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1. ЧИЛИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ
ТҮВШНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
Симена Варгас
Чилийн Их Сургууль, Иргэний Барилгын Инженерийн Сургууль

АБСТРАКТ
2007 онд Чилийн Их Сургуулийн Физик, Математикийн шинжлэх ухааны
факультетэд инженерийн боловсрол олгох шинэ хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн.
Энэ хөтөлбөр нь CDIO стандартад суурилсан нь оюутны мэргэжлийн карьерт
нөлөөлсөнөөс гадна шинжлэх ухааны ач холбогдолтой болсон. Хөтөлбөрт
орсон гол өөрчлөлтүүдээс дурдвал оюутан эхний жилдээ Инженерийн удиртгал
(стандарт 5) хичээлийг үзэж, 2 дахь жилдээ эх загвар зохион бүтээх талаар
дадал, туршлагатай болно. Ингэснээр оюутан өөрийн үзсэн зохион бүтээх суурь
түвшний хичээлдээ тулгуурлан зохион бүтээж-хэрэгжүүлэх төсөл хийх чадварыг
(стандарт 5) эзэмшдэг. Энэ төслийн хичээл дээр шинэ бүтээгдэхүүнийг бодит
нөхцөл байдалд нь тохируулан зохион бүтээдэг. Өвлийн улиралд төслийн
хичээлийг 700 оюутан үздэг. Нэг анги 30 орчим оюутантай, 40-өөд багш заадаг.
Энэхүү өгүүлэгт 2008 оноос хичээлийг заахад гарсан хувьсал, дүн
шинжилгээний талаар орууллаа. Мөн оюутнуудын төслийн эцсийн үр дүнг
постер илтгэл, бүтээсэн эх загвараар нь дүгнэдэг.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Төслийн хичээл, үнэлгээ, эх загвар, ерөнхий ур чадварууд, 1, 4, 5, 6-р
стандартууд

ТАНИЛЦУУЛГА
Мэргэжлээ сайн мэддэг, олон талын ур чадвартай инженерүүд орчин үед
ховордсон хэмээн инженер ажилд авах хүсэлтэй компаниуд гомдолдог (Аnnus,
2004 он). Олон талын ур чадвар гэдэгт бүтээлч байх, харилцааны соёлтой,
тасралтгүй суралцах, багаар хамтарч ажиллах зэрэг олон чадвар багтана. Шинэ
оюутнууд ур чадвар муутай ч ажилд ороод орчноосоо, хувь хүн хоорондын
харилцаанаас суралцаж ур чадвараа дээшлүүлэн сайн мэргэжилтэн болж
болно. CDIO 4-р стандартын зорилго нь ур чадвартай холбоотойгоор тэдэнд
учирдаг бэрхшээлийг арилгах явдал юм. Инженерийн удиртгал хичээл дээр
оюутнууд бие дааж, мөн багаар ажиллаж, асуудал шийдвэрлэх инженерийн
практикт суралцаж, зохион бүтээх төслүүдийг гүйцэтгэдэг. Улмаар оюутнууд
ахисан түвшний бүтээгдэхүүн, систем зохион бүтээх, хөгжүүлэхэд суралцаж,
хувь хүн, хувь хүн хоорондын харилцааны мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг
эзэмшдэг. 2007 оноос Чилийн Их Сургууль CDIO хөтөлбөрийн 4-р стандартыг
нэвтрүүлж, инженерийн 2 мэргэжлийн нэгдүгээр курсын оюутнуудад
Инженерийн удиртгал хичээлийг зааж эхэлсэн. Инженерийн удиртгал хичээлийг
үзэх олон оюутан (100 орчим оюутан) байсан. Иймд оюутнуудыг 5 хүнтэй багт
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хувааж, бүтээлч төсөл дээр ажиллуулсан. Оюутнууд Зохион бүтээх-Хэрэгжүүлэх
туршилтыг хэрхэн хийсэн талаараа танилцуулсаны эцэст тэдний ерөнхий ур
чадварыг шалгаж, дүгнэдэг болсон.
Эхний үед оюутнууд бүтээгдэхүүн, системийг Бодож сэтгэх, Төлөвлөж
загварчлах, Туршин хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах ур чадвар (5-р
Стандарт) эзэмшинэ. 3-р улирлын заавал суралцах хичээлд EI2001
Инженерийн төслийг оруулсан. Энэ хичээл дээр оюутнууд барилга, цахилгаан,
уул уурхай, компьютерийн салбарын багш нарын бэлтгэсэн 30-40 төслийн
сэдвүүдээс нэгийг нь сонгох ёстой. Ингээд 3-5 оюутантай багт болж ажилладаг.
CDIO хөтөлбөрт суурилсан шинэ хичээлийг 6 жилийн турш заахад гарсан
хувьслын талаар энэ өгүүлэгт бичлээ.
EI2001 ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөрийн гол зорилго нь бодит хэрэглээнд тулгуурласан шинэлэг
шийдэлтэй төсөл, дадлагын ажилд оюутнуудыг татан оролцуулснаар тэдэнд
бодож сэтгэх, төлөвлөж загварчлах, туршин хэрэгжүүлэх, ажиллуулан ашиглах
ур чадварыг олгоход оршино.
Зорилтуудаас дэлгэрэнгүй дурдвал:









Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгээ ашиглаж оюутан шинэ мэдлэгтэй
болох боломжийг олгох
Бүтээлч ур чадварыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх
Шинэ загвар/Модель бодож сэтгэх, боловсруулах, тооцоолол хийх, эх
загвар бүтээх, программ ашиглаж ажиллах, математик тооцоолол,
симуляци хийх ур чадварыг хөгжүүлэх
Чанартай эх загвар бүтээх чадварыг хөгжүүлэх
Чухал төслүүд дээр том багаар ажиллуулах
Харилцааны ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд янз бүрийн арга хэрэглэх
Төслийн хичээлээр дамжуулан инженерийн мэргэжилдээ дуртай,
сонирхолтой болгох

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬСАЛ
Чилийн Их Сургуулийн Инженерийн сургууль дээр 2007 оноос шинэ оюутнууд
эхний улиралдаа EI1101 Инженерийн удиртгал хичээлийг үзэж эхэлсэн. 2008
оны намрын улирлаас шинэ төлөвлөгөөг мөрдөж ажилласан. EI2001 хичээлийг
үзсэн оюутнуудын тоог 1-р хүснэгтэд харуулав. 2008 оны намрын улиралд
EI2001 хичээлийг нийт 751 оюутан, хаврын улиралд 120 оюутан сонгосон.
Удаах жилүүдэд дунджаар 20 оюутан нэмэгдэж байсан. Ийнхүү сүүлийн таван
жилд оюутны тоо 94%-тай болсон. Инженерийн удиртгал хичээлийг эхний жилд
зааж эхэлсэнтэй холбоотойгоор зарим хичээлүүд хасагдаж сургалтын шинэ
арга зүй нэвтэрсэн. Манай Инженерийн сургууль иргэний барилгын инженерийн
9 мэргэжил (механик, математик, аж үйлдвэр, цахилгаан, компьютер,
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биотехнологи, уул уурхай, хими, иргэний барилга), мэргэжлийн зэрэг олгох 3
(одон орон судлал, физик, геофизик) ба геологийн хөтөлбөрөөр сургалт
явуулдаг. 2013 оны намрын улиралд геологийн хөтөлбөрт EI2001 хичээлийг
үзээгүй. Математик инженерийн мэргэжилд ганц багш байсан (Хүснэгт 2). Учир
нь байгаль орчны дадлагатай байсан.
Хүснэгт 1.
Чилийн Их Сургуулийн Инженерийн хөтөлбөрт оролцсон оюутнуудын тоо
Хичээл
EI1011
EI2001

2007
638
-

2008
645
751

Хичээлийн жилийн намрын улирал
2009
2010
2011
671
780
791
586
631
685

2012
765
703

2013
779
707

Төсөлд оролцсон оюутнуудын тоог мэргэжил бүрээр нь 1-р зурагт үзүүлэв.
Иргэний барилгын төсөлд хамгийн их оюутан оролцсон. Учир нь энэ мэргэжлээр
суралцах сонирхол их байдаг. Харин 2011, 2013 онуудад бүх мэргэжлээр
оюутнууд жигд тоотой оролцсон. 2008-2013 оны инженерийн хөтөлбөрт 245
багш оролцсон (2-р хүснэгт). 2008 оноос хойш жил бүр тогтмол 40 орчим багш
хөтөлбөрт идэвхитэй хамрагдсан (2-р зураг). Зарим нэг мэргэжил дээр цөөн
багш ажиллаж байгааг 3-р хүснэгтээс харж болно. Мөн 13 профессор хөтөлбөрт
тогтмол оролцож байснаас 8 нь бүтэн цагийн ачаалалтай профессорууд. 3-р
зурагт нэг мэргэжлийн оюутнуудын хамгийн их ба бага тоог үзүүлэв. Нэг
мэргэжлийн төсөлд оролцох оюутнуудын тоог хязгаарласнаар мэргэжил бүр
ижил тоотой оюутантай болсон.
Хүснэгт 2.
2008-2013 оны намрын улиралд EI2001 хичээлд оролцсон багш, оюутны тоо
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хичээлийн чиглэл
Механик инженер (МИ)
Математик инженер (МА)
Аж үйлдвэрийн инженер (АҮ)
Цахилгааны инженер (Ц)
Компьютерийн шинжлэх ухааны инженер (КШУ)
Биотехнологи, Химийн инженер (Б-Х)
Уул уурхайн (УУ)
Иргэний барилга (ИБ)
Одон орон судлал (ООС)
Физик (Ф)
Геофизик (ГФ)

Оюутны тоо
35
17
631
637
726
457
291
937
126
68
138

Багшийн тоо
2
1
37
26
39
32
15
70
9
5
9
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Зураг 1. Мэргэжил бүрийн төсөлд оролцсон оюутнуудын тоо
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Зураг 2. EI 2001 хичээлийг заасан багшийн тоо

Зураг 3. Нэг мэргэжлийн төсөлд оролцсон оюутнуудын хамгийн их, бага тоо

ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Оюутнууд улирлын явцад хийж буй төслийнхээ талаар аман болон бичгийн
илтгэл бэлддэг. Ингээд улирал дуусахад багийн гишүүд хийсэн эх загвараа
ажиллуулж, үр дүнгээ танилцуулж, дүгнүүлдэг (4-р зураг). 5-р, 6-р зураг дээр
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үзүүлсэн графикаас харахад оюутнууд (4)- тэнцсэн дүнгээс (7)- онцсайн хүртэл
дүн авчээ. Дүнгийн голч-5.8, стандарт хэлбийлт- 0.54. Харин 2011 оны
хичээлийн жилд авсан дүн ихээхэн хэлбэлзэлтэй гарсан (7-р зураг).

Зураг 4. Явцын аман илтгэл, улирлын эцсийн шалгалт

Зураг 5. EI2001 хичээлд
оюутнуудын авсан
дундаж дүн

Зураг 6. EI2001 хичээлд
оюутнуудын авсан дүнгийн
дундаж стандарт хэлбэлзэл

Зураг7. 2011 оны намрын улиралд оюутнуудын авсан дээд, доод дүн

Зарим оюутнууд энэ хичээлд тэнцээгүй. 2008, 2012 оны хичээлийн жилийн
намрын улиралд 42 оюутан тэнцээгүй. Энэ нь зохион бүтээж хэрэгжүүлэх
төслийн хичээл өөрчлөгдсөн, мөн оюутны эсэргүүцэл гарсантай холбоотой
байлаа. Ерөнхийдөө 8 мэргэжлийн оюутнууд тэнцээгүй байна.
Улирлын төгсгөлд багш, оюутнууд өөрсдийн төсөл, постер үзүүлэн, бүтээсэн эх
загвараас шалгаруулалтанд сонгож бэлтгэдэг. Хаврын улирал эхэлсэний дараа
2-3 долоо хоногт шалгаруулалтыг зохион байгуулж, хамгийн шилдэг төсөл,
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шилдэг постер үзүүлэнг шүүгчид сонгон шалгаруулдаг. 8-р зурагт шалгаруулах
арга хэмжээ явагдаж буйг, 9-р зурагт зарим постер үзүүлэнг харууллаа.

Зураг 8. EI2001 хичээлийн үзүүлэнг шалгаруулах арга хэмжээ

Зураг 9. EI2001 хичээлийн постер үзүүлэн

Оюутнуудын дадлагын ажил явуулдаг байрыг зассан. Хуучин лабораторийн
уламжлалт төхөөрөмжүүдийг халж шинэ лазер зүсэгч, 3 хэмжээст принтерийг
ашиглаж байна. Оюутнууд өөрсдийн зохион бүтээсэн эх загвараа ФабЛаб
(FabLab)-д хийж байна.

Зураг 10. Уламжлалт лаборатори ба орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүд

Оюутнууд үзсэн хичээл, багш нартаа үнэлгээ өгдөг. Тэд профессор багш нарын
мэдлэг сайн боловч зарим үед тэд нар хичээлд оролцохдоо хангалтгүй ханддаг
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гэж үзсэн. Оюутнууд төслөө дуусгахад их хөдөлмөрлөх шаардлагатай байна
гэсэн.
ДҮГНЭЛТ
Хичээлийн үндсэн зорилтууд биелсэн гэж үзэж байна. Хичээлийн төгсгөлд
оюутнууд дунд зэргийн түвшний инженерийн төсөл, дадлагын ажил гүйцэтгэх,
эх загвар зохион бүтээх, хөгжүүлэх, түүнийгээ тодорхой хэмжээнд ажиллуулах
чадвартай болсон. Мөн тэд нар төслийнхээ гүйцэтгэлийн талаар чөлөөтэй
танилцуулж сурсан. Гэвч дараагийн улирлын хичээлүүд дээр харилцааны ур
чадварын талаар үргэлжлүүлэн заах шаардлагатай. Энэ төслийн хичээлд
оюутны ёс суртахуун тусгагдаагүй учраас цаашид энэ чиглэлийг боловсруулах
хэрэгтэй. EI2001 хичээлийн агуулга улам сайжирч хөгжиж байна.
АШИГЛАСАН НОМ ХЭВЛЭЛ
1. Annus, T. (2004) Identification of transversal competences and qualifications.
Summary and conclusions. Identifying skill needs for the future. From research to
policy and practice.
2. Susanne Liane Schmidt, Olga Strietska-Ilina, Manfred Tessaring, Bernd Dworschak
(eds.). Cedefop Reference series, 52
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2.CAPSTONE ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНД РУБРИКИЙГ ХЭРЭГЛЭЖ
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ
Флекс Тио, Жоелле Конг, Райн Лим, Эдмунд Тео
Инженерийн Сургууль, Наняангийн Политехникийн сургууль, Сингапур

ХУРААНГУЙ
Мультимедиа ба Мэдээлэл Харилцааны Технологийн Дипломын capstone
төслийн хичээл дээр оюутнууд шинэ шийдлүүд зохиох, хөгжүүлэх, танилцуулах
замаар техникийн, харилцааны ур чадварууд эзэмшиж практикт ашиглахад
суралцдаг. Энэхүү өгүүлэгт capstone төсөлд рубрик ашиглаж үнэлгээний иж
бүрэн загвар гаргасан тухай, рубрикийг боловсруулсан туршлага, мэдээллийн
технологийн аппликэйшн, хэрэгслүүдийг хэрхэн ашиглах болон багш
оюутнуудын санал хүсэлтийн талаар танилцуулна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Үнэлгээ, рубрик, сургахуйн ухаан, capstone төсөл, CDIO стандарт 7,8
ОРШИЛ
Наняангийн Политехникийн сургуулийн Инженерийн сургуулийн Мультимедиа,
Мэдээлэл Харилцааны Технологийн мэргэжлээр (Diploma of Multimedia and
Infocomm Technology-DMIT) суралцаж буй оюутнууд сүүлийн хичээлийн жилд 12
долоо хоног capstone төсөл хийж гүйцэтгэдэг. Оюутнууд энэ төслийг
гүйцэтгэснээр сурсан мэдлэг, чадвараа бодит амьдралд ашиглан инновацийн
шийдлүүд гаргах, хөгжүүлэх боломжтой болдог. Төслийн зорилго нь
үйлдвэрлэлийн эсвэл өрсөлдөөны шаардлага, багш, оюутны саналаас хамаарч
өөр өөр байдаг. Үйлдвэрлэлийн төсөл техникийн нарийн тооцоолол шаарддаг
бол өрсөлдөөний төсөлд илүү их бүтээлч санаачлага, инноваци орсон байдаг.
Багш нар ихэвчлэн технологийн төслүүд санал болгодог ба оюутнуудад зарим
аппликэйшн чөлөөтэй ашиглахыг зөвшөөрдөг. Мөн оюутнууд өөрсдийн төслийг
санал болгож болно. Энэ нь тэдний төслийн гүйцэтгэлд эерэг нөлөө үзүүлдэг.
Багш, оюутнууд нь нягт хамтран ажилладаг. Ихэнх оюутнууд бие дааж төсөл
дээр ажилладаг. 12 долоо хоногт техникийн ноу-хау, төсөл хөгжүүлэх,
техникийн, харилцааны ур чадварууд эзэмшиж, насан турш ажиллах чадварт
сурдаг. Мөн төслийн тайлан бичих, илтгэх ур чадвар нь хөгждөг. Төслийн
үнэлгээнд оюутнуудын хандлага, техникийн гүйцэтгэл, тайлан, илтгэх чадвар
нөлөөтэй. Төслийг амжилттай болгохын тулд оюутнуудыг идэвхижүүлсэн,
түүнчлэн шударгаар үнэлэх процессыг тодорхойлдог үнэлгээний рубрикийг
боловсруулав. Gray [2]-ийн хэлсэнчлэн ийм хүчин чармайлт гаргах үндсэн
шаардлагууд гарч ирсэн.
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СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД БА CDIO
УР ЧАДВАРЫН ЖАГСААЛТ
Capstone төслийн үнэлгээнд сургуулиас тавьдаг шалгуур үзүүлэлтийг Хүснэгт 1д харуулав. Шалгуур үзүүлэлт бүр үнэлгээний хамрах хүрээг харуулсан
тайлбартай.
Хүснэгт 1

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт ба тайлбар
Шалгуур үзүүлэлт
Хандлага
Санаачлага
Мэдлэг
Бүтээгдэхүүн
Баримт бичиг
Илтгэл

Тайлбар
Оюутан төсөлд сонирхолтой байж, идэвхитэй оролцох хэрэгтэй.
Үүргээ ухамсарлаж, хариуцлагатай хандана.
Оюутан асуудлыг шийдвэрлэхэд хичээл зүтгэл гаргана.
Оюутан төслийг сайн ойлгосон байх. Оюутан суралцах хугацаанд
эзэмшсэн мэдлэгээ ашиглаж, асуудлыг шийдвэрлэхэд идэвхитэй
оролцоно.
Оюутан шаардлагын дагуу тодорхой нэг зориулалттай, баталгаатай,
хэрэгжихүйц бүтээгдэхүүн
/ аппликэйшны загвар гаргаж,
хэрэгжүүлнэ.
Оюутан төслийн тайланд гаргасан санаа, концептыг дарааллаар нь
ойлгомжтой, хоорондын уялдаатай бичнэ. Мөн техникийн
үзүүлэлтүүд, биелэлтийг тодорхой, ойлгомжтой хийнэ.
Оюутны илтгэл зөв дараалалтай, харилцан уялдаатай, ойлгомжтой,
тодорхой байна. Оюутан зарим нэгэн туслалцаа авч болно. Оюутан
хэл ярианы чадвар сайтай байх ба цагтаа багтааж илтгэх хэрэгтэй.

Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд v 2.0 [1]-CDIO ур чадварын жагсаалтын үндсэн
сэдвийг хамарсан (хүснэгт 2).
Хүснэгт 2

CDIO ур чадварын жагсаалтыг үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлтэд байршуулах нь
Шалгуур
үзүүлэлт
Хандлага
Санаачлага
Мэдлэг
Бүтээгдэхүүн
Баримт бичиг
Илтгэл

2.1
●
●

CDIO ур чадварын жагсаалт, хувилбар 2.0
2.4
3.2
4.3
4.4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4.5
●
●

CDIO 2.0 хувилбар нь дараах мэдлэг, ур чадварын жагсаалтыг багтаана. Үүнд:
2.1 Учир шалтгааныг олох, асуудал шийдэх
2.4 Хувь хүний хандлага, сэтгэлгээ
3.2 Мэдээлэл солилцох
4.3 Санаачлах, Систем Инженер ба Менежмент
4.4 Зохион бүтээх
4.5 Хэрэгжүүлэх
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Энэхүү ур чадварын зургаан үзүүлэлт нь бүтээгдэхүүн, илтгэл, тайлан гэсэн
гурван үзүүлэлтээр үнэлэгдэнэ. Үнэлгээний үзүүлэлт бүр нь 2 ба түүнээс дээш
шалгуур үзүүлэлтийг хамарсан. Үнэлгээний комисс оюутны төслийн илтгэлийг
хуваарийн дагуу 6, 12-р долоо хоногт шалгана. Төслийн удирдагч өөрийн
оюутны бүтээгдэхүүн / аппликэйшн, төслийн тайланг үнэлж, шалгах үүрэгтэй.
Өмнө нь төслийг онц, сайн, дунд гэсэн үнэлгээгээр дүгнэж байснаас биш
Хүснэгт 1-д бичсэн ур чадварын үзүүлэлтүүд байгаагүй. Одоо хэрэглэж буй
удирдамж төслийг дэлгэрэнгүй аргаар дүгнэдэг ч, багш, оюутныг үнэлэх
шаардлагыг бүрэн тусгаагүй.
Тиймээс рубрикийн үнэлгээг боловсруулж,
төслийн турш оюутныг үнэлэхэд хэрэглэж байна. Энэхүү өгүүлэгт бид хэрэглэж
буй рубрик, илтгэл, тайлан болон үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгийг танилцуулна.
РУБРИК
Рубрик боловсруулах, түүнийг хэрэглэх гол зорилго нь: нэгдүгээрт төслөөр
дамжуулан багш, оюутныг шударгаар үнэлэх явдал юм. Үүний тулд багш,
оюутнуудтай үнэлгээний удирдамжийн талаар нийтлэг ойлголтыг хуваалцах
шаардлагатай. Хоёрдугаарт, төслийг илүү сайн байлгах үүднээс багш
үнэлгээний хүснэгтээр дамжуулан төслийн явцын гүйцэтгэлд санал, хүсэлт
гаргах нь оюутны хандлага, идэвхи зүтгэлийг илүү сайжруулдаг.
ИЛТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ
Оюутныг өөртөө итгэлтэй илтгэгч болгож хөгжүүлэх нь төслийн модулийн үр дүн
юм. Оюутнууд сapstone төслийг хийх үедээ түүний явцын талаар дор хаяж
гурван удаа илтгэх хэрэгтэй. Мөн хоёр удаа үнэлгээний комисст албан ёсны
илтгэл тавина. Илтгэлийн үнэлгээний рубрикийг боловсруулснаар багш
шударга, тохирсон үнэлгээ тавих боломжтой. Рубрик нь оюутны илтгэл тавих
чадварыг үнэлэхээс гадна дараах дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг үнэлдэг. Үүнд:
хандлага, санаачлага, мэдлэг ба бүтээгдэхүүн. Оюутны өөрийн төслийн
техникийн үзүүлэлт, гүйцэтгэлийг илтгэх чадварыг мөн үнэлнэ. Хүснэгт 3-т
илтгэлийн үнэлгээний рубрикийн ангилал ба CDIO ур чадварын жагсаалтын 2.0
хувилбарын сэдвүүдийг харууллаа. Зураг 1-т илтгэлийн үнэлгээний рубрикийг
бүхэлд нь харуулав.
Хүснэгт 3

CDIO ур чадварын жагсаалтад илтгэлийн үнэлгээний
рубрикийг байршуулсан нь
Илтгэлийн рубрикийн ангилал
Илтгэлийн
механик
Илтгэлийн
агуулга
Техникийн бүрэн

Хүргэлт
Асуулт,
хариулт
Зохион
байгуулалт
Материал

CDIO ур чадварын жагсаалт, хувилбар 2.0
2.1
2.4
3.2
4.3
4.4
4.5
▲
○

○

○

○

▲

○

▲

○

▲

▲

▲

○

○

○

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.

12

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

бүтэн байдал

(зураг,
диаграмм г.м)
Техникийн
ойлголтын
түвшин
Дизайны
үндэслэл
Санаачлага: Хүчин чармайлт, бие
даасан байдал, өвөрмөц шинж
Хамрах хүрээний гүйцэтгэл

○

▲

○

○

○

○

▲

○

○

○

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○ : Шууд үнэлгээ, ▲ : Шууд бус үнэлгээ
Зураг 1. Оюутны үнэлгээний хүснэгт
Админ дугаар:
Оюутны нэр:

Илтгэлийн арга
зам
- Хүргэлт
- Асуулт,
хариулт

Хүлээлтээс
доогуур
Илтгэл нь
үзэгчдэд
ойлгомжгүй,
слайдтай
таараагүй
Ихэнх
асуултанд
хариулж
чадаагүй

Илтгэлийн
агуулга
- Бүтэц
- Туслах
материалууд

Төлөвлөөгү
й, логикгүй
дараалалта
й
Маш бага,
эсвэл ямар
ч туслах
материалгү
й, жишээ
нь: үзүүлэн

Техникийн ур
чадвар
- Техникийн
ойлголтын
түвшин
- Дизайны
байдал

Төслийн
техникийн
үзүүлэлтийг
ойлгоогүй

Дизайн нь
төслийн
зорилтууда
д хүрч
чадаагүй

Хүлээлтэд
хүрч байна
Илтгэлийг
ойлгоход
хүндрэлтэй,
мэдээллийг
сайжруулах
боломжтой
Зарим
асуултанд
хариулж
чадсан

Гүйцэтгэлийн түвшин
Хангалттай
Сайн

Онц

Илтгэх байдал
сайн, үзэгчид
ойлгох
боломжтой,
гэвч бичгийн
хэв маш хэцүү
Ихэнх
асуултанд
хариулж
чадсан

Илтгэх байдал
нь сайн, жигд
учир үзэгчид
ойлгох
боломжтой

Илтгэлийг
сонирхолтой,
уран тод учир
сонирхол татсан

Бүх асуултанд
сайн хариулж
чадсан

Төлөвлөсөн
боловч
бүтэц/дараа
лал дээр их
холбоос
алдагдсан
Туслах
материал
хэрэглэсэн
боловч
сэдэвтээ
оруулаагүй,
тайлбарлааг
үй
Төслийн
зарим
техникийн
үзүүлэлтийг
тайлбарласа
н

Төлөвлөсөн
боловч
бүтэц/дараала
л дээр бага
зэрэг холбоос
алдагдсан
Туслах
материал
хэрэглэсэн,
сэдэвтээ
оруулж,
тайлбарласан

Төлөвлөсөн,
авцалдаатай
бүтэц/дараалал
тай

Бүх асуултанд
сайн хариулж
чадсан,
асуултыг
урьдчилан харж
чадсан
Төлөвлөсөн,
уялдаатай,
сонирхолтой
бүтэц/дараалал
тай

Төслийн ихэнх
техникийн
үзүүлэлтийг
тайлбарласан

Төслийн бүх
техникийн
үзүүлэлтийг
тайлбарласан,
мөн холбогдох
техникийн
хязгаарлалтууд
ыг ойлгосон

Дизайн нь
төслийн
зарим
зорилтуудад
хүрч чадсан

Дизайн нь
төслийн ихэнх
зорилтуудад
хүрч чадсан

Дизайн нь
төслийн бүх
зорилтуудад
хүрч чадсан

Туслах
материал үр
дүнтэй
хэрэглэсэн,
сэдэвтээ
оруулж,
тайлбарласан

Туслах
материал үр
дүнтэй,
шинэлэгээр
хэрэглэсэн,
сэдэвтээ
оруулж,
тайлбарласан
Төслийн бүх
техникийн
үзүүлэлтийг
тайлбарласан,
мөн холбогдох
техникийн
хязгаарлалтууд
ыг давж
гүйцэтгэсэн
Дизайн нь
төслийн бүх
зорилтуудаас
давж гарсан,
ирээдүйг
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Санаачлага
- Асуудл
ыг
шийдвэ
рлэх
хүчин
чармай
лт, бие
даасан
байдал
,
өвөрмө
ц шинж
Хамрах
хүрээний
гүйцэтгэл

Төсөлд
хичээл
зүтгэл,
сонирхол
харагдсангү
й

Удирдагчи
йн
зөвлөсний
дагуу
зарим
нэгэн
оролдлого
гаргасан

Удирдагчий
н зөвлөсний
дагуу олон
дахин
оролдлого
гаргасан

Удирдагчийн
зааврын
дагуу өөрөө
бие даан
туршилт
явуулсан

Төслийн
хамрах
хүрээг арай
ядан
гүйцэтгэсэн

Төслийн
хамрах
хүрээг
заримыг
нь
гүйцэтгэсэ
н ч ач
холбогдол
той
хэсгийг нь
орхигдуул
сан

Төслийн
зарим ач
холбогдолт
ой хэсгийг
нь
гүйцэтгэсэн

Төслийн
ихэнх хэсгийг
нь
гүйцэтгэсэн

бодолцож үзсэн
Өөрөө туршилт
явуулж, бие
даасан байдал,
хүчин чармайлт,
шинэлэг
байдлаар
шийдэл
харуулсан

 Төслийн
хамрах
хүрээг бүрэн
буюу
давуулан нь
гүйцэтгэсэн

Үнэлгээчдийн сэтгэгдлүүдээс:
Майкл Чеонг: Сайн илтгэл байна, тодорхой, санаагаа сайн илэрхийлсэн. Илүү
сайн дүн авахын тулд шинэ онцлог шинжүүдийг хөгжүүлэхэд хичээн
ажиллаарай. Чи үүнээс илүүг хийж чадна.
Тан Чинг Вай: Илтгэх ур чадвар сайн байлаа.
Англи хэлний түвшин сайн байна.
Үнэлгээ өгч буй хүн бүр асуулгын хуудасны хуулбарыг авах хэрэгтэй.
Бенсон Ван: Сайн илтгэл байна.
Чиний илтгэл ихэнхдээ 2 аттрибутын хоорондын харилцан хамаарлын тухай
байлаа. 3 буюу 4 аттрибутын хоорондын харилцан хамаарлыг олох тухай
байвал ямар вэ?
Мөн цуглуулахдаа олон оюутныг хамруулбал ямар байх тухай бодож үзээрэй.
Зураг 2. Рубрикээр илтгэлийг үнэлэх үндсэн ангиллууд

ТАЙЛАНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Тайлангийн үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь оюутны төслийн баримт бичиг,
мэдлэг, хандлагыг шууд үнэлэх боломжийг бидэнд олгож байна. Илтгэлийн
үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгээр оюутны санаачлага, бүтээгдэхүүний чанарын
зарим түвшинг үнэлж болно. Тайлангийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг
боловсруулснаар, Хүснэгт 4-т үзүүлсэн зургаан ангилалтай рубрикээр оюутныг
үнэлдэг. Оюутны сapstone төслийн тайланг өмнө нь дүгнэдэг байсан үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлтийг CDIO ур чадварын жагсаалтын 2.0 хувилбарын сэдвүүдтэй
харьцуулж харуулав (Хүснэгт 4). Энэхүү рубрикийн гол түлхүүр үзүүлэлт бол
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үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсэгт цаг хугацаандаа хийсэн байх, хариуцлагын
хүчин зүйл (хандлага)-ийг оруулсан явдал юм. Тайланг үнэлэхэд үндсэн ба
үндсэн бус ангиллуудыг Зураг 2 ба Зураг 3-т тус тус харуулав.
Сүүлийн жилийн төсөл – Тайлангийн үнэлгээний рубрик

Техникийн
бичилт
 Техникийн
ойлголтын
түвшин
 Техникийн
тайлбарын
алдаагүй
байдал

Хүлээлтээс
доогуур (1)
 Техникийн
хамрах хүрээ
нь техникийн
ухагдахууныг
дутуу
ойлгосон
байдлыг
илтгэнэ
 Техникийн нэр
томъёог буруу
хэрэглэх
нь
дутуу
ойлгосныг
илтгэнэ

Бичлэгийн
механик
 Агуулга
 Хураангуй
байх
 Уялдаа
холбоо

 Шаардлагатай
сэдвүүдийг
харуулсан
агуулга
хангалтгүй
 Бүтэц ба явц
байхгүй
хоосон
жагсаасан
мэдээллүүд
 Бүтэц байхгүй
буюу
оролдсон
боловч
уншигчид
ойлгомжгүй

Зөв бичгийн
дүрэм,
цэг
таслал

Дүрмийн алдаа,
цэг таслал, зөв
бичгийн
дүрмийн алдаа
их
учир
илтгэлийг
ойлгомжгүй
болгож байна

Гүйцэтгэлийн түвшин
Хүлээлтэд хүрч
Хангалттай(3)
байна (2)
 Техникийн
 Техникийн

хамрах хүрээ
хамрах
нь техникийн
хүрээ
нь
ухагдахууныг
зарим
анхан шатны
техникийн
түвшинд
ухагдахууны
ойлгосныг
г
сайн
илтгэнэ
ойлгосныг
илтгэнэ
 Техникийн
 Техникийн

нэр томъёог
нэр томъёог
зарим газар
ихэвчлэн
буруу
зөв хэрэглэх
хэрэглэх нь
ба
муу
тайлбартаа
тайлбарлаж
ашиглана
буйг илтгэнэ
 Шаардлагатай  Ихэнх

сэдвүүдийг
шаардлагат
хамрахдаа
ай
дутуу орхисон
сэдвүүдийг
хамарсан
 Олон давтсан,
байна
илүүдсэн

 Бага
зэрэг
 Бүтэц
давтсан,
тодорхой
ч

илүүдсэн
шилжилт
оновчгүй учир  Бүтэц
дэвшүүлж буй
тодорхой,
санааг
санаануудыг
алдагдуулж
цугт
нь
байна
холбохын
тулд
шилжилт
ашиглах гэж
оролдсон
Дүрмийн алдаа,
цэг таслал, зөв
бичгийн
дүрмийн алдаа
зарим
газар
байгаа
учир
илтгэлийг
уншигчийн
анхаарал
сарниж байна

Дүрмийн
алдаа,
цэг
таслал,
зөв
бичгийн
дүрмийн
алдаа
бага
зэрэг байна

Сайн (4)
Техникийн
хамрах хүрээ
нь
ихэнх
техникийн
ухагдахууныг
сайн
ойлгосныг
илтгэнэ
Техникийн
нэр томъёог
зөв хэрэглэх
ба техникийн
деталь
хэсгийг
тайлбарлахд
аа ашиглана
Бүх
шаардлагата
й сэдвүүдийг
хамарсан
байна
Товч
ба
тодорхой
Бүтэц
ойлгомжтой,
зорилгодоо
нийцсэн;
санаануудыг
цугт
нь
холбохдоо
тулд
шилжилт зөв
ашигласан

Дүрмийн
алдаа,
цэг
таслал,
зөв
бичгийн
дүрмийн алдаа
цөөн байна

Онц (5)
 Техникийн
хамрах хүрээ нь
бүх техникийн
ухагдахууныг
сайн ойлгосныг
илтгэнэ
 Бичвэр
нь
техникийн
ухагдахууныг
бүрэн ойлгосныг
илтгэнэ (жишээ
нь,
хэцүү
ухагдахууныг
техникийн
алдаагүй,
хялбаршуулж
тайлбарласан)
 Бүх
шаардлагатай
сэдвүүдийг
бүрэн хамарсан
ба логикийн дэс
дараалал
нь
уншигчийн
сонирхлыг
татаж байна
 Товч
ба
тодорхой
 Бүтэц
ойлгомжтой,
зорилгодоо
нийцсэн,
үр
дүнтэй;
санаанууд руу
шилжихэд
үр
дүнтэй
Дүрмийн алдаа,
цэг таслал, зөв
бичгийн дүрмийн
алдаа маш цөөн
эсвэл байхгүй

Зураг 3. Рубрикээр илтгэлийг үнэлэх үндсэн бус ангиллууд
Хүлээлтээс доогуур (1)

Хүлээлтэд хүрч байна (2)

Сайн (4)
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Цэвэр
нямбай
байдал,
формат
Цаг
баримтлах

Зохиолын
хулгай

 Формат баримтлаагүй
учир илтгэлийг
уншихад хэцүү,
замбраагүй байна
 Хугацаа дууссаны
дараа илтгэлийг
хураалгасан
 Илтгэлийг
хураалгахдаа ямар ч
ач холбогдолгүй
хандсан
Их хэмжээгээр
хуулбарласан агуулгатай
ба ишлэлийг дурдаагүй

 Форматын дагуу
боловч илтгэлийн
зарим хэсгүүдийг
буруу байрлуулсан нь
уншихад төвөгтэй
болгож байна
 Хугацаа дууссаны
дараа хураалгасан

 Форматын дагуу учир
илтгэлийн бүтцийг
тодруулж байна

 Илтгэлийг хугацаанд нь
буюу өмнө нь
хураалгасан

Агуулгын ихэнхийг
өөрийн үгээр бичсэн
боловч заримыг
хуулбарласан ба
ишлэлийг дурдсан

Бүх мэдээллийг өөрийн
үгээр бичсэн ба
шаардлагатай үед
ишлэлийг дурдсан

Хүснэгт 4

CDIO ур чадварын жагсаалтад тайлангийн үнэлгээний
рубрикийг байршуулсан нь
Тайлангийн рубрикийн ангилал
Техникийн бичилт: Техникийн ойлголтын
түвшин, Техникийн тайлбар алдаагүй
байдал
Бичлэгийн механик: Агуулга, Хураангуй
байх, Уялдаа холбоо

CDIO Сургалтын Хөтөлбөр Хувилбар 2.0
2.1
2.4
3.2
4.3
4.4
4.5
○
▲
○
▲
▲
▲
▲

○

Зөв бичгийн дүрэм, цэг таслал

▲

○

Цэвэр нямбай байдал, формат
Цаг баримтлах
Зохиолын хулгай

▲
○
○

○

○ : Шууд үнэлгээ, ▲ : Шууд бус үнэлгээ

ТЕХНИКИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Техникийн үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсэг нь оюутны техникийн мэдлэг, өмнөх
улирлуудад сурсан ур чадваруудаа хэрэглэж буй чадавхийг үнэлэх боломжийг
бидэнд олгодог. Оюутны техникийн ур чадварыг өмнө нь дүгнэдэг байсан
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг CDIO ур чадварын жагсаалтын 2.0 хувилбарын
сэдвүүдтэй харьцуулж харуулав (Хүснэгт 5). Оюутнууд бүхэл бүтэн систем буюу
концепцийн зөвхөн ганцхан модулийг хэрэгжүүлж дуусгахад 12 долоо хоног
зарцуулдаг байсан нь Сapstone төслийн модулийн дутагдалтай тал байлаа.
Оюутнууд техникийн ур чадвар харилцан адилгүй байгааг бид бас тогтоосон.
Иймд, төслийн хүндрэлтэй талуудыг оюутнуудад тохируулан өөрчилж, үнэлгээ
хийхэд сайтар бодолцож үзсэн. Үүний үр дүнг Зураг 4-т харуулав. Техникийн ур
чадвар, төслийн гүйцэтгэл, хамрах хүрээний гүйцэтгэл гэсэн ангиллуудад өсгөгч
хүчин зүйлийг хэрэглэсэн. Энэ нь хэцүү төсөл дээр ажиллаж буй сурлагаар сайн
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оюутнуудын хичээл зүтгэлийг үнэлэхэд зориулагдсан. Харин үлдсэн оюутнууд
энгийн төслүүд дээр ажиллах болно.
Сүүлийн жилийн төсөл – Техникийн үнэлгээний рубрик

Техникийн
ур
чадвар
 Техникийн
ойлголтын
түвшин
 Гоо зүй ба
дизайн

Хүлээлтээс
доогуур (1)
 Төслийн
техникийн
нарийн
зүйлс болон
холбогдох
техникийн
хязгаарлалт
ыг ойлгоогүй
 Загвар
нь
төслийн
зарим
зорилтод
хүрч байна

Гүйцэтгэлийн түвшин
Хангалттай (2)
Сайн (3)
 Төслийн
техникийн
нарийн
зүйлс болон
холбогдох
техникийн
хязгаарлалт
ыг заримыг
нь ойлгосон
 Загвар
нь
төслийн
ихэнх
зорилтод
хүрч байна

 Төслийн
техникийн
нарийн зүйлс
болон
холбогдох
техникийн
хязгаарлалт
ыг ихэнхийг
нь ойлгосон
 Загвар
нь
төслийн бүх
зорилтод
хүрч байна

Төслийн
 Асуудалд
 Асуудалд
 Асуудалд
гүйцэтгэл
хандах
хандах
хандах
 Хандлага
илэрхийлэл
илэрхийлэл
илэрхийлэл
нь төслийн
нь төслийн
нь төслийн
 Гүйцэтгэлийн
зорилтоос
зорилтод
зорилтод үр
үзүүлэлт
орхигдсон
нийцэж
дүнтэй
байна
нийцэж
байна
 Гүйцэтгэл нь  Гүйцэтгэл нь  Гүйцэтгэл
төслийн
ихэнхдээ
нь төслийн
шаардлагад
төслийн
шаардлага
нийцээгүй
шаардлагад
д нийцсэн,
нийцсэн,
ирээдүйд
гэвч
боломжит
ирээдүйд
сайжруулал
боломжит
т
хийхэд
сайжруулал
зарим
т
хийхэд
талаар
төдий
л
боломжтой
хангалтгүй
Хамрах
 Төслийн
 Төслийн
 Төслийн
хүрээний
хамрах
зарим
ач
ихэнх хэсгийг
гүйцэтгэл
хүрээг
холбогдолто
нь
заримыг нь
й хэсгийг нь
гүйцэтгэсэн
гүйцэтгэсэн
гүйцэтгэсэн
ч
ач
холбогдолто
й хэсгийг нь
орхигдуулса
н
Санаачлага
 Төсөлд
 Удирдагчий
 Удирдагчийн
хичээл
н зөвлөсний
зааврын
 Хүчин
чармайлт,
зүтгэл,
дагуу олон
дагуу өөрөө
бие
даасан
сонирхол
дахин
бие
даан

Онц (4)
 Төслийн
техникийн
нарийн
зүйлс болон
холбогдох
техникийн
хязгаарлалт
ыг
бүгдийг
нь ойлгосон
 Загвар
нь
төслийн бүх
зорилтоос
давсан,
төслийн
ирээдүйн
сайжруулалт
ыг харгалзаж
үзсэн
Асуудалд
хандах
илэрхийлэл нь
шинэлэг,
төслийн
зорилтод
үр
дүнтэй нийцэж
байна
 Гүйцэтгэл
нь төслийн
шаардлагад
нийцсэн,
ирээдүйд
боломжит
сайжруулал
т
хийхэд
бүрэн
боломжтой
 Төслийн
хамрах
хүрээг
бүрэн буюу
давуулан нь
гүйцэтгэсэн

Оноо

3

2.5

3.5

2.5

3

 Өөрөө
туршилт
явуулж, бие
даасан
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байдал,
өвөрмөц
шинж

Төслийн
нарийн
төвөгтэй
байдал (Шар
өнгөөр
тодруулсан
хүснэгт
Өсгөгч)

харагдсангү
й

оролдлого
гаргасан

туршилт
явуулсан

Энгийн (0.9)

Дундаж (1)

Хэцүү (1.2)

байдал,
хүчин
чармайлт,
шинэлэг
байдлаар
шийдэл
харуулсан

3

Нарийн
төвөгтэй
(1.3)

1.2

Зураг 4. Техникийн үнэлгээний рубрик
Төслийн нарийн
төвөгтэй байдал
 Системийн
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
интеграци
 Алгоритмыг
хялбаршуулах
ба хүндрүүлэх
 Олон
хувьцаа
эзэмшигчийг
оролцуулах

 Бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
тоо
/дизайны
элементийг интеграцлах
 API-н шинж /дизайны хэрэгслүүд ба техникүүд
(ойлголт ба хэрэглээний нарийн төвөгтэй
байдал)
 Төсөл нь хэвлэгдсэн алгоритмыг хялбаршуулах
ба өөрчлөлт хийж байна уу?
 Энэ төсөл нь олон хувьцаа эзэмшигчтэй
ажиллаж байна уу? Хувьцаа эзэмшигч бүрийн
өөр шаардлагуудтай тулгарч байна уу?

Нийт оноо
(Үндсэн
оноо 30)

20.4

Хүснэгт 5

CDIO ур чадварын жагсаалтад тайлангийн үнэлгээний
рубрикийг байршуулсан нь
Тайлангийн рубрикийн ангилал
Техникийн ур чадвар

Төслийн гүйцэтгэл

Техникийн
ойлголтын
түвшин
Гоо
зүй
дизайн
Хандлага

CDIO Сургалтын Хөтөлбөр Хувилбар 2.0
2.1
2.4
3.2
4.3
4.4
4.5
○
▲
○
○
○
ба

Гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт
Хамрах хүрээний гүйцэтгэл
Санаачлага: Хүчин чармайлт, бие даасан
байдал, өвөрмөц шинж

○

▲

○

▲

○

▲

○
▲

▲
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
▲

○
▲

○
▲

○ : Шууд үнэлгээ, ▲ : Шууд бус үнэлгээ

РУБРИКИЙГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Багш нар, оюутнууд рубрикийн тухай ойлголт, мэдлэгтэй байх нь түүнийг
хэрэглэх үйл явцын чухал хэсэг болохыг бид цохон тэмдэглэж байна. Boden [3]Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,
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т хэлсэнчлэн, багш ойлголт, мэдлэгтэй болсноор оюутныг сургахдаа ямар зүйлд
илүү анхаарах ёстойг мэдэх болно. Оюутнууд ч бас хэрхэн сайжрах ёстойг
мэдэх болно. Эцэст нь, бүх оюутнуудыг аль болох шударгаар үнэлэх тууштай
үйл ажиллагаанд бид анхаарлаа хандуулах болно.
Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь
Рубрикийн үнэлгээг хэрэглэхийг зөвшөөрөхөөс өмнө бүх үнэлгээчдэд
зааварчилгаа өгнө. Үнэлгээчид нь үнэлгээг хэрхэн явуулах болон үнэлгээний
бүрэлдэхүүн хэсэгт рубрикийг хэрэглэх талаар товч мэдээлэлтэй байсан.
Үнэлгээний баг нь рубрикт оноо тавихад нь туслах зорилгоор үнэлгээчдэд
загвар өгсөн. Мөн үнэлгээний баг нь оюутнуудад рубрик байрлуулсан
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн талаар зааварчилгаа өгсөн. Үнэлэхээс 1-2
долоо хоногийн өмнө оюутнуудад зааварчилгааг өгнө. Оюутнуудад үнэлгээний
бүрэлдэхүүнд орж буй “сайн/онц”-ын стандартыг харуулсан загварыг өгнө. Үнэн
хэрэгтээ, сургууль “онц” үнэлгээний стандарт төслүүдийг багш, оюутнуудад
хүртээлтэй байлгахаар үзүүлэнгийн өрөөнд байрлуулсан байна.
Байнгын эргэх холбоо
Оюутнууд нь өөрсдийн төслийн явцын талаар янз бүрийн сувгуудаар байнгын
эргэх холбоотой байдаг. Өөрсдийн удирдагчаас гадна, үнэлгээчдийн зөвлөлөөс
байнгын санал, шүүмж авч байна. Хүснэгт 6-д үндсэн санал хүсэлт ба
үнэлгээний хуваарийг харуулав.
Хүснэгт 6

Үндсэн үнэлгээ ба эргэх холбоо
Хугацаа
2-р долоо
хоног

Үйл явдал
Төслийн санал

6-р долоо
хоног

Явцын илтгэл

Төслийн баримт бичиг
12-р долоо
хоног

Сүүлийн илтгэл

Техникийн баримт бичиг
Дууссан төслийн
өргөдөл/бүтээгдэхүүн хүлээн авах

Эргэх холбооны арга/Үнэлгээ
Төслийн
зорилго,
хамрах
хүрээ,
хуваарийн
талаар
шуурхай
эргэх
холбоотой байна
Оюутны явц ба аппликэйшн дээр
шуурхай эргэх холбоотой байна.
Тайлангийн
үнэлгээний
рубрикаар
дамжуулан санал хүсэлт ба үнэлгээ өгнө
Тайлангийн
үнэлгээний
рубрикээр
дамжуулан эргэх холбоо өгнө
Оюутны гүйцэтгэл ба ажлын чанарт
шуурхай эргэх холбоо өгнө
Тайлангийн
Үнэлгээний
рубрикаар
дамжуулан эргэх холбооба үнэлгээ өгнө
Тайлангийн үнэлгээний рубрик
Техникийн үнэлгээний рубрик

6-р долоо хоногт явцын илтгэлийг үнэлэхэд илтгэлийн үнэлгээний рубрикийг
ашиглана. Үнэлгээнээс хойш нэг долоо хоногийн дотор, үнэлгээчдийн
зөвлөлөөс илтгэлд өгсөн дүгнэлт бүхий рубрикны хуулбарыг оюутан ба зөвлөх
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.

19

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

багшид буцаан өгнө. Оноотой рубрикийг санал хүсэлтийн хуудас болгон
ашиглах ба зорилго нь оюутнууд өөрсдийн давуу тал ба илүү сайжруулах
хэсгийг мэдэж авснаар зөвлөх багштайгаа илтгэлийн ур чадвараа
сайжруулахад хичээн ажиллаж, 12-р долоо хоногт болох сүүлийн илтгэлд
бэлтгэж болно. Энэхүү санал хүсэлтийн явц нь бас оюутны ажиллаж буй
төслөөс үл хамааран тэдний илтгэлийн чанарыг сайжруулж байсан юм. Үүнийг
хүснэгт 1-д үзүүлсэн оюутны явцын ба сүүлийн илтгэлийн дундаж онооноос
харж болно. Оюутнууд өөрсдийн улирлын дундын төслийн тайлангаа илтгэлийн
үнэлгээний үеэр өгөх шаардлагатай. Энэ тайлан нь тэдний төслийн
тодорхойлолт, эхний дизайн ба явцыг баталгаажуулах, баримтжуулах
боломжийг олгоно. Ингэснээр, төслийн баримт бичгээ эхлэхэд нь тусалж,
төслийн төгсгөлд ирэх ачааллыг багасгаж байгаа юм. Мөн тайлангийн
рубрикийг оюутны төслийн баримт бичигт үнэлгээ өгөхөд ашиглана. Энэхүү
улирлын-дундын төслийн тайлан хэрэгтэй, ашиг тустай болох нь практик дээр
батлагдсан юм. Төслийг технологийн бүлгээр нь ангилж оюутны
илтгэлийн дундаж үнэлгээг харуулав (Зураг 4).

Тооцооллын
ухаан

Сүлжээ

Интернэт
шийдлүүд

Улирлын
явцын
шалгалт

Тархаж буй
компьютерийн
шинжлэх ухаан

Тусгай төслүүд

Улирлын
шалгалт

Зураг 4. Оюутны илтгэлийн дундаж үнэлгээ

АЖИГЛАЛТ
Илтгэлийн рубрикийн үр ашигтай эсэхийг тогтоохын тулд улирлын явцын
илтгэлийн үнэлгээ гарсны дараа бид нэн даруй оюутан, багш нарын дунд
судалгаа явуулсан юм. Тайлан болон техникийн үнэлгээний рубрик хэрэглэсэн
судалгааны дүнг хурал дээр хэлэлцэнэ.
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Оюутны судалгааны дүн
Илтгэлийн рубрик хэрэглэсэн судалгааны дүнг Хүснэгт 7-д харуулав. Судалгаа
авахдаа, “Санал нийлэхгүй” болон “Огт санал нийлэхгүй” гэдэг хариултыг
оруулсан боловч, ийм хариулт өгсөн оюутан байгаагүй учир хүснэгтэд
харуулсангүй. Судалгаанаас үзэхэд рубрик нь оюутнуудад үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлтийг ойлгоход нь тусалж байна. Мөн түүнчлэн, ерөнхийдөө оюутнууд
өөрсдийн гүйцэтгэл ба явц дээр тодорхой эргэх холбоо авахад нь рубрик
тусалдаг байна. Энэ судалгаагаар, оюутнууд рубрик тэдэнд хэрхэн тусалж
төслөө сайжруулсан талаар сайшаасан сэтгэгдлээ хэлж байлаа. Бүх багш нарт
сэтгэгдлүүдийг үзүүлснээр рубрикээр дамжуулан төслийн оюутнуудын ажлын
гүйцэтгэлийг хянах цаг зарцуулах урам зоригийг өгсөн. Үүний хажуугаар,
оюутнуудын бичсэн сэтгэгдлүүдийг үнэлгээчид талархан сайшаасан.
Хүснэгт 7

Илтгэлийн рубрикт хийсэн судалгааны үр дүн
Асуулт \ Үнэлгээ

Маш их санал
нийлж байна

Аль нь ч
биш

13%

Санал
нийлж
байна
72%

Рубрик надад төслийн үнэлгээн дээр хэн болохыг
минь ойлгоход тусалсан
Рубрик надад төслийнхөө юун дээр хэрхэн/яаж
анхаарахад минь заавар өгсөн
Улирлын явцад авдаг рубрикт суурилсан санал
хүсэлт нь надад өөрийн давуу ба сул талаа
тодорхойлоход тусалсан
Үнэлгээний рубрикийн оноонд үндэслэн би сүүлийн
илтгэлд өөрийгөө илүү сайн бэлдсэн
Энэ рубрикийг ирээдүйд өөр төсөл дээр илтгэл
тавихдаа ашиглаж болохоор надад санагдаж байна.

15%

72%

13%

20%

70%

10%

22%

43%

35%

20%

63%

17%

15%

Асуулт 1: Рубрик танд хамгийн ихээр тусалсан гэж санагдаж буй нэг зүйлээ
бидэнтэй хуваалцана уу.
• Илтгэл тавихдаа юунд анхаарах, бас аль хэсгийг сайжруулах хэрэгтэйгээ
тодорхойлоход минь тусалдаг.
• Сүүлчийн илтгэл дээр өөрийгөө илүү сайн бэлдэхэд минь тусалдаг
• Өөрийн сул талыг мэдэхэд минь тусалснаар би түүнийг улам сайжруулсан :)
• Хүрч болохуйц зорилго тавихад минь тусалсан
• Өөрийнхөө үзүүлэлтийг мэдсэний дараа өөрийн төсөлдөө илүү итгэлтэй
болсон
• Янз бүрийн аргаар төслөө илүү сайжруулахад минь тусалсан
• Ямар зүйлд анхаарах талаар ойлгоход минь үнэлээчдийн зүгээс заавар өгсөн
Асуулт 2: Таны хувьд рубрикт дутагдаж байгаа гэж үзсэн нэг зүйлээ
бидэнтэй хуваалцана уу.
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• Үнэлээчдээс илүү их сэтгэгдэл
• Лекторууд илүү их цагийг оюутнуудад зарцуулж рубрикын талаар илүү сайн
тайлбарлавал хангалттай сайн болно
• Үр дүнд цаашдын нарийн деталиуд
• Хаана, хэрхэн илүү сайн болох тал дээр сэтгэгдлүүд
Багшийн судалгааны дүн
Багш нар хоорондоо хамрах хүрээ, биелэлтээрээ ялгаатай төслүүдийг үнэлэх
шалгуур үзүүлэлт дээр анхааралтай ажиллах сануулав. Энэ нь шалгуур
үзүүлэлт дээр үнэлгээ хийлгэсэн оюутнуудын сонирхолтой нийцэж байлаа.
Төслүүдийн ялгааг гаргаж үнэлсэнээр оюутнуудын шинийг санаачлах, ажиллах
хурд сайжирч байсныг тэмдэглэв. Бас оноогоор дүгнэхтэй холбоотой бичиг
цаасны хөтлөлт дээр зарцуулж буй хугацаанд санаа зовниж байв. Энэхүү санал
хүсэлт нь дараагийн бүлэгт тайлбарлах вэб аппликэйшний үнэлгээний
хөгжүүлэлт, хэрэглээтэй холбоотой юм.
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ДЭМЖЛЭГ
Рубрик ашиглаж Сapstone төслийг үнэлэхдээ вэбэд суурилсан үнэлгээний
аппликэйшнийг ашигладаг. Улирлын явцын, мөн эцсийн Сapstone төслийн
илтгэл дээр багшид дэмжлэг үзүүлэхээр бүтээгдсэн юм. Багш илтгэлийн
дундуур оюутны оноог оруулах боломжтой. Аппликэйшн нь бас автоматаар
оноог нэгтгэж боловсруулахаас гадна оюутны үнэлгээний дүнг харуулдаг.
Энэхүү аппликэйшн нь рубрикт суурилсан төслийн үнэлгээнд тохирсон.

Зураг 5. Үнэлгээчдийн онооны хуудас

ДҮГНЭЛТ
Рубрикийг нэвтрүүлж хэрэглэснээр оюутны Сapstone төсөлд шударга үнэлгээ
өгсөн. Рубрик ашигласнаар төслийг зохион бүтээхээс эхлээд хэрэгжүүлэх
хүртэлх мэдлэг чадварыг оюутанд олгох сургалтын хэрэгсэл болсон ач
холбогдолтой. Рубрикийн оноогоор үнэлгээний дүнг гаргаснаар багш мэдлэгийг
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илүү үр дүнтэй дамжуулахад түлхэц боллоо. Рубрик нь Сapstone төслийн
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодруулсан. Оюутнууд дан ганц сайн дүн
авахаас илүүтэйгээр улирлын явцад багц сургалт авч үр дүнд хүрэхэд нь
тусалсан. Цаашид багш, оюутнуудын
санал хүсэлтийг харгалзан үзэж
рубрикийг илүү боловсронгуй болгоно.
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3.ИНЖЕНЕРИЙН ДИЗАЙНЫ СУРГАЛТААС ТУРШЛАГА
ХУРИМТЛУУЛСАН НЬ

Daniel TÜRK, Bastian LEUTENECKER, Mirko MEBOLDT Swiss Federal Institute of
Technology ETH Zurich

ХУРААНГУЙ
Инженерийн дизайны сургалт нь оюутнуудад Бодож сэтгэх, Төлөвлөж
загварчлах, Туршин хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах талаар инженерийн цогц
системийг олгодог. Швейцарын Холбооны ETH Цюрих Технологийн Сургуулийн
"Инновацийн төсөл" нь инженерийн дизайны хөтөлбөрт суурилсан төсөл бөгөөд
механик инженерийн 1-р курсийн 456 бакалавр оюутнууд CDIO үйл
ажиллагаанд 4-6 оюутантай багуудад хуваагдаж оролцсон юм. Энэ төслийн
ажлаар оюутнууд шинэ санаагаа төсөөлөхөөс эхлээд шууд үйлдвэрлэлийн
технологийн дагуу хэд хэдэн эх загварыг зохион бүтээж, ашиглалтын тодорхой
орчинд эцсийн системийн хэрэгжилтийг туршсан. 2013 оны энэ төслийн гол
ололт нь тэмцээний төгсгөлд оюутнууд өөрсдийн зохион бүтээсэн системээ
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажиллагааны янз бүрийн үе шатанд шалган туршиж,
өндөр найдвар, хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй систем хийсэн явдал байлаа.
Туршиж шалгах нь төслийн амжилтанд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Энэ өгүүлэл
төсөлд суурилсан инженерийн дизайны боловсролд туршилт хэрхэн явуулахыг
"Инновацийн төсөл" –ийн практик жишээн дээр туршсан талаар өгүүлнэ. CDIOийн дөрвөн үйл ажиллагаа болох: (1) оюутнууд загвараа бодож сэтгэж, шинэ
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санаагаа нээж, төсөөлөлөө шалгах; (2) загварынхаа дизайныг шалгахдаа CAD
ашиглан загвар гаргаж алдаагаа илрүүлэх; (3) туршин хэрэгжүүлэх нь эд ангийн
угсралтыг шалгахтай холбоотой. Эцэст нь, (4) ажиллуулж ашигласнаар
төлөвлөсөн ерөнхий системээ нэгдмэл систем болгож гүйцэтгэнэ. Уг төслийн үр
дүнд үндэслэн туршилт хийхийн ач холбогдол, инженерийн дизайны хичээл
дээр төслийг хэрхэн үнэлэх талаар хэлэлцсэн.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Туршиж шалгах, эх загвар гаргах, инженерийн дизайны сургалт, Стандартууд:
1,2,5,8
ОРШИЛ
Инженер дизайнерын гаргасан ямар нэгэн анхны загвар нь хэрэглэгчийн
шаардлагыг хангахгүй байх, техникийн зураг төсөл алдаатай эсвэл
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи, засвар үйлчилгээтэй холбоотой
бэрхшээлтэй асуудалтай зайлшгүй тулгардаг (Qian et al., 2010). Туршиж шалгах
үйл ажиллагаа нь дизайны алдааг илрүүлж, бэрхшээлүүдийг шийдэх үнэт
мэдээллийг бий болгох ач холбогдолтой. Туршиж шалгах нь тодорхой бус
байдлыг арилгаж харин дизайны мэдлэгийг нэмдэг (Lévárdy нар., 2004).
Туршиж шалгах нь инженерийн найдвартай системийг хангахад чухал ач
холбогдолтой юм. Бид тоон болон чанарын шинжилгээг PDP-д ашиглалаа. Тоон
туршилт нь ихэвчлэн Зураг 1 дээр үзүүлсэнтэй адил ихээхэн хүч чармайлт,
дараалсан шалгалт шаарддаг учраас анхааралтай хийх хэрэгтэй.
Бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагын дагуу түүний юуг шалгах ёстойг дээж
бүтээгдэхүүн дээр туршдаг.Туршилтын төлөвлөгөө гэдэг нь хэмжих үзүүлэлттэй,
хүчин төгөлдөр нөхцлийг хангасан туршилт явуулах төлөвлөгөө юм. Үүнээс
гадна төлөвлөгөө эх загварын шаардлагыг тодорхойлж байдаг. Эх загвар бол
туршилтын урьдчилсан нөхцөл юм. Бүтээгдэхүүн хийх явцад эх загвар гаргах,
үүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг байнга шалгаж туршдаг. Эх загвар дээр
туршилт явуулж, үр дүнд шинжилгээ хийсний эцэст дараагийн алхмуудаа
тодорхойлдог (жишээ нь, шинэчлэн зохион бүтээх).
Бүтээгдэхүүнд
тавигдах
шаардлага

Туршилтын
нөхцөл

Туршилтын
төлөвлөгөө

Эх загвар
боловсруулах

Зураг 1. Туршилт явуулах дараалал

Туршилт
явуулах
төлөвлөг
өө

Дүн
шинжилгээ
хийх

Туршилтын нөхцлөөс эх загварын дизайн хүчтэй хамаарна. Тиймээс эх загвар
зөв байх үнэмшил нь туршилт, зураг төслийн үе шатнаас хамаарч янз бүр
байдаг. Эх загварын үнэмшлийг түүний бүтээгдэхүүнтэй нийцэж байгаа зэргээр
тодорхойлогддог. Инженерийн дизайны зураг төслийн таамаглалыг түргэн
хугацаанд шалгахад нарийвчлал багатай эх загварыг ашиглаж байна. Харин
бүтээгдэхүүнд илүү төстэй загвар бол өндөр нарийвчлалтай эх загвар юм. Олон
үйлдэлтэй, шаталсан түвшинтэй системийг ихэвчлэн нийтлэг практик хэмээн
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инженерийн дизайнд авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл нь туршилтаас эхлээд загварын
зураг төсөл рүү системийг үргэлжлүүлэн зохион бүтээж байдаг. Эх загварууд
системийн нэг үйлдлээс хэд хэдэн үйлдэл рүү, эсвэл бүх үйлдэл рүү чиглэсэн
бүхэл бүтэн цувааг үүсгэж болно. Үнэмшлийн зэрэг, системийн интеграциас
хамаарч загваруудыг ангилдаг. Энэ нь туршилтын үйл ажиллагааг бүтэн
системд төвлөрүүлэх талаар дизайны мэдлэгийг өгдөг. Энэ өгүүлэгт эх загвар
дээр туршилт хийх ач холбогдолд төвлөрсөн боловсролын үзэл баримтлалыг
орууллаа. Өгүүлэгийн эхний хэсэгт үнэмшил, эх загваруудыг үйлдлийн
хүрээгээр нь ангилсан ангиллыг орууллаа.
Өгүүлэгийн хоёр дахь хэсэгт саяхан ETH Цюрих сургуулийн механик
инженерийн 456 оюутан оролцсон "Инновацийн төсөл"-ийн нэг хэсэгт хийсэн
судалгаа байна. "Инновацийн төсөл"-ийн оюутнууд Бодож сэтгэх, Төлөвлөж
загварчлах, Туршин хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах инженерийн цогц
системээр ажилласан. Төсөлд эх загварууд үйлдвэрлэх, CDIO-ийн үйл
ажиллагаанд уялдуулан загваруудыг туршиж үзэх ажлууд багтаж байлаа.
Төслийн онцлох зүйлийн нэг нь шигшээний тэмцээн байсан бөгөөд оюутнууд
зохиосон системийнхээ ажиллагааг тодорхой орчинд үзүүлэх юм. Шигшээний
тэмцээнд багуудын бүтээсэн системийн үйл ажиллагааг туршилтаар шалгаж
харьцуулсаны үндсэнд инженерийн дизайны боловсролын "Эх загваруудаар
турших" салбарт хэлэлцэж шалгаруулсан.
ЭХ ЗАГВАРУУДААР ТУРШИХ
Туршилт хийх нь найдвартай бүтээгдэхүүний хөгжилд голлох үүрэг гүйцэтгэж,
бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага, үр дүнг шалгахад хэрэглэгддэг (Tahera нар.,
2012). Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад эх загварынхаа бүтцийг төсөөллөөр
болон бодитоор туршиж шалгаж байдаг. Ийнхүү шинээр олж авсан мэдээлэл,
мэдлэгээ ашиглан загвараа сайжруулж дахин хийх тохиолдол их юм.
Төсөөлийн, бодит ямар ч загвар нь зураг төслийн таамаглалыг агуулж байгаа
болохоор түүнийг туршиж шалгах хэрэгтэй (Hartmann нар., 2006). Загваруудыг
дараах ангиллаар ангилна. Нэгдүгээрт, туршилтын загваруудыг эцсийн
системтэй хэр төстэй болсон байдлаас нь хамааруулж бага ба өндөр
нарийвчлалтай гэж ангилна (Lim нар., 2006). Хоёрдугаарт, эх загварууд цогц
үйлдлийг агуулсан байх. Эх загварууд нэг үйлдлээс системийн бүх үйлдэл рүү
чиглэсэн байж болдог. Өгүүлэгт өөр нарийвчлалтай, интеграцийн янз бүрийн
түвшинд байгаа загваруудыг хэрхэн турших талаар дэлгэрэнгүй бичлээ.
БАГА БА ӨНДӨР НАРИЙВЧЛАЛТАЙ ЗАГВАРУУДЫГ ТУРШИХ
Туршилтанд бага, өндөр нарийвчлалтай эх загваруудыг ашигладаг.
Бүтээгдэхүүнтэй төстэй зэргээр нь загварын үнэмшлийг тодорхойлно.
Бүтээгдэхүүнтэй бараг төстэй болох хүртлээ загвар ихээхэн өөрчлөгдөж байдаг
(жишээ нь цаасны загвар), (Blacker, 2008). Үнэмшил багатай загваруудыг
энгийн, цаасан загварууд гэх нэрлэх ба цаас, картон, хөөсөнцөр, төмөр утас,
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соронзон хальс (Retting, 1994) зэрэг өртөг багатай материалаар хийдэг.
Үнэмшил багатай загвар хийж, материаллаг байдлаар дизайны санаагаа
илэрхийлэх нь цаашид хөгжүүлэх боломжтой, хамгийн хэмнэлттэй арга юм.
Үнэмшил багатай загварууд бол оюун ухааны загварын бодит төсөөлөл бөгөөд
бодол, санаагаа нэгтгэж тод илэрхийлж гаргахад тусалдаг (Albers et al., 2012).
Инженерийн дизайны боловсролын төсөлд үйлдвэрлэлийн бага зардлаар,
богино хугацаанд, олдоц сайтай, шаардлагатай материалыг ашиглан бага
нарийвчлалтай эх загваруудыг үйлдвэрлэж турших өргөн боломжтой. Бага
нарийвчлалтай эх загваруудыг хөгжүүлснээр дизайны бүтцийн таамаглалыг
маш хурдан шалгах, улмаар зураг төслийг давтах, туршихад тустай. Өндөр
нарийвчлалтай систем, эх загварууд бол дизайны бүтцийн илүү бодит загвар
юм. Бодит эх загвар нь үйл ажиллагааны биелэлтийг шалгахад хэрэглэгддэг.
Өндөр нарийвчлалтай загвар бүтээхэд цаг хугацаа, нөөц, багаж хэрэгсэл (CAD,
үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэл), материал (жишээ нь мод, органик шил,
хуванцар, металл гэх мэт) ихээхэн шаардлагатай. Өндөр чанартай эх загварууд
дээр туршилтын ажлын явцыг шалгана. Ингэснээр загвар зохиох үйл ажиллагаа
болон түүнийг ашиглах үед гарч болох бэрхшээлүүдийг илрүүлж, улмаар үйл
ажиллагааны үр ашигтай хүчин зүйлүүд (тухайлбал, дуу чимээ, чичиргээ,
шахалт гэх мэт)-ийг шалгах, оновчлоход тустай байдаг. Энгийн үйлдэлтэй
болон иж бүрэн системтэй загваруудыг интеграцийн өөр өөр түвшинд туршиж
болно. Интеграцийн түвшин гэдэг нь эх загварын хийж байгаа үйлдлийн тоо юм.
Энгийн үйлдэлтэй загвар системийн зөвхөн төрөлжсөн нэг үйлдлийг үзүүлдэг.
Энгийн үйлдэлтэй загварын онцгой нэг тохиолдол бол эрсдэлтэй чухал
системийг шалгахад төвлөрсөн үйлдэлтэй загвар юм. Системийн бүх
үйлдлүүдийг харуулж буй загварыг бүтэн системийн эх загвар гэж ангилна.

Зураг 2. Эх загваруудыг нарийвчлал, интеграцийн түвшингээр нь ангилах ангилал
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ИНЖЕНЕРИЙН ДИЗАЙНЫ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР ДАХ ТУРШИЛТУУД
Энэ хэсэгт инженерийн дизайны боловсролын салбарт туршилт явуулж байгаа
үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туршилтыг CDIO үйл ажиллагааны бүх
дөрвөн төрөлтэй уялдуулан явуулсан. Туршилтын үр дүнг гаргахад оюутнуудын
идэвхи оролцоо ихээхэн нөлөөлсөн билээ.
Бодож сэтгэх туршилт
Инженерийн системд Бодож сэтгэх туршилт гэдэг нь өөр өөр эх үүсвэрүүдийн
хэрэгцээг ойлгох гэсэн үг юм. Инженерийн дизайны ангийн оюутнуудын хийдэг
төслийн сэдэвт хэрэгцээг тусгаж оруулсан байдаг. Оюутнууд системийн
зорилгод үндэслэж шаардлагатай үйл ажиллагаа, үзэл баримтлал, түүний
бүтцийг тодорхойлдог. Бодож сэтгэх туршилтын үед бүтээгдэхүүн боловсруулах
эхний шатны чанарын сорилтуудыг хийнэ. Энэхүү танилцах зорилготой сорилт,
туршилтаар оюутнууд үнэтэй мэдээллийг олж авдаг. Тиймээс бага
нарийвчлалтай эх загварууд ашиглаж турших нь үзэл баримтлалыг судлах,
өөрийн санааг илэрхийлэх арга зам юм (Houde нар., 1997). Жишээ нь, цаасан
дээр дүрсэлсэн загваруудыг дахин дахин засч санаагаа хурдан гаргах
боломжтойгоос гадна энэ нь эхний санааны нотолгоо болж үлддэг сайн талтай.
Зарим чухал үйлдлүүдийг түрүүлж шалгаж турших нь үйл явцын эхэнд үзэл
баримтлалтай холбоотой асуудлуудад оюутнуудыг идэвхитэй хандуулж чаддаг.
Эцэст нь хэлэхэд, хамгийн түрүүнд бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг шалгах
туршилтыг хийх хэрэгтэй. Энэ нь үзэл баримтлалыг гаргасан болон хэрэглэгч,
сонирхогч талуудын шаардлагад нийцэх баталгаа болно.
Төлөвлөж загварчлах туршилт
Ямар нэгэн загварын дизайныг төлөвлөж загварчлахын тулд түүний анхны
дизайн, зураг, системийн схемийг гаргадаг. Загварын системийн түвшингээс
хамаарч загварын элемент бүрт тавигдах шаардлага урган гарч ирдэг.
Оюутнууд эдгээр шаардлагуудыг шалгахын тулд асуудал шийдвэрлэх болон
бүтээлч сэтгэлгээний арга техникүүдийг эзэмшиж эхэлдэг. Тэд дизайны CAD,
загварчлалын хэрэгсэл ашиглаж туршилтыг голчлон виртуал түвшинд гүйцэтгэж
байна. Загвар гаргана гэдэг нь салгаж, нийлүүлэх ажиллагаа ба эцсийн загвар
гартал түүний янз бүрийн элементүүдийг хийсээр л байдаг. Оюутнууд бага
нарийвчлалтай эх загваруудыг туршихдаа өөрийн дизайны сонголтыг бүтээлч
сэтгэлгээтэйгээ хослуулж ажилладаг. Харин тэдний хийсэн элементийн
ажиллагааны шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгахдаа өндөр нарийвчлалтай
загварууд дээр туршиж үздэг. Элемент бүрийн дизайныг компьютерийн
туслалцаатай дизайны программ хангамж ашиглаж нарийвчлан гаргаж байна.
Ингэхдээ оюутнууд элемент бүрийн хэмжээг нарийн тооцоолж оруулдаг. Мөн
элемент бүрийн ажиллагааг турших ёстой (жишээ нь, FEM симуляци).
Хэрэгжүүлэх туршилт
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Системийг хэрэгжүүлэх туршилт гэдэг нь түүнийг бүтээгдэхүүн рүү хувиргах
ажиллагаа юм. Үүнд загварын их биеийг хийж, элементүүдийг турших
ажилбарууд багтана. Дараа нь элементүүдийг дэд системд угсарч, улмаар
системд нэгтгэдэг. Туршилт явуулах нөхцлийг хэрэгжүүлэлтээс хамаарч
сонгоно. Туршилт явуулах нөхцлийн дагуу эд ангиудыг туршина. Үйлдвэрлэх
технологийн үзүүлэлтүүдийн дагуу CAD-ын өгөгдлүүдийг их бие рүү дамжуулна
(хэмжээ, үнэн зөв байдал, материал). Багаж, тоног төхөөрөмж загварын
байдалд нөлөөлдөг учир CAD өгөгдлүүд ба системийн биеийн хэсгийн
хоорондын зөрүүг туршилт хийснээр илрүүлж мэддэг. Загварын элементүүдийг
дэд системд угсрах явцад системд алдаа илэрч болдог. Энэ нь CAD загварт
илэрдэггүй алдаа (жишээ нь зөвшөөрөгдөх хэмжээ)-наас үүдэлтэй байж болох
юм. Үүнээс гадна, CAD-аар илэрдэггүй, эсвэл кабель зэрэг буруу тооцоолсон
олон хэсгүүд угсралтанд бэрхшээл учруулж болох юм. Эцэст нь, системийн
шаардлагын дагуу системийг туршина. Системийн үр дүнг шалгахын тулд
(жишээ нь ачаалал даах чадварыг) туршилт явуулах тодорхой нөхцөл (жишээ
нь статик ачаалалтай байх)-ийг тогтоож ашиглана.
Ажиллуулан ашиглах туршилт
Хүлээж буй үр дүнгээ гаргаж авах зорилгоор тодорхой орчинд системийг
ажиллуулах туршилтыг явуулдаг. Ажиллуулан ашиглах туршилтанд ямар нэгэн
хязгаарлалтгүйгээр дараах асуудлууд багтана: Систем нь зөвхөн зориулагдсан
үйлдлийн орчинд нэгдсэн байна. Тийм учраас системийн үйлдлийн орчингийн
интерфэйсүүд туршилтын нөхцөлд тохирсон байх ёстой. Үүнээс гадна,
системийн ажиллагааг газар дээр нь туршилтаар шалгаж, бүтээгдэхүүний
хэмжигдэх шаардлагын дагуу оновчилно.
ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Өгүүлэгийн энэ хэсэгт ЭТН Цюрих сургууль дээр CDIO бүх үйл ажиллагааг
туршсан "Инновацийн төсөл"-ийн боловсролын үзэл баримтлалаас орууллаа.
Энэхүү "Инновацийн төсөл" нь инженерийн дизайны хөтөлбөрт суурилсан
төсөл бөгөөд механик инженерийн 1-р курсийн 456 бакалавр оюутнууд
оролцсон юм.
"Инновацийн төсөл"-ийн ажлын хүрээ
Энэ хичээл жил бүр хоёрдугаар улирлын турш заагддаг. Манай "Инновацийн
төсөл" –д оролцсон оюутнууд Бодож сэтгэх, Төлөвлөж загварчлах, Туршин
хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах техникийн системээр ажилласан. Оюутнууд
хамгийн сайн ажиллагаагаар энэ системийг хэрэгжүүлж байгаа гэсэн үг юм.
Шигшээний тэмцээнд системүүдийг өөр хооронд нь гүйцэтгэлээр нь
харьцуулсан юм. Олон оюутантай ангийг таван гишүүнтэй багуудад хуваасан.
Оюутнууд санаагаа хөгжүүлэн үйл ажиллагаа болгоход тэд нарт дэд бүтэц
хэрэгтэй байсан. Дэд бүтцэд ажлын байр, CAD программ, үйлдвэрийн машин
(лазер таслагч), мужааны цех байлаа. Оюутнуудад мод, 3-5 мм-ийн зузаантай
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.

28

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

хуванцар хавтан зэрэг мехатроникын үндсэн материалуудыг өгсөн.
"Инновацийн төсөл 2013"-ийн зорилго нь уулын бэлд байгаа барилгын
материал (тухайлбал, ган арматур, модон шоо, шахмал мод гэх мэт)-ыг
цуглуулж, дэд станц руу агаарын дүүжин замаар зөөвөрлөх хайрцагийг зохион
бүтээж, ажилуулах байлаа.

Зураг 3. Үйл ажиллагааны орчин: агаарын дүүжин замтай уулын ландшафт

Зураг 3-т үзүүлсэн уулын ландшафт 2500 х 600 мм-ийн хэмжээтэй, 1200 мм-ийн
өндөртэй. Багууд өөрсдийн системийн үйл ажиллагааг уулын орчинд явуулж
өрсөлдсөн. Хамгийн их барилгын материал цуглуулж дэд станц руу
зөөвөрлөсөн хамгийн сайн үзүүлэлттэй баг ялах байлаа.
"Инновацийн төсөл"-ийн туршилт
Багш нар инновацийн төслийн хугацаанд оюутнуудад туршилт хийх талаар
зөвлөгөө өгч байлаа. Инновацийн төслөөр эх загвар болон системүүдийн
туршилтыг явуулах байлаа. Оюутнуудын долоо хоногийн ажлыг өөр өөр
нарийвчлалтай эх загвар гаргасан байдал, өөр өөр түвшингийн систем зохион
бүтээсэн үр дүнгээр нь тооцсон.
Бодож сэтгэх туршилт
Оюутнуудад туршилт явуулахын ач холбогдол, тасралтгүй ажиллаж байж
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлдэг талаархи мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор тэд нарт
бага нарийвчлалтай загвар зохиох даалгавар өгсөн. Ихэнх багууд барилгын
материал цуглуулах энгийн, бага нарийвчлалтай загвар (жишээлбэл, цаасан
загвар) хийсэн (Зураг 4). Төрөл бүрийн материалуудыг цуглуулж өөр өөр өндөрт
гаргах нь багуудын хувьд хамгийн чухал үйлдэл байлаа. Зарим багууд бүх
үйлдлийг төгс сайн багтаасан энгийн үйлдэлтэй цаасан загвар хийсэн. Ингээд
оюутнууд уулын оройд байгаа дэд станцад хүрэх агаарын замын бүтэцтэй
өөрсдийн системийн тохирч байгаа эсэхийг шалгасан. Зарим багууд туршилтын
орчингоо сайн бүрдүүлж, уулын станцын хэмжээнд тааруулан цаасан
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хайрцагны загвараа гаргаж хийсэн. Дараа нь оюутнууд цаасан загвараа
туршилтанд оруулж сонгосон системийнхээ үйлдлүүдын ажиллах зарчмыг
шалгасан. Оюутнууд гол сэдэв болсон хайрцагаа хэрхэн материал ашиглаж
хийсэн талаар ярилцаж, бие биеэсээ харилцан суралцаж, хамтран ажилласан.

Зураг 4. Нэг үйлдэлтэй (зүүн талд) болон бүтэн системтэй (баруун талд)
энгийн бага нарийвчлалтай загварууд

Төлөвлөж загварчлах туршилт
Төслийн дагуу оюутнууд дизайнаа нарийвчлан хийх шатандаа CAD ашиглаж
анхны загвараа гаргасан (Зураг 5). Загварынхаа бүрдэл хэсэг бүрийн хэмжээг
тооцоолсон. Үүний дараа оюутнууд үндсэн загвар-машиныхаа холхивч, шүдэт
араа, шүдэт татуурга зэрэг эд ангиудыг зохион бүтээж, ажиллуулахад
анхаарлаа хандуулсан. Ингээд бүрдэл хэсгүүдийн харилцан үйлчлэлийг бодит
байдалд туршсан. Тэд нар эд ангиудаа угсарсны дараа элемент бүхийн
үйлдлийг загварын үйлдэлтэй тохирч байгааг мөн эд ангиудын ажиллагаа
хоорондоо уялдаж ажиллаж байгаа эсэхийг бодит байдалд шалгаж үзэх ёстой
байлаа. Түүнчлэн CAD ашиглаж гаргасан төрөл бүрийн хайрцагны шийдлээ
мехатроникын аргаар туршина. Эцэст нь өргөх, татах механизм зэрэг эд ангийн
кинематикийг бодитоор туршсан.
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Зураг 5. CAD загвар

Хэрэгжүүлэх туршилт
Оюутнууд өөрсдийн CAD-аар гаргасан загварын өгөгдлүүдийг загвар
үйлдвэрлэдэг тоног төхөөрөмж рүү дамжуулна. Энэ тоног төхөөрөмж нь лазер
таслагчтай шууд үйлдвэрлэлийн багаж юм. Тиймээс оюутнууд богино хугацаанд
виртуал загвараа үйлдвэрлэж шалгах боломжтой байв. Нэгдүгээрт, энэ
туршилт, үйлдвэрлэлийн технологи нь оюутнуудын хувьд шинэлэг санаа
эрэлхийлсэн шийдэл болсон. Эхлээд шүдэт араа, шүдэт татуурга зэрэг эд
ангиудаа үйлдвэрлэнэ. Үүнийг хийх явцад оюутнууд үйлдвэрлэлийн багаж
дизайнд хэрхэн нөлөөлдгийг мэдэж авна. Лазер таслагч нь шууд
үйлдвэрлэлийн багаж учраас CAD-аар гаргасан дизайны алдааг шууд загварт
үйлдвэрлэдэг талтай. Лазер таслагчийг ашиглахад хоёр дидактик нөлөөлөл
илэрдэг: нэгдүгээрт загварыг үйлдвэрлэх, турших үед зарим нэг алдаа илэрдэг.
Хоёрдугаарт, оюутнууд дизайнер инженер, үйлдвэрлэгч болсоноор өөрөө
алдаагаа зохион бүтээж бас үйлдвэрлэдэг. Үр дүнд нь оюутнууд өөрсдийн
гаргасан алдааны шалтгааныг ойлгож, шинэчлэн төсөлж суралцдаг (Meboldt
нар., 2014).

Зураг 6. Өндөр нарийвчлалтай нэг үйлдэлтэй систем
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Системийг угсрах үед оюутнуудын мэдлэг зузаарч, материалын хөшүүн чанар,
бөх бат шинж чанартай танилцсан. Эцэст нь кабелийн чанарыг эх загвар дээрээ
туршсан.Ийнхүү оюутнууд өндөр нарийвчлалтай загвар дээр туршилт хийж
үйлдвэрлэлийн технологи, материалын шинж чанар, угсралтын системийн
талаархи мэдлэгээ нэмэгдүүлсэн. Зураг 6-д өндөр нарийвчлалтай загвар дээр
хийсэн олон удаагийн туршилт ба үйлдвэрлэх стратегийг үзүүллээ. Эхний зураг
дээр үйлдвэрлэсэн өргөх механизмын нэг хэсгийг харуулав. Үүнээс гадна,
системийн интерфэйс, ажлын нөхцлийг өндөр нарийвчлалтай нэг үйлдэлтэй
загвар дээр шалгасан.
Ажиллуулан ашиглах туршилт
"Инновацийн төсөл"-ийн дараагийн шатанд оюутнууд өөрсдийн системийн
ажиллагааг ашиглалтын тодорхой орчинд шалгаж турших ёстой байсан.
Загварын гүйцэтгэлийг урьдчилан тогтоосон нөхцлүүдийн дагуу шалгасан. Үүнд:
нэгдүгээрт, кинематик ажиллагаа, барилгын материал цуглуулах ажилбарын
найдвартай байдал, бүтээмжийг шалгахдаа өргөх, татах механизмын
хөдөлгөөнийг бодит байдалд туршиж үзсэн. Үүнээс гадна, систем (дүүжин ачаа)
болон үйлдлийн орчин (олс)-ны харилцан үйлчлэлийг туршиж шалгасан (Зураг
7). Гүйцэтгэлийн шаардлага хангаагүй, ажиллагааг нь шалгаагүйгээс болж
техникийн хүндрэл гарсан системүүдийг шигшээний тэмцээнээс хассан.
Холбоос, араат дамжуулга, татах олсны системийн интерфэйсийг зохион бүтээх
явцад гарсан, бараг ажиглагдахгүй алдаануудтай холбоотой бүтэн системийн
алдаа их гарч байлаа. Бүтэн системийг ашиглалтын орчинд нь туршиж
шалгасны үндсэнд дизайны алдаануудыг илрүүлж, улмаар системийг дахин
шинээр зохион бүтээж үйл ажиллагааг нь залруулах ажлууд хийгдсэн.

Зураг 7. Бүтэн системийн ажиллагааг туршиж шалгах
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ДҮГНЭЛТ
Найдвартай бүтээгдэхүүний шаардлагыг хангахын тулд түүнийг туршиж шалгах
нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Үүний тулд инженер дизайнерууд туршилт
явуулах чадварыг зайлшгүй сурч эзэмших ёстой. Иймээс дизайны боловсролд
туршилт хийхийн ач холбогдолыг зааж сургах хэрэгтэй юм. Эх загвар дээр
туршиж шалгах нь хамгийн тохиромжтой, ач холбогдолтой аргад тооцогддог.
Энэ өгүүллэгт CDIO бүх үйл ажиллагааны хүрээнд янз бүрийн интеграцийн
түвшин, нарийвчлалтай загваруудыг ашиглаж туршсан боловсролын үзэл
баримтлалын талаар танилцууллаа. ETH Цюрих сургуулийн инженерийн
дизайны мэргэжлийн төслийн хичээлд механик инженерийн 500 орчим оюутан
оролцож туршилт явуулсан бөгөөд энэ туршилтын ач холбогдолыг
"Инновацийн төсөл 2013" төсөлд тайлагнасан болно.
Олж авсан мэдлэгийнхээ талаархи туршилтанд оролцсон оюутнуудын
сэтгэгдлийг нэгтгэж орууллаа. Төслийн хичээл дээр туршилт тогтмол хийх нь
системийн сайн үзүүлэлтийг хангах чухал ач холбогдолтой гэдгийг оюутнууд
сурч мэдсэн нь төслийн хамгийн гол ололт байлаа. Туршилтыг CDIO үйл
ажиллагаатай уялдуулан явуулсан нь дизайны сургалтанд ашиглах үнэт
мэдээллийг бүрдүүлж чадлаа. Практик дээр системийн бүх ажиллагаа онолоор
таамагласантай адилгүй байгааг энэ туршилт төгс харууллаа. Иймд энэ ялгааг
эрт илрүүлж цаашдын шийдлээ гаргахын тулд туршилтыг тогтмол хийх
шаардлагатай. Туршилт бол оновчтой шийдэл боловсруулах урьдчилсан
нөхцөл юм.

Зураг 8. "Инновацийн төсөл 2013"-д сонгосон системүүд

Түүнээс гадна, аливаа үйлдвэрлэлийг эхлэхдээ интеграцийн түвшин багатай
систем дээр туршиж үзвэл нэг дор бүхэл бүтэн үйлдвэрлэл, системийг
туршсанаас илүү хурдан гэсэн стратеги байдаг. Энэ нь мэдлэг хуримтлуулахын
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тулд тогтмол давтаж байхтай адил. Өөрсдийн системийг PDP-ын бүх шатанд
байнга туршиж ажиллаж байсан багууд шигшээ тэмцээнд хамгийн сайн
үзүүлэлттэй оролцож үүнийг баталлаа. Энэхүү "Инновацийн төсөл 2013" нь кейс
судалгаагаар боловсролын үзэл баримтлалыг сайн нэвтрүүлсэн гэсэн үнэлгээ
авсан. Оюутнууд эх загвар дээр туршиж шалгахын чухлыг ойлгосон учраас
юуны түрүүнд дизайны алдаагаа олох гэж туршилтаа эхэлсэн. "Би сайн
төлөвлөж, өргөн хүрээнд туршиж шалгах хэрэгтэйг мэдлээ. Өөрөө туршиж байж
суралцдаг юм байна" гэж оюутнууд сэтгэгдлээ илэрхийлж байлаа. PDP-ийн бүх
шатанд загвар дээр туршилт хийсэн нь оюутнуудад туршихын ач холбогдлыг
мэдрүүллээ. Үүнээс гадна тухайн туршилтын орчин туршилт явуулахад маш их
нийцсэн. Оюутнууд хамгийн сайн үзүүлэлттэй систем зохион бүтээхийн тулд
түүний үзүүлэлтүүдийг оновчлох ёстой байсан нь манай төслийн зорилго
байлаа. Иймд инженерийн дизайны боловсролд туршилт явуулах хэрэгтэй
болохыг өнөө үеийн боловсролын үзэл баримтлал болгох саналтай байна. Энэ
төсөлд оролцсон олон багуудын хувьд өөрсдийн зохион бүтээсэн системээ
бүтэн системийн түвшинд туршаагүйн улмаас систем найдваргүй ажиллаж,
техникийн хүндрэлтэй учирсан тохиолдлууд гарч байлаа. Иймд дараагийн
төслийн шигшээний тэмцээнд оролцох оюутнууд тэмцээний хоёр долоо
хоногийн өмнөөс системийнхээ үйл ажиллагааг бүрэн туршиж шалгасан байх
шаардлагатай. Ингэснээр олон найдвартай систем шигшээний тэмцээнд
өрсөлдөх болно.
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ХУРААНГУЙ
Финландын Турку Их Сургуулийн Мэдээллийн Технологийн Сургууль нь
Инженерийн сургалтандаа CDIO бүтцийг дагаж мөрддөг. Энэхүү өгүүллэгт,
бид Инженерийн Удиртгал хичээлийн эхний хувьслыг судлах болно. Хичээл нь
CDIO стандарт 4 дээр суурилдаг бөгөөд инженерийн мэргэжлийн
оюутнуудын хичээл эхлэхэд үздэг хамгийн эхний хичээл юм. Хичээлийн оршил
ба бүтэц, мөн түүнчлэн төлөвлөгөөт сургалтын үр дүнг танилцуулах болно.
Судалгааны гол түлхүүр асуултууд оюутнууд ба сургалтын баг сургалтын
үр дүнгийн талаар хэрхэн ойлгож буйг харуулна. Мөн сургалтын баг нь
хичээлийн бүтцэд сургалтын үр дүнг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэгт оршино.
Судлагааны материалыг 2012 оны 12 сараас 2013 оны 12 сарын хугацаанд
хоёр удаагийн дэс дараалсан хичээлээс цуглуулсан болно. Судалгааны
материал нь нь хичээл дууссаны дараа авсан хичээлийн тэмдэглэл болон
сэтгэгдэл, санал хүсэлт гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн. Судалгаа болон хичээлийн
тэмдэглэлд ашигласан асуулгууд нь төлөвлөгөөт сургалтын үр дүн болон
CDIO стандарт дээр суурилсан билээ. Энэхүү судалгааны үр дүн хичээлийн
хувьсал зөв чиглэл рүү явж буйг харуулж байна. Хамгийн их найдвар төрүүлж
буй үр дүн бол бүлгийн ажил бөгөөд 8-9 оюутантай том бүлгээс 4
оюутантай жижиг бүлгүүдэд хуваасан явдал байлаа. Инженерийн Удиртгал
хичээлд электроник ба програм хангамжийн агуулга, мэдлэгийг оруулсан нь
цаашид хэвээр хадгалагдан үлдэж, хөгжих боломжтойг энэхүү судалгааны үр
дүн харууллаа. Инженерчлэлд чухал ач холбогдолтой бусад суралцах
хэлбэрүүд болох дизайн бүтээх, асуудал шийдвэрлэх, харилцааны ур
чадварууд, багаар ажиллах ба нийгмийн ойлголтын талаарх мэдлэгийг
нэгтгэх нь уг хичээлийн хувьд ирээдүйд шийдвэрлэх гол асуудал юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Нэгдүгээр курсын хичээл, практик сургалт, төлөвлөгөөт
сургалтын үр дүн, асуудал шийдвэрлэх
ХИЧЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА БА АГУУЛГА
Финландын Турку Их Сургуулийн Мэдээллийн Технологийн Сургууль нь
Инженерийн сургалтандаа CDIO бүтцийг дагаж мөрддөг. Энэхүү судалгаа нь
Инженерийн удиртгал хичээлийн (ИУХ) эхний хувьслыг судлах болно. Хичээл
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нь CDIO стандарт 4 дээр суурилдаг бөгөөд нэгдүгээр курсын инженерийн
мэргэжлийн оюутнуудын хичээл эхлэхэд үздэг хамгийн эхний хичээл юм.
Инженерийн Удиртгал: Инженерийн практикийг бүтээгдэхүүн, үйл явц ба
систем байгуулах зэрэгт нэвтрүүлэх, хувь хүн болон хувь хүн хоорондын
харилцаанд шаардлагатай ур чадваруудыг эзэмшүүлэх оршил хичээл юм.
Инженерийн оюутнууд нь нийгэм эдийн засгийн статус, хүйс болоод арьс өнгөөр
өөр хоорондоо ялгаатай. Тэд бүгд инженерийн талаар өөр ойлголт, үзэл
бодолтой байдаг. Мөн түүнчлэн, оюутнууд соёлын болон философийн
асуудлуудыг өөр өөрийн түвшинд судалж мэдэхийг хичээдэг. Нэгдүгээр,
хоёрдугаар эсвэл бусад курсын сургалтын хөтөлбөрүүд энэхүү хэрэгцээ
шаардлагад нийцэж байна уу гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм. Сургуулийн
зүгээс энэ бүгдэд хариуцлага хүлээдэг үү? Энэ асуултууд хамааралтай эсэхээс
үл шалтгаалан багш нь оюутны мэдлэгийг сайжруулах, асуултанд хариулах гол
үүрэгтэй. Сүүлийн үеийн судалгаагаар, АНУ-ын тайлангаас харахад инженер
багш нь өөрийн судалгааны ажлаас үл хамааран багшлах нь чухал ач
холбогдолтой ба хичээл заахдаа оюутнуудтай харилцах үүрэгтэй байдаг. Atman
et al., (2010) болон Froyd et al. (2012) нарын дурьдсанаар АНУ-д ерөнхийдөө
математик болон шинжлэх ухааныг чухал ач холбогдолтойд тооцож 1960-1970аад оноос инженерийн сургалтын хөтөлбөрт эхний жилд загвар хичээлийг
оруулж өгсөн. 1980-аад онд мэдээллийн технологийн ур чадварын өсөн
нэмэгдэж буй хэрэгцээнээс үүдэн эхний жилд загвар хичээлийг оруулсан
байдаг. 1990-ээд оноос загвар хичээлүүдэд буцаад инженерийн сургалтын
хөтөлбөрийг оруулжээ (Froyd et al., 2012). Энэ чиг хандлагыг дэлхий нийтийн
инженерийн боловсролын хөгжлөөс харж болно.
Инженерийн мэргэжлийн оюутан бүр өөр хоорондоо ялгагдах суралцагч байдаг
болохоор нэгэн жигд төгс заах арга барил гэж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл, өөр
хоорондоо ялгаатай суралцагч нарт багшлахдаа зөв тэнцвэр ба хослолыг олох
явдал юм. Сургалттай холбоотой дээрх шалтгаанууд дээр нэмж хэлэхэд,
нэгдүгээр курст практикийн загвар хичээл оруулах 2 шалтгаан байна.
Нэгдүгээрт, загвар хичээл нь инженерийн оюутнуудыг тогтоон барихад эерэг
нөлөө үзүүлж байна. Хоёрдугаарт, загвар хичээл үзсэн оюутны оюуны түвшин
нь үзээгүй оюутантай харьцуулахад илүү нэмэгдсэн байдаг. Нэгдүгээр курст
оюутнууд ихээр хасагдах тохиолдол байдаг тул оюутныг тогтоон барих нь чухал
асуудал юм. Нэгдүгээр курст хамгийн их оюутнууд хасагддаг болох нь
нотлогдсон. Оюутны 50%-80% нь хасагддаг (Moller Wong et al., 1997, Budny et
al., 1998).
Туркугийн Их Сургуульд, 2011 оноос зэрэг олгох шийдвэр гаргаж, дахин
инженерээр суралцуулж зэрэг олгох болон заах арга барилыг шинэчилсэн. Үүнд
нөлөөлсөн гол зүйл бол дээр дурьдсан асуудал байв: оюутныг тогтоон барих
болон оюутны оюуны нөөцийг нэмэгдүүлэхэд илүү хялбар болгож инженерийн
боловсролын ухагдахууныг ерөнхийд нь өөрчилсөн юм. Туркугийн Их
Сургуулийн инженерийн боловсролын талаар өмнөх судалгааны ажилд илүү
дэлгэрүүлэн авч үзсэн болно.
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CDIO-ИЙН БУСАД СТАНДАРТУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ НЬ
Удиртгал хичээл болох Стандарт 4 нь бусад CDIO стандартуудтай холбоотой
байдаг. Инженерийн практикийн бүтцийн хувьд CDIO Стандарт 2-т хувь хүн,
түүний бусадтай харилцах чадварыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйл явц, систем
байгуулах чадвар ба сахилга бат олгох зэрэг сургалтын гол үр дүнгүүд
тусгагдсан байдаг. Үүнтэй хамт, CDIO Стандарт 3-т Нэгдмэл Сургалтын
хөтөлбөрт суурь хичээлүүдийг хамгийн түрүүнд оюутнууд танилцуулах голлох
үүрэгтэйгээр ордог. CDIO Стандарт 5-д сургалтын хөтөлбөр нь 2 ба түүнээс
олон дизайн-хэрэгжүүлэх туршилтаас бүрдэх ба нэг туршилт нь анхан шатны
түвшнийх байхад нөгөө нь ахисан түвшнийх байдаг. Удиртгал хичээлийн чухал
хэсэг бол төсөл дээр багаар ажиллах явдал юм. Турку Их Сургуулийн
Инженерийн Удиртгал хичээл нь бакалаврын түвшинд заагдаж Стандарт 5-ийг
дагаж мөрддөг. Магистрийн түвшинд оюутнууд мэргэжлийн мэдлэгээ
ахиулсаныхаа дараа илүү ахисан түвшний төслүүд дээр ажилладаг. Төслүүд
дээр аль болох эртнээс гар бие оролцон ажиллаж эхлэх нь оюутнуудыг
инженерийн ажлын байр болон лабораторид хурдан дасан зохицоход сургадаг
ба энэ талаар CDIO Стандарт 6-д дурьдсан байдаг. Заах арга барилын ихэнхи
нь Стандарт 8-д байдаг ба идэвхитэй суралцах арга барилуудыг дагаж мөрддөг.
Үүнд, олон төрлийн бүлэг хичээл (Мэдээллийн технологи ба Биотехнологи)
дээр асуудал шийдвэрлэх, идэвхитэй CDI – өрсөлдөөний горим дахь мөчлөгүүд,
баг доторх боломжит үүрэг роль, баг дотор ба багууд хоорондох идэвхитэй
хэлэлцүүлгүүд, мөн хичээлээс суралцсанаа тунгааж тэмдэглэл бичих зэрэг
болно.
ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ – ИУХ
Уламжлалт инженерийн боловсролын бүтцэд оюутнууд нь инженерчлэл гэж юу
болох талаар системчилсэн ойлголтгүйгээр мэдлэгийг эзэмшдэг. Тэдний ихэнх
нь онолыг практиктай холбохдоо бэрхшээлтэй тулгардаг. Турку Их Сургуулийн
ИУХ нь оюутнуудын хүсэл тэмүүллийг өдөөж, цаашид инженерээр суралцахад
нь идэвхижүүлэхийн зэрэгцээ тэднийг зайлшгүй эзэмших мэдлэг, ажиллах ур
чадваруудыг нь дээшлүүлж өгдөг. Дээр дурьдсан сайжруулалтыг хийх,
хичээлийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд бүхэл бүтэн багшлах багийхан
хичээлийн дизайнд хариуцлагатай хандаж, үүрэг хүлээх ёстой.
Хичээлийн санаа бол инженер болох оюутнуудад зохион бүтээх боломж, үүрэг
даалгавар бий болгох мөн тэд гар бие оролцон бүтээн байгуулалт хийж чадна
гэдгийг харуулахад оршино. Үйл явц нь бүр эхнээсээ оюутнуудын сонирхлыг
нэмэгдүүлж, үүнийхээ хажуугаар инженерчлэл гэж юу болох талаар ерөнхий
зураглалыг тайлбарлаж чаддаг байх нь чухал. Үүн дээр нэмж хэлэхэд оюутнууд
зугаатай байвал тэдний суралцах чадвар бас сайжирч байдаг. Оюутан зугаатай
байгаагаа мэдэрч хөгжилдөхийн хажуугаар өөрөө ч анзааралгүйгээр суралцаж
байдаг. “Зугаатай байх нь хамаатай, сайн дурын, байгалиас заяасан чанар
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.

37

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

юм. Зугаатай байх нь суралцах үйл явцад эерэгээр нөлөөлж, биеэ барьсан
байдлыг болиулж, стрессийг бууруулж, сэргэлэн цовоо байдлыг бий
болгодог.” Оюутнуудад инженерчлэл гэж юу байж болох талаарх жинхэнэ
зураглалыг бий болгоход сургууль, багшлах багийхан бүгд үүрэг хариуцлагатай
оролцох хэрэгтэй.
ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬСАЛ
Оюутнууд хичээлийг үзэж дуусаад инженерчлэл гэдэг бол багаар асуудлыг
шийдвэрлэх явц гэдгийг ойлгосон байх болно. Тодорхой бус орчинд, нийгэм ба
хэрэглэгчийн хүлээлт зэргийг ойлгомжтой, нөхцөл байдалдаа тааруулах замаар
шийдвэрлэж болно. Энэхүү сургалтын гол үр дүнг эхний хичээлийн жилийн
дараа, эхний хувьслын өмнө буюу хоёрдугаар бүлгийн өмнө туршиж шинжлэн
судалсан болно. Ямар нэгэн үндсэн өөрчлөлт шаардалгүй, бага зэргийн
өөрчлөлтийг хийснээр хэрэгжүүлсэн юм.
Инженерийн удиртгал хичээл нь бакалаврын түвшний эхний жилийн хичээл юм.
Хичээл нь 5 ECTS-тэй ба намрын семестрийн турш үргэлжилнэ. Дээр
дурьдсанаар, ИУХ-ийн төлөвлөгөөт сургалтын үр дүн нь 2012-2013 онд хэвээр
хадгалагдан үлдсэнийг доорхи Жагсаалт 1 болон Жагсаалт 2-оос харж болно.
Үүний гол шалтгаан нь хамгийн сүүлийн үеийн, эхний жилд авсан санал
хүсэлтээр төлөвлөгөөт сургалтын үр дүн сайшаагдсанд оршино. Үүнд, бага
хэмжээний практикийн өөрчлөлт хийж хичээлийг явуулсан: бүлгийн хэмжээ,
шалгалтанд ялгаатай ач холбогдол өгч, программчлалын хэлийг өөрчилж, юуг
хэзээ заахыг өөрчилж оруулсан. Төлөвлөгөөт сургалтын үр дүнд өөрчлөлт
хийгээгүй нь доорх гурван талтай. Үүнд:
a) хичээлийн бүтэц, төлөвлөгөөт сургалтын үр дүнг CDIO стандарттай
ижил боловсруулсан.
b) хоёр хичээл дээр багшлах баг өөрчлөгдөөгүй
c) хичээл болон сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэхэд хоёр жилийн
хугацаа бага
Эхний жилийн турш төлөвлөгөөт сургалтын үр дүн мэдэгдэхүйц буурсан, учир
нь заах туршлага болон хичээлийн агуулга дээр илүү төвлөрч ажилласан юм.
2013 оны гол ялгах онцлог бол програмчлалын хэлийг Python–с Java руу
шилжүүлснээр Лего роботод илүү тохирсон ба мөн оюутнуудын үзэж буй бусад
хичээлүүдтэй илүү зохицсон явдал байлаа. Мөн лекцийн дарааллыг өөрчилж
бүлгийн ажил, багийн идэвхитэй байдал: үүнд, багийн гишүүдийн үүрэг роль,
хувь хүний онцлог байдал, эхний төслийн менежмент дээр илүү анхаарал
хандуулсан. Энэ нь хичээлийн явцын шалгалтанд ч бас нөлөөлсөн. 2012 онд
шалгалтын тестэд Python программчлалын тест түлхүү орсоны зэрэгцээ
роботод зориулсан Лего програм хангамжийг ашиглаж оюутан бүрийн чадварыг
шалгах бодитой хэсгийг оруулж өгсөн. 2013 оны гол онцлох зүйл бол баг болон
хувь хүний үүрэг роль, өөр өөр нөхцөл байдал дахь харилцаа холбоо, асуудлыг
шийдвэрлэхийн ач холбогдлыг ойлгуулах байлаа. Учир нь хичээлийн бүх
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програмчлалын асуултууд бас тавигдсан, гэхдээ ач холбогдол багатай байв.
Шалгалтанд оруулсан электроникийн хэсэг нь эхний жилийнхтэй адил ач
холбогдолтой хэдий ч асуултуудыг шинэчилсэн байв.
ИУХ нь шалгалтаас гадна 7 өөр сэдвийн хичээлийн тэмдэглэл, эхний жилд
(2012 он) авсан санал асуулгатай байв. 2013 онд, ердөө хоёрхон хичээлийн
тэмдэглэл, санал асуулгатай байсан.
Хоёр дахь жилд, ямар ч аман илтгэл байгаагүй, учир нь эхний жилийн
туршлагаас харахад системтэй илтгэл тавих хангалттай хугацаа байсангүй.
Бүлгийн хэмжээг хоёр дахь жилд багасгасан. Эхний жил бүлэг бүрт 7-9 оюутан
байсан бол, 2013 онд бүлэг бүрт 4-5 оюутан болгож хуваарилсан. Мөн хоёр ба
гуравдугаар курсын оюутнуудын тоо ойролцоогоор 30%-аас 20% болж буурсан.
Ингэж буурах нь хэвийн юм, учир нь хуучин оюутнууд шинэ сургалтын хөтөлбөр
рүү шилжихийн тулд хичээлийг дахин үзэх шаардлагагүй болсон. Дараагийн
жилүүдэд, ИУХ үзэх хуучин оюутны тоо улам цөөрөх болно. Хувь хүн болон
хувь хүн хоорондын харилцааны ур чадваруудын тухайд асуудал шийдвэрлэх,
цаг хуваарилах, тодорхойгүй байдалд хүлээцтэй байх, онолыг практикт
нэвтрүүлэх чадваруудыг эзэмшүүлэхэд хичээлийн явцад гол анхаарлаа
хандуулж ажиллалаа. Хувь хүн хоорондын харилцааны ур чадваруудыг авч
үзвэл: багийн ажил, төслийн төлөвлөгөө ба харилцаа холбоо, онолыг практикт
нэвтрүүлэх чадвар зэрэг болно.
1. Оюутнууд хичээлийн явцад хэрхэн анализ хийх, боломжит шийдлүүдийг
боловсруулах, олон талт инженерийн асуудлуудыг хэрхэн
нэвтрүүлэхэд суралцах болно.
2. Оюутан хичээлийн дараа төслийн орчинд жижиг бүлгийн ажилд олон
талаар бэлтгэгдэх болно.
3. Төслийн ажил нь төслийн менежмент ба төлөвлөгөөний үе шат,
хүрсэн үр дүнгээ амаар ба бичгээр илэрхийлж харилцах талаар
ойлголтыг агуулдаг.
4. Оюутан мөн цаг төлөвлөлтийг хэрхэн удирдах, ач холбогдлын чухал
байдлаар нь хэрхэн дараалуулахад суралцах болно.
5. Хичээлийн явцад оюутан нь өөрийн мөн чанар, зан байдлаа таньж
мэдэж, хөгжүүлэх боломжтой болно.
6. Хичээлийн явцад оюутнууд нь суралцах талаар судалж, асуудлыг
шийдвэрлэх өөрийн боломжид итгэж сурна.
7. Даалгавар ба сэдвүүд нь долоо хоног бүр өөрчлөгдөж, асуудлын нөхцөл
байдлыг ойлгох, шийдэл зохиох, хэрэгжүүлэх чадваруудыг хөгжүүлэхүйц
даалгаваруудтай байна.
8. Хичээл нь оюутан тус бүрийн үнэлгээ, өөрийн үнэлгээ, хувийн
портфолио бий болгох: жишээ нь хувь хүний давуу талууд, ажлын ур
чадварууд зэргийг агуулна.
9. Хичээлийн явцад оюутнууд өөр өөрийн үүрэг рольтой байна.
10. Хичээлийг үзэж дуусгахын тулд оюутан бичгийн шалгалт болон долоо
хоног бүрийн даалгаваруудыг хийх хэрэгтэй.
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Жагсаалт 1. 2012 оны ИУХ-ийн Төлөвлөгөөт сургалтын үр дүн. Төлөвлөгөөт
сургалтын үр дүн нь CDIO Стандарт 4-өөс гарсан ба сургалтын
хөтөлбөрийг багшлах баг цаашид хөгжүүлсэн болно.
 Инженерчлэлийн үйл явцыг ойлгох
 Инженерчлэлийн талаар урам зоригтой болох
 Асуудлыг шийдвэрлэх өргөн хүрээний ур чадвартай болох
 Багийн нэг хэсэг байх (шадар гурван цэрэг)
 Тодорхойгүй байдал болон бүтэлгүй байдалд хүлээцтэй хандах
 Цагийн хуваарь гаргаж, ач холбогдлын чухал байдлаар нь дараалуулах
 Хийнгээ суралцах
Жагсаалт 2. CDIO Стандарт 4 төлөвлөгөөт сургалтын үр дүнгийн
Сургалтын үр дүнг 2012 онд багшлах баг хөгжүүлсэн болно. Түүнийг бас 2013
онд дахин баталсан.
АРГА БАРИЛ
Энэхүү өгүүллэгт бичсэн туршлага дээр үндэслэсэн мэдээллүүдийг 2012 ба
2013 онд явуулсан санал асуулгын хуудас болон хичээлийн тэмдэглэлүүдээс
цуглуулсан болно.
Санал асуулгын хуудас нь нээлттэй ба олон сонголтот асуултуудаас бүрдсэн.
Үүнд: хичээлүүд хоорондын ажиллах орчин, багийн ажлын нөхцөл, асуудлыг
шийдвэрлэх болон харилцааны ур чадварууд гэсэн хэсгүүдийг хамарсан.
Энэхүү өгүүллэгт санал асуулгын тоон өгөгдлүүдийг үл харгалзан чанарын
өгөгдөл дээр төвлөрч судалгааны харьцуулсан анализын аргыг ашиглалаа. Бид
мөн харьцуулсан судалгаандаа тоон ба чанарын өгөгдлүүдийг хоёуланг нь
ашигласан. Судалгааны зорилго нь хувьслын амжилтанд анализ хийж, шинээр
гарч ирж буй чиг хандлагыг тогтоох байв. 2012 оны үр дүнг өмнөх судалгаан
дээр тусад нь танилцуулсан болно (Taajamaa et al., 2013). Санал асуулгын
асуултуудыг аль болох бага зэрэг өөрчилж, ингэснээр өгөгдлийн жигд байдлыг
нэмэгдүүлэхийг зорьсон. Хичээлийг 2012 онд 52, 2013 онд 70 оюутан үзэж
дууссан ба бүгд 100% асуултанд хариулсан. Асуултанд хариулах нь хичээлийн
нэг хэсэг байсан учраас өндөр хувьтай гарсан. Нийт 2012 онд 58, 2013 онд 75
оюутан ИУХ хичээлд бүртгүүлсэн тул үзэж дууссан харьцаа нь 90% ба 93%
гарсан.
ҮР ДҮН
Оюутнууд багийн ажил, асуудал шийдвэрлэх, тодорхой бус байдлыг давж
гарахад суралцсан нь“Инженерийн Удиртгал” хичээлийн гол үр дүн юм. Оюутан
хасагдах тухайд гэвэл хичээлд оролцогчдын 87% нь инженерийн чиглэлээр
үргэлжлүүлэн суралцах урам зоригтой болсон нь маш чухал үр дүн байлаа.
Өмнөх жилд энэ үзүүлэлт 80% байсан юм. Хоёр дахь жилдээ нэгдүгээр курсын
оюутны хувь их болсон нь бас нэг тайлбарлах хүчин зүйл юм. Энэ чиг хандлага
нь CDIO бүтцийг зэргийн түвшинд хэрэгжүүлэх үйл явцыг цаашид үргэлжлүүлж
болох хандлагыг бий болгож байна. Асуудалд суурилсан, гар бие оролцон
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суралцах хандлагыг оюутнууд сайнаар хүлээж авлаа. Нийт оюутнуудын 79% нь
онолыг практиктай холбохын тулд робот ашиглах хэрэгтэй буюу маш хэрэгтэй
(2012 онд 63% байсан) болохыг олж мэдсэн. Гэвч оюутнуудын эхний жилд үздэг
хичээлүүдийн дийлэнх нь мэдлэгийг хамтдаа зохион бүтээх бус харин ангид
лекц уншиж мэдлэгийг дамжуулах хэлбэрээр одоог хүртэл явагдаж байна (Biggs
et al., 1996). Энэ нь мөн багшлах багийнхны ажлын үндсэн арга барил, сургах
философи байсаар байна. Цаашид бид ИУХ-ийн хувьсал нь хэрхэн оюутнуудын
хичээлийн талаар ойлголтод нөлөөлсөн болохыг судалгаанаас олж авсан
мэдээлэл дээр хэлэлцэх болно.
Хичээлийн бүтцийг сайтар төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн үү?
5=Маш сайн төлөвлөсөн, хэрэгжүүлсэн
4=Сайн төлөвлөсөн, хэрэгжүүлсэн
3= сайн биш, муу биш
2=Тийм ч сайн төлөвлөөгүй
1=муу төлөвлөсөн, хэрэгжүүлсэн

Зураг 1. [2013 он]

Хичээлийн бүтэц: Асуулгад оролцогчдын 83% нь хичээлийн бүтэц сайн буюу
маш сайн төлөвлөсөн, хэрэгжүүлсэн гэж үнэлсэн. 2012 онд энэ хувь 78%
байсан. 2013 онд заасан хичээл ялгарах хоёр онцлогтой байсан. Эхнийх нь,
багийн ажил, харилцаа холбоо, шийдлүүд. Хоёр дахь нь, Java болон
аппликэйшнүүдийг роботод ашигласан. “Хичээлийн Хувьсал” хэсгээс
дэлгэрүүлж үзнэ үү.
Хичээлийн явцад багаар ажиллах ур чадварт суралцсан
уу?
5=Тиймээ, би үүнийг чухал хэрэгтэй
болохыг ойлгосон
4=Багаар ажиллах чадварт би
суралцсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Би юу ч сураагүй

Зураг 2. [2013 он]

2012 онд оюутнуудын 69% нь багаар ажиллах чадварт суралцсан гэж харилжээ.
2013 онд 78% болсон байна. Сонирхолтой нь эхний жил багаар ажиллахад
зөвхөн 14% нь хамгийн боломжит дүнг өгч байжээ. Хоёр дахь жилд энэ нь 30%
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болжээ. Нэг тайлбарлах хүчин зүйл бол 2013 онд багийн хэмжээг жижиг
болгосон нь оюутнуудад багийг нэгтгэх, нөлөөлөхөд илүү хялбар болсон байна.
Энэ хоёр жилийн хугацаанд багууд бүх хичээлийн туршид хуучин
бүрэлдэхүүнээрээ ажилласан юм. 2014 онд зарим хичээлтэй холбоотойгоор
багуудыг өөрчлөх хэрэгтэй болж шинэ баг бүрдүүлэх ажил хийгдсэн.
Хичээлийн явцад цагийн хуваарилалтад суралцсан уу?

5=Тиймээ, би үүнийг чухал
хэрэгтэй болохыг ойлгосон
4=Тиймээ би сурсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Юу ч сураагүй
Зураг 3. [2013 он]

Ижилхэн хандлага бүхий анхаарал татахуйц үр дүн дараалсан хоёр жилийн
хугацаанд гарлаа. Оюутнууд цагийн менежментэд суралцаагүй! Эхний жилд
сайн үнэлгээ 0%, цагийн менежментэд суралцсан гэсэн хариултыг ердөө 47%
нь өгчээ. Хоёр дахь жилд 37% нь хамгийн сайн эсвэл 2 дахь сайн үнэлгээг
өгснөөр, үлдсэн 63% нь ямар ч цагийн менежментэд суралцаагүй, бага зэрэг
эсвэл мэдэхгүй гэж хариулжээ.
Өөр нөхцөл байдлуудад асуудлыг шийдвэрлэхэд
суралцсан уу?
5=Тиймээ, би үүнийг чухал хэрэгтэй болохыг
ойлгосон
4=Тиймээ би сурсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Юу ч сураагүй

Зураг 4. [2013 он]

Хичээлийн хамгийн гол, чухал үр дүн бол асуудлыг шийдвэрлэх чадвар
эзэмших юм. Оюутнуудын 15% нь “асуудлыг шийдвэрлэж сурсан ба чухал
болохыг ойлгосон” гэж хариулжээ. 81% нь асуудлыг шийдвэрлэж сурсан гэсэн
байна. Энэ бол хичээл амжилттай болсон эсэхийг шийдвэрлэх чухал хүчин зүйл
юм. Эхний жилд үр дүн нь ижил 72% байв. Сонирхолтой нь, эхний жилд 53% нь
хамгийн сайн үнэлгээг өгч байсан бол хоёр дахь жилд ердөө 15% болсон байна.
Саналын хуудсан дахь нээлттэй асуултад эхний жил асуудлыг шийдвэрлэхэд
төвлөрч байсан бол хоёр дахь жилд багаар ажиллахын чухлыг авч үзсэн байна.
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Алдаа, тодорхойгүй байдалд хүлээцтэй хандаж сурсан
уу?
5=Тиймээ, би үүнийг чухал
хэрэгтэй болохыг ойлгосон
4=Тиймээ би сурсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Юу ч сураагүй

Зураг 5. [2013 он]

Инженерүүдийн хамгийн чухал чадвар бол багаар ажиллаж асуудлыг
шийдвэрлэх үедээ тодорхойгүй байдалд хүлээцтэй хандах юм. Эхний жилд
оюутнуудын 57% нь алдаа болон тодорхой бус байдалд хүлээцтэй хандах ур
чадварыг сурсан гэжээ. Хоёр дахь жилд энэ нь 65% болсон байна. Энэ бол
эерэг хандлага юм. Санаа зовоосон дүн бол оюутнуудын 25% нь тодорхой бус
байдалд хүлээцтэй хандах чадварыг эзэмшээгүй гэсэн явдал юм. Гэтэл, эхний
жилд энэ тоо 35% байжээ. Үүнийг итгэл төрүүлэхээр тайлбарлахын бол
инженерийн мэргэжлийн шинэ оюутнууд сайтар тунгаан бодоход хараахан
бэлэн болоогүй байна гэсэн үг юм.
Онолыг практикт нэвтрүүлэхэд роботыг ашигласан нь тус болсон
уу?

5=Роботууд онолыг практикт нэвтрүүлэхэд үнэхээр
их тусалсан
4= Роботууд онолыг практикт нэвтрүүлэхэд
тусалсан
3=Сайн ч биш, муу ч биш
2=Тийм ч их хэрэг болоогүй
1=Огт хэрэггүй

Зураг 6. [2013 он]

Эхний жилд 63%, хоёр дахь жилд 79% нь онолыг практиктай холбоход роботууд
тусалсан буюу маш их тусалсан гэж хариулжээ. Үүнийг хоёр дахь жилд 4
оюутан тутмын нэг нь буюу 23% нь роботын хэрэглээнд илүү эерэг хандлагатай
хариулсан.
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Хичээл дээр хангалттай зөвлөгөө авч байсан уу?

5= Би багшлах багаас идэвхитэйгээр тал бүрийн
зөвлөгөө авсан
4=Би шаардлагатай үед зөвлөгөө авсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Юу ч сураагүй

Зураг 7. [2013 он]

Хоёр дахь жилийн хичээлд оролцогсдын 87% нь шаардлагатай үед зөвлөгөө
авч байсан гэж хариулжээ. 23% нь “Би багшлах багаас идэвхитэйгээр тал
бүрийн зөвлөгөө авсан” гэсэн байна. Гэсэн хэдий ч, эхний жилд 27% нь хамгийн
сайн үнэлгээг өгсөн (2013 онд 23%). Мөн нээлттэй асуултанд зарим оюутнууд
багшлах баг заримдаа туслах сонирхолгүй байсан, энэ хандлагыг үндсээр нь
өөрчлөх хэрэгтэй” гэж хариулжээ. Хичээлийн хоёрдугаар хэсгийг заасан гурван
багш тутмын нэг нь нөгөө хоёроосоо илүү идэвхитэй байж ялгарч байв.
Хичээл дээр зугаатай байсан уу?

5= Үнэхээр зугаатай байсан
4= Зугаатай байсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Юу ч сураагүй

Зураг 8. [2013 он]

Зугаатай байх нь чухал гэж үү? Санал асуулгаас харахад, оюутнууд хоёр
жилийн туршид хичээл дээр зугаатай байсан гэж хариулжээ. Зугаатай байх нь
суралцах байдлыг катализад оруулж, оюутан сэтгэл хөдлөлөө суралцах үедээ
гаргаснаар суралцах үйл явц тэр дороо илүү бүрэн дүүрэн болдог байна.
Бидний судалгаа болон оюутнуудын суралцах үр дүнгээс харахад зугаатай
байснаар оюутнууд тухайн асуудлыг илүү гүнзгий, бүрэн дүүрэн ойлгож чаддаг
байна.
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Энэ хичээл нь таныг цаашид инженерээр үргэлжлүүлэн суралцахад идэвхижүүлж чадсан
уу?

5= Намайг үнэхээр идэвхижүүлж
чадсан
4= Намайг бага зэрэг идэвхижүүлж
чадсан
3=Би мэдэхгүй
2=Тийм ч их биш
1=Огтхон ч үгүй

Зураг 9. [2013 он]

ИУХ-ийн хамгийн чухал үүрэг бол цаашид нэгдүгээр курсын оюутнуудыг
хичээлдээ суралцахад нь идэвхижүүлэх явдал юм. Оюутнуудын 87% нь үнэхээр
их идэвхижсэн (29%) буюу хичээлдээ үргэлжлүүлэн суралцахад идэвхижсэн
байна. Өмнөх жил 80% байжээ.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Инженерийн Удиртгал хичээл нь хоёр жил дараалан үргэлжилж байна. Энэ нь
инженерийн боловсролыг хөгжүүлэхэд анхны алхам болж эхний үр дүндээ хүрч
чадлаа. Энэ өнцгөөс харахад ИУХ нь үнэхээр сайшаалтай үр дүнг үзүүллээ.
Хичээлийн эхний хувьсал нь өсөлттэй байв. Учир нь ямар ч огцом өөрчлөлтийг
хийгээгүй, ялангуяа “Хичээлийн хувьсал” бүлэгт дурьдсан төлөвлөгөөт
сургалтын үр дүн эхний өөрчлөлтийн дараа бараг хэвээр үлдсэн юм.
Програмчлалын хэлийг сольж, шалгалтыг өөрчилж, багийн чадварыг онцолж,
хичээлийн тэмдэглэл бичихийг багасгасан нь хөгжлийн алхмууд гол байв.
Эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийснээр ихэнх оюутнууд дараах ур чадваруудыг
эзэмшсэн. Үүнд: асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах чадвар, тодорхой бус
байдалд хүлээцтэй хандах, онолыг практиктай холбох, инженерээр суралцах
явцдаа зугаатай байх г.м. Бид 2013 онд “багийн үдийн хоол” концепцийг
танилцуулсан. Багийн үдийн хоол гэдэг нь хариуцсан багш нь өөрийн багийн
гишүүдтэй цуг үдийн хоолон дээр хичээлийн талаар, түүний утга учир, инженер
гэсэн үг юу болох, ерөнхий хичээлийн тухай болон оюутны амьдралын талаар
ярилцахыг хэлнэ. Ийнхүү багшлах багийхан үр дүнд хүрч эхний хувьслын
явцдаа амжилт гаргасан юм. Тэгсэн хэдий ч, багшлах баг оюутнуудад зөвлөгөө
өгөх тал дээр онцгойлон анхаарах хэрэгтэй, учир нь багшлах баг өөрчлөгдөөгүй
хэвээр байхад зарим сөрөг хандлагууд гарч байсан. Мөн инженерийн ёс зүй
дээр маш бага анхаарал хандуулсан. Иймд 2014 оноос үүнийг хэлний
сургалтанд агуулга модуль хэлбэрээр оруулахаар болсон. Оюутнууд
инженерчлэлийн ёс зүйн талаар бичсэн өгүүллэгүүдийг уншиж, өөрсдийн
төрөлх хэлээрээ (Финлянд хэл) хэрхэн харилцахад суралцах болно.
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5. CDIO ОНОЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
ДИЗАЙНЫ ОЮУТНЫ БОЛОВСРОЛД
HUANG Yanqun, BIAN Fang, XIE Qingsen, YANG Junyu,
LI Jutao and XIANG Zhongxia
БНХАУ-ын Тяньжин Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн
Технологи, Дизайны Тэнхим

ХУРААНГУЙ
Үйлдвэрлэлийн дизайн (ҮД) нь инновацийн чадавхи, шинжлэх ухааны өргөн
хүрээний концепц, олон талт мэдлэг болон хамтран ажиллах багуудын ойр
дотно ажиллагааг шаарддаг. Учир нь хүний амьдралд шаардлагатай
бүтээгдэхүүн төслөх эхний шатанд ҮД бий болдог. Үйлдвэрлэлийн бараг 80%,
маркетингийн үр ашгийг ҮД-аар тодорхойлж болно. ҮД-ы оюутнуудын чадварыг
дээшлүүлэх, нийгмийн болон инженерийн шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн
бэлтгэх үүднээс БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн дизайны оюутны боловсролд CDIO
онолыг хэрэгжүүлж байна. CDIO-г хэрэгжүүлснээр дадлага хийх, бодит дизайны
төслүүд, судалгаанд оролцох зэрэг олон боломжууд оюутнуудад нээлттэй
болсон. Түүнчлэн компани, үйлдвэрлэлтэй илүү нягт холбоотой ажиллах
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор судалгаа, зураг төсөл, дадлагын төвүүдийг
байгууллаа. Хамгийн түрүүнд сургалтын төлөвлөгөөгөө CDIO хэрэгжүүлэхэд
чиглүүлэн өөрчилсөн. Өөр нэг зүйл бол хайгуул-судалгааны сурах аргыг
нэвтрүүлсэн явдал. Хайгуулын сурах аргыг нэвтрүүлэхийн тулд өөр өөр
судалгааны чиглэлд мэргэшсэн багш нарын зааврын дагуу ажлын студиудыг
байгуулсан. Гурав дахь нь логик үндэслэлтэй дизайны сургалт. Оюутнууд
сургууль, дизайны дадлага дээрээ хатуу логик төсөөллөөр сэтгэж шинэ санаа,
төсөөлөл гаргахгүй байгаад онцгой анхаарлаа хандуулсан. Оюутнууд ямар?
яагаад? хэрхэн? гэсэн асуултуудын талаар бодох шаардлагатай. Тулгарч буй
бэрхшээлийг илрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, түүнийг шийдвэрлэх чадвар
эзэмшихэд нь оюутнуудад туслах хэрэгтэй. Үүнээс гадна хувь хүний төлөвшилт
бол инженерийн боловсролын хамгийн чухал хэсэг юм. Иймд оюутнуудад
хүнлэг, шударга, хариуцлагатай байх, бусад хүмүүст анхаарал халамж тавих,
талархах талаархи мэдлэгийг олгох хичээлүүдийг зааж эхэлсэн. Товчхондоо,
БНХАУ-ын Тяньжин Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн Дизайны Тэнхимийн ажлын
үр дүн нийгэмд танигдсан. Манай ихэнхи оюутнууд олон компаний шилдэг
дизайнерууд, менежерүүд болоод байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: CDIO, үйлдвэрлэлийн дизайны оюутнууд, сурах арга, хувь хүний
төлөвшилт, Стандарт: 1
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Үйлдвэрлэлийн дизайн (ҮД) нь урлаг, технологийн зүгээр л нэг хослол бус
ирээдүйн ухаалаг, эрүүл, тав тухтай ажил, амьдралын хэв маяг, нийгэмшлийг
олгодог хичээл юм. ҮД нь хэрэглээний шинжлэх ухааны хувьд олон төрлийн
практикт инженерийн асуудал шийдвэрлэхэд ашиглагдаж байна. Иймд ҮД-ы
оюутнууд нийгэм болон үйлдвэрлэлийн компаниудтай өөрийгөө нягт холбох
ёстой. Энэ нь онол, практикийн уялдаа холбоог шаарддаг. Нийгэмд
үйлдвэрлэлийн дизайнеруудын ёс суртахуун, соёл маш чухал. Тэд нарын ажил
бол хүний амьдралын шударга үнэн, аз жаргал, гоо сайхны эрэл юм. ҮД-ы
оюутнуудын чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн ба инженерийн шаардлагыг
хангасан мэргэжилтэн бэлтгэхийн тулд БНХАУ-ын Тяньжин Их Сургуулийн
үйлдвэрлэлийн дизайны оюутны боловсролд CDIO онолыг хэрэгжүүлж байна.
CDIO нь Төлөвлөж загварчлах, Туршин хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах ур
чадвар гэсэн үйл ажиллагааны хүрээнд техникийн баазад суурилан инженерийн
боловсролыг олгож байна (Guet al.2008, cdio.org). Дэлхийн олон сургуулиуд
CDIO үзэл баримтлалыг инженерийн боловсролд мөрдлөг болгон ажиллаж
байгааг цахилгааны инженерийн боловсрол (Svensson et al.2012), багийн
ажиллагаа (Marasco et al.2013), робот машины интерфейс (Liu et al.2013)
жишээнээс харж болно. Гэсэн хэдий ч, ҮД нь урлагийг инженерийн
боловсролтой холбосон мэргэжил болохоор шинэ санаа, төсөөллийг хамгийн
нөлөөтэй хүчин зүйл гэж би боддог. Инженерийн боловсролыг үл ойшоох явдал
байгаа ч үнэн хэрэгтээ ҮД амьдралд ойрхон учраас CDIO боловсролд маш
чухал байна.
ДИЗАЙНЫ ТӨСЛҮҮДЭД ЧИГЛЭСЭН CDIO БОЛОВСРОЛЫН СИСТЕМ
CDIO боловсролд оролцож байгаа БНХАУ-ын Тяньжин Их Сургуулийн ҮД-ы
тэнхимийн багш, оюутнууд бие биенийхээ ажиллагааг дэмжиж маш төвлөрч
ажиллаж байна (Зураг 1).
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Зураг 1. Тяньжин Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн Дизайны Тэнхимийн CDIO
боловсролын систем

Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн Тяньжин Их сургууль дээр CDIO онолыг
2006 оноос эхэлж хэрэгжүүлсэн. Одоогийн байдлаар олон компаниуд зөвхөн
мэдлэгээс илүүтэйгээр хувь хүний идэвхтэй сургалт, асуудал шийдвэрлэх,
багийн хамтын ажиллагаа, менежментийн ур чадварт анхаарал хандуулж
байна. Мөн ажиллагсад үндэсний үзэлтэй байх хэрэгтэй. Тиймээс, CDIO онолын
удирдлаганд боловсролын шинэчлэл үргэлжилсээр байна. Бидний хувьд Бодож
сэтгэх, Төлөвлөж загварчлах, Туршин хэрэгжүүлэх, Ажиллуулан ашиглах ур
чадварыг олгох бүх замуудыг судалсан. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн нь
судалгааны төсөлд оролцогч үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зорилгоор байнгын
түншүүдтэйгээ
хамтарсан
лаборатори
байгуулсанаар
оюутнуудыг
үйлдвэрлэгчид, компаниудтай илүү ойртож ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн.
Жишээ нь: Хятадын барилгын машин механизмын үйлдвэрлэлийн хамгийн том
XCMG групп, Робот үйлдвэрлэлийн компани болон Эмнэлгийн машин
үйлдвэрлэлийн компани. Ийнхүү оюутнуудын хувьд дадлага хийх, бодит
төслүүдэд оролцох олон боломж бүрдсэн. Багш нар олон улсын хараатай,
инженерийн өргөн хүрээний туршлагатай, төсөл удирдах чадвартайгаас гадна
компаниудтай хамтран ажилладаг нь сургалтыг хэрэгжүүлэхэд маш их
нөлөөлсөн.
CDIO СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
CDIO нь бодит төслийн амьдралын мөчлөгийн дагуу өөр өөр хичээлүүдийг
хооронд нь нягт холбож, агуулгын давхцлыг арилгаснаар сургах, суралцах
ажлыг ойртуулж чадсан (Zha 2008). Үүний дүнд оюутнууд хичээлүүдийн
хоорондын уялдааг тодорхой байдлаар ойлгож, бодит төслийн үе шатуудад
олсон мэдлэгээ зөв ашиглаж сурсан. Тиймээс хичээлүүд ба багш нарын
хоорондын саад бэрхшээлийг яаралтай арилгах хэрэгтэй.
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ҮД-ы сургалтанд шинэ оюутнуудад удиртгал болон үндсэн ур чадвар олгох
хичээлүүдийг заадаг. Дараа нь график дизайн, бүтээгдэхүүний дизайн, хүнмашины харилцан үйлчлэл ба утга зүй (семантик) гэсэн дөрвөн үндсэн
хичээлүүдийг заана. Эдгээр дөрвөн хичээлүүдийг гурван жилийн турш зааснаар
оюутны мэдлэг аажмаар гүнзгийрдэг. Жишээ нь, хүн-машины харилцан үйлчлэл
хичээл дээр эхлээд бие махбодын эргономик, дараа нь хүн-машины интерфэйс
дизайныг сэтгэл зүйн талаас нь заана. Хамгийн чухал нь бодит төслүүдэд
суурилсан хөтөлбөрүүд хэрэгжсэнээр оюутнууд онолын хичээлээр сурсан
зүйлээ нэн даруй практикт ашиглаж чаддаг болдог. Энэхүү “нэг онолын хичээлнэг практик сургалт” хөтөлбөр магадгүй мэргэжлээ бүрэн эзэмшихэд саад
болсон системгүй байдлыг арилгаж, CDIO боловсролын үр дүнд туслах болно.
Сургалтын дөрөв дэх жилд гадаадын улс оронд хийж байгаа судалгааны ажлын
талаар лекцийн хичээлүүдийг зааж оюутны мэдлэгийг нэмдэг.
АЖЛЫН СТУДИД ТУЛГУУРЛАСАН CDIO-ИЙН СУДАЛГААНЫ СУРГАЛТ
ҮД нь оюутныг амьдралаа төлөвлөхөд сургах зорилготой. Түүний олж авсан
мэдлэг ирээдүйн хүнд хэцүү асуудлыг шийдвэрлэхэд хангалтгүй байж болох тул
судалгаа хийх чадвар эзэмшүүлэх нь хамгийн чухал зүйл. Үүний тулд оюутан
өөрөө идэвхтэй сурч, ялангуяа эрэл хайгуул хийж мэдлэгээ зузааруулах чадвар
эзэмших хэрэгтэй. Оюутнууд өргөн мэдлэгтэй байснаар үзсэн хичээлүүд,
өөрийн чадамжийг бодит амьдралын дизайнд тусгах ёстой.
Иймээс салбар хооронд хийх ажил, үйлдвэрлэлийг дэмжих, мөн ҮД-ы
оюутнуудын судалгаа шинжилгээний чадварыг хөгжүүлэхэд туслахаар ажлын
студиудыг байгуулсан. Ажлын студи бол оюутнууд өөрийн бүтээлээ олон нийтэд
танилцуулах нээлттэй орчин бөгөөд их сургуулийн төвлөрсөн галерей юм. Багш
бүр дизайны салбарын нэг төрлөөр дагнасан ажлын студийг хариуцаж
ажилладаг. Ажлын студид зах зээлийн судалгаа хийх, мэдлэгээ солилцох,
мэтгэлцэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулдаг. Ажлын студид оюутнууд өөрийн
хүссэнээр мэргэшиж хөгжих боломжтой. График ба бүтээгдэхүүний дизайн,
эргономик, хүн-машины интерфэйсийн мэдлэгээ хөгжүүлэхийн зэрэгцээ
тогтвортой хөгжил, аж ахуй эрхлэх зэрэгт суралцаж мэргэших давуу талуудтай.
Мөн ажлын студид явагддаг судалгаа, хэлэлцүүлгийн үеэр оюутан ҮД-ы гүн
гүнзгий ойлголт авч, нийгмийн шаардлагыг мэдэрч, ажиллах бэлтгэлтэй болдог.
Ур чадвар, мэдлэгийн хүчинд дизайныг хөгжүүлдэгийг оюутнууд сайн ойлгож,
илүү санаачилгатай болж хамтран ажиллаж эхэлдэг. Ажлын студийн орчинд
оюутан руу чиглэсэн сургалт явуулах энэхүү дизайны төсөл нь динамик бөгөөд
урамшуулж сургах арга болно.
CDIO-ИЙН ЛОГИК ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ ДИЗАЙНЫ СУРГАЛТ
CDIO сургалтын үе шатууд хоорондоо хамааралтай. ҮД-ы хувьд шинэ
бүтээгдэхүүн төслөх санаа, анхны төлөвлөгөө, чиг баримжаа, үзэл баримтлал
нь бүтээгдэхүүний чанарын бараг 80%-ийг тодорхойлж байдаг. Үүний зэрэгцээ,
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ҮД нь үйлдвэрлэлийн үр ашигт ихээр нөлөөлдөг. Тиймээс төслийн явцад логик
үндэслэлтэй, системтэй дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Учир нь оюутан дизайны
дадлага дээр, мөн сургууль дээрээ шинэ санаа гаргахын оронд хатуу логик
төсөөллийг хэрэглэж байна. Оюутнууд ямар? яагаад? хэрхэн? гэсэн
асуултуудын талаар бодох шаардлагатай. CDIO сургалтын үе шат бүрийн
төгсгөлд төслийн оролцогчид хийсэн ажлын явц, үр дүнгээ нэгтгэн танилцуулдаг.
Энэ үед багш, оюутнууд сургалтын сул талууд, шалтгаан, үр нөлөө, мөн давуу
талыг хэлэлцдэг. Ингэснээр оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг дээшилж, хэлний,
график дүрслэлийн гэх мэт ур чадвар сайжирна. Оюутнуудад системтэй мэдлэг
олгож чадаж байгаа эсэх талаар илтгэлд дүгнэдэг. Үүний үр дүнд оюутнууд
өөрсдийн санаагаа хэрэгжүүлж оргилд нь хүрэхээр ажиллаж сурдаг. Логик
үндэслэлтэй дизайны сургалт нь оюутнууд асуудлыг олж харах, дүн шинжилгээ
хийх, түүнийг шийдвэрлэх чадварыг сайжруулахад тусалдаг.
CDIO ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨЛӨВШИЛД АНХААРАХ НЬ
БНХАУлсын ихэнхи инженерийн сургуулиуд мэдлэг, ур чадвар дээр төвлөрч
ажиллаж байна. Оюутны шударга зан, ёс зүй, ялангуяа мэргэжлийн ёс зүй,
төлөвшилд ихээхэн анхаарал хандуулж байна. Олон оюутнууд соёл, түүхийн
талаар хангалттай ойлголтгүй байгааг профессор, багш нар хүлээн зөвшөөрөх
хэрэгтэй. Тиймээс нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцээгүй мэдлэг бүхий
инженерүүд олширч байна. Иймд Тяньжин Их Сургуулийн Үйлдвэрлэлийн
дизайны CDIO сургалтанд хувь хүний төлөвшлийн талаар зааж, хувь хүнийг
хөгжүүлэх, мэдлэг дамжуулахад анхаарч ажиллаж байна. Алсын хараатай
сургалтын хөтөлбөрөөр зарим дадлагын хичээлүүдийг зун, өвлийн амралтын
хугацаанд орж байна. Оюутнууд эдгээр хичээлүүдийг үзэх үедээ гэрийн ажлаа
хийж, тэдний хувцсыг угааж өгч туслахыг өөрсдийн эцэг эхээс хүссэн.
Хичээлийн үр дүн түүхийн болон улс төрийн хичээлүүдийн уламжлалт аргаас
маш их ялгаатай байсан нь оюутнуудаас талархал хүлээсэн. Оюутнууд өөрийн
гэр бүл, найз нараа хайрлахад суралцсан. Мөн тэд нар хэрэглэгчдийн хэрэгцээг
хэрхэн судлахад суралцсан. Үүний зэрэгцээ, оюутнууд харилцааны олон ур
чадварыг эзэмшиж, хариуцлагатай байх, бусдыг ойлгох талаар мэдрэмжээ
сайжруулсан. Сургалтын өөр нэг нөлөө бүхий арга нь бодит амьдралын
дизайны төсөл байсан ба хэрэгжүүлэх явц онцлог байлаа. Хүн байх нь
хангалттай их ажилтай байна гэсэн хэлц үг байдаг. Энэ үг мэргэжлийн ёс зүйтэй,
шударга, мэргэшсэн инженер, дизайнеруудийг сургахад тусалж байна.
ДҮГНЭЛТ
Урлагийг технологитой холбож заадаг хичээл бол үйлдвэрлэлийн дизайны
хичээл юм. Шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох ажлын амжилт, алдаанд нөлөөлдөг
амин чухал хичээл билээ. ҮД оюутнуудын чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн
болон инженерийн шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэх үүднээс БНХАУ-
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ын үйлдвэрлэлийн дизайны оюутны боловсролд CDIO онолыг хэрэгжүүлж
байна.
 Сургалтын хөтөлбөр онол, дадлагын системтэй хичээлүүдийг хамарсан
нь CDIO-г дэмжиж чадсан.
 Хайгуул, судалгааны сурах аргыг нэвтрүүлэхийн тулд өөр өөр
судалгааны чиглэлд мэргэшсэн багш нарын зааврын дагуу ажлын
студиудыг байгуулсан.
 Оюутан дизайны дадлага дээр, мөн сургууль дээрээ шинэ санаа гаргахын
оронд хатуу логик төсөөллийг хэрэглэж байна.
 Үйлдвэрлэлийн дизайны CDIO сургалтанд хувь хүний төлөвшилд анхаарч
ажиллаж байна.
Манай төгсөгчдийн ойролцоогоор 1/3 нь БНХАУ-ын Baidu, Tencent, Lenovo зэрэг
топ компаниудын шилдэг дизайнер, менежер болсон. Төгсөгчдийн 1/3 нь
цаашид ҮД-ы мэргэжлээр магистрын зэрэг авахаар гадаадад суралцдаг. Манай
төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг төстэй мэргэжилтэй харьцуулахад харьцангуй
өндөр байна.
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6. ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН
БАГИЙН СУРГАЛТЫГ ИЛҮҮ САЙН БОЛГОХОД БАГШИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ
Dong T L TRAN, Tung M DAM, Thang C NGUYEN
Duy Tan University, VIETNAM

ХУРААНГУЙ
Идэвхтэй сургалт явуулж, сургалтын загварыг улам боловсронгуй болгох нь
CDIO-ийн хүрээнд боловсролын чанарыг дээшлүүлэх нэн чухал хэсэг байсаар
ирсэн билээ. Тус өгүүлэлд бид ганцаарчилсан сургалтын давуу ба сул талууд
дээр хийсэн хэд хэдэн ажиглалт, ярилцлага ба зорилтот бүлгийн дотор
явуулсан мэтгэлцээнд дүн шинжилгээ хийж, мөн үүний зэрэгцээ их сургуулийн
оюутнуудын курсын ажил хийх ба төсөл зохиоход сургалтын үр өгөөж ба үр
өгөөжтэй чанарыг дээшлүүлэхийн тулд багийн сургалтын хэд хэдэн аргыг
дэвшүүлэн тавилаа. Багийн сургалтын хувьд бүх зүйл сайн байдаг хэдий ч
оюутнуудын суурь боловсрол ба мэдлэг өөр өөр байдаг учраас даалгавар
гүйцэтгэх явцад дандаа зөрүү гардаг. Тэхээр баг бүрдүүлэхэд хувь хүн
хоорондын ба хувь хүний ур чадварт онцгой анхаарал хандуулсан болно.
Бидний зорилго бол оюутнуудад тэдний харилцаанд байдаг хоосон орон зайг
дүүргэхэд нь туслах явдал бөгөөд үүнд: багаар ажиллахад тохиолддог хувийн
айдас хүйдсээ даван туулах, янз бүрийн хүмүүсийн ааш араншинд дасан
зохицох болон бусдын санал бодолд илүү нээлттэй ханддаг болох асуудлууд
багтана. Гэсэн хэдий ч бидний явуулсан системтэй ажиглалтуудын төгсгөлд
харахад, багуудын шилдэг оюутнууд урьдынхаараа бусад оюутнуудаасаа илт
давуу хэвээр байсан бөгөөд тэд өөрсдийн санааг бусдад тулгах оролдого
хийсээр байсан. Энэ нь идэвхтэй багаар суралцах ба сургах ажилд саад
болоод байгаа бөгөөд тэр бүү хэл олон оюутан CDIO –ийн ерөнхий аргаас нэг
их ашигтай зүйл олж мэдсэнгүй гэсэн байна. Хэд хэдэн нэмэлт ажиглалт ба
ярилцлага явуулснаар бид оюутнуудад зохион байгуулалттай орчинд
ганцаарчилсан сургалтанд хамрагдах тодорхой хугацааг долоо хоногийн турш
гаргаж өгөх хэрэгтэй юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Ганцаарчилсан сургалтын
орчин бий болгож, ганцаарчилсан хяналтын хуудсууд, ганцаарчилсан оюун
санаагаа уралдуулах тактик боловсруулсан бөгөөд Инженерчлэлийн программ
хангамж, Мэдээллийн систем, Иргэний барилга ба Цахилгааны инженерчлэл
зэрэг янз бүрийн мэргэжлээр суралцаж буй ахлах 4 ангийн 200 оюутанг
хамарсан болно. Үүнээс гадна эдгээр 4 ангийн багш нараас оуютнуудын
харилцааг дэмжихдээ өөрсдийн удирдах үүргээ илүү харуулахыг хүссэн. Үүнд:
нээлттэй хэлэлцүүлгийг илүү хялбар болгоход туслах, санал бодлоо хуваалцах
болон бие биедээ талархах явдлыг урамшуулан дэмжих, шилдэг оюутнуудын
хичээл зүтгэлийг санаагаа зонхилоход биш илүү нэгтгэх тал руу хандуулах
ажиллагаа орно. Төгсгөлд нь явуулсан зорилтот бүлгийн мэтгэлцээнүүдийн
дараах ярилцлагуудаас харахад зарим оюутан шинэ зохион байгуулалт
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тэднээс ердийнхөөс илүү их хугацаа шаардсан хэмээн гомдоллосон хэдий ч,
ихэнх оюутан маш тааламжтай байсан гэсэн хариулт өгсөн. Сургалтын шинэ
арга ба өөрийгөө хөгжүүлэхтэй холбоотой хэд хэдэн саналыг оюутнууд өөрсдөө
гаргасан болно. (380 үг)
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Идэвхтэй сургалт, CDIO хүрээ, CDIO Стандарт 2, 7, 8, 9 ба 10, FSNPA загвар,
Сургалтын пирамид, ганцаарчилсан сургалт, багийн сургалт
ОРШИЛ
Багийн сургалт гэдэг нь хамтран ажиллаж байгааа багийн гишүүд хэд хэдэн
тогтоосон/өмнөө тавьсан/ зорилгодоо хүрэхийн тулд хоорондоо мэдлэгээ
солилцож, бие биенээ харилцан нөхөж байдаг процесс юм (Декюпер, 2010).
Ийм нөхцөлд гишүүдийн гүйцэтгэж буй ажил ба үүргийн хоорндоо дандаа
хамааралтай байдаг. Иймээс тавьсан зорилго руу чиглэсэн хандлагын түвшин
өндөр байх, багийн гишүүдийн ажлыг хооронд нь шударгаар хуваарилах болон
багийн ахлагч хариуцлагатай төлөөлөл байх зэрэг нь багийн амжилтын түлхүүр
хүчин зүйлүүд болно (Майклсен ба бусад., 2002). Амжилттай багийн сургалт нь
янз бүрийн салбарт гишүүдийнхээ суралцах чадварт тус болдог билээ. Үүний үр
дүнд багийн сургалтыг олон их дээд сургууль олон хичээл заахдаа өргөнөөр
хэрэглэж байна. Гэхдээ багийн сургалт нь багийг хөгжүүлэх явцад олон олон
асуудалтай тулгардаг. Такмений багийг хөгжүүлэх FSNPA (Бүрдүүлэх-ДовтлохХэвийн байдалд орох-Гүйцэтгэх-Завсарлах) загварт харуулснаар хэрэв баг
өөрийн ажилдаа зөвшилцөлд хүрч, үүний төлөө ажиллаж чадахгүй бол янз
бүрийн үе шат дээрээ уналтанд орж болох юм (Такмен, 1965). Зуй Тан Их
сургууль дээр багийн сургалт нь бидний CDIO төслийг хэрэгжүүлэх ажлын гол
зүйл болж байгаа бөгөөд бид
багийг хөгжүүлэх явцад гарсан уналтаас
шалтгаалан манай инженерийн оюутнууд багийн сургалтын давуу талыг
мэдэхгүй байгаа болохыг олон удаагийн ажиглалтаас олж мэдллээ. Энэ нь
ихэвчлэн харилцааны асуудлууд, даалгавар гүйцэтгэх явцын зөрүүтэй тал
болон багийн гишүүдийн суурь мэдлэг, мэдлэг ба ур чадвар өөр өөр байгаатай
холбоотой байна. Багийн сургалт ба багаар ажиллах явдлыг үр өгөөжтэй болгох
үүднээс манай сургууль янз бүрийн факультет ба тэнхимүүдийн CDIO төсөлдөө
багаар ажиллах илүү сайн аргуудыг олох ажлыг сайшаан дэмжиж байна. Хэд
хэдэн цуврал ажиглалт, ярилцлага ба зорилтот бүлгийн мэтгэлцээн дээр
үндэслэсэн тус ажлаараа бид CDIO төслийн багийн сургалтыг илүү сайн
дэмжихийн тулд багшийн үүрэг ба ганцаарчилсан сургалтыг сайжруулах хэд
хэдэн санааг дэвшүүлж байна.
А. БАГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯВЦАД ТОХИОЛДОХ УНАЛТЫН ШАЛТГААН БА
БАГИЙН СУРГАЛТ
Багийн сургалтын давуу талуудын анхдагч шинж чанаруудыг авч үзэх нь манай
оюутнууд үүнийг хэрэгжүүлэхэд юу саад болоод байгааг тодорхойлоход илүүц
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зүйл болохгүй биз ээ. Сургалтын Пирамид зураг 1-д харуулснаар мэдлэгийг
хамгийн өндөр тогтоох чадвар мэтгэлцээний бүлгүүдийн үйл ажиллагаа, хийж,
бусдад заах практик эсвэл мэдлэгийг тэр дор нь ашиглах үйл ажиллагаанаас
бий болж байна (NTL Инститиут, 1954). Сургалтын эдгээр үйл ажиллагаа нь мөн
багийн зохион байгуулалтанд /тохиргоо/ хамгийн түгээмэл бөгөөд энд оюутнууд
ихэвчлэн янз бүрийн зүйлийг бие биендээ зааж, өөрсдийн ажлын хүрээнд
олон даалгаврыг гүйцэтгэхийн тулд асуудлыг хамтдаа хэлэлцэх болдог.
Тэхээр багийн сургалтын хамтын үйл ажиллагаанд юу саад болж болох вэ?

Зураг 1. Сургалтын Пирамид
(Зургийн сайт: http://karenhume.ca/the-learning-pyramid)

Lecture-лекц
Reading-уншлага
Audio Visual-аудио видео
Demonstration- үзүүлэн
Discussion groups-мэтгэлцээний бүлгүүд
Practice by Doing-хийж гүйцэтгэх практик ажил
Teach others/Make immediate use of Learning-бусдад заах/олж авсан мэдлэгээ
тэр дор нь ашиглах
Багийн сургалт ба багийн амжилтанд тавигдах доорх шаардлагуудын
жагсаалтыг багийн ажлын уналтын шалтгааны талаарх шууд хариултуудаас
тодорхойллоо ( энэ нь мөн
DTU/Зуй Тан Их Сургууль/ дээр хийсэн
ажиглалтуудаар батлагдсан болно):
 Амжилтанд хүрэхийн тулд багийн гишүүд хоорондын зөвшилцөлд хүрсэн
түвшин өндөр байх шаардлагатай (Decuyper, 2010): Хэрэв багийн гишүүд ижил
зорилготой байж, нэгэн адил алсын хараатай ажиллахгүй бол энд ийм
зөвшилцөл байхгүй байх болно.
 Багийн гишүүд багийн ажлыг амжилтанд хүргэх хэмжээнд өөрсдийн багийн
зорилго ба амжилтанд нэн тэргүүлэх ач холбогдлыг өгөх ёстой (Decuyper, 2010):
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Хэрэв багийн гишүүд багийн зорилго ба амжилтыг нэн чухал гэж үзэхгүй бол
энд ийм тэргүүлэх ач холбогдлыг өгөхгүй.
 Багийг амжилтанд хүргэхийн тулд удирдлагын тохирох арга барил
шаардлагатай (Michaelsen et al., 2002): Хэрэв багийн гишүүд хоорондоо нэгдэж,
бие биенээ ойлгохгүй бол энд удирдлагын тохирох арга барил байхгүй байна
гэсэн үг.
 Багийн амжилтанд ардчилсан орчинг бий болгох шаардлагатай, учир нь энэ
нь гаргасан санаа оноо болон багийн хамтын ажиллагаанд тус болно. (HmeloSilver, 2004): Хэрэв багийн зарим нэгэн гишүүд бүх ачааллыг өөр дээрээ авах
буюу мэтгэлцээн бүр дээр зонхилох байр суурь эзэлж, эсвэл багийн гишүүн тус
бүр зөвхөн өөрсдийн хувийн санааг дэвшүүлэхийн төлөө тэмцэлдсээр байх юм
бол энд ямар ч ардчилсан орчин бүрэлдэхгүй.
 Багийн ажлыг амжилтанд хүргэх үүднээс багийн гишүүн тус бүрийг суралцаж,
өсөж хөгжих боломжоор шударгаар хангах ёстой (Decuyper, 2010): Хэрэв баг
багийн гишүүдийн бус, зөвхөн багийн даалгаварт анхаарлаа төвлөрүүлэх юм
бол шударга хуваарилалт явагдахгүй – үүний үр дүнд багийн зарим гишүүд
орхигдоход хүрнэ.
B.
DTU /ЗТИС/ ДЭЭР АЖИГЛАГДСАН, БАГИЙН СУРГАЛТЫН
ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАЙГАА АСУУДЛУУД
Багийн ажлыг уналтанд хүргэдэг боломжит шалтгаануудын жагсаалтаас
харахад: Багийн ажилд тохиолддог уналтын ихэнх нь харилцааны асуудалтай
холбоотой байна. ЗТИС дээр явуулж байгаа бидний CDIO хөтөлбөрийн
хэрэгжүүлэлтэнд хамгийн түгээмэл тохиолдож байгаа харилцааны хэлбэрийг
нарийвчлан тогтоохын тулд дээр дурьдсан жагсаалт дээр үндэслэн ярилцлагад
зориулсан багц асуултуудыг зохиосон болно. Гэхдээ ярилцлагын асуултуудын
дэс дараалал дээр дурьдсан жагсаалтын дараалалтай тохирохгүй. Юуны өмнө
ярилцлагын асуултуудыг манай оюутнуудаас Багийн сургалт ба Багийн ажлын
уналтын талаар хамгийн бүрэн дүүрэн мэдээлэл авч болохуйц хэмжээнд
байрлуулсан болно. Багийн ажлын хамтын ажиллагааг дэмжих ажилд манай
багш нарын ажлын үр өгөөжийг үнэлэхийн тулд багшийн үүргийн талаар зарим
нэг нэмэлт асуултыг оруулж өгсөн.
Хүснэгт 1.

ЗТИС дээрх багийн сургалтын сул талуудын талаарх ярилцлагын асуултууд
Асуулт

No
1

Багийн сургалтын талаар та юу гэж боддог вэ?

2

Багийн сургалт чухал гэж та боддог уу?
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3

Танай төслийн баг ихэвчлэн хэдэн гишүүнтэй байдаг вэ? Эрэгтэй, эмэгтэй гишүүд тус бүр
хэд вэ?

4

Таны туршлагаас харахад багийн сургалтанд хамгийн их саад учруулдаг зүйл юу вэ?

5

Та болон танай багийн ахлагч хооронд асуудал гардаг уу? Тэр эрэгтэй/эмэгтэй
удирдлагын арга барил сайтай юу?

6

Танай багт ер нь “чөлөөтэй сэлгүүцэгчид” байдаг уу?

7

Танай багт гардаг ямар төрлийн маргаанд та ихэвчлэн оролцдог вэ? Тайлбарлана уу.

8

Та болон танай багийн гишүүд төслийн явцад ижил зорилго ба алсын хараатай ажиллаж
чаддаг уу?

9

Багш нар тань багийн ажлыг хөнгөвчилж, багаар сайн ажиллах дадлага суухад тань тус
дэм болсон уу?

10

Багийн сургалтын амжилтын тухайд танай бгш нарын хамгийн том дутагдал юу байсан
бэ?

Бид ярилцлагыг Иргэний инженечлэл, Цахилгааны инженерчлэл, Байгаль
орчин, Сүлжээний инженрчлэл ба Мэдээллийн системийн
янз бүрийн
мэргэжлээр суралцаж буй 100 оюутны дунд явуулсан. Ярилцлаганд
оролцогчдын 65% орчим нь эрэгтэй, 35% орчим нь эмэгтэй байсан. Ямар нэгэн
хариулт өгөхөөс татгалзсан зарим нэгэн оюутныг үл харгалзан ярилцлаганд
хамрагдсан ихэнх оюутан өөрсдийн саналаа хэлэхэд үнэхээр бэлэн байсан.
Оюутнуудын хариултаас авсан зарим нэг гол зүйлүүдийг толилуулбал:
 Багийн сургалтын ач холбогдол ба үр өгөөжийн талаарх хариултууд
ерөнхийдөө хоёр талтай байсан. Зарим оюутан ЗТИС дээрх багийн сургалтын
орчинд сэтгэл маш хангалуун байхад, үлдсэн зарим хэсэг нь үүнд огтхон ч ач
холбогдол өгөөгүй байна.
 ЗТИС дээрх олон багийн гишүүдийн эрэгтэй ба эмэгтэйчүүдийн тоо тэнцүү
биш, ихэнхдээ эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдээсээ олон байдаг ба багууд дахь
цөөнхийн саналыг дандаа үл хэрэгсдэг.
 ЗТИС дээрх багийн сургалтанд саад болдог хамгийн том бэрхшээлүүд:
o Багийн гишүүд өөрсдийн санаагаа хамгаалахын тулд хэтэрхий
завгүй болох ба ингэснээр баг халуухан мэтгэлцээн ба
маргалдаанд их цаг, хүчээ зарцуулдаг.
o Багийн зарим гишүүн юм бүхнийг хийж байхад, зарим нь огт юу ч
хийдэггүй.
o Багийн шилдэг гишүүд ихэвчлэн өөрсдийн санааг бусаддаа
тулгадаг.
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o Багийн гишүүд ихэнхдээ “төлийг хийж дуусгахад” анхаарлаа
төвлөрүүлснээр тогтмол хэлэлцэж, хянаж байх шаардлагатай
нэгэн зорилго, алсын хараанд хүрэх замаасаа гаждаг.
 Багийн ахлагчдыг сайн оюутан учраас сонгодог гэдэг тал дээр маш их гомдол
гардаг, гэхдээ ингэж нэрлэгддэг ахлагчид маань хэзээд багийн удирдлагын
талаар ямар ч туршлага буюу мэдлэггүй байдаг.
 Ихэнх оюутнууд өөрсдийгөө “чөлөөтэй сэлгүүцэгчид” хэмээн хүлээн
зөвшөөрөхөөс татгалзсан байхад, тэднээс хэд хэдэн хүн өөрсдийгөө багийн
бусад гишүүдийг гүйцэж ажиллаж чадахгүй байгаа бөгөөд үүний үр дүнд багийн
ажилд ийм идэвхгүй болсон гэж гомдол гаргасан байна.
 Ихэнх оюутан ЗТИС-ийн багш нар багийн ажлын үйл ажиллагаанд тусалсан
гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн, гэхдээ тэд бас багийн сургалтыг илүү сайн
дэмжихэд багш нарын хувьд сайжруулах нь зүйтэй олон асуудал байна гэж
үзсэн.
 Багш нарын талаарх нийтлэг гомдол юу байсан бэ гэхээр тэд багийн
сургалтыг заримдаа үл хайхарч, төслийн үр дүн ба чанарт голлон анхаардаг
байна. Багийн сургалт бол CDIO –ийн хүрээнд явуулж байгаа сургалтын чухал
үр дүн мөн.
 Багш нарын талаарх бас нэг гомдол бол тэд багийн бусад гишүүдийг үл
тоомсорлон зөвхөн шилдэг гишүүдэд илүү анхаарал хандуулж, цаг зарцуулж
байгаа явдал юм.
БАГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ FSNPA ЗАГВАР БА ЗТИС ДЭЭР ГАРСАН
ҮҮНИЙ ҮР ДАГАВАР
Ярилцлагуудад өгсөн хариулт ба саналуудаас бид ЗТИС дээр явуулж байгаа
багийн сургалт ба багийн ажлын үйл ажиллагааг, ялангуяа дараахь гурван
салбарт хэрхэн сайжруулах нь зүйтэй болох талаар маш олон зүйлийг ойлгож
авлаа. Үүнд:
(1) Багийн харилцаа
(2) Ганцаарчилсан сургалт ба ганцаарчилсан оролцоо/ангид илтгэл тавих
(3) Багийн ажлын үйл ажиллагаанд багшийн удирдах үүрэг
Бидэнд яагаад манай оюутнуудын харилцааны ур чадвар болон багш нарын
удирдан чиглүүлэх үүргийг дээшлүүлэх хэрэгтэй болох нь маш тодорхой байгаа
боловч, ангийн ганцаарчилсан сургалт ба ганцаарчилсан оролцоог
анхааралдаа авч үзэж байгаа шалтгаан нь бид багийн сургалтыг үр өгөөжтэй
болгоход хэтэрхий их анхаарал хандуулж байгаатай холбоотой бөгөөд
оюутнууд заримдаа өөрсдийн ганцаарчилсан сургалтын чанар чансааны талаар
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мартаад байна. Энэ нь тэдний гол төвлөрөх чиглэл ба тэднийг дэмжих хучин
зүйл байх ёстой (Michaelsen et al., 2002). Үүнээс гадна багийн бүх гишүүд ангид
өөрсдийгөө илэрхийлэх шударга боломжоор тэр бүрий хангагдахгүй байгаа нь
харагдаж байна. Энэ нь Дзуй Тан Их сургууль дээрх багийн сургалтанд зарим
оюутан маш сэтгэл хангалуун байхад зарим нь маш сэтгэл дундуур байгаа
шалтгаан байж болох юм. Бид ганцаарчилсан ба багийн сургалтыг сайжруулах
талаар тодорхой санал дэвшүүлэхийн өмнө ЗТИС-ийн оюутнуудын өмнө
ихэвчлэн тулгардаг багийн үйл ажиллагааны асуудлуудын төрлүүдийг
харгалзан үзэж, багийн хөгжлийн явцын ямар үе шатан дээр бид сайжруулалт
хийх нь зүйтэй вэ гэдгийг тодорхойлох явдал нэн чухал гэж үзлээ. Зураг 2-т
үзүүлсэн Брюс Такмений FSNPA загвараас ЗТИС дээр багийн хөгжлийн ямар
үе шатан дээр онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй болохыг тод томруунаар
харж болно.

Зураг 2. Багийн хөгжлийн FSNPA Загвар

Forming-Бүрдүүлэх. Баг үндсэн дүрмээ танилцуулж, тогтооно.Ёс журмыг дагаж
мөрдөх ба гишүүд бие биенээ танихгүй хүмүүс мэт байна.
Storming-Довтлох.Гишүүд өөрсдийн сэтгэгдлийг илэрхийлж эхэлнэ, гэхдээ л
урьдынхаараа өөрсдийгөө багийн нэг хэсэг гэхээсээ илүүтэй хувь хүн гэж үзсэн
хэвээр байна. Тэд багийн ахлагчийн зүгээс тавих хяналтыг эсэргүүцэх ба
дайсагнаж байгаагаа харуулна.
Norming-Хэвийн байдалд орох . Хүмүүс багийн нэг хэсэг гэдгээ мэдрэх ба тэд
хэрэв бусдын үзэл бодлыг хүлээж авах юм бол ажлыг амжилттай хийж чадна
гэдгийг ойлгоно.
Performing-Гүйцэтгэх. Баг нээлттэй, итгэлтэй орчинд ажилллана. Энд уян
хатан байдал гол ач холбогдолтой ба шатлан захирах ёс ач холбогдол багатай
байна.
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Adjourning-Завсарлах. Баг жилийн дүнгээ гаргах ба ажил үүргийн өөрчлөлтийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ, мөн гишүүдийн багийн ажилд оруулсан хувь нэмрийг
тодорхойлно.
ЗТИС дээр бид багийн харилцааг гүнзгийрүүлж, багийн зөрөлдөөнийг
шийдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж байгаа учраас ганцаарчилсан сургалт ба
оролцоог ижил тэгш боломжоор хангаж, сайжруулалт хийх саналаа FSNPA
загварын баг Бүрдүүлэх ба Довтлох үе шатан дээр хандуулах болно.
ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР ДЭВШҮҮЛСЭН
САНАЛУУД БА P-B-P ЗАГВАРААР АЖИЛЛАХАД БАГШИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ
Бид
хэлэлцүүлэг
явуулж,
Цахилгааны
инженерчлэл
ба
Иргэний
инженерчлэлийн факультетийн багш нараас хэсэг бүрдүүлсний үр дүнд багийн
сургалтанд зориулсан сайжруулалт хийх саналын загварыг гаргаж авсан болно.
Тус загвар нь P-B-P гэсэн нэртэй бөгөөд Pull-Balance-Push буюу ТатахТэнцвэржүүлэх-Түлхэх гэсэн утгатай. Үүнд оюутнуудын харилцааны ур чадвар,
ганцаарчилсан сургалт ба оролцоо болон багийн ажлын хүчин чармайлтыг
удирдахад багшийн гүйцэтгэх үүргийг сайжруулахад чиглэсэн хэд хэдэн цуврал
арга тактик /үйл ажиллагаа/ багтана. Татах/татан оролцуулах/-ТэнцвэржүүлэхТүлхэх арга тактикийг Бүрдүүлэх ба Довтлох үе шатан дээр хэрэглэх ба энэ нь
багийн хөгжлийн бусад үе шатан дээр тус тус хэрэглэгдэх болно.
A. PULL /Татах /арга тактик:
Баг бүрдүүлэх үе шатан дээр ихэнх оюутнууд багийн төслийн хувьд шинэ
хүмүүс учраас тэд ихэнхдээ идэвхгүй, нам гүм байна. Учир иймээс энэ үе
шатан дээр багийн гишүүдэд бие биенээ таньж, багийн харилцан бие
биендээ нөлөөлөх үйл ажиллагаанд туслахад багшийн үүрэг нэн чухал. Энэ
үе шат дуусахын өмнө үүрэг даалгаврын хуваарилалтыг хийх нь зүйтэй.
 Багш нар эхлээд дандаа өөрдийгөө болон өөрсдийн мэргэжлийн
туршлагыг оюутнуудад танилцуулдаг, гэхдээ ихэвчлэн өмнөх CDIO төсөл
дээр ажилласан туршлагын талаар ярьдаггүй.
Үнэн хэрэгтээ энэ нь
оюутнуудад тухайн багш тус төсөлд тодорхой найдлага төрүүлж болох
талаар сайн ойлголт өгдөггүй. Тэхээр багш нар өөрсдийн өмнөх CDIO
төслийн материалуудыг интернетед байрлуулж, эдгээр төсөл дээр
ажилласан туршлагын талаар оюутнуудтайгаа ярилцах нь чухал.
 Үүнээс гадна багш нарт ангид өөрсдийгөө танилцуулж, өөрсдийнхөө
талаар ярих цаг зав тэр бүрий гардаггүй. Идэвхгүй, тайван оюутнууд
өөрдийгөө танилцуулахдаа ихэвчлэн ганц хоёрхон өгүүлбэр хэлдэг ба
энэ нь сөрөг нөлөөтэй. Учир нь тэд анхнаасаа өөрсдийгөө хаалттай
байдалд оруулах ба бусад оюутнууд ийм оюутнуудад анхаарал бага
хандуулах болно. Багш нар эдгээр оюутнуудад ангид орж ирэхдээ
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наанадаж 5 минут өөрсдийнхөө тухай, техникийн туршлагынхаа талаар
ярих эрх олгох нь зүйтэй. Хэдийгээр энд эхний бүх танилцуулганд ангийн
хожр ажил зориулагдаж болох боловч, энэ нь сүүлд багийн бусад үйл
ажиллагаанд зориулсан цагаас хэмнэх болно. Жишээлбэл оюутнууд
багийнхаа гишүүдийн давуу ба сул талыг анхнаасаа тодорхойлж,
дараагаар нь ажил үүргийн хуваарилалт хийх боломжтой болох болно.
 Олон удаа багш нар ерөнхий CDIO төслийн шаардлагуудыг шууд
биелүүлэхээр дайрдаг учраас дандаа л цаг хүрэлцэхгүй байгаа талаар
сануулж байдаг. Гэхдээ энэ нь багийн анхны харилцан ойлголцлыг бий
болгоход тустай зүйл биш юм. Баг бүрдүүлэх үе шатанд ( буюу эхний 5-6
ангийн ажлын турш), багш нар багийн бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу
оюутнуудыг ярилцуулж, хооронд нь харилцуулахын тулд Group
brainstorming буюу багаараа санаа оноогоо уралдуулах, Role-playing
буюу дүрийн тоглолт, Think-Pair-Share буюу Бод-Нэгтгэ-Хамтран оролц
зэрэг хэд хэдэн хэсгийн ба багийн тоглоомыг оруулж өгөх нь зүйтэй
(Kritzerow, 1990).
 Баг бүрдүүлэх үе шатны дунд хэсэгт эсвэл төгсгөлд анхны баг
бүрдүүлэлт ба ажил үүргийн хуваарилалтыг хийсан байх ёстой (гэхдээ
энэ нь сүүлд дахиад Довтлох ба Хэвийн байдалд орох үе шатан дээр
давтагдаж болно). Баг бүрдүүлэхдээ багш нар нэг баг доторх эрэгтэй ба
эмэгтэй оюутны тоо нэг их хол зөрүүтэй байхааргүйгээр зохион байгуулах
нь зүйтэй.
 Багийн удирдагчийн байр сууринаас багш нар зарим нэг Татан
оролцуулах арга тактикийг хэрэгжүүлэхийн тулд багийн ахлагчдад мөн
найдаж болно. Хүснэгт 2-т багийн ахлагч нар бөглөж, багш нартаа
үзүүлж батлуулдаг, долоо хоногоор хийсэн хяналтын хуудсыг харуулав.
Энэ хяналтын хуудас нь зөвхөн баг Бүрдүүлэх үе шатанд төдийгүй, мөн
төсөл хэрэгжүүлэх бүх хугацааны турш ашиглагдах болно. Багийн
ахлагчид тус хяналтын хуудсыг ашигласнаар багийн бат бөх үйл
ажиллагаа ба багийн сургалтыг дэмжихийн тулд юун дээр ажиллах
хэрэгтэй болох талаар тогтмол мэдлэгтэй байх болно.
Хүснэгт 2.

ЗТИС дээрх CDIO төслийн багийн ахлагчдад зориулсан долоо долоо
хоногийн хяналтын хуудас
№.

Багийн ахлагчдад зориулсан долоо долоо хоногийн хяналтын
хуудас

1

Би багийнхаа гишүүдэд зориулсан энэ долоо хоногийн ажил
үүргийн хуваарийг бэлдсэн.
Багийн бүх гишүүн эсвэл ихэнх нь ажил үүргийн хуваарь шударга
хийгдсэн болохыг хүлээн зөвшөөрсөн болно.

2
3

Хийсэн
ажлаа
зөвлөх( √ )

Би энэ долоо хоногийн ажил үүргийн хуваарийг манай багийн
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4
5

6
7
8
9
10

зөвлөх багшид үзүүлсэн.
Төслийн төлөвлөгөөг баг энэ долоо хоногт дахин хянасан.
No. 4 –ийг зөвлөөгүй бол No. 6 руу шилжих: Багийн бүх эсвэл
ихэнх гишүүн төслийн төлөвлөгөөнд оруулсан өөрчлөлтийг хүлээн
зөвшөөрсөн.
Энэ долоо хоногт багийн дотор зөрчилдөөн гараагүй.
No. 6-г зөвлөсөн бол No. 8 руу шилжих: Би энэ долоо хоногт гарсан
багийн бүх зөрчилдөөнийг зохицуулсан.
Би энэ долоо хоногт багийн хамгийн тайван/ буюу идэвхгүй
гишүүдтэй ярилцсан.
Би энэ долоо хоногт манай багт тулгарсан бүх сайн ба муу ажлыг
тэмдэглэж авсан.
Манай багийн гишүүд мөн энэ долоо хоногт өөрсдийнх нь ажлын
талбарт тэдэнд тохиолдсон сайн ба муу ажлын талаар тэмдэглэл
хөтөлдөг.

Тайлбар: Хяналтын хуудсын зөвлөсөн өгүүлбэр тус бүр 1 оноотой тэнцүү,
зөвлөөгүй бол 0-тэй тэнцүү. Хэрэв хяналтын хуудсыг бөглөсний дараагаар нийт
оноо 5-аас бага гарах юм бол багийн ахлагчийн багийн менежменийн арга
зарим нэг асуудалтай байна гэсэн үг.
B.

Тэнцвэржүүлэх арга тактик:

Довтлох үе шат руу шилжихдээ энд багийн харилцааг сайжруулах,
ганцаарчилсан сургалтыг гүнзгийрүүлж, мөн багийн гишүүдийг өөрсдийгөө
илэрхийлж, санаа оноогоо хэлэх ижил тэгш боломжоор хангах үйл ажиллагаанд
анхаарлаа хандуулах болно. Энэ үе шатан дээр багш багийн зөрчил ба
сөргөлдөөнд шүүгчээс илүүтэй үүрэгтэй байна.
 Ингээд CDIO том төсөл эхлэхээр багш нар CDIO –ийн багуудтай
тэдний төслийн төлөвлөгөө, зорилго ба алсын хараатай танилцаж, мөн тэдэнд
чиглэл ба зөвөлгөө өгөхийн тулд олон нийтийн ба хувийн уулзалтыг тогтмол
зохион байгуулах хэрэгтэй болох болно.
Багш нар тодорхой санаа ба
дэвшүүлсэн саналыг шууд зөв, буруу гэж тайлбар өгөх биш, харин давуу ба суд
талууд дээр дүн шинжилгээ хийх нь чухал ба дараагаар нь багуудаар өөрсдөөр
нь сонголт хийлгэх нь зүйтэй (Osborn, 1963).
 Оюутнуудын хувьд
хувь хүнийхээ өсөлт дэвжилт ба боловсорч
гүйцэхийн төлөө багийн сургалт ба ганцаарчилсан сургалт хоорондын
тэнцвэрийг сайн барьж байгаа талаар тэмдэглэл хөдлөх хэрэгтэй. Багийн
гишүүн тус бүрт Yes/No буюу Тийм/Үгүй гэсэн хариулт бүхий хяналтын хуудас
өгнө. Ингээд энэ хяналтын хуудсыг Довтлох үе шатнаас эхлүүлээд төслийн
төгсгөл хүртэл хэрэглэж болно.
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Хүснэгт 3.

ЗТИС дээрх CDIO төслийн багийн гишүүн тус бүрт зориулсан долоо долоо
хоногийн хяналтын хуудас
№.
1

2

3

4

5
6
7

8
9

10

Багийн гишүүн тус бүрт зориулсан долоо долоо хоногийн
хяналтын хуудас
Энэ долоо хоногийн багийн ажил ба уулзалтын 1 цаг тус бүрт би
ганцаарчилсан сургалт ба бэлтгэл ажилдаа наанадаж 1.5 -ээс 2
цагийн хооронд хугацаа зарцуулсан.
Хэрэв Үгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү:

Тийм

Үгүй

Би бусад хичээл дээр ашиглахын тулд энэ долоо хоногт манай
баг ба багийн гишүүдэд тулгарсан сайн ба муу ажлын талаар
тэмдэглэл хөтөлдөг.
Энэ долоо хоногт манай баг ажлаа хийж, хэлэлцүүлэх явуулах
гэж байгаа болохоор зөвхөн багийнхаа даалгавар дээр ажиллаж
байна.
Хэрэв Үгүй бол хэзээ өөр бас хаана төсөл дээр ажиллахаа
тодруулна уу:
Би энэ долоо хоногт багаар гаргах зарим нэг шийдвэрт
оролцоогүй.
Хэрэв Тийм бол тайлбар өгнө үү:
Багийн бусад гишүүд энэ долоо хоногт миний ажилдаа гаргасан
зарим алдааг олэ илрүүлсэн.
Энэ долоо хоногт би багийн бусад гишүүдэд оногдсон үүрэг
даалгавраа биелүүлэхэд нь тусалсан.
Бусад хичээлийн ажлаас шалтгаалаад би энэ төслийн гадна
байгаа.
Хэрэв Тийм бол та одоогоор хэдэн төсөл дээр ажиллаж
байгаагаа тодруулна уу:
Энэ төсөлд цаг царцуулж, хичээл зүтгэл гаргаж байгаа учраас ба
бусад хичээлийн ажлаас гадуур байна.
Энэ долоо хоногт би тодорхой даалгаврыг хэрхэн гүйцэтгэх тал
дээр багийнхаа зарим нэг гишүүнтэй мухардалд орсон
зөрчилдөөнд хүрээд байна.
Хэрэв Тийм бол тайлбар өгнө үү:
Энэ долоо хоногийн төгсгөлт манай зөвлөх багш нар биднийг
даалгавраа гүйцэтгэж/ эсвэл төслийн төлөвлөгөөний дагуу
цаашид ажиллуулахаас одоо хүртэл татгалзсан хэвээр байна.

Тайлбар: Хяналтын хуудсын Тийм гэсэн хариулт тус бүр 1 оноотой тэнцүү, Үгүй
бол 0-тэй тэнцүү. Хэрэв №. 1, 2, 5, 6 ба 8-ын нийт онооноос 3, 4, 7, 9, 10-ын нийт
оноог хасахад 0-тэй тэнцүү эсвэл бага байвал оюутны ганцаарчилсан сургалт
ба багийн сургалтын хооронд сайн тэнцвэр бий болоогүй байна гэсэн үг. Үүний
үр дүнд багийн сургалт ялангуяа оюутны ганцаарчилсан сургалтын хичээл
зүтгэлд ашиг тусаа өгөхгүй.
 Багш нар багийн ахлагчдын хяналтын хуудас ба багийн гишүүн тус
бүрийн хяналтын хуудастай танилцсанаар тэдний үйл ажиллагаанд оролцож,
асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахын тулд аль баг дотроо зөрчилтэй байгааг
хурдан тодорхойлж чадна. Багш нар энд оролцохдоо төвийг сахисан байр
сууринаас хандах ёстой ба хэн нэгэн хувь хүн ба бүлэг оюутнуудын талд орж
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болохгүй. Үүний оронд багш нар зөрчилдөөнтэй асуудалд дүн шинжилгээ
хийхэд нь тусалж, мөн багийн зарим гишүүдийг оновчтойгоор тунгаан хэлэлцэж,
бодит баримт дээр тулгуурлан зарим нэгэн шийдвэр гаргахыг сайшаан дэмжих
болно.
 Энэ үе шатны турш ангид тавих төслийн төлөвлөгөө ба үүрэг
даалгаврын бүтцийн талаарх илтгэлүүд гол сэдэв байх ёстой. Эдгээр илтгэлийн
тусламжтайгаар багийн гишүүн тус бүрт өөрийн санаагаа илэрхийлэх тэгш
боломж олгогдох болно. Илтгэлүүд мөн бусад багуудад тодорхой багийн арга
барилтай өрсөлдөх боломж олгох болно. Хэрэв ямар ч багийн хувьд гишүүд нь
хоорондоо нэгдэхгүй бол илтгэлүүд эмх замбараагүй болох болно.
Довтлох үе шатанд тулгардаг гол асуудал бол зарим нэг багийн хувьд энэ үе
шат хурдан дуусдаг байхад заримынх нь хувьд хамтын хүчин чармайлтын
ихэнхийг үгүй хийж, багийг өгөгдсөн хугацаанаас хойш татан удаан үргэлжилдэг
явдал юм. Ийм нөхцөл байдалд багийн гишүүдийн хооронд хувийн шинж
чанартай зөрчил, тэр бүү хэл дайсагнал үүсч болох юм. Хэрэв ийм нөхцөл
байдал үүсэх юм бол, мөн цөөн удаа байлаа ч гэсэн багш нар багийн бүцэц ба
гишүүдэд өөрчлөлт оруулахад хүрнэ.
C.

Түлхэх арга тактик:

Гол зөрчилдөөнүүдийн ихэнхийн учрыг олж, тэдэнтэй хамтран ажиллахын тулд
багийн гишүүдэд зоиулсан тодорхой хэм хэмжээг боловсруулсны дараа, үлдсэн
үе шатуудад зорилгодоо чиглэсэн хүчин чармайлтыг дэмжиж, үйл ажиллагааг
түргэвчлэхийн тулд бид хэд хэдэн Түлхэх арга тактикийг хэрэгжүүлэх болно.
 Багш нар багуудыг ажлаа хийж дуусгахад түлхэц болохын тулд их ачаалал
өгч, хугацаа тогтоох аргыг ойр ойрхон хэрэглэдэг. Бидний туршлагаас харахад
ачаалал илүү өгөхгүй байвал зүгээр, учир нь энэ нь оюутнуудын зөвхөн тухайн
төсөл дээр ажиллах төдийгүй, мөн бусад хичээлд оролцох нийт хүчин чадал ба
үзүүлэлтэнд нөлөөлж болох юм. Гэсэн хэдий ч бид багш нартаа багуудын
ажилдаа гаргаж байгаа дэвшлийг урамшуулан дэмжиж өгөх хэрэгтэй гэж
зөвлөдөг бөгөөд хэрэв тодорхой багууд ажлаа сайн гүйцэтгэж байвал ажлаа
төлөвлөсөн хугацаанаасаа өмнө дуусгаж болох юм. Тэднийг тогтоосон
хэмжээнд хүртэл түлхэц болонгоо бид тэдний хүчин чадал, авьяас чадварыг
хөгжүүлэхэд туслахын зэрэгцээ мөн багуудын гишүүдийн төслийн явцад
бүрэлдэн тогтсон ур чадварыг шалгах боломжтой болно.
Хэрэв багууд
тогтоосон шинэ хугацаанд ажлаа гүйцэтгэж амжихгүй байвал багш нар хугацааг
дахин сунгаж болох нь мэдээжийн хэрэг юм.
 Баг бүрдүүлэх ба Довтлох үе шатуудын дараа ч багийн идэвхгүй гишүүд ба
“чөлөөтэй сэлгүүцэгчид” баг тус бүрийн хувьд асуудал хэвээр үлддэг. Үүний үр
дүнд багш нар цуглуулсан бүх мэдээлэл дээрээ үндэслэн гишүүд ба “чөлөөтэй
сэлгүүцэгчид” –ийг нарийн тодорхойлж, дараагаар нь тэднээр ангийн ажилд
гаргасан дэвшлийнх нь талаар тайлан бичүүлэх хэрэгтэй болдог. Хэрэв энэ
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арга хэмжээ идэвхгүй суралцагсдын хандлагыг өөрчлөхгүй байлаа ч, наанадаж
зарим нэг “чөлөөтэй сэлгүүцэгчид” байгаа бол тэдэнд цохилт өгөхөд тус болох
болно.
ОЮУТНУУДЫН ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Одоогийн байдлаар манай P-B-P загварыг өнгөрсөн улирлын турш ЗТИС-ийн
Программ хангамжийн инженерчлэл, Мэдээллийн систем, Цахилгааны
инженерчлэл ба Иргэний инженерчлэлийн гэсэн 4 өөр инженерийн ангиудад
нэвтрүүлж байна. Цахилгааны инженерчлэлийн факультет тус загварт нилээн
сайн үнэлгээ өгсөн байхад Мэдээллийн технологи ба Иргэний инженерчлэлийн
зэрэг бусад факултет ямар нэг хэмжээгээр тус загварт болгоомжтой хандаж
байна. Учир нь тэд олон жилийн өмнө боловсруулсан өөрийн гэсэн CDIO
төслийн загваруудтай бөгөөд мөн тэдэнд аль хэдийнээс хэрэглэсээр байгаа,
өмчлөх эрхийн патент бүхий бусад загвар, маягт ба хяналтын хуудсууд (жишээ
нь, Карнеги Мелоны Их Сургуулиас) байгаатай холбоотой юм.
Ингээд бид
өөрсдийн загварын үнэ цэнийг батлах үүднээс CDIO төслийн 4 ангийн, манай PB-P загварт хамрагдсан 200 оюутнаас 50 оюутны дунд зорилтот бүлгийн хэд
хэдэн цуврал хэлэлцүүлгийг явууллаа.
Хүснэгт 4.

P-B-P загварын талаарх Зорилтот бүлэгт зориулсан хэлэлцүүлгийн асуултууд
№.
1
2
3
4

5

Зорилтот бүлэгт зориулсан хэлэлцүүлгийн асуултууд
P-B-P загварыг хэрэгжүүлсний үр дүнд төсөлд гарсан 2-3 амжилтын талаар (хэрэв
байгаа бол) ярилцана уу.
P-B-P загварыг хэрэгжүүлсний үр дүнд багш, зөвлөх багш нарын арга барилд гарсан 2-3
амжилтын талаар (хэрэв байгаа бол) ярилцана уу.
P-B-P загварыг хэрэгжүүлсний үр дүнд багийн харилцаанд гарсан 2-3 амжилтын талаар
(хэрэв байгаа бол) ярилцана уу.
Багийн сургалтанд шинэ P-B-P загварын практик хэрэглэсний үр дүнд таны
ганцаарчилсан сургалтанд гарсан 2-3 өөрчлөлтийн талаар (хэрэв байгаа бол) ярилцана
уу.
P-B-P загварыг ашигласнаар ганцаарчилсан ба багийн сургалтын хувьд гарсан P-B-P
загварын 2-3 гол дутагдлыг тодорхойлж, ярилцана уу.

Хүснэгт 5.

P-B-P загварын үндэслэл ба тогтвортой байдлын талаарх Тестийн /Тестэд
зориулсан/ судалгааны асуултууд
Оюутны нэр:
оюутны код:
STUDENT’S MAJOR:
Асуултын Сонго
Багийн ахлагчдад зориулсан долоо хоногийн хяналтын хуудас
№
х

1

Хийсэн
ажлаа
зөвлөх
(√)

Та энэ улиралд CDIO төслийн ажилд гарсан ямар нэгэн
өөрчлөлт ба дэвшлийг анзаарсан уу? (Зөвхөн 1хариулт
сонгоно)
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A
Тийм
B
Үгүй
C
Бага зэрэг
Өөрчлөлтүүдийг дурьдана уу:
2

3

4

5

6

7

Танд шинэ CDIO төслийн орчин ба ангийн зохион байгуулалтаас
хамгийн их таалагдаж байгаа зүйл юу вэ? (Аль болох олон холбогдох
хариултыг зөвлө)
A
Багийн гишүүд хоорондоо илүү их хамтран ажиллаж байна.
B
Энд хамтарсан хэсгийн тоглоом ба үйл ажиллагааг илүү их
явуулж байна.
C
Багш хэсгээр ажиллахад илүү их дэмжлэг үзүүлж байна.
Таалагдсан бусад зүйлийг дурьдана уу:
Танд шинэ CDIO төслийн орчин ба ангийн зохион байгуулалтаас
хамгийн таалагдахгүй байгаа зүйл юу вэ? (Аль болох олон холбогдох
хариултыг зөвлө)
A
Багийн гишүүд бүгдээрээ бусдыгаа дэмжих хэмжээнд ажлын
амжилт гаргахгүй байна.
B
Би ажил гүйцэтгэх хугацаа ба миний хүчин чармайлтанд нэмэлт
хугацаа шаардлагатай байгаа учраас өөрийн хуваарийг дагаж
мөрдөж чадахгүй байна.
C
Багийн гишүүд бүгдээрээ зөрчилдөөнтэй асуудлыг шийдвэрлэх
практик түйл ажиллагаанд нээлттэй хандахгүй байна.
Таалагдаагүй бусад зүйлийг дурьдана уу:.
Танай багш/ зөвлөх танай багийн ажлыг хэрхэн дэмжсэн бэ? (Зөвхөн
1хариулт сонгоно)
A
Багш багт туслалцаа үзүүлэхдээ ямар нэгэн зүйлийг болсоны
дараа хариулт өгөх биш, болох ёстой байдлаар хяналт тавьж
байсан.
B
Багш зөвхөн багийн зүгээс гуйсан тохиолдолд туслалцаа
үзүүлж байсан.
C
Багш манай багт гарах асуудлуудыг урьчилан мэдэж байгаа мэт
санагдсан ба ийм учраас туслалцаа үзүүлж байсан.
Багш танай багт дэмжлэг үзүүлж байсан бусад аргуудаас дурьдана уу:
Энэ улиралд CDIO төсөлд өөрийн татагдсан /хамрагдсан/байдал ба
оролцооны түвшинд үнэлгээ өгнө үү. (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
1
Бүх талаар татагдаж, оролцоогүй
2
Нэг их татагдаж оролцоогүй
3
Бага зэрэг татагдаж оролцсон
4
Маш их татагдаж, оролцсон
5
Бүрэн татагдаж оролцсон
Багийн бусад гишүүдийн зүгээс таныг хэрхэн үнэлсэн түвшинг
тодорхойлно уу. (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
1
Үнэлээгүй
2
Жаахан үнэлсэн
3
Бага зэрэг үнэлсэн
4
Их үнэлсэн
5
Бүрэн үнэлсэн
Манай CDIO төсөлд PBP (Татах-Тэнцвэржүүлэх-Түлхэх) загварыг
хэрэгжүүлэхэд та багийн бусад гишүүдээс хэрхэн туслалцаа авсан бэ?
(Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
A
Би өнөөг хүртэл хэрэгтэй үедээ өөрийн багийн гишүүдээс
туслалцаа хүсэх хэрэгтэй байсан.
B
Би өөрийн багийн гишүүддээ эхлээд туслалцаа үзүүлэх санал
тавьж байсан ба тэд эргээд надад тусалдаг байсан.
C
Манай багийн гишүүд ямар ч үед надад туслалцаа үзүүлдэг
байсан ба надад туслалцаа хэрэгтэй гэдгийг тэд мэддэг байсан.
Туслалцаа авдаг байсан эсвэл танай багийн гишүүд туслалцаа
үзүүлдэг байсан бусад арга замуудыг дурьдана уу:
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8

9

10

11

12

13

14

Ганцаарчилсан сургалтанд P-B-P загвараас өөртөө тусгаж авсан үр
дүнтэй /ашигтай/талд үнэлгээ өгнө үү. (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
1
Бүгд үр дүнтэй байгаагүй
2
Нэг их үр дүнтэй биш
3
Үр дүнтэй
4
Маш үр дүнтэй
5
Бүрэн үр дүнтэй
Багийн сургалтанд P-B-P загвараас өөртөө тусгаж авсан үр дүнтэй
/ашигтай/талд үнэлгээ өгнө үү. (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
1
Бүгд үр дүнтэй байгаагүй
2
Нэг их үр дүнтэй биш
3
Үр дүнтэй
4
Маш үр дүнтэй
5
Бүрэн үр дүнтэй
Таны инженерийн мэргэжилд P-B-P загварыг хэрэглэж болохуйц
түвшинд үнэлгээ өгнө үү. (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
1
Бүгдийг хэрэглэж болохуйц биш
2
Нэг их хэрэглэж болохуйц биш
3
Хэрэглэж болохуйц
4
Маш их хэрэглэж болохуйц
5
Бүрэн хэрэглэж болохуйц
Танай CDIO төслийн хувьд P-B-P загварын ямар арга иактик хамгийн
үр өгөөжтэй байсан бэ? (Зөвхөн 1хариулт сонгоно)
A
PULL TACTICS- Татах арга тактик
B
BALANCE TACTICS –Тэнцвэржүүлэх арга тактик
C
PUSH TACTICS-Түлхэх арга тактик
Сонгосон хариултынхаа шалтгааныг бичнэ үү:
Та өөрийн CDIO төслийн хувьд FSNPA загварын ямар үе шатанд
хамгийн их мэдлэг олж авч, ур чадвар эзэмшсэн бэ? (Зөвхөн 1хариулт
сонгоно) A B C D E
A
FORMING-Баг бүрдүүлэх
B
STORMING-Довтлох
C
PERFORMING-Гүйцэтгэх
D
NORMING- Хэвийн байдалд орох
F
ADJOURNING-Завсарлах
Сонгосон хариултынхаа шалтгааныг бичнэ үү:
Та танай CDIO төсөлд гардаг хэсгийн зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх гол
хүн нь хэнийг гэж бодож байна вэ?
A
Багийн бүх гишүүн
B
Багш
Бусад санал:
P-B-P загварын тухайд өөрийн анзаарсан дутагдлуудыг тоочно уу:

ДҮГНЭЛТ
ЗТИС дээр өөрсдийн CDIO хөтөлбөрийн дагуу суралцаж байгаа инженерийн
ангийн оюутнуудын өмнө тулгардаг багийн сургалтын асуудлууд нь CDIO
загварыг нэвтрүүлж байгаа бусад олон их, дээд сургуулиудын хувьд мөн
нийтлэг харагдаж байна. Харилцааны асуудлуууд жагсаалтын хамгийн эхэнд
явж байна, гэхдээ ганцаарчилсан сургалтын чанар ба багшийн үүргийн талаарх
асуудлууд нийт нөхцөл байдлын хүнд хэсэгт мөн багтаж байна. Гэсэн хэдий ч
эдгээр асуудал хоорондоо харилцан уялдаатай учраас бид тус тусад нь салгаж
шийдвэрлэж чадахгүй байна. FSNPA загварын багийн хөгжлийн янз бүрийн үе
шатан дээр тулгарч буй эдгээр асуудалд анхаарлаа хандуулахын зэрэгцээ
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манай P-B-P загвар ганцаарчилсан ба багийн сургалтыг сайжруулахын тулд
багш нарын нягт удирдан чиглүүлэх ба хянан шалгах үүргийг ашиглан ерөнхий
арга барилыг өгч байна. Манай загварын тухайд тодруулах асуудал одоо ч
гэсэн байгаа боловч, оюутнуудын зүгээс өгсөн анхны эерэг хариу үйлдлүүд
биднийг ажлаа цаашид үргэлжлүүлэн явуулахад маш чухал түлхэц болж өгсөн
болно.
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7.ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ- НАНЯАНГ ПОЛИТЕХНИКИЙН
СУРГУУЛИЙН ТУРШЛАГА
Goh Eng Siong, Lim Poh Ghee, Ang Chee Kiong, Ang Chee Kiong
Инженерийн сургууль, Nanyang Политехникийн сургууль, Сингапур

ХУРААНГУЙ
Сингапурын Наняанг (Nanyang) Политехникийн сургууль нь Дэлхийн CDIO
Санаачлагатай 2011 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. CDIO-г туршин
хэрэгжүүлэх, стратеги боловсруулан гаргах ажлын хороог Инженерийн сургууль
(SEG) дээр байгуулсан. Бид энэ өгүүллэгт “Инженерийн удиртгал хичээл” CDIO
4 стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор хуримтлуулсан туршлага; CDIO
санаачлагын талаархи ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх, өөрсдийн одоогийн
туршлагыг CDIO стандартын жишиг болгох, 2013 онд бүрэн хэрэгжүүлэх
амжилтын түүхээсээ туршилтын судалгаагаараа дамжуулан хуваалцаж байна.
“Инженерийн
удиртгал
хичээл”-ийн
ерөнхий
бүтэц
загварыг
боловсруулаад байна. Энэ ерөнхий бүтэц нь инженерийн мэргэжлийн
сургалтын эхний семестрт олж авсан мэдлэгийн ач холбогдол, эдгээр цогц
мэдлэгийг инженерийн дадлагад ашиглах, түүнчлэн хувь хүний болон хувь хүн
хоорондын харилцааны суурь ур чадварыг чухалчлан онцолсон. Энэ бүтэц нь
төрөл бүрийн инженерийн мэргэжилд уялдан зохицож болохоор барахгүй SEGийн санал болгосон 11 инженерийн сургалтанд бүгдэд нь амжилттай хэрэгжсэн
юм. Ялангуяа, энэ бүтцийг хоёр мэргэжлийн хөтөлбөрт, тухайлбал Агаарын
тээвэр болон Агаар, сансрын технологи, Aгаар сансрын системийн менежмент
мэргэжлийн дипломын хөтөлбөрт ашиглаж хэрэгжүүлсэн тухай, тулгарсан
бэрхшээлийн талаар энэ өгүүллэгт нарийвчлан бичиж орууллаа.
Эцэст нь хэлэхэд, зохион байгуулалтын соёл, үнэ цэнэ, систем болон үйл
ажиллагаа нь байгууллагад өргөн хүрээтэйгээр амжилттай хэрэгжүүлэх чухал
хүчин зүйл болдог гэдгийг энэхүү өгүүллэг харуулж байгаа юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Инженерийн удиртгал хичээл, хөтөлбөрийн загвар, амжилтанд
хүргэх хүчин зүйлс, өргөн хүрээтэй хэрэгжилт, стандарт 4
Тайлбар - Наняанг Политехникийн сургуулийн үзэл баримтлалд ‘course’ үгийг
"хөтөлбөр", "модуль" үгийг ‘хичээл’ гэж нэрлэж байна. Жишээ нь, нисэхийн
болон сансрын технологийн диплом нь хөтөлбөр, Инженерийн удиртгал хичээл
нь модуль юм.

ОРШИЛ
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2011 онд Наняанг Политехникийн сургууль (NYP) CDIO хэрэгжүүлэх оролдлогоо
хийж эхэлсэн. Политехникийн сургууль дээр энэ санаачлагыг нэвтрүүлэх
анхдагчаар Инженерийн сургууль (SEG) тодорсон. Тус сургууль дээр CDIO
хэрэгжилтийн стратеги боловсруулан гаргахын тулд ажлын хороог байгуулсан.
Хороо эхлээд менежментийн ажилтан, тэнхимийн багш нарын CDIO
санаачлагын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх, тэдний дэмжлэгийг гуйх,
хэрэгжилтийг худалдаж авахын тулд тэднийг хэд хэдэн хэсгүүдэд хуваах ажлыг
зохион байгуулсан. Эдгээр хэсгүүдээр дамжуулан оюутнуудыг үйлдвэрт бэлэн
төгсөгчид болгон сургах, CDIO-гийн үзэл баримтлал, түүний ашиг тус,
хэрэгжилт, ач холбогдлын талаар ажилтнуудад ойлголт өгөх сургалтууд зохион
байгуулсан.
Үүний зэрэгцээ менежментийн дипломын багийнхан анх удаа CDIO 12
стандарт дээр үндэслэн менежерүүдийн хөтөлбөртөө өөрийн үнэлгээ хийсэн.
Хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээнээс нэг нийтлэг зүйл ажиглагдсан нь CDIO
стандарт 4-ийн шаардлагад тохирсон удиртгал хичээл ордоггүй явдал байсан
юм. Инженерийн удиртгал хичээл нь бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа болон систем
бий болгох чиглэлээр дадлага олгож, хувь хүний болон хувь хүн хоорондын
харилцааны суурь ур чадварыг олгодог чухал ач холбогдолтой. Оюутнууд эхний
жил, эхний семестртээ удиртгал хичээлийг үзсэнээр тэдний асуудал
шийдвэрлэх сонирхол нь идэвхжиж, урамшихаас гадна инженерийн төслөх
дадал эзэмшдэгийг менежерүүд, тэдний багийнхан ойлгосон.
Ажлын хорооны гишүүд инженерийн удиртгал хичээлийг боловсруулах,
хэрэгжүүлэх ноу-хауг мэдэх зорилгоор уг хичээлийг боловсруулсан, мөн
хэрэгжүүлж байгаа сургуулиудад зочилж, CDIO олон улсын хурал, уулзалтуудад
оролцож туршлага судалж суралцсан. Үүний дүнд 2012 онд нэгдүгээр курсийн
оюутнуудад орж байсан хуучин хоёр хичээлийг дахин шинэчилж инженерийн
удиртгал хичээлийг SEG-ийн хоёр хөтөлбөрт зааж эхэллээ. Энэхүү “нисгэгч”
хичээл амжилттай хэрэгжиж, оюутнуудаас эерэг, урам хайрласан эргэх холбоог
авчирсан билээ.
SEG-ийн бүх хөтөлбөрүүдэд инженерийн удиртгал хичээл орж эхэлсэн.
Энэ хичээлийг боловсруулахад оролцсон гишүүд, багш, ажилтнууд ажлын
хэсгүүдээр дамжуулан өөрсдийн туршлага, тулгарч байсан бэрхшээлээсээ
хуваалцахаар уригдаж эхэлсэн. Ажлын хорооны гишүүд инженерийн удиртгал
хичээлийн явц, эргэх холбоо, үнэлгээний үндсэн дээр инженерийн мэргэжлийн
хичээлийн эхний семестрт олж авсан мэдлэг ихээхэн ач холбогдолтой болохыг
онцлон авч үзсэн. Оюутнууд эдгээр цогц мэдлэгээ инженерийн дадалд ашиглах,
түүнчлэн хувь хүний болон хувь хүн хоорондын харилцааны суурь ур чадвар
эзэмшихэд инженерийн удиртгал хичээлийн ерөнхий бүтцийн загварыг
боловсруулсан байна. Энэ бүтэц нь өөр өөр инженерийн мэргэжилд тохирсон
бөгөөд санал болгосон SEG-ийн арван нэгэн хөтөлбөрт бүгдэд нь “Инженерийн
удиртгал хичээл” модулийг 2013 оны дөрөвдүгээр сараас амжилттай
хэрэгжүүлж байна.
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ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛИЙН МОДУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ
МОДУЛИЙН ЗАГВАР
SEG нь оюутны суралцах эхний жилд “Инженерийн удиртгал” хичээлийг зааж,
хэрэгжүүлэх таван үндсэн зорилгыг өмнөө тавьсан. Үүнд:
 Оюутнуудыг урамшуулах, өдөөх
 Эхний жилийн 1-р семестрт олж авсан мэдлэгийн ач холбогдлыг
ойлгуулж, дэлхийн бодит асуудалд хэрэглэж болохыг харуулах
 Мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэх. Үүнд:
бүтээлч сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах, тайлан бичих,
илтгэл тавих ур чадвар г.м
• Инженерийн цөм хичээлийн ач холбогдлыг оюутнуудад танилцуулах,
инженер хүний талаар тэдэнд ойлгуулж, инженер хүний хийх ажлыг
тайлбарлах
• CDIO хөтөлбөрийн талаар оюутнуудын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
Иймээс өөр хөтөлбөрүүдийг нэгэн зэрэг, нэг ижил түвшинд хэрэгжүүлэхийн тулд
эдгээр зорилгуудын талаар модуль боловсруулалтыг хариуцсан ажилтан
(модуль зохицуулагч, цаашид багш гэж нэрлэнэ)-тай ярилцаж санал
хуваалцсан.
Инженерийн удиртгал модулийг 15 долоо хоногт 60 цаг (долоо хоногт 4 цаг)
заахаар
боловсруулсан. Хөтөлбөрийн эхний хэсэгт инженерийн талаар
тодорхой ойлголтыг нэгдүгээр курсын оюутнуудад бий болгох, тэднийг багийн
орчинд, амьдралд ойрхон төсөл дээр ажиллах бэлтгэлийг хангах үүднээс CDIO
хөтөлбөрийн үзэл баримтлалыг танилцуулж, инженер хүний үүрэг, хариуцлага,
нийгэм, байгаль орчинд түүний нөлөөлөл, багаар ажиллаж, бодож сэтгэх,
асуудал шийдвэрлэх ур чадваруудыг олгох зорилготой сургалтын төрөл бүрийн
хэлбэрүүд (жишээлбэл, кейс сургалт, видео, тоглоом зэрэг)-ийг оруулсан. Үүний
дараа оюутнууд анхны төсөл дээрээ багаар ажиллаж, багаж төхөөрөмжтэй
танилцах, туршилт хийх зэрэг шаардлагатай ур чадварыг олж авдаг. Дараа нь
семестрийн туршид бусад модулиудыг үзсэнээр олж авсан мэдлэг, CDIO ур
чадваруудыг нэгтгэсэн хоёр дахь бүлэг төслийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэдэг.
Оюутнуудыг урамшуулах, тэднийг өдөөхийн тулд хоёр дахь бүлэг төсөл дээр
группээр нь өрсөлдүүлдэг. Дээр дурдсан модуль загвар (1-р хүснэгтэд үзүүлсэн)
бол ерөнхий заавар юм; гэсэн хэдий ч тухайн багш янз бүрийн сургалтын үйл
ажиллагааг нэгтгэх, хөтөлбөрүүдийн шаардлагад нийцсэн уян хатан төслийг
боловсруулж болно.
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Хүснэгт 1.

Moдуль дизайн
Инженерийн удиртгал хичээл (60 цаг/долоо хоногт 4 цаг)
I-II долоо хоног

Эхний 8 цаг үзэх сэдэв:


III-IY долоо хоног

CDIO танилцуулга, Инженерийн удиртгал хичээлийн
зорилго (~¾ цаг)
 инженер хүний үүрэг, хариуцлага
 нийгэм, байгаль орчинд инженер хүний нөлөөлөл (~1
цаг)
 багаар ажиллах (~2 цаг)
 бодож сэтгэх (~2 цаг)
 асуудал шийдвэрлэх ур чадварууд (~2 цаг)
багийн төсөл 1- багаж төхөөрөмжтэй танилцах, туршилт хийх

YII-YIII долоо хоног

багийн төсөл 1-ийн илтгэл тавих

IX-XIY долоо хоног

багийн төсөл 2- CDIO ур чадваруудыг нэгтгэх

XY долоо хоног

багийн төсөл 2-ийн илтгэл тавих, уралдаан, тэмцээн

Нөөц
Оюутнуудад инженер хүний үүрэг, хариуцлага, нийгэм, байгаль орчин, багийн
ажил, бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээ болон асуудал шийдвэрлэх ур чадварт
нөлөөлөх нөлөөний тухай ойлголт олгох, шинэ санаа боловсруулах, түүнийг
хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах сургалтын материалын нөөцийн нэгдсэн сан
бүрдүүлэх ажлыг бүх багш нарт даалгасан. Ажлын хороо нь багш нарын анги
танхимдаа нэвтрүүлсэн хамгийн шилдэг туршлагыг солилцох, хэлэлцүүлэх,
санаагаа хуваалцах уулзалтуудыг тогтмол зохион байгуулсан. Мөн багш нар
суралцагчдын бие биедээ зааж хамтран суралцах ажиллагаанд ажиглалт (Peer)
хийж байв. Ийнхүү багш нар хамтран ажиллаж, туршлагаа дамжуулан
суралцаж, хэлэлцсэн нь тэдэнд ажлаа түргэн эхлүүлэх урам зориг өгсөн. Багш
нар энэ дадлагыг хийснээр нийтлэг асуудлыг шийдэх арга замыг тодорхойлж,
бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, шинэ, харилцан ашигтай боломжийг
судлах, бий болгохын төлөө хоорондоо нягт холбоотой ажилласан.
Үнэлгээ
Багш нар оюутнуудыг үнэлэх үнэлгээний янз бүрийн хэлбэрүүдийг судалсны
эцэст шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоож, бөглөх хүснэгт бүхий
цаасыг үнэлгээний стандарт арга болгож ашиглахаар сонгосон. Энэхүү
хүснэгттэй цаасаар дамжуулан оюутнуудын хүсэл эрмэлзэлийг мэдэж, мөн
оюутнууд өөрсдийн авсан дүнгийн учир шалтгааныг ойлгох юм. Оюутнуудын
багаар болон ганцаарчилж ажилласан ажлын гүйцэтгэл, багийн илтгэл
бэлтгэхэд тэдний оруулсан хувь нэмрийг харуулсан
хүснэгттэй цаасыг
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үнэлгээний стандарт болгож боловсруулсан. Хүснэгттэй цаасанд бичигдсэн
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг 2-р хүснэгтэд харуулав. Оюутнуудыг "Маш
сайн", "Сайн", "Хангалттай", "Сайжруулах хэрэгтэй" шалгуураар дүгнэнэ. Үүнээс
гадна багш нар өөр шалгуур ашиглаж болохыг зөвшөөрсөн. Мөн багш нар
үнэлгээний бүх шалгууруудыг ашиглахгүй байж болох бөгөөд харин оюутнуудад
модулиудыг хүргэхэд тохирсон шалгууруудыг сонгох хэрэгтэй.
Хүснэгт 2.

Оюутнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд
Хувь хүний үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлтүүд
Ирц / шуурхай байдал
Асуудлыг тодорхойлж, асуудлыг
шийдвэрлэх төлөвлөгөө
боловсруулах чадвар
Ажилдаа анхаарал хандуулах
Шийдвэрлэх сэтгэлгээ
Шинэлэг сэтгэлгээ

Багийн үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлтүүд

Илтгэлийн үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлтүүд

Багтаа оруулсан хувь
нэмэр

Мэдээллийн зохион
байгууллалт

Манлайлал

Дамжуулалт

Бусадтай
чадвар

ажиллах

Дэмжих
материал/дэмжлэг
ашиглах
Хичээлийн мэдлэг

Бүтээгдэхүүн ба баримт
боловсруулалт

Хүснэгттэй цаасыг модуль хичээлүүдэд ашиглах туршилтын ажлыг
хөнгөвчлөхийн тулд Инженерийн удиртгал модулийг хэрэгжүүлэх бүдүүвчийг
боловсруулсан (Зураг 1).
Хүснэгттэй цаасыг 2 янзаар хийсэн: А маягт ба Б маягт. А маягтыг тэнхим, багш
ашиглаж хүснэгтийн шалгуур үзүүлэлт бүрт бодит дүнг тавина. Б маягтын дагуу
бодит дүнг оруулж, сайжруулах шаардлагатай шалгуурууд болон хүснэгтийн
талаар тэнхимийн багш нар, оюутнууд хамтран хэлэлцэх юм.
Багш 1- р долоо хоногт шалгуур үзүүлэлттэй Б маягтыг оюутнуудад өгнө.

Б маягт

Багш 8- р долоо хоногоос өмнө оюутнуудыг 1-ээс дээш удаа үнэлнэ.
Багш шалгуур үзүүлэлтүүдтэй, "Маш сайн", "Сайн", "Хангалттай",
"Сайжруулах хэрэгтэй" үнэлгээтэй Б маягтыг оюутнуудад өгч засч
сайжруулах зүйлийн талаар ярилцана.

Б маягт

Багш А маягт дээр дүн тавьж хадгална. Оюутнуудад өгч болохгүй.
Багш 8-16- р долоо хоногт оюутнуудыг 1-ээс дээш удаа үнэлнэ.
Багш бөглөсөн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй, "Маш сайн", "Сайн",

Б маягт
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"Хангалттай", "Сайжруулах хэрэгтэй" үнэлгээтэй Б маягтыг оюутнуудад өгнө.
Багш А маягт дээр бодит дүнгээ тавьж хадгална. Оюутнуудад өгч болохгүй.

А маягт

Зураг 1. Модульд хүснэгт ашиглах бүдүүвч

SEG ДЭЭР ЕРӨНХИЙ БҮТЦИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ
Энэ хэсэгт SEG дээр Агаар, агаарын тээврийн, сансрын технологи (DAАТ),
Aгаар сансрын системийн менежмент (DASM) хоёр мэргэжлийн хөтөлбөрт
Инженерийн удиртгал модуль нэвтрүүлсэн талаар өгүүлнэ.
DASM ДЭЭР ЕРӨНХИЙ БҮТЦИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ
Ерөнхий бүтцийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Инженерийн удиртгал хичээлийг
DASM хөтөлбөрт заасан нь оюутнуудын инженерийн мэргэжилдээ дуртай
болох, цаашид электрон инженерийн төслүүдийг агаар, сансрын зориулалтаар
ашиглах сонирхлыг дэмжих зорилготой байлаа. Дараахи төслүүдэд модулийг
боловсруулсан.
1. Нэг оюутны төсөл – Миний анхны нисэхийн электрон төхөөрөмж
Оюутнууд электрон төхөөрөмжүүд (жишээ нь резистор, конденсатор, гэрэл
гаргагч диод, унтраалга ба 555-таймерууд гэх мэт), хэлхээний диаграмм, багаж
хэрэгсэлтэй танилцах, агаарын хөлгийн чиглүүлэх гэрэл, мөргөлдөхөөс
хамгаалсан гэрлийн чиг үүргийг үзүүлсэн цахим самбар хийх, ингэснээр
туршилт явуулах ур чадвар эзэмшихэд зориулж энэ төслийг боловсруулсан.
Оюутан бүр загвар макетны электрон хэлхээг ойлгож, холбосны дараа
хэлхээний функцийг шалгах ёстой. Дараа нь бүдүүвч диаграммыг бэлтгэж,
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нисэх зурвасын самбар дээр гагнана. Ингээд өөрсдийн
хийсэн самбарын ажиллагааг шалгана. Төслөө хийж дуусаад оюутнууд бие
биедээ зааж, хамтран суралцаж (peer-learning) ангийнхантайгаа туршлагаа
хуваалцдаг. Энэ төслийг гүйцэтгэснээр оюутнууд техникийн чадавхи эзэмшиж,
бүлэг төсөлд оролцож чадах итгэлтэй болдог.
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2. Багийн төсөл- Үүнийг нисгэе
Гурав, дөрвөн оюутан нэг баг болно. Баг бүр нисэх онгоцны хяналтын самбар
дээр ажилласан (Зураг 2). Оюутнуудад өмнөх улирлуудад үзсэн өөр өөр
модулиудаар сурсан бүх мэдлэг (жишээ нь, Цахилгааны үндэс ба Компьютер
програмчлал)-ээ CDIO ур чадвартай хослуулж ашиглах төсөл өгсөн. Төсөл нь
тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн бүх асуудлуудыг багтаасан. Нэг
талаас, оюутнууд хэлхээг гагнаж сурах шаардлагатай хэдий ч нисэх зурваст
байгаа онгоцны роторын хурдыг самбар дээр хянана. Тэд осциллографын
тусламжтайгаар удирдлагын самбараас ирж байгаа гаралтын дохиог шалгах
ёстой байв. Оюутнууд хэлхээг өөрчлөх, ON / OFF унтраалга, удирдлагын гэрэл
зэрэг шинэ функциудыг нэмж тавих даалгавартай. Нөгөө талаас, оюутнууд
нисэх онгоцны мэдрэгчийн өгөгдлүүд (жишээ нь, нисэх өндөр, хурдатгал)-ийг
уншиж бүртгэх интерфейс программ (C программын кодны дээжид үндэслэн)
зохиож, холбогдох мэдээллийг дэлгэц самбар дээр зохих форматаар нь
харуулах ёстой байсан. Мөн тэдний программ онгоцны гэрлийн диодын хоёр
заалтыг хянах ёстой. Үүний дараа оюутнууд өөрсдийн хийсэн самбараа
онгоцны удирдлагатай холбох, туршилт явуулахаасаа өмнө онгоцны нислэгийн
хяналтанд интерфэйс программыг холбож татаж авах, функциудыг шалгах,
шаардлагатай бол өөрчлөх ёстой байлаа. Оюутнуудыг багийн сургалтанд
идэвхитэй оролцуулах, багийн өрсөлдөлдөөнд амжилт, туршлагаасаа
хуваалцаж, бие биенээ үнэлэхэд нь зоригжуулж хөөргөх хэрэгтэй. Энэ төслийн
хүрээнд оюутнууд багаар ажиллахад суралцаж, харилцааны ур чадвар, асуудал
шийдвэрлэх ур чадвар, дадал эзэмшсэн. Энэ сургах үйл ажиллагаа ихэнх
оюутнуудад таалагдсан ба энэ хичээлээр сансрын системийн талаар илүү ихийг
мэдэх гэсэн тэдний сонирхлыг нэмэгдүүлсэн гэж сэтгэгдлээ хуваалцсан байна.

Зураг 2. Нисэх онгоц төсөл

DAAT ДЭЭР ЕРӨНХИЙ БҮТЦИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ
ДААТ-ын оюутнуудыг сансар, нисэхтэй холбоотой дараагийн хичээлүүдэд нь
сонирхолтой болгохын тулд Инженерийн удиртгал хичээл дээр тэдэнд
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сонирхолтой төсөл олох даалгавар оноосон. Оюутнуудын гараар хийх практик
үйлдвэрлэлийн ур чадварт төрөл бүрийн машинт ажиллагааг бий болгохын
тулд оюутнуудын багт гар удирдлагатай моторгүй нисэх онгоцыг шахсан
хөөсөөр зохион бүтээх даалгавар өгсөн байна (Зураг 3). Багийн гишүүд
судалгаа, төсөл хийх, эх загвар зохион бүтээх, хийсэн төслөө танилцуулах зэрэг
өөр өөрийн үүрэг хүлээсэн. Энэ үед хүснэгттэй цаасыг ашиглаж туршсан. Энэ
нь оюутнуудын эргэх холбоо болох төдийгүй оюутнуудад хэдийний танил, сайн
мэддэг, цаашид сайжруулах шаардлагатай зүйл болох нь батлагдсан. Энэ
төслийн мөн чанар нь оюутнуудад урам зориг өгөх, анх гаргасан алдаагаа засч
загвар, дизайнаа сайжруулан дахин давтаж хийх, моторгүй нисэх онгоцныхоо эх
загварыг амжилттай хийж дуусгах явдал байв. Энэ төсөл нь онгоцны бүтэц,
нислэгийн талаар онолын мэдлэгээ практик хэрэглээ болгох дадлыг оюутнуудад
эзэмшүүлнэ. Төслийн ажлын төгсгөлд оюутнууд шулуун замаар хамгийн хол
нисч чадах моторгүй нисэх онгоц хийхээр өрсөлдсөн. Энэ уралдаан оюутнуудын
сэтгэлийг маш их хөдөлгөж, хөгжилтэй, амжилттай болсон. Тэмцээний дараа
оюутнуудын баг бүр илтгэл тавьж, гишүүн бүр өөрийн үүрэг, тохиолдсон
бэрхшээл, хэрхэн тэд загвараа гаргаж, яаж сайжруулсан талаар сэтгэгдлээ
хуваалцсан. Моторгүй нисэх онгоц зохион бүтээх энэ төсөл оюутнуудад аюулгүй
орчинд өөрийгөө нээх, алдаанаасаа сурах боломжийг олгосон юм.

Зураг 3. Моторгүй нисэх онгоц
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ОЮУТНУУДЫН СЭТГЭГДЭЛ
Улирлын төгсгөлд Инженерийн удиртгал хичээлийн талаар дөрвөн үзүүлэлтээр
(маш их зөвшөөрч байна, зөвшөөрч байна, зөвшөөрөхгүй, огт зөвшөөрөхгүй)
560 оюутнаас судалгаа авсан. Зорилтыг батлах, удиртгал хичээлийг явуулах,
төсөл зохион бүтээх туршлага, түүнчлэн нэгдсэн хөтөлбөр явуулах талаар
оюутнуудаас багц асуултуудаар санал авах судалгаа байсан. Судалгааны үр
дүнг тоон үзүүлэлтээр Зураг 4-т үзүүлэв.
Та санал нийлж зөвшөөрч байна уу?

Оюутнуудын хариулт

1

Хичээлийн сургах зорилго ойлгомжтой

96% зөвшөөрсөн

2

Хичээлийг сайн зохион байгуулсан

95% зөвшөөрсөн

3

Явц яг зөв

94% зөвшөөрсөн

4

Хичээл нь инженерээр илүү ихийг сурах сонирхол төрүүлсэн

90% зөвшөөрсөн

5

Энэ хичээлийг нэг улиралд өөр хичээлүүдтэй хамт үзэж болно

88% зөвшөөрсөн

6

Багш нарын эргэх холбоо тустай бөгөөд цагаа олсон

96% зөвшөөрсөн

7

Дүнгийн шалгуур тодорхой ба шударга

94% зөвшөөрсөн

8

Хичээл бүхэлдээ үр дүнтэй

94% зөвшөөрсөн

Зураг 4. Оюутнууднаас авсан судалгааны үр дүн

Оюутнуудаас судалгааны үр дүнгээс харахад тэдний дийлэнх нь Инженерийн
удиртгал хичээлийн зорилго ойлгомжтой, модуль сайн зохион байгуулалттай,
зөв явцтай заагдсан болохыг зөвшөөрсөн. Энэ нь бидний тэднээс хүлээж
байсан хариулттай тохирч оюутнууд бүх зүйлийг ойлгож, мэдсэн гэдгийг
харууллаа. Энэ хичээл орсноор ихэнх оюутнууд инженерийн хичээлээр илүү
ихийг сурч мэдэх сонирхолтой болсон. Ихэнх оюутнууд нэг улиралд өөр өөр
хичээлүүдийг хамт үзэж, мэдлэг олж авах боломжтой болохыг судалгааны үр
дүн харууллаа. Мөн дүнгийн шалгуур тодорхой, шударга болсон гэж дүгнэсэн
байна. оюутнууднаас авсан хариулт ерөнхийдөө эерэг байв. Судалгааны
чанарын тал дээр оюутнуудын санал урам хайрласан. Инженерийн удиртгал
хичээлийн зорилго, аль хэсэг "хамгийн сайн" байгаа талаархи асуултанд
оюутнууд багаар төсөл хийсэн нь дадал эзэмшиж туршлагажих, өөрийгөө нээж
алдаагаараа дамжуулан илүү тууштай, үр дүнтэй сурч хөгжих боломжийг
нээсний зэрэгцээ хичээлдээ илүү дуртай болгосон гэж хариулжээ.
ТЭНХИМИЙН СУРГАХ ТУРШЛАГУУДААС
Оюутнууд тэнхимийн хичээлийн явцад техникийн талаар илүү ихийг мэдэж,
илүү идэвхтэй, хүсэл эрмэлзэлтэй ажиллаж байгааг багш нар ажигласан байна.
Оюутнууд төслөө дуусгахын төлөө маш их урам зоригтой ажиллаж, уралдаанд
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оролцохдоо сэтгэл нь хөдөлж байсан. Нөгөө талаас, багш нарын хувьд уг
хичээлийг хэрэгжүүлэх явцад зарим асуудлууд тулгарч байв: өөр өөр
түвшингийн мэдлэгтэй оюутнуудыг нэг баг болгох (жишээ нь оюутнууд асуудлыг
зөв шийдвэрлэхэд зөвлөгөө өгөх, нэг баг болж төслийн ажил гүйцэтгэх нөхцлийг
бүрдүүлэх, тэднийг удирдах, хянах), өөр хичээлүүдийг Инженерийн удиртгал
хичээлтэй холбож илүү сайн нэгтгэх гэх мэт. Төслөө илүү сайн хийх ялангуяа
хамгийн хэцүү үед оюутнуудад хангалттай ажлын талбай хэрэгтэй байгааг багш
нар мөн анзаарсан.
Ажлын хороо цаашид багшидтай хамтран ажиллаж Инженерийн удиртгал
хичээлд илүү олон үйл ажиллагаа оруулж, оюутны бүтээлч, асуудал
шийдвэрлэх ур чадварыг сайжруулна гэж үзсэн. Уян хатан, олон хувилбартай
төслийн даалгавар өгөх нь оюутнуудыг цаашид бие даан сургах нэг арга зам
юм. Оюутнууд нэг семестрт үзэж байгаа олон хичээлүүдийг хэрхэн нэгтгэж
чадаж байна, олсон мэдлэгээ бодит ертөнцийн асуудалд ашиглаж чадаж байгаа
эсэхийг багш нар бас ажиглан судалсан. Сургуулийн зүгээс, Инженерийн
удиртгал хичээлийн төсөлд чөлөөтэй ажиллах нөхцлийг хангасан ажлын байр
бэлтгэх ажлыг тусгайлан хийсэн.
ИЛҮҮ ӨРГӨН ХҮРЭЭТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЗОРИУЛЖ
ЗААГДАХ ХИЧЭЭЛҮҮД
Инженерийн сургууль (SEG) дээр 2013 оны хичээлийн жилийн эхний улиралд
Инженерийн удиртгал хичээлийг 11 хөтөлбөрт нэгэн зэрэг зааж эхэлсэн. Ийм
өргөн хүрээтэй хэрэгжилтийг амжилттай явуулахын тулд ажлын хороо хамгийн
түрүүнд хөтөлбөрийн явц, нөөцийн хуваарилалт хийхэд тодорхой байр
сууринаас нөлөө үзүүлэх хөтөлбөрийн удирдагчид болон тэнхимийн
эрхлэгчдийн дэмжлэгийг авч ажилласан. Инженерийн удиртгал “нисгэгч” хичээл
нь SEG-ийн хоёр хөтөлбөрт амжилттай заагдаж, оюутнууд эерэгээр хүлээн
авсан нь сургалтын үйл ажиллагааг амжилттай болгож чадлаа.
NYP –ийн ажиллагсад тэдний зохион байгуулалтын соёл ач тусыг тодорхойлсон
"оюун ухаан-хийж чадна", "хил хязгааргүйгээр багаар ажиллах" гэсэн уриаг
шинээр гаргалаа. Энэ нь хувь хүн, ажилтны хүчин чармайлт, чадварт
нөлөөлсөнөөс гадна сургалтын төлөвлөгөөг өргөн хүрээтэйгээр өөрчилж
хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан юм. Инженерийн удиртгал хичээлийг
хэрэгжүүлэх ерөнхий тогтолцоо, янз бүрийн систем, үйл явцууд нь ажилтнууд
хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн билээ. Энэхүү бүтэц нь багш
нар хичээлээ төвөггүй заах, инженерийн хичээлүүдийн төслийн даалгавар,
сургалтанд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулахад зохицсон үр
өгөөжтэй, уян хатан бүтэц болохоо харуулсан.
ДҮГНЭЛТ
Ерөнхийд нь дүгнэхэд, Инженерийн удиртгал хичээлтэй уялдуулан шинэчилсэн
SEG-ийн арван нэгэн сургалтын хөтөлбөрүүд бүгд амжилттай хэрэгжсэн.
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Зохион байгуулсан соёл, систем, түүнчлэн албан хаагчдын бие даасан хүчин
чармайлт амжилтанд хүргэсэн ач холбогдолтой байлаа. Инженерийн удиртгал
хичээлийн сургалтын агуулгын ерөнхий бүтцийг янз бүрийн инженерийн
хөтөлбөрт, төрөл бүрийн курсэд нутагшуулан зохицуулах замаар нэвтрүүлсэн.
Оюутнууднаас авсан эерэг эргэх холбоонд багш нар урамшиж, цаашид
Инженерийн удиртгал хичээлийн явц, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих,
оюутнуудыг үр өгөөжтэй сургах, туршлага дадал эзэмшүүлэхийн төлөө
ажилласан. Инженерийн үйл ажиллагааг харилцааны ур чадвар, багаар
хамтран ажиллах үйл ажиллагаатай хослуулан танилцах дадал олгодог CDIO
хандлага нь нэвтрүүлж болох төдийгүй сонирхолтой болохоо харууллаа.
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8. CDIO СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТӨСЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ АШИГЛАХ НЬ
Лоттэ Б. Жэнсэн
Данийн Техникийн Их Сургууль, Иргэний Барилгын Инженерийн Тэнхим

ХУРААНГУЙ
CDIO хөтөлбөрийн томоохон хэсэг буюу оюутанд эзэмшүүлэх ур чадваруудыг
дан ганц сургуулийн орчинд олгоход хүндрэлтэй байдаг. Бодит амьдрал дээр
CDIO хөтөлбөрт суурилсан боловсрол олгохын тулд үйлдвэрийн газруудтай
зайлшгүй хамтран ажиллах шаардлагатай.
Тиймээс оюутныг үйлдвэр дээр дадлагажуулах нь Дани улсын Техникийн Их
Сургууль (ДУТИС)-ийн Инженерийн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийн гол
цөм юм. ДУТИС-ийн Архитектур инженерчлэлийн мэргэжлийн оюутнууд 4
улирал хичээллээд 5 сарын хугацаатай дадлагад гарах сургалтын хөтөлбөрт
тусгагдсан байдаг.
Сургалтын хөтөлбөрийн эхний хэсэгт сурч байгаа оюутнуудыг дадлагад гаргах
нь хүндрэлтэй байдаг, учир нь тэдгээрийг илүү их чиглүүлж харгалзах
шаардлагатай. Гэхдээ энэхүү хөрөнгө оруулалтыг хийх нь зайлшгүй бөгөөд
сургахуй аргын дагуу дадлагын дараахь сургалтын хөтөлбөр нь танин мэдэхүйн
ахисан түвшинд заагддаг. Дадлагын хөтөлбөр болон “Оюутан-Үйлдвэр”
дадлагын дараах хамтарсан төслийн хоорондын уялдааг хангах нь чухал. Энэ
шилжилтийн үйл явцыг судлахдаа Систем дизайн боловсруулахад чиглэсэн
CDIO хөтөлбөрийн үр дүн буюу оюутанд олгох чадварын жагсааланд
тулгуурлав.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Үйлдвэрийн оролцоо, Зохион Бүтээх Үйл Явц, Олон Талын чадвар олгох
сургалт, Арга Хэмжээ, Систем дизайн, Олон хичээлүүд нэгтгэсэн Зохион
Бүтээлтийн Төсөл, Үйлдвэрийн Хамтын Ажиллагаа, Инноваци
ТАНИЛЦУУЛГА
Дани улсын Техникийн Их Сургууль (ДУТИС)-ийн Иргэний Барилгын Сургууль
сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 6 дахь улиралд орох хичээлүүдээ CDIO
сургалтын хөтөлбөрийн 4.4 стандарт буюу Системийн Инженерчлэлийн дагуу
зааж ирсэн. Оюутнуудын төслийн ажлуудад үйлдвэрийнхэн ховор оролцдог.
Иймд оюутнуудын 5-р улирлын дадлагыг ашиглаж, 6-р улирлын төслийн
ажлуудад нь үйлдвэрийнхнийг оролцуулах ажлыг сайжруулах, боломжийг
судлах шийдвэр гаргасан юм. Мөн тэнхимийн судалгааны ажилчид
үйлдвэрийнхэнтэй сайн хамтран ажиллах, оюутнуудын 6-р улирлын CDIO
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төслийг системийн загвар боловсруулах CDIO инновацийн төсөл болгох,
судалгааны ажлын санхүүжилтыг татахуйц хэмжээнд шинэчлэх зорилготой
байв.
Оюутнууд нь ажиллах үедээ соёлтой байж, туршлага эзэмшиж, өөрсдийн
дадлагажуулагч компанийн сонирхлыг татах нь 5-р улирлын дадлагын
хөтөлбөрийг 6-р улирлын системийн дизайн боловсруулах төсөлтэйгээ
уялдуулан холбох зорилготой.
АРГАЧЛАЛ
Дадлагын хөтөлбөр болон дадлагын дараахь CDIO хөтөлбөрийн хооронд
суралцах ажиллагааг хэрхэн бүрдүүлэх үйл явцыг тодорхойлов. Боловсролын
үйл ажиллагаанд оюутнуудыг оролцуулах загварыг боловсруулж, хөтөлбөрийн
өмнөх ба дараахь үр дүнгүүдийг үзүүлсэн.
ҮР ДҮН
Товч танилцуулга
Архитектур Инженерчлэлийн Бакалаврын ангийн 5-р улирлын сургалтын
хөтөлбөрт 5 сарын хугацаатай дадлагын хөтөлбөр багтдаг. Үүний зорилго нь
оюутнуудад инженер хүнд байвал зохих мэргэжлийн чиг, хүмүүжлийг эртнээс
олгох, дадлагаас хойшхи сургалтын явцад цаашдын мэргэжлээ нарийвчлан
сонгох боломжийг олгоход оршино. Дадлагын хөтөлбөрийн өөр нэг зорилго нь
тэнхим болон барилгын салбарын дадлагажуулагч компаниуд хоорондын
уялдаа, харилцааг компаниуд руу хуваарийн дагуу зайлшгүй зочлох арга
замаар хангах байлаа. 6-р улиралд CDIO олон талт сургалтын арга хэмжээ
(integrated learning experience)-г сургалтын төлөвлөгөөнд оруулсан нь
төгсөлтийн дипломын ажилтай уялдаатай болсон.
Сүүлийн 5-6 жилд тэнхимийн хувьд дадлагажуулагч компаниудтай танилцах
арга хэмжээг зохион байгуулах, түүний ач холбогдлыг ойлгуулахад улам
хүндрэлтэй болж байна. Танилцах аялалыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх нь цаг
зарцуулсан ажил болдог бөгөөд тэнхимүүд өөрсдийн танилцуулгадаа
тусгадаггүй. Дадлагын ажилд хамрагдсан оюутнуудын 1/3 нь зарим
дадлагажуулагч компаниудад зочилж байсан тэнхимийн багш нарын
тусламжтай дадлагын газраа олж авсан байна. Энэ нь бакалавр инженерийн
хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд сөргөөр нөлөөлж эхэлсэн байна.
Загвар зохион бүтээх, хөгжүүлэх ажилд үйлдвэрийг оролцуулах сонирхол
тэнхимд байдаггүй нь 6-р улирлын CDIO олон талт сургалтын арга хэмжээнд
сөргөөр нөлөөлсөн байна. Салбарын компаниудыг урьж оролцуулахын оронд,
тэнхим өөрийн боловсруулсан эмхтгэлээс төслийн сэдэв сонгоход түлхүү
анхаарч байсан учраас сэдвүүдийг ихэвчлэн тэнхимийн дотоод судалгааны
ажлуудаас авч байв. Ингэснээр оюутны ажил тэнхимийн судалгааны нэг хэсэг
болж, энэ нь CDIO хөтөлбөрийн хувь хүн, хувь хүн хоорондын харилцаа,
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бүтээгдэхүүн болон систем хөгжүүлэх зэрэг ур чадварууд эзэмшүүлэх зорилтыг
умартаж байв.
Ингэснээр мэргэжилтэй холбоотой чухал ур чадваруудыг эзэмшүүлэх боломж
алдагдаж, инноваци, шинээр төсөл боловсруулах боломж хаягдаж байв. Эдгээр
алдагдсан боломжуудыг ажигласны үр дүнд, дадлагын хөтөлбөр, дадлагын
дараах сургалтын хөтөлбөр хоорондын уялдааг дээшлүүлэх нарийвчилсан
төлөвлөгөөг боловсруулж нэвтрүүлэв.
10 орчим жилийн хугацаанд, дадлагын хөтөлбөрийн дараах 6-р улиралд
тусгасан олон талт сургалтын арга хэмжээнд 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй багууд
оролцдог байсан ба тэнхимийн багш долоо хоногт нэг цаг зөвлөгөө өгч
удирддаг байсан. Эдийн засгийн хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалж, энэ
хөтөлбөр үргэлжлэх боломжгүй болсон. Тэнхимийн одоогийн баримталж буй
стратеги бол оюутнуудыг 8-10 оюутантай багуудад хувааж, бие биеэсээ
харилцан суралцах ба багш долоо хоног тутам нэг цагийн зааварчилгаа өгөх
юм. Ингэснээр төслийн ажил илүү үнэ цэнэтэй болж тэнхимийн оролцооны
цагийг хэмнэх давуу талыг олгож байгаа юм.
Товчхондоо, тулгамдаж байсан сорилтууд нь:












6-р улиралд сурч байгаа оюутнуудын том бүрэлдэхүүнтэй багуудын CDIO
олон талт сургалтын арга хэмжээ (integrated learning experience)-г арай
хямд зардлаар явуулах
Дадлагын хөтөлбөр болон 6-р улирлын уялдааг сайжруулах. Өөрөөр
хэлбэл, дадлагажуулагч компани болон тэнхим хоорондын харилцаа
холбоог бүрдүүлж, тэнхимийн зүгээс компаниудтай очиж уулзах,
компаниудын хувьд 6-р улирлын CDIO олон талт сургалтын арга
хэмжээнд оюутнуудтай төдийгүй тэнхимтэй хамтарч ажиллах сонирхлыг
бий болгох
6-р улирлын төсөлд харилцагч компаниудыг оролцуулснаар тэнхимийн
судалгаанаас илүүтэйгээр CDIO хувь хүн, хувь хүн хоорондын харилцаа,
бүтээгдэхүүн болон систем хөгжүүлэх зэрэг ур чадварууд эзэмшүүлэх
зорилтуудыг хангах
Сайн, муу бүх оюутнуудыг компаниудтай хамтарсан зохион бүтээххөгжүүлэх төсөлд хамруулж, Архитектур Инженерчлэлийн хөтөлбөрийн
нүүр царай болгох
Төслийн сэдвүүдийг оюутны мэргэжлийн талаархи мэдлэг, бодит
амьдрал, нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудтай уялдуулж, ойрын
ирээдүйд хэрэгцээтэй сэдвүүдийг сонгох. Сургалтын төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийг мөн үйлдвэрийн бодит нөхцөл байдалд уялдуулж
боловсруулах
Нийгэмд хэрэгтэй инновацийг бий болгох зэрэг юм.
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Оюутан агент болж дадлагажих
Сургуулийн удирдах комиссынхан оюутнууд, тэнхимийн төлөөлөлтэй хийсэн
уулзалтын үеэр дадлагын хөтөлбөрийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх тухай санал
гарсан. Энэ уулзалтанд Архитектур инженерчлэл мэргэжлийн судлаач
бакалаврын зэрэг болон инженер бакалаврын хөтөлбөрүүдийн хоорондын
ялгааг тодорхойлж болохуйц асуудлуудыг хэлэлцэв. Мөн инженерийн
бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийн гол зорилго бол оюутнуудыг ажлын
талбар дээр буюу компаниудтай хамтран ажиллуулж, зохион бүтээх, төслүүдийг
хөгжүүлэхэд оршино гэжээ. Комиссын оюутан гишүүн Сесили дадлагын ажлын
үеэр хуримтлуулсан туршлагаасаа хуваалцаж, фасадны загвар боловсруулсан
болон өөрт тулгарсан загварын геометрийн хүндрэлийг 6-р улирлынхаа төсөлд
өргөжүүлэн хөгжүүлж байгаа тухайгаа ярьж танилцуулав (Харин 7-р улиралд
дипломын ажлын сэдвээ болгон өргөжүүлж, бодит шийдэл, фасадыг
боловсруулсан байна). Түүний төслүүд дадлага хийсэн үйлдвэрийн
мэргэжилтнүүдийн хяналтын дор хийгджээ. Иймд зохион бүтээх, төслүүдийг
хөгжүүлэх дадлагын хөтөлбөрийг инженерийн бакалаврын зэрэг олгох
хөтөлбөрийн үндсэн зорилго болгох санал дэвшүүлсэн.
Дээрх уулзалтууд 2013 оны хавар өрнөсөн бөгөөд концепц боловсруулах ажлыг
хүлээлгүйгээр дээрх хөтөлбөрийг яаралтай нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх шийдвэр
гаргасан байна. Сургалтын хөтөлбөр болон дадлагын хөтөлбөр хоорондын
уялдааг хөгжүүлэхэд дадлагажигч оюутнуудын идэвхитэй оролцоо чухал юм.
Цаг алдалгүй нэвтрүүлэх шийдвэр гаргасан үндсэн шалтгаан нь тэнхимүүд
дадлагын шинэ хөтөлбөрт орох хүсэлгүй байсан бөгөөд зөвхөн оюутнууд
компаниуд болон сургалтын хөтөлбөрийг давхар мэдэж байсан учраас
оюутнуудыг агент-төлөөлөгч болгож ашиглах шаардлагатай болсон юм.
2013 оны зуны амралт эхлэхийн өмнө Сесили дахин нэг уулзалтад оролцож,
зуны амралтаар дадлагад гарах бусад оюутнуудад өөрийн дадлага хийсэн
туршлагаасаа хуваалцсан. Тэдгээр оюутнуудад дадлагын үеэрээ агентын
адилаар ажиглалт хийж, 6-р улирлынхаа төслийн сэдвээ олж авахыг сануулав.
Дадлагын хөтөлбөр өмнө нь
11 жилийн турш мөрдсөн хөтөлбөрт оюутан 5-р улиралд дадлагад заавал гарч,
30 ects (ECTS- европын кредит үнэлгээний систем) / кредит оноогоор дүгнэгдэж
байсан. Оюутнууд дадлага хийж байх хугацаандаа 3 тайлан бичиж, дадлагын
төгсгөлд хураалгах ба “тэнцсэн” эсвэл “тэнцээгүй” гэсэн үнэлгээ авдаг.
Дадлагын дэвтэр, дадлага хийсэн компанийн тайлан, мөн техник-шинжлэх
ухааны сэдвээр сонгосон “тусгай тайлан”-гаас тайлан бүрдэнэ.
Эхний 2 тайлан нь товч, энгийн байдаг бол 3-р тайлан нь 20-30 хуудастай,
сэдвийн өмнөх судлагдсан байдлыг тусгасан байна. Тусгай тайланг тэнхимээс
томилогдсон багш шалгах ба дадлагад гарсан компанитай өмнө нь биеэр
танилцаж, дадлагын ажлыг бүхэлд нь удирдсан байна.
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Оюутан дадлагын үеэрээ сургууль дээрээ 2 удаа уулзалтанд ирэх бөгөөд нэг нь
дадлагын хөтөлбөрийн зохицуулагч (захиргаа)-тай, нөгөө нь 6-р улиралд сонгох
хичээлтэй холбоотойгоор сургалтын албаны даргатай уулзана.
Түүнээс гадна оюутнууд тэнхимийн удирдагч багштайгаа дадлага хийж буй
компани дээрээ уулзах ба 1-ээс доошгүй удаа тусгай тайлантай холбоотой
зөвлөгөө авсан байх ёстой. Харамсалтай нь оюутнууд тэнхимийн удирдагч
багштайгаа компани дээр уулзалт хийдэггүй бөгөөд үүний шалтгаан нь
тэнхимийн зүгээс мэргэжлийн ач холбогдол өгдөггүйд байв.
Дадлагын хөтөлбөр дараа нь
Ингээд оюутнуудын бичдэг компанийн тайланг тэдний бизнесийн ойлголтыг
хөгжүүлэх хэрэгсэл болгохоор шийдвэрлэсэн. Компанийн тухай танилцуулга,
үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон тайланг дадлагын хөтөлбөрийн
дараа бичдэг байсныг өөрчилж, хөтөлбөр эхэлснээс хойш нэг сарын дотор
хураалгадаг байхаар зохицуулав. Оюутнууд тусгай тайлангийн сэдвээ өөрсдөө
сонгодог байсныг компанийн сонирхолд нийцсэн сэдэв сонгож байхаар
өөрчилсөн зорилго нь тэдэнд дадлагынхаа дараа 6-р улирлын төсөлдөө
үргэлжлүүлэн ажиллах боломж олж авахад оршиж байв. Сэдвээ сонгосны
дараа оюутан сэдвийнхээ өмнө судлагдсан байдлыг судалж, тайлангаа бичнэ.
Сүүлд нь, оюутан 6-р улирлын төсөлд үндэслэж, тулгамдаж буй хүндрэлийн
талаар (өөртөө болон бусад оюутнууд чөлөөтэй ашиглах боломжтой байдлаар)
тусгай тайландаа тал нүүр цаасан дээр бичнэ.
Сургалтын албаны даргатай хичээл сонгох уулзалтыг өөрчилж, дараагийн
улиралд олон талт сургалтын арга хэмжээнийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор
шийдвэрлэх асуудлууд, гарах хүндрэлийн тухай уулзалт, семинар болгов.
Өөрөөр хэлбэл, оюутнууд төгсөлтийн улиралдаа хичээл сонгохдоо ажилд
орохдоо мэргэших чиглэлтэйгээ уялдсан уулзалт, семинар хийхээр болов.
Энэ семинарын үеэр компаниудын 6-р улирлын төсөлд оролцох сонирхлыг нь
судалж, 1-10 оны шатлалаар үнэлэв.
Оюутан дадлагаа хийж дуусаад гарсан бэрхшээл, хүндрэлийн талаар бичсэн
тусгай тайлангаа хураалгасны дараа тэнхимтэй 2 дах семинарыг хийдэг.
Оюутан бүр дадлага хийсэн компаниудаас олж авсан үйлдвэрийн бодит
амьдралтай холбогдсон төслийн сэдвүүдийн талаар танилцуулав. Үүний дараа
оюутнууд тэнхимийн багш нар хамтарч дээрх жижиг төслийн сэдвүүдийг ангилж,
төстэй байдлаар нь олон оюутантай багуудад том төслүүдийг хуваарилсан нь
удирдах, зөвлөх зардлыг бууруулах зорилготой байлаа.
Ангиллын дүнд 2 үндсэн төслийн сэдвүүдийг тодорхойлов. Үүнд:
 Сэргээн босголт: 1970-аад оны барилга,
сууцжуулалтын хөтөлбөрийг сэргээн босгох

хот

байгуулалт,

орон
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 Эрүүл мэнд: эмнэлгийн харуул хамгаалалтын загвар гаргах
Сэргээн босголтын төслийн сэдэв нь тусгай тайланд орсон сэргээн босголтын
санхүүгийн загвар, бүтцийн тооцоолол, борооны ус зайлуулах, 70-аад оны орон
сууцжуулалтын хөтөлбөрийн нийгмийн өөрчлөлт, хот орчмын салхины нөлөө,
нарны эрчмийн зураглал зэрэг сэдвүүдийг багтаасан. Харин эрүүл мэндийн
төслийн
сэдвийн хүрээнд фасадын инженерчлэл, гэрэлтүүлгийн загвар,
дизайнд онолд суурилсан загварчлал, хүртээмжит байдал, агааржуулалтын
системийн бохирдолтыг багасгах гэсэн сэдвүүдийг хамруулсан.
Төслийн сэдэв аль болох олон хичээлийг хамраагүй байхаар шийдвэрлэв.
Оюутнууд ижил сэдэв сонгохгүй байлгах үүднээс сэдвийг нарийвчилж, дийлэнх
бэрхшээлийг хөндсөн дээрх 2 том сэдвийг сонгосон юм.
Оюутны багууд хоорондын хамтран ажиллах загваруудыг гаргах нь
Долоо хоногт нэг цаг хоёроос олон оюутантай багийг удирдаж, зөвлөх зардлыг
бууруулах нь тэнхимийн тавьсан зорилтуудын нэг байв. Том багуудын давуу тал
нь багийн оюутнууд бие биеэсээ харилцан суралцах боломжтой. Мөн олон хүн
нэг сэдвийг гүнзгийрүүлэн судалснаар илүү сайн шийдэл гаргадаг давуу талтай.
Дадлагажуулагч компанийн сонирхлыг татан оролцуулахад мэргэжлийн дунд
түвшний шийдэл олох нь нэн чухал юм. Төслийн олон талт чанар нь өртгийн
хэмнэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлж байлаа. Гэхдээ үйлдвэр нь бодит байдал дээр
ижил дүр зурагтай юм. Тиймээс оюутнууд ижил зүгт чиглэх нь ойлгомжтой.
Гэхдээ олон талт төсөл хэрэгжүүлсэн туршлага өмнө нь байхгүй бөгөөд
оюутнуудыг агентаар ажиллуулж, багт хэрхэн тохиромжтой ажиллах саналыг
нь судалгаагаар авахаар шийдвэрлэсэн. Оюутнуудад сонгох, саналаа өгөх
боломжтой 4 загварыг боловсруулав. Тэднээс зохион бүтээх, хөгжүүлэх
дадлагын ажил хийсэн компанийн үйл ажиллагаатай уялдахуйц загварыг
сонгуулах судалгаа хийв.
Дөрвөн загвар:

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 1

Дизайны
төсөл

Үндсэн групп 7-10 оюутан

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 2

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 3

Зураг1. 1-р загвар
2-3 оюутантай дэд багууд техникийн тайлан дээр тус тусдаа ажиллана.
Оюутнууд анхны өдрөөс эхлэн загвар боловсруулах ажилд оролцох ба
Proceedings of the 10th International CDIO Conference,
Universitat
Politècnica de Catalunya,
хамтарч хийж
гүйцэтгэнэ.
Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.

86

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Дизайны
төсөл

Дэд групп 1
Үндсэн групп 7-10 оюутан

Техникийн
тайлан

Дэд групп 2

Дэд групп 3

Зураг2. 2-р Загвар
Үндсэн багийн хамтын тайлангийн бүлэг бүрийг 2-3 оюутантай дэд багууд хувааж
боловсруулна. Техникийн тайланг боловсруулж дууссаны дараа төсөл дээр үндсэн
багаар ажиллана.

Экстрим
загвар

Загвар
боловсруулах
төсөл

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 1
Үндсэн групп 7-10 оюутан

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 2

Экстрим
загвар

Экстрим
загвар

Техникийн
тайлан,
Дэд групп 3

Зураг3. 3-р загвар
Оюутнууд 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй дэд багуудад хуваагдаж, тайлан боловсруулна.
Тайлангаа дуусгасны дараа оюутнууд харъяалагдах дэд багаараа өөрсдийн сонгосон
сэдвийн дагуу экстрим загвар зохиож улирлын явцын илтгэл дээр танилцуулна.
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Загвар
боловсруулах
төсөл
Үндсэн групп 7-10 оюутан

Тайлан

Зураг4. 4-р Загвар
Бүх оюутнууд үндсэн багт орж, техникийн тайлан, загвар боловсруулах
төсөл дээр хамтарч ажиллана.

Судалгааны дүнгээс харахад 3-р загварыг түлхүү сонгосон байна. Энэ загвар нь
үйлдвэрийнын хөгжүүлэлтийн явцтай төстэй нэмэлт үе шаттай. Нарийн
мэргэших, олон талт загвар боловсруулах 2 хувилбараас сонгох нь бодит
амьдралд тулгардаг билээ.

10
9
8

7
6
5

4
Зураг5. Дээрх загваруудаас авсан оюутны судалгааны үр дүн

3
Энэ төслийн
явцын үнэлгээг хийхдээ 1/3-ийг тайланд, 1/3-ийг “экстрим” загвар
боловсруулах төсөл, 1/3-ийг олон талт загвар боловсруулах саналд үндэслэв.

2
1
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Компани болон их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааг
уялдуулж, схемлэх нь

6-р улиралд, дадлагын хөтөлбөрийн үед дадлагажуулагч компаниудын
оюутнуудын сэтгэгдлийг 1-10 хүртэлх оноогоор эрэмбэлж, судалгаа авсан. 2 дах
хөтөлбөрийн дараа оюутан, тэнхим, дадлагажуулагч компани хоорондын
хамтын ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой загварыг шалгаруулах судалгааг
оюутнууд дунд хийсэн.
Тэнхимээс илүү оюутнууд компаниудын тухай илүү мэдээлэл, мэдлэгтэй байсан
нь харагдаж байв. Оюутнууд 4 загвараас (2 дах хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгээс
хөгжүүлсэн) сонгох боломжтой байсан ба дадлагажуулагч компанидаа хамгийн
тохиромжтой хувилбарыг сонгох асуултыг тэдэнд тавив.

Эхлэл

Эцсийн
илтгэл

Явцын шугам

1 Том эсвэл өндөр сэдэлтэй архитектурын оффис
1 Том эсвэл өндөр сэдэлтэй инженерийн зөвлөх

Зураг6. 1-р загвар
Хяналтын уулзалтыг 2 долоо хоног тутамд нэг, явцын шүүмжийг 6 долоо хоног тутамд нэг удаа
өрнүүлж, эцсийн илтгэл дээр дадлагажуулагч компанийг оролцуулна

Эхлэл

Эцсийн
шалгалт

Явцын шугам

1 Том эсвэл өндөр сэдэлтэй архитектурын оффис
1 Том эсвэл өндөр сэдэлтэй инженерийн зөвлөх
Жижиг оролцогчдыг хяналтын ажилд оролцуулах, зөвхөн явцын
илтгэлд оролцуулах
Зураг 6. 2-р загвар

Зураг
7 тооны компаниуд голлох боловч жижиг компаниуд болон хувь хүмүүсийг явцын шатны
Цөөн
илтгэлүүдэд багшийг урьж оролцуулж болно.
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Эхлэл

Эцсийн
шалгалт

Явцын шугам

Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Зураг 7. 3-р загвар

Эхлэл

Эцсийн
шалгалт

Явцын шугам

Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Жижиг оролцогчид дэд багууд эсвэл оюутнуудыг хянах ба бүх уулзалтад оролцоно
Зураг 8. 4-р загвар

Тэнхимийн багш нар хөтөлбөрийг удирдана. Компаниудыг явцын илтгэл болон эцсийн
шалгалтад урьж оролцуулна
Судалгааны дүнгээс харахад 2-р загварыг түлхүү сонгосон байна. Энэ загвар нь оюутанд
томоохон компанитай харилцах боломжийг олгоно.
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12

10

8
Компанитай хэрхэн
хамтрах тухай оюутнуудаас
авсан судалгаа

6

4

2

0
1-р загвар

2-р загвар

3-р загвар

4-р загвар

Зураг 9. Оюутнуудаас авсан судалгаа

Оюутан, тэнхимийн хянагч болон компаниудыг хуваарилах
Судалгааны дүнгээс харахад, дадлагажуулагч компаниудын жагсаалт 2
сэдэвтэй уялдаатай байна. Мөн тэнхимийн хянагчдыг жагсаасан байна.
Эрүүл мэнд сэдэв маш эерэг үр дүнтэй гарсан ба голлох ач холбогдол бүхий
үйлдвэрийн оролцогч синтез/нийлэгжүүлэлттэй шууд ажиллаж эхэлсэн байна.
Харин 2 дах буюу Нөхөн Сэргээх сэдэв хүндрэлтэй болох нь батлагдсан. 1970аад онд архитектурын 2 томоохон компани орон сууцжуулах аянг сэргээх
томоохон өрсөлдөөн эхэлсэн. Хэцүү асуултууд тавигджээ. Тухайлбал, “төрөөс
санхүүжилттэй их сургууль олон компаниудын хоорондын өрсөлдөөнд хувь
нэмрээ оруулах, улмаар тогтворгүй байдлыг бий болгох уу?” гэсэн асуулт ирсэн
ба мэдээж хэрэг хариулт нь “Үгүй”. Бусад оролцогчдын сонирхоогүй,
өрсөлдөөнд орох эрхээ авсан ганц компанитай гэрээ хийсэн байдаг. Сэдвийг
өргөн хүрээнд авч үзэхэд орон сууцжуулалт болон хот төлөвлөлтийн
мэргэжилтнүүдийг оролцуулах шаардлага тулгарсан. Компаниас зөвшөөрөхүйц
2 дах хамтрагчийг олоход хүндрэлтэй байсан боловч 2 хамтрагчидтай гэрээ
байгуулав.
Олон талт ажиллагаа хангахын тулд өөр өөр чиглэлийн 3-аас доошгүй
хянагчдыг тэнхимээс оролцуулж байсан нь төслийн өртгийн хэмнэлтэд сөргөөр
нөлөөлж байв.
Сонгогдсон 2 сэдэв нь тэнхимийн сургалтын төлөвлөгөөний эмхтгэлд ороогүй
сэдвүүд байв. Эмхтгэлд сэргээн босгох төсөл байсан боловч олон талт хот
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төлөвлөлтийн аргачлалыг тусгаагүй байсан юм. Эрүүл мэндийн сэдэв нь
тэнхимэ цоо шинэ сэдэв байсан.
ДҮГНЭЛТ
Оюутнууд өөрсдөө CDIO олон талт чадвар олгох сургалтын арга хэмжээ
(integrated learning experience)-нд зориулж төслийн сэдэв олуулах, төслийн үйл
явцыг удирдуулах стратеги амжилттай болохыг баталсан.
Үйлдвэрийн оролцооны ач холбогдлыг тэнхимийн судалгааны ажилчид
анзааралгүй орхигдуулсан байна. Олон талт сэдэв нь үйлдвэрийн эрэлтэд
нийцсэн төдийгүй тэнхимд шинэлэг байсан.
Хяналтын өртгийг бууруулах магадлал багатай. Учир нь сэдвийг бүрэн гүйцэд
судалж дуусгахад хэд хэдэн хянагчид хэрэгцээтэй. Сонирхолтой нь хянагчдыг
Иргэний Барилгын Газар/Яам, мөн бусад газруудаас сургуулийн байранд урьж
оролцуулдаг. Гэхдээ хянагчдын оролцох цагийг багасгаж, оюутнууд бие биеэсэ
суралцах, биеэ даах, мөн компаниудаас оролцож буй хянагчидтай хамтарч
ажиллах боломжийг нээж болно.
Явцын үе шатанд хөгжүүлсэн 2 сэдэв нь системийн загвар боловсруулах (CDIO
сургалтын хөтөлбөрийн 4.4) хичээлийн зорилтийг биелүүлсэн.
Дадлагын хөтөлбөрийн үеэр оюутнуудын компаниудаас суралцсан туршлагад
үндэслэж, 6-р улирлын хөтөлбөрийг компаниудын сонирхлыг татахуйц
хэмжээнд хүргэх боломжтой байв.
Дадлагын хөтөлбөр болон компаниуд руу зочлох тэнхимийн сонирхлыг
нэмэгдүүлэх туршилт бүтэлгүйтэв. Гэхдээ бодит инноваци, хөгжлийн төслүүд нь
цаашид тэнхимийн сонирхлыг нэмэгдүүлнэ гэсэн найдвар тавьж байна.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Их сургуулийн судалгааны ажилчдыг дадлагын хөтөлбөртэй хамтруулах сэдэл
төрүүлэх нь сорилт болоод байна. Гэхдээ судалгааны ажлыг санхүүжүүлэхэд
компаниудтай хамтрах, олон талт чадвар олгох сургалтанд оролцох зэрэг
шаардлагууд шинээр гарч ирсээр байна. Жишээлбэл, Европын Холбооны
Хорайзон 2020 хөтөлбөр дээрх шалгуурыг тавьж байна.
Өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрийнын компаниудтай уялдаатай байж, хамтрах нь
дээрхтэй ижил төстэй хөтөлбөрүүдэд хамрагдах үүд хаалгыг нээнэ гэдгийг
тэнхимууд ойлгож болох юм.
Европын ихэнх улсуудын үндэсний нийгмийн хөгжлийн бодлого нь инновацид
суурилсан байдаг ба энэ нь судлаачдад эерэгээр нөлөөлөх боломжтой. 6-р
улирлын CDIO олон талт чадвар олгох сургалтын арга хэмжээ (integrated
learning experience)-ээр дамжуулан компаниудын оролцоог нэмж, хамтын
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ажиллагааг дэмжих нь инновацийг дэмжих төв болж, тэнхимийн судлаачдын
сонирхлыг татах боломжтой:
АШИГЛАСАН НОМ ХЭВЛЭЛ

1. Crawley, E., Malmqvist, J., Ostlund S., Brodeur, D., (2007) Rethinking
Engineering Education, Springer, N.Y.
2. Illeris, K., (2011), Laering Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
3. Sebastian, R., (2007), Managing Collaborative Design, Eburon, Delft.
4. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, January 31, 2014.
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9.ШЕРДАНЫ ТУРШЛАГА: CDIO-ЫН ЧИГ ХАНДЛАГАД ҮНДЭСЛЭН
ИНЖЕНЕРИЙН ТӨГС ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
Жефф Забудски, Фарзад Рэегани, Шаун Гафари
Механик Цахилгааны Инженер Технологийн сургууль
Шердан коллеж, Онтарио, Канад
ХУРААНГУЙ
Шерданы Механик Цахилгааны Инженер Технологийн сургуулийн Хэрэглээний
шинжлэх ухаан, технологийн салбар дээр CDIO-ын стандартыг хэрэгжүүлэх явцын
талаар энэхүү өгүүлэгт тусгасан болно.CDIO-ын чиг хандлагад суурилсан Механик
Цахилгааны Инженерийн бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтнүүдийг хоёрдох жилдээ
бэлтгэж байна. Шердан коллежийн инженерийн бүх хөтөлбөр CDIO-ын арга барилыг
нэвтрүүлэх зорилттой байна. Энэ нь дан ганц техникийн ур чадвартай биш
үйлдвэрлэлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх нийгэмд хэрэгтэй ур чадвар бүхий
инженерийн хэрэгцээ шаардлага өсөж буйтай холбоотой юм. Бид техникийн төгс
мэдлэгтэй, бизнесын ур чадвартай (үйлдвэрлэлийн болон эдийн засгийн), нийгмийн
хүчтэй ур чадвартай (багийн болон харилцааны) дэлхийн инженерүүдийг төгсгөнө
гэсэн хүлээлттэй байна. Иймээс Шерданы сургууль бүх шинэ зорилго бүхий
хөтөлбөрүүдийг сайжруулахад CDIO арга зүйг нэвтрүүлж байна. Шерданы сургууль
2013-2020 он хүртэлх хэтийн төлөвлөгөөндөө оюутны бүтээлч хандлага, шинэлэг
суралцах боломжуудыг бий болгох, сургалтын төгс орчиныг бүрдүүлэх талаар тусгасан
бөгөөд энэ нь CDIO зарчмуудтай нэгдэж байгаа юм [1]. Канадын бакалаврын
инженерийн хөтөлбөр CDIO-г хэрэгжүүлэн маш сайн үр дүнд хүрсэн тул Шерданы
сургуулийн Механик, Цахилгааны салбар нь CDIO стандартуудыг практик хөтөч болгон
ажиллаж байна. Энэхүү зорилтот хөтөлбөр нь дизайн-хэрэгжүүлэлт чиг хандлага дээр
төвлөрөх бөгөөд үүний дүнд инженерээр шууд ажиллах, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн
хайж буй эерэг хандлага бүхий өндөр зэрэглэлийн техникийн ажилтанг төгсгөнө.
Цаашдаа Шерданы хэтийн төлөвлөгөө нь энэхүү шинэлэг хандлагыг дэмжих бөгөөд
орон нутгийн үйлдвэрүүд, их сургуулиудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Бакалаврын инженерийн боловсрол, гараар хийх туршлага, CDIO хэрэгжүүлэлт,
төсөлд суурилсан суралцахуй, CDIO стандарт: 3,4,5,6,7
ОРШИЛ
Сүүлийн жилүүдэд Шерданы Механик Цахилгааны Инженер Технологийн сургууль
бүтээгдэхүүн болон шинэ бүтээлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд жижиг болон дунд
үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд оюутнуудыг төсөл дээр
суурилсан суралцахуйд татах, төгсөгчид болон салбарын боловсон хүчнийг
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, удирдлагын системийг боловсронгуй
болгоход оролцуулсан бөгөөд үүний дүнд механик инжинерийн хөтөлбөр улам
чанаржсан. Энэхүү ажил нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд холбооны санхүүжилт
бүхий Halton болон Хальс бүс (Онтарио, Канад) дэх компаниудтай хамтарсан төслөөр
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амжилттай хийгдсэн. Механик Цахилгааны инженер Технологийн сургууль болон
бакалаврын түвшний судалгааны байгууллагын сургах болон сурах үйл ажиллагааны
гол зарчим нь төсөл дээр суурилсан сургалтыг өргөжүүлэх юм. CDIO стандартыг
нэвтрүүлснээр төсөлд суурилсан сургалтын орчныг дэмжихээс гадна инженерийн
боловсролын салбарт суурь шинэчлэлийг эхлүүлж байна. CDIO санаачлага нь
багшлах дадлага чадвар, математик болон шинжлэх ухааны суурь, гараар хийх чадвар
бүхий туршлагатай инженер хоорондын тэнцвэрт байдлыг сэргээх үр дүнтэй. CDIO-г
хэрэгжүүлэх ажлыг бүс нутгийн инженерийн салбарын оролцогч талууд (үйлдвэрлэл
эрхлэгчид, эрдэм шинжилгээний болон Засгийн газар) дэмжиж байна. Эдгээр
байгууллагууд инженерийн боловсролыг шинэчлэх, түүн дотроо нарийн мэргэжлийн
инженерийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж санал
гаргаж байсан. Санал болгож буй хөтөлбөрийн зорилго нь төгсөх инженерүүдийг
техникийн шинжээч, системийн түвшний сэтгэлгээтэй, нийгмийн шинэчлэл хийх
мэдлэгтэй, шинийг санаачлах чадвартай болгох юм. Ур чадвар болон мэдлэгийн
энэхүү хослол нь аж үйлдвэрийн салбарын бүтээмж, инновацийг бэхжүүлэхэд чухал
үүрэг гүйцэтгэнэ.

ШЕРДАНЫ 2013-2020 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2011 оны зургадугаар сард, Шерданы удирдах зөвлөл Шерданы их сургуулийг
бакалаврын мэргэжлийн түвшинд бүтээлч, инновац дээр суурилсан нэр хүнд бүхий
сургууль болгох зоримог шинэ алсын харааг батлав. Энэхүү зорилго нь “бүтээлчинновацыг бий болгох”, “багаар ажиллах”, “дизайн сэтгэлгээ” гэх зэрэг зорилтот
боловсролын туршлагыг хуримтлуулах дээр тулгуурласан Шерданы сургалтын
шинэтгэлийн стратегийг хөгжүүлэхэд нөлөөлсөн. Шердан CDIO-г хэрэгжүүлэх цаг
хугацаа нь CDIO зарчим болон Шерданы ирээдүйн төлөвлөгөө хоорондын хүчтэй
холбооноос үүдэлтэй. Сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөрийн түвшиндэх шинэтгэл
нь CDIO-ын олон зарчимд тусдаг бөгөөд Шерданы хувьд хамтын ажиллагааны
төлөвлөгөөний түвшинд CDIO-г нэгтгэх олон шалгуур үзүүлэлтүүд байна.
Шерданы хэтийн төлөвлөгөөнд туссан CDIO зарчимыг хэрэгжүүлэхийн тулд Шерданы
түүх болон хувьслын тухай дараахь хэсэгт тусгав.
ШЕРДАНЫ ТҮҮХ БОЛОН ХУВЬСАЛ
Канадын Онтарио мужийн захиргааны санаачлагаар хэрэглээний урлаг болон
технологийн коллежийн шинэ системийн нэг хэсэг болж 1967 онд Шердан
байгуулагдсан. Засгийн газар өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж буй эдийн засгийн
шаардлагыг хангах ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх нь чухал гэж үзсэн. Бодлого
боловсруулагчдад ахлах сургуулийн боловсрол нь өндөр ур чадвар шаардсан ажлын
байран дээр тэнцэхгүй болох нь илэрхий болов. Түүнчлэн, их дээд сургуулийн систем
нь дөнгөж хөгжиж эхэлсэн, эдгээр ур чадвар бүхий төгсөгчдийг бэлтгэж чадахгүй
байлаа. Тэд гол анхаарлаа сургалт, мэргэжлүүдэд чиглүүлсэн.
Шердан байгуулагдсанаасаа хойшхи 50 жилийн хугацаанд Канадын Онтарио мужийн
Их Торонто хэсэгт хамгийн хурдан хөгжиж буй дадлага дээр суурилсан сургалтын
гурван иж бүрэн хотхонтой, хэдэн зуун оюутантай болтлоо өргөжсөн байна.
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Нийтдээ 20,000 Канад оюутантай бөгөөд суралцагсадын 17% нь гадаад оюутнууд
байна. Шердан нь хэрэглээний урлаг, инженер болон технологи, бизнес болон
нийгмийн ухааны салбарын 100 гаруй мэргэжлийн хөтөлбөртэй.Шерданы хувьслын гол
түлхүүр нь өргөн хүрээнд чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн байсан. Эхний үед Шердан
богино хугацааны (1, 2 жил) сертификаттай болон төгсөгчдийн ажлын байр луу
чиглэсэн дипломын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Түүнчлэн төгсөгчдийн амьдрал болон
ажилд хэрэгцээтэй ур чадвар олгох терминал итгэмжлэлүүд бүхий сургалт явуулсан.
Өнөөгийн насан туршийн сургалт болон өөрчлөгдөн хувьсаж буй ур чадварын
шаардлага зэргээс хамаарч Шердан эдийн засгийн хэрэгцээн дээр тулгуурласан
бакалаврын хөтөлбөрүүдийг нэмэгдүүлж байна.
Цаашид төгсөгчиддөө нэмэлт
боловсрол олгоход анхаарна. 2002 онд Шерданы
Технологийн коллеж болон
Дэвшилтэт Суралцахуй-н чиглэлээр хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт хийгдсэн тул
Бакалаврын түвшинд олон хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрхтэй болсон.
Тэр цагаас хойш хөтөлбөрийн оюутны тоо 20% -иар өссөн бөгөөд ойрын таван жилд ч
энэ буурахгүй.
2011 онд Шерданы шинэ Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл Шерданы Аялал гэж нэрлэгдэх
алсын хараа баталсан бөгөөд тэнд Шерданы их сургууль болох зорилго тавьжээ. Үүний
хүрээнд хөтөлбөрийн оюутнуудын тоог нэмэгдүүлэх, салбарын боловсон хүчнийг
хөгжүүлэх, салбартаа өөрсдийн дуу хоолойг өргөх чадвар бүхий хүмүүсийг ажилд авах,
номын сангийн үйлчилгээг сайжруулах, судалгаа шинжилгээг шинэ түвшинд хүргэх
зэрэг олон ажлуудыг хийж байна. Дээрх өөрчлөлтүүд нь Шерданыг Канадын их
сургууль болон коллежуудын холбоонд элсэн орох боломжийг олгоно.Канад улсад их
дээд сургуулийг магадлан итгэмжлэх байгууллага байхгүй тул энэхүү байгууллага нь
үндэсний их сургууль болохыг хүлээн зөвшөөрөх гол хүчин зүйл болно.
Ирээдүйд Их сургууль болон хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд олон нийтийн шинж чанар
бүхий эрдэм шинжилгээний ажлуудыг хийх ёстой. Энэ нь “Бүтээлч хотхон”
төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр бий болно. Дараах хэсэгт Шерданы “Бүтээлч хотхон”
төлөвлөгөө, CDIO зарчмын дөрвөн түвшинг хэрэгжүүлэлтийн үр дүнг дурьдана.
ШЕРДАНЫ “БҮТЭЭЛЧ ХОТХОН” ТӨЛӨВЛӨГӨӨН ДЭХ CDIO ЗАРЧМУУД
2013 оны намар Шердан "бүтээлч байх” гэсэн уриаг хүмүүст танилцуулсан. Шерданы
итгэл үнэмшилд "бүтээлч байх” гэдэг нь амьдралын ур чадваруудаас хамгийн чухал нь
гэдгийг тусгасан тод, зоригтой мэдэгдэл байв.
Бүтээлч гэдэг нь "зорилготой бүтээлч" эсвэл "дадлага- бүтээлч” байхыг хэлэх бөгөөд
манай бүх хөтөлбөрт энэ уриа хэрэгжинэ. Энэ нь оюутныг аливаа зүйлийг өөрчлөх,
турших, хамтран ажиллах, эрсдлийг зөвшөөрөх, овсгоотой уян хатан байхыг уриалав.
“Бүтээлч хотхон”-ны гүн ухаан нь хэр бодитой вэ, энэ нь яаж бидний алсын хараа,
зорилгод тусах вэ гэсэн асуултууд гарсан.
Хэдэн сарын туршид Шерданы “Бүтээлч Хотхон” гэж нэрлэх ажлын хэсэг (ажилтан,
багш нар оюутнуудын төлөөлөл) бүтээлч гэсэн ойлголтыг тайлбарлах, янз бүрийн
салбарт бүтээлч байдлыг хэрхэн бий болгох арга замыг судалсан.
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Ажлын хэсэг Шерданы сургууль дээр хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдэд бүтээлч яаж байх,
бүтээлчээр бодох аргуудыг тодорхойлсон. Бүтээлчээр асуудлыг шийдвэрлэх, Дүгнэн
бодох, аргачлал болон үйл явц, олон нийтийн оролцоо, мэдлэгийг дайчлах зэрэг нь
бүтээлч байхад орно. Үүн дээр нэмээд зэргийн сургалтын түвшинг хөгжүүлэх,
хичээлээс хамааруулан бүтээлч хандлагын олон аргуудыг сонгох, “Бүтээлч Хотхон”
бүлгийнхэн онлайн загваруудыг бүтээх ажиллагаа орно. Энэ нь профессорууд
өөрсдийн хичээл дээр бүтээлч үйл ажиллагааг хэвшүүлэхэд тусална.
Ерөнхий боловсрол болон зэргийн бус сургалтуудад "Бүтээлч сэтгэлгээ: онол,
дадлага" сэдвүүдийг сонгож болно. Шерданы “Бүтээлч хотхон” болон Шерданы хэтийн
төлөвлөгөө нь CDIO хөтөлбөрөөс дөрвөн үр дүнг хүлээж байна.

МЭДЛЭГ БА ШАЛТГААНЫ ЗАРЧИМ
Шердан суралцах үйл ажиллагаа болон дадлагыг хослуулсан боловсрол олгох түүхэн
хөгжлөөрөө их бахархдаг.
Бидний хөтөлбөр практикт суурилсан тул байнга шинэчлэгдэж байдаг бөгөөд манай
төгсөгчид үйлдвэрлэлийн процессыг эзэмшсэн, төгссөний дараа шууд ажиллахад
бэлэн байдаг. Гэсэн хэдий ч, манай төгсөгчдөд практик салбарын асуудлыг
шийдвэрлэх, шинийг санаачлах чадвар чухал юм.
Үүний тулд Шерданы хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд техникийн мэдлэг болон суурь
шинжлэх ухааны мэдлэгийн хоорондын тэнцвэрт байдлыг хадгалах нь чухал байна.
Шерданы мэргэжлийн зөвлөх зөвлөлүүд болон манай багш нар бүгд сургалтын
хөтөлбөр боловсруулах, шинэчлэх үйл явцад хамтран оролцсноор түрүүний хэлсэн
тэнцвэрт байдал бий болно.
Мэргэжлийн Зөвлөх Зөвлөлийн гишүүд дадлага болон үйлдвэрлэгчдэд шаардлагатай
ур чадварын тухай мэдээллийг танилцуулж байна.
Салбарын гишүүд хөтөлбөр төгсөгчдийн бүтээлч сэтгэлгээ, асуудал шийдэх чадварыг
хөгжүүлж чадаж буй эсэхэд хяналт тавих юм. Ийм төгсөгч бэлтгэснээр тухайн салбарт
хөгжлийн шинэ хэтийн төлөв бий болно.
ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, ШИНЖ ЧАНАР
Шерданы оюутнууд дадлага, техникийн ур чадвар, мэргэжлийн мэдлэг сайтай боловч
"мэргэжлийн, техникийн бус" өөр нэг багц ур чадвар дутагдалтай байна.
Үйлдвэрлэлийн салбарын олон удирдагчид төгсөгчдийн бизнес, үйлдвэрлэлийн
хүрээнд амжилттай ажиллах чадвар, ирээдүйн ажлын байрыг бий болгоход оруулах
хувь нэмрийг нь сонирхдог. Энэхүү шаардлага нь төгсөгчдөөс бүтээлч байдал, асуудал
шийдвэрлэх чадвар, ёс зүй болон хувь хүний уян хатан байдлыг шаарддаг.
Дээр дурдсанчлан, Шерданы “Бүтээлч хотхон” санаачилга оюутнаас бүтээлч, асуудал
шийдвэрлэх чадваруудыг шаардах тул тусгайлан бэлтгэсэн модул хичээлийг оюутан
сонгон үздэг.
Шердан ирээдүйд эдийн засаг, аж үйлдвэр улам хурдан өөрчлөгдөх болно гэдгийг
хүлээн зөвшөөрч байна.
Амжилттай хөгжиж буй компаниуд нь мэдлэг дээр тулгуурлан шинэчлэлийг маш
хурдан хугацаанд хийх болно.
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Шерданы төгсөгчид эр зоригтой, хувьсал өөрчлөлтийг амжилттай даван туулж,
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах чадвартай байх үүрэг хүлээдэг.
ХҮН ХООРОНДЫН ЧАДВАР: БАГААР АЖИЛЛАХ БОЛОН ХАРИЛЦАХ ЧАДВАР
“Бүтээлч Хотхон” загвар нь өнөөгийн ертөнцөд хоорондын холбоо бүхий үйл ажиллагаа
хүрээгээ тэлж байгааг илэрхийлж байна.
Энэ шалтгааны улмаас байгууллагын хэмжээндэх олон талт хүч чадал бүхий
удирдлагын програмчлалыг зурсан. “Capstone” оюутны төслийн хүрээнд олон
мэргэжлийн оюутнууд багаар ажиллах шаардлагатай бий болсон. Аж үйлдвэрийн
түншүүдтэй хамтран ажилласан манай “Бүтээлч хотхон” загвар нь бизнес, хэрэглээний
урлаг, сургуулийн өмнөх насны боловсрол болон инженер гэх мэт өөр өөр
хөтөлбөрүүдийг нэг дор зангидаж өгсөн. Түүнийг арай хялбараар “Зураг төсөл
боловсруулах” гэснээр бизнес болон үйлдвэрлэлд тохиолдож буй бодит асуудлыг
шийдвэрлэнэ.
Төрөл бүрийн мэргэжлийнхэн нэг асуудлыг хамтдаа шийдэхээс гадна оюутан харилцах
болон илтгэх ур чадвар, үйлчлүүлэгчтэй холбоо тогтооно. Түүнчлэн, гадаад оюутныг
оролцуулснаар олон янзын соёл зан заншлыг танин мэднэ.
Даяаршсан үйлдвэрлэгч, нийгмийн болон хүрээлэн буй орчны нөхцөлд бүтээх,
хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны систем
Дээр дурьдснаар CDIO-гоос хүлээгдсэн үр дүн “бүтээлч оюутны хотхон” загварт
амжилттай тусчээ. Өнөөдрийн үйлдвэр болон эдийн засгийн систем нь хоорондоо
хүчтэй холбоотой гэдгийг ойлгож, ирээдүйн дүр зургийг томоор харах ёстой. Дээд
боловсрол эзэмшигчид нь өөрсдийгөө өнхрөх дугуй гэж бодох нь буруу юм. Харин бүх
зүйлд тэдний үүрэг ролийг ойлгож, бүх үйл явцад нөлөөлөх хэрэгтэй.
Энэ шалтгааны улмаас Шердан хөтөлбөрүүдийн хичээлийн хоорондын ялгааг
арилгасан. Ямарч хөтөлбөр бусдаас тусдаа оршихгүй бөгөөд оюутнууд төгсөөд
үйлдвэрлэл болон нийгмийн илүү нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхдээ багаар
ажиллах болно,
Шерданы сургууль дээр CDIO хэрэгжсэн, “Бүтээлч Хотхон” санаачлага нь үйлдвэрлэлийг
жолоодох, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг бий болгох илүү их хүч чадалтай
төгсөгчид бэлтгэх онцгой боломж олгодог.
Шерданы хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шинээр санал болгож буй Механик болон
цахилгааны инженерийн хөтөлбөрт оруулахад CDIO стандарт хөтөлбөрийн ерөнхий араг яс
болно. Энэхүү стандартын санаачлага [2,4] нь манай байгууллагын төлөвлөгөөнд
нийцэж байгаа зорилтуудыг шийдвэрлэх зорилготой. Бидний боловсруулсан загвар нь
Шерданы эрхэм зорилгод бүрэн нийцсэн бөгөөд Онтариогийн их сургуулийн
хэрэглээний боловсролд голлох үүрэг гүйцэтгэх загвар болно.

Механик ба цахилгааны инженерийн сургуульд (МЦИС) CDIO санаачлагыг
хэрэгжүүлсэн нь
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МЦИС нь CDIO арга зүйн үзэл баримтлал дээр үндэслэн инженерийн шинэ хөтөлбөр
боловсруулсан. Энэ нь сургалтанд туршилт болон дадлага дээр суурилах зарчмыг
оруулна гэсэн үг; Үүнд тухайн мэргэжлийн хүмүүс болон багш нар оролцоно. Үүний
зэрэгцээ хөтөлбөр нь оюутнуудын багаар ажиллах, манлайлал, үр дүнтэй харилцаа
холбоо, төсөл удирдах, шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэх мэт хувь хүний болон хүн хоорондын
ур чадварыг хөгжүүлэх боломжийг хангах ёстой.
Бидний туршлагын дүнд дээр дурьдсан чадваруудыг эзэмших гол нөхцөл нь
оюутнуудыг тодорхой зохион байгуулалтын дагуу үйлдвэрлэлийн төсөлд
оролцуулснаар хамтын орчныг бий болгох юм. Үүний тулд МЦИС нь төсөл дээр
суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлэх, төслүүдийг нэгтгэх, үйлдвэрлэлд тулгарч буй
асуудлуудыг шийдвэрлэх үр дүнтэй арга замыг идэвхтэй хайж байна.
Санал болгож буй механик инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт техникийн суурь
хичээл, харилцаа, багаар ажиллах, зураг төсөл хийх чадварыг хөгжүүлэх хичээлүүдийн
янз бүрийн загваруудыг боловсруулсан.
Үйлдвэрийн төслүүдэд татан оролцуулах боломжуудыг бий болгох зорилгоор оюутан
бүрд чадамж шатлалын янз бүрийн түвшинг санал болгох хэрэгтэй.

Доод түвшний ур чадварууд нь лабораторийн болон сэдвээр өгөгдсөн үүрэг
даалгаварыг дуусгах сурагчийн чадварыг тусгадаг. Эдгээр үйл ажиллагааны
явцад туршилтад оролцох, ажиглалт хийх, таамаглал дэвшүүлэх, өгөгдөлд дүн
шинжилгээ хийх, тайлагнах чадварыг эзэмшинэ. Энэ үндсэн түвшинд оюутнууд
учир шалтгаан онол зарчим тодорхойлолтуудыг мэдэх, үнэн зөв мэдээллийг
тайлагнах ур чадварыг эзэмших шаардлагатай.

Дунд түвшний ур чадварт стандарт "capstone" төслүүдийг гүйцэтгэх чадвар
орно. Иймэрхүү төслүүдийг хөтөлбөрийн сүүлийн жил хийдэг. Шинээр санал
болгож буй хөтөлбөрт энэхүү төслийг уламжлалт хөтөлбөрүүдээс эрт гүйцэтгэх
ёстой. Энэ нь оюутны эрдэм шинжилгээний асуудлуудыг тодорхойлох, гараар
хийх, багаар ажиллах ажиллах, төслийн төсөв болон цаг хугацааг удирдах ур
чадварыг хөгжүүлнэ. Энэ түвшинд оюутнууд шинэ зүйлийг ойлгох, шинээр олж
авсан мэдлэгийг бусдад танилцуулах, хэрэглэх ур чадварыг эзэмших
шаардлагатай.

Дээд түвшний ур чадварт үйлдвэрлэлийн төслүүд, үйлдвэрээс ивээн тэтгэсэн
судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх чадвар хамаарна. Иймээс оюутан судалгааны
ажлыг удирдах доод түвшний чадваруудыг төгс төгөлдөр эзэмшсэн байх бөгөөд
үйлчлүүлэгчийг удирдах, үйлчлүүлэгчтэй харилцах, асуудал шийдвэрлэх
чадвартай байна. Тиймээс шинжилгээ хийх, дүгнэх, төлөвлөх, зураг төсөл хийх,
тооцоо боловсруулах ур чадваруудыг нэмэлтээр эзэмшинэ.
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ
CDIO нь инженерүүд юу мэдэх, тэд төгсөх үедээ юуг хийж чаддаг байх ёстой вэ гэдгийг
кодчилдог. Мэргэжлийн мэдлэг болон учир шалтгааныг мэдэх, хувь хүн болон
мэргэжлийн ур чадвар (туршилт хийх, тэргүүлэгч байх, эх сурвалжыг олох, өөрийгөө
хөгжүүлэх, ёс зүйтэй байх, шударга байх), багаар ажиллах болон харилцах чадвар,
нийгмийн үйл явц болон үйлдвэрлэлийн нэгж агуулгыг ойлгох зэрэг нь түүний гол ур

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
99

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

чадвар болно. МЦИС-ийн хөгжлийн баг нь CDIO-д суурилсан төлөвлөгөөний бүтэц бол
оюутны суралцах үйл ажиллагаанд хүчтэй нөлөө үзүүлнэ гэж гүн итгэсэн.
Шинээр боловсруулагдаж буй хичээлийн хөтөлбөрийн загвар нь оюутнуудыг дараах
дөрвөн ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн. Үүнд:

Мэргэжлийн мэдлэг болон учир шалтгаан,

хувь хүн болон мэргэжлийн ур чадвар болон хандлага

Хүн хоорондын ур чадвар (багаар ажиллах болон харилцах чадвар)

Нийгмийн болон байгаль орчны нөхцөлд зохицон дэлхийн үйлдвэрлэлд зураг
төсөл хийх, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах систем бүхий чадвар
CDIO стандартын гол түлхүүрүүдийг тусган сургалтын үр дүн, нэгдсэн сургалтын
хөтөлбөр, олноор хөгжихөд зориулсан ажлын талбарыг тусгасан шинэ хөтөлбөрийг
боловсруулна. Хөтөлбөрийн шинэлэг зүйлүүд болон онцлогийг дараах байдлаар
жагсаав.
Сургалтын нэгтгэсэн блокууд
Уламжлалт сургалтын хөтөлбөр нь хичээлийн сэдэв дээр тулгуурласан, нэг талыг
барьсан, онол дээр анхаарлаа хандуулсан, инженерийн практик дадлага бараг
байхгүй, бусад хичээлүүдтэй бараг холбоогүй байсан. Уламжлалт сургалтанд
хичээлүүд гол төлөв дангаараа материаллаг нөхцөлд зохицон зохион байгуулагдана.
Харин CDIO санаачлагад тулгуурласан санал болгож буй сургалтын хөтөлбөрүүд нь
нэгтгэсэн хэлбэрээр оюутнуудад хүрэх онцлогтой. Сургалтын хөтөлбөр илүү
дэлгэрэнгүй, уян хатан байх, шинэ програмууд болон шинэлэг технологийг хэрэглэх
боломжийг бий болгохын тулд МЦИС нь механик инженерийн ангийн хөтөлбөрийг
шинэчилсэн. Энэ нь Механик ба цахилгааны инженерийн үндсэн ангийн эхний хичээл
юм. Оюутнууд хөтөлбөрийн эхний энэ хичээлийг үзсний дараа техникийн боловсролын
хичээлүүдийг үргэлжлүүлэн сонгох боломжтой болно. Бид Мехатроник , эрчим хүчний
мэргэжлүүдэд бүс нутгийн эрэлт хэрэгцээ болон факультет үйлдвэрийн туршлагыг
уялдуулах зорилгоор шинэ хөтөлбөрийг боловсруулсан.
Санал болгож буй хөтөлбөр нь хэд хэдэн сургалтын блоктой. Жишээ нь Механик
дизайн 2,
Машины динамик хичээлүүдийг нэгтгэсэн "Advanced дизайн" блок,
оюутнуудын дизайн сэтгэлгээг нэгдсэн хэлбэрээр хөгжүүлэх, тэдгээрийн загвар болон
динамик мэдлэгийг нэмэгдүүлэх Capstone Төсөл зэрэг болно.

“CDIO-Автобус” бүтцийн хэрэгжилт
“CDIO-Автобус” бүтцийн санаа нь хэд хэдэн хичээлүүдийг "автобус" шиг нэг
элементээр холбох явдал юм. Энэ хандлагын хувьд, автобус нь олон сэдэвтэй боловч
түүнтэй холбоотой бүх хичээлүүдийг нэгтгэсэн төсөл байна. Энэ хандлагын давуу тал
нь үндсэн хичээлүүдэд тохиромжтой бөгөөд “автобус” бүтэц бүхий төсөлд оролцсноор
гол төслийн хүрээнд олон төрлийн хичээл үр дүнтэй болно. Механик, цахилгаан,
компьютерын инженерийн хөтөлбөрийн нэг болон хоёрдугаар курсын үндсэн
хичээлүүдийг “ автобус” төсөлд хамруулсан.
Бага курсынхэнд зориулан “автобус” бүтэцтэй "Magbot" төсөл боловсруулсан. Энэ
төслийн зорилго нь электрон соронзон бүхий роботын гарны байрлалын хяналт,
дизайныг хөгжүүлэхэд оюутнуудыг татан оролцуулах юм.
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Төсөлд роботын утасгүй гарын материал болон дизайн, гарын зуурах чадварыг
хөгжүүлэх, ачааг байрлуулах, хамгийн богино хугацаанд явах зэргээр төслийн багууд
хоорондоо өрсөлдөнө. Magbot төсөл нь “автобус” бүтэцтэй төслийн хамгийн шилдэг
жишээ бөгөөд механикийн дизайн, оновчлол, тогтвортой байдлыг дүн шинжилгээ,
үйлдвэрлэлийн бодлого, системийг тодорхойлох, хяналт, системийн интеграци зэргийг
дотроо багтаасан.
Инженерийн удиртгал хичээл
Хөтөлбөрийн эхэнд инженерийн практик үйл ажиллагааны хүрээг танилцуулах хичээл
нь инженерийн удиртгал юм. Энэ хичээл нь инженер хүний үүрэг, зорилго, хариуцлагын
талаар өргөн мэдлэг олгоно. Оюутнууд энэ хичээл дээр бие даан болон багаар энгийн
асуудал шийдвэрлэхийн зэрэгцээ илүү дэвшилтэт бүтээгдэхүүн хийхэд шаардлагатай
хувь хүний болон хүн хоорондын ур чадвар, мэдлэг, хандлага зэргийг төлөвшүүлнэ.
Энэхүү хичээлийг нэгдүгээр ангийн оюутнуудад санал болгоно. Жижиг төслүүдэд
оролцох нь ирээдүйд илүү том асуудал шийдвэрлэх чадвартай болоход нь туслана.
CDIO- ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙР
хөтөлбөрийн физик орчин сурах зэрэг уян хатан анги танхим, семинар өрөө гэх мэт
орон зайг орно. Үүнээс гадна, уулзах шинэчлэгдэн, инженерийн ажлын талбарын болон
дэмжиж, нэгэн зэрэг сахилгын мэдлэг сурах нь гар дээр бүтээгдэхүүн, үйл явц,
тогтолцоо, нийгмийн барилгын ур чадварыг суралцах дэмжих физик орчинг бүрдүүлэх
лабораторийг шинэчлэн.
Эдгээр нь ажлын талбарын уламжлалт анги ялгаатай, нийгмийн суралцах боломжийг
хангах; гэж оюутнууд бие биенээсээ суралцаж, хэд хэдэн бүлэгт харилцаж чадна
тохиргоо юм. Ийм чадвар шилдэг оюутан төвтэй, хэрэглэхэд хялбар, хүртээмжтэй,
интерактив бөгөөд ажлын талбарын боловсруулсан байна. CDIO инженерийн ажлын
талбарын үзэл баримтлалын хөгжил, тусгал, тоон дэмжигдсэн загвар,, систем нэгтгэх,
түүнчлэн туршилт, үйл ажиллагааны хангах.

ДҮГНЭЛТ
Инженерийн боловсролын зорилго нь амжилттай инженер, техникийн шинжээч,
нийгмийн мэдээлэгч, шинэчлэх сэтгэлгээтэй оюутан бий болоход шаардлагатай
сургалтыг бий болгох юм. Авъяас чадварыг бүтээхэд мэдлэг, ур чадвар, хандлага
зайлшгүй чухал шаардлагатай. Технологийн бүрдэл,
тогтвортой бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрийн процесс болон систем дээр үндэслэн авъяас чадвар нь хөдөлмөрийн
бүтээмж, интерпренершип, орчны тааламжтай байдлыг нэмэгдүүлдэг. Инженерийн
боловсрол эзэмшигчдийн чанар чансаа, төлөв байдал нь манлайлал руу байнга
шилжих байдлыг үүрэг хариуцлага гэж үздэг.
Шерданы Механик Цахилгааны Инженер Технологийн сургуулийн Шинжлэх ухаан
Технологийн салбар ирээдүйн олон талт хэтийн төлвийг танин мэдснээр Механик
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цахилгааны инженерийн хөтөлбөрийн бакалаврын түвшинд CDIO дээр суурилсан төгс
инженер бэлтгэх сургууль бий болгох үйл явцыг эхлүүлсэн.
Шерданы сургууль CDIO-ын гишүүн болсондоо тааламжтай байгаа бөгөөд манай
инженерийн бүх хөтөлбөрийг түүнд нэгтгэхээр ажиллаж байна.
Дараагийн нэг зүйл бол CDIO процесс нь инженерийн мэргэжилтэй холбоотой болохыг
танин мэдсэн бөгөөд Шерданы хэтийн төлөвлөгөө нь улам чадвахтай боллоо.
Дараагийн алхам нь CDIO-ын дэвшилтэт санааг нэгтгэн бусад их сургуулийн практикт
нэвтрүүлэх юм.
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10. ИНТЕРПРЕНР БОЛОН МАНЛАЙЛАХ УР ЧАДВАРЫГ СУРГАХ ШИНЭ
АРГУУД

Чарлот Норман (Charlotte Norrman), Дзамила Биенковска (DzamilaBienkowska),
Магнус Моберг (Magnus Moberg), Пер Франклиус (Per Frankelius)
Инженерийн болон удирдлагын салбар, Линкопин Их Сургууль
(Department of management and Engineering, Linkoping University)

Хураангуй
Энэхүү өгүүлэг нь CDIO-д суурилсан инженерийн боловсролтой холбоотой
бөгөөд оюутнуудыгүр дүнтэй сурахад нэгтгэх, хувь хүний суралцах чадварыг
хөгжүүлэх сургалтын холимог аргуудад гол анхаарлаа хандуулсан. “Онол дээр
суурилсан практик дасгалууд”, “амьдралын бодит жишээн дээр суралцах”,
“туршилтаар суралцах дасгалууд”, “тонгоруу анги” гэсэнсургалтын үйл
ажиллагааны дөрвөн төрлийг энд дурьдав. Энд ашигласан материалуудыг
зохиогч өөрийн сургалтын арга барилаас эмперик байдлаар олж авсан. Бид
судлаачдын болон өөрсдийн судалгааны ажлын туршлага дээр үндэслэн
суралцах үйл ажиллагааны гол орцуудыг багтаасаншинэ загварыг санал болгож
байна. Гол хүчин зүйл нь багш, үйлдвэрлэгч, технологи, үзэл баримтлал бөгөөд
эдгээрийг урьдчилан төлөвлөж, туршив.
Түлхүүр үгс
Интерпренер чадварт суралцахуй, тонгоруу сургалт, хольмог суралцах арга,
бодит жишээ, туршилтанд тулгуурлан суралцахуй, стандарт 7,8,10
Оршил
CDIO-д суурилсан инженерийн боловсрол нь үйлдвэрлэл болон манлайллыг
нэгтгэх бөгөөд багш, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид, төслийн удирдагч нарын хүчийг
сорьдог. Энэхүү ажлыг хэрэгжүүлэх гол шалтгаан нь дан ганц онолыг зааснаар
үйлдвэрлэлд хэрэгтэй ур чадварыг суралцагчид эзэмшиж чадахгүй байгаатай
холбоотой. Линкопин их сургуулийн инженер, удирдлагын салбар дээр
судалгаа, инноваци, удирдлага, хамтын ажиллагаа, төслийн удирдлага, зар
сурталчилгаа чиглэлийн хичээлүүдийг ордог. Линкопин их сургуулийн ихэнх
инженерийн хөтөлбөрүүдэд эдгээр хичээлүүдийг албадмал эсвэл сонголтын
зарчмаар анхан шатны ангийн 2000-аад оюутнуудад орсон. Одоогийн байдлаар
бид суралцах үйл ажиллагааны олон хэлбэрүүд бүхий хичээлүүдийг төлөвлөх
10 гаруй жилийн туршлагыг хуримтлуулсан. Суралцах үйл ажиллагааны олон
аргууд нь хувь хүн бүрийн онцлогт тохирох суралцах хэлбэрүүдийг (ойлгогч,
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онолч, ёс зүйчид болон идвэхтэй) тодорхойлох угтвар нөхцөл болно гэжээ
(Колб 1984 он). Бид суралцах үйл ажиллагааг идвэхжүүлэхэд оюутны оролцоо,
сонирхолыг нэмэгдүүлэх, хөгжөөх нь чухал гэж үздэг. Оюутны суралцах
идвэхийг нэмэгдүүлэхэд уламжлалт суралцах арга (нүүр тулсан байдал)-аас
гадна төрөл бүрийн өөр аргуудыг хэрэглэж болно.Энэ өгүүлэгт суралцах үйл
ажиллагааны 4 төрөл болох “онол дээр суурилсан практик дасгалууд”,
“амьдралын бодит жишээн дээр суралцах”, “туршилтаар суралцах дасгалууд”,
“тонгоруу анги” –ыг авч үзсэн. Эдгээр аргууд нь аж ахуй эрхлэгч болон
манлайлагчыг CDIO-д суурилсан инженерийн боловсролыг сургах болон
суралцахад чухал ач холбогдолтой. Суралцах үйл ажиллагааны хамгийн чухал
хэсэг нь түүний зарчим болон агуулгыг ойлгуулах, арга барил болон ур
чадварыг хөгжүүлэх юм.Үүний тулд суралцах үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх хэд
хэдэн аргуудыг хослуулан хэрэглэхийг зөвлөсөн байдаг (Фэйол ба Гэли 2008
он, Политис 2005, Гибб 2002). Олон янзын аргуудыг хослуулан хэрэглэснээр
суралцах чадвар, бодол мэдрэмж болон ухамсрыг нэгтгэх, туршлагаасаа
суралцах зуршлыг бий болгоно.Энэхүү өгүүлэг нь бидний өөрсдийн сургалтын
үйл ажиллагааны туршлага дээр үндэслэсэн бөгөөд“онол дээр суурилсан
практик дасгалууд”, “амьдралын бодит жишээн дээр суралцах”, “туршилтаар
суралцах дасгалууд”, “тонгоруу анги”гэсэн аргуудыг тайлбарлах зорилготой юм.
Эдгээр аргуудыг манай хичээлүүд дээр хэрхэн хэрэглэх, эсвэл хослуулж
болохыг мөн дурьдсан. Бид суралцах аргуудыг хэрэглэсний дараа үр дүнгийн
талаар тайлан тавьж, оюутнуудаар хэлэлцүүлсэн.
Онолын хэсэг
Хүн бүр асуудлыг янз бүрээр шийддэг, тэдгээрийн ур чадвар нь ялгаатай, өөр
зүйлд дуртай, өөр өөрөөр боддог. Иймээс тэд янз бүрээр суралцдаг (Колб
1984). Зарим нэг нь тайван чимээгүй орчинд унших дуртай, өөр бусад нь
харилцан ярилцах, эсвэл хэлэлцэн ярилцаж суралцдаг. Зарим нэг хүмүүс өглөө
эрт, зарим нь бүр орой ажилладаг. Мэдээллийг авахдаа хүртэл нэг хэсэг нь
олон эх сурвалжыг судалж мэдлэг олж авдаг байхад зарим нь зөвхөн нэг сурах
бичгийг хэрэглэдэг. Аль нь зөв эсвэл буруу болохыг бид хэлж мэдэхгүй. Их
сургуулийн хувьд тухайн орчиндоо суралцах боломжтой хүмүүсийг чухал гэж
үздэг. Энэхүү арга барил нь суралцах олон төрлийн аргуудыг ашигласнаар
хэрэгжинэ. Нэг үгээр энэ арга барилыг тайлбарлавал Гарисон ба Канука (2004
он), Жинс ба Элис (2007он) эсвэл Лопез (2011он) нарын сүүлийн үеийн
хэвлэлийн материалуудад нэрлэсэн “холимог суралцах арга” юм. Гарисон ба
Канука (2004 он) нарын тодорхойлсноор “холимог суралцах арга” нь нүүр
тулсан уламжлалт аргыг зайн сургалттай хольсон хэлбэр гэж энгийнээр хэлжээ.
Хэдий тийм ч зохиогчдын хэлснээр тийм ч хялбар биш юм. Гол түлхүүр үг нь
хослуулах гэсэн үг бөгөөд бидэнд агуулгыг улам ойлгомжтой болгохын тулд
холимог суралцах аргын тухай ярина.Суралцах олон төрлийн аргуудыг хэрэглэх
явцад суралцах байдлыг идвэхжүүлэх болон ашигтай болгох гол чухал хүч нь
өдөөлт гэж итгэсэн. Маклинис Рамсден Маканоши (2012) нарын тогтоосноор
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“Сонирхол төрүүлэх ба тайлбарлах” суралцах аргын зарчим нь 5 хүн тутмын
хоёрд илэрдэг байна. Энэ нь хичээлийг сонирхолтой болгож, оюутны чадварыг
сорино гэсэн үг юм. Багш нар шинийг санаачлах чадвартай байхын тулд их
сургуулиас дэмжлэг авч хамтран ажиллах хэрэгтэй. Мөн зохиогчдын тогтоосон
15-р зүйл нь оюутны оролцоо гэжээ. Энэ нь холимог суралцах аргыг амжилттай
хэрэгжүүлэхэд чухал хүчин зүйл болдог. Жишээлбэл Гарисон болон Канука
(2004 он)нар холимог суралцах аргыг үр дүнтэй болгохын тулд хялбаршуулах
хэрэгтэй гэжтэмдэглэн бичжээ.
Ерөнхий боловсролын хөгжлөөс харахад янз бүрийн түвшинд хэрэгжүүлж
болохолон төрлийн суралцах аргууд байна. Уламжлалт сургалтын аргаар багш
оюутанд ямар нэг зүйлийг лекц хэлбэрээр заадаг. Жишээ нь багш хичээлийн
үед чанга дуугаар уншдаг бөгөөд энэ үед оюутан багшийн хэлснийг санах гэж
хичээдэг. Энэ өнцгөөс харвал мэдлэг нь бүтээгдэхүүн бөгөөд багш түүнийг
дамжуулах ажлыг хийж байна.Сведбергийн (2000 он) хэлснээр мэдлэг нь
хичээлийн явцдах оролдлого зүтгэлийн дүнд бий болно.Энэ ойлголтоор багш
нь оюутанд туслаж мэдлэгийг хамтран бүтээдэг байна. Оюутан өөрийн
суралцах аргыг өөрөө бий болгоно.Өндөр бүтээмжтэй суралцах үйл ажиллагааг
дэмжих системийн нэг жишээ бол Бигийн (2003он) ирээдүйн төсөөлөл юм.
Тэрээр үр ашигтай суралцах байдлыг нэмэгдүүлэхэд багш хөдөлгөгч хүч болж,
орчин нөхцлийг бүрдүүлэх нь “Тэнцүү бүтэц” нэртэй төсөөллийн гол ойлголт
болно.Сургалтын үйл ажиллагааны дүнд суралцагчийн идвэх нэмэгдсэн нь
амжилтанд хүрэх гол түлхүүр болжээ. Энд хоёр гол үйл ажиллагаа хийгдэх
бөгөөд нэгдүгээрх нь зорилтот сургалтын үр дүнг тогтоох, хоёрдугаарх нь
сургалтын үйл ажиллагааны аргыг сонгох юм. Энэ нь загасчинд загас өгөх биш
загас барих аргыг нь заа гэсэн ардын зүйр үгний зарчмаар дүрслэгдэх
ёстой.Дээр дүрслэгдсэн суралцах, сургах төсөөллийн хамгийн эхэнд
“интерпренер суралцах” загвар байна. Политисийн (Politis 2005 он) хэлснээр
“интерпренер суралцах” арга гэдэг туршилтаар суралцах ажиллагааны нэг хэсэг
юм. Гибб (Gibb 2002он ) мөн энэ тухай бичсэн бөгөөд үүнийг ашиглахын тулд
суралцах үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх олон шинэ аргуудыг хайх ёстой гэжээ.
Үйл ажиллагаа нь хувь хүний оролцоо болон нэгдмэл байдлыг нэмэгдүүлнэ.
Пирс (Peirce 1878он) нь мэдлэг бол бүтээгдэхүүн биш, харин үйл ажиллагаа гэж
тодорхойлжээ.Пирсийн хэлснээр мэдлэг нь ямар нэг зүйлийг хийж байх явцад
бүрэлдэн бий болохоос яаж хийж буйг харснаар бий болдоггүй байна. Деви
(Dewey 1977 он) ямар нэг санааг гүйцэлдүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг
хэрэгтэй гэж өөрийн мэдлэгийг хөгжүүлэх онолдоо таньсан байна. Агбнор,
Бжеркийн (Arbnor Bjerke 1977он ) нар оюутан бол мэдлэгийг бүтээгч болохоос
зургийг авдаг зурагчин биш гэжээ. Вэтэн (Whetten 1977 он) оюутан ойлгохгүй
зүйлээ хэрэглэж чадахгүй учраасхэцүү хичээлийг үр дүнтэй суралцахад
багшийн оролцоо их чухалгэж жишээн дээртайлбарлажээ. Үүнээс гадна оюутан
суралцаж буй зүйлээ хэрэглэх шаардлага гарсан үед гүнзгий ойлголттой болдог
нь үнэн юм (Whetten 2007 он).Сүүлийн жилүүдэд “Тонгоруу анги” гэсэн шинэ
үгийг ихээр хэрэглэх болсон. Бергман, Самс (Bergmann and Sams) нар Воод
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ланд парк дээр (Wood land Park) энэхүү санааг анх шинээр бий болгожээ.
“Тонгоруу сургалт” гэсэн ойлголт нь багш оюутанд тухайн онолыг тайлбарлан,
харилцан ярилцах болон хэлэлцэхэд нь чиглүүлэх гэсэн санааг илэрхийлнэ.
Гоодвин Миллэр (Goodwin and Miller 2013) нар багш бол дасгалжуулагчтай адил
бөгөөд оюутныг илүү үр дүнтэй суралцахад чиглүүлэгч гэж бичжээ. Судлаач
Финдли-Томпсон, Момбоуркиет (Finflay-Tompson and Mombourquette 2011он)
нар “Тонгоруу анги” сургалтын арга барил нь өөрийн сайн болон муу талтай
гэжээ. Энэ сургалтын аргыг хэрэглэх үед хүн бүр хичээлийн тухай урьдчилсан
ойлголт авсан байх ба илүү ихийг ойлгохын тулд идвэхтэй оролцоно. Багш
сэдвийг багцлан агуулгыг бүрэн хэрэгжүүлнэ. Мөн аливаа асуудлыг өөрөө
судалсны дүнд шийдвэрлэдэг нь суралцах аргын нэг гол чухал хүчин зүйл гэж
Хати (Hattie 2008он) онцлон тэмдэглэсэн байна. Хичээлийн сэдвийг багш
оюутантай харилцаж,нэг ойлголцол дээр төвлөрнө.
Бид CDIO-д суурилсан инженерийн боловсролыг хэрэгжүүлэхэд холимог
аргуудыг ашиглах нь чухал гэдгийг ойлгосон. Үүндий дүнд оюутны мэдлэг, ур
чадвар, хандлага сайжирна (Crawley 2011он). Судлаач Лопез-Пере ( LopezPerez 2011он)-ын тогтоосноор сурганы төрөл бүрийн аргуудыг хослуулан
хэрэглэснээр суралцах зөв хандлага төлөвшиж, нөгөө талаар суралцагчдыг
өдөөх гол зүйл болдог байна.
Инженерийн боловсролд шинэ төрлийн
хичээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ангийн үйл ажиллагаа болон оюутныг
идвэхжүүлэх сургалтын төрөл бүрийн аргуудыг хэрэглэх нь зүйтэй юм.
АРГА
Энэхүү өгүүлэг нь суралцах төрөл бүрийн аргуудыг судалсан судлаачдын онол
дээр үндэслэн суралцах хамгийн сайн аргыг хэлэлцүүлэхэд оршино.
Зохиогчдын туршлага дээр үндэслэн суралцах хамгийн сайн 4 аргыг сонгон
авав. Мөн суралцах үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлүүдийг
боловсруулсан.
ҮР ДҮН БОЛОН ТУРШЛАГА
Энэхүү өгүүлэгт суралцах үйл ажиллагааны дөрвөн төрлийг авч үзсэн. Үүнд:
 Бодит жишээн дээр тулгуурлах
 Туршлагад тулгуурлан суралцахуй
 Тонгоруу сургалт
 Онол дээр суурилсан практик дасгалууд
Эдгээр сургалтын үйл ажиллагаа болон бидний олсон туршилгыг доор дүрслэн
бичив.
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Тонгоруу сургалт
Сургалтын үйл ажиллагааны “Тонгоруу сургалт” гэсэн арга нь хичээлийн
сэдвүүдийг унших, тэдгээрийн тухай кино үзэх, оюутан татаж авах боломжтой
дасгалуудыг байрлуулсан “сморгаборд” ( Smorgaboard) бүхий электрон
хэлбэрийг ашиглана. Бид үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн суурь хичээлүүдийг
үзэх 240 оюутнуудад энэхүү аргыг хэрэглэсэн нь хүн бүрийг сайн суралцах
боломжоор хангасан үр дүн гарсан. Энэхүү аргыг ашиглах үед оюутнууд хичээл
эхлэхээс өмнө түүний тухай товч танилцуулга бүхий кино зарыг үзэж болно. Энэ
нь багшийн ярьж тайлбарлах цагийг багасгаж, харин оюутнуудтайгаа
хамтранөгөгдсөн асуудлыг шийдвэрлэхэд төвлөрөх эхлэлийн цэг болно. Мөн
лекцийн хичээлийн туршид багш болон сурагч хамтдаа ихийг суралцах
боломжийг бий болгоно. Нийт 240 оюутан нэг зэрэг идвэхжүүлэхэд энэхүү арга
үр дүнтэй бөгөөд цаашилвал бүх лекцийг электрон байдлаар өгөх нь оюутанд
түүнийг хичээлийн дараа суралцах, давтах, холбож ойлгох боломжийг олгоно.
Мөн оюутнууд жижиг кинонуудыг үзэж ойлголтоо батжуулах, асуудлыг
тодорхойлох боломжтой байна. Бид өөрсдийн туршлага дээр үндэслэн
“тонгоруу сургалт” аргыг амжилтанд хүргэх хүчин зүйлүүдийг дараах байдлаар
тогтоов. Үүнд:
 Хичээлийн өмнө, явц, дараах үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн гурван
чиглэлээр төлөвлөгөө гаргах
 Хүн бүр сургалтын үйл ажиллагааны агуулга, зорилгыг ойлгож оролцох
 Хичээлийн сэдэв бүрээр бэлтггэсэн материал, тэдгээрийг тайлбарласан
сайн бүтэц бүхий вэб сайттай байх. Энэхүү вэб сайтад байрлуулсан
хичээл бүрийн агуулга нь түүний өмнөх, үйл явцын болон дараах үйл
ажиллагаа гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.
Туршлагад тулгуурлан суралцахуй
 Сургалтын үйл ажиллагааны “Туршлагад тулгуурлан суралцахуй ” арга нь
оюутнуудыг нэгтгэх, дүрд тоглох,асуудал шийдвэрлэхэд зориулсан
дасгалууд дээр үндэслэгдэнэ. Энэ төрлийн суралцах арга нь оюутнуудыг
нэгтгэж, тэднийг суралцахад нь идвэхжүүлнэ. Туршилтаар суралцах
аргын үед мэдлэг нь мартагдахааргүй бат бөх бүтээгдэх бөгөөд чадвар
болон чадамж нь улам сайжирна. Физик болон химийн хичээлүүд нь
лабораторид сууж туршилтаар судлах боломжтой. Иймэрхүү хичээл
дээрзохион байгуулах, үйлдвэрлэх, манлайлах зэрэг сургалтын аргуудыг
харьцангуй бага ашигладаг.Гэвч эдгээрийг зөв бүтэцтэй хийж чадвал ач
холбогдолтой байх боломжтой юм. Бид өөрдсийн хичээлийг чанаржуулах
болон туршилтаар суралцах аргад нэгтгэхийн тулд хэдэн төрлийн
дасгалуудыг (тоглоом зохион байгуулах, учир шалтгаан бүхий номыг
будах, бүтээлийг үнэлэх) амжилттай ашигласан.Эдгээр дасгалууд нь
оюутнуудыг тухайн хичээлд ашиглагатай ном сурах бичгийн багц,
тусгайлсан
шаардлагууд,
дүрэм
журам
болон
даалгавартай
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танилцуулдаг. Үүний гол зорилго нь хичээл дээр үзсэн онол болон
загваруудыг бодит амьдрал дээр тохиолдох нөхцөлд загварчлах юм.
Дасгал бүрийн дараа оюутнуудад хичээлийг ойлгох, түүнийг хэлэлцэх,
өөрсдийн бодлыг хуваалцах цагийг олгодог. Улирлын төгсгөлд багш нар
тухайн хичээлд шаардлагатай ойлголтуудыг товчлон хүргэнэ. Бидний
энэхүү аргыг хэрэгжүүлсэн ажлын туршлага дээр үндэслэн энэхүү аргыг
амжилттай болгох хүчин зүйлүүдийг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
Дасгалууд нь оюутны сонирхлыг төрүүлэхээр байх бөгөөд бусад
хичээлүүдийн агуулгатай уялдсан байна. Бусад хичээлтэй уялдах
байдлыг багш тайлбарлана.
Дасгал бүр өөрийн өвөрмөгц нарийвчилсан онцлогтой байх бөгөөд
түүнийг төлөөлөхүйц сургалтын аргыг сонгоно.
Багш оюутны онцлогт тохирсон бүтэц бүхий төлөвлөгөө гаргасан байна.
Энэхүү аргыг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөлтийн самбарыг ихэвчлэн
ашигладаг.

Бодит жишээн дээр суралцахуй
Линкопин их сургууль нь гадаад, дотоодын байгууллагууд болон үйлдвэр аж
ахуйн газруудтай хамтран ажиллах шаардлага ихтэй байдаг. Энэ нь
инженерийн мэргэжлийн магистрын төлөвлөгөөг өөрчлөж, үйлдвэрлэлд
суурилсан боловсрол олгоход их нөлөөсөн.Иймээс бакалаврын ангийн
оюутнуудад амьдралын бодит жишээн дээр суралцах аргыг ашигласан
юм.Үүний дүнд оюутнууд шинийг санаачлагчтайхамтран үйлдвэрлэлийн өдөр
тутмын амьдралд оролцоно. Шинэ санааг хэрэгжүүлэхэд дүн шинжилгээ
хийснээр лекцийн хичээл нь практик ажилтай хосолно. Амьдралын бодит
жишээнүүд нь энгийнээр худалдах бүтээгдэхүүн бий болгоход чиглэсэн
судалгааны төсөл(1), шинэ санаа бий болгох (1), олон жилийн туршлага бүхий
компаниудын хувьд шинэ санааг улам боловсронгуй болгоход хэрэглэгдэнэ.
Бизнесийн үйл ажиллагааны явцад тохиолдсон бодит нөхцөл байдлаас дээрх
шаардлагууд урган гарч байна. Зарим бодит жишээнүүдийг компаниуд өөрсөө
бүртгүүлсэн,ихэнх нь төслийн төвшинд гарч ирсэн асуудлууд болно.Хичээлийн
эхэндоюутнуудыг ойролцоогоор 5 хүн бүхий группуудэд хуваана. Дараа нь
бодит жишээнүүдийг товч танилцуулсны дараа өөрсдийн саналаар сэдвийг
хуваарилдаг. Тухайн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх багаж хэрэгслийг
лекц, семинарын хичээлүүд дээр хэрэглүүлэхээр өгдөг. Лекцийн хичээл нь
онолын тухай тайлбарлах бөгөөд семинарын хичээл дээр эдгээрийг практик
үйл ажиллагаанд яаж ашиглахыг зааж сургана. Нийт хичээлийн туршид оюутан
бодит жишээнүүд дээр багаараа ярилцаж, тэднийг дүгнэн шинжилдэг.
Шинжилгээний дүнгээр багууд илтгэл тавихад багш болон үйлдвэрлэгчид санаа
сэдлийг өгч дүгнэнэ. Эдгээр хүмүүс дүн шинжилгээний дүнг зөв буруу гэхээс
илүү санаачлагч болон оюутнуудтай хамтран үйлдвэрлэлийн эхэн үе шатыг үр
дүнтэй болгохын төлөө тэмцдэг. Мөн үйлдвэрийн эзэд энэ үйл ажиллагаанд
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оролцож болно. 2013 оны намар зохион байгуулагдсан судалгааны
(интерпренер) хичээлийн үр дүнг нэмэгдүүлэхэд дараах зүйлүүд шаардлагатай
гэж бичсэн байна. Үүнд: амьдралын бодит жишээнүүд нь үнэ цэнэтэй бодитоор
тохиолдсон байх, эдгээр жишээнүүд нь онолыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлдэг
учраас ашиг тустай. Оюутнуудыг 1-5 хүртэл оноогоор дүгнүүлэхэд дундаж
үнэлгээ нь 4.4 байсан. Бидний туршлага дээр үндэслэн “амьдралын бодит
жишээн дээр суралцах” арга амжилттай хэрэгжих хүчин зүйлийг дурьдав. Үүнд:
 Хэрэгжих эсвэл шинэчлэхэд боломжтой зөв жишээг сонгох.
 Хэтэрхий өөр санаа эсвэл амархан биелэх жишээг ашиглахгүй байх
 Шинийг санаачлагч нь оюутнуудтай хамтран ажиллах боломжтой байх
 Судлагдахуунд гол анхаарлаа төвлөрүүлнэ.
 Хэтэрхий өвөрмөгц санааг хэрэгжүүлэхээс зайлсхийх. Тухайн санааг
санаачлагтай зөвшилцөх, түүнийг хүндэтгэх
Онол дээр тулгуурласан практик дасгалууд
Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьдаливаа үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийхэд
онолын мэдлэг өгсөн лекцийн хичээл чухал шаардлагатай. Гэсэн ч оюутнууд
онолын мэдлэгийг өөрсдийн ажилд хэрэглэж чаддаггүй болохыг бид ойлгосон.
Иймээс бид төрөл бүрийн онолыг хэрэглэхдасгал ажилуудыг бий болгохыг
оролдсон. Жишээ нь “Далбаа бизнес загвар” нэртэй төслийн хүрээнд
бүтээгдсэн Остервалдер пигнерын бизнес загвар, олон улсын бизнесийн
механизм NABC (шаардлага-хүрэх арга-ашиг-өрсөлдөөн), бүтээгдэхүүн/зах зээл
гэсэн Ансофын (Ansoff) сонгодог матриц, Портерийн боловсруулсан
үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээний арга “таван хүчний шинжилгээ” зэргийг хэлж
болно. Мөн бид өөрсдөө “өргөгч цамхагийг хэрхэн хийх”, сайн илтгэл бэлтгэхэд
шаардлагатай аргуудыг боловсруулсан. Ажлаа танилцуулсан илтгэл тавихын
өмнө илтгэгч баг өөрсдийнзагваруудыг А3 форматтай зотон дээр хэвлэж, багш
нарт танилцуулсны дараа оюутнууд зотон даавуун дээрх загварт дүн
шинжилгээ хийж эхэлнэ.Бидний туршлагыг үндэслэн “онол дээр тулгуурласан
практик дасгал” аргын давуу талыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:
1. Семинарын эхэнд загварыг танилцуулах
2. Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд бичгээр
зааварчилгаа өгөх
3. Оюутны вэб сайт дээр онолын тухай унших ном зүйг оруулах
4. Энэ нь оюутныг семинарт урьдчилан бэлтгэх болон хичээлийн дараа
унших боломжийг хангаж байна.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ДҮГНЭЛТ БОЛОН ШИНЖИЛГЭЭ
Энэхүү өгүүллэгийн зорилго нь сургалтын үйл ажиллагааны “Онол дээр
суурилсан практик дасгалууд”, “амьдралын бодит жишээн дээр суралцах”,
“туршилтаар суралцах дасгалууд”, “тонгоруу анги” дөрвөн шинэ аргыг
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танилцуулав. Мөн эдгээр аргуудыг бидний хичээлүүдэд хослуулан ашигласныг
дурьдсан. Бид оюутнуудын эзэмшсэн мэдлэг, сургалтын үр дүнг хэлэлцэхэд
туршилтад суурилсан “тонгоруу сургалт” болон холимог сургалтын аргуудыг
хэрэглэв. Ажлын явцад бидний боловсруулсан сургалтын загварыг 1-р зурагт
харууллаа.

Зураг1. Сургалтын шинэ загвар

Фаол болон Голигийн хэлснээр олон нийтийн сурганы заах аргуудын
институтын зарчим нь онолын гол объектод заавал тооцох чухал зүйл юм
гэжээ. Дээрх зураг дээр бидний боловсруулсан загварыг харуулав. Үүнийг
сурганы онолуудаас санаа авсан бөгөөд дараах байдлаар тайлбарлаж байна.
Бидний боловсруулсан загвар 4 орцтой бөгөөд эдгээр нь сургалтын нөхцлийг
бүрдүүлнэ.
 Эхний орц нь хувьцаа эзэмшигчид. Орцын бүх эзэд хичээл эсвэл
төлөвлөгөөнөөс үл хамааран сургалтын нөхцлийг бүгд сонирхоно. Энд
бид Фаол болон Галигаас илүү өргөн хүрээнд загварыг авч үзэж байгаа
тул “Суралцах арга барилыг хэн бүтээж байна вэ”, “хэн сурах вэ”, “ янз
бүрийн аж ахуй эрхлэгчдээс юу суралцах зорилготой вэ” , “нийт
хичээлийн төсөв, багш, түүний ур чадварын эх үүсвэр юу байх вэ” гэсэн
асуултууд гарч байна.
 Хоёрдугаар орц нь “юуг чухалчлан судлах вэ”, “сурганы ямар аргуудыг
ашиглах” Миклиний (Mclnnis) 2012 онд таамаглаж байсан хүчин
зүйлүүдийг багтаана. Хувь хүнээс шалтгаалах хүчин зүйлүүдийг нилээд
хэдэн хичээлийн дараа ерөнхийд нь Kolb (1984 он)-ын хэлснээр холимог
аргуудыг (тонгоруу анги, туршилтаар судлах, онол дээр тулгуурласан
дасгал ажлаар судлах) хэрэглэнэ. Сурганы ажлын дараа сургалтын
зорилгыг биелүүлэх үйл явц ямар байсан, ямар аргуудыг ашигласан,
суралцагчдад ямар бэлтгэл хангах шаардлагатай гэх мэт асуултуудыг
асууна.Гол гурван загварыг шинэ сургалтын аргуудыг танилцуулахад
ашиглана.

Зураг2. Орц
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 Гуравдугаар орц нь техник технологийг ашиглах байдал болно. Өнөөдөр
ашиглаж буй техник технологиос тухайн сурганы аргад ямар арга
хамгийн тохиромжтой болохыг судлана. Технологи ажиллагааг
хэрэглэсний дүнд суралцагчдад ямар ач холбогдолтой болох нь хамгийн
чухал хүчин зүйл юм. Технологид нэвтрэлт нь электрон хэлбэртэй байвал
тонгоруу ангид хэрэглэхэд ашигтай.
 Дөрөвдүгээр орц нь суралцахуйн аргад баримтлах зарчим. Энд онол
болон практик судалгаанд чиглэсэн гадна орчныг бий болгож, физик
болон виртуал ангид баримтлах зарчмуудыг тодорхойлно. Ерөнхийдөө
зарчим нь CDIO дээр тулгуурласан тул аж ахуй эрхлэгчид болон
боловсролын байгууллагыг холбосон байна. Энгийнээр энэ нь ганцхан
онолын мэдлэг биш, онолыг бодит байдалд яаж хэрэглэх вэ гэдгийг
ойлгох нь чухал юм.Үүнд бодит амьдралын жишээнүүдийг ашиглавал
ирээдүйтэй харагдаж байна.
CDIO дээр суурилсан хичээлүүдийг бүтээж хийх явцад бид удирдагч, багш,
технологи, болон зарчмыг дөрвөн орцтой хамтран ажиллах таамаглалыг
дэвшлүүлж байна. Эдгээр дөрвөн орц нь эх сурвалжын хүрээнд байх бөгөөд
сургалтын төлөвлөгөө улам боловсронгуй болно. Сургалтын төлөвлөгөө нь дэд
төлөвлөгөөнүүдэд хуваагдаж болох бөгөөд туршлага дээр үндэслэн тэдгээрийг
боловсронгуй болгоно. Энэхүү өгүүлэлд тусгасан сургалтын дөрвөн арга нь
CDIO-д суурилсан инжинерийн боловсролыг өргөжүүлэхэд ашигтай. Эдгээр нь
багш болон манлайлагчийг оролцуулсан илүү өргөн хүрээтэй тултэдгээрийг
урьдчилан бэлтгэх, хянах, заримдаа явцын дунд өөрчлөлт оруулах
шаардлагатай.
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11. МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕХАНИКИЙН СУУРЬ
ХИЧЭЭЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ТӨРӨЛ БҮРИЙН УР ЧАДВАРЫГ НЭГТГЭСЭН НЬ
Sune Olsson
Хэрэглээний механикийн салбар
Björn Gross
Архитектурын салбар
Fia Börjeson
Хэл болон харилцааны салбар
Carl Johan Carlsson
Хэл болон харилцааны салбар
Чалмерын Технологийн их сургууль, Готенбург, Швед
Хураангуй

Чалмерын технологийн сургуулийн “Бүтээгдэхүүний дизайн инженер”-ийн
хөтөлбөрөөр суралцаж буй механикийн ангийн нэгдүгээр курсийн оюутнуудын
удиртгал хичээлд статик болон динамикийн тухай сэдвүүдийг оруулсан. Энэхүү
хичээлийн гол хэсэг нь төсөл бөгөөд түүний тухай энд дурьдах болно.
Механикийн хичээл дээр хийгддэг төслүүдээр ихэвчлэн өгөгдсөн системийн
аналитик болон тоон үзүүлэлтийг шинжлэн судалдаг байсан. Энэ тохиолдолд
оюутан тухайн асуудлыг шийдэх гарцыг өөрөө олох болсон нь онцлог юм.
Төслийн зорилго нь Готенбургийн суваг дээгүүр тавигдах гүүрийн дизайныг
боловсруулах бөгөөд үүний дүнд бодит асуудлыг шийднэ. Төслийн үр дүнг
загварын эскиз зураг, механикийн тооцоо, макетаар хийж танилцуулна. Ажлын
явцад оюутны төрөл бүрийн ур чадварыг нэгтгэх зорилгоор хэрэглээний
механик, архитектур, харилцааны салбарын багш нар хамтарч ажиллана.
Сургалтын хүлээгдсэн үр дүнг бий болгоход төрөл бүрийн ур чадваруудын
нэгтгэл хэрхэн нөлөөлөхийг бид судаллаа. Эцэст нь төслийн хичээл сургалтын
зорилго, үйл ажиллагаа, үнэлгээг нэгтгэдэг гэж дүгнэж байна.
Түлхүүр үг
Инженерийн механик, төсөл дэх нэгдсэн ур чадвар, математик загварчлал,
стандарт 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Оршил
Чалмерын Технологийн их сургуулийн “Бүтээгдэхүүний дизайн инженер”-ийн
хөтөлбөр 2003-2004 оны хичээлийн жилд эхэлсэн шинэ хөтөлбөр юм. Энэхүү
хөтөлбөрөөр 3 жил суралцаж, бакалаврын зэрэгтэй болно. Хөтөлбөр
хэрэгжиснээс эхлэн механикийн нэгдүгээр ангийнхан үндсэн хичээлүүд дээр
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доор дурьдаж буй төслийг хийж эхэлсэн. Төслийн зорилго нь асуудлыг олон
янзаар шийдвэрлэх боломжийг оюутнуудад өгөх юм. Хичээлийн ерөнхий
загварыг гаргахын тулд Чалмерын их сургуулийн механикийн оюутнуудын үздэг
ижил төстэй үндсэн хичээлүүдийг харьцуулан судлав. Судалгаанд хамрагдсан
хичээлүүд дээр бараг төсөл хийдэггүй байсан бөгөөд хэрвээ ямар нэг төсөл
хийгдвэл өгөгдсөн системд дүн шинжилгээ хийж, тоон үзүүлэлтийг
боловсруулдаг байна. Төгсөх ангийнхны хувьд механикаас бусад хичээлүүд
дээр асуудал шийдвэрлэх төслийн даалгавар олдоход хялбар байдаг.
Инженерийн боловсролд CDIO-ын загвар нь хувь хүн болон хүн
хоорондын мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг бий болгох суурь чулуунуудын нэг юм
[1]. Эдгээр нь төсөл гүйцэтгэх, бодит асуудлыг шийдвэрлэх явцад төрөл бүрийн
ур чадварыг хөгжүүлэхэд хэрэглэгдэнэ. Ажлын явц болон үр дүнг
танилцуулахад дүрслэлийн болон харилцааны янз бүрийн хэлбэрүүд чухал
байдаг. Хэрэглээний механик, архитектур, харилцааны салбарын багш нар
төслийн үйл ажиллагаанд оролцсноор төрөл бүрийн ур чадварыг нэгтгэн
хөгжүүлэхэд тусалж байна. Төслийн өөр нэг онцлог нь ажлын явцыг дотоод
(судалгаа, санаа гаргах, хар зураг зурах) болон гадаад (танилцуулгын загвар,
зураг төсөл хийх, бүрдэл хэсгүүдийг гаргах) үе шат гэж цагаар хуваарилан
төлөвлөдөг. Ажлын явц болон үр дүнг танилцуулах нь оюутны бүтээлч
хандлагыг төлөвшүүлж, ирээдүйн мэргэжилтэй нь холбох юм. Багууд төслийн
үр дүнгээр үзэсгэлэн гаргах бөгөөд архитектур, харилцаа, хэрэглээний
механикийн багш нар ажлыг үнэлж дүгнэнэ. Үнэлгээ өгөхдөө оюутнуудын
төслөөр олж авсан туршлага, хөгжилтэй байдал, төвөгшил зэргийг тооцно. Энэ
нь оюутнуудыг ирээдүйн мэргэжилтэй нь холбох холбоос болдог бөгөөд оюутан
бүр энгийн загварын хувьд тооцоо хийж сурна. Мөн төслийн үнэлгээнд тухайн
хийцийн бодит эсэхийг шалгана. Эцсийн дүнд оюутан бүр яагаад механикийг
судлаж байгаа, яаж ашиглах тухай мэддэг болно.
Энэхүү хичээл нь оюутны бүтээлч хандлагыг өдөөж, түүний үр өгөөжийг
нэмэгдүүлж байна. Бид энэ тухай жишээн дээр тайлбарлах болно. Инженерийн
мэргэжлүүдэд төрөл бүрийн ур чадварыг нэгтгэдэг ийм төрлийн дизайн
суурьтай хичээлүүдийг төгсөх курсэд ордог [2]-[7]. Бидний энд танилцуулж буй
төслийн гол онцлог нь түүнийг эхний жил үндсэн хичээл дээр хэрэгжүүлэх
боломжтой. Энэхүү төслийн нөхцөл болон хязгаарлагдмал талуудыг сүүлд
дурьдах болно. Төслийн хичээл нь бүтээлч хандлагыг шаарддаг болохыг
онцгойлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ тухай [8]-[9] бүтээлд дурьдсан.
Чалмерын “Бүтээгдэхүүний дизайн инженерийн хөтөлбөр”-ийн оюутнууд нь
өөрсдийн дизайны урлантай бөгөөд тэнд тухайн загварыг бодитоор болон
дижитал байдлаар бүтээхэд шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмж байна.
МЕХАНИКИЙН ХӨТӨЛБӨРДӨХ УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ

Бидний өгүүлж буй хичээл нь нэгдүгээр курсын хичээл гэдэг нь их чухал юм.
Энэхүү хичээлийн сэдэв нь статик болон динамикийн зарим хэсгийг хамарна
[10]. Тухайн хичээлийг үзэхэд оюутанд “ямар ур чадвар шаардлагатай вэ” гэсэн
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асуулт гарна. Энэхүү асуултанд хариулахын тулд хөтөлбөрийн эхний жилийн
тухай товч тайлбарыг өгье. “Шугаман алгебр” болон “ Тооцоолол”-ын хичээлүүд
нь механикийн ангийн оюутнуудад шаардагдах математикийн мэдлэгийг
олгоно. Дизайны программууд, солид болон хавтгайн дизайн, харилцааны
хичээлүүд нь төсөлд чухал шаардлагатай ур чадваруудыг хөгжүүлнэ.
Энэхүү төсөл нь “Дизайн суурьтай” тул доор дурьдах урьдчилсан судалгаа
хийнэ. Төсөлтэй холбоотой сургалтын үр дүнг хичээлийн төлөвлөгөөнд тусгаж
болох бөгөөд төсөл дуусахад оюутнууд дараах зүйлийг хийх чадвартай болно.
 Өгөгдсөн механик системийн математик загварыг боловсруулах,
шинжилж дүгнэх
 Техникийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ багаар хамтарч, бусдаас үл
хамааран ажиллах
 Техникийн асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн дөт аргыг хэрэглэх
 Төслийн үр дүн болох ажлын зураг, загварын зураг төслийг гаргах, .
танилцуулж илтгэх
Математик загвар нь хамгийн энгийн хялбар байх тул тухайн хийцийн бодит
эсэхийг л илтгэнэ. Энэ нь хөтөлбөрийн эхний жилд оюутнууд материалын
технологи, түүний шинж чанарыг судлаагүйтай холбоотой. Хэдий тийм ч бидний
дүрсэлсэн жишээнүүдийг эхний жил хийх боломжтой. Бид энэ тухай ахин
өгүүлж эскизүүд дээр хийсэн математик загварын жишээнүүдийг харуулах
болно.
Механикийн ангийн оюутнуудад нэгдүгээр курсэд нь бидний дурьдаж буйтай
адил CDIO –ийн 1-р хэсгийг (техникийн мэдлэг, шалтгаан)-ыг заах ёстой гэж
үзэж байна. Мөн CDIO-ийн 2.1.1 асуудлыг таних, 2.1.2 загварчлах, 2.3.1 өргөн
хүрээтэй бодох, 2.4.3 бүтээлчээр бодох, 2.4.4 шүүмжлэн бодох, 3.1.2 багийн
ажиллагаа, 3.2.2 харилцааны бүтэц, 4.4.1 дизайны үйл ажиллагааг тусгана.
ТӨСӨЛ- ТӨРӨЛ БҮРИЙН УР ЧАДВАРЫН НЭГТГЭЛ
Бид энэ хэсэгт дизайн суурьтай (design build) төслийн тухай тайлбарлах болно.
Төслийн ажлын таамаглаж буй зорилго нь Готенбург дэх голын нэг хэсэг дээр
байрлах явган хүний болон дугуйн зам бүхий гүүрийг зохион бүтээх юм. Энэ
төслийн гол давуу тал нь Готенбург дэх голын нэг хэсэг дээр байрлах (1-р
зураг) гүүр хийх бодит асуудлыг шийдэх юм. Үр дүнг үзэсгэлэнгийн нээлтийн
үеэр илтгэл, макетаар танилцуулна. Төслийг үнэлэхэд гүүрний тооцоо чухал
бөгөөд илтгэлд дараах зүйлүүд тусгагдана.Үүнд:
1. Гүүрний анхдагч эскиз зургууд, макетыг оновчтой масштабаар хийсэн
байна.
2. Ажлын нөхцөл байдлын төлөвлөгөөг 1:400 масштабтай хийнэ.
3. Загварын зураг 1:100 масштабтай байна. Гүүр хийх материалын дээж
өнгөөр будсан загварын зураг, тайлбарын хамт байна.
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Зураг 1. Гүүр байрлах Готенбург дэх голын хэсэг

Төслийн ажлын явц, сургалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглээний
механик, архитектур, харилцааны багш нар баг болон ажиллана. Ийм замаар
төрөл бүрийн ур чадваруудыг нэгтгэнэ гэж үзсэн.
Удиртгал хичээл дээр оюутнуудад төслийг гүйцэтгэх ажлын цагийн
хуваарилалтыг 2-р зурагт үзүүлсэн байдлаар танилцуулна. Ажлыг дотоод болон
гадаад ажил гэсэн үндсэн хоёр хэсэгт хуваана. Нэгдүгээр хэсэгт дизайны санаа,
эскиз зураг, ажлын загварыг гаргах бөгөөд шийдэлд хүрэх эхний хэсэг болно.
Хоёрдугаар хэсэгт ажлын үр дүнг танилцуулахад анхаарна.
Дотоод ажил

Гадаад ажил

“Цагийг өөрийн нөхөр болго” Асуудлыг шийдвэрлэхээр шууд ажиллаж эхэл
Зураг 2.Ажлын цагийн хуваарилалт

Зураг нь ажлын цагийн хуваарилалтыг маш товчхон дараахь байдлаар
харуулсан график байна. Үүнд:
1. Төсөл эхлэх хугацаа
2. Шалтгаан- судалгаа
 Бодит орон зай болон гадна талбайн боломж
 Компьютер- номын сан-ярилцлага
3. Эскиз зураг
 Дизайны санааг олноор гаргах
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 Бодитоор дүрслэх
 Эхний эскиз зургийг хадгалах
4. Ажлын загвар
 Шийдлүүдийг хийх аргууд
 Сонголт-үзүүлэлт-одоогийн байрлал-нээгдэх боломж
 Материал-өнгө-гэрэлтүүлэг
 Ажлын хялбар загвар-эсгэх, хийх
 Гурван хэмжээст байдлаар ажиллах, бодох
5. Тооцоолол
Математик загварын шийдэл, тооцоолол
6. Шийдэл гаргах, илтгэл бэлтгэх
7. Илтгэлийн загвар
 Зарчмуудаа гаргах
 Бодит загвар
8. Зураг төсөл
 Зохион бүтээлт, бодит байрлал
 Масштаб сонголт
 Зураг төслийн төлөвлөгөө, бүрдэл хэсгийн байгуулалт
9. Тооцооллыг дуусгах
10. Үзэсгэлэн дээр илтгэл танилцуулах
 Анхны санаа- ажлын явцыг тайлбарлах- яагаад сонгосон үндэслэл
 Өөрсдийн санааг тайлбарлах
 Асуулт, шүүмжлэлд бэлтгэх
Механикийн ангийн оюутнууд энэхүү төслийг 8 долоо хоногийн хугацаанд хийж
гүйцэтгэнэ. Бидний туршлагаас харахад төслийн даалгаврыг аль болох эрт
танилцуулах нь чухал байсан. Оюутнууд төслийн ажлын тооцоог хийхэд
шаардлагатай ур чадварыг эзэмшинэ. Ажлын үйл явцыг дэмжих үүднээс дараах
төвлөгөөг хэрэглэв.
1-р долоо хоногийн төгсгөл: Төслийн даалгаврыг танилцуулна. Сэдэл авах
дэлхийн олон оронд байгуулсан гүүрний зургуудыг үзүүлнэ. Гүүрний суурь
хийцийн тухай тайлбарлана. Ажлын цагийн төлөвлөгөө болон сүүлийн хугацааг
зарлана.
2-р долоо хоног: Оюутнуудын анхдагч санаануудыг сонсох, зөвлөгөө өгч, заах
ажлуудыг урланд хийнэ
6-р долоо хоног: Илтгэл бэлтгэх тухай лекц уншина.
6-р долоо хоног: Урланд зөвлөгөө өгөх, заах ажлууд үргэлжлэнэ. Загвар гаргах,
зурах ажлууд бараг дуусна.
8-р долоо хоногийн төгсгөл : Үзэсгэлэнгээр ажлын үр дүнг танилцуулна.
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ТӨСӨЛ-МАТЕМАТИК ЗАГВАРЫН ЖИШЭЭНҮҮД

Дээр хэлсэнчлэн математик загвар нь маш энгийн байх бөгөөд ажлын эхний үед
анхны эскиз зураг дээр хийгдэнэ. Математик загварыг боловсруулахад оюутны
баг болон хэрэглээний механикийн багш нар хамтран ажилладаг. Оюутнууд
материал болон материалын технологийн хичээлийг хараахан судлаж
амжаагүй тул механикийн суурь мэдлэг дээр үндэслэн математик загварыг
боловсруулна. Энэхүү загвар нь тухайн хийц бодит эсэхийг илэрхийлж, гүүрийн
тогтвортой байдлыг тооцсон байна. Хийцийн тогтвортой байдлыг жин ашиглан
хоёр янзаар шалгаж болно. Нэг талаас жинг ачаа байдлаар байрлуулах үед
гүүрийн хариу үйлчлэл, дотоод хүч, моментыг тооцно. Нөгөө талаас хэдий
хэмжээний ачаа даах чадвартайг тооцож болно. Бид хэдэн жишээг энд
дурьдана.
ТӨСӨЛ-АНХДАГЧ ЭСКИЗ ЗУРАГ-ЖИШЭЭ1
Оюутнуудын гаргасан явган хүний зам бүхий гүүрийн эскизийг 3-р зурагт
харуулсан бөгөөд энэ нь гүүрэнд заавал байх хэсэг, бусад нь гоёл чимэглэлийн
үүрэг гүйцэтгэнэ.

Зураг3. Гүүрний хялбар эскиз зураг

Үүний дараа гүүрийг 4-р зурагт үзүүлсэн жишээ шиг АВ цэгт 2P хүчээр үйлчлэх
ачаа, ВС цэгт 4P хүчээр үйлчлэх ачаа, CD цэгт P хүчээр үйлчлэх ачаа байх
хөндлөн мод хэлбэрээр загварчилна. А болон D цэг дээрх дэмжлэг нь хийцийн
статик байдлыг тодорхойлно. А болон D цэг дээрх хариу үйлдлийг гүүрийн
хөндлөн модыг хэсгүүдэд хуваасны дараа хэсэг бүр дээр дотоод хүч, моментыг
тооцно. Хүчний хамгийн их утга, моментыг диаграммаар харуулна.
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Зураг4. Гүүрний математик загварын жишээ

ТӨСӨЛ-АНХДАГЧ ЭСКИЗ ЗУРАГ-ЖИШЭЭ 2
Оюутнуудын хийсэн хөндлөн моднууд нь дугуй хэлбэр үүсгэх гүүрийн жишээг 5р зурагт харуулав.

Зураг 5. Хялбар гүүрний 2-р жишээ

Хөндлөн модны жинг анхааралгүй 6-р зурагт гүүрний хялбар эскиз гаргажээ.
Гүүрний хийцийн статик байдлыг хангахын тулд А, В цэгт үзүүлэх дэмжлэгийг
үзүүлсэн байна. Жишээн дээр 3 цэгт Pачаа өгөхөөр сонгосон. Гүүрний
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дугуйралтын радиус R, Ɵ0 болон Ɵ1 өнцгийг зургаас авч дотоод хүч, моментийг
тооцно.

Зураг 6. 2-р жишээ болох гүүрний математик загвар

ТӨСЛИЙН АЖИЛ-ҮЗЭСГЭЛЭН ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛСАН ЖИШИГ ЗАГВАР
Загварыг үзэсгэлэн дээр танилцуулахдаа бодит нөхцөл байдлыг бүтээлчээр
харуулах нь чухал юм. Үзэсгэлэн Чалмерын Кугон нэртэй танхимд олон нийтэд
зориулагдан нээгдэнэ. Төслийн ажлыг танилцуулсны дараа нэг долоо хоногийн
турш жишиг загвар болон эскиз зургуудыг үзмэр болгон олон нийтэд харуулна.
Баг бүр ширээ сандал, самбар, илтгэл танилцуулах хэрэгслүүдийг бэлтгэнэ.
Үзэсгэлэнгийн нээлтийн эхэнд төслийн ажлуудыг үзэхэд зориулан босоо хүлээн
авалтын зүйлүүдийг бэлтгэнэ. Түүний дараа багууд ажлаа танилцуулж эхлэх
бөгөөд архитектур, харилцаа, хэрэглээний механикийн багш нар оролцоно.
Үзэсгэлэнгийн үеэр авсан зарим зургуудыг 7-р зурагт үзүүлэв.

Зураг 7. Үзэсгэлэнгийн нээлтийн үеийн фото
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ҮНЭЛГЭЭ БА ДҮГНЭЛТ
Инженерийн хөтөлбөр [12]-[13]-ийн хичээлүүд нь зарим нэг ур чадваруудыг
нэгтгэдэг болохыг бид жишээнээс харж байна. Гэсэн хэдий ч, бид энд
механикийн нэгдүгээр курсын үндсэн хичээлийн нэг болох төслийн хичээл дээр
олон янзын ур чадварыг нэгтгэхэд гол анхаарлаа хандуулсан. Оюутнууд юу
сурсан бэ? гэсэн асуулт гарч байна. Суралцах үйл ажиллагааны үеийн
харилцаа нь хэл яриа болон харилцах чадварыг нэгтгэж, түүнийг улам
хөгжүүлсэн.
Мэдээж харилцааны ур чадвар нь үр дүнгийн илтгэлийг танилцуулахад хамгийн
чухал зүйл боловч гүүрний загварыг хийх, боловсронгуй болгох явцад зайлшгүй
шаардлагатай байлаа. Оюутнууд энэ хичээлийн өмнө бичгийн ур чадварыг
эзэмших хичээл үзсэн нь зарим нэг нарийн мэргэжлийн инженерийн
хөтөлбөрүүд дээр шаардлагатай харилцааны чадварыг сайжруулахад чухал
байна.
Бидний хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнд оюутан их хэмжээний туршлага
хуримтлуулсан. Энэ төслийн эцэст сургалтын үр дүн, үйл ажиллагаа болон
үнэлгээ хоорондоо яаж холбогдож байгааг бид энэ өгүүлэгт харуулахыг
зорьлоо.
Оюутнууд материал судлал, материалын эсэргүүцлийн хичээлийг судалж
амжаагүй байсан тул механикийн суурь хичээлийг үндэслэн математик тооцоог
хийх ёстой болсон.Энэхүү тооцоо бодит байдлыг илэрхийлж чадахгүй боловч
хийцийн ачааалал даах чадвар, соронзон хүчийг ойролцоогоор тооцсон.Тэгсэн
хэдий ч төслийн ажил нь оюутнуудыг энэ хичээлийг сурах идвэхийг өдөөж
өгсөн.
Үнэлгээ нь төслийн танилцуулга болон асуудлыг шийдвэрлэх бичгийн шалгалт
гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдана. Энэхүү хичээлийг үзсэн ихэнх оюутан өндөр
үнэлгээ авсан.Сүүлийн жилийн хичээлийн үнэлгээний статистик үзүүлэлтийг 1-р
хүснэгтэд үзүүлсэн бөгөөд түүнийг төсөл хийдэггүй хичээлийн үзүүлэлттэй
харьцуулах ёстой.
Хүснэгт1
Хичээлийн
жил
2013
2012
2011
2010

Сүүлийн жилийн хичээлийн шалгалтын дүн
Хичээлийг үзсэн
Амжилттай оюутны тоо
оюутны тоо
Төслийн танилцуулга
Бичгийн шалгалт
32
32 (100%)
30 (94%)
31
31 (100%)
31 (100%)
29
29 (100%)
26 (90%)
32
32 (100%)
28 (88%)

Чалмерын Механик инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт энэхүү хичээлээр
зөвхөн бичгийн шалгалт байсан бөгөөд нийт оюутнуудын 70 хувь нь шалгалтыг
амжилттай өгдөг байсан.
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Хичээлийг Чалмерын системийн стандартаар үнэлдэг бөгөөд багш болон
оюутан хоорондын хамтын ажиллагаанаас үр дүн хамаарахаар зохион
байгуулдаг. Хичээлд 30 оюутан оролцох бөгөөд тэдгээрийг нэг багт 4 оюутан
байхаар баг болгон хуваана. Багууд хичээлийн төгсгөлд багш нар болон
хөтөлбөрийн удирдагчдад төслийг танилцуулж хамгаална. Үүний дараа вэб-д
суурилсан асуулгын хуудсыг тарааж, үр дүнг хурлаар хэлэлцэнэ. Зарим санал
асуулгын төгсгөлд оюутнуудыг 5 (маш сайн) 1 (муу) оноогоор үнэлгээ өгөхийг
хүсдэг. Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд төслийн үр дүнг үнэлсэн оюутнуудын
үнэлгээ 4.5, 4.7 хооронд байв. Энэ нь оюутнууд маш их сэтгэл хангалуун
байсныг харуулж байна. Өөр нэг дүгнэх асуулт "цаашид ямар байх ёстой”
байсан бөгөөд ихэнх оюутнууд “ гүүр төсөл "-ийг ахин хэрэгжүүлэх гэж
хариулжээ. Учир нь бодит асуудал дээр тооцоо хийх", " өөрийн ур чадвараа
ашиглах”, “механикийн хичээлийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой гэжээ. Эцэст
нь хэлэхэд, энэ төрлийн төсөл хийх нь үр ашигтай гэдгийг харуулж байна.
Ирээдүйд иймэрхүү төслийг математикийн үндсэн сургалтад нэвтрүүлвэл
оюутнууд Matlab програм ашиглан тоон шинжилгээ хийх, загварчлах боломж
нээгдэнэ.
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12.CDIO ТӨСЛИЙН ЗАГВАРЧИЛГААНД МЭДЛЭГ ДАМЖУУЛАХАД
НӨЛӨӨЛӨХ ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Ву Хианг, Киуан Гэй, Хиэ Мингиуан, Киан Ву, Хи Ву
Ченгду Мэдээлэл технологийн их сургууль
Тооцооллын шинжлэх ухааны салбар, Хятад (610225)

ХУРААНГУЙ
Сургалтын үйл ажиллагаанд CDIO-г хэрэглэснээр инженерийн ангид мэдлэг
дамжуулах, багаар ажиллах, практик хэрэглээ гэх мэт зүйлийг багтаасан олон
тусгай төслүүдийг загварчилж болно.
Мэдлэг түгээлтийн онолын харилцах түвшин, мэдлэгийн орчны багтаамж,
сургалтын орчин, хүлээн авагчийн орчин, үйл ажиллагааны орчин гэх зэрэг
хүчин зүйлүүд оюутныг үнэлэхэд нөлөөтэй гэж үзсэн. Мэдээллийн шинжлэх
ухааны ангид суралцдаг инженерийн ангийн 400 оюутнаас санал асуулга авав.
Санал асуулгын үр дүнг боловсруулахад “zero-order” корреляцын
коэффициентийг ашигласан. Дараах хүчин зүйлүүд илүү нөлөөлдөг болох нь
харагдлаа. Үүнд:
 Мэдлэг түгээхэд практик хэрэглээний төслөөс онолын шинжилгээний
төсөл илүү үр дүнтэй
 Мэдлэг түгээхэд нэг оюутан оролцох төсөл нь цөөн хүнтэй ажиллах
төслөөс илүү үр дүнтэй
ТҮЛХҮҮР ҮГ: Мэдлэг түгээх, CDIO төслийн загварчлал, санал асуулга
1. ОРШИЛ
Мэдлэг түгээлт нь боловсролын үйл ажиллагааг сайжруулахад чухал зүйл юм
(Хюберман 1990). Хэдий тийм ч сургахуй шинэ арга болон харилцааны шинэ
технологиуд нь сургалтын үйл ажиллагааг оюутанд ойлгомжтой болгож байна.
Сургалтын агуулгын хувьд ангийн системтэй сургалтын төсөл
болон
инженерийн оюутнуудын дадлага ажлын төсөл хооронд том орон зай байна.
Андерсон (1992) энэхүү орон зай яагаад гарсан учрыг тайлбарласан. Үүнд:
Төслийг загварчлагч дизайнер нь ихэвчлэн шинэ сургалтын төслийн үр дүнг
бусдад түгээн дэлгэрүүлэхийн оронд оюутнуудаас сонирхолтой хандах, цаг
хугацаа зарцуулах, хүчин чармайлт гаргахыг хүсдэг. Энэ нь загварчлагдсан
сургалтын төсөл оюутанд хүрэхэд гол саад болж байна. Нөгөө талаас дээр
дурьдсан төсөл хоорондын ялгаа нь оюутнуудаас шалтгаалж байна.
Загварчлагдсан төслийн шинэ мэдлэгийг тусгаж авахыг эсэргүүцсэн
дадлагажуулагчидын эсэргүүцэл, оюутны хязгаарлагдмал чадамж болон ур
чадвар нь зөвшөөрөгдсөн үр дүнгийн мэдлэгийг хэрэглэхэд гол саад бэрхшээл
нь болдог. Төслийн дизайнер болон оюутнуудад төслийн үр дүнгээс хүртэх
мэдлэгийн түвшин өндөр байх нь чухал. Төслийн дизайнер болон оюутан
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хоорондын мэдлэг түгээлт нь өдөөсөн, дэмжсэн хэлбэртэй байх нь тэдний
хоорондын үл ойлголцлыг багасгана. Энэхүү өгүүлэг нь CDIO –аргыг хэрэглэсэн
инженерийн ангиудад мэдлэг түгээлтийн ямар хэлбэр үр дүнтэй байсан талаар
хийгдсэн судалгааны ажлын товч тоймоор эхэлж байна. Эдгээр судалгааны
тойм дээр үндэслэн 1-р зурагт үзүүлсэн мэдлэгийг түгээх загварыг танилцуулж
байна. Энэхүү загвар нь нөхцөл байдлаас хамаарах мэдлэгийн агуулга,
сургалтын агуулга, хүртэгчийн агууламж, үйл ажиллагааны орчин гэсэн 4 хүрээг
хамарна.

Зураг1. Мэдлэг түгээлтийн загвар

Инженерийн ангийн 400 оюутнаас дижитал зургийн аргаар мэдлэг түгээлтийн
зураг дээр санал асуулга аван өгөгдлийг “Тэг” корреляцийн коэффициентоор
шинжлэв. Энэхүү өгүүллэгийн зорилго нь боловсролын салбарын мэдлэг түгээх
үйл явцад CDIO-г ашиглах боломжийг судлах юм. Судалгааны дүнд сургах үйл
явцад мэдлэг түгээх ажиллагааг илүү сайн ойлгох, мэдлэгийг амжилттай
түгээхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйлийг тодорхойлж, CDIO-г инженерийн
сургалтанд хэрэглэх орчинг бий болгоно.
2.Судалгааны чиглэлүүд
2.1 Мэдлэгийн агуулга

Мэдлэг түгээхэд нөлөөлөх 9 хүчин зүйлийг дөрвөн том бүлэгт хуваан 1-р зурагт
харуулсан. Мэдлэг нь артикулабилити (articulability) болон имбэдэднэс
(embeddedness) гэсэн 2 шилжсэн мэдлэгээс бүрдэнэ.
2.1.1 Артикулабилити мэдлэг

Мэдлэг амжилттай шилжихэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйлийн нэг нь
“Артикулабилити” мэдлэг юм. Энэ нь аливаа зүйлийг бичих, зурах, дүрсэлсний
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дүнд бий болно (Bresman 1999). Ер нь хүмүүс тайлбарлаж байгаагаасаа илүү
мэддэг бөгөөд тэр нь хуулбар шинжтэй байдаг. Липман (Lippman) болон Рулет
(Rumelt, 1982) нар хуулбар мэдлэгийг нь цааш хөгжүүлэхэд илүү хэцүү байдаг
гэж үзжээ. Хүний ямар ур чадвар мэдлэг шилжихэд нөлөөлөх вэ гэдгийг
асуулгын аргаар лавлаж тодорхойлно. Гэвч мэдлэгийг тодорхойлох
элементүүдийг тогтооход их хүндрэлтэй (Spender, 1996; Nonaka, 1994; Грант,
1996). Тодорхойгүй мэдлэгийг багшаас сурагчид зааж, сургахад илүү хэцүү
байдаг (Hakanson, Нобелийн, 1998, p.13).
2.1.2 Имбэдэднэс мэдлэг

Мэдлэгийн хүлээн зөвшөөрөгдөх шинж чанарыг “имбэдэднэс” мэдлэг гэх бөгөөд
тэр нь оюутан, багш, багаж хэрэгсэл болон инженерийн сургалтын орчинд
агуулагдаж болно (1-р зургийг хар). Энэ нь мэдлэг шилжихэд хүний оролцоо
заавал байх шаардлагагүй гэдгийг илтгэж байна. Оюутнууд ихэнхдээ сурган
заах арга зүйн багаж хэрэгсэл болон аргачлал бүхий туршлага чадвартай
хүнээс сурч чаддаггүй (Moreland нар., 2006). Мэдлэг нь зарим төрлийн анги
танхимд агуулагдаж болно. Ийм мэдлэг илүү нимгэн, амьдралын мөчлөгийн
тодорхой үе шатанд илүү зузаарах боловч түүнийг түгээхэд маш хэцүү байна
(Abernathy болон Utterback, 1978 байх; Utterback, 2001 он). Мэдлэг олон
төрлийн элементэд агуулагдаж болдог бөгөөд тэрээр загварчлагдсан төслөөс
хувь хүний оролцоогүйгээр ямар нэг байгууллага руу шилжих боломжгүй. Дараа
нь хүчтэй “имбэдэднэс” бүхий мэдлэг бага “имбэдэднэс” бүхий мэдлэгээс илүү
хэцүү шилжих төлөвтэй байна.
2.2 Сургалтын агуулга
Сургалтын агуулга нь сургах болон сурахад нөлөөлөх физик орчин, нийгмийн
орчин, байгууллагын дүрэм журам, хувь хүний шинж чанар гэх мэт зүйлийг
багтаана.
2.2.1Физик орчин
Физик орчин гэдэг нь сурах болон сургах үйл ажиллагаа явагдах анги танхимыг
хэлнэ. Тухайлбал, анги танхимын зарим ширээний байрлал нь сурагчдын
харилцааг дэмжих, зарим нь бусдыг идвэхгүй болгодог байна. Мөн гэрэлтүүлэг
(уншихад хангалттай боловч хурц гэрэл нь тааламжгүй мэдрэмж төрүүлэх),
дулааны систем (хэтэрхий халуун байх нь хүмүүсийг ядраадаг, хэтэрхий хүйтэн
үед даарч биеийн мэдрэмждээ анхаарлаа илүү хандуулах), хичээлийн цаг
болон өдөр нь бусад нөлөөлөх хүчин зүйлс болдог.
2.2.2 Нийгмийн орчин
Багш болон оюутан хоорондын харилцаа нь нийгмийн орчинг бүрдүүлэх бөгөөд
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анги доторх ёс зүйн хэм хэмжээ чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Багш нь оюутнуудтай
хэрхэн харьцаж байгаа, оюутан болон багш хичээлийн үр дүнг ямраар
төсөөлснөөс хамаарч танхимын харилцаа бий болно. Танхимын ёс зүйн хэм
хэмжээнд нас, хүйс, анги, үндэстэн ястан нөлөөлнө.
2.2.3 Байгууллагын дүрэм журам
Байгууллагын дүрэм журам нь ёс зүйн хэм хэмжээтэй ижил үүрэг гүйцэтгэдэг
боловч багш, оюутнууд түүнийг илүү хүлээн зөвшөөрдөг. Тухайн байгууллага
дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын аргууд, түүний гаднах заагийг
тодорхойлох,
багш нарыг зоригжуулах,
оюутныг идвэхжүүлэх бүх үйл
ажиллагааг тусгана. Байгууллагын дүрэм журам нь түүний үнэ цэнэ, цаашдын
зорилго, авах арга хэмжээг тодорхойлно. Сургалтыг яаж үнэлэх вэ гэдэг нь
байгууллагын дүрэм журмаар зохицуулагдана.
2.2.4 Хувь хүний шинж чанар
Багш бүр өөрийн хувь хүний шинж чанартай бөгөөд тэр нь хичээлийн өдөр
тутмын байдалд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байдаг. Үүнээс гадна багшийн
сургах болон заах аргыг эзэмшсэн байдал, өөрийн ур чадвар, хандлага нь хувь
хүний шинж чанарт хамаарна. Багш оюутнаа чадна гэдэгт итгэсний үндсэн дээр
оюутнаа зоригжуулах, түүнийг дэмжих байдлаар харилцана. Оюутнаа хэн бэ
гэдгээс сургах үйл ажиллагааг эхлэх нь багшийн чухал чадварын нэг юм.
Багш нар амжилтанд хүрэхийн тулд өөрсөддөө болон оюутандаа итгэж, тухайн
хичээлийг чухал гэдгийг ойлгоно.
2.3 Хүртэгчийн агууламж
2.3.1 Багаар суралцах
Багаар ажиллах нь гишүүдийн үүрэг хариуцлага, нөхөрлөлийг бэхжүүлэх болно.
Баг доторх хэн нэгэн хүн ажлаас залхах байдал бараг гардаггүй. Учир нь ийм
байдал бусдын хүч хөдөлмөрийг үр дүнгүй болгох, бусдын хүндлэлийг алдах
сөрөг талтай. Товчоор хэлбэл, баг доторх хүн бүр хариуцлага хүлээхэд маш
олон хүчин зүйл түлхэц болно. Цаашилбал, багаар ажиллах явцад урьд нь
таньдаггүй байсан үзэл бодол нэгтэй хүмүүстэйгээ харилцаа холбоо тогтоох
боломж гардаг. Тэд нэг нэгэнтэйгээ их бага ямар нэг хэмжээгээр холбогдож,
харилцааг бий болгоно. Бусдын тусламжийг авснаар бид ганцаардлаас салж,
бусдад хэрэгтэй гэдгээ мэдэрнэ.
2.3.2 Уламжлалт суралцахуй
Ангид суралцах арга барилыг эзэмшснээр оюутны мэдлэг дамжуулан авах
чадвар нэмэгддэг болохыг олон судлаачид онцолж байна (Aubrey болон Cohen,
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1995). Хэдийгээр мэдлэг сайн хүлээн авагч руу шилжсэн ч, түүнийг хэрэглэхгүй
бол үр дүнд хүрэхгүй. Мэдлэгийг байнга баяжуулж байх хэрэгтэй. Хүн бүр сурах,
бодох, хэлэлцэх байдлаар суралцах үйл ажиллагаагаа амжилтад хүргэнэ
(Стюарт, 1996). Хүлээн авагч гэдэг нь сургалтын хэв журамыг дагаж мөрдөх,
суралцах чадвар бүхий оюутанг хэлнэ.
2.4 Үйл ажиллагааны агуулга
Мэдлэг дамжуулах тухай судалгааны ажлуудыг харахад энэ нь харилцан
хамааралтай гурван төрөл байна. Үүнд: Мэдлэгийн “Имбедэднэс” үнэлэхэд
чиглэсэн: оюутан хоорондын ялгааг багасгахад чиглэсэн: удирдагын түвшинд
удирдан зохион байгуулах: CDIO заах аргыг хэрэгжүүлэх үед мэдлэг шилжүүлэх
үйл ажиллагааны агуулгыг дадлага руу шилжүүлэх нь чухал юм.
3.Аргууд
3.1 Санал асуулгын арга
Энэхүү судалгаанд мэйл-ээр санал асуулга авах аргыг хэрэглэн компьютераар
суралцаж буй хоёроос дөрөвдүгээр ангийн 400 оюутан хамрагдсан.
Инженерийн ангид заах CDIO загварыг мэдлэг дамжуулахад хэрэглэх тул
эдгээр оюутнуудыг зорилтот бүлэг болгон авсан. Нийт зургаан долоо хоногийн
хугацаанд 362 хувилбараас хариултын эрэмбээр 81 %-ыг эзлэх хорин таван
хэрэгцээт хариуг цуглуулсан. Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь эрэгтэй оюутан
байсан (компьютерийн шинжлэх ухааны салбарт эрэгтэй оюутан илүү их
байдаг) бөгөөд тэдгээрийн 25% нь бага, 34% нь дунд, 41% нь ахлах ангийн
оюутнууд байсан.
3.2 Хэмжилтийн арга
Энэхүү судалгааны загварын модел нь Пирс (2001)-ээс авсан мэдлэг
шилжүүлэлтийг хэмжих өөр хоорондоо уялдаа бүхий есөн үндсэн мэдлэгийг
багтаана. Үүнд: мэдлэг шилжүүлэлтийн амжилтыг (Альфа = 0.76) хэмжих
нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Мэдлэгийн агуулгад зориулагдсан “олоход хэр хялбар байх”, “мэдлэгийг
ойлгоход шаардлагатай мэдээлэл” (альфа = 0.74), мэдлэгийг ашиглан хэрхэн
хурдан, хялбар туршлага хуримтлуулах” (альфа = 0.61), сурган заахад
зориулагдсан мэдлэг хэрхэн шилжиж буйг ойлгоход дөхөм болох дөрвөн
хүртэхүйн асуултыг оролцогчидоос асуусан. Үүнд: Харилцаанд хүндрэл үүсэж
буй эсэх (Альфа = 0.63); загварчилсан төслийг орж буй ангийн орчинг Альфа =
0.83 хэмжсэн. Хүртэгчийн хувьд багаар ажиллах (альфа = 0.73) болон
суралцах соёл (альфа = 0.76) байв. Эцэст нь үйл ажиллагааг тэдгээрийн
дундаж болон стандарт хазайлтыг хавсралт А-д харуулав.
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4. Үр дүн болон хэлэлцүүлэг
Хувьсагч хоорондын “bi-vibrate” корреляцын коэффициент, “Zero-order”-ыг
тооцоолж 1-р хүснэгтэд тусгав. Бид p<0.001; p<0.01; p<0.1 утгыг авлаа.
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Мэдлэг шилжүүлэх нь сургалтын аргууд, загварчлагдсан төслийг сайжруулахад
чухал үүрэгтэй. Бидний олж тогтоосноор “байгууллагын дүрэм журам”, “багаар
суралцах”, “хувь хүний шинж чанар”, “мэдлэг шилжүүлэлтийн амжилт”, “ мэдлэг
шилжүүлэх үйл ажиллагаа“ нь мэдлэг түгээлттэй хүчтэй хамааралтай байна.
Ихэнх тохиолдолд төсөлдөх мэдлэгийн нарийн төвөгтэй байдлаас хамааран
оюутан ойлгож, өөртөө тусгаж авахад хүндрэлтэй байдаг. Сургалтын үйл
ажиллагаандах эдгээр хүчин зүйлийн оролцоо нь мэдлэгийг тусгаж авахад
дарааллыг үүсгэж байна. Мэдлэг шилжүүлэлтэд нөлөөлөх бидний судалсан
хүчин зүйлүүдээс гадна өөр хүчин зүйлүүд байна. Бидний тогтоосноор дадлага
дээр суурилсан төсөл нь онолд суурилсан төслөөс, багаар ажиллах төсөл нь
нэг хүн хийх төслөөс илүү үр дүнтэй байна. CUIT-ийн нарийвчилан зааж сургах
шаардлагатай тул CDIO заах аргын зарчмыг нэвтрүүлэн зарим нэг шинэчлэлийг
санал болгож байна.
Нэгдүгээрт, бид MOOC сүлжээний орчин үеийн заах аргыг англи хэл дээр
хичээллэдэг инженерийн ангийн оюутнуудад ашиглаж байна. МООС сургалтын
систем нь оюутнуудыг илүү идэвхтэй болгох, ангийн бүх оюутныг хэлэлцүүлэгт
оруулах, бие биенээсээ суралцах боломжийг нээх зорилготой.
Хоёрдугаарт, бид "суралцах болон дадлага" хийх аргыг нэвтрүүлснээр онол
бүрийг дадлагын төсөлтэй холбоно. “Бодит туршилт болон дадлага” төслөөр
оюутан мэдлэгийг ойлгож хэрэгжүүлдэг. Энэ нь мэдлэгийг шилжүүлэх хамгийн
сайн аргуудын нэг юм.
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Гуравдугаарт, оюутнууд хэд хэдэн баг болон хуваагдаж, мэдлэгийн тухай
ярилцаж, багшийн загварчилсан төслийг хийнэ. Мэдлэгийн үйл ажиллагаа нь
багш нарын боловсруулсан онцгой даалгавар байх бөгөөд оюутнууд өөрсдөө
сонголтоо хийнэ.
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13. ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН БҮС НУТГИЙН ИХ СУРГУУЛИУДАД CDIO
САНААЧЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦОГЦОЛБОР СТРАТЕГИ

А.П.Лунев, А.В.Федотова, А.В.Рыбаков
Астрахань Мужийн Их Сургууль

ХУРААНГУЙ

Астрахань Мужийн Их Сургууль 2012 оноос хойш CDIO санаачилгын хүрээнд,
түүний үзэл баримтлалд нийцүүлэн инженер бэлтгэх хөтөлбөрийг загварчилж
байна. АМИС нь сурган хүмүүжүүлэх онолын боловсролоос бие даалтад
суурилсан боловсролд шилжих эх стратегийг сайтар судлан хэрэгжүүлж байгаа
юм. Тус арга нь үр дүнтэй болохыг үнэлгээний хөтөлбөрөөр нотолсон ч хэд
хэдэн бэрхшээл тулгарч байгаа нь мөн тогтоогдсон. Амжилттай хэрэгжүүлэх гол
хүчин зүйл нь оюутнууд боломж бололцоогоо бүрэн ухамсарлахуйц бүтээлч уур
амьсгалыг их сургуулийн орчинд бүрдүүлэх явдал байдаг. Энэ бол их
сургуулийн үндсэн зорилгуудын нэг юм.

ТҮЛХҮҮР ҮГС

Хөтөлбөрийн үнэлгээний дүн, заах арга зүйн шинэ технологиуд, ур чадвар ба
өрсөлдөх чадварыг хөгжүүлэх. Стандартууд: 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12.

Одоогийн судалгаа, технологийн салбарыг чадавхжуулж, шинэ салбаруудыг
хөгжүүлэхэд техник, технологийн хувьд тодорхой хэмжээний хүндрэлтэй боловч
инженерүүдийн мэргэшил, бүтээлч чадавхын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж
өгөх юм. Инженерийн мэргэшил дотроо олон төрөл зүйл болохын хувьд нийтлэг
“инженерийн загвар”-ыг бүтээх нь нарийн түвэгтэй үйл явц байдаг. Улс орнууд
сургалтын чанарын тодорхой шаардлага, инженерийн мэргэшлийн үнэлгээ
бүхий өөрийн гэсэн тогтолцоотой байдаг (ABET, FEANI, WA гэх мэт).
Орос улсын хувьд их дээд сургуулиуд өнөөгийн технологийн өөрчлөлт
шинэчлэлтийн хурдтай түргэн шуурхай нийцэж ажиллах механизм дутмаг
байна. Үүний шалтгаан нь ахлах болон дунд боловсролын байгууллагуудад
сургалтын процессыг төлөвлөхөд Боловсролын Стандартаар зарим хориг
тавьсан байдагтай холбоотой байж болох юм. Өнөөдөр Оросын дээд
боловсролын олон байгууллага дэлхийн боловсролын тогтолцоонд идэвхтэй
нэгдэж, заах арга зүйн дасан зохицомтгой, уян хатан технологи, сургалтын
процесс төлөвлөлт зэргийг тогтолцоондоо нэвтрүүлж, хөгжүүлж байна.
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Астрахань Мужийн Их Сургууль 2012 оноос хойш CDIO санаачилгын хүрээнд,
түүний үзэл баримтлалд нийцүүлэн инженер бэлтгэх хөтөлбөрийг загварчилж
байна. АМИС нь сурган хүмүүжүүлэх онолын боловсролоос бие даалтад
суурилсан боловсролд шилжих стратегийг анхны хувилбараар нь сайтар
судлан хэрэгжүүлж байгаа юм. Үүний тулд заах арга зүйн шинэ технологийг
хэрэгжүүлэх найдвартай механизм шаардлагатай болсон (тодорхой инноваци
бүхий бие даан ажиллах механизм). Уг механизм нь Оросын явуулж буй
боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд, CDIO “Сэдэх-Загварчлах-Турших-Ашиглах”
загварын мэргэжлийн форматад тулгуурлах шаардлагатай юм.
CDIO-ийн хүрээнд АМИС-ийн хэрэгжүүлж буй заах арга зүйн шинэ технологийг
хэрэгжүүлэх шинэ механизм нь оюутнуудад дараах гурван үндсэн чадварыг
олгох зорилготой:
1. Онолын гүнзгий мэдлэг авах
2. Шинэ бүтээгдэхүүн, тогтолцоог бүтээж, ажиллуулж сурах
3. Нийгэм дэх шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийн ач холбогдол,
нөлөөллийг ойлгож мэддэг байх
Астрахань Мужийн Их Сургууль 12-р стандартын дагуу CDIO-г нэвтрүүлснээс
нэг жилийн дараа хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээ хийсэн. Санал асуулгыг тус их
сургуулийн оюутан, багш нараас авсан болно.
CDIO стандартыг дагаж мөрдөнө хэмээн 43 хувь нь өөрсдийгөө үнэлсэн нь гол
үр дүн байлаа. Ихэнх багш нар CDIO стандартын талаар ойлголттой болсон ба
хичээл заах явцдаа ашиглахад бэлэн байгааг судалгаа харуулсан юм (1-зураг).

Зураг 1. Астрахань Мужийн Их Сургуулийн багш нарын CDIO стандартын талаар
ойлголтын түвшин болон ашиглахад бэлэн байдал
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Үр дүн жигд ойролцоо гарсан нь хөтөлбөрийн үнэлгээний тоон үзүүлэлтийн
стандарт; хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх болон хэрэгжүүлэхийн “өмнө”, “хойно” үеийн
үр дүнгийн харьцуулсан шинжилгээг бататгахын тулд асуултуудыг илүү нарийн
задалж судалсантай холбоотой. Багш, оюутнуудын хариултуудыг харьцуулан
шинжилснээр инженер бэлтгэх хөтөлбөрийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх тус
механизмыг чухал үе шатуудад хуваарилж авч үзэх боломжтой болсон.
Өөрсдийгөө үнэлэх асуулгын үр дүнг бүхэлд нь 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 1.
Хөтөлбөрийн үнэлгээний дүн
CDIO стандарт

CDIO хөгжлийн ерөнхий
нөхцөл болох нь

CDIO сургалтын үр дүн

Сургалтын нэгдсэн
хөтөлбөр
Инженерийн ухаанд
суралцагчдад зориулсан
танилцуулга хичээл

Загварчлах-Хэрэгжүүлэх
дасгал ажлууд

CDIO ажиллах орчин

Сургалтын нэгдмэл арга
барил

Эрчимтэй сургалт

Факультетын чадамжийг

Стандарт мөрдөлтийн үнэлгээ
1. CDIO зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийг
шаардлагатай гэж үзсэн
2. Хэд хэдэн мэргэжилд (Роботжуулалт,
Биоинженерчлэл г.м) CDIO руу шилжих
төлөвлөгөө зохих ёсоор хэрэгжсэн.
3. Эрдмийн Зөвлөл CDIO зарчимд суурилсан
сургалтын шинэ хөтөлбөрийг баталсан.
1. Сургалтын үндсэн хөтөлбөрөөр мэдлэг, хувь
хүний болоод хүнтэй харилцах ур
чадваруудад суралцана.
2. Сургалтын үр дүнг багш, оюутнууд, төгсөгч
нар, салбарынхан зэрэг бүх талууд хүлээн
зөвшөөрсөн.
1. Бид хичээлүүдийг, түүгээр гарсан үр дүн, ур
чадвар, амжилттай нь харьцуулдаг болсон.
2. Сургалтын хөтөлбөр нь хичээлүүдийн
харилцан хамааралтай байдлыг хангаж өгсөн.
1. Удиртгал хичээл орох шаардлагатай гэж
үзсэн.
2. “Инженерийн ухааны танилцуулга”хичээлийг
бид “Роботжуулалт”-ын сургалтын хөтөлбөрт
дэлгэрэнгүй оруулсан.
1. Сургалтын хөтөлбөр нь инженерийн
мэргэжлээрээ тодорхой дадлага туршлага
хуримтлуулах боломж олгодог.
2. Түвшин ахих тусам хүндрэх зарчмаар
инженерийн ажилтай холбоотой дор хаяж 2
төсөл/бие даалтын ажил гүйцэтгэдэг.
1. Нэлээд хэдэн мэргэжилд ажлын байр бий
болгож, одоо ажиллаж байна.
2. Дараагийн хичээлийн жилд нэмэлт ажлын
байрууд бий болгохоор төлөвлөсөн.
1. Сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх ажил нь ажлын
нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу явдаг.
2. Сургалтын нийлмэл арга барил нь амжилттай
хэрэгжиж байгаа.
1. Эрчимтэй сургалтын аргыг сургалтын ерөнхий
үйл явцад шингээсэн.
2. Ихэнх факельтетууд эрчимтэй сургалтын арга,
техникийг бүрэн эзэмшсэн.
1. Факультет нь хувь хүний болон бусадтай
харилцах ур чадвар, бүтээгдэхүүн, процесс,

Үнэлгээ

1

2

3

1

2

3

1

3

3
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сайжруулах
2.
1.
CDIO ур чадварууд
эзэмшсэн байдлыг үнэлэх

2.
3.
1.

CDIO хөтөлбөрийг үнэлэх
2.

тогтолцоог бүрдүүлэх ур чадварт голлон
анхаарч, чадамжаа дээшлүүлэх сургалт авдаг.
CDIO-ийн гишүүн, гадны их сургуулиуд дээр
сургалт, семинар зохион байгуулдаг.
Үнэлгээний аргуудыг сургалтын бүтэн
хөтөлбөр (хичээлүүдийн ажлын хөтөлбөр)-ийн
турш ашигладаг.
Үнэлгээний аргуудыг бүх хичээлд ашигладаг.
Оюутнууд хичээлийн явцад ангийнхныхаа
ахиц дэвшлийг үнэлдэг.
CDIO стандартыг баримталж хөтөлбөрийг
үнэлэх шаардлагатай гэж зөвшөөрсөн.
Бид үнэлгээний аргуудыг харьцуулан сонгох
болсон.

3

1

Өөрсдийгөө үнэлэх үнэлгээний үр дүн нь зарим “саад”-уудыг илрүүлэхэд дөхөм
болсон. Давах арга зам нь дунд сургуулийн хүүхдүүдэд мэргэжлийн чиг
баримжаа олгож, боловсролд хандах хандлагыг өөрчлөх замаар урт
хугацаандаа инженер бэлтгэх сургалтын шинэчлэлийг хийх явдал юм. “Дунддээд” боловсролын процессыг нэгтгэх, дунд сургуулийн хүүхдүүдэд ур чадвар,
бие даасан ажиллагаанд суурилсан аргачлалыг танилцуулах зорилгоор АМИС
нь багш нарт зориулсан Семинар, Сургалтын өдөрлөг зэргийг олон улсын
мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан.
АМИС-ийн инженер бэлтгэх сургалт нь үндсэндээ төрөл бүрийн оюуны
ажиллагаа, бодох хэв маягт суурилсан “системт сэтгэлгээ”-г хөгжүүлэхийг
зорьдог. Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрийг боловсруулахад модульд суурилсан
арга хамгийн үр дүнтэй болох нь тогтоогдсон. Тус арга нь дараах
элементүүдээрээ онцлогтой:
• Суурь түвшний модуль
• Дунд түвшний модуль
• Ахисан түвшний модуль
• Мэргэшүүлэх модуль (тусгай хичээлүүдээр мэдлэгээ өргөжүүлж, дадлагажих)
Сургалтын зарчим нь хоёр хэмжээст үзүүлэлттэй. Дээд боловсролын
хөтөлбөрийн босоо тэнхлэг нь судалж буй хичээлийн хүрээнд сургалтын
материалыг логик дараалалтай эзэмшүүлэх, өмнөх сэдэв нь дараагийн
сэдвийнхээ хөрс нь болж өгөхөд оршино. Сургалтын процесс нь босоо
чиглэлийн дагуу тогтмол өсөх буюу өөрөөр хэлбэл хялбараас хүнд рүү чиглэнэ.
Хэвтээ тэнхлэгийн дагуу олон талт мэдлэгийн системийн байршлыг тогтоох
буюу хичээл бүрээр инженерийн болон бусад салбарт ашиглаж болох жишээг
тодорхойлсон байна.
Инноваци бүхий инженерийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах
хичээлүүдийг бид оюутнууддаа орсон. Уг тусгай хичээл нь олж авсан мэдлэг,
бүтээлч чанар, төсөөлөл, тогтолцоонд анализ, синтез хийх чадвар,
тогтолцооны инженерчлэл, аливаа юмсыг зохион бүтээхдээ асуудлыг
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томьёолох, шийдвэрлэх чадваруудын практик хэрэглээг бий болгоход оршино.
АМИС дээр оюутнууд инновацийн компанийн үйлдвэрлэлийн менежмент,
стратегийг хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлэхэд мэргэжлийн талаас
оролцоход, тэдний ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой “Суурь үйлдвэрлэл ба
6 сигма” нэртэй тусгай хичээлийг боловсруулсан.
Тэнхимийн чадамжийг сайжруулж, сургалтын шинэ траекторийг (2-5,7,8,11-р
стандарт) нэвтрүүлэх зорилготой тус технологиудын үр ашгийг хэмжихийн тулд
бид ялгаатай бүлгүүдийн (өөр оны багш, оюутнууд) дунд сургалтын чанар,
оюутны мотивацийн өсөлт, CDIO стандартыг хэрэгжүүлсний дараах ирээдүйн
мэргэжлийн аливаа үйл ажиллагаанд бэлтгэгдэхтэй холбогдсон санал асуулгын
судалгаа явуулсан. Үр дүнг 2-р зургаар үзүүлэв.

Зураг 2. Сургалтын чанар, оюутны мотивацийн өсөлт, CDIO стандартыг
хэрэгжүүлсний дараах ирээдүйн мэргэжлийн аливаа үйл ажиллагаанд бэлтгэгдэхтэй
холбогдсон санал асуулгын судалгааны үр дүн

Сургалтын хөтөлбөрүүдийг загварчлахын сацуу CDIO стандартуудыг үр дүнтэй
ашиглахын тулд бид хичээлийн хөтөлбөрийг нарийн судалж, оюутнуудад
хичээлтэй холбоотой мэдлэгээс гадна хувь хүний болоод бусадтай харилцах ур
чадвар, бүтээгдэхүүн, тогтолцоог бий болгох ур чадваруудыг олгох нэмэлт
өөрчлөлтүүд оруулж өгсөн. Ийм сургалтын хөтөлбөрт хичээлүүд бие биенийхээ
дутууг нөхөж, агуулгаараа харилцан уялдаж, зорьсон үр дүнг гаргадаг. Энэ нь
нарийн төлөвлөгөө боловсруулахаас гадна хичээлүүдийн харилцан хамаарал,
CDIO ур чадваруудыг бодолцох шаардлагатай гэсэн үг юм. CDIO-ийн
дэвшүүлдэг сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хэд хэдэн загвар байдаг.
Инженерийн мэргэжлийн онцлогийг харгалзан үзэж бид хичээлүүдийг багцлах
загварыг сонгосон. Хоорондоо харилцан хамаарч, уялдаж, давхцах боломжтой
хичээлүүдийг нэг багц болгосноор оюутнууд бодит асуудлыг шийдвэрлэхэд
ялгаатай хичээлүүдийн мэдлэгийг огтлолцуулах шаардлагатайг ойлгож авдаг.
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Бие даан ажиллах зарчимд суурилсан сургалт явуулах нь CDIO санаачилгыг
амжилттай хэрэгжүүлэх гол хүчин зүйл юм. Бие даалтын ажил нь зөвхөн
загварчлах, багаар ажиллахаар хязгаарлагдахгүй. Хэрэв бие даан ажиллах
төслүүдийг зөв зохион байгуулж чадвал оюутнуудад инженерийн шинжлэх
ухааны үндэс суурийг судалж мэдэхэд нь туйлын тустай арга юм. Өөрөөр
хэлбэл мэргэжлээ гүн гүнзгий ойлгож, үндсэн ухагдахуунаар нь суралцах
боломж олгодог.
Бие даалтад суурилсан сургалтыг боловсролын процесст нэвтрүүлэх хэд хэдэн
хувилбар бий. Эдгээр хувилбаруудыг шинжилж үзээд бид хичээлүүдийг салгах
болон холих/нэгтгэх аргыг сонгосон. Ингэснээр хичээлийн цагийн 75 хувьд
зөвхөн тухайн хичээлийн агуулгыг зааж, харин үлдсэн хувьд ялгаатай
хичээлүүдийг нэгтгэсэн нэг бие даалтыг гүйцэтгэхэд зориулах юм. Ингэснээр
оюутан бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үзсэн хичээлүүдээсээ харилцааны
болон технологийн чадваруудыг нэгэн зэрэг ашиглаж сурна.
Хичээлүүдийн харилцан хамаарлыг үзүүлсэн бүдүүвч зураг болон бие даан
гүйцэтгэх даалгавруудад шаардлагатай “орц”, “гарц” чадваруудыг заасан байна.
Академик хичээлийн ийм модульд (1-р зураг) тухайлбал, бие даан ажиллах
даалгаврын жишээ нь ачааны даац, дээд хурд, хэмжээ, хөдөлгөөнийг нь зааж
өгсөн бүх төрлийн зам дээр явах гурван дугуйт хөдөлгөөнт робот бүтээх байж
болно. Хэрэглэгч өөрөө угсрах нэмэлт хэрэгслүүдийг тогтоох хавтан, тогтоох
хэмжээ, холбох хэсэг зэргийг мөн тодорхой зааж өгнө. Модульд багтсан бүх
хичээлийн агуулгаас оролцсон эсэх нь бие даалтын ажлын биелэлтийн гол
шалгуур болно. Энэхүү бие даан ажиллах даалгаврыг гүйцэтгэсэнээр уг
хичээлүүдээр олгох ур чадварыг эзэмших юм.
Боловсролын процессыг шинэчлэн зохион байгуулах нь оюутныг
мотивацижуулах чухал хүчин зүйл болдог. Мэдлэгийн процесс, оюутнуудын
эзэмшиж буй ур чадварын түвшинг нэгдсэн журмаар хянах хяналт нь хичээл тус
бүрийн агуулга хийгээд тэдгээрийг холбох уялдаа холбоонд багтсан байдаг.
АМИС-ийн (модулиудыг тооцсон) сургалтын хөтөлбөрийг бүрдүүлэгч үндсэн
нэгжүүдэд нийлмэл бие даалтын ажлуудын өгөгдлийн сан болон үнэлгээний
хэрэгслүүд гэж байдаг. Нийлмэл бие даалтын ажлаар, оюутнууд нэг мэдлэгийн
салбарын судалгааны аргачлалыг өөр салбарт хөрвүүлэн ашиглах,
аргачлалуудыг шинэ нөхцөл байдалд ашиглаж чадаж байгаа эсэхийг үнэлэх
зорилготой. Хичээлүүдийн уялдаа холбооноос ийм нийлмэл даалгавар үүсэх ба
энэ нь оюутанд практикийн, шинжлэх ухааны, онолын мэдлэг олгоход чухал
үүрэгтэй юм.
Тус арга нь үр дүнтэй болохыг үнэлгээний хөтөлбөр (12-р стандарт) нотолсон ч
хэд хэдэн “саад” тулгарч байгаа нь мөн тогтоогдсон. Амжилттай хэрэгжүүлэх
гол хүчин зүйл нь оюутнууд боломж бололцоогоо бүрэн ухамсарлахуйц бүтээлч
уур амьсгалыг их сургуулийн орчинд бүрдүүлэх явдал байдаг. Энэ бол их
сургуулийн үндсэн зорилгуудын нэг юм.
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Александр Лунев нь Астрахань Мужийн Их Сургуулийн ректор. Энэхүү судалгаанд
хүний нөөцийн менежмент ба Астрахань Мужийн Их Сургуульд CDIO-г хөгжүүлэх арга
зүй чиглэлээр оролцсон болно.
Анна Федотова нь Астрахань Мужийн Их Сургуулийн дэд ректор. Энэхүү судалгаанд
Астрахань Мужийн Их Сургуулийн хөгжлийн судалгаа ба инновацийн менежмент,
төслийн боловсролын арга зүйг хөгжүүлэх чиглэлээр оролцсон.
Алексей Рыбаков нь Астрахань Мужийн Их Сургуулийн технологийн шийдэл,
судалгааны институтын захирал. Энэхүү судалгаанд роботжуулалт, сургалтын
хөтөлбөр шинэчлэх арга зүй чиглэлээр оролцсон.
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14.ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР
ДҮНГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

Елена А. Муратова, Марина С. Таюрская
Томскийн политехникийн их сургуулийн үндэсний судалгааны төв

Хураангуй
Уг өгүүлэлд Томскийн политехникийн их сургуулийн хими технологи болон
цахилгаан техникийн бакалаврын түвшний сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнд
хийсэн судалгааны үр дүнг толилуулж байна. CDIO–ийн хөтөлбөрийн
сэдвүүдийн хүрээнд ажил олгогч, төгсөгч, багш болон оюутнуудыг хамарсан үр
дүнд суурилсан сургалтын үр дүнг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн
түвшинг үнэлэхийг оролдлоо. Бид хөтөлбөр тус бүрийг болон хөтөлбөрүүдийг
хооронд нь харьцуулсан. Санал асуулгын
үр дүнг дараахи байдлаар
тодорхойлов.





Сургалтын үр дүнг хөтөлбөр тус бүрээр тодорхойлох
Хөтөлбөрийн танилцуулга, модуль сургалтын үр дүнг засах
Хөтөлбөр хөгжүүлэгч болон багш нар үйлдвэртэй нягт хамтран ажиллах
Төгсөгчдийн үр дүнг болон юу сурах талаар ажил хэрэгч ярианд ажил
олгогчийг оролцуулах.
Уг өгүүлэлд Томскийн политехникийн их сургуулийн инженерийн
хөтөлбөрийг сайжруулах арга зүй болон үйл ажиллагааг судлан цаашдын
бодлогыг тодорхойлсон.
Түлхүүр үг: CDIO, үр дүнг үнэлэх, чадварын түвшин, оролцогч талуудын
судалгаа, сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах
Оршил
Томскийн политехникийних сургуулийн үндэсний судалгааны төвийн тэргүүлэх
чиглэл нь дэлхийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай инженерийн
хөтөлбөр боловсруулах асуудал. Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн
байгууллагын болон ажил олгогчийн шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөр
боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай байна.
Томскийн политехникийн их сургууль нь 2011 онд CDIO арга зүйд нэгдсэн
бөгөөд CDIO –ийн зарчмын дагуу бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийг засах,
шинэчлэх ажил эхэлсэн.[1]
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Одоо хийгдэж байгаа ажлууд нь инженерийн сургалтын хөтөлбөрт чанарын
үнэлгээ хийх, сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх, мэргэжилтний ур чадварыг үнэлэх
үнэлгээний механизмыг боловсруулах асуудал. Ажил олгогч болон олон улсын
магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын шаардлагатай уялдуулан сургалтын
хөтөлбөрийгболовсруулах нь тэдний хөгжлийн салшгүй хэсэг юм.
Зохиогчид CDIO силабусийн сэдвийн дагуу идэвхтэй санал асуулга болон
ярилцлагыг хамтрагч талууд ашиглан CDIO үндсэн дээр мэргэжлийн холбоод
болон үйлдвэрийн талуудын шаардлагыг тусгасан өөрийн гэсэн жагсаалтыг
боловсруулсан. Томскийн политехникийн их сургууль нь ажил олгогч болон
төгсөгчдөөс авсан судалгааны үр дүнг сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахад
тогтмол ашигладаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр судалгааны үр дүн нь сургалтын үр
дүнгийн түвшинг тодорхойлж байгаа боловч оюутан болон багш нар уг
судалгааны гадна байсан. Ийм учраас зохиогчид сургалтын хөтөлбөрийн үр
дүнг тодорхойлох, туршилтын үр дүнг харьцуулан шинжээчийн үнэлгээ авах
боломжийг хангахын тулд
сургалтын эцсийн үр дүнгийн үнэлгээний
механизмыг санал болгосон.
Үнэлгээний механизмыг боловсруулахдаа санал асуулгын үр дүнд хийсэн
бөгөөд дараахи даалгавруудыг өмнөө тавьсан.
Сургалтын үр дүнг тодорхойлохдоо сонирхогч талуудын сонирхлыг хангасан
сургалтын үр дүнг шаардлагатай түвшинд үнэн зөв, тодорхойлох;
Сургалтын үр дүнгээс олж авсан мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох. Сургалтын
хөтөлбөрийн чанартай холбоотой оролцогч талуудын янз бүрийн бүлгийн
хүлээгдэж буй болон олж авах сэтгэл ханамжийн түвшингтодорхойлох;
Сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнд хүлээгдэж буй болон олж авсан сургалтын
үнэлгээний зөрүү(хамгийн өндөр зөрүүтэй) болон хазайлтыг тодорхойлон
цаашдын шинжилгээнд ашиглан сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнг тодорхойлох;
Сургалтын үр дүнг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн асуулгын үр дүнд
харьцуулсан шинжилгээ хийж, сургалтын орчинг өөрчлөхөд чиглэсэн асуудлыг
системтэйгээр тодорхойлон тогтоох.
Уг өгүүлэлд Томскийн политехникийн их сургуулийн 2013 онд хоёр сургалтын
хөтөлбөрийн талаар явуулсан асуулгын судалгааны үр дүнгийн талаар бичсэн.
Санал асуулга
Хими технологи болон цахилгаан инженерийн
хөтөлбөрийг сонирхогч талууд судалгаанд оролцсон.

бакалаврын

сургалтын

3-4-р курсын оюутнууд Хөтөлбөрийн багш (эрхлэгч, хөтөлбөрийн удирдагч,
төслүүд, курсын ажил ба төгсөлтийн ажлууд, үйлдвэрийн дадлага)
Төгсөгч Ажил олгогч
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Асуултууд нь сургалтын үр дүнг тодорхойлох CDIO –ийн силабусийн
жагсаалтыг агуулсан. Судалгаанд оролцогчид одоо байгаа сургалтын
хөтөлбөрийн түвшин болон төгсөгчид мэргэжлийн ажлаа
амжилттай
эхлүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн ур чадварын түвшинг тодорхойлохыг
санал болгосон. ОролцогчдоосCDIO 2.0 силабусийн дагуу сургалтын үр дүнгийн
үнэлгээг тодорхойлсон.
Санал асуулгад оролцогчдоос CDIO 2.0 силабусийнбүрэлдэхүүн хэсгийн дагуу
санал авсан. CDIO 2.0 силабус бүрийн хувьд ур чадварын түвшинг
тодорхойлохдоо зохиогчид нэгтгэн дүгнэх хэмжээс буюу (Likert –ийн хэмжээс)–
ийг ашигласан. Feisel-Schmitz таксономтай хэмжээсийн түвшин бүр сургалтын
зорилтуудын түвшинтэй холбоотой буюу (1 –тодорхойлох, 2-тооцоолох, 3тайлбарлах, 4- шийдэх, 5 -дүгнэх) инженерийн үйл ажиллагаанд тохируулсан.
Энэ хамаарал нь ирээдүйн инженерийн сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөх,
агуулгыг өргөжүүлэх боломжтой болно.
Оролцогч талуудын бүлэг тус бүрийн хувьд дүн шинжилгээ хийх тусгай
асуултууд орсон. Санал асуулгыг авахдаа цаасаар болон электрон хэлбэрээр
авахаар янз бүрийн сонголтыг сонгосон нь хөтөлбөрийн удирдагч нарт
өгөгдлийг хурдан цуглуулах боломжоор хангасан.Асуулгын үр дүн шинжилгээг
доор харуулав.
Хүснэгт 1.
Сургалтын үр дүнд хүрсэн болон хүлээгдэж буй үр дүнгийн үнэлгээ
оноо

Сургалтын
зорилтын
түвшин
(Feisel-Schmitz таксоном)

5

дүгнэлт

4

шийдэх

3

тайлбарлах

2

тооцоолох

1

тодорхойлох

0

Онооны тайлбар
Ажил удирдах чадвартай ба шинэ
зүйл санал болгох
Ямар нэгэн зүйлийн хийх ашиглах
практик туршлагатай байх
Байдлыг бусдад тайлбарлах,
харуулах боломжтой байх
Энгийн шийдлийг(тооцооллыг) санал
болгох боломжтой байх
Даалгаврыг биелүүлэх бага зэргийн
туршлагатай байх
Сургалтын үр дүн байхгүй

Сургалтын үр дүнд хүлээгдэж буй түвшин
Сургалтын үр дүнд хүлээгдэж буй түвшний үнэлгээг 2 бүлэгт хувааж үзсэн
бөгөөд 1- цахилгааны инженер, 2-хими технологи тэмдэглээд зураг 1-д
үзүүлсэн.
Зураг1 ба 2-д харуулснаар ихэнх тохиолдолд оюутнууд болон төгсөгчдийн
сургалтын үр дүнд өгсөн оноо нь ажил олгогчдын онооноос өндөр байсан
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бөгөөд сургалтын үр дүн бол чухал оноо гэж үзсэн. Санал асуулгад оролцсон
бүх оролцогч талуудын хувьд аль аль хөтөлбөр наад зах нь 3-р түвшний дагуу
(байдлыг бусдад тайлбарлах, энгийн шийдэл санал болгох) хийгдэх ёстойгэж
үзсэн бөгөөд зарим нь 4-р түвшний дагуу (ямар нэг зүйлийг хийх, ашиглах
практик дадлагатай )байх ёстой гэж үзсэн. Хими технологийн инженерийн
хувьд дараахи 4 түвшний хувьд хөгжүүлэх хэрэгтэй бөгөөд үүнд: 2.1. аналитик
шийдэл ба асуудал шийдвэрлэх, 2.3. систем сэтгэлгээ, 2.5. ёс зүй, үүрэг
хариуцлага, 3.1. Багаар ажиллах, 4.7. инженерийн манлайлал. Цахилгаан
инженерийн хувьд дээр дурьдсан ур чадварууд дээр 3.2. Харилцаа чадварыг
сургалтын үр дүнд нэмэх хэрэгтэй гэж үзсэн.
Санал асуулгад аж ахуйн нэгж болон төгсөгчидтэй нягт хамтарч ажиллаж
байгааг дурьдсан боловч хүлээгдэж буй сургалтын үр дүн нь цахилгаан
инженерийн хөтөлбөрийн хувьд “ бодит байдлаас хол “ болсон гэж үзжээ.
Ерөнхийдөө хүлээгдэж буй түвшин
нь багшийн түвшин ажил олгогчийн
түвшингээс нэг оноогоор бага байна. Цахилгаан инженерийн мэргэжлийн багш
нар нь сургалтын үр дүнг гүйцэд үнэлээгүй ба үүнээс харахад өөрийн хичээлүүд
дээр сургалтын үр дүнд анхаарал хандуулаагүй байна.

Зураг1. Цахилгаан инженер мэргэжлийн хувьд хүлээгдэж буй үр дүнгийн түвшин
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Зураг2. Химиий технологич мэргэжлийн хувьд хүлээгдэж буй үр дүнгийн түвшин

Ажил олгогчид сургалтын эцсийн үр дүнгээс илүү энгийн шийдлийг санал
болгох гэдэгт 3-аас өндөр оноо бөгөөд ёс зүй, хариуцлага болон бусад үүрэгт
ажилд -2,5 оноо өгсөн байна. Сургалтын үр дүн нь 4,8 ба үйлдвэрлэгчдийн оноо
багш нарын онооноос 1-ээр их бөгөөд энэ нь оюутнууд туршлагагүй ба
судалгааны үр дүнг сонирхогч тал бүрийн хувьд 3-6-р зураг дээр харууллаа.
Шугам нь сургалтын үр дүнгээс хүлээгдэж буй шинжээчийн үнэлгээний дундаж
ба багана нь
олж авсан үнэлгээний дундажыг харуулж байна.Дараахи
хүснэгтэнд шинжээчийн үнэлгээний дундаж үзүүлэлтүүдийг харууллаа. Эдгээр
диаграм нь хүлээгдэж буй үр дүнгийн дундажийг олж авсан ур чадварын
үнэлгээний дундажтай харьцуулсан судалгаа хийх боломжийг олгож байна.
Ажил олгогчоос авсан санал асуулгын үр дүн
Цахилгаан инженерийн салбараас 11 ажил олгогч, хими технологийн
салбараас 14 ажил олгогч санал асуулгад оролцсон.

Зураг3. Хүлээгдэж буй болон олж авсан мэдлэгийн түвшин (мэргэжил бүрээр)
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Зураг 3 дээр санал асуулгын үр дүнг харууллаа. Зураг 3-аас харахад CDIO
жагсаалтын дагуу төгсөгчийн сургалтын үр дүн нь харьцангуй өндөр буюу хими
технологийн хувьд 3,71, цахилгааны нженерийн хувьд 3,92 гарсан. Цахилгаан
инженерүүдийн хувьд хими технологиудаас илүү өндөр үр дүн хүлээгдэж байна.
2 сургалтын хөтөлбөрийн хувьд ажил олгогчдын хүлээгдэж буй үр дүн бараг
адилхан байсан. 2.1. асуудлыг шийдвэрлэх ба аналитик шинжилгээ, 2.3.
систем шинжилгээ, 2.5. Ёс зүй, шударга байдал ба бусад хариуцлага, 3.1.
багаар ажиллах, 3.2. Харилцаа, 4.7. инженерийн удирдтгал. 2.5. Ёс зүй,
шударга байдал ба бусад хариуцлага гэдэгт ажил олгогч нар чухал ач
холбогдолтой гэж үзсэн. Ажил олгогч нар 3.3. Гадаад хэлээр харилцахгэснийг
бага оноогоор үнэлсэн нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр гадаадын салбарын
төлөөлөл болон гадаадын түнш дутмаг байгаатай холбоотой гэж үзэж байна.
Ажил олгогч нар гадаад хэлний сургалтын үр дүн нь хүлээгдэж буй болон
олж авсан мэдлэгийн түвшингийн зөрүү
дундажаар хими технологи
инженерийн хувьд 1,08, цахилгаан инженерийн хувьд 1,36 байна. Диаграмаас
харахад сургалтын мэргэжлийн ур чадварын түвшин 2 хөтөлбөрийн хувьд бараг
адилхан байна. Дараахи үр дүнг сургалтын үр дүнгээс авах санал тавьсан.
Үүнд: 4.2. Байгууллага ба удирдлагын холбоо, 4.3. санаа олох ба систем
инженерчлэл ба менежмент, хими технологийн төгсөгчдийн түвшин арай өндөр,
4.5. Хэрэгжилт, цахилгаан инженерийн хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан.
4.7. Инженерийн удиртлага хичээлийн үр дүнд ажил олгогч нар сэтгэл
хангалуун бус байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлтийн хувьд хүлээж байгаа болон олж
авсан үнэлгээний зөрүү хамгийн их харагдаж байсан.
Төгсөгчдийн санал асуулгын дүн
Цахилгаан инженерийн 14, хими технологийн инженерийн 9 төгсөгч
санал асуулгад оролцсон. Асуулгын үр дүнг зураг 4-д харууллаа.

Зураг 4.Хүлээгдэж буй болон олж авсан мэдлэгийн түвшин (төгсөгчдийн хувьд)
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Зураг 4-д үзүүлсэнээр сургалтын үр дүнд өгсөн ерөнхий оноо ажил олгогчийн
онооноос өндөр ба хими технологийн инженерийн хувьд 3,67 – оос 4,67,
цахилгаан инженерий хувьд 3,43 –аас
4,5 байна. Хими технологийн
инженерийн хувьд хүлээгдэж буй үр дүн нь цахилгаан инженерээс арай өндөр
байна. Хоёр хөтөлбөрийн хувьд дараахи сургалтын үр дүнг чухал гэж үзсэн
байна. 3.3. гадаад хэлний мэдлэг, 4.1. гадаад болон нийгмийн ба хүрээлэн буй
орчны нөхцөл байдал, 4.2. Үйлдвэр ба худалдааны гэрээ.
Судалгааны явцад төгсөгчид өөрсдийн олж авсан мэдлэг, чадварын түвшний
үнэлгээ нь ажил олгогчдын үнэлгээнээс 1 оноогоор илүү байсан. Ийм байдлаар,
хими
технологи инженерийн төгсөгчдийн сэтгэл ханамж цахилгаан
инженерийнхээс өндөр байлаа. Хими технологийн инженерүүдийн хувьд
цахилгаан инженерийн хөтөлбөрийн дараахи үзүүлэлтүүдийн хувьд өндөр
үзүүлэлттэй. 3.1. Багаар ажиллах, 4.5.Бүтээх 4.6. Хэрэгжүүлэх. Сургалтын үр
дүнгийн хувьд 3.1. багаар ажиллах, хүлээгдэж буй үр дүн болон олж авсан
түвшин хими технологийн хувьд бараг адил. 3.3. гадаад хэлний мэдлэгийн
хувьд
Дипломтой инженерүүдийн хувьд хими технологийн инженерийн төгсөгчдийн
гадаад хэлний мэдлэг илүү байсан нь баталгаа болж болох юм. Дээрхи хоёр
хөтөлбөрийн 4.8. Байгууллагын үзүүлэлтийн хүлээж буй болон олж авсан
түвшний зөрүү хамгийн их байсан.
Оюутнуудаас авсан санал асуулгын үр дүн
Цахилгаан инженерийн 58 оюутан, хими технологийн 43 оюутан санал асуулгад
оролцсон. Зураг 5-д энэ санал асуулгын үр дүнг харууллаа.

Зураг5. Хүлээгдэж буй болон олж авсан мэдлэгийн түвшин (оюутнуудын хувьд)

Санал асуулгын дүнгээс харахад оюутнуудын хувьд сургалтын үр дүнд илүү ач
холбогдол өгсөн. Оюутнууд өөрийн ирээдүйн мэргэжлийн талаар тодорхой
ойлголтгүй байгааг харуулж байна.
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Санал асуулгын үр дүнгээс харахад 3.1. багаар ажиллах гэдэгт хамгийн өндөр
оноо өгсөн бөгөөд бакалавраар суралцаж буй ахлах курсын оюутнууд багаар
ажиллах, хамтын ажиллагааны янз бүрийн аргыг хэрэглэх чадвартай байх
гэдгийн ач холбогдлыг ойлгосон болохыг харуулж байна. Хими технологийн
инженерийн хувьд
сургалтын үр дүнд өгсөн ач холбогдол цахилгаан
инженерийнхээс өндөр байсан.
Хоёр хөтөлбөрийн хувьд оюутнуудын сургалын үр дүнд олж авсан ур чадварын
түвшний оноо ижил байсан. Хамгийн өндөр оноог 3.1. багаар ажиллах гэдэгт
өгсөн байна. Төгсөгчид ч гэсэн энэ хэсэгт өндөр оноо өгсөн байсан. Гэвч ажил
олгогч болон багш нар энэ үзүүлэлтэнд тийм ч өндөр оноо өгөөгүй. Магадгүй
оюутнууд нийгмийн харилцаанд идэвхтэй байдаг учраас өндөр оноо өгсөн
боловч ажил олгогч болон багш нар энэ үзүүлэлтэнд анхаарал хандуулаагүй.
Сургалтын үр дүнд хамгийн бага оноо өгсөн үзүүлэлтүүд 3.3. гадаад хэлний
мэдлэг , цахилгаан инженерийн хувьд, 4.5. туршин хэрэгжүүлэх, хими
технологийн хувьд.судалгаанд оролцсон бусад бүлгүүдтэй харьцуулахад
цахилгаан инженерийн хувьд 4.7. манлайлагч, инженерчлэлд өндөр үнэлгээ
өгсөн нь сонирхолтой баримт юм.
Багш нарын санал асуулгын үр дүн
Цахилгаан инженерийн 21 багш, хими технологийн 18 багш санал асуулгад
оролцсон. Санал асуулгад багш нарын 90% ахлах курсэд мэргэжлийн хичээл
заадаг багш нар байсан. Судалгаанд оролцогчдын 76%
нь сургалтын
хөтөлбөрийн төгсөгчидтэй холбоотой байлгах хэрэгтэй гэж үзсэн. Бараг бүх
багш нар мэргэжлийн хүрээнд үйлдвэрийнхэнтэй холбоотой ажилладаг бөгөөд
38% - оюутнуудын дадлага хийлгэдэг, 43% - үйлдвэртэй танилцдаг, 48%- ажлын
байран дээр мэргэжил дээшлүүлэлт, 43% - Үйлдвэр дээр болдог хурал семинар
болон үйлдвэрийн арга хэмжээнд оролцдог, удирдлагуудтай уулзалт хийдэг 29% ,
хичээлүүдийн агуулгын талаар уулздаг -29%. Зураг 6-д багш нарын
санал асуулгын үр дүнг харууллаа.

Зураг 6. Хүлээгдэж буй болон олж авсан мэдлэгийн түвшин (багш нарын хувьд)
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Хамгийн бага оноог 3.3 гадаад хэлний мэдлэг гэсэн үзүүлэлт хоёр хөтөлбөр тус
бүрийн хувьд авсан. Энэ үзүүлэлт хими технологийн инженерийн хувьд
хамгийн бага ач холбогдолтой үзүүлэлт байсан гэж харагдаж байна.
Хими технологи болон цахилгаан инженерийн багш нар өөрсдийн сургалтын
хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүнг өөр өөрөөр дүгнэсэн: ийм ялгаа бусад
санал өгөгч бүлгүүдэд ажиглагдаагүй. Хими технологийн инженерийн хувьд
хүлээгдэж буй үр дүнгийн түвшин өндөр байсан. Цахилгаан инженерийн хувьд
дараахи сургалтын үр дүнд хамгийн өндөр оноо өгсөн.2.2. Туршилт, мэдлэгийг
илрүүлэн болон судалгаа Хими технологийн хувьд – 2.4. Хандлага, үзэл
бодолболон суралцах явц. Сургалтын хөтөлбөрийн онолын хэсэгт их чиглэсэн
ба 4.3. санаа олох, системийн инженерчлэл ба менежмент, 4.4.Төлөвлөгөө
гаргах, 4.5. хэрэгжилт, 4.6. ашиглалт. Гэсэн хэдий ч ажил олгогч болон багш
нарын санал асуулгаас харахад хими технологийн инженерийн хувьд сургалтын
үр дүнд багш нар арай илүү (дундажаар -4,05), ажил олгогч (дундажаар -3,43)
өгсөн байна. Сургалтын хөтөлбөрийг хооронд нь харьцуулж үзэхэд 4.3. бодож
сэтгэх, инженерийн систем ба удирдлага хими технологийн инженерийн ур
чадвар цахилгаан инженерийн хувьд арай илүү байна.
Санал асуулгад оролцогчдын үр дүнгийн харьцуулсан судалгаа
3-6-р зургаас харахад сургалтын хөтөлбөр тус бүрийн хувьд оролцогч талуудын
хүлээгдэж буй үр дүн доогуур байгааг харуулж байна. Хөтөлбөр тус бүрийн
хувьд үндсэн асуудлыг тодорхойлъё.
1. CDIO –ийн 4-р хэсэгтэй холбоотой сургалтын үр дүн бага(хэрэглэгдэж
буй хэмжээсээр 2.5-аас ихгүй) байгаа бөгөөд бүтээгдэхүүн болон
системийг хөгжүүлэх ур чадварууд бодож сэтгэх, зохион бүтээх, туршин
хэрэгжүүлэх, ажиллуулах системд чиглэж байна. Энэ нь ОХУ-ын
инженерийн сургалтын хөтөлбөрийн онолд чиглэсэн байдаг ба
шинжилгээ хийх явцад инженерийн туршлага олж авах чадвар дутмаг
байна.
2. 4.7. Манлайлал, 4.8. Бизнес эрхлэх үзүүлэлтүүд дээр сургалтаас олж
авсан үр дүн бага оноо авсан боловч сургалтын хөтөлбөрийн үр
дүнгийн жагасаалтад
эдгээр үзүүлэлтүүдийг нэг хэсэг болох
шаардлагагүй гэдгээр зөвтгөж болох юм.Энэ нь зарим талаараа ОХУын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүйтэй холбон тайлбарлаж
болно.
Ихэнх хөтөлбөр
боловсруулагчид манлайлал болон
үйлдвэрлэлийн талаархи үр дүнг бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн
хүрээнд авч үзэх хэрэггүй гэж үзжээ.
3. 3.3 Гадаад хэлээр харилцахтайхолбоотой сургалтын үр дүнд оролцогч
талууд сэтгэл ханамж муу байгаа нь хамгийн том асуудал болж байна.
Энэ нь их дээд сургуулиудын гадаад хэлний сургалтын хөтөлбөр үр
ашиггүй байгааг харуулж байна. Гадаад хэлний мэдлэгийн үр дүнд
төгсөгч болон оюутнууд сэтгэл ханамжгүй байгаа нь сургалтын агуулга
болон технологийг эргэн харах шаардлагатай байгаа бөгөөд сургалтын
үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд сургалтын арга зүй болон үнэлгээг
өөрчлөх хэрэгтэй байгааг харуулж байна.
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Уг асуудал хоёр хөтөлбөрийн хувьд ерөнхий байгаа бөгөөд их
сургуулийн
удирдлагын түвшинд онцгой
анхаарал хандуулах
шаардлагатай байна.
ДҮГНЭЛТ
CDIO силабусын үр дүн цахилгаан инженер болон хими технологийн
инженерийн хөтөлбөрийн хувьд оролцогч тал бүр (оюутан, төгсөгч болон багш,
ажил олгогч)-ийн хувьд сургалтын үр дүн болон хүлээгдэж буй үр дүнгийн
түвшин хоорондоо адилхан бус байгааг тогтоолоо.
Сургалтын үр дүнд хүлээгдэж буй үр дүнг оролцогч тус бүрийн хувьд (оюутан,
төгсөгч, багш болон ажил олгогч) гаргалаа. Цахилгаан инженер болон хими
технологийн инженерийн хөтөлбөрийн хувьд оролцогч тус бүрийн оноо
ялгаатай байна.
Санал асуулгын дүнг хөтөлбөр боловсруулагч болон удирдлагуудтай
хуваалцсан бөгөөд сургалтын үр дүнгийн түвшин тус бүрийн зохих түвшинг
тогтоож шаардлагатай тохиолдолд сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад өөрчлөлт,
зохицуулалт хийх ёстой.
Оролцогч тал тус бүрийн хувьд олж авсан үр дүнгийн түвшинд сэтгэл
ханамжгүй байгаа нь сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах,
төлөвлөгөө
боловсруулах боломжийг олгоно.
Сургалтын үр дүнг тодорхойлсон нь сургалтын үр дүнг цаашид хөгжүүлэх
асуудалд системтэйгээр тодорхойлон их дээд сургуулийн сургалтын бодлого,
стратегийг төлөвлөх үндэслэл болно.
Санал асуулгын үр дүнг хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөрийн хувьд
мэдээллээр хангаж тасралтгүй, эргэх холбоотой байж сайжруулах үндэс болно.
АШИГЛАСАН НОМЫН ЖАГСААЛТ
1. Chuchalin A.I., Petrovskaya T.S. and Tayurskaya M.S. “Designing the PracticeOriented Module within a Curriculum as a Method for Modernisation of Engineering
Educational Program”, Proceedings of the IETEC’13 Conference, Ho Chi Minh City,
Vietnam, November 3-6, 2013
2. Crawley E.F., Lucas W.A., Malmqvist J., Brodeur D.R., “The CDIO Syllabus v2.0: An
update statement of goals for engineering education”, Proceedings of the 7th
International CDIO Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, June
20-23, 2011.
3. Bisagni Ch., Ghiringhelli G.L. and Ricci S., “Survey for program evaluation of
aerospaceengineering at Politecnico di Milano”, Proceedings of the 6th International
CDIO Conference, École Polytechnique, Montréal, June 15-18, 2010
4. Schrey-Niemenmaa K., Karhu M., Arja Ristola A., Sirkjärvi J., “The Metropolia
Adaptation of CDIO in all 20 of Its Engineering Study Programmes”, Proceedings of
the 6th International CDIO Conference, École Polytechnique, Montréal, June 15-18,
2010
5. Niewoehner R., “CDIO Syllabus Survey: Systems Engineering an Engineering
Education for Government”, Proceedings of the 7th International CDIO Conference,
Technical University of Denmark, Copenhagen, June 20 - 23, 2011

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
146

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

6. Crawley E.F., Edström K. and Stanko T., “Educating Engineers For Research-Based
Innovation – Creating The Learning Outcomes Framework”, Proceedings of the 9th
International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard
University School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts,
June 9 – 13, 2013.
7. Arboleda H., Pachón A., Paz A., and Ulloa G. “Discovering Proficiency Levels For
CDIO Syllabus Topics Through Stakeholder Differentiation”, Proceedings of the 9th
International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard
University School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts,
June 9 – 13, 2013.
8. Weiss, C. H., Evaluation, 2d ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey,
1997.
9. Feisel, L. D., “Teaching Students to Continue Their Education”. Proceedings of the
Frontiers in Education Conference, University of Texas, Arlington, Texas, October
12-15, 1986.
10. Dobryakova M., Froumin I., “Higher engineering education in Russia: incentives for
real change”. International Journal for Engineering Education. Vol. 26, no. 5, 2010,
pp.1032-1041.

Зохиогчийн тухай
Elena A. Muratova- ОХУ-ын Томск хотынполитехникийн их сургуулийн
боловсролын чанарын төвийн захирал, Ph.D. Түүний одоогийн судалгааны
ажил нь оюутны сургалтын үр дүн ба шинэ технологийг сургалтад нэвтрүүлэх,
хөгжүүлэх асуудалд чиглэж байна.
Marina S. Tayurskaya - ОХУ-ын Томск хотынполитехникийн их сургуулийн олон
улсын боловсролын төвийн орлогч захирал. Тэр оюутнуудад зориулсан
хамтарсан 2*2 хөтөлбөр дээр ажиллаж байна. Ph.D докторын судалгааны ажил
нь CDIO үзэл санааг оросын техникийн их дээд сургуулиудад нэвтрүүлэх
асуудал юм.
CDIO Syllabus v2.0
2. Аналитик тайлбар болон асуудлыг шийдвэрлэх
2.1. Асуудлыг тодорхойлох, томъёолох
2.2. Туршилт, мэдлэгийг илрүүлэх болон судалгаа
2.3. Системийн ойлголт
2.4. Хандлага, үзэл бодол болон суралцах явц
2.5. Ёс зүй, үнэнч шударга байдал болон бусад хариуцлага
3. Хүмүүсийн ур чадвар, багаар ажиллах болон харилцаа
3.1.Багаар ажиллах
3.2. Харилцаа
3.3.Гадаад хэлээр харилцах
4. Санаа олох, төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх, ашиглах системийг
компани, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчин нөхцөлд хэрэглэхшинэчлэлийн үйл явц
4.1. Инженерийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага
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4.2. Компани, бизнесийн нөхцөл байдал
4.3. Санаа олох, системийн инженерчлэл болон менежмент
4.4. Төлөвлөгөө гаргах
4.5. Хэрэгжилт
4.6. Ашиглалт
4.7. Манлайлалагч инженерчлэлийн хүчин чармайлт
4.8. Бизнес эрхлэх
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15.МОБАЙЛ АШИГЛАН ОЮУТНЫГ СЭДЭЛЖҮҮЛЭХ НЬ (LUAS жишээ)

Minna Asplund
Програм хангамжийн инженер
/ Lahti University of Applied Sciences, Finland

Оршил
Тухайн өгүүлэлд сургалтанд гар утасашигласан туршлага болон оюутнуудын
сэдлийн талаар авч үзнэ. Орчин үед амжилтгүй сурдаг болон идэвх муутай
(бага сэдэл бүхий) оюутнуудад зориулсан сургалтын хялбар орчин үүсгэх
сонирхол их байна. Гар утасны сургалт нь сургалтын материалыг судлахад
хялбар, хүртээмжтэй бөгөөд тусгай даалгаваруудтайявагдсан.
LUAS
хэрэглээний шинжлэх ухааны
сургууль нь энэхүү хөдөлгөөнт сургалтын
туршилтын үр дүнг нэгтгэж тайлбарлана.Энэ судалгааны зорилго ньоюутнууд
хэрхэн ухаалаг гар утсыг ашиглан даалгавар гүйцэтгэснийг судалсан. Финлянд
улсын Lahti их сургуулийн хэрэглээний шинжлэх ухааны Технологийн
факультетийн хоёрдугаар курсэд суралцаж буй (N = 77) оюутнуудаас санал
асуулга авсан. Тухайн хичээлийн дараа оюутнуудаас авсан санал асуулгын үр
дүн эерэг хандлагатай гарсан. Оюутнуудынхувьд ухаалаг гар утсыг ашиглан
даалгавар гүйцэтгэсэн нь шинэ өөрчлөлт байсан бөгөөд тэд урьд нь ухаалаг
утсыг ашиглан даалгавар хийсэн туршлагагүй байсан.
Түлхүүр үг: Утас ашиглан гүйцэтгэх даалгавар, мобайл асуулт, сэдэл
Оршил
LUAS нь олон салбартай их сургууль. 2000-2013 оны хичээлийн жилд
мэдээллийн технологи болон медиатехнологийн салбарт 1593 оюутан элсэн
орж суралцсан. Туршилт эхэлсэн 2013оны 11 сарын үед суралцаж байсан
оюутнуудаас 419 нь төгсөж, 744 оюутан гарч, 430 оюутан одоо болтол суралцаж
байна. Завсардсан оюутнуудыг
оюутны бүртгэлд “ завсардсан” гэж
тэмдэглэсэн. Мэдээллийн технологийн салбарын завсардсан оюутнууд 2,6
жилд дундажаар 49,7 кредит үзсэн байна. Суралцаж буй оюутнуудын хувьд 3
жилд дундажаар 50,2 кредит үзсэн. Медиа технологийн салбарын завсардсан
оюутнуудын хувьд 2,5 жилд дундажаар 47,1 кредит үзсэн.
2014 оны 6 сарын 16-19 нд Испанийн Барселон хотод болсон CDIO –гийн 10
дахь удаагийн олон улсын хуралд техникийн ухааны бакалаврын зэрэг нь 4
жилд 240 кредит байх төлөвтэй байгаа нь хүнд тоо юм. Хичээлээ хаясан
оюутнууд 1 жилд 60 кредит судлаагүй байсан.
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Мэдээллийн технологийн салбарын багш нар оюутны тоо ихсэхэд оюутны
идэвх муу болж байгааг ажиглан тэмдэглэжээ. Үүнийг олон хэлбэрээр харж
болох бөгөөд үүнд: оюутнууд шалтгалтандаа ирэхгүй байх, хичээлд суухгүй
байх, эссег цаг хугацаандаа өгөхгүй, инженерийн хөтөлбөрийг сонирхохгүй,
заримдаа танхимд багш хүрэлцэхгүй байдаг (Veijalainen и др., 2013).Энэ
судалгаа нь оюутнуудыг дэмжих, идэвхийг нэмэгдүүлэх сургалтын орчин
олоход чиглэгдсэн.
Профессор Маркку Niemivirta зорилгод чиглэсэн үнэлгээг тодорхойлох
хэрэгслийг боловсруулсан (Niemivirta, 2002). Энэ хэрэгсэлийн тусламжтайгаар
2-р курсэд суралцаж буй 173 оюутнуудыг “ Өгөгдлийн баазын үндэс”хичээл дээр
туршлагад оролцуулан дүгнэсэн (Asplund, 2014). Өөр өөр чиглэлээр суралцаж
байгаа оюутнуудын хувьд гар утасны технологийг ашигласан даалгавар болон
хичээлийн дүнгийн хооронд хамаарал байгаа эсэхийг судалсан. Гар утасны
технологийг ашигласан нь илүү үр дүнтэй байна гэсэн үр дүн харагдсан.
Оюутнуудын мэргэжлээс үл хамааран гар утасны даалгавар ба туршилтын
хичээлийн үнэлгээ хоорондоо статистик ач холбогдолтой хамааралтай байсан.
Судалгааны гол зорилго нь эдгээр оюутнууд нь ухаалаг гар утсыг ашиглан
даалгаврыг хэрхэн хийж байгаагшалгах байв. Бид оюутнуудадойр, илүү хялбар
сурах орчин олгож, тэднийг дэмжих нь чухал асуудал .
2011 ба 2012 оны намрын улиралд 2 удаа уг туршилтыг хийсэн. Уг хичээл нь
өгөгдлийн санг үүсгэх хоорондоо холбоотой загвар төлөвлөх, өгөгдлийн сангийн
дизайн гаргах, өгөгдлийн сангийн SQL хэл ба онолыг судалдаг. Уг хичээл 2-р
курсын эхний улиралд ордог ба 3 кредит. Оюутнууд кредит авахын тулд
шалгалт өгөх ба гар утасны 6 –аас 3 цогц асуулгад хариулах хэрэгтэй(mасуулт). Гар утасны үнэлгээнд хязгаарлалт тавиагүй. m-асуултын 20 %-ийг
хичээлийн үнэлгээнд оруулсан.
СУДАЛГААНЫ АРГА
Судалгааг интернетэд санал асуулгаар хийсэн. 2011,2012 оны намар оюутнууд
уг хичээлийг үзэж дуусаад асуултыг хариулсан.
Оролцогчид ба судалгааны агуулга ба хэмжилт
2-р курсын эхний улиралд технологийн факультетийн мэдээллийн технологи
ба медиатехнологийн ангийн оюутнууд ба бизнес удирдлагын факультетийн
оюутнууд “ Өгөгдлийн сангийн үндэс” хичээлийг заавал үздэг. Уг хичээлийг нийт
178 оюутан судалсан бөгөөд эдгээрээс 5 оюутан сургалтын явцад гарсан.
Анкетыг нийт 77 (43.3%) оюутан бөглөсөн. Ийм байдлаар зарим оюутнууд
асуултад хариулаагүйгээс болоод уг анкет бүрэн төгс болж чадаагүй.
Анкет 5 өөр сэдвээр (хүснэгт 1) тус бүр 4 зүйлтэй: (1)TOP 10 бичлэг- хамгийн
их оноо авсан10 оюутан; энэ нь дараагийн бүлэг асуултад хариулахад
нөлөөлөхгүй. (2) m-асуултын хариулт, уг асуултад хариулах гэсэн оюутны
оролдлого, (3) m-асуултад хариулсан оюутны туршлагыг тусгах, (4) утастай
ажиллах, ухаалаг гар утастайажиллах туршлагыг үнэлэх, (5) ирээдүй, цаашид
гар утсыг сургалтанд ашиглах саналыг авна. Оюутнууд бүх асуултуудыг 1-7
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үнэлгээ тавих бөгөөд 1- ерөөсөө зөвшөөрөхгүй, 7 – бүрэн зөвшөөрнө гэж
үнэлсэн.
Хүснэгт1. Санал асуулгын асуулт

Ирээдүй

Төхөөрөмжтэйажиллах
ажиллагаа

m- асуултын
туршилт

m-асуулт хариулт

TOP 10

Сэдэв

Асуулт

тоо

Би өөрийн нэрийг эхний 10-д хармаар байна.

2

Би эхний 10 нэрийг сонирхох болно.

7

m-асуултаас авч байгаа оноо нь хичээлийн дүнд хэрхэн
нөлөөлөх нь миний хувьд чухал .

12

Урьд нь m-асуултаас цуглуулсан оноо нь дараагийн m –
асуултад хариулах хугацаанд нөлөөлж байсан.

18

Зөв хариултыг тэр даруйд нь авах хүсэлтэй

5

Долоо хоног болгоны m- асуултад бусдын тусламжгүйгээр
хариулсан.

6

Долоо хоног болгоны m – асуултуудыгхариулахдаа
сургууль болон ангиас өөр газар хариулсан.

13

Би m – асуултад байсан асуултуудыг ангидаа давтсан
байсан.

19

m –асуултууд сайн дурын үндсэн дээр байх ёстой.

4

Долоо хоног болгоны m –асуултууд энгийн санагдсан.

10

m –асуултууд нь хичээлийг сонирхолтой болгоход тусалсан

15

m –асуултууд ач холбогдолтой.

17

Миний бодлоор, олон сонголт бүхий m –асуултууд нь
ухаалаг гар утсыг ашиглах сайн хэлбэр байсан.

1

Би гар утасны дэлгэцэн дээр гарсан хариуг ойлгож байсан.

9

Би компьютер ашиглан m –асуултуудыг хариулахыг илүүд
үзнэ.

14

m –асуултуудад ухаалаг гар утаснаасаа хариулах нь
хялбар байсан.

20

Дуртай цагтаа дурын газраас тухайн даалгаврыг үнэгүй
хийж болохоор бол судалгааг дэмжинэ.

3

Ойрын 5 жилд ухаалаг гар утас болон таблетийг сургалтад
хэрэглэх нь энгийн ажил болно гэж үзэж байна

8

Би сургалтандаа ухаалаг гар утас болон таблетийг
ашиглахыг хүсч байна.

11

Гар утсыг ашигласан даалгавруудад гар утсыг илүү
ашиглах даалгавар оруулах жишээ нь гар утасны камер,
байрлал тогтоох систем гэх мэтийг ашиглах нь намайг
урамшуулах байсан

16
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Үндсэн хувьсагчид
Үндсэн хувьсагчдын өгөгдлүүдийг IBM SPSS Statistics 20 програмд статисктик
шинжилгээ хийхийн тулд “Өгөгдлийн үндсэн сан” болгон хадгалсан. (1)
амжилтанд чиглэсэн зорилго – хувь оюутны амжилтын мэдээлэл (ур чадварт
чиглэсэн, амжилтанд чиглэсэн, хайхрамжгүй, амжилтаас зайлсхийсэн, ); (2)
хүйс- эрэгтэй, эмэгтэй; (3) mature эсвэл өдрөөр сурдаг уу- (4) оюутны суралцаж
буй хөтөлбөр IT (мэдээллийн технологи), MT (медиа технологи), ICT (Бизнесийн
удирдлагын факультетын бизнесийн мэдээллийн технологи); (5) хэний гар утас
вэ- оюутны өөрийн гар утас уу эсвэл технологийн салбарын гар утас уу; (7) mасуултад хариулсан хариултын тоо; (8) m- асуултад хариулсан үнэлгээ гар
утасны асуултуудад хариулсан дүнгээс авна; (9) хичээлийн үнэлгээ; (10) санал
асуулгад хариулсан байдал – сургалтын санал асуулгад хариулсан эсэх.
Өгөгдлийн шинжилгээ ба үр дүн
“Өгөгдлийн сангийн үндэс” хичээлийн судалж буй оюутнуудаас хангалттай
оюутнууд санал асуулгад хамрагдсан. (N=173) 1-р зургийг харна уу. Хоёр
бүлгийн оюутнуудын гол ялгаа нь өөр өөр мэргэжлийн чиг баримжаатай
байсныг харж болно. Мэргэжлийн чиг баримжаагүй оюутнуудын хувьд сэтгэл
дундуур хайхрамжгүй байсан бол мэргэжлийн чиг баримжаатай оюутнуудын
хувьд асуултуудад хариулахад бэлэн ур чадвартай байсан. Түүнээс гадна
эмэгтэй оюутнууд эрэгтэй оюутнуудаас илүү судалгааны асуултад хариулах
сонирхолтой байсан.

Зураг 1. 2 бүлгийн оюутнуудын мэдээллийн график (1) – гар утсаар санал асуулгад
хариулсан оюутнууд, (2) “мэдээллийн сангийн үндэс” хичээл үзэж буй бүх оюутнууд
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Санал асуулгад хариулсан хариултуудыг статистик дүн шинжилгээ хийхийн тул
IBM SPSS Statistics 20, (SPSS2010) програмд файл болгон хадгаланA One-way
ANOVA тестийн тусламжтайгаар (MT, IT, ICT) хөтөлбөрүүдийн хувьд өөр
хичээлүүд дээр ялгаатай байгаа эсэхийг тогтоосон (Хүснэгт2). Хамаарах
хувьсагч нь хичээл бол үл хамаарах хувьсагч нь 3 хөтөлбөр буюу (MT, IT, ICT) .
A One-way ANOVA тестийн Levene’s F-test –ээр шалгая. (Levene’s test;
Metsämuuronen, 2006). Уг тестээр (Sig. <0,05) байгаа бөгөөд (MT, IT, ICT)
хөтөлбөрүүд хоорондоо статистик хамааралтай гэдгийг харуулж байгаа боловч
бүх хөтөлбөрийн хувьд хийгдээгүй. Bonferroni тест (Moore & McCabe, 1999;
Bonferroni correction) ба Tamhane’s T2 test –ээр ICT-ийн оюутнуудын хувьд илүү
туршлагатай байсан. Бусад асуудалд нэг их өөрчлөлт байгаагүй.
Хүснэгт2. A One-way ANOVA тест хөтөлбөрүүдийн зөрүү

Оюутнууд мэргэжлээс хамааралгүйгээр энэ төрлийн даалгавар нь тэдэнд ямар
нэгэн байдлаар хэрэгтэй байна гэж үзсэн.

Зураг2. “M санал асуулгыг хэрэгцээтэй юу” хариулт

Ухаалаг утас ашигласан нь тэдний тухайн хичээл хийх сонирхлыг
нэмэгдүүлэхэд тусалсан (Зураг3). Тэд ойрын 5 жилийн хугацаанд ухаалаг гар
утас болон табыг сургалтанд ашиглах нь сургалтын нэг хэсэг болно гэж үзжээ
(Зураг4).
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Зураг3. “ м-асуултууд нь тухайн хичээлийн сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд тусалсан уу”
асуултын хариу

Зураг4. “ойрын 5 жилийн хугацаанд ухаалаг гар утас болон табыг сургалтанд
ашиглах нь сургалтын нэг хэсэг болно” гэсэн асуултын хариу.

Тухайн сэдвээр асуусан асуултын хариултууд
5 сэдэв тус бүр 4 асуултыг дотроо агуулсан. TOP 10 жагсаалт нь оюутнуудын
цуглуулсан оноогоор үүсгэсэн бичлэг. Оюутнуудын санал уг асуултад эерэгээр
хандсан бөгөөд 24%нь өөрийн нэрийг TOP 10 жагсаалтад харахыг хүссэн.TOP
10 жагсаалт гарсны дараа тэд нэг их сонирхоогүй.
M- асуултууд нь тухайн хичээлийн дүнд нэмэр болох нь оюутнуудын хувьд
чухал байсан. M- асуултуудад хариулсан бүх оноо нь тэдний ашигласан цагаас
хамаараагүй. M-асуултад хариулахдаа бодит байсан. M-асуултуудыг Google
форм ашигласан нь хариултыг шууд харуулах боломжгүй байсан. Багшийн
гараар тоолох хүртэл оюутнууд хүлээх хэрэгтэй болсон. Шууд болон эргэх
холбоо муу, хариултыг тэр даруйд нь харах боломжгүй байсанд нийт
оюутнуудын зөвхөн 28 % нь шүүмжлэлтэй хандсан. 64% нь бие биенээсээ
хамааралгүй хариулсан бөгөөд зөвхөн 4% нь бусдын тусламж авсан буюу
бусадтай зөвлөлдсөн. 76,2 % нь оюутнууд өөрийн утсыг ашиглах ба 23,8 % нь
сургуулийн утсыг ашигласан. Ойролцоогоор ¾ оюутнууд асуултанд
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хариулахдаа дурын газар байхдаа хариулах боломжтой байсан боловч гэр
юмуу сургууль дээрээ байхдаа хариулах нь илүү гэж үзсэн. Т-асуултуудад
дахин хариулах нь эерэг үзүүлэлт үзүүлсэн.
m- асуултуудын хариултыг бодит байхаар хийхийг оролдсон. Хачирхалтай нь
оюутнууд “ м-асуултад хариулах нь сайн дурын байх ёстой” гэсэнтэй ихэнх нь
зөвшөөрсөн ба (41.3 %) нь санал нийлэхгүй байна гэсэн. Үлдсэн 28% нь сайн
уу муу юу мэдэгдэхгүй байсан. М –асуултуудын асуултын хүндрэлийн
түвшингийн талаас асуусан бөгөөд 30% нь хялбар гэсэн боловч 29,3 % нь
зарим талаараа санал нийлэхгүй байна гэж дүгнэсэн. М –асуултууд
сонирхолтой, ашигтай тустай байсан гэдгийг 36,5 % нь зөвшөөрсөн.”Би масуултууд шаардлагатай юу” гэсэн асуултуудад оюутнуудын 1/3 нь м-асуултууд
шаардлагатай гэж үзсэн.
Төхөөрөмжтэй ажиллах тухай сэдвээр авсан асуултууд нь ухаалаг утсыг
асуултад хариулахад ашиглах чадварт анхаарлаа хандуулсан. Бүх сэдвээр
үүнийг (зураг 5) зургаас харж болох бөгөөд 44,0% нь ухаалаг утсыг асуултуудад
хариулахад ашиглах нь тохиромжтой байсан гэж хариулсан. Олон сонголттой
асуултанд хариулахад ямар нэгэн зүйл бичих, урт текстэн мэдээлэл унших
шаардлагагүй байсан. 80% м- асуултуудыг төхөөрөмжөөс уншиж болно гэж
эерэгээр хүлээн зөвшөөрсөн ба ухаалаг гар утсыг ашиглан ямар ч асуудал
үүсээгүй гэж эерэгээр хариулсан боловч харин 62.7% нь гар утасны оронд
компьютерийг илүүд үзсэн нь гайхалтай. Зөвхөн 21.3% нь ухаалаг гар утсыг
ашиглах хялбар биш байсан гэж үзсэн.
Ирээдүйд гар утсыг сургалтанд ашиглах тухай асуултуудын хариултыг нэгтгэе
(Зураг 6). Оюутнууд чөлөөтэй цагтаа, дуртай газартаа зарим даалгаврыг хийх
нь сайхан байх болно гэж боддог. Тэдний 76% буюу ¾ нь ухаалаг гар утас
болон таблетийг ойрын ирээдүйд сургалтын төхөөрөмжүүдийн нэг болно гэдэгт
эерэгээр хандсан. Гэсэн хэдий ч “Өөрийн судалгаанд ухаалаг гар утас болон
таблетийг ашиглахыг хүснэ” гэсэн асуултад энэ тал руу шилжих сонирхолгүй
байх шиг санагдсан. Оюутнуудын сурах ажиллагааг дэмжихийн тулд хийгдэж
байгаа даалгавар гэдэгтэй тэд санал нийлэхгүй байсан.
Оюутнуудаас ирсэн нээлттэй хариултууд
Уг асуултуудын сүүлийн хэсэгт оюутнууд өөрсдийн саналыг нээлттэй өгөх
боломжтой эргэх холбоотой байсан. Эргэх холбоо буюу нээлттэй хариултууд нь
3 хэсэг: утасны даалгаварт зориулсан, утасны даалгавар, дундаж (neutral)
хуваагдсан байсан. Ухаалаг гар утсыг сургалтанд ашиглах нь шинэ санаа
байсан гэж зарим оюутнууд бодсон. Тэд м-асуултууд нь сайн боловч цааш нь
хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн.
“Гар утасны даалгаврууд нь сайн өөрчлөлт байсан бөгөөд түүний автобус
болон галт тэргэнд хийх нь амархан байсан гэж би бодож байна.”
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“Гар утасны даалгаврууд нь сайн санаа байсан. Эдгээр даалгаврыг хийхэд
компьютер сонгосон бол илүү байх байсан болов уу. Гар утсыг судалгаанд
ашиглах санаа нь цаашид хөгжих боломжтой санаа.”
Зарим оюутнууд бүх оюутнууд ухаалаг гар утастай биш тул энэ төрлийн
даалгаврууд зохимжтой хувилбар биш гэж үзсэн. Нэг оюутан гар утасны
даалгаврууд нь хамгийн амархан мартаж болох даалгавар байсан гэж
бичжээ.
“ Би ухаалаг гар утасгүй тул утасны даалгаврууд нь надад төвөгтэй
санагдсан. Хэрэв компьютерт хариулж болох байсан бол илүү дээр байх
байсан. “
“ Гар утасны даалгаврууд нь утсанд ирсний дараа мартчихдаг байсан. Би
шууд лекцийн дараа хариулахыг хүсээгүй бөгөөд нэг долоо хоногын дараа
мартчихдаг байсан. Ухаалаг гар утсыг ашиглахдаа майл болон календар
зэргийг илүү өргөн ашигласан бол нь илүү байх байсан” .
Дүгнэлт
Ухаалаг гар утастай байх ба гар утсыг хэрэглэх нь хувь хүний асуудал юм.
Оюутан болгон ухаалаг гар утасгүй тул сургалтанд гар утасны даалгаврыг
ашиглах гэж байгаа бол тэнхим гар утсаар хангах ёстой. Хэдийгээр 23,8% нь
тэнхимийн гар утас ашиглаж байсан боловч оюутнууд заавал даалгаврыг
эерэгээр биелүүлж туршлагад хамрагдсан.Гар утасны даалгавар нь албадах
шаардлагагүй шинэ өөрчлөлт байсан.
Бизнес удирдлагын салбарын оюутнууд нь мэдээллийн технологи болон
мэдээллийн технологи ба медиа технологийн оюутнуудаас TOP 10 жагсаалтад
илүү олон орж байсан .Тэд TOP 10 жагсаалтад бүх талаараа илүү байсан. Энэ
нь тэнхимийн ялгаабайгаа эсэх нь тодорхойгүй байна.
Гар утасны даалгавар нь хичээлийн дүнд нөлөөлж байсан боловч оюутнууд
хөрөнгө оруулж байсан. Тэд м-асуултуудыг гэртээ болон ангидаа ганцаараа
бусдын тусламжгүйгээр хариулсан. М-асуултууд заримд нь хүнд санагдсан
бөгөөд энэ нь чөлөөт цаг болон дурын газрыг эрх чөлөөт цагыг ашиглаагүйтэй
холбоотой байж болох юм. Магадгүй тэд асуултад хариулахдаа нэмэлт
материалыг ашигласан . бусад шалтгаан нь оюутнууд өмнө нь гар утсыг
ашиглаж байгаагүй тул концепцгүй (үзэл баримтлалгүй ) байсан байж болох юм
Оюутнууд гар утас ашиглах нь хэцүү байгаагүй гэсэн боловч зарим нь масуултуудыг компьютер дээр хариулахыг хүссэн байсан. М-асуултууд нь олон
сонголттой хариулттай байсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл шалгах хайрцаг (check
box), сонголтын товчлуур гэх мэт.
Эдгээр сонголтууд асуултад хариулах сайн сонголт байсан. Google Forms –ыг
ашигласан нь асуултын хариултыг тэр дор нь шуурхай гаргахболомжгүй байсан
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
156

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

нь хүндрэл болж байсан. Хэрэв цаашид гар утсыг цаашид ашиглахаар бол
түүнд хэрэгтэй програм, хэрэгслүүд бэлэн байх ёстой. Оюутнууд ойрын үед гар
утасны хэрэглээ өснө гэдэгт оюутнууд итгэлтэй байсан. Бид заах арга болон
техникийн асуудлуудыг шийдэхийн тулд өөрсдийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. (Asplund,
2014) хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад гар утасны даалгавар нь
оюутнуудыг идэвхжүүлэх, дэмжих ашигтай хэрэгсэл юм гэж дүгнэж байна.
Намтар
Minna Asplund, MSc (Eng) финляндын Lahti их сургуулийн програм хангамж,
инженерийн тэнхимд ахлах багш. ФинляндынAalto их сургуулийн шинжлэх
ухааны сургуулийн компьютерийн ба инженерийн тэнхимийн постдокторант
оюутан. Тэр сургалтад гар утас ашиглах асуудлаар судалгаа явуулж байна.
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16.ШАНТО ИХ СУРГУУЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
ИНЖЕНЕРИЙН АНГИЙН ОЮУТНУУДЫН CDIO ЧАДАМЖИЙН СУДАЛГАА
BAO Nengsheng, LIU Guofeng, LU Xiaohua
College of Engineering, Shantou University, China
XIANG Qing
Human Resources Department, Esquel Group, Hongkong, China
CHEN Jianhua
Human Resources Department, Luxottica Group, Guangdong, China

Хураангуй
CDIO хөтөлбөрийн нэг зорилго бол оюутнуудын чадвар хомсхон байгаа
асуудлыг шийдвэрлэх юм. Шантао их сургууль нь орон нутгийн болон олон
улсын үйлдвэрүүдтэй хамтран төгсөх ангийн оюутнуудын “мэдлэгийг санасан үр
дүнд хүргэх” загварчлалыг боловсруулсан бөгөөд мөн оюутнуудын чадамжын
загварчлалыг бүтээсэн. Энэхүү загварчлал нь гурван хэсгээс бүрддэг. Эхний
хэсэгт бакалаврын зэргийн оюутнуудын онцлог шинжүүдийг загварчлан
харуулна. Хоёрдугаар хэсэгт Шантао их сургуулийн инженжерийн төгсөх ангийн
оюутнуудын чадамжыг загварчлах мөн чадвар бүрийг мэдлэгийн хүрэх үр дүнд
хүрсэн эсэхийг нарийвчлан үзнэ. Энэхүү загварчлалын чадваруудыг дотор нь
ерөнхий эрдэм болон мэргэжлийн холбогдолтой гэж хоёр хэсэгт ангилдаг.
Мэргэжлийн холбогдолтой чадвар нь оюутнуудын хүсэл сонирхол болон
мэргэжилтэй нь холбоотой юм. Гурав дахь хэсэгт үнэлгээний шалгуурыг
гүйцэтгэлийн түвшинг харгалзан бүтээсэн. Энэ нь мэдлэгийн үр дүнг нэгээс
таван түвшинд нарийвчлан үнэлдэг.
ТҮЛХҮҮР ҮГ: Инженерийн ангийн оюутнуудын чадварын загварчлал, Түвшин
тодорхойлох, Мэдлэгийн хүрэх үр дүн, Их сургууль болон үйлдвэрийн хамтын
ажиллагаа
Өмнөх үг
Дээд боловсрол нь хөгжил дэвшил, олон улсын нөхцөл болон нийгмийн эрэлт
хэрэгцээнд суурилсан байх хэрэгтэй бөгөөд төгсөгчидийн ил далд бүхий л
чадварыг хөгжүүлэн мэргэжлээрээ амжилт гаргах боломжыг бүрдүүлэх ёстой. /
Хятадын Инженерийн Боловсролын Академи, 2007/. Энэ нь оюутнууд зөвхөн
суралцах чадварыг эзэмших биш мөн амьдрах болон давж гарахад суралцдаг.
Тиймээс дээд боловсролын нэн тэргүүний зорилтын нэг бол боловсролын
чанарыг дээшлүүлэх мөн оюутны чадварын загвар болон тэдний гэрт болон
гаднах асуудлуудыг судлах мөн түүнчдэн оюутнуудын хувийн зохион
байгуулалт, аливаад хандах хандлага болон харилцааны чадварыг дээшлүүлэх
юм. Судалгаагаа багш нар, оюутнууд болон ажил олгогчдын дунд ярилцлага,
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асуулга хийж статистик дүн шинжилгээ гарган, энэ судалгаагаа Испаны
Барелонд 2014 6-р сарын 16-19 болсон “CDIO-10 Олон Улсын Хурал”-д
танилцуулсан.
Хүснэгт 1.
STU-ын төгсөх ангийн оюутнуудын шинж чанарын ерөнхий үр дүнгийн тодорхойлолт
Шинж чанарууд

Тухайн сонгосон
салбарын мэргэжлийн
чадвар
Бүтээлч сэтгэлгээ
болон шинэ санаа
Эргэцүүлэн бодох ба
асуудлыг
шийдвэрлэх чадвар
Хэл болон
харилцааны ур
чадвар
Насан туршийн
идэвхтэй суралцах
чадвар
Манлайлах, багаар
ажиллах болон хүний
харилцааны ур чадвар
EntrepreneurshipХувиараа бизнес
эрхлэх
Даяарчлал болон
олон үндэстний зан
заншил
Соёлын ойлголт

Нийгэм болон эх
орондоо хүлээх үүрэг
хариуцлага

Сургалтын ерөнхий үр дүнгүүд
STU-ын төгсөх ангийн оюутнууд дараах чадвартай байх
ёстой
Тухайн ажлын байран дахь мэргэжлийн эхний түвшний
ажилтанд тавигдах суурь мэдлэг болон чадварыг практик
хөрсөн дээр үр ашигтайгаар бодитоор харуулах
Шинэ санаагаа турших, мэдлэгт үл хязгаарлагдан сорилтыг
даван бүтээлд гарах асуудлыг шийдэх чадвартай байх
Өдөр тутмын амьдрал болон ирээдүйн мэргэжилдээ учирч
болох асуудлуудыг таних, тэдгээрийн уялдаа холбоо, мөн
чанар болон эдгээр нь өөр хоорондоо хэрхэн холбоотой зэргийг
тодорхойлон асуудлыг шийдвэрлэх чадвар
Хувийн болон мэргэжлийн холбогдолтой асуудлын талаар өөр
өөр үзэл бодолтой хүмүүст аман болон бичгээр илэрхийлэх
чадвар
Мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн хэрэгцээнд тулгуурлан
шинэ зүйлсийг идэвхитэй суралцан үр дүнг нь тодорхойлон
харуулах чадвар
Багт удирдагч болон багийн гишүүний байр суурьнаас ажил
үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэх, багийн гишүүдээ зорилгодоо
хүрэхэд нь урам зориг өгөх, бусад багийн гишүүдтэй харилцаа
холбоо тогтоох чадвартай байх
Хүсэл сонирхол, чадваруудаа ашиглан шинийг эрэлхийлэн,
шинэ санаа болон арга барилыг хэрэгжүүлэх чадвар
Дэлхий нийтэд тулгараад буй асуудлууд болон Хятадаас бусад
орнуудын соёл заншлын талаар мэдлэгтэй байх, дэлхийн өндөг
булан бүрийн хүмүүстэй хамтран ажиллах чадвартай байх
Соёл олон нийтийн ажилд идэвхитэй оролцон, соёлын олон
талт ажилд сонирхолтой, мэдрэмжтэйгээ харуулах чадвар
Нийгэм болон эх орондоо хүлээсэн үүрэгтэй, нийгэмд
шинэчлэлийг бий болгох үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцон,
нийгэм болон ажил мэргэжилдээ хариуцлагатай, ёс зүйтэй
ханддагаа харуулах чадвар

ИНЖЕНЕР ОЮУТНУУДЫН ЧАДВАРЫН ЗАГВАРЧЛАЛ
Чадварын загварчлал нь аливаа үүргийг гүйцэтгэх ба тухайн байгууллагыг
зорилгодоо хүрэхэд нь туслахад нь шаардагдах чадварууд, бие хүний зан чанар
болон ур чадварыг тодорхойлдог (Anne F. Marrelli, 2005). Чадварын загварчлал
нь чадварууд болон тэдгээртэй дүйх түвшинг тодорхойлсон байдаг (Bradley,
2008). Мөн энэхүү загвар нь бие даасан ажилчдын зан байдлын үнэлгээ болон
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
159

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

тодорхойлолт гаргах боломжыг бүрдүүлдэг. Энэ нь дараагийн хамт олныг
бүрдүүлэх HR / хүний нөөц/ стратеги төлөвлөгөө гарган, төлөвлөгөөгөө
амжилттай хэрэгжүүлхэд туслах болно.
Энэ загварчлал нь хамтран ажиллах хүчин зүйлсийн талаар илүү анхаарал
хандуулсан ба товч хураангуй байх болно. Мөн энэхүү загвар нь албан
хаагчдад ажлын үр дүнг оновчтой, үр ашигтай өрнүүлэх тухай, менежерүүд
ажлын үр дүнг хэрхэн үр ашигтай болгох арга замыг эрэлхийлэх мөн ахлах
менежерүүд ажлын үр дүнг сайжруулах аргуудыг тууштай баримтлах зэрэг
аргачлалуудыг харуулсан байна.
Энэхүү чадварын загварчлал нь хэд хэдэн аргуудаас бүрддэг, үүнд үүссэн
нөхцөл байдал болон техник саатал, асуулга болон хэлэлцүүлэгт хандах
хандлага, мөн ажлын байран дахь албан тушаалын талаар дүн шижилгээ хийх
зэрэг аргууд багтана. Эдгээр бүх хандлагууд нь давуу болон давуу бус
чанартай байдаг. Хэдэн төрлийн чадварын загварчлал бодит байдал болон
тухайн байгууллагын ажлын байран дахь үнэт зүйлс болон нарийн төвөгтэй
тогтсон хэв шинжээс хамаарах болго.
ШИС-ийн дэргэдэх Инженерийн коллеж дээрх чадварын загварчлал дээр
суурилан төгсөх курсын оюутнуудад мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх,
үйлдвэр болон их сургуулийн хамтын ажиллагааг манай коллеж үндсэн суурь
болгосон. Загвар нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ: бүлгийн үйл ажиллагааг оновчтой
болгох цөм чадварын загвар, бүтээлийн үр дүнтэй холбоотой чадварын
загварчлал зэргээс бүрдэнэ. Хүