгийн газрын дэмжлэгэтэй
The Technology Leap(Tekniksprånget) гэх ирээдүйд юу суралцах тухайгаа шийдээгүй
байгаа залуучуудад чиглэсэн том төсөлд ажилласан [1].
Teknikföretagen (Шведийн инженерийн аж үйлвэрийн ажил олгогчдын холбоо) тэдний
бодлогодоо саяхан бичихдээ: Их сургуулиуд “өнөөдрийн болон ирээдүйн хэрэгцээнд
уялдуулсан хичээлээр хангах” хэрэгтэй [2]. Энэ нь зөвхөн Шведэд хэлэлцэгдсэн
асуудал биш юм. 1998 онд DeniceDenton Америкт гаргаж, 21-р зууны инженерийн
боловсролд үйлдвэрүүдтэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх нь чухал гэсэн байдаг
[3]. Оюутнуудад мөн эргэн тойрны үйлдвэрүүдэд хоёуланд нь анхаарал татахуйц
сонголт үлдээхийн тулд 2011 оны хавраас төслөө эхлүүлсэн. Зорилго нь бол
инженерийн сургуулийн сургалтын программийг бүгдийг нь агуулсан инженерийн
боловсролын шинэ ойлголтын талаар зөвлөх байсан. Энэ ойлголт нь CDIO
стандарт 4, 8 мөн 9 тэй хамт бий болсон бөгөөд заах арга барилтай бүх талаараа
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холбогдоно. Жишээ нь:Технологийн талбарын гаднах сахилга бат хэрхэн заах арга
барилтай хослож болохОюутнууд Ханнагийн дурьдсан ямар нэг юм гэснийг хэрхэн
мэдэж авч болох, инженерүүд яг юу хийдэг мөн оюутнууд ирээдүйнхээ ажилд хэрхэн
амжилттай байх.Технологийн хувьд шинэчлэгдэх.Шинэ ойлголтын маш чухал хэсэг
бол өргөжүүлсэн үйлдвэрийн хамтын ажиллагаа юм. Зарим нэг чухал онцлогууд:
Энэ ойлголт нь боловсролын түвшний 2013 оны намраас эхлэсэн бүх программуудыг
хамрана. Жил бүр 750 оюутан хамрагдана. Дэмжих салбарууд болох технологи,
нягтлан бүртгэл, төслийн удирдлага, илтгэх, тогтвортой хөгжил гэх мэт нь суурь
сургалтын модулиар оюутнуудтай холбогдоно. Сургах ажилтан хичээлийн жил бүр
дор хаяж нэг компанид зочлоно. Зорилго нь бол багш бүр танилын хүрээгээ өргөтгөх
мөн өөрсдийгөө үйлдвэрийн салбарын хөгжилтэй хамт шинэчлэх суралцах юм.
Программийн ерөнхий зорилго бол баклавар мөн магистр оюутнууд төгсөөд шууд
чанартай ажилтай болох боломжтой болж, ажил олгогч ажилтнаар авах юм.
Оюутнуудын хувьд шинэ оюутнаас инженер болох байгалийн мөн ойлгож болохуйц
шилжилтийг үзэж суралцах, энэ программаар үйлдвэрийн хамтын ажиллагааны
бодлогыг сайжруулахыг шаарддаг.

Зураг2. Программын дагуу үйлдвэрийн хамтын ажиллагааны өсөлт
Зураг 2-т үзүүлсэн баклаврын болон магистрийн түвшний үйлдвэрийн хамтын
ажиллагааны өсөлтыш харуулсан байгаа. Баклаврын түвшинд дараах шатлалууд
тодорхойлогдоно:Зочин илтгэгч, компанийн зочлолт мөн бодит байдал дээр
суурилсан тохиолдлуудОролцогч компаниас 80-100 төлөөлөгчийг хамарсан
бүтээгдэхүүнээ үзүүлэн
таниулах, компанийнхаа үйл ажиллагаа хэрэгцээ
шаардлагыг дүрсэлсэн худалдааны үзэсгэлэн сургууль дээр хийж СОДХ-ийг
хэлэлцэн, ирээдүйн талаар санал бодлоо хуваацах юм.
Программийн хоёр дахь хагасын үеэр өгөгдөх СОДХ курст суралцах оюутнууд 7
долоо хоногийг оролцогч компани дээрээ өнгөрөөхийг дараагийн хэсэгт
тодорхойлно. Энэ нь оюутнууд группээр ажиллан бодит байдалтай холбосон, бодит
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асуудлуудыг авч хэлэлцэх төсөлд тулгуурласан курс юм. Инженерийн сургуульд
үйлдвэрийнхэн зочлож үзэсгэлэн гарахаас эхлэн хагас хичээлийн жилд гадаад
түншүүдтэй хамтран хийгдэх дипломын ажил юм [6].
Энэ өсөлт нь магистрийн түвшинд суралцагч руу үргэлжлэн явагдана. Оролцогч
компани нь магистр оюутныг сургуулиас гадуурх курст суралцаж байхад нь
боловсросон инженертэй уулзах боломжтой болно. Энэ түвшний дипломын ажил
нэг хичээлийн жилээр сунгагдана. СОДХ курс бол инженерийн боловсролын шинэ
ойлголтын чухал хэсэг юм.
“СУРГУУЛИАС ГАДУУР ОНОЛ БОЛОН ДАДЛАГЫГ ХОСЛУУЛАХ НЬ” КУРСЫН
ТОДОРХОЙЛОЛТ
СОДХ курсээр үйлдвэртэй илүү өргөтгөсөн гүн гүнзгий харилцаа тогтооно. Энэ курс
нь үйлдвэртэй холбоо тогтоох нэг хэсэг бөгөөд оюутнууд 3 эсвэл 4-р хичээлийн
жилд үзнэ. Зураг 2 баклавар болон магистрийн түвшинг хоёуланг нь агуулсан бүх
сэдвийн хүрээнд курсийн байршилыг харуулсан бөгөөд компанитай харилцах
харилцааны өсөлтийг хэрхэн бэхжүүлэхийг харуулсан байна. Магистрийн түвшинд
үргэлжлүүлэн суралцахаар сонгосон оюутнууд бол СОДХ 2-ийн дадлагын хэсгийг
хэрэгжүүлэхээр ирсэн инженерүүд юм. Тиймээс илүү дэвшилтэт ажлыг гүйцэтгэх
чадварийг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг.
Гурван хэсгийн хэрэгжүүлэлт
Энэ курс нь удиртгал, компани болон сүүлийн хэсэг энд оюутнууд авсан туршлагаа
бичгээр илтгэх мөн семинар дээр аман хэлбэрээр илэрхийлэх гэсэн гол гурван
үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.
Курс эхлэхээс өмнө тухайн оюутан тохирох компаниуд руугаа холбогдох хүсэлт
гаргахыг хариуцах бөгөөд СОДХ-ийн компанийн хэсгийг хийхийн тулд цаг тухайд нь
гүйцэтгэнэ. Дэмжлэг үзүүлэх боломжтой хэрэгслүүд бол програмын талаар эрт
танилцуулга авах, худалдааны үзэсгэлэн мөн салбарын цахим хуудсан дээрх
компанийн тухай мэдээллүүд юм.
Курсын эхний болон сүүлийн гэсэн 2 хэсэг нь сургууль дээр суурилна. Курсын эхэнд
танилцуулга өгөгдөнө дараа нь байгууллагын соёл, нууцлал, худалдааны
тэмдэгийн бүтээл мөн курсын үйлдвэрийн дадлагын хэсэгт хэрхэн оюутан
төлөөлөгч шиг болж бэлтгэгдэх гэх мэт сэдвүүдийн талаар танилцуулах хичээл
орно. Энэ төрлийн бэлтгэл нь үнэ цэнэтэй гэдэг нь мэдэгдсэн [7]. Оролцогч
компанийн зочин хичээл заагч нар энэ танилцуулганд хамрагдана. Курсын сүүлийн
хэсэгт оюутнууд эхний курс болон интерншипээс олж авсан туршлагын хоорондын
холбооны талаар тайлан бичиж хэлэлцэнэ. Оюутнууд бас курсээс сурч авсан үр
дүнтэй холбогдох ёстой. СОДХ-ийн компанийн хэсгийг тус тусдаа эсвэл хоёр
хоёроороо гүйцэтгэх боломжтой. Гадаад түнш нь цуг ажиллаж болох оюутнуудын
тоог шийднэ.
Энэ курсын хамгийн чухал хэсэг бол сонгосон компани дээрээ очих цаг болон
оюутнуудын гүйцэтгэх ажил юм. Дор хаяж курсын 70% нь бүтэн цагаар гадаад
түнштэйгээ хийх юм. Баклаврын түвшний хувьд компанид ойролцоогоор 6 долоо
хоног байна. Интерншипийн үеэр оюутнууд өдөр бүр тус тусдаа хийсэн ажлынхаа
талаар мөн хувийн бодлынхоо талаар тэмдэглэл бичнэ. Ахлагч нь оюутнуудын
ажлын талаар тайлбар өгөх мөн долоо хоног бүр гарын үсэг зуруулж ингэснээр
ирцийн бүртгэлийг хийх юм. Компанийн хэсгийн дараа нэг долоо хоногт бүртгэлийн
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мэдээлэл сургуулийн холбогдох хүнд хүрч үүнийг шалгалтанд багтаана. Оюутнууд
хамтрагч компанийнхаа ахлагчтай өдөр бүр холбогдоно. СОДХ -ийн практикийн
хэсэг бол курсын хуваарийн дагуу суралцах хугацаанд гүйцэтгэх юм. Гэвч хэрэв
компанид боломжтой бол зуны цагт явагдах боломжтой. Онолыг бодит дасгалтай
холбохын тулд ажил үүргүүд оюутнуудын өмнө нь сурсан програмтай холбогдож
байх ёстой. Ажил нь компаниасаа мөн үүний хэмжээнээс хамаараад өөр үндсэн
шинжтэй байж болно. Хэдэн жишээнүүд:
Оюутнууд олж авсан мэдлэгээ одоогийн төсөлд хэрэгжүүлэх үзүүлэх
Одоогийн бүтээмжийн үйл явцын сургалт нь өмнөх дүүргэсэн курстэй
холбогдох
Боловсролтой холбоотой хэд хэдэн өөр практик үйл ажиллагааг хийж үзэх
Оюутнууд оролцогч компани дээрээ сүүлд суралцсан курс болон туршлагаараа
өрсөлдөхүйц дэвшилд хувь нэмрээ оруулах. Магистрийн түвшний сургалтанд
хамааралтай СОДХ 2 дээр компанид оюутнуудын хийх ажил нь илүү өндөр
шаардлагатай болно.
Шалгалт
Олж авсан туршлагаа оюутнууд тайлагнаснаар сүүлийн хичээлийн жилтэй хамт энэ
курс дуусна. Энэ нь мөн олон компануудаас олж авсан туршлагуудын хооронд
харицуулалт хэлэлцүүлэг хийх боломжоор хангаж өгнө. Үйлдвэрийн хэсэг нь
бичигдсэн тайлан, аман танилцуулга, семинарт идэвхтэй оролцсон байдлыг
хэлэлцэх бөгөөд бүртгэл нь курсын ажлыг дүгнэхэд гол үзүүлэлт болно
Сургалтын хөтөлбөрийн ерөнхий бүтэц
СОДХ курсын сургалтын хөтөлбөр нь нийтлэг бүтэцтэй бөгөөд сургалтын гол
хэсэгтэй нэгтгэж өргөтгөсөн. Доорх жишээнүүд нь баклаврын түвшний ерөнхий
бүтцээс авсан байгаа. Оюутнууд курсыг төгсөөд:Өмнө олж авсан онолын мэдлэг
болон дадлага ажлаас авсан туршлага хоёрын хоорондын өөр харилцан
хамаарлын мэдлэгээ үзүүлэх, Дадлага ажлаа дүрслэх, дүн шинжилгээ хийх мөн
баримтжуулах чадвараа үзүүлэх, Боловсролын хэрэгцээгээ ойлгох чадвар мөн
түнштэйгээ туршлага дээр сууриласан чадвараа үзүүлэх,
Магистрын түвшний СОДХ 2-ийн түгээмэл бүтэц нь оюутнуудын ажлаас илүү
дэвшилттэй байхыг шаарддаг.
ГАРАХ ҮР ДҮН
СОДХ шиг илүү практик дээр тулгуурласан курст суралцах хэд хэдэн шалтгаан
байгаа. Эхлээд энэ курс нь үйлдвэртэй холбогдож онол хэрхэн бодит ажилд
тусгагддагийг бататгах нь чухал юм. Хоёрдугаарт энэ курс нь оюутан болон
үйлдвэрийн хоорондын холбоог дээшлүүлэх түлхүүр хэсэг гэдэг нь төлөвлөгдсөн
дэвшилээр бий болсон. Энэхүү курсээс гарах үр дүн бүх дэвшил нь оюутан,
үйлдвэр мөн салбарын байр сууринаас гэж гурван талаас хэлэлцэгдэж болно. Бүх
оролцогч нарт хамааралтай өсөх ямар нэг юм байгаа гэж анзаарагдсан нь
сонирхолтой байна.
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Оюутны байр суурь
Курсын гол зорилт болон яагаад хөгжүүлэх болсон шалтгаан нь бол мэдээж
оюутнууд байсан. Тэдний ирээдүйн хөгжил дэвшлийн ойлголтыг хөгжүүлэх мөн
чангатгах зорилготой юм. Үүнээс гадна курст сурснаар тэд онол дадлагын
хоёулангийнх нь чухал мөн тэднийг хослуулж болохыг ойлгох боломжтой болно.
Олон тохиолдолд оюутнууд үйлдвэрийн дадлагад илүү онолын курсыг холбох нь
хэцүү гэдгийг мэдэж авдаг. Онолыг зөвхөн ойлгохоос илүү хэрхэн дадлагад
хэрэглэгддэг гэдгийг харах нь чухал бөгөөд суралцах үйл явцад зориулагдсан юм.
Энэ курс оюутнуудад тэдний ирээдүйн инженерийн ажилд яагаад чухал гэдгийг
талархан ойлгох болно. Мөн хэрхэн энэ курс тэдний хөтөлбөрийн үеэр олсон
дэвшил нь утга учиртай бөгөөд тэдний боловсролтой холбогддог болохыг ойлгоно.
Курсын дадлагыг харах ойлголт нь оюутнуудад дараагийн курсүүдэд дасан
зохицоход тусладаг [7]. Үйлдвэрийн холбогдолтой туршлага дадлага нь ирэх
дараагийн онолын хичээлүүдийг ойлгоход хялбар болгоход нь оюутнуудад туслана.
Үүнээс гадна үйлдвэрийн туршлага нь ирээдүйн ямар ч төрлийн ажилд тустай.
Компанийн бүтэц чиглэлийн тухай мэдлэгтэй байх нь ажил хайхад давуу тал болно.
Үйлдвэртэй харилцаа холбоотой байх нь мэргэжлийн сүлжээгээ өргөтгөх
чадвахжуулахад тусладаг.
Оюутнууд үйлдвэрийн туршлагатай болж, үйлдвэр хэрхэн ажилладаг талаар ерөнхий
мэдлэгтэй болж мөн компаниа тодорхойлон сонгох гэх мэтчилэн хэдэн хэдэн нэмэлт
боломжууд гарч ирнэ. Оюутнууд ирээдүйн ажил үүргийнхээ тухай мэдлэг тутмаг байх
нь түгээмэл байдаг. Энэ курс нь инженер байх сорилтуудыг харах мөн ирээдүйн
ажилдаа бэлтгэх боломж юм. Оюутнууд хувь хүний чанараа бий болгох мөн
ирээдүйн ажилдаа анхаарлаа хандуулах нь чухал байдаг. Компани урт ярилцлага
авах нь биш харин оюутнууд өөрсдийн авсан туршлагаараа төгссөнийхөө дараа
ирээдүйд ажилд орох газраа шийдэх мөн үнэлэх боломжтой. Оюутнууд өөрсдийгөө
сурталчилахын тулд компаниудтай мөн байгууллагуудтай хэрхэн холбогдох талаар
сургагдана. Энэ нь зөвхөн харилцаанд хамааралтай биш бөгөөд харилцаа холбоо
үүсгэхээс өмнө хэрхэн бэлдэх вэ гэдэгтэй холбогдоно. Үүнээс гадна оролцогч
компанидаа өнгөрүүлэх цаг хугацаа бол оюутнуудад өөрсдийнхөө чадварыг харуулах,
өөрсдийгөө сурталчилах боломж олгож байгаа юм. Энэ курс бүх оюутнууд компанийн
дадлагаас олж авсан туршлагаа танилцуулж семинар хийснээр дуусна. Оюутан бүр
хэд хэдэн компани мөн боломжит ажил олгогчийн тухай мэдээлэл авсан гэсэн үг.
Мөн оюутнууд олон компани түүний бүтцийн тухай ойлголтоо нэмэгдүүлнэ.
Үйлдвэрийн байр суурь
Энэ курс нь зөвхөн оюутнуудад ашиг тустай биш харин үйлдвэрүүдэд хэд хэдэн
давуу талтай. Үйлдвэрийн зүгээс эхнээс нь магистрийн дипломын ажлаа дуусгах
хүртэл компанитай холбогдох оюутнуудаас урт ажлын ярилцлагад оролцуулахаар
авч үзэх боломжтой. Хэрэв компани өмнө дадлага хийсэн оюутныг ажлуулахаар
сонирхвол тэд компанийнхаа чиглэл, ажлын дүрэм журамтай аль хэдийн танил
хүнийг хөлсөлж авах боломжтой болно. Энэ нь компанид шинэ ажилтан авах
хялбар арга болж чадна. Тухайн оюутан нь компани байгууллагатайгаа урт
хугацаанд танилцсан байна.Үүнээс гадна компани ажилтнаар авахгүй бол дадлага
хийсэн оюутан ирээдүйн үйлчлүүлэгч биш болох гэсэн өөр төрлийн харилцаа байж
болно.
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Ерөнхийдөө энэ курсын үр дүн нь үйлдвэр болон салбарын хоорондын тодорхой
харилцаа холбоо юм. Энэ нь ирээдүйн хамтын ажиллагаанд чухал нөлөөтэй. Энэ
давуу тал нь үйлдвэр мөн салбарт энэ тэнцүү чухал. Ийм хамтын ажиллагаа нь
судалгааны төслийн эхлэл мөн боловсролын программд үйлдвэрийн нөлөөг
нэмэгдүүлэх боломжтой болгоно. Баклаврын мөн магистрийн оюутан гэдгээс
хамааран компани хялбархан эсвэл илүү хэцүү ажил үүрэг асуудлуудыг
шийдвэрлүүлж болно. Сүүлийн семинарт өөр өөр компаниудын тухай мэдлэг
мэдээллээ оюутнууд хоорондоо хуваалцана. Энэ нь ирээдүйд тухайн хүмүүс шинээр
ажилд авахад хялбар болгож болох талтай. Хэд хэдэн компани руу үйлдвэр
салбарын хоорондын харилцан үйлчлэлийн талаар асуулга явагдсан байгаа. Зарим
асуултууд СОДХ курстэй холбоотой байсан. 21 компани асуулгад оролцсон
хариултууд дундаас: Залуу оюутнуудыг хүлээн авч ахлан, хичээлийн төгсгөлд
жинхэнэ төсөл гүйцэтгүүлэхийг хүсэж байна уу?
31% тиймээ мэдээж
52% тиймээ магадгүй
Зөвхөн 16% татгалзсан мөн хэн ч үгүй гэж хэлээгүй
“Инженер шинээр авах” асуултанд 61% нь ингэж хариулсан нь сонирхолтой: Таны
байр сууринаас салбартай хамтарч ажиллаад юунд хамгийн их хүрэхийг хүсч байна
вэ?
Салбарын байр суурь
Үйлдвэрээс туршлага авсан, онолыг дадлага руу хэрхэн хөрвөдгийг харсан оюутнууд
дараагийн курс мөн ирээдүйд суралцахтайгаа илүү холбогдож сонирхдог. Тэд илүү
хамааралтай гэж өмнөх курсыг үздэг. Тэдний сониуч зан илүү нэмэгдэн илүү
суралцах сонирхолтой болох нь багш нарт илүү нөлөөлдөг. Бүх боловсролын
программ нь илүү хамааралтай болох нь хүлээн зөвшөөрөгсөн. Компаниудтай
холбоотой өөр өөр зүйлсийг заах нь заах ажилтанд илүү урам зориг өгнө. Оюутнууд
илүү сонирхолтой болох нь заахад хялбар болно. Мөн үйлдвэрээс жишээ ашиглахад
хялбар болох юм. Ялангуяа СОДХ- ийн дараах курст оюутнуудад онолыг дадлагатай
холбохыг заахад хялбар болж өгдөг. Энэ сургалтын үр дүнд хамран ажиллагч
үйлдвэртэйгээ илүү ойр байх мөн илүү холбогдоход тустай. Үйлдвэртэй хамтарч
ажиллана гэдэг нь боловсролын программ хөгжиж дээшлэн үйлдвэрийг харах
өнцгийг бататгахад илүү хялбар болно гэсэн үг. Энэ нь зөвхөн програмын
нөлөөллийг өөнтөглөхтэй холбоотой биш харин үйлдвэрийн чиг хандлагыг
тодорхойлох боломжийг салбарт олгоно [8]. Бас хичээлийн жил бүр багш нар
компанид зочлох хэсэг нь үйлдвэрийн харилцаа холбоог дээшлүүлснээр салбарт үр
ашгаа өгөх юм. Харилцаа холбоогоо дээшлүүлснээр үйлдвэрийг харах өнцгөө багш
нар дээшлүүлж мөн үйлдвэртэй холбоотой зүйлүүд дээр илүү анхааралтай болно.
Үр дүнгийн үнэлгээ
СОДХ курс дуусахад оюутан бүрээс бичгээр судалгаа авна. Оюутнуудын
төлөөлөгчид боловсролын захиралтай курсынхаа талаар хэлэлцэх боломжийг
бас олж авна. Дараа нь оюутнууд бүрэн программынхаа тухай сэтгэгдэлээ өгөх
боломжтой. СОДХ-ийн тухай тодорхой асуултууд энэ курсын ашиг тусын тухай
саналаа өгнө. Компани дах ахлахууд бичгэн судалгаанд оролцож хариулна.
Салбарын холбогдох хүн жилд дор хаяж нэг удаа хөгжүүлэх боломж байсан
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эсэхийг судлахын тулд ахлахуудтай хэрэгжилтийн талаар хэлэлцэнэ. Энэ нь
хэрхэн дадлагын хэсгийг дараагийн курсуудэд ашиглаж болох боломжийг олж
авах юм.
СОРИЛТУУД БОЛОН ШИЙДЛҮҮД
Асуудлууд курс эхлэхээс эхлээд ихэвчлэн гарч ирнэ. Хэдийгээр бүх төрлийн
асуудлаас хамгаалах нь хэцүү боловч заримынх учир шалтгааныг тодорхойлж арга
хэмжээ авах талаар зөвлөсөн байгаа. Хэдийгээр сөрөг зүйлс байх боловч зарим
сорилт нь эерэг дэвшлийг авчирах боломжтой. Курсийг эхлэхээс өмнө СОДХ-ийн
дадлагын хэсгийг гүйцэтгэх гадаад түншийг олсон байх ёстой. Гадаад түнш мөн
тохиромжтой компани, байгууллага эсвэл агентлагийг хайж олоход дараах
жишээнүүд байж болно:
Худалдааний үзэсгэлэнгийн идэвхтэй оролцогч
Ажлын дараах түргэн
ажиллагаанд оролцох

болзоо,

худалдааны

үзэсгэлэнтэй

холбоотой

үйл

Салбарын цахим хуудсан дээрх компанийн жагсаалтыг харах эсвэл оюутнууд
өөрсдийн харилцаа холбоог ашиглах
Компаниудын СОДХ курст зориулж оюутнуудад харах сурталчлах, дипломын
ажил мөн инженерүүдийг шинээр элсүүлэх бололцоотой салбарын цахим хуудсыг
шалгах
Сонгосон компаниуд руугаа CV- ээ илгээх
Бүх инженерийн сургуулийн оюутнууд хамрагдах боломжтой чадвартай компаниуд
дутагдалтай байдаг. СОДХ курс эхний удаа 2014 оны намар эхлэнэ. 2013 онд СОДХ
курст тохиромжтой олон компаниудыг элсэн оруулах зочлох тал дээр гол анхаарлаа
хандуулах болно. СОДХ, СОДХ 2 курсууд бүрэн дүүрэн хэрэгжихэд бид
ойролцоогоор 400 компани хамрагдана гэж харж байгаа. Тиймээс ирэх жилүүдэд
оюутнуудыг хүлээн авахад нь компаниудыг зоригжуулах харилцаа холбоо тогтоох
хүнд ажлууд дээр төвлөрнө. Энэ нь компаниуд руу зочлох, үйл ажиллагаа зохион
байгуулах, хувийн харилцаа холбоо тогтоох мөн өөр төслүүдээр гүйцэтгэнэ. Бүс
нутагт байгаа инженер техникийн ажилчдын хэрэгцээтэй компаниудыг шинээр
элсүүлнэ. Компаниуд болон инженерийн сургуулийн холбоо нь энэ тохиолдлуудад
ялах-ялах гэсэн ойлголтоор инженерийн оюутнуудтай эрт холбогдох боломжтой.
Оюутнууд гадаад түнш олоход бүтэлгүйтэх мөн хэцүү зүйлстэй тулгарахад тэнд олон
туслах үйлчилгээ байна.
Салбартай гэрээ байгуулсан сонгогдсон компаниудын жагсаалт
Чиглүүлэх – хэрхэн гадаад түншүүдтэй холбогдож байрших
Өөр өөр төрхтэй олон дотоод төслүүд
Бид оюутнуудыг өөр өөрөөр хүлээж авахыг мэдэж байгаа. Оюутнууд өөр өөр
настай зарим нь ажлын туршлагатай байхад бусад нь шууд сургуулиа төгсөөд
ирсэн байна. Гэвч бид 750 оюутнуудыг ихэнх нь маш сайн арга замаар сорилтыг
шийдвэрлэхийг таамаглана. Зарим оюутнууд сургуулиас гадуур гарах
шалтгаанаа олох хэрэгтэй байхад зарим нь бүрэн боловсроогүй байдаг. Эдгээр
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оюутнуудтай уулзаж тусламж үзүүлэх болно. Магадгүй цөөн тооны оюутнууд
гадаад түншгүйгээр байж болно. Энэ төрлийн оюутнуудад тусгай шийдэл бид
олно. Өөр гарч болох сорилт бол бүс нутагт Швед хэлээр ярьдаггүй магистрийн
оюутнуудыг компани хүлээж авч болно. Энэ нь СОДХ 2 курсын дипломын ажилд
асуудал үүсэх магадлалтай. Бүс нутагт маш сайн олон улсын харилцаатай
компани болоход хүчин зүтгэд хэрэгтэй болно. Энэ нь Ази, Европ мөн Америкаас
оюутнуудыг хүлээж авах бололцоотой болгохоор төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь
компанийн хөгжилд шууд эсвэл ирээдүйд хувь нэмэрээ оруулох боломжтой.
Үйлдвэрээс авсан оюутнуудын туршлагыг хэлэлцэх нь салбарт шинэ сорилт
болно. Оюутнууд өөр өөр компаниас өөр өөр туршлагатай буцаж ирнэ. Хэрхэн
энэ туршлагуудыг хамгаалах мөн ашиглах нь ач холбогдолтой. Энэ нь зөвхөн
хувь хувьдаа биш бүгдэд ашиг тустай байх ёстой. Бид сургуулиас гадуурх ажил
нь оюутнуудын ирээдүйн онолын хичээлээ ойлгох чадварыг дээшлүүлэх мөн
тэднийг идэвхжүүлэх гэж харж байгаа. Энэ нь зөвхөн онолыг дадлага руу
хөрвүүлэх биш мөн сөрөг талыг боломж болгох юм. Дадлага онолын холбоо
дээшлэнэ гэдгийг Kolbetal авч хэлэлцсэн байдаг [9].
Салбарын багш ажилтан боловсролын программд илүү дадлага байх нь чухал
гэдэгтэй санал нийлдэг. Сүлжээ тогтоохын тулд компаниуд руу зочлох, тэдэнтэй
холбогдох ажил гарахад зарим нэг дотоод эсэргүүцэл гардаг. Зорилго бол бүх
ажилтнууд санаа нийлэх байдаг. Салбар болон эргэн тойрны үйлдвэрийн
хоорондын харилцаа холбоог өсгөх но алсын хараа, зорилго хоёулаа юм гэдгийг
шинэ ойлголт тодорхой өгүүлдэг. Өмнө нь дурдсан 21 компаниас хариулсан
үйлдвэр салбарын хоорондын харилцааны тухай асуулгад дараах асуултанд
хариулсан нь: “Шинэ ойлголтоор сургах ажилтан компаниудад зочлох байгаа, энэ
талаар та юу гэж бодож байна вэ?”
Хэд хэдэн компаниуд хариулахдаа:
-

Маш сайн
Боломжтой
Нилээн боломжтой

- сайн
- Тэд эргэлзээгүйгээр ирэх хэрэгтэй
- энэ бол сайн
-Илүү их зочловол талархана
- Энэ цаг хугацааны тухай асуудал

Эцэст нь өөр нэг сорилт бол ахлахууд болон оюутнууд ямар нэгэн шалтгаанаар
санал нийлэхгүй байх юм. Салбарын холбогдох хүн хоёр талд хоёуланд нь дэмжлэг
үзүүлнэ.
ДҮГНЭЛТ
Сургуулиас гадуур онол дадлагыг хослуулах нь бол оюутнууд онолыг дадлага руу
хөрвүүлэх курс юм. Энэ курс нь салбараас гаргасан энэ шинэ ойлголтын хүрээнд
оюутнууд болон үйлдвэрийн түншийн хоорондын дэвшилтэт харилцааны түлхүүр
хэсэг мөн. Курсын гол бай бол мэдээж оюутнууд. Зорилго нь бол оюутнууд мөн
тэдний мэдлэгийг илүү хялбар болгох гэвч үйлдвэр салбар хоёуланд нь ялах-ялах
гэсэн нөхцөлтэй байна. Курсыг CDIO8[5] стандартаар гаргасан бөгөөд энэ нь эргэн
тойрны үйлдвэрүүдэд инженерийн сургуулийн сургалтын хамаарлыг нэмэгдүүлэх
юм.
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ХУРААНГУЙ
“Мэдээлэл холбооны технологийн удиртгал” гэдэг хичээл нь Каталоний Их
Сургуулийн Мэдээлэл холбооны сургууль (Telecom BCN, UPC) -ийн бүх ангид ордог
судалгааны төсөлд суурилсан дөрвөн хичээлийн суурь нь юм. Энэхүү хичээлийг 2010
оны хаврын семестрээс анх орж эхлээд зургаан жил болж байна. CDIO-гийн 4-р
Стандартын дагуу энэ хичээл нь бүтээгдэхүүн ба түүний систем хангамжийг
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боловсруулахад инженерийн шинжлэх ухааны хамрах хүрээг тодорхойлж, хэвшүүлж
дадах хувийн болон харилцааны чадваруудын үндсийг тавьдаг. Энэ хичээлийн гол
зорилгоос иш татвал “оюутныг Мэдээлэл Харилцааны Технологийн системийн
нарийн зохион байгуулалттай танилцуулж инженерийн ажлыг ойлгох, сэдэл урам
авахад нь нөлөөлөх зорилготой.” Сургалтын концепци болон агуулгыг CDIO-ийн
Олон Улсын 6-р чуулганы үеэр дэлгэрэнгүй боловсруулан гаргасан байдаг.
Сургалтын агуулгыг анхны байдлаар нь оюутны тоог хасч 2010 оны 2-р сард
хэрэглэж эхлэсэн. Түүнээс хойш багш, оюутнуудын гаргасан саналд үндэслэн 6 удаа
шинэчлэн боловсруулсан. Жилд 300 оюутан хамрагдахаар сургалтын агуулга,
аргачлал ба үнэлгээг тооцон, холбогдох нэмэлт боловсруулалтыг хийж ирсэн.
Оюутны сургалтын түвшний болон сэтгэл ханамжийн өсөлтийг дэлгэрэнгүй
харуулсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
CDIO хэрэгжүүлсэн кэйс судалгаа, Инженерийн ухааны үндэс, Загварын дүгнэлт,
Ерөнхий ур чадвар, Тэнцэх оноо, Оюутны үнэлгээ, Сургалтын чанар.
1. УДИРТГАЛ
“Мэдээлэл харилцааны технологийн удиртгал” гэдэг хичээл нь Барселон хот дахь
Мэдээлэл Холбооны Сургуулийн оюутнууд судалгааны ажлаасаа хамааран сонгодог
анхны хичээл юм. Барселон хот дахь Мэдээлэл Холбооны Сургууль нь 2007 онд
болон Европын Дээд Боловсролын Системд нийцүүлэн өөрийн сургалтын агуулгад
сайжруулалт хийх явцдаа CDIO-гийн санаачлагад нэгдэн орсон. Ялангуяа CDIO-гийн
4-р стандартын дагуу инженерийн удиртгал хичээлийг хөтөлбөрт оруулсан. Сэдэл,
санаа нь хэрхэн гарч улмаар загварыг хэрхэн гаргасан тухай 2010 оны 9-р сард
танилцуулсан билээ. Оюутнууд хичээлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийн онлайнаар
үзэх боломжтой. Хичээлийн гол зорилго бол инженерийн шинжлэх ухааны суурийг
олгон, технологийн үүднээс хэрэглээний болон үйлдлийн цогц систем боловсруулах,
хангах тухайд суралцах сэдлийг өдөөхөд оршино. Мөн өмнө нь бусад хичээлээс
олсон болон олж буй мэдлэгийг бататгах, турших боломжийг олгох зорилготой. Нэг
үгээр хэлбэл СиПерч /SeaPearch/ төсөл шиг гэсэн үг. Энэ төслийн хүрээнд оюутнууд
далайд усны параметруудыг хэмжин мэдээллийг дамжуулан, компьютерт мэдээлийг
харж боловсруулан, алсын удирдлагатай төхөөрөмжийг 13 долоо хоногийн дотор
зохион бүтээх даалгавартай байсан. Бид шумбагч төхөөрөмжөө Барселоны нэрт
зохион бүтээгч Нарцис Монтуриолийн 1864 онд зохион бүтээсэн шумбагч онгоцны
адил RUV ICT-iNEO гэж нэрлэсэн. Энэ төсөлд оролцсон оюутнууд
1. Мэдээлэл холбооны технологиор бүтсэн мэдээллийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь
нарийн цогц систем гэдгийг харсан
2. Төслийн менежментийн тухай,
мөн энэхүү бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь
арилжааны зорилгоор хэрхэн ашиглагдаж болох тухай ойлголт авсан
3. Бусад хичээлүүдээс олсон мэдлэгээ хоршуулан хэрэглэж бататгасан \цахилгааны
инженер, цахим холбоо харилцаа, дохио тусгах, хүлээж авах г.м\
Эдгээр гурван үр дүн нь тус тусдаа хичээлийн агуулгад тусгагдсан ба хичээлийн
төлөвлөгөөний агуулгын тухай дараагийн бүлэгт дэлгэрүүлэх болно. Энэ бүлэгт
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“Инженерийн удиртгал” хичээлийг хэрхэн орж эхэлсэн, ямар асуудал тулгарсан
болон өнгөрсөн 6 жилийн турш ямар боловсруулалт хийгдсэн тухай өгүүлнэ. Мөн тус
хичээлийн ач холбогдол, үр дүн, сурлагын чанарт гарсан өөрчлөлтийг харуулсан тоо
статистик болон энэхүү хичээл нь үнэлгээний аргачлалд болон хичээлийн тухай
оюутнуудын сэтгэгдэлд үзүүлсэн нөлөөний тухай өгүүлэх юм. Удаах бүлгүүд дараах
бүтэцтэй байна. Үүнд: 2-р бүлэг хичээлийн гол зорилго, агуулга, бүтэц нь анх ямар
байсан тухай; 3-р бүлэгт сургалтын агуулгын анхны хувилбарыг хэрэглэхэд багш
нарт болон оюутнуудад тулгарсан асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэн агуулгыг дахин
боловсруулсан тухай; 4-р бүлэг сурлагын чанар болон оюутны сэтгэл ханамжийг
дүгнэсэн тоон үзүүлэлтээс; эцэст нь 5-р бүлэгт дүгнэлтийг оруулсан.
2. ХИЧЭЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Өмнө хэлсэнчлэн энэ бол оюутнуудад зориулсан төсөлд суурилсан анхны хичээл юм.
Энэ хичээл нь сургалтын хөтөлбөрийн 2-р семестерт тавигдсан бөгөөд тус хичээлийг
сонгохын тулд өмнө нь физик, математик, электроник болон компьютерийн
хичээлүүдэд тэнцсэн байх ёстой. Эдгээр хичээлүүдийг үзэж байж мэдээллийн
бүтээгдэхүүн, хангамжийн тухай инженерийн ажлын хамрах хүрээг ойлгож, холбогдох
хувийн болон харилцааны үндсэн чадамжийг олно.
Бүтэц
Хичээл нь бүтцийн хувьд харилцан хамааралтай гурван бүлэгтэй ба өөр өөр аргаар
төслийн гүйцэтгэж болно. /Зураг 1./ Үүнд:
 1-р бүлэг нь мэдээлэл харилцааны технологийн бүтээгдэхүүн нь дэд
системүүдээс бүрдсэн нарийн цогц систем бөгөөд бий болгоход олон төрлийн
салбар, туршлага шаардлагатай байдаг тухай ойлголт өгөх зорилготой юм. Тус хэсэг
нь 13 цаг ба семестрийн нэг долоо хоногт нэг удаа орно. Мөн мэдээллийн болон
аман, бичгийн харилцааны чадвар сэдвүүдээр семинартай. Төгсгөлд нь оюутнууд 4,
4-өөрөө баг болж багийн сонгосон мэдээлэл, холбооны технологи (МХТ)-ийн
системийн тухай илтгэл тавина.
 2-р бүлэг нь төслийн менежментийн тухай цогц танилцуулна. Төслийг хэрхэн
төлөвлөх, боловсруулах, сан бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг үнэлэх ба баг
болон санхүүгийн хувиарлалтын тухай ойлголтыг өгөх зорилготой. Энэ бүлгийн
агуулгад төслийн менежментийн LIPS (Linkoping Interactive Project Steering) загварыг
ашигласан. Энэ бүлэгт оюутнууд алсын удирдлагатай шумбагч хийх төслийг LIPSийн дүрмээр боловсруулах даалгавартай. Мөн үндсэн зардлуудыг тооцож төсөв
гаргах ба SWOT анализ хийнэ. Нийт 26 цаг буюу семестрийн нэг долоо хоногт 2
цагаар орно. Төгсгөлд нь оюутнууд 4, 4-өөрөө нэг баг болж, баг тус бүр алсын
удирдлагатай шумбагч хийх бизнес төлөвлөгөө боловсруулж танилцуулна.
 3-р бүлэг нь дадлага ажил. Багууд бизнес төлөвлөгөөнийхөө дагуу үүргүүдээ
хувиарлан авч зохион бүтээх ажлыг гүйцэтгэнэ. Алсын удирдлагатай шумбагч нь
хэмжилт хийх ба мэдээлэл дамжуулах функцтэй байна. Нийт 26 цаг ба нэг
семестрийн нэг долоо хоногт 2 цаг орно. Баг тус бүрийн шумбагчтай танилцаж,
туршиж үзнэ. Дадлага ажил нь сургалтын агуулгын 1, 2-р бүлэгтэй харилцан уялдаж
явагдана.
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Зураг 1. Ижил төслийн өөр өөр аргууд
Европын дээд боловсролын кредит системийн хувьд энэ хөтөлбөрт нийт 150 кредит
цаг байна. Оюутан долоо хоногт 11.6 цаг зарцуулахаас ангид 5 цаг, ангиас гадуур 6.5
цаг байна.
Үндсэн ур чадварууд
Сургалтын албанаас сургалтын агуулгыг боловсруулахдаа хэвшүүлэх үндсэн ур
чадваруудыг суулгаж өгөхөд их анхаарсан. Бүх хичээлийн агуулгад хэвшүүлэх
чадвар багтсан боловч багш нараас зарим ур чадварыг хэвшүүлэхэд ялангуяа
хэвшсэн эсэхийг үнэлэх нь бэрхшээлтэй байна гэсэн саналууд гарсныг үндэслэн
сургалтын агуулгад нийт арван ур чадварыг суулгаж өгөхөөр оруулж харин
тэдгээрээс дөрвөн ур чадварыг үнэлэхээр болсон. Хүснэгт 1-т эдгээр арван ур
чадвар болон үнэлэгдэх дөрвөн ур чадварыг харуулсан байна.
Хүснэгт 1.
Хичээлээр хөгжүүлэх чадварууд
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Үндсэн ур чадварууд
Инноваци, шинийг санаачлах
Нийгэм, орчныг мэдэрч оилгох
Гадаад хэлээр харилцах
Аман болон бичгээр харилцах
Багаар ажиллах
Мэдээллийн эх сурвалж судлах
Бие даан суралцах
Инженерийн асуудлыг тодорхойлж
шийдвэрлэх
МХТ-ийн хүрээнд нарийн нийлмэл
системийг сэдэн зохион бүтээж,
туршин ашиглах (CDIO)
Туршилт хийх, багаж хэрэгсэлтэй
ажиллах
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Танилцуулах
X
X
X
X
X
X
X
X

Хөгжүүлэх
X
X
X
X
X
X

Үнэлэх
X
X

X

X

X

X

X
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Ингэснээр Инженерийн удиртгал хичээлээр хувийн болон харилцааны ур чадварыг
суулгаж болохыг бодитоор харуулж бусад хичээлийн багш нарт үлгэр дууриал
үзүүлж байгаа юм.
Үнэлгээ
Үнэлгээний асуудлын тухай энд дэлгэрүүлэх нь зүйтэй. Сургалтын агуулгын анхны
хувилбарт тулгарсан асуудлын нэг бол үнэлгээний асуудал байсан. Энэ тухай
дараагийн бүлэгт мөн яригдана. Ялангуяа МХТ-ийн систем нь нарийн төвөгтэй тул
түүний үнэлгээ хийх нь мөн адил нарийн нийлмэл үйл ажиллагаа юм. Оюутны дүнг
гаргахын тулд бүтэн семестрийн турш бид маш олон баталгааг цуглуулдаг. Гэвч энэ
нь багш нарын ачааллыг ихээр нэмэгдүүлдэг билээ.
Бидний ашигладаг Moodle платформ дээр оюутны
даалгаварын доод хэмжээг улаанаар тэмдэглэсэн байна.

онлайнаар

хураалгах

Үндсэндээ 1-р бүлгийн хичээлүүдийн явцад унших ёстой жагсаалтыг өгнө. Лекц
орохоос өмнө асуулга бөглүүлнэ. Мөн лекц орсны дараа асуулга бөглүүлнэ. Мөн
багууд МХТ системээс сонгон илтгэл тавихын тулд холбогдох, ном зохиол,
материалтай уншиж танилцсан байх шаардлагатай.
2-р бүлгийн хичээлүүдийн хугацаанд багууд LIPS загвараар төслөө боловсруулж,
ямар төрлийн алсын удирдлагатай шумбагч хийх бизнес санаагаа тодорхойлж,
SWOT анализ хийнэ. Мөн холбогдох зардлыг тооцох ба компанийхаа алсын хараа,
эрхэм зорилгыг тодорхойлно. Энэ бүгдийг бизнес төлөвлөгөөндөө нэгтгэн бусаддаа
презентаци тавина.
3-р бүлгийн дадлага ажлын явцад лабораториийн ажлын өдөр тус бүрийн
тэмдэглэгээ, долоо хоногийн явцын тэдэглэгээ, явцын тайлан болон эцсийн тайланг
гаргах ёстой.
Төслийн төлөвлөгөө болон тавигдах шаардлагын анхан шатны жагсаалтанд нэмэлт
өөрчлөлт орсон бол тухай бүрт нь холбогдох тайланг хийнэ. 2, 3-р бүлгийн дүн
эцсийн үнэлгээний 40%, 1-р бүлэг бол 20% оногдоно.
3. ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛСАН НЬ: АНХНЫ ХУВИЛБАРТ
ГАРСАН АСУУДЛУУД БА НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
Өмнөх бүлэг бол Инженерийн удиртгал хичээлийн агуулгын анхны хивилбарын тухай
байлаа. Энэ хичээлийг манай сургуульд анх удаа жилд 300 оюутны заавал сонгох
хичээл болгосон юм. “Шинэковууд” бидний хувьд суралцаж, шийдэх зүйл олон гарсан.
Тодорхой ямар асуудал гарч хэрхэн шийдсэнийг “Их сургуулийн боловсролыг
чанаржуулах тухай” номонд заасан агуулгын дагуу авч дор дэлгэрүүлье.
Агуулга
Оюутнуудыг сонгосон хичээлийн хүрээнд гар бие оролцуулан дадлагажуулах
зорилгоор сургалтын агуулгыг боловсруулсан. Инженерийн ухаан болон
компьютерийн ухааны хичээлийн агуулгад СиПерч төслийн загварыг ашигласан.
Өөрөөр хэлбэл нийлүүлэлт, боловсруулалт, дамжуулалт болон мэдээллийн тухай
төслөөр дамжуулан заах хөтөлбөр юм. Урьдчилан үзсэн байх хэрэгтэй хичээлийг
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оюутан үзээгүй бол бие дааж үзэх боломжтой гэж төлөвлөсөн боловч энэ нь бодитой
байсангүй. Иймээс оюутнуудын мэдлэгийн түвшинг ойролцоо байлгахын тулд бие
даалтын тодорхой цаг үлдээж, лабораторийн ажилд хэрэгтэй онолын мэдлэгийг
лекцээр бүрэн олгох шаардлагатай болсон.
Бүтэц
Бидний хувьд хичээл нь үндсэн гурван бүлэгтэй байх нь ойлгомжтой гэж бодсон
боловч оюутнуудын хувьд тэдгээр хэсгүүдийг хоорондоо харилцан уялдаатай нэг
төсөлд хамааруулан цогцоор хүлээн авахад бэрхшээлтэй байсан.
Иймд бид 1. Лекцийн тоог цөөрүүлсэн 2. Бүлэг хоорондын уялдааг хангах зорилгоор
3-р бүлгийн тухай 1,2-р бүлэгт танилцуулдаг болсон. 3.Хичээлийн тухай нэгдсэн нэг
презентацийг хамгийн эхний өдөр хийж бүлэг хоорондын уялдаа болон эцсийн үр дүн
нь юу байхыг тодорхой үзүүлэх болсон.
Бие даалтын хувь
Энэ хувийг тогтоох нь багш нарт хэцүү асуудлын нэг байдаг. Инженерийн ангийн
оюутнууд техникийн асуудлыг бие даалтаар шийдэх боломжтой гэж үзсэн боловч
тийм байсангүй. Асуудлын зөвхөн тодорхойлолтыг өгөх нь хангалттгүй байсан. Учир
нь оюутнууд бие даалтын ажлаар тавигдсан зорилгын доод хэмжээнд ч хүрэхгүй,
гэрийн даалгаврыг хуулах асуудал түгээмэл болсон. Иймээс бие даалтад тавигдах
шаардлагыг багасгаж хичээлийн цагаар олгох мэдээллийг нэмсэн.
Ажлын ачаалал
Оюутнууд энэ хичээлтэй хамт тухайн улиралд тоо, физик, электроник болон програм
хангамжийн хичээлийг үздэг. Эдгээр хичээлүүд тус бүрдээ өндөр ачаалалтай. Үүнээс
гадна анги дэвших шалгалтын ачаалал нэмэгддэг. Хэдийгээр нэг семестерт 150 цаг
зориулахаар төлөвлөсөн ч оюутнуудын зүгээс тус хичээлийн 3 бүлэг тус бүрийн
ачаалал өндөр байна гэсэн тул хичээлийн хугацаанд хийх курсын ажлын хураалгах
хугацааг бусад хичээлийн даалгавартай давхцуулахгүйгээр дахин хуваарилсан.
Үнэлгээ
Дүн гэхээр оюутнууд даалгавар, курсын ажилтай холбож боддог. Төсөлд суурилсан
хичээл нь долоо хоног бүр дүгнэх хангалттай материал олгодог. Ахиц гаргахгүй
байгаа оюутныг эрт танадаж туслах, 7 дахь долоо хоногоос өмнө хичээлээ солихыг
зөвлөх хүртэл арга хэмжээ авч болно.
Гэвч нөгөө талаас энэ хичээл техникийн мэдлэг, зохион байгуулалт, менежмент гэх
мэт маш өргөн цар хүрээтэй тул багшийн зүгээс маш их цаг шаардсан хэцүү ажил юм.
Иймээс нэг группийн оюутны тоог аль болох бага буюу 12-оос илүү гаргахгүй байхыг
зорьдог. Гэвч төсвийн хязгаарлалтаас болж групп бүрийн тоог барихад бэрхшээлтэй.
Цаашид асуудал яаж эргэх нь тодорхойгүй тул нөөц төлөвлөгөө гаргах шаадлагатай
байна. Оюутны авч буй дүнгүүд хоорондоо нягт уялдаатай тул зарим нэг
шалгууруудыг нэгтгэж болох юм.
4. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
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Инженерийн удиртгал хичээлийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэлийн хоёр эх
сурвалжаар хийдэг. Нэг талаас улирлын үнэлгээнүүдийн жагсаалт, нөгөө талаас жил
бүр оюутнуудаар бөглүүлдэг SEEQ суурьтай асуулга юм.
Үнэлгээний жагсаалт
Зураг 3-т хичээлтэй холбоотой тоон үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн байна. Энэ хичээл
орсон 6 семестрийн хувьд туршилтын 2 семестерт нь оюутны тоо хязгаарлагдмал
байсан. Ингэснээр бид сургалтын агуулгыг хяналттай нөхцөлд хэрэгжүүлэх
боломжтой болсон. Түүнээс хойш жил бүр Хаврын улиралд оюутны тоо хэт ихэсч
\>200 \, намар нь харин буурдаг дүр зурагтай болсон.

(а) Улиралд сонгосон оюутны тооны өөрчлөлт
хувь

(б) Унасан оюутны тоо, уналтын

Зураг 3.
3, 5-р семестрийг авч үзэх нь тохиромжтой. 1,2-р семестрийн хувьд унасан,
хасагдсан нэг ч оюутан байхгүй байна. Учир нь энэ семестерт анхны групп бүрэлдэж
багш, оюутнууд хоёулаа эрч хүчтэй байж, баг болон ажилласан ба гүйцэтгэл сайн
байна. 3-р семестрээс уналт гарч ирсэн ба тооны хувьд 14, хувиар бол 6 байсан. 4-р
семестрээс уналтын хувь тогтворжсон байна. 6 семестрийн дунджийг 4-р семестр
гэж болно.
Зургаан семестрийн хувьд тархалтыг нь Зураг 4-т авч үзлээ. Гүйцэтгэлийг 1-10
оноогоор дүгнэх юм бол оюутнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний дундаж нь 6-8 хооронд
байна. Дээд үнэлгээ авсан оюутны тоо бага ч гэсэн тэнцсэн оюутны тоо олон байна.
SEEQ суурьтай асуулга
Оюутнууд тус хичээлийн талаар ямар ойлголттой байгааг мэдэх зорилгоор SEEQ
суурьтай асуулгыг жил бүр бөглүүлдэг. Асуулгад дараах асуултнуд багтсан ба 1-5
оноогоор дүгнүүлдэг. Холбогдох семестрийн оноонуудыг Зураг 5-д үзүүлсэн байна.
А1. Энэ хичээлийн үр дүнд энэ чиглэлийн сонирхол минь нэмэгдсэн.
А2. Энэ хичээлийн агуулгыг би ойлгож, мэдлэг авсан.
А3. Энэ хичээлээр олж авна гэсэн ерөнхий чадварыг би олж авсан.
А4. Хичээлийн зорилтууд тодорхой байна.
А5. Мэдээлэл харилцааны технологийн хэрэгслүүд энэ хичээлийг суралцах үйл
явцад хэрэг болсон.
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А6. Тус хичээлийн үнэлгээ нь зорилго, түвшинд тохирсон байна.
А7. Хичээлээс тавигдсан шаардлагыг улирлааар нь үзвэл 1- маш бага, 5-маш их
байна
А8. Бие даах ажилд зарцуулсан дундаж хугацаа
1.3-аас бага
2.3-5 3.5-7 4.7-9 5.
9-өөс илүү
А9. Энэ хичээл ерөнхийдөө сэтгэлд хүрсэн.

Зураг 4. Гүйцэтгэлийн тархалт
SEEQ суурьтай асуулгын хариултаас харах юм бол энэ хичээлийн тухай оюутнууд
эерэг сэтгэгдэлтэй байгааг харуулж байна. Мөн хичээлийн зорилтыг илүү тодорхой
болгох хэрэгтэйг харуулж байна. Гэвч хичээлийн цар хүрээ их өргөн тул энэ нь
бэрхшээлтэй юм. Үүнээс гадна багш, ажиллагчдын дунд хичээлийн жилийн эхэнд
болон сүүлд үнэлгээ явуулж холбогдох арга хэмжээ, сайжруулалтыг тогтмол хийдэг.
Байдал сайжирч байгааг 2011 оны хаврын судалгааны үзүүлэлтийг 2012 оны хаврын
судалгааны үзүүлэлттэй харьцуулахад харагдаж байна.
5.ДҮГНЭЛТ
CDIO-д суурилсан Инженерийн удиртгал хичээлийг Барселоны Их Сургуульд анх
2010 оноос орж эхлэн 6 жилийн нүүрийг үзэж байна. Сургалтын агуулга нь анхны
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байдлаасаа нэлээд боловсронгуй болж өөрчлөгдсөн ба жилд 300 оюутан хамрагдах
боломжтой. Төсөл төвтэй тус хичээл нь техникийн, зохион байгуулалтын болон
багаар ажиллах чадваруудыг олгож байна. Мэдээлэл холбооны инженерийн ангийн
нэгдүгээр курсээс орж байгаа энэ хичээл нь нэг талаас суурь мэдлэг шаарддаг тул
бэрхшээлтэй байдаг ч нөгөө талаас инженерийн ухааны асуудлуудыг эртнээс
шийдэж, төслийн менежтент хийх, бие дааж ажиллах дадал суулгаж байгаагаараа ач
холбогдолтой.
Хичээлийн агуулгын үндсэн 3 бүлэгт холбогдох лекц, лабораторийн ажил, илтгэл
презентаци, тэдгээрийн үнэлгээ зэргээс хамаарч багш нарын ажлын ачаалал маш их
байна. Иймээс цаашид ч тогтмол сайжруулалт хийх шаардлагатай.
Энэ тайланд сургалтын агуулга анхны байдлаараа ямар байсан, боловсруулалт
хийгдэж өнөөгийн байдалд хүрсэн замналын тухай өгүүлсэн. Сурлагын чанрыг 10
оноогоор дүгнэх бол нийт оюутнуудын сурлагын дундаж үнэлгээ 6-8, уналтын хувь 20%
байна. 6-8 гэдэг бол сайн үзүүлэлт гэвч дээд хязгаар биш юм. Энэ нь хичээлийн
эхэнд оюутнуудад танилцуулсан ч гэсэн хичээлийн үндсэн 3 бүлэг тэдгээрийн
хоорондын хамаарал, лабораторийн ажил, лабораториос гадуурх ажил, даалгавар,
үнэлгээний талаар дутуу ойлгосонтой холбоотой байж болох юм. Оюутнууд
лабораториос гадуурх ажлыг чухалчилж үздэггүй. Мөн судалгаанаас үзэхэд эхний
семестерт оюутнуудын идэвхи өндөр байж байгаад дараа дараагийн семестерт
буурах хандлагатай байна. Төсөл нь амжилтгүй болоход шантрах, бууж өгөх
асуудал гардаг. Хичээлийн бүрэлдэхүүн 3 бүлэг хоорондын холбоосыг сайжруулах
хэрэгтэй байна.
Нөгөө талаас оюутнуудын сэтгэл ханамжийн байдал өндөр, хичээлийн үнэлгээ
түвшинд тохирсон, мөн сургалтаар олгох мэдлэг чадварыг оюутнууд эзэмшиж чадаж
байна гэсэн үзүүлэлттэй байна. Ирээдүйн мэргэжлийнх нь орчинд эртнээс оруулах
энэ хичээлийг улам сайжруулж боловсронгуй болгохоор ажиллаж байна.

ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭНД ОЮУТАН СУРАЛЦАХ БА БИЕ
ДААН МЭДЛЭГ ОЛЖ АВАХ НЬ
Robert W. Brennan ба Ronald J. Hugo
Calgary Их Сургуулийн Schulich Инженерийн сургууль,
Peihua Gu
Shantou Их Сургуулийн Инженерийн Дээд сургууль
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд бид төсөлд суурилсан сургалтын (Project Based Learning- PjBL)
хүрээнд оюутнуудын сурлага ба бие даан мэдлэг олж авах процессын хоорондын
хамаарлыг олон үндэсний хувьд харьцуулан судалсанаа сийрүүллээ. Тус судалгаа
нь Shantou Их Сургуульд зохион байгуулагдсан 4 долоо хоногийн сэргээгдэх эрчим
хүчний дадлагын үеэр оюутнуудын суралцах байдалд шууд болон шууд бусаар
хийсэн дүгнэлтэнд суурилсан юм. Үр дүнгээс харахад PjBL-ын харилцан адилгүй
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хэлбэрүүд ба тухайн сургалттай холбоотой заах, суралцах үйл ажиллагааны үнэлгээг
хооронд нь уялдуулах шаардлагатай байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Төсөлд суурилсан сургалт (PjBL), бие даан мэдлэг олж авах, Төгсөгчдийн давуу
талуудын үнэлгээ.
УДИРТГАЛ
Энэхүү өгүүлэлдбид төсөлд суурилсан сургалт ба бие даан мэдлэг олж авах процесс
хоорондын хамаарлыг олон үндэстний хувьд үзүүлэх болно. Судалгааг 2012 оны
хавар Shantou Их Сургуульд зохион байгуулагдсан сэргээгдэх эрчим хүчний талаарх
дөрвөн долоо хоногийн сургалтын үеэр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд бидний 2011 оны
хавар явуулсан оюутны бие даан инженерийн чадварыг эзэмшиж сурахын ач
холбогдлын тухай судалгааны үргэлжлэл юм.
Энэхүү судалгаандаа бид бие даан мэдлэг олж авах талаарх судалгааны үр дүнг
олж авсан хэмээн хүлээгдэж буй мэдлэг ба үнэхээрийн дэлгэн харуулж буй
мэдлэгийн хоорондын харилцааг шууд буюу танхимд судалсан үнэлгээтэй нэгтгэсэн.
Бие даан мэдлэг олж авах чадварын судалгааг сургалтын өмнө ба эцэст гүйцэтгэсэн
бөгөөд Канадын Инженерийн Магадлан Итгэмжлэлийн Зөвлөлөөс тодорхойлсон
төгсөгчдийн давуу талд гол анхаарлаа хандуулсан. Тэнхимийн үнэлгээ нь хариултын
хэд хэдэн сонголт бүхий шалгалтын хэлбэрээр төсөл тус бүрийн сүүлд явуулсан
бөгөөд оюутнуудын төслийн тухай ерөнхий ойлголт, тухайн төслийн хичээлийн үед
хийсэн ажиглалтуудыг үнэлэх зорилготой байсан.
Бид энэхүү өгүүллээ PjBL сургалтын ерөнхий мэдээлэл ба энэхүү судалгаанд
ашигласан үнэлгээний танилцуулгаар эхлэнэ. Дараа нь бид PjBL-аар суралцах үр
дүнд хамгийн их хамааралтай төгсөгчдийн гурван давуу тал буюу чанарт анхааран
төгсөгчдийн бие даан мэдлэг олж авах чадавхийн судалгааны үр дүнг төслийн
дараах шалгалтын үр дүнтэй харьцуулсан. Эцэст нь бид судалгааны үр дүнг
танилцуулахын зэрэгцээ цаашид энэ төрлийн сургалтанд анхаарвал зохих
зөвлөмжүүдээр өгүүллээ өндөрлөнө.
ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү өгүүлэлийн гол сэдэв болох PjBL нь Сэргээгдэх эрчим хүчний талаар хавар
бүр Шантоу их сургуулиас зохион байгуулдаг сар гаруй хугацаатай явагддаг 2
сургалтын нэг юм. Эдгээр сургалтуудад Канадын Schulich School of Engineering (SSE)
их сургуулийн 20 оюутан, БНХАУ-ын Шантоу их сургуулийн 20 оюутан хамрагддаг ба
дийлэнх оюутнууд нь 3-р курсынх байдаг. Энэ хэсэгт бид PjBL-ын товч танилцуулгыг
бие даан үр дүнтэй суралцах талаар тайлбарлаж мөн судалгаандаа ашигласан
шалгалтын үнэлгээг үзүүлнэ.
Төсөлд суурилсан сургалт
PjBL "Сэргээгдэх эрчим хүчний дадлага" нь дөрвөн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах
дасгалаас бүрдэж 5 оюутнаас бүрдсэн баг нь дөрвөн долоо хоногийн турш төсөл
тавина (ойролцоогоор долоо хоногт нэг төсөл тавина). Төсөл тус бүр нь бүтээх үе
болон туршилтын үе аль аль нь багтсан байх бөгөөд нэмэлт уншлага, бас хээрийн
аялал (дөрвөн долоо хоногийн хугацаанд хоёр орны аялал) байх болно.
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Дасгал нь дараах хэсгээс бүрдэнэ: (1) нарны эрчим хүч хуримтлуулагч үүр хийж
турших, (2) нарны сэнсийг хийж турших, (3) салхин турбиныг хийж турших мөн, (4)
нарны дулааны ус халаагч хийж турших. Тоног төхөөрөмж ажиллуулах дасгал бүрийг
төсөл хуваалцдаг вебсайтаас авсан болно. (www.instructables.com). Энэ вебсайт нь
олон төрлийн багаж хэрэгсэлийг хэрхэн алхам алхамаар угсрах зааврыг харуулдаг.
Тоног төхөөрөмж ажиллуулах талаархи илүү их дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг [3]-аас
харна уу.
Сургалтын эхэнд болон төгсгөлд оюутнууд тэдний үндсэн инженерийн ур чадварыг
шалгах 38-асуулттай судалгаанд хариулах ёстой. Бүх оюутнууд төсөл бүртэй
холбоотой чухал материалыг ойлгосон эсэхийг мэдэхийн тулд, оюутнууд дөрвөн
төсөл (энэ бүлгийн төгсгөлд тодорхойлсон) тус бүрийн эцэст нь богино, олон
сонголттой шалгалтын даалгавар хийж гүйцэтгэсэн.
Бие даан үр дүнтэй суралцах чадварын судалгаа
Түрүүн дурьдсанчлан бие даан үр дүнтэй суралцах талаар энэхүү сургалтанд
ашигласан судалгаа нь Канадын Инженерийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөс
(CEAB) гаргасан төгсөгчийн эзэмшвэл зохих арван хоёр шинж чанарууд дээр
суурилж гаргасан үнэлгээ юм. 2008 онд (CEAB) нь тасралтгүй сайжруулах,
хөтөлбөрийн үр дүнг нэмэгдүүлэхийн төлөө шалгуур үзүүлэлт, журмыг шинэчилсэн.
3.1.1 Инженерийн үндсэн суурь мэдлэг
3.1.2 Асуудалд дүн шинжилгээ хийх
3.1.3 Судалгаа шинжилгээ
3.1.4 Загвар гаргах
3.1.5 Инженерийн багаж хэрэгсэл
ашигла
3.1.6 Бие даан болон багаар ажиллах
3.1.7 Харилцааны ур чадвар
3.1.8 Мэргэжлийн ур чадвар
3.1.9 Инженерийн нийгэмд болон гадаад
орчинд үзүүлэх нөлөө.
3.1.10 Ёс зүй, тэгш эрх
3.1.11 Эдийн засаг, Төслийн менежмент
3.1.12 Тасралтгүй суралцах
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Эдгээр шинж чанаруудын дийлэнх нь төслийн үндсэн сургалтын хүрээнд хөгжиж
болох боловч, бид энэ судалгаанд гурван шинж чанарт тусгайлан анхаарлаа
хандуулж байна.[2] Үүнд:
3.1.1 Инженерийн суурь мэдлэг: их дээд сургуулийн түвшинд математик, байгалийн
ухаан, инженерийн суурь ойлголтууд, хөтөлбөрт холбогдох мэргэжлийн мэдлэг.
3.1.3 Судалгаа шинжилгээ: зөв дүгнэлтэнд хүрэхийн тулд зохих туршилт, шинжилгээ,
мэдээллийн тайлбар, мэдээллийг нэгтгэн асуудлын талаар цогц судалгаа явуулах
чадвар.
3.1.5 Инженерийн багаж хэрэгслийг ашиглах: бүтээх, сонгох, хэрэглэх, дасан
зохицох болон зохих арга техникийг өргөтгөх, нөөцлөх, мөн инженерийн үйл
ажиллагаанд ашиглагдах орчин үеийн багажийг энгийнээс төвөгтэй рүү ашиглах
чадвар.
Төгсөгчдийн эзэмшсэн байвал зохих эдгээр шинж чанаруудыг PjBL-нд ашигласан
сургалтын үйл ажиллагаа болон үнэлгээнд нийцсэн учраас сонгосон: жишээ нь
сэргээгдэх эрчим хүчний талаар унших, хэлэлцэх (3.1.1 Инженерийн суурь мэдлэг),
төслийн бүтээх болон туршилтын үйл ажиллагаа (3.1.3 Судалгаа шинжилгээ мөн
3.1.5 Инженерийн багаж хэрэгсэлийн ашиглалт)
Инженерийн хөтөлбөрийн төгсөгчид нь эдгээр ерөнхий шинж чанаруудыг эзэмшсэн
гэдгийг харуулах зорилгоор төгсөгчдийн шинж чанар тус бүрийг "эдгээрийг харуулах
тодорхой" шалгуур үзүүлэлт болгон өргөжүүлсэн [2]. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь нотолгоо
болохоос гадна хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн, үнэлгээнд хэрхэн яаж ашиглагдаж
байгаа нь ойлгомжтой, утга төгөлдөр байх хэрэгтэй. (багш нар, оюутнууд,
төгсөгчдийн хувьд).
Бид энэхүү цогц үзүүлэлтүүдийг хөгжүүлэхдээ дагаж байсан ерөнхий үйл явцаа
тайлбарлана [4]. Энэ өгүүлэлд бид төгсөгчдийн эзэмших арван хоёр шинж
чанаруудад шууд бус үнэлгээ хийх судалгааны загварыг ашигласан. Энэ судалгаанд
шинж чанар тус бүрт багц шалгуурыг агуулсан 3-4 асуулт оногдож байна.
Бүх асуулт нь "та одоогийн чадвартаа хэрхэн өөртөө итгэлтэй байна вэ...", гэсэн
хэлбэрээр асуугдах ба оюутнууд таван интервалын хэмжээст системээр өөрсдийн
итгэлийг үнэлэх шаардлагатай. Үүнд: 0%- "ямар ч итгэл найдваргүй" 100%-“бүрэн
итгэлтэй”
Жишээ нь энэ судалгаанд гол анхаарлаа хандуулж байгаа гурван шинжэд харгалзах
гурван шалгах асуулт дараах байдалтай байна. Үүнд:
Дараах чадвартаа та хэр итгэлтэй байна?
 Техникийн мэдлэгээ ашиглаж загварын хэлэлцүүлэгт оролцох: (3.1.1
“Инженерийн суурь мэдлэг”)
 Mэдээлэл, хэрэгцээгээр дэмжигдэж байгаа дүгнэлтэнд хүрэхийн тулд мэдээллийг
нэгтгэх (3.1.3 “Судалгаа шинжилгээ”)
 Зорилгодоо хүрэхийн тулд төрөл бүрийн инженерийн багаж хэрэгсэлийн
хэрэглээ, хязгаарлалтыг тодорхойлж, тохиромжтойг нь сонгох (3.1.5 “Инженерийн
багаж хэрэгсэл ашиглах”)
[1]-т судалгааны асуултыг бүрэн эхээр нь оруулсан байгаа.
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Энэхүү судалгааг 40-өөд оюутнуудад (20 канад улсын ба 20 хятад улсын оюутан)
сургалтын эхэнд болон дөрвөн долоо хоногийн дараа сургалтын төгсгөлд
танилцуулжээ. Ангид танилцуулахад судалгааг “өнөөдрийг хүртэл "боловсруулсан
инженерийн ур чадварын судалгаа нь : оюутнуудад нөлөөлөх мөн амжилтанд хүрэх
итгэлтэй болгох ёстой” гэж тодорхойлогдсон байсан. Судалгааны аль аль
тохиолдолд цаасан дээр өгөгдөж судалгааг бөглөх хангалттай хичээлийн цаг өгч
бөглүүлсэн. Дараагийн хэсэгт бид судалгааны үр дүнг нэгтгэнэ.
Хичээл дээр хийсэн үнэлгээ
Тест бэлдэх үйл ажиллагаа болгоны дараа бид богино хэмжээний шалгалт \20
асуулт, хариултын хэд хэдэн сонголттой\ явуулж оюутнуудын төслийн хам сэдвийн
тухай ерөнхий мэдлэг ба тест бэлдэх арга хэмжээтэй холбоотой ур чадварыг
хэмжихийг оролдсон. Шалгалтын асуултууд нь төгсөгчдийн гурван үндсэн давуу тал
буюу чадварт анхаарлаа хандуулсан:
1. 3.1.1 “Инженерчлэлийн суурь мэдлэг” \шалгалтын асуултуудын 60%\: эдгээр
асуултууд нь тест боловсруулах арга хэмжээнд шаардлагатай инженерчлэлийн
тусгай мэдлэгт анхаарал хандуулсан \жишээ нь: фотоволтайк эффект\. Эдгээр
мэдээллийг урьдчилан лекц, ном сурах бичгээс унших даалгавар зэргээр оюутнуудад
өгсөн байсан.
2. 3.1.3 “Байцаан судлах” \шалгалтын асуултуудын 16% \: эдгээр асуултууд нь
оюутнуудын дүн шинжилгээ хийх ба тест боловсруулах арга хэмжээний үеэр
хийгдсэн туршилтын үр дүнг тунгаан ойлгох мөн тест боловсруулах үйл ажиллагааны
үеэр олж авсан мэдээллээ хооронд нь уялдуулан нэгтгэж дүгнэлтэнд хүрэх чадварыг
сорьсон.
3. 3.1.5 “Инженерчлэллийн багаж хэрэгсэлийг ашиглах” \шалгалтын асуултуудын
16% \: эдгээр асуултууд нь тест боловсруулах арга хэмжээнүүдэд зохих
инженерчлэллийн багаж хэрэгсэлийг ашиглах оюутнуудын чадварыг сорьсон.
Шалгалтын асуултууд нь үндсэндээ уншсан, хэлэлцсэн, ажигласан мэдээллийг
сэргээн санахыг оюутнуудаас шаардаж байсан. Жишээ нь 3-р шалгалтын 3.1.1-тэй
холбоотой асуултанд:
Нарны цөөрөм нь нарны туяаг цахилгаан болгон хувиргах үр ашиг:
а. 2%
б. 7%
в. 14%
г. 22%
ҮР ДҮН
Зураг 1-т судалгааны үр дүнгийн хураангуйг харуулсан: шалгалт ба бие даан
суралцах чадварын үнэлгээг төгсөгчидын давуу тал буюу чадвараар 3 хуваан
хөндлөн
тэнхлэгт, оюутнуудын дундаж үнэлгээг босоо тэнхлэгт харуулсан.
Шалгалтын дундаж үнэлгээг 4 шалгалтын хүрээнд асуугдсан төгсөгчдийн давуу тал
буюу чадварын төрөл бүрээр нь нэгтгэн гаргасан, оюутны бие даан мэдлэг олж авах
чадварын үнэлгээ нь төгсөгчдийн давуу тал буюу чадварын 3 төрлөөр “та өөрийн ......
чадвартаа хэр итгэлтэй байна вэ ” гэсэн байдлаар асуугдсан ба оюутнуур өөрсдөө 0%
буюу “итгэлгүй байна” - 100% “бүрэн итгэлтэй байна” хооронд үнэлгээ өгсөн. Бидийн
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2011 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнтэй харьцулахад SSE, STU их
сургуулиудын оюутнуудын бие даан мэдлэг олж авах чадвар төгсөгчдийн давуу тал
тус бүрээр нэмэгдсэн байгааг тэмдгэлэхэд таатай байна.

Зураг 1. Оюутны бие даан үр дүнтэй суралцах үзүүлэлтийг шалгалтын үр дүнтэй
харьцуулсан байдал.
Зураг 1-ээс харахад бие даан суралцах чадварын үнэлгээний дүн ба шалгалтуудын
дүн харилцан адилхан байна. Өөрөөр хэлбэл SSE-ийн оюутнууд бие даан суралцах
чадвараа дээгүүр үнэлэн шалгалтандаа дээгүүр оноо авсан байна. Энэ үр дүн нь тус
тайлангийн зохиогч нарын чуулган дээр тавьсан илтгэлтэй таарч байгаа юм, өөрөөр
хэлбэл SSE-ийн оюутнууд дээгүүр үнэлгээ авсан.
Зураг 1-т шалгалтын дүн ба бие даан суралцах чадварын үнэлгээг шууд харьцуулж
болохгүй. Шалгалтын дүн нь зөв хариулсан хариултуудын эзлэх хувь, харин үнэлгээ
бол оюутнууд өөрсөддөө өгсөн үнэлгээ юа. Гэхдээ энэ 2 дүнг хооронд нь
харьцуулахад оюутнууд сургалтын өмнө, явцад ба дараа өөрсдийнхөө чадварыг
хэрхэн үнэлж байгаа болон сургалтын үе дах бодит гүйцэтгэлийн талаар их
сонирхолтой баримт харагдана.
Ерөнхий бие даан суралцах чадварын үнэлгээ ба тодорхой шалгалтын хоородох
харилцааг илүү сайн ойлгохын тулд оюутан тус бүрийн бие даан суралцах чадварын
үнэлгээг түүний шалгалтын дүнгийн төгсөгчидын давуу тал буюу чадвар (3.1.1, 3.1.3,
3.1.5) түс бүрт авсан дүнтэй харьцуулсан. Төгсөгчидын давуу тал буюу чадвар тус
бүрт авсан шалгалтын оноог тооцохдоо бүх шалгалтын тухайн чадвартай холбоотой
асуултуудын дүнгийн дундажийг тооцоолсон. Дараа нь бие даан суралцах чадварын
үнэлгээний дүн ба шалгалтын онооны хамаарлын итгэлцүүр r-ийг тооцоолон тоймыг
Хүснэгт 1-т оруулсан.
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Хүснэгт 1-ээс харахад бие даан суралцах чадварын үнэлгээний дүн ба шалгалтын
онооны хамаарал харьцангуй доогуур байна. Энэ нь бие даан суралцах чадварын
үнэлгээ ба төслийн дараах шалгалтын формат зөрүүтэй байсантай холбоотой байх
магадлал өндөр. Өөрөөр хэлбэл шалгалтын асуултууд нь оюутнуудын төсөл болон
түүнтэй холбоотой унших материалын ерөнхий ойлголтыг сорьсон богино,
хариултын хэд хэдэн сонголт бүхий байсан бол үнэлгээний асуултууд нь оюутнууд
төгсөх үедээ олж авсан байвал зохих илүү өргөн хүрээтэй чадвар ба мэдлэгт илүү
анхаарсан байсан. Блуумын ангилал зүйтэй |7| холбон авч үзэхэд шалгалтын
асуултууд нь танин мэдэхүйн доогуур домэйн (тухайлбал мэдлэг, ойлголт г.м.)-ий
чадварыг шаардаж байсан бол бие даан сурлацах чадварын үнэлгээ нь төгсөгчдийн
давуу тал буюу чадварын бүрэн спектрыг (дүн шинжилгээ хийх, синтез, үнэлгээ г.м.)
хамруулахаар оролдсон.
Хүснэгт 1. Бие даасан байдлын үнэлгээ ба шалгалтын дүнгийн харилцан хамаарал
Төгсөгчдийн давуу тал буюу
чанар

Шалгалтын
асуултын тоо

Сургалт
эхлэх
үеийн r

Сургалт
дуусах
үеийн r

3.1.1 Инженерчлэлийн суурь
мэдлэг

49

0.361

0.200

3.1.3 Асуугдан судлах

13

0.132

-0.075

3.1.5 Инженерчлэлийн багаж
хэрэгсэлийг ашиглах

13

0.267

0.125

Энэ шалгалтын формат оюутнуудын ерөнхий инженерчлэлийн суурь болон уншиж
сурсан зүйлс, тэнхимийн хэлэлцүүлэг, лабораторийн хичээл зэргээс олж авсан
мэдлэгийг сориход тохиромжтой байсан боловч дээд түвшиний танин мэдэхүйн үйл
явц буюу байцаан судлах, дүн шинжилгээ хийх, өгөгдлийн хөрвүүлэн ойлгох болон
синтезлэх зэрэгийг сориход тохиромжгүй байсан. Хүснэгт 1-т яагаад хамгийн өндөр
харилцан хамаарал бие даан суралцах чадварын үнэлгээ ба “3.1.1 Инженерчлэлийн
суурь мэдлэг”, “3.1.5 Инженерчлэлийн багаж хэрэгсэлийг ашиглах” хооронд байгаад
хамгийн бага харилцан хамаарал “3.1.3 Байцаан судлах”-д байгааг үүгээр
тайлбарлаж болох юм.
Зураг 2.-т төслийн дараах шалгалт ба бие даан суралцах чадварын үнэлгээний дүн
2-ийн хамгийн өндөр харилцах хамааралтай хувь оюутануудын дүнг харуулсан.
Хүлээгдэж байсанчлан график ерөнхийдөө өссөн трэндтэй, өөрөөр хэлбэл сургалт
эхлэхээс өмнө өөрийн инженерчлэлийн суурийг багаар үнэлсэн оюутнуудын
шалгалтын дүн өөрийгөө дээгүүр үнэлсэн оюутнуудынхаас муу байсан.
Урьд нь дурьдсанчлан 2 бүлэг оюутнууд (SSE болон STU) өөрийн болон нөгөө
бүлгийн гүйцэтгэлийг (Зураг 1.) өөр өөрөөр төсөөлж байсан (|6|-д тайлагнасан үр дүнг
харна уу). Энэ нь шалгалтын дүн ба үнэлгээний дүнгийн харилцан хамааралд
нөлөөлсөн эсэхийг тодорхойлохын тулд SSE болон STU-ийн хувь оюутнуудын үр
дүнг Зураг 3. ба Зураг 4-т дүрсэлсэн. Эдгээр гарфикуудыг харьцуулахад SSE-ийн
оюутнуудын хувьд төгсөгчдийн давуу тал буюу чадвар 3.1.1-ийн хувьд үр дүнгийн
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харилцан хамаарал өндөр байсан. Зураг 4-т үзүүлсэн STU-ийн оюутнуудын хувьд
харилцан хамаарал маш бага байсан.
Энд Зураг 2-4-т үзүүлсэн шалгалтын дүнгүүд Үнэлгээний дүнтэй харьцуулахад (10%с 100%-ийн хооронд) маш өндөр бөгөөд хоорондоо ялгаа багатай (70%-с 100%-ийн
хооронд) байсан. Энэ нь шалгалтын асуултууд харьцангуй амархан байсаныг илгэж
байгаа бөгөөд магадгүй харилцан хамаарал яагаад ийм бага байгаагын нэг шалтгаан
байж болох юм.
Шалгалт ба үнэлгээнээс чухам яагаад сургалтын өмнө SSE and STU-ийн оюутнуудын
өөрсдийн чадварын тухай хүлээлт ба шалгалтын гүйцэтгэл ийм өөр байгаа
харагдахгүй. Гэсэн хэдий ч нөгөө бүлэгт өгсөн үнэлгээ |6|-с зарим хариултыг авч
болно. Жишээ нь нөгөө бүлгийн үнэлгээ өгөх судалгаанаас харахад үнэлгээний дүн
нь хувь хуний соёл ба хүйснээс ихээхэн хамааралтай байдаг байна. Үүгээр сургалт
эхлэхээс өмнөх үнэлгээгээр STU-ийн оюутнууд бие даан суралцах чадвараа хол
ялгаатай үнэлсэнийг тайлбарлаж болох юм (Зураг 4).

Зураг 2. Өөрөө эхлэн үр ашигтай суралцах ба 3.1.1-ийн шалгалтын дүнгийн
хоорондын хамаарал

Зураг 3. “Өөрөө эхлэн үр ашигтай суралцах ба 3.1.1-ийн шалгалтын дүнгийн
хоорондын хамаарал” (Shullich Инженерийн Сургууль )
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Зураг 4. ‘’Өөрөө эхлэн үр ашигтай суралцах ба 3.1.1-ийн шалгалтын дүнгийн
хоорондын хамаарал’’ (Shantou Их Сургууль )

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Бие даан суралцах чадварын үнэлгээ болон шалгалтын дүнгийн хоорондох харилцаа
хүлээгдэж байснаас доогуур гарсан хэдий ч энэхүү судалгааны үр дүн төгсөгчдийн
давуу тал буюу чадвар болон PjBL-р заах болон сурах талаар ерөнхий асуултуудад
хариулт өгч чадлаа. Тодруулбал, үр дүнгээс харахад шууд болон шууд бус
үнэлгээнүүдийн хооронд илүү хүчтэй уялдаа холбоог үүсгэх шаардлагатай
(тухайлбал Үнэлгээ ба шалгалтын асуултууд).
Төгсөгчдийн давуу тал буюу чадварыг үнэлэх талаас нь авч үзвэл бүх төрлийн
үнэлгээг хооронд нь уялдуулж хувь үнэлгээг баталгаажуулах боломжтой болгох
шаардлагатай. Энэ судалгаанд шууд бус үнэлгээ нь Влүмийн танин мэдэхүйн
шатлалын арай дээгүүр эрэмбийг анхаарсан. Зарим тохиолдолд (жишээ нь
Төгсөгчдийн давуу тал буюу чадвар 3.1.1 “Инженерчлэлийн суурь мэдлэг”) үр
дүнгүүдийн хоорондын хамаарал хангалттай өндөр гарсан. Гэвч хэрэв эдгээр үр дүнг
оюутны гүйцэтгэлийг тогтсон босго шалгууртай харьцуулахад ашиглах болвол
үнэлгээний төрлүүд ба заах, сурах үйл ажиллагаатай илүү уялдсан байх
шаардлагатай болж байна.
Үр дүн мөн PjBL-ын шинэ боломжуудыг харууллаа. PjBL нь дээд эрэмбийн танин
мэдэхүйн чадварыг (Төгсөгчдийн давуу тал буюу чадвар 3.1.1 “Байцаан судлах” г.м.)
хөгжүүлэхэд тохиромжтой хэрэгсэл болох нь харагдаж байна. Бидний урьд нь
гүйцэтгэсэн судалгааны |1| бие даан суралцах чадварын үр дүн ба Зураг 1-т үзүүлсэн
дүн нь SSE/STU сургалтууд нь оюутнуудын өөрийн давуу тал, чадвартаа итгэлтэй
байдлыг дээшлүүлж байгаа гэж оюутнууд үзэж байгааг илтгэж байна. Гэсэн хэдий ч
шууд, тэнхимийн үнэлгээг PjBL-аас суралцахтай холбоотой дээд түвшины суралцах
үйл ажиллагаатай илүү сайн уялдуулахаар ажиллах шаардлагатай.
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Эцэст нь, өмнөх хэсэгт дурьдсанчлан Канад, БНХАУ-ын оюутнуудын соёлын ялгаа нь
тэдгээрийн бие даан суралцах чадварын үнэлгээнд ихээхэн нөлөөлсөн. Соёлын
ялгааг тодорхойлох нь энэхүү өгүүллийн хамрах хүрээнээс хальсан асуудал. Гэвч
онигоонд байдагчлан чадварын үнэлгээний их ялгаатай байгаа нь үнэн хэрэгтээ
чадварын түвшин ялгаагүй боловч Хятад оюутнууд өөрсдийгөө доогуур үнэлсэн,
Канад оюутнууд эсрэгээрээ чадвараа дээгүүр үнэлсэнтэй холбоотой байж болох юм.
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ТОСМКИЙН ПОЛИТЕХНИКИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХЭД CDIO ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛЫГ АШИГЛАСАН НЬ
A/Prof. Tatyana S. Petrovskaya
Томскийн Политехникийн Үндэсний Судалгааны Их Сургууль, ОХУ
ХУРААНГУЙ
2011 онд Томскийн Политехникийн Үндэсний Судалгааны Их Сургууль (TПИС) CDIO
санаачлагад нэгдэн орсон юм. Инженерийн боловсролын хөтөлбөрийг CDIO үзэл
баримтлалын дагуу хөгжүүлэхийн тулд Цахилгааны инженер, Химийн технологи,
Механик Инженер гэсэн 3 хөтөлбөрийг сонгон эхний ээлжинд хэрэгжүүлэхээр зорин
ажилласан. Оюутнуудыг хөгжүүлэхдээ уламжлалт сургалтын төлөвлөгөөнд
найдвараа тавихын оронд тэднийг инженер техникийн цогц чадамжтай мэргэжилтэн
болгохын төлөө чармайн ажиллаж байна. Инженерийн практик ур чадварыг аажмаар
олгох зорилгоор практикт чиглэсэн модулиуд хөгжүүлэхэд анхааран ажиллав. Эдгээр
сургалтын модулиуд нь өөр өөр төрлийн (инженерийн удиртгал, төсөл, судалгаа,
курсын ажил) зохион бүтээх дадлага ажлуудаас бүрдэх ба эдгээрийг сургалтын
төлөвлөгөөнд 1-ээс 8-р улиралуудад жигд хуваарилж тавьсан. Энэхүү өгүүлэлд
ТПИС-ийн инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн туршлагыг Цахилгааны
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийн жишээн дээр тайлбарлаж орууллаа.
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ТҮЛХҮҮР ҮГС
Томскийн Политехникийн Их Сургууль, Инженерийн боловсрол, CDIO стандартууд,
төсөлд суурилсан сургалт, сургалтын нэгдмэл төлөвлөгөө
УДИРТГАЛ
TПИС-ийн стратеги, сургалтын бодлого нь шинжлэх ухаан, боловсролын үйл
ажиллагааг хослуулах, практик ур чадвартай инженерүүдийг бэлтгэх, сургалтын
хөтөлбөрөө тасралтгүй сайжруулж хөгжүүлэхэд чиглэсээр ирсэн билээ. Мэргэжлийн
инженерүүдийг бэлтгэдэг TПИС нь 1896 онд Томскийн Технологийн Институт гэсэн
нэртэй байгуулагдсан бөгөөд үндсэн зорилго нь Сибир, Урал, Алс Дорнодын бүс
нутагт аж үйлдвэрийг цогцлоон байгуулах, хөгжүүлэх, Сибирийн газрын баялгийг
ашиглах, нөхөн сэргээх чадвар бүхий инженерүүдийг бэлтгэн гаргахад чиглэгдэж
байв. Улс орон, нийгмийн өмнө тавигдсан зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ТПИС-ийн практик
сургалт, сургалтын хөтөлбөрийн зорилго чиглэгдэнэ. ТПИС-ийн боловсролын
хөтөлбөрийг шинэчлэх алсын хараатай дэлхий дахины CDIO санаачлагын үзэл
баримтлал бүрэн нийцэж байгаа бөгөөд санаачлагад нэгдэх сонголтын хүрээнд
ТПИС-ийн боловсролын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх үр дүнтэй платформ бий болоод
байна. 2012 онд ТПИС сургалтын стандартаа шинэчлэхдээ CDIO –ийн стандартыг
тусгасан бөгөөд “Инженерийн боловсролын CDIO стандарт болон ТПИС-ийн
сургалтын стандартын харьцуулсан судалгаа” өгүүлэлийг ТПИС-ийн хэсэг судлаачид
Австралийн Брисбейнд болсон CDIO –ийн 8 дахь олон улсын хуралд хэлэлцүүлж
байсан. [3].
Өмнө дурдсан өгүүлэлд Цахилгааны инженер хөтөлбөрийн жишээн дээр ТПИС-ийн
боловсролын стандартыг CDIO шалгуураар үнэлж дүгнэлт хийсэн. Зураг 1-д
Цахилгааны инженер мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн CDIO стандартад нийцэж
байгаа байдлыг харуулсан ба Х тэнхлэгийн дагуу CDIO –ийн 1-12-р стандарт, Y
тэнхлэгийн дагуу нийцлийн түвшинг 0-5 оноогоор үнэлэхээр оруулсан. Хөтөлбөрийн
CDIO –д нийцэж байгаа болон асуудалтай байгаа талыг график дүрслэн харуулж
байна.

Зураг 1. ТПИС-ийн хөтөлбөрийн CDIO-ийн стандарттай нийцэж байгаа байдал
ТПИС-ийн инженерийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн давуу ба сул талыг шинжилснээр
шинэчлэлийн бодлогыг урьдчилан тодорхойлсон юм.
ТПИС-ИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
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Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн бодлого нь CDIO стандартын шаардлага
хангасан эсэх талаарх өөрийн үнэлгээнд тулгаарласан. Багш нарын баг CDIO-ийн
стандарт хангахын тулд 2012 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан. (Хүснэгт
1) ТПИС-ийн хийж хэрэгжүүлж байгаа CDIO үзэл баримтлалд хамаарах бүх үйл
ажиллагааг дараах 3 ангилалд хуваан авч үзэж болно. Үүнд:
1. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, агуулгыг шинэчлэх
2. Инженерийн ажлын байрыг шинэчлэх
3. Багш нарын сурган заах чадамжийг нэмэгдүүлэх
Хүснэгт 1. ТПИС-ийн сургалтын хөтөлбөрийн бодлогын шинэчлэлийн чиглэлүүд
Чиглэл 1: Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл
CDIO
Үйл ажиллагаанууд
стандарт
1
Боловсролын хөтөлбөрт CDIO үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх
2
Зорилго, сургалтын үр дүнг төгсөгчдөд шинэ бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, системийг хөгжүүлэх чадвар олгоход чиглэгдсэн CDIOийн чадамжуудтай нийцүүлэх
3
Сургалтын үр дүнг хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байлгахын төлөө
сургалтын хөтөлбөр дэхь хичээлүүдийн уялдаа холбоог хангах
3
Хүмүүс хоорондын харилцааны болон бүтээлч ур чадварыг хангах
сургалтын нэгдмэл төлөвлөгөөг боловсруулах
4
“Инженерийн удиртгал” хичээлийн хөтөлбөрийн нэгж болгон
боловсруулж хөгжүүлэх
5
Оюутнуудад
зохион
бүтээх
дадлага
олгох
төсөл,
үйл
ажиллагаануудыг хөгжүүлэх. Үүнд:
 Суурь түвшинд (2, 3, 4-р улирал) сургалтын хөтөлбөрийн 10 нэгж
 Ахисан түвшинд (3, 4-р курс)
11
Төрөл бүрийн хичээлээр эзэмших мэдлэгийг нэгтгэхийн зэрэгцээ
хувь хүний, хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадварыг үнэж дүгнэх
системийг төлөвлөх
12
Хөтөлбөрийн үнэлгээний арга механизмыг боловсруулах
Чиглэл 2: Инженерийн ажлын байрны шинэчлэл
CDIO
Үйл ажиллагаанууд
стандарт
6
Инженерийн ажлын байрны шинэчлэл
Зохион бүтээх дадлага, үйл ажиллагааны стандарт, логистикийн
дэмжлэг
7
Сургалтбн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн чиг
үүргийг тодорхойлох
Ажил олгогчидтой хамтран ажиллагааны түвшнээ ахиулах
Нэгдмэл сургалтын чанарын шалгуурыг хөгжүүлэх
Чиглэл 3: Багш нарын сурган заах чадамжийг шинэчлэх
CDIO
Үйл ажиллагаанууд
стандарт
8
Сургалтын төлөвлөгөөний төрөл бүрийн хичээлүүдэд идэвхтэй
сургалтын арга хэрэглэх
9
Тэргүүлэх салбаруудад багш нарыг хөгжүүлэх
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10

Идэвхтэй сургалтын аргаар сургалт, семинарууд зохион байгуулах
CDIO үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх арга зүйн зөвлөмж
боловсруулах

Нэгдүгээр чиглэлийн үйл ажиллагаанууд бусад чиглэлийн үйл ажиллагаануудынхаа
суурь болж өгдөгөөрөө их чухал юм. Хүснэг 1-ээс харагдаж байгаачлан сургалтын
хөтөлбөрийн шинэчлэл гэдэг нь хөтөлбөрийн зорилгыг тодорхойлохоос авахуулаад
сургалтын үр дүнгийн биелэлтийг хангах үр дүн үр ашигтай арга замыг хайх хүртэл
(нэгдмэл төлөвлөгөө боловсруулах, төсөлд суурилсан сургалтыг өргөнөөр явуулах
зэрэг) өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа юм.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ТОХИРУУЛАХ
Цахилгааны инженерийн (2010 оны хувилбар) сургалтын үр дүнг CDIO чадамжуудтай
тохируулж үзэхэд зарим ур чадамжуудыг гээгдүүлсэн буюу хагас дутуу оруулсан нь
харагдсан. Тухайлбал:
2.3 Системтэй сэтгэх
3.1 Багаар ажиллах
4.7 Инженер техникийн байгууллагыг манлайлах
Шинжилгээний үр дүнд сургалтын үр дүнгүүдийг ОХУ-ын боловсролын стандарт,
Оросын инженерийн боловсролын холбоо болон CDIO чадамжийг харгалзан
шинэчлэн боловсруулсан.
Хүснэгт 2-оос ТПИС-ийн Цахилгааны Инженерийн
хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнд хийсэн зарим өөрчлөлтийг харж болно.
Хүснэгт 2. Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд сургалтын үр дүнг
тодорхойлоход гарсан өөрчлөлийн жишээнүүд
Цахилгааны Инженер хөтөлбөрийн
Цахилгааны Инженер хөтөлбөрийн
сургалтын үр дүн, 2010 он
сургалтын үр дүн, 2012 он
Нийгэм, эдийн засгийн аливаа асуудал,
Нийгмийн үйл ажиллагаа, үйлдвэр
үйл ажиллагааг ойлгох, дүн шинжилгээ
байгууллага
дахь
техникийн
үйл
хийх; Хүмүүнлэг, нийгэм, эдийн засгийн
ажиллагааг
системтэйгээр
үзүүлэх,
ухааны үндсэн аргуудыг мэргэжлийн
амьдралынхаа туршид оюуны болон
болон нийгмийн практакт өөр өөр
мэргэжлийн
чадвараа
дээшлүүлэх
замаар хэрэглэх хүсэлтэй байх
хүсэлтэй байх
Шинжлэх
ухааны
үндсэн
хууль,
Математик, шинжлэх ухаан, нийгэм
математик загварчлалын арга, онолын
эдийн засгийн болон мэргэжлийн
болон туршилт судалгааны үр дүнг
мэдлэгээ инженер техникийн практикт
цахилгааны
инженерийн
элемент,
хэрэглэх чадвариай байх
объект,
системийн
загварчлалын
зорилгоор
мэргэжлийн
практикт
ашиглах чадвартай байх

СУРГАЛТЫН НЭГДМЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЦӨМ НЬ ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН
СУРГАЛТ БОЛОХ НЬ
Сургалтын нэгдмэл хөтөлбөр боловсруулах онолын үндэслэл нь анх АНУ-ын MIT-ийн
Нисэх хэрэгсэл, сансар судлал, систем техникийн профессор, CDIO-ийн ахисан
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шатны менежментийн хөтөлбөрийн захирлуудын нэг Edward F. Crawley инженерийн
боловсролын шинэчлэл, инновацийн олон улсын хурал дээр “Дэлхий дахины CDIO
санаачлага” [5]: “…төслийн ажлыг сургалтын төлөвлөгөөнд хатгаж өгөхөөс өөр арга
байгаа ба төсөл бүр тэдгээрийг гүйцэтгэхэд тодорхой мэдлэг хэрэгтэй болохыг...,
төлөвлөгөө хэрхэн зохион байгуулагдсаныг, сургалтын төлөвлөгөөний нэгжүүд
хэрхэн уялдан ажиллаж байгааг оюутнуудад ойлгуулахад боломж олгодог...” гэж
хэлсэнээс үүдэлтэй.
ТПИС-д төсөлд суурилсан сургалтыг зохион байгуулахдаа CDIO-ийн стандарт 5-ыг
ашигласан. Үүнд:
1. Үндсэн төлөвлөгөөнд 1-2 зохион бүтээх дадлага ажил оруулах;
2. Зохион бүтээх дадлагууд туршлагыг зузаатгахаар байх (төслийн даалгавар
хүндрэх);
3. Инженер техникийн, хувь хүний болон хүмүүс хоорондын харилцааны ур
чадварыг нэгэн зэрэг хөгжүүлэх
ТПИС дэхь төсөлд суурилсан сургалтын зорилт нь анхан шатнаас ахисан түвшний
инженерийн дадлага ажлаар дамжуулан тус тусдаа ордог хичээлүүдийн сургалтын
үр дүнг нэгтгэх, техникийн асуудлыг шийдвэрлэх суурь дадал эзэмшүүлэх, сургалтыг
сайжруулж оюутнуудыг идэвхжүүлэх юм. ТПИС дэхь төсөлд суурилсан сургалт
Хүснэгт 3-д үзүүлсэнчлэн модулийн төлөвлөлтөөр явагддаг.

1
2-4

4-8

Хүснэгт 3. ТПИС-ийн төсөлд суурилсан сургалтын модулын бүтэц
Төлөвлөгөөний
Сургалтын үр дүнгүүд
нэгж
Инженерийн
Инженер техникийн ерөнхий дадал, идэвхжил,
удиртгал (онол)
сонирхол
Инженерийн
Ерөнхий
соёлын
чадамжууд:
харилцаа,
удиртгал (төсөл)
мэдээлэлтэй ажиллах, төслийн болон багийн
ажлын үндэс.
Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар
Нийлмэл
төсөл
Тухайн сургалтын хөтөлбөрийн зорилтод ницсэн
(Мэргэжлийн
мэргэжлийн чадамж
хичээлүүд)
Хүмүүс хоорондын харицааны ур чадвар
Манлайлал

2012 оны эхэнд анхан шатанд “Инженерийн нэгдсэн дадлага, сургалт” гэсэн нэгжийг
бакалаврын/мэргэжилтний сургалтын төлөвлөгөөнд бүх хөтөлбөрт тусгасан. (цаашид
төслийн нэгж гэнэ.)
“Инженерийн удиртгал” төслийг сургалтын төлөвлөгөөнд (1-4 улирал) оруулсанаар
CDIO-ийн 4 ба 5-р стандартыг зэрэг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн. Төслийн нэгж 1-р
улиралд онолын хичээл, бие даалтын ажил, 2-4-р улиралд төслийн ажил гэсэн
хсэгүүдээс бүрддэг.
Онолын хэсгийг 4 хувааж авч үзнэ. Үүнд:
1. Үндсэн ойлголт “Инженерийн практик, дэлхий дахин дахь инженерүүдийн үүрэг”,
4 цаг

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

236

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

2. Мэргэжлийн төрөл бүрийн ойлголт (тодорхойлолт, түүх, тулгамдсан асуудал,
амжилт, ажил олгогчид г.м), 8 цаг
3. Ур чадварын намтар бүрдүүлэх талаар төрөл бүрийн ойлголт (мэргэжлийн түүх,
үйлдвэрлэл-их сургуулийн түншлэл, гүйцэтгэлийг тодорхойлох үзүүлэлт), ур
чадварын намтар 2 цаг
4. Дадлага-нэмэлтээр (судалгааны хүрээлэн, лабораториудыг бодитоор болон
виртуалаар үзэх ...)
2, 3, болон 4-р улиралд сургалтын хөтөлбөрийн мэргэжил тус бүрт дангаараа болон
багаараа төсөл гүйцэтгэнэ. Ийнхүү анхан шатаа төгссөний дараа 5-8-р улиралд
ангийн ажил, судалгааны төсөл, курсын ажил зэрэг бусад ахисан шатны ажлуудыг
хийнэ. Үйлдвэрлэлийн дадлага хийж болно. Төгсөлтийн өмнө заавал гүйцэтгэх төсөл
гэдгээр үүнийг заавал хийж байгаа.
Ахисан шатанд оюутнуудыг дадлагажуулж үр дүнгээ өгч байгаа нэг ажил нь ТПИСийн тэргүүлэх үйлдвэрүүдтэй хамтарч хийж байгаа стратегийн түншэлийн систем юм.
Өнөөдөр олон чиглэлээр өргөн хүрээтэй хамтран ажиллаж байна. Үүнд сургалтын үр
дүнг тодорхойлох, дадлагын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, төгсөлтийн ажил гүйцэтгэх
зэргээр
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад ажил олгогчдыг оролцуулах,
шинжлэх хааны судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллах, лаборатори, сургалтын төв
зэргийг хамтрагч байгууллага дээр барьж байгуулах г.м
Төслийн сургалтын үе шатууд аажмаар оюутнуудын чадамжийг хөгжүүлж байна.
Нэгдүгээр курсын төслөөр мэдээлэлтэй ажиллах, амаар болон бичгээр харилцах,
манлайлах, бие даан ажиллах, багаар ажиллах, санаачлах зэрэг хувь хүний болон
хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадварыг олгон мэргэжил сонголтыг идэвхжүүлэх,
инженерийн практик, инженерийн мэргэжлийн суурь ойлголт эзэмшүүлэхэд зорилго
нь чиглэгдэнэ. Дээд курсын бакалавр, магистр оюутнууд мэргэжлийн чадамжаа
хөгжүүлэхэд төвлөрнө. (Улсын боловсролын стандартын шаардлагууд, ТПИС-ийн
сургалтын стандарт, хөтөлбөрийн тухайлсан зорилтуудаас хамаарна.)
Цаашилбал төслийн нэгж нь улирал ирэх бүр илүү нарийн нийлмэл болох тодорхой
“хүрээ”-г хэлбэржүүлж байгаа юм. Ингэснээр оюутнуудад сургалтын үйл ажиллагаа
нь зүгээр нэг өөр хоорондоо муухан холбогдсон хичээлүүдийн хэлхээ биш
мэргэжлийн болон хувь хүнийхээ мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх хөгжлийн үйл
ажиллагаа гэсэн төсөөлөл төрүүлэхэд чухал нөлөөтэй. Түүнчлэн энэ арга нь
хичээлүүд хоорондын уялдаа холбоог гарган сургалтын нэгдмэл төлөвлөгөө
боловсруулахад ач холбогдолтой.
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЦИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
ТПИС-ийн Цахилгааны Инженер хөтөлбөрийн шинэчлэлд нэгдмэл сургалтын
төлөвлөгөө боловсруулах механизм болгон төсөлд суурилсан сургалтын аргыг
хэрэглэж ирлээ. 2012 оноос хэрэгжүүлсэн ТПИС-ийн сургалтын бүх хөтөлбөрүүдэд
“Инженерийн удиртгал” нэгж мөн орж байгаа ба нэгжийн практик талыг биежүүлэхийн
тулд 80 бүлэг төслийг оюутнуудад санал болгож байгаа.
Түүнчлэн 5-р улирал эхлэхэд урт хугацаат буюу 2 улирал дамнуулан хийх хичээл
хоорондын нэгдмэл төслиг дангаар юмуу багаараа гүцэтгэхээр төлөвлөгөөнд
тусгасан.
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Тусдаа хичээлүүдийн хувьд тодорхой асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн улирлын
ажлуудыг хийнэ. (4 хүртэл тооны) Хичээлүүдээр эзэмшсэн мэдлэгээ нэгтгэн ашиглах
боломжийг төгсөлтийн ажил олгож байна.
Хичээл хоорондын нэгдмэл төслүүд нь техникийн болон багаар ажиллах, хүмүүс
хоорондын харилцааны, манлайллын ур чадвараа хөгжүүлэх боломж олгон. Төсөлд
олгогдсон цагийн нөөцийг ашиглахын тулд улирлын ажил оноох үеэс төлөвлөж
эхэлнэ. Төсөл бүрийг өмнө нь улирлын ажил удирдаж байсан туршлагатай багш
нарын нэг зөвлөж ахална. Сургалтын төлөвлөгөөний бүтцийн өөрчлөлтийн жишээг
Зураг 2-т үзүүллээ.

Зураг 2. Сургалтын төлөвлөгөөний бүтцийн өөрчлөлтийн жишээ
ДҮГНЭЛТ
ТПИС-ийн сургалтын хөтөлбөрүүд оюутнуудад инженер техникийн практик ур чадвар
олгоход чиглэгдэж байна. Бүх түвшний бүх төрлийн зохион бүтээх дадлага ажлуудыг
уялуулах нь ач холбогдолтой гэж бид авч үзэж байгаа. 1-2-р курсын төслүүдийн
амжилт нь дээд курсын сургалтын үр дүнгийн биелэлтийг хангах суурь нөхцөл болж
өгнө.
ТПИС-д CDIO нэвтрүүлж эхэлсэн хоёр дахь жилд (2012) практикт суурилсан
модулиудыг инженерийн 3 хөтөлбөрт туршин хэрэгжүүлэхээр ажилласан. Модулийн
шинэ бүтэц нь хөтөлбөрүүдийг CDIO-ийн 4 ба 5-р стандартыг хангахад тусалсан.
Үүнд:


“Инженерийн удиртгал” хичээлийг төлөвлөгөөнд оруулсан. (онол, жижиг төсөл);

 Өөр өөр хичээлүүдэд тусдаа хийдэг ажлуудыг нэгтгэн хичээл хоорондын төсөл
болгон 3 ба 4-р курсын оюутнуудыг багаар ажиллуулсан;
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 Оюутнуудаар хийлгэх төслийн ажлыг сургалтын төлөвлөгөөний 1-8-р улирлын
сургалтын үр дүнд нийцүүлэн өөр өөр төрлөөр төлөвлөсөн. (Инженерийн удиртгал,
судалгаа, курсын ажил)
Оюутнуудын техникийн ур чадварыг амжилттай хөгжүүлэх модулын чадвар нь
дараах хүчин зүйлсээс хамаарна. Үүнд:


Оюутнуудын төслийн ажлыг удирдаж үнэлэх багш нарын чадамж

 Өөр өөр үе шатанд төслийн ажлыг удирдаж байгаа багш нарын харилцаа, хамтын
ажиллагаа


Төслийн бодит ажлын байранд зохицсон байдал



Сайжруулж байхын тулд модулыг тогтмол үнэлж байгаа эсэх
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ХУРААНГУЙ
Финландын Хэлсинк Метропол ХШУИС ба Японы Токиогийн үндэсний
технологийн коллеж хамтран олон улсын түвшинд оюутан солилцон дадлага хийх
“work-pair” аргыг гаргаж ирсэн. Бид энэ өгүүлэлдээ дээрх сургуулиуд хосоор ажиллах
“Design-Implement” төсөл дээр хамтран ажиллаж Финланд болон Япон оюутнуудад
тохирох сургалтын шинэлэг аргыг нэвтрүүлсэн тухай өгүүлнэ. Оюутан солилцооны
туршид оюутнууд төсөл дээр хамтран ажилласан бөгөөд солилцоо дуусахад
хамрагдсан оюутнуудын төсөлд оруулсан хувь нэмрийг дүгнэн үр дүнг нь сүлжээний
уулзалтаар харуулсан. Ийм хэлбэрийн оюутан солилцох үйл ажиллагаа нь маш үр
дүнтэй арга болохыг тогтоосон.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Дизайн-хэрэгжүүлэх-туршлага, үе тэнгийн сургалт, “work-pair”
ОРШИЛ
Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Финландын Хэлсинк Метропол ХШУИС, Японы
Токиогийн үндэсний технологийн коллежийн хооронд олон улсын түвшинд оюутан
солилцох дадлага ажлыг “work-pair” арга хэрэглэн зохион байгуулсан. Их дээд
сургуулиуд нь 1-2 долоо хоногийн урт хугацааны багш солилцоо, 2.5-9 сарын урт
хугацааны оюутан солилцооны хоёр талын гэрээтэй ажилладаг байсан . Өмнө нь
улирлын хугацаагаар оюутнуудаа солилцохоор болж байсан боловч улирлын
хугацаагаар оюутнаа солилцох боломж бараг байгаагүй. Энэ нөхцөл байдлыг
сайжруулахаар Финланд болон Япон оюутнуудын дунд “work-pair” сургалтын
шинэлэг аргыг нэвтрүүлэн “Design-Implement” төсөл дээр хамтран ажиллуулахаар
болсон. Солилцооны хөтөлбөрөө сонгосны дараа “student-pair” ажил эхэлсэн.
Эхлээд солилцооны оюутнууд суралцаж буй салбарын санал болгосон төслийн
сэдвээ сонгох ба дараа нь бид урьдчилан бэлтгэсэн даалгаврыг өгч оюутан бүрээр
танилцуулга хийлгэн төсөлд тохирох оюутнуудыг сонгон авсан. Хоёр оюутан
хоёулаа өгөгдсөн хугацаанд төслийн сэдвийн тухай мэдээлэл хайх ба солилцооны
оюутан ирэхэд хамтрах оюутан нь шаардлагатай бүх багаж хэрэгсэлийг бэлтгэсэн
байна. Солилцооны оюутан ирэх үед хамтрах оюутан түүнд өөрийн ёс заншилаа
танилцуулж туслаж ажиллана. Оюутнууд өдөр бүр төсөл дээр хамтран ажиллана.
Долоо хоног, 14 хоног бүр төслийн явцын талаар интернэт уулзалт явагдана.
Солилцооны хугацаа дуусахад хоёр оюутан төслийн хэсэг тус бүрийн талаар дүгнэн
сүлжээний уулзалтаар үр дүнг харуулна.
Програмын курс[1], мөн сонирхолд нь тохирсон онцлох ач холбогдолтой зарим
сургалт [2] зэрэг амжилттай хийгдсэн оюутнуудын хамтын бүтээлийг товчлон
үзүүлсэн. Та гадаад хэлний ангид [3] ашиглах эсвэл математикийн жишээн дээр
асуудлыг нь шийдсэн [4] оюутны хосыг хайж байж магадгүй . Урьд нь Метропол их
сургууль нь олон улсын зэргийн хөтөлбөрийн оюутнууддаа тохирох “multicultural”
сургалтын орчин[5] гэсэн аргыг ашигладаг байсан.
Энэ өгүүлэлд бид нэгдүгээрт орчин бол сургуулийн нэг хэсэг болохыг тайлбарласан
товч танилцуулга өгнө. Дараа нь бид оюутнуудын дадлагын ажлыг “work-pair”
хэлбэрээр явуулж өрсөлдүүлэх тогтолцоог санал болгосон. Түүний дараа “work-pair”
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кейсийн жишээг нэвтрүүлсэн тухай ярилцаж үр дүнг нь харуулсан. Эцэст нь бид
ирээдүйн хамтын ажиллагаагаа хэлэлцэж хэд хэдэн дүгнэлтийг гаргасан.
ОРЧИН
Финландын дээд боловсролын системд байгаль орчинд хор хөнөөлгүй шинжлэх
ухааныг санал болгох судалгааны их сургууль ба хэрэглээний чиглэлтэй хэрэглээний
шинжлэх ухааны сургуулийн хослолыг ашигладаг. Хэрэглээний шинжлэх ухааны их
сургууль бол үйлдвэртэй хамтарсан судалгааны үр дүнгийн практик хэрэглээг
магистр ба бакалаврын боловсролын хөтөлбөрөөр (Unesco-оос гаргасан ангиллын
5А түвшин [6]) санал болгодог. Японы дээд боловсролын систем нь мөн хос
чиглэлийг санал болгодог бөгөөд инженерүүдийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн “Коосэн”
гэж нэрлэгддэг технологийн коллеж их сургуулиас тогтоно. Япон улсын эдийн
засгийн өсөлт эрс хурдассан 1960 онд
үйлдвэрлэлийн салбарт олон тооны
инженерүүдийн хэрэгцээ бий болсон ба тэдгээрийг бэлтгэх шаардлагын улмаас
Японы “Коосэн” сургууль байгуулагдсан юм. “Коосэн” нь ахлах сургууль ба
коллежийн хосолсон хэлбэр бөгөөд ахлах сургуулийн 15 настай хүүхдүүдийг 5
жилийн хугацаанд сургаж тусгайлсан цогц боловсролыг олгож бакалаврын зэрэгтэй
төгсгөдөг.
Коосэн сургуулийн оюутан нь их сургуульд элсэх шалгалт өгөх
шаардлагагүй. Тэд онолын мэдлэгт суурилсан практик ур чадварыг дадлага ажил
болон шинжлэх ухааны туршилтаар олгоход анхаарлаа хандуулдаг онцлогтой бөгөөд
тус сургуулийг төгсөгчид нь аж үйлдвэрийн салбарт манлайлан ажилладаг[7]. Коосэн
систем бий болсноос хойш үйлдвэрлэл дэх технологийн дэвшил маш хурдацтай
явагдаж инженерийн орчин нөхцөл илэрхий өөрчлөгдсөн. Коосэний 5 жилийн
сургалтын дараа дахин 2 жилийн ахисан түвшний сургалтыг 1991 оноос эхлэн
явуулах болсон. Ахисан түвшний сургалтыг төгсөгчидөд эрдмийн зэрэг ба их
сургуулиудад үнэлгээ өгөх зориулалттай үндэсний институтаас бакалаврын зэрэг
олгоно[8].Хэлсинк Метропол их сургуулийн ХШУС нь Финландын хамгийн том их
сургууль юм.
Метропол их сургууль нь технологи, эрүүл мэнд, соёл урлагийн
чиглэлүүдээр боловсрол олгоно[9]. 2008 оноос хойш Метропол бүх сургалтын
хөтөлбөртөө CDIO зарчимийг эхний жил нь чиг баримжаа олгох төсөл, 3 дахь жил нь
олон төрлийн хичээлийг хамарсан төсөл хэлбэрээр ашиглах болсон. Инженерийн
сургалтын өдөр ба оройн ангийн ойролцоогоор 7500 оюутанд зэрэг олгох 30
хөтөлбөрийг санал болгодог. Метрополийн оюутнууд мэдээллийн технологи, хэвлэл
мэдээллийн инженер, хүрээлэн буй орчны инженер, электроник ба барилгын
инженерийн зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийг англи хэл дээр суралцдаг. Метропол нь
сургалтаас гадна 200 гаруй гадаадын түншүүдтэй хамтран ажиллаж илүү их
туршлагыг олж авдаг[9]. Японы үндэсний технологийн коллеж нь Японы баруун
хэсэгт байрладаг Коосэн сургуулийн нэг юм. Энэ сургууль нь механик инженер,
цахилгааны инженер, электроникийн инженер, компьютер ба химийн инженерийн 5
салбартай ба ахисан түвшиндээ механик ба компьютерийн системийн инженер,
цахилгаан ба электроникийн инженер, химийн инженер гэсэн 3 курстэй. Нийт 1070
орчим оюутантай[11].Одоо Коосэн сургууль нь дээд боловсролын цөм болсон ба
боловсруулах үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх инженерүүдийг бэлтгэн гаргаж байна.
Коосэн нь Японы инженерийн боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл (JABEE)өөс магадлан итгэмжлэгдсэн ба 2005 оноос хойш Washington Accord-ын гишүүн
болсон нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөний баталгаа юм [12]. Зураг1-т Япон
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болон Финландын боловсролын системийг зарим ижил төстэй хэсгүүдээр нь
харьцуулан харуулав.Хоёр систем нь хос загварт суурилсан судалгааны сургууль
болон хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль гэдгээрээ хуваагдсан байна. Хоёр улс
хоёулаа бакалаврын зэрэг олгох , магистрын зэрэг олгох , ахисан түвшний
сургалтуудыг явуулдагаараа ижил юм. Их сургуулиуд нь үндсэн хэсгээрээ адил
харин япон сургалт Коосэн сургуульдаа өсвөр насны оюутнуудтай бол Финланд
систем дэх бүх оюутнууд насанд хүрэгчид байна.

ЯПОН
Их сургууль

ФИНЛАНД

Технологийн
коллеж

Докторын
сургалт

Их сургууль

8

4

Их
сургууль

Магистрын
сургалт
Ахисан
түвшиний
сургалт

3 жилийн ажлын
туршлага

7

6

Бакалаврын
сургалт

Бакалавр
(UAS)
Тусгай
мэргэжлийн

Коосэн
Ахлах
сургууль

Докторын
сургалт

Магистр
(UAS)

Магистрын
сургалт

Мэргэжлийн
дунд
сургууль

ХШУИС

3

2

Ахлах
сургууль

5

Мэргэжлийн
сургууль

Дунд сургууль

Бүрэн
дунд сургууль
Зураг 1. Япон ба
Финландын
боловсролын системийн харьцуулалт. Будагдсан дүрсээр “workpair” хэлбэрийн группийг харин дугуйрсан дүрс дэх тоонууд нь боловсролын олон улсын
стандарт дахь ангиллыг (ISCED) тус тус харуулна.

ОЮУТАН СОЛИЛЦОО
Метропол ба токио Коосэн сургуулиуд нь хамтын ажиллагааны дараах уламжлалт
хэлбэрүүдтэй.
-богино хугацааны багш болон ажилтан солилцох
- урт хугацааны оюутан солилцох
Энэ солилцооны гэрээ нь сургууль тус бүрээс тухайн хичээлийн жилийн нэг улиралд
4 хүртэл оюутан байхаар зохицуулсан. Багш ажилтаны тоог хувьсах байдлаар буюу
тухай бүрд нь хэлэлцэж шийдвэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч бүх нөхцөл байдал эсвэл
зохион байгуулалтын бүтэц, маш олон тусгайлсан асуудлуудын талаар гэрээнд
дурьдаагүй.
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Бодит байдал дээр багш солилцоог нэг долоо хоногийн хугацаатай эрчимжүүлсэн
байдлаар явуулахад анхаарлаа хандуулдаг. Мөн бид практик хамтын ажиллагааны
асуудлуудаар сард нэгээс доошгүй удаа сүлжээний уулзалт зохион байгуулан
хэлэлцдэг. Харин оюутан солилцоо нь ерөнхий 2 хэлбэртэй.
Метрополийн оюутнууд заримдаа токиогийн Коосэнд нэг улирал эсвэл нэг хичээлийн
жилийн хугацаагаар ирдэг. Ирэхээсээ өмнө япон хэл, соёлын талаар Метрополд
судалдаг. Солилцооны туршид гол төлөв судалгааны төсөл гүйцэтгэж мөн хэлээ
судалдаг.
Метропол ба токиогийн Коосэн сургуулиуд нь ялгаатай сургалтын хуанлитай. (Зураг
2) Метропол 2 улиралтай, япон Коосэн 4 улиралтай. Тиймээс 9-р сар бол 2
сургуулийн хувьд “work-pair” аргыг хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой боловч 10-р сарын
эхэнд эхэлсэн токиогийн Коосэн сургуулийн оюутнууд Метрополд үргэлжлүүлэн
суралцах нь хязгаарлагдмал болж байна. Доорх сургалтын хуанлиас харахад
Финланд руу оюутан илгээх хамгийн тохиромжтой хугацаа нь ойролцоогоор 2,5
сарын хугацаатай байх ба 8-р сараас 10-р сарын дунд хүртэл байх юм. Токио Коосэн
сургуулийн оюутнуудын хувьд 8-р сар нь Метрополийн сургуулийн зуны сургалтын
курстэй давхцаж байгаагаараа ашигтай юм.
Сарууд4

5 6 7 8 9 10 11121 23 4 5

Токиогийн
Коосэн

Дараа
жил

Метропол
Зураг 2.Сургалтын хуанлийн харьцуулалт.
Цэнхэр өнгөтэй хэсэгт сургалтын үе, Саарал өнгөтэй хэсэгт шалгалтын үе, ногоон
өнгөтэй хэсэгт амралтын үе, улбар шар өнгөтэй хэсэгт төслийн долоо хоногийн үе,
ягаан өнгөтэй хэсэгт зуны сургалтын үе, шар өнгийн дүрсээр токиогийн сургуулийн
оюутнууд метрополд ирэх тохиромжтой хугацааг харуулсан.
Коосэн сургуулийн ахисан түвшний сургалт нь боловсролын системийн чанарыг
хангасан эсэхийг үнэлдэг гадны байгууллага болох шинжлэх ухааны зэрэг олгох
үндэсний институтаас байнга хянагддаг. Тиймээс токиогийн Коосэн сургууль нь олон
улсын “work-pair” төслийг сургалтын хуанлидаа үндэслэн 2.5 сарын хугацаатайгаар
явуулдаг ба цаашид урт хугацаагаар , үр дүнтэй явуулахад анхаарлаа хандуулж
байна.
Метрополийн их сургууль оюутан солилцоог жилд 2 удаа зохион байгуулдаг. Сонгон
шалгаруулалт нь дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай ур чадвар ба хамтын ажиллагааны
гэрээн дээр тулгуурлан явагддаг. Мэргэжлийн ангид суралцаж байгаа оюутнуудын
дийлэнх хамрагдах боломжтой байдаг. Хөрөнгө шаардлагатай тусгайлсан төслийн
хувьд эхлээд батлагдсан зэргийн хөтөлбөрт хамрагдаад дараа нь эцсийн оноогоор
нь шалгаруулна.
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Метрополийн их сургууль хавар ба намрын улирал бүрийн эхэнд оюутан солилцооны
чиглүүлэх эрчимжүүлсэн сургалтыг санал болгодог. Чиглүүлэх сургалтын хүрээнд
оюутан
олон нийтийн ажил,
финландын соёл урлаг бусад практик
хэрэглэгдэхүүнийг судална. Харамсалтай нь нэг улирлаас бага, урт хугацааны
солилцоо нь чиглүүлэх сургалтын хугацаатай давхцахгүй байгаа юм. Гэвч энэ
асуудлыг “student-pair”, үе тэнгийн сургалтаар хялбархан шийдэж болно.
“STUDENT-PAIR” АРГА
“student-pair” нь оюутан солилцооны гэрээнд тусгагдсан практик ажлаар оюутныг
хөгжүүлэх нэг хэлбэр юм. Юуны өмнө оюутан солилцох процесс дахь дараах
асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй болсон.
 Байгаа нөөцөө ашиглан солилцоогоор ирж буй оюутнуудад хэрхэн илүү сайн
дэмжлэг үзүүлж чадах вэ?
 Гадаадад хийсэн оюутнуудын төслөөр сургалтын үр дүнг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
 Солилцооны оюутнууд ба бусад оюутнуудын хоорондын харилцааг хэрхэн
сайжруулах вэ?

Илгээж буй сургууль

Хүлээн авч буй сургууль

Солилцооны хөтөлбөрийн
сонгон шалгаруулалт

Төслийн сэдэв
Сургалтын гэрээ хийх
Солилцооны оюутнуудын
сонгон шалгаруулалт

Төслийн сэдэв батлах

“student-pair”-ын сонголт

Төслийн ажлын хуваарилалт

Бэлтгэл ажил

Бэлтгэл ажил

Зураг 3. “student-pair” хөтөлбөр. Будагдсан дүрсүүдээр оюутан солилцооны нэмэлт
алхамуудыг харьцуулж харуулав.
Арга хэмжээнүүд
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Сүлжээний уулзалтаараа бид тодорхой асуудлуудыг шийдэх санаануудыг
сургуулийнхаа оюутнууд болон солилцооны оюутнуудын хамтаар гаргаж байсан.
Амжилттай дууссан зарим ажлуудын үйл ажиллагааны орчинд тохирох ухагдахууныг
зураг 3-т харуулсан.Хамтын ажиллагааны үндэс суурь нь хоёр талын оюутан
солилцооны гэрээнд тулгуурлан оюутнаа солилцох үйл ажиллагаагаар
тодорхойлогдоно. Оюутан эхлээд өөрийн сургуульдаа хүсэлт гаргах ба тухайн
сургууль нь гадаад руу оюутан солилцох давуу эрхтэй байна. Оюутан хэрэв
солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах зөвшөөрөл авсан бол уг оюутны суралцаж буй
салбарын удирдагч хамтран ажиллах сургуультай нь холбоо тогтоож хоёр
сургуулийн оюутны ур чадварт тохирсон төслийн сэдвийг ярилцаж сонгоно. Түүний
дараа солилцооны үргэлжлэх хугацаа, төслийн агуулгыг тусгасан сургалтын гэрээнд
гарын үсэг зурна. Ингээд тухайн оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдана. Төсөлд
хамрагдах зөвшөөрөл авсаны дараа төсөлтэй дэлгэрэнгүй танилцах ба түнш
сургуулиас төсөл дээр хамтран ажиллах оюутныг сонгож өгөх болно.
Төсөл эхэлж сүлжээний уулзалт явагдахад солилцооны хугацаанд хийхээр
төлөвлөсөн ажлуудыг гүйцэтгэхэд бүх зүйл бэлэн болсон байна. Солилцооны
оюутан нь суурь судалгаанд анхаарлаа хандуулдаг ба хамтран ажиллах оюутаны
хамт бүх шаардлагатай багаж хэрэгсэлийг авч бусад эд зүйлсийг бэлтгэж цуглуулсан
байна. Оюутнууд бие биетэйгээ харилцаж бүх ажлуудад хувь нэмрээ оруулах
шаардлагатай.
Солилцооны хугацаанд хоёр оюутан хамтдаа төслийн хэсэг тус бүр дээр хангалттай
цаг зарцуулах шаардлагатай ба долоо хоног бүрийн онлайн уулзалт, зөвлөгөөн, арга
хэмжээнүүдэд оролцоно. Солилцооны туршид цаг ашиглалтыг нэмэгдүүлж төслийн
явцыг тогтмол хянадаг. Хамтын ажиллагаа дуусахад оюутнууд төсөлд оруулсан хувь
нэмэр болон төслийн үр дүнгийн талаар бага хэмжээний танилцуулга хийнэ.
Солилцооны хугацаа дуусахад оюутнууд өөрийн сургуулиас төслийн ажлын эцсийн
үнэлгээг авна. Төслийн шинжлэх ухааны хэсэг нь чухал боловч оюутан аль нэг ижил
төстэй төслүүдийг үргэлжлүүлж болно.
Хэрэв бид “student-pair” аргыг энгийн оюутан солилцооны үйл явцтай харьцуулбал
хамтын ажиллагааны түвшинг сайжруулж чадах илүү их ажлуудыг хийж солилцоонд
хамрагдсан оюутнууд маань мэргэжлийн туршлага болон соёлын талаар идэвхтэй
хамтран ажилласан байх юм.
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Энэ хэсэгт бид Метропол сургуулийн Joseph Wakooli, Токио Коосэн сургуулийн
Kazuya Hayashi нарын төслийг кейс болгон танилцуулж байна. Энэ төслийн агуулга
нь дуу, зураг, видео өгөгдлүүдэд хандалт хийх тоон дохиог шинжлэх системийг
хөгжүүлж Матлав програм ашиглан шинжилгээ хийх явдал юм. Hayashi хэрэглэгчийн
интерфейсийн загвар, хэрэгжүүлэлтийг хариуцдаг ба Wakooli математик тооцоололд
анхаарлаа хандуулан ажилласан. Жишээлбэл Зураг 4-т системийн үр дүнг харуулсан
байна. Систем нь өгөгдлийн урсгалын багцыг бүртгэж боловсруулах чадвартай юм.
Дууны болон видео өгөгдлүүд нэг эсвэл хоёр хэмжээстэй аль ч хэлбэрээр өгөгдөж
болно. Систем оруулж өгсөн нэг ба хоёр хэмжээст утгуудын хувьд спектр болон

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

245

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

коррелляци шинжилгээг хийнэ. Инженер болох оюутнуудад ашиглагдахуйц визуаль
хэрэгсэл хийхээр төлөвлөсөн юм.

Зураг 4. Дохиог шинжлэх систем спектр шинжилгээний цонх. Хэрэглэгчийн
интерфейсийн загварыг солилцоогоор ирсэн оюутан, математикийн тооцооллыг
түүнтэй хамтрагч оюутан гүйцэтгэсэн.
Оюутан солилцохоос өмнө Hayashi Матлав програм дахь хэрэглэгчийн график
интерфейсийн тухай илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй байсан бол Wakooli Матлав програм
ашиглан дохиог шинжлэх тухай илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй байсан. Оюутнууд 2.5 сар
хамтран ажиллахдаа 7 хоног , 14 хоног бүр тайлангийн уулзалт хийж байсан. Оюутан
солилцооны хугацаанд Hayashi-ийн багш профессор Aoki Метрополд ирж зуны
сургуулийн багштай хамтарч ажилласан. Түүнийг ирсний дараа ч гэсэн тогтмол арга
хэмжээ болох онлайн уулзалтуудаа үргэлжлүүлэн хийсээр байсан. Тогтмол арга
хэмжээний нэг энэ уулзалт нь төслийн хувьд маш чухал үүргийг гүйцэтгэж байсан.
Төслийн хугацаанд хоёр оюутан бие биенээ хэрхэн дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа
болон илүү сайн байх боломж байгааг харж болохоор байсан. Оюутан солилцооны
төгсгөлд бид дохио шинжлэх бүхэл бүтэн функциональ системийг гаргаж ирсэн.
Эцсийн үр дүнд нь орон орны төслийн орчинд хэрхэн ажиллахыг суралцаж, хамт
ажилласан оюутнууд маань хөдөлгүүрийн хэсгүүд ба интерфейсийн талаар хосолсон
мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн.
Коосэн сургуульд төгсөлтийн ажлыг мөн ийм судалгааны төсөл хэлбэрээр явуулсан.
Энэ тохиолдолд оюутнууд сэдвийнхээ хүрээнд өөрийн төгсөлтийн ажлын
удирдагчийнхаа удирдлаганд ажиллаж байгаа нь бусад оюутнуудтайгаа ярилцах
боломжийг багасгаж байсан. Хосолж ажиллах үед оюутан бусадтайгаа сэдвийнхээ
дагуу дэлгэрэнгүй гүнзгийрүүлж ярилцан ямар ч систем ба модулиудын шинж
чанаруудыг хамтран судлах боломжтой болдог. Хосолж ажиллахын хамгийн том
давуу тал нь өөрийн мэдэхгүй мэдлэг, чадахгүй ур чадвараа олж авдагт оршино.
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Хосолж ажиллах нь оюутнуудад нэг зүйлийг өөр өөр талаас нь бодох боломж олгодог
бөгөөд энэ нь цаашид илүү ихийг мэдэх хүсэл төрүүлдэг. “Work-pair” төсөл бол тун үр
дүнтэй арга юм. Үүнээс гадна хосолж ажиллах үйл ажиллагаа нь бэрхшээл
тулгарахад хамтран ажиллаж асуудлыг шийдэхийг оролддогоороо давуу юм. “Workpair” төсөл дээр оюутнууд англи хэл ашиглан хамтран ажилладаг. Гэвч япон
оюутнуудын хувьд ялангуяа Коосэн сургуулийн оюутнуудад хэлний бэрхшээл
тулгардаг.
Глобалчлагдаж байгаа эрин үед англи хэлээр харилцах чадвар
инженерүүдэд хэрэгтэй. Харин японд шинжлэх ухаан технологийн ихэнх ном хэвлэл
япон хэл дээр байдаг. Иймээс япон оюутнууд англи хэлээр гадаадын оюутнуудтай
харилцах боломж нь хязгаарлагдмал тул солилцоогоор японд ирэх оюутан япон хэл
мэддэг байх шаардлагатай болдог. Англи хэлийг ашиглах боломж хомс учраас ихэнх
Коосэн оюутнуудын англи хэлний чадвар сайжрахгүй байна гэж бодогддог. Түүнээс
гадна тэд харилцааны англи хэлний ур чадварын ач холбогдлыг ойлгохгүй байна.
Англи хэл суралцан хосолж ажилласан туршлага нь тэднийг гадаадынхантай
хамтран дараа дараагийн боломж руу хандах идэвхжүүлэлт нь болдог. “Work-pair”
төслийн хүрээнд англи хэл дээр хамтран ажиллах нь оюутнуудад маш их боломжийг
олгож байна. Тухайлбал: Түнш улсынхаа соёл урлагтай танилцан, өөрсдийн үзэл
бодол, үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил зэргээ харилцааны хэрэгсэл болох англи хэлээрээ
илэрхийлж сурсан. Өнөөдрийн байдлаар гурван япон оюутан “Work-pair” төсөлд
хамрагдсан туршлага байна. Тэдний хувьд англи хэлний түвшин буюу TOEIC-ийн
оноо нь солилцоо эхлэх болон дуусахад яаж нэмэгдсэнийг харж болно[15]. Тэдний
TOEIC-ийн оноо 500-аас 705, 495-аас 735, 540-өөс 680 болж тус тус сайжирсан.
Үүнээс гадна Коосэн сургуулийн нэг оюутан ахисан түвшний сургалтаа энэ 3-р сард
дуусгаад японд алдартай биш ч дэлхийд тэргүүлэгч компаний олон улсын
корпорацид ажилд орохоор болсон. Тэрээр гадаадын хүмүүстэй хамтран ажиллаж
туршлагаа хуваалцах анхны оюутан болж байна. Түүний хувьд “Work-pair” төсөл дээр
ажилласан туршлага нь ямар ч ажлыг хийх, өөрийн мэдлэгээ өргөжүүлэхэд нь маш
их тус дэм болох юм. Эндээс харахад Коосэн сургуулийн оюутнуудын ихэнх нь японы
компаниудаас ажил хайх нь багасч дэлхийн хэмжээнд ажил хайх төлөв ажиглагдах
болно. “Work-pair” солилцооны хөтөлбөр нь бусад энгийн солилцооны хөтөлбөрөөс
илүүтэйгээр тухайн оюутны ирээдүйн карьерт нь нөлөөлнө гэдэгт итгэлтэй байна.
ДҮГНЭЛТ
Метропол ХШУИС, Токиогийн Коосэн сургуулиудын хооронд багш, оюутан солилцох
үйл ажиллагааны түвшин, чанарыг сайжруулах “student-pair” сургалт эхлээд байна.
“Work-pair” төслийг хэрэгжүүлэх нь тухайн сургууль болон солилцоогоор ирсэн
оюутнуудад зориулсан системийг бий болгох , загварчлах чадварыг нь хөгжүүлэх үр
дүнтэй арга юм. Тэд өөр өөрсдийн мэдлэгээ хуваалцан хамтран ажиллах зорилгоо
тодорхойлж хэлэлцэх хэрэгтэй. Мөн бие биенийхээ дутуу мэдлэгийг нөхөх
боломжтой бөгөөд хослон ажилласанаар сэтгэн бодох чадвар, харилцааны ур
чадвараа бэхжүүлэх юм.
“Work-pair” аргаар төслийн үр дүнг нэмэгдүүлэхэд тогтмол хийгддэг сүлжээний
уулзалт чиглэгдэх бөгөөд энэ уулзалтанд
урьдчилсан судалгаа ба хамтын
ажиллагааны дараах арга хэмжээнүүд, тайлангууд гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Хэрэв
“Work-pair” солилцоог энгийн оюутан солилцоотой харьцуулбал хамтран ажилласан
хоёр оюутнуудын хүчин чармайлтаар хувь хүний болон эрдэм шинжилгээний чадвар
нь нэмэгдэж өндөр түвшинд хүрсэн гэж дүгнэх байна. Оюутан солилцох төслийн
ажилд тулгарч байгаа зарим асуудлуудыг хурдан шийдэх шийдлийг санал
болгосноор “student-pair”–т тохирох ойлголтыг бий болгоно. Ирээдүйд үр дүнтэй,
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системтэй, чанарын үнэлгээг нэмж оруулах болно. Нэгдүгээрт англи хэлний аман
болон бичгийн ур чадварыг шалгаад дараа нь солилцооны хөтөлбөрт хамруулдаг
болно. Хоёрдугаарт мэргэжлийн ба ур чадварын өсөлтийг үнэлэх тест авдаг болно.
Мөн бид ижил төстэй асуудлуудаар хамтран ажиллаж туршилт хийх түнш
байгууллагуудыг хайж байна.
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ЗАГВАР ЗОХИОХ - БҮТЭЭХ (DI) ТУРШЛАГЫГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД
CDIO ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТАЛБАРЫГ АШИГЛАХ НЬ
SUN Xiaoling, WEN Tao, GUO Quan
Даляний Ньюсофт Мэдээллийн их сургууль, Далянь, БНХАУ
ХУРААНГУЙ
Загвар зохиох-бүтээх (DI) туршлага нь CDIO хөтөлбөрийн гол онцлог [1] юм. CDIO –
ийн ажлын талбар нь бүтээлч инженерчлэлийн хөгжүүлэлтээр хангаж өгсөнөөр, мөн
төсөлд-суурилсан практик сургалтыг хөнгөвчилсөнөөр нэгдмэл сургалтын орчин
болж байгаа юм. Энэхүү судалгааны ажилдаа бид их сургуулийн орчны мэдээллийн
түгээлтийн дэд бүтцийн удирдлага дор буй CDIO инженерчлэлийн загвар зохиох –
хөгжүүлэлтийг үзүүлэх бөгөөд CDIO хичээлийн хөтөлбөр болон оюутны хичээлээс
гадуурхи үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд ажлын талбар хэрхэн ашиглагдаж байгаа
талаар хэлэлцэх, үйл ажиллагааны менежментийн бэрхшээлтэй асуудлууд болон
ажлын талбарын боловсон хүчний талаар онцлох болно. CDIO-ийн ажлын талбар нь
инженерчлэлийн оюутны боловсролыг хэрхэн сайжруулж буйг харуулах; CDIO
хичээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд олж авсан Загвар зохиох-бүтээх туршлагыг
нэвтрүүлсэн оюутнуудыг, тэдний эцэг эх, оюутнууд, тэнхим, салбар болон
үйлдвэрийн ажил олгогч талууд тодорхойлно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Загвар зохиох-бүтээх туршлага, CDIO инженерчлэлийн ажлын талбар
ТАНИЛЦУУЛГА
Хятадын их сургуулиудын нэг нь CDIO инженерчлэлийн боловсролд шинэчлэл
хийснээр, Даляний Ньюсофт Мэдээллийн Их Сургууль /ДНМИС/ нь CDIO олон улсын
инженерчлэлийн боловсролын анхдагчдаас [2;3] нэвтрүүлсэн TOPCARES- CDIO
боловсролын загварыг хөгжүүлээд байна. TOPCARES нь 8 чадамжийн-хэмжүүрийн
эхний түвшинг илэрхийлсэн товчилсон нэр юм. Тэдгээр нь T-техникийн мэдлэг болон
шалтгаан, O-нээлттэй сэтгэхүй болон инноваци, P-хувийн болон мэргэжлийн ур
чадвар, C-харилцаа болон багийн ажиллагаа, А-үзэл хандлага болон хэв маяг, R-
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хариуцлага, E- ёс зүйн үнэ цэнэ, S-нийгмийн үнэ цэнэ болно. Сүүлийн хэдэн жилд,
CDIO-ийн шинэчлэлийн хэтийн төлвийг таних үргэлжилсэн ажлыг ДНМИС-ийнхан
хийгээд байна.
Загвар зохиох-бүтээх туршлага нь CDIO хөтөлбөрийн гол онцлог нь юм. Энэ
судалгааны ажил нь CDIO инженерчлэлийн ажлын талбарын их сургуулийн орчны
мэдээллийг түгээх дэд бүтцийн удирдлага дор ДНМИС-ийнхан CDIO-д суурилсан
инженерчлэлийн боловсролд зориулсан ашигтай бөгөөд хямд-үнэ бүхий шийдлийг
гаргаж, хөгжүүлсэн байна. Манай электроник мэдээллийн инженерчлэлийн 4 жилийн
хөтөлбөрт зориулсан, төсөлд-суурилсан хичээлийн төлөвлөгөөг инженерчлэлийн
ажлын талбарын дэмжиж буй сургалт хэр идэвхитэй байгаа талаар танилцуулж
байна. CDIO-ийн ажлын талбарын зохион бүтээлт болон хөгжүүлэлтийн асуудлуудыг
хэд хэдэн бүтээлээс харж болно.
[5]-д анхны CDIO-ийн хамтарсан сургуулийн ажлын талбарын шинж чанаруудыг
танилцуулж ажлын талбарын загвар болон үйл ажиллагааны зааврыг санал
болгосон байна. Нэгдмэл сургалтанд зориулсан сурах орчны загвар болон бүтцийг
Queens коллеж дээр хөгжүүлсэн бөгөөд эдгээр нь CDIO –ийг дагаж мөрдөх
сургуулиудын шинэ бүтцийн ашигтай загвар болох бүрэн боломжтой. Шинэчилсэн
загвараар бий болгосон CDIO ажлын талбар нь инженерчлэлийн хөтөлбөрт хил
хязгаарыг бий болгосон бөгөөд яваандаа тэр нь замхран арилсан байна. [8] болон
[9]-д электроникийн инженерчлэлийн сонирхолтой нийтлэлийг харж болно.
Нэгдмэл хичээлийн хөтөлбөрийн хувьд загвар хэрэгжүүлэлтийн туршлага нь гол
үүрэг гүйцэтгэдэг. Андерсон зэрэг судлаачид загвар зохиох-бүтээх туршлагыг
системтэйгээр хөгжүүлсэн загвар бий болгох туршилтын төсөл хичээлд оруулж
болдог гэдгийг баталсан байна.[10], [11] –д механик инженерийн CDIO хичээлийн
хөтөлбөр дэх 4 нэгдмэл сургалтын төсөл нь оюутнуудад хавсарсан инженерчлэлийн
практикт суурилсан синхрончлогдсон загвар болон үйлдвэрийн үйл ажиллагааны
нарийн төвөгтэй туршлага болон олон төрлийн сургалтын багт суурилсан туршлага
зэргийг дэмжих боломж олгож байгаа юм. Уг төсөл нь төслийн менежментэд
зориулагдсан үйлдвэрийн мэт загвар болох LIPS загварыг ямар ч төрлийн загвар
хэрэгжүүлэлтийн төслийн ажилд ашиглаж болно гэдгийг харуулж байна [8].
Эмбеддэд системийн загварт танилцуулсан өрсөлдөөн нь оюутнуудын загвар зохиох,
бүтээх туршлагыг нэмэгдүүлээд байна. Энэхүү судалгааны ажил нь дараах зохион
байгуулалттай. Үүнд, эхний ээлжинд, бид нэгдмэл CDIO хөтөлбөрийг танилцуулах,
CDIO инженерчлэлийн ажлын талбарын загвар зохиох болон түүнийг бүтээх, ажлын
талбар CDIO сургалтын хөтөлбөр болон оюутны хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг
дэмжихээр хэрхэн ашиглагдаж байгааг хэлэлцэн үйл ажиллагааны менежментийн
асуудал болон ажлын талбарын оролцогчид зэргийг онцлох болно. Эцэст нь, бид
CDIO ажлын талбар нь инженерчлэлийн ангийн оюутнуудын боловсролыг хэрхэн
сайжруулж байгааг үзүүлнэ.
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ЗАГВАР ЗОХИОХ- БҮТЭЭХ (DI)
ТУРШЛАГА
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Хятадын сургуулийн системд, ердийн хичээлийн жил нь намар болон өвлийн
улирлаас бүрдэнэ. Оюутнууд, Хятадын шинэ жилийн үеэр 50 хоног, зуны улиралд 7
дугаар сараас 8 дугаар сарын хооронд амардаг. Бидний CDIO-ийн сургалтын
хөтөлбөрийн загварт намар, өвлийн улирлыг богиносгож 1 сарын, зуны улиралд 3
дугаар улирлыг төсөлд суурилсан сургалтанд зориулж онцгойлон танилцуулсан
болно. Бид энэ системийг “1321” систем гэдэг ба нэг хичээлийн жил 3 улирлаас
бүрдэх ба ердийн 2 улирал, 1 төсөлд-суурилсан сургалтын улирал болно гэсэн үг
юм.
CDIO-ийн сургалтын хөтөлбөр дэх намар, өвлийн улирлын хичээлийн загвар нь
холбогдол бүхий агуулгыг тодорхойлох тохиромжтой лабораторийн ажил болон
төслийг сонгох болон 4 жилийн нэгдмэл загвар зохиох-бүтээх туршлагын нэг хэсэг
болох курсийн ажлыг бий болгох зэргийг багтаана. Ердийн лабораторийн орчин
болон ажлыг зөвхөн эрдэм шинжилгээний судалгааг дэмжээд зогсохгүй мөн загвар
зохиох – бүтээх туршлагыг дэмжихээр дахин загварчилсан болно.
3 дугаар улиралд, бодит орчны нөхцөл байдал болох бүтээгдэхүүн бий болгох болон
үйл явцыг хэрэгжүүлэх талаар төслийн онцлог талыг оюутнуудад өгнө. Бүлэгт
хуваагдсан оюутнууд бодит болон бодит–орчинтой ойр төслийн менежментийн
дүрмээр удирдуулсан CDIO үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ёстой. Тэнхимээс оролцогч
гишүүд удирдагч болон зөвлөх маягаар ажиллана. Эцэст нь, үзүүлэн таниулах
материал зэргийг оюутнуудын баг бүх ангид өгч олон нийтэд нээлттэй болгоно.
Хичнээн сайн төлөвлөгдсөн нэг загвар зохиох-бүтээх туршлага нь оюутнуудыг загвар
зохиох-бүтээх үйл ажиллагааг төгс ойлголтоор хангахад хүрэлцэхгүй гэдэг нь
тодорхой [1].
Бид оюутнуудыг анхан шатнаас гүнзгийрүүлсэн хэлбэрээр дараалсан загвар зохиохбүтээх туршлагаар хангаж өгнө. Загвар зохиох-бүтээх бололцооны 4 мөчлөгийг 4
жилийн инженерчлэлийн хөтөлбөрт зохионо. Түүнээс гадна, хичээлийн /тэнхимийн/,
сургуулийн /улсын/, олон улсын түвшний загварын тэмцээн болон тусгай сонирхол
бүхий оюутны клуб гэх мэт хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг дэмжин санхүүгийн
болон тэнхимийн дэмжлэг зэргээр хангаж өгнө. Оюутнуудын сонголтуудын хувьд,
бидний хамтын хөтөлбөрт оролцоход нээлттэй бөгөөд нэмэлт бодит-ертөнцийн
ажлын туршлагыг олж авна. Идэвхитэй сургалт болон туршлагын сургалт нь
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн олон төрлийн мөчлөг буюу системийн хүрээнд болдог
бөгөөд оюутнуудад загвар болон түүний хэрэгжүүлэх чадвар, хувийн болон
хоорондын харилцааны чадварыг заах ба хүмүүжлийн мэдлэгийн сургалтыг
бататгана.
БОДИТООР СУРАХ НЭГДМЭЛ ОРЧИН
Их сургуулийн кампусыг 2000-2003 оны хооронд анх барьж эхлүүлсэн байна. 3А-н
хэмээн нэрлэгдэх их сургуулийн тооцооллын орчин нь, өөрөөр хэлбэл, бүх оюутнууд
болон тэнхимүүдэд техник хангамж, програм хангамжаар хангагдсан бөгөөд интернэт
болон заах, сургах эх сурвалжийг хэзээ ч хаана ч хэрэглэх боломжтой. Энэ нь, 21
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дүгээр зууны шинэ хүрээлэн барих стратегийн алсын бодлогын нэг хэсэг юм. ДНМИС
нь 13000 оюутны багтаамж бүхий нэгдсэн их сургууль юм. Кампуст цахилгаан эрчим
хүч болон өндөр хурдны интернэт зэргийг танхимууд, лабораториуд, номын сан
болон оюутны дотуур байранд холбож өгсөн байна. Сүүлийн үеийн дэд бүтцийн
хөгжлийн нэг хэсэг болох WIFI технологийг кампус даяар холбосон байна. Их
сургуулийн Заах-Сурахыг Дэмжих Төв нь кампус даяар 7 хоногийн 24 цаг дэмжих
нөөцийн менежментийн хэрэгслээр, тэр дундаа заах сурах нөөцөөр ханган өндөр
гүйцэтгэлтэй серверүүд болон том багтаамж бүхий төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон
байна.
Манай CDIO хөтөлбөрийн бодит сурах орчинд уламжлалт болон мультимедиа
танхим, хамгийн орчин үеийн лаборатори, семинарын өрөө, номын сан дах
сургалтын өрөө, болон инженерчлэлийн ажлын талбар зэрэг багтана. CDIO
шинэчлэл хийсний дагуу бүтээгдэхүүн судлал, үйл явц, систем бий болгох ур чадвар
зэргийг дэмжих Intel, IBM, Mentor Graphics, HP болон SAP зэрэг үйлдвэрлэлийн
удирдлага бүхий хэд хэдэн хамтарсан сургалт, судалгааны лабораториудыг бариад
байна. Эдгээр нөөцүүдийг Их Сургуулийн болон тэнхимийн түвшинд хоёуланд нь
удирдана. Өндөр түвшний хэрэглээг санал болгосноор онлайн захиалгын системийг
дээрхи нөөцүүдийг зохион байгуулах болон хуваарилахад ашиглана.
ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

АЖЛЫН

ТАЛБАРЫН

ЗАГВАР

ЗОХИОХ

БОЛОН

CDIO инженерчлэлийн боловсролын нэг хэсэг шинэчлэл хийсний дагуу шинэ
төрлийн инженерчлэлийн ажлын талбарыг бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн
сургалт болон инженерчлэлийн ур чадварыг дэмжихээр анхааралтай төлөвлөж
хөгжүүлээд байна. Манай CDIO инженерчлэлийн ажлын талбарын онцгой
шинжүүдийн нэг нь их сургуулийн орчны мэдээлэл түгээх дэд бүтэцтэй холбоотой юм.
CDIO төвийг “SOVO” – “Оюутны Албан Өрөө болон Хамтын Албан Өрөө” хэмээн
нэрлэгдэнэ. Талбайн хэмжээ нь, 6,800м2 байх ба Оюутны төвийн барилгын дээд талд,
оюутны дотуур байрны гудамжны эсрэг талд байрлана. SOVO-ийн гол үйл
ажиллагааг бидний CDIO – суурилсан заах болон сурах төв болгон тогтоогоод байна.
Тус төв нь оюутнуудын хувьд, “үржил шим сайтай хөрс” нь болоод их сургууль –
үйлдвэр – засгийн газар – корпорациудын хоорондын гүүр болж байгаа юм. Тус төвд
бүтээгдэхүүн буюу системийн мөчлөг болох C, D, I, O – ийн үе шатуудын талаархи
сургалтыг дэмжих 4 төрлийн ажлын талбараар хангаж байна. Хөтөлбөр нь хэдэн
зуун метр2 талбайн цөөн хэдэд нь оногдож байна.
Эдгээр байгууламжууд нь уян хатан ба олон үй ажиллагаатай мэдээлэлд-суурилсан,
мөн техник хангамжид суурилсан төсөл юм. Бүх ажлын талбарууд хичээлийн дараах
цагуудад, оюутнуудын хувьд нээлттэй юм. Харилцаа, сонсгол, яриа зэргийг хангаж
өгсөнөөр зөөврийн тавилга, цагаан самбар, проектор болон онлайн хандалт,
лабораторийн нөөц зэргээр тоноглогдсон ажлын талбарт баг болон хувийн ажлын
орон зай бүгд багтсан байна. Зураг 1-д Компьютерийн Ухааны ангийн оюутнууд
ажлын талбар дээр ажиллаж байгааг харуулж байна. Өмнө нь үзүүлснээр, бидний
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тооцооллын кампусын дэд бүтэц нь номын сан, CAD /CAM/ /EDA багаж болон
интернэт гэх мэтийн заах сурах нөөцийг 7 хоногийн 24 цагаар дэмжинэ. Манай
загварын ажлын талбарыг боловсруулсан ажлын ажлын талбартай хамтран ашиглах
буюу кампуст загвар хаа хэрэгтэй байна тэр газраа байж байх болно.
Бүтээх болон ажиллуулах ажлын талбар нь хөтөлбөрүүдийн хооронд ялгаатай байна.
Жишээ нь, электроник инженерчлэлийн ажлын талбар нь оюутнуудад жижиг болон
дунд электрон системийг бий болгох боломжийг олгох бөгөөд үүнд, багаж хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж, хэвлэсэн хэлхээсний самбарыг хийх төхөөрөмж, програм
хангамжийг бүтээгдэхүүн рүү интегралчлах компьютер; хэд хэдэн семинараас
бүрдсэн Digital Art хөтөлбөрийн ажлын талбарын тохиргоо, 2D/3D/CAD програм
хангамж, зураг зурах талбай, уран баримал барих, MTV бүтээл, стандартын телевиз
радиогийн студи зэрэг багтана. Зураг 2 болон 3-т оюутнууд төслийг загвараа бүтээж
байгаа болон загварыг туршиж ажиллуулах үе шатуудыг харуулж байна.

Зураг 1. Загвар зохиож буй оюутнууд
Ажиллуулж буй оюутнууд

Зураг 2. Бүтээж буй оюутнууд

Зураг 3.

SOVO төвийн загварын гол зорилгуудын нэг нь зочломтгой орчин, шавь төвтэй
сургалт, хэрэглэгчдэд ээлтэй, хүртээмжтэй болон харилцааны орчинг бүрдүүлэх
явдал юм. Тиймээс, оюутнуудад болоод тэнхимд оюутнуудыг сэдлийг төрүүлэх,
урам зориг өгөх орчинд хамтран ажиллах боломж олгож байгаа юм. 1 дүгээр давхарт,
тод өнгийн буйдан, ширээ сандал, кофений машин бүхий лоунжийг байрлуулсан
байна. Багийн ажил, олон нийтийн харилцаа болон олон нийтийн байгууламж зэргийг
дэмжин ажиллуулж байна. Үүнээс гадна, тус байгууламжид хэд хэдэн үзэсгэлэнгийн
танхим, их сургуулийн түүхийг үзүүлсэн орчин, инженерийн судалгааны төслийг
харуулсан, мөн өмнөх төгсөгчдийн амжилттай түүхийг өгүүлэх орчин зэргийг харж
болно. Эдгээр үзмэрүүд нь кампуст анхаарал татах зүйлсүүдийн нэг юм.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ БА АЛБАН ХААГЧИД
CDIO ажлын талбарын үйл ажиллагааны менежмент нь CDIO хөтөлбөрийн
амжилттай хэрэгжилтийн гайхалтай ач холбогдолтой зүйлсийн нэг нь юм. Төвлөрсөн
хоёр-түвшинт менежментийн систем нь заах сурах үйлчилгээг зохион байгуулахад
ашиглагдана. Тэдгээр үйл ажиллагаа нь түгээмэл болон тусгай гэсэн 2 төрөлд
хуваагдах ба энэ нь байнгын болон түр зуурын хэрэглээ гэж мөн хуваагдана. Их
сургуулийн түвшинд удирдах ажилтнуудын явуулж буй түгээмэл үйлчилгээг онлайн
захиалгын системээр захиалж болох юм. Лабораториудыг баярын өдрүүд болон
оюутнуудын амралтын өдрүүдээс бусад үед өглөөний 8 цагаас үдшийн 10 цаг хүртэл
ашиглах боломжтой. Улирал болгоны эхэнд тогтсон үйл ажиллагаануудыг хуваарийн
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дагуу зохион байгуулна. Жишээ нь, жил бүрийн үндэсний загварын тэмцээнийг 3-5
дугаар сарын хооронд буюу 3 сарын хугацаатай бэлдэх ёстой. Улирлын дунд үе
болон сүүл үе гэсэн хичээл ихтэй үеийн хуваарь нь бага зэрэг бэрхшээлтэй байдаг.
Дахин хэлэхэд, манай кампусын хаа сайгүй байх мэдээлэл түгээх орчин нь дээр
дурдсан хүндрэлийг багасгахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Оюутнууд аятайхан, байршил
сайтай орчинд сурах ба цөөн тооны хэдэн компьютерийн лабораториуд болон олон
нийтийн газар хэрэгтэй ба өндөр хэрэглээтэй бусад үйл ажиллагааг явуулахад илүү
их орон зай хэрэгтэй. Мөн оюутнуудын дунд тэнхимийн хүртээмжтэй байдал болон
үргэлжилсэн холбоо харилцааг дэмжинэ.
Сургалтын тэнхим болгон зориулалтын ажлын талбартай байна. Эдгээр ажлын
талбарыг SOVO-ийн удирдлага болон үйлдвэрийн менежментийн хувьд урд нь
дадлага туршлага олж авсан тэнхимийн гишүүний удирдлага дор оюутны баг
чиглүүлэн явуулах юм. Мөн төсөл бүрт техникийн туршлага бүхий тэнхим, зарим
практик туршлага хэрэгтэй бөгөөд тэдгээрт зөвлөх болон удирдан чиглүүлэгч
шаардлагатай.
CDIO ажлын талбарын үйл ажиллагааны бас нэг өөр бэрхшээлтэй асуудал нь албан
хаагчид юм. CDIO-ийн орчин нь олон тооны мэргэжлийн салбарт
ажиллах
түршлагатай тэнхимийн гишүүн хэрэгтэй. Гүнзгийрүүлсэн загвар хэрэгжүүлэх төсөл
болон бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт дэх хувийн үйлдвэрийн туршлагатай удирдлагын
дор үйл ажиллагааны менежмент нь зарим нэг тэнхимийн гишүүдийн хувьд
сонголтгүй болдог. Манай туршлагатай алба хаагчид нь CDIO хөтөлбөрт хангалттай
дэмжлэгийг хөгжүүлж хангахын тулд сургалт тутамд дор хаяж нэг гол хүн хэрэгтэй
байгаа гэдгийг харуулж байна. CDIO төслийг заан чиглүүлэх инженерчлэлийн
шаардагдах туршлага бүхий ийм төрлийн хүмүүс нь голдуу шинээр ажилд орсон
хүмүүс байна. CDIO хөтөлбөрт үр нөлөөтэй ажиллах багш нарыг шинээр авах,
хөгжүүлэх болон хөлслөх бодлого бий болоод байна. Практик туршлага олж авах
болон заах арга барилаа өөрчлөх цэвэр академик суурь бүхий тэнхимд туслах
сургалтын дамжаа, зөвлөгөө болон хөтөлбөр солилцох зэргийг санал болгосноор
бид тэнхимийг хөгжүүлэх шинэ хөтөлбөрийг санал болгоод байна. CDIO-ийн
шаардлагад нийцэх тэнхимийн зохион байгуулалтыг аажмаар өөрчилсөн. Одоогоор
тэнхимийн болон албан хаагчдын 20 хувь нь үйлдвэрийн туршлагатай, дор хаяж
өндөр чадвартай гол хүн сургалт бүр дээр бэлэн байдаг.
Техникийн мэдлэг чадвар дээр CDIO орчинд хичээл заах CDIO-ийн захирлууд болон
тэнхимийн гишүүд нь оюутнуудтай ажиллахад бэлэн хүмүүс байх ёстой. Шинээр
ажилд орсон инженерүүдийг залуучуудад хичээл заах хариуцлагатай байх талаас нь
бэлддэг. Тэд мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилладаг байсан бөгөөд нас залуу
оюутнуудтай үр нөлөөтэй харьцах чадвар дутмаг байдаг. Зөвлөгөө өгөх болон
тэнхимийн шинэ хандлагын хөтөлбөрийн сорилтуудыг инженерүүдэд танилцуулдаг.
CDIO ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР ЗОХИОХ-БҮТЭЭХ (DI) ТУРШЛАГА
Инженерчлэлийн боловсролын нэгээхэн хэсэг шинэчлэгдэхийн хэрээр 5000 гаруй
оюутантай 14 инженерчлэлийн хөтөлбөрт зориулсан CDIO хөтөлбөрийг CDIO-ийн
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зохицуулагч /хөтөч/-ийн дагуу маш дэлгэрэнгүй хөгжүүлээд байна[2]. Загвар зохиохбүтээх туршлага болон инженерчлэлийн ур чадвар нь нэгээс нөгөө рүү хувьсан
өөрчлөгдөж байдаг сургалтын хамааралтай. Бид CDIO
хөтөлбөрийнхөө заах,
сургах тал дээр шинэ соргог зүйлээр хангаж өгөн, 1200 оюутны 4 жилийн электроник,
мэдээллийн инженерчлэлийн хөтөлбөрт зориулсан загвар зохиох-бүтээх туршлагын
төлөвлөгөөг харуулж байна. Үүнд, сургалт, сургалт хоорондох мэдлэгийг 4 мөчлөгөөр
олгож байна. Хичээлийн хөтөлбөр болон хичээлийн хөтөлбөрөөс гадаархи үйл
ажиллагаа нь манай инженерчлэлийн нэвтрүүлж буй боловсролын нэг салшгүй хэсэг
юм гэдгийг харуулж байна.
E.I.E ХӨТӨЛБӨРТ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЗОРИУЛСАН

ЗАГВАР

ЗОХИОХ-БҮТЭЭХ

ТУРШЛАГЫН

Эхний жилийн төсөл. 1 дүгээр дамжааны эхний 2 улиралд математик, физик, англи
хэл, С програмчлалын хэл болон компьютерийн үндэс, инженерчлэлийн анхан шат
гэх мэт ерөнхий суурь хичээлүүдийг заана. 3 дугаар улиралд инженерчлэлийн загвар
зохиох-бүтээх туршлагыг С програмчлалын хэлний загвар зохиох-бүтээх төслийг,
эхнийх нь дискреткомпонент бүхий, нөгөө нь интеграл хэлхээ /IC/-т чип бүхий 2 радио
хүлээн авагчийн угсрах гэсэн 2 хэсэгт хуваана. Нэг нь нарийвчилсан бүрэлдэхүүн
хэсэгтэй, нөгөө нь интеграл хэлхээний чип байна.
Эхний хэсэгт, програм хангамжийн системийн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны суурь
зарчмыг онцолно. Оюутнууд 5 группээр ажиллах бөгөөд харилцаа, багийн ур чадвар
зэргээр дадлагажиж, хэрэглэгчийн хэрэглээнээс байгууллагад турших хүртэлх үйл
ажиллагаагаар дамжина. Төслийн менежментийн энгийн загварыг гол үе шатууд,
нэршил, төслийн баримтын загварууд, үзүүлэн зэргээр танилцуулна.
2 дугаар хэсэгт, оюутнууд бие дааж ажиллана. Электроникийн үндсэн элементүүдийг
таних, хүчдэл–гүйдлийн хэмжлэг болон бусад лабораторийн ашиглалт,
электроникийн схемийн загвар зохиох, цахилгаан утасны өнгө код ялгах, схемийн
ашиглалт, энгийн гагнуурын ажил зэргийг танилцуулах болно. Даалгаврууд энгийн
бөгөөд оюутнуудад бүтээх, турших үйл явцыг таниулах боломжийг олгоно. Оюутнууд
энэ улирлыг төгсөөд, өөрсдийн бүтээсэн радио хүлээн авагчийг сайжруулахаар цааш
суралцана. Зураг 5-д оюутны хийсэн FM радио хүлээн авагч хэрхэн ажиллаж буйг
харуулжээ. CDIO-ийн анхдагчдад санал болгосноор, бүтээгдэхүүний амьдралын
мөчлөгийн CDIO үйл явцыг дээрх програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн төсөл даган
мөрдөнө. Радио хүлээн авагчийн угсрах төсөл бол өөр зүйл юм. Хөтөлбөрийн энэ үе
шатанд оюутнуудад электрон хэлхээний хичээлийг санал болгоогүйгээр барахгүй,
инженерчлэлийн хувьд “хийснээр сурах нь хамгийн сайн арга” гэдэгт бид итгэдгээс
болж байгаа юм. Энэ төсөл нь жил болгон дунджаар 400 оюутанд 8 жилийн турш
хэрэгжсээр ирлээ. Багш оюутны хандлага нь эерэг байдаг.
2 хичээлд суурилсан тэмцээнийг дараагийн улиралд зохион байгуулдаг. 400 гаруй 1
дүгээр дамжааны оюутнууд “Алтан Гагнуурчин” цолны төлөө өрсөлдөнө. Зураг 6-д
“Бүтээлч шагнал” авсан гагнуурын “Гэрэлт Шоо” төслийг харуулж байна. Зураг 7-д С
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програмчлалын төсөлд ялсан 1 дүгээр байрны шагналын хэрэглэгчийн интерфэйсийг
харуулжээ.

Зураг 5. FM радио хүлээн авагч

Зураг 6. Гэрэлт шоо

Зураг 7. Програмын дэлгэц

2 дахь жилийн төсөл. 2 дахь жилийн инженерчлэлийн төслийн хугацаанд оюутнууд
алсын удирдлагатай машины хийцийг зохион бүтээх, моделийг загварчлах, турших
ажлыг гүйцэтгэнэ. Тоон электроник, аналоги электроник, микропроцессор, болон С
програмчлалын хэл зэрэг хичээлүүдээр олгодог мэдлэгийн хэрэглээ нь загвар
зохиох-бүтээх туршлагад шаардлагатай. Энэ төсөлд, PCB–гээр загварчлах CAD-ийн
хэрэглээ, гагнуур, нэг чиптэй микрокомпьютер болон EPPROM–ын програмчлал
зэрэг багтана. Энэ төслийн зорилго, урагш явах, ухраах, саадыг илрүүлэх, зогсоолын
болон хамгийн богино хугацаанд өгөгдсөн замаар хурдлах зэрэг цогц үйлдлийг
гүйцэтгэх машин бүтээхэд оршино. Зураг 8;9-д оюутнуудын бүтээсэн 2 загварыг
харуулжээ.
Төсөл анх, “үндэсний электроникийн загварын тэмцээн”-д зориулан хичээлийн
хөтөлбөрөөс гадуурх оюутны үйл ажиллагаа болон эхэлсэн юм. Энэ нь оюутнуудын
хувьд үнэ цэнэтэй, сургалтын үйл явц болсон гэдэг нь харагдаж байна. Дараа нь бид,
энэ сургалтыг кредит цаг бүхий загвар зохиох-бүтээх туршилтын хичээл болгож
хөгжүүлэхээр шийдсэн. 2 дугаар дамжааны оюутнуудад зориулж үүнийг сайтар
загварчилж боловсруулсан юм. Энэ нь оюутнуудын хувьд, өөрсдийн сонирхлын
дагуух машин бүтээх ажлаа гүйцэтгэхэд урам өгсөн ажил болсон. Оюутнуудыг
машины загварын үндсэн хэсгээр хангаж өгнө. Оюутнууд мөн 4-5 бүлэгт хуваагдаж
ажиллана. Эхний жил С програмчлалын хичээлд танилцуулсан ижил төслийн
менежментийн загварыг техник хангамжийн систем хөгжүүлэх хэрэгцээнд тааруулж
өөрчилнө. 2 дахь жилийн туршлагад, харилцааны ур чадварыг эхний жилд тодорхой
зааж дадлагажуулна. Мөн 2 дах жилийн төсөлд –суурилсан хэд хэдэн хичээлийг
заана. Энэ үед оюутнууд өөрсдийн хийсэн ажлыг ангийнхандаа танилцуулж,
өөрсдийн ажлын явц болон санааг бичмэл, тайлан хэлбэрээр илүү мэргэжлийн арга
барилаар хуваалцана.
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Зураг 8. Ухаалаг “мөрдөх” машины загвар
загварууд

Зураг 9. Уралдааны машины

3 дахь жилийн төсөл. 3 дахь жил нь, оюутнуудыг тэдний олж авсан шинэ мэдлэг
чадвараа ашиглах, гүйцэтгэлээ сайжруулах, нэмэлт онцлог шинжүүдийг
танилцуулахын тулд машины загварыг дахин загварчлах даалгавар гүйцэтгэнэ.
Загвар зохиох-бүтээх туршлагыг үйлдлийн систем, компьютерийн интерфэйс,
драйвер програмчлал, хэрэглээний програм хөгжүүлэлт зэрэг хичээлүүд дээр олж
авсан мэдлэгийг нэгтгэхийн тулд загварчилна.
4 дэх жилийн төсөл. 4 сарын суурь төслийг 6 сарын судалгааны төсөл дагана.
Сургалт, сургалт хоорондын болон инженерчлэлийн ур чадварын эцсийн хэрэгжилт
нь хичээлийн хөтөлбөр дэх загвар зохиох-бүтээх туршлагын 4 мөчлөгийг гүйцээнэ.
Оюутнуудын хувьд, суурь төслийн зорилго 4-5 хэсэгт бүр эхнээс нь эмбеддэд
системийг зохиомжлох, бүтээх юм. Төслийн сэдвийн жагсаалтыг оюутнуудад өгсөн
байх ба тэд жагсаалтаас сонголт хийж болно. Эсвэл сонголт хийхгүй ч байж болно.
Төслийн саналаа оюутнууд бодож олно. Зөвлөх нь баталсан тохиолдолд, оюутнууд
загварын шийдлээ гаргах бөгөөд электроникийн бүрэлдэхүүн хэсэг, эд ангиудаа
худалдан авах, техник хангамжийг бүтээх, програм хангамжаа хөгжүүлэх, системээ
ажиллуулах зэргээр туршиж үзнэ. Төслийн хүрэх үр дүн нь жинхэнэ гүйцэтгэлийг
харуулдаг ажиллуулж болох загварт мультимедиа танхимын албан ёсны үзүүлэн,
үйлдвэрийн стандартын дагуух загварыг ашигласан бичмэл тайлан, төслийн талаарх
үргэлжилсэн цогц бичиг баримт зэргийг багтаасан байна.
Судалгааны төслийг тэнхимийн зөвлөхийн удирдлага дор явуулна. Судалгааны
болон үйлдвэрлэлийн төслийн сэдвүүд нээлттэй байна. Зураг 10;12-т манай
тэнхимийн гишүүдийн хөгжүүлсэн, хийн ган хайлуулах төхөөрөмжийн удирдлагын
цахилгаан системийн загварыг харуулжээ. Оюутны баг төслийн судалгааны ажлаа
хийж дуусгасан. Тэгэхдээ CO-OP оюутнууд чадварлаг үйлдвэрийн багийн болон
тэнхимийн гишүүдийн удирдлага дор төгсөх жилдээ ажилладаг компанидаа
судалгааны ажлаа явуулах ёстой.

Зураг 10. Кабинет
буй систем

Зураг 11. Удирдлагын самбар

Зураг 12. Удирдаж

БИЗНЕСИЙН ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ
Хичээлийн хөтөлбөрт, загварчилсан сургалтаар SOVO нь хэдэн арван оюутны
үйлдвэрийн гэр нь болдог бөгөөд бүх хөтөлбөрийн оюутнуудад нээлттэй. Бизнес

From Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Cambridge Massachusetts, June 9-13, 2013

257

CDIO 2013 оны олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр орчуулга

эрхлэх хүсэлтэй оюутнууд нэгдэж, бизнесийн төлөвлөгөө зохион, их сургуулийн
оюутны-хамтарсан сангийн дэмжлэгийн төлөө өрсөлдөх юм. Төлөвлөгөөг профессор,
SOVO-ийн менежментийн ажилтан, үйлдвэрийн төлөөлөгч зэргээс бүрдсэн SOVO
Чиглүүлэх комиссоор баталсны дагуу компани нь SOVO-д албан ёсны бүртгэлтэй
болж, SOVO оюутны үйлдвэр болох юм. 9 сар тутам, компани бүр жилийн бизнестөлөвлөгөөгөө өргөн барьж, SOVO-д өөрсдийн санал болгосон төслөө бүртгүүлнэ.
Хагас болон бүтэн жилийн үнэлгээг SOVO –ийн албан тушаалтнууд хийнэ. Ажлын
талбарыг хэрэгцээ болон орон зайн боломжтой байдлын дагуу компанид онооно.
Оюутны бизнес эрхлэлт нь бие даасан байх ба SOVO-ийн дүрэм журмыг даган
мөрдөх ёстой. Хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд CEO, CFO-оос албан хаагч хүртэлх
бүх аж ахуйн бололцоотой албан тушаалын төлөө өрсөлдөнө. Нэвтрүүлж буй
боловсруулсан төслөөсөө олж авсан мэдлэг чадварыг ашигласнаар, оюутны бизнес
эрхлэлт их сургуулийн нийгмийн болон гадны үйлчлүүлэгчдийг үйлчилгээгээр хангах
боломж олгож байгаа юм. Үйл ажиллагааны үеэр оюутнууд, тэнхимийн
дэмжлэгтэйгээр бодит асуудлууд дээр ажиллах, мэргэжлийн ур чадварт суралцах,
бизнесийн харилцааг ухаарах, харилцааны ур чадвараа сайжруулах, багаар ажиллах,
хариуцлага, нийгмийн үнэ цэнэ болон хандлага зэргийг судлан ажиллана. Одоогоор
SOVO-д ойролцоогоор 1200 оюутан- ажилтан, 1500 дадлагажигчид ажиллаж байна.
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАНДЛАГА
Манай CDIO хөтөлбөрөөр, оюутнуудад орчин үеийн технологийг ашиглах боломж
болон шаардлагатай практик чадварыг олж авах дараалсан боломжуудыг олгоно.
Үйлдвэрлэлийн харилцаа холбоо байгуулах болон CO-OP хөтөлбөрийн ажлын
туршлага олж авах боломжууд шилдэг оюутнуудын хувьд нээлттэй. Инженерчлэлийн
боловсролын заах, сурах үйл явц нь бүс нутгийн, улсын, олон улсын тэмцээнээс
олон шагнал хүртсэн оюутнуудын тусгасан нэг хэсэг нь болох бөгөөд дээрх бизнес
эрхэлж буй оюутнуудын дундажаас дээш хувь нь манай төгсөгчид байх ба компаний
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн оюутны амжилтыг SOVO болон TOPCARES - CDIO
хөтөлбөрөөр хөгжүүлнэ. Сүүлийн хэдэн жилийн төгсөгчдийн судалгаа нь дадлага
туршлага байхгүй төгсөгчдөөс илүү ДНМИС–ийн SOVO-д ажиллаж байсан
төгсөгчдийн бизнес эрхлэх хандлага нь 2 дахин их байгааг харуулж байна. SOVO-ийн
оюутны бизнес эрхлэгчид нь улс даяар 200 гаруй компани байгуулан ажиллаж байна.
ДҮГНЭЛТ
Энэ судалгаандаа бид ДНМИС дээрхи CDIO ажлын талбарын загвар зохиох-бүтээх
ба түүний хөгжүүлэлтийг танилцууллаа. CDIO төвийг байгуулж, CDIO хөтөлбөр болон
оюутны бизнесийн ур чадвар болон бизнес эрхлэлтийн хөгжүүлэлтийг дэмжихийн
тулд бодит сургалтын орчин болон ажлын талбарыг ашиглаж байна. Үйлдвэрлэлийн
менежментийн тулгамдсан асуудлууд, ажлын талбарын ажилтнуудын сорилт зэргийг
тусгалаа. CDIO нэгдсэн хөтөлбөрийг шинэ соргог зүйлсээр ханган, ЭлектроникМэдээлэл Инженерийн хөтөлбөрт зориулсан 4 жилийн загвар зохиох-бүтээх
туршлагын төлөвлөгөөг танилцуулав. Эцэст нь бидний загвар зохиох-бүтээх
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туршлагын судалгаа нь бүх оролцогч талуудын зүгээс эерэг хандлагатай байгааг
харуулаад байна.
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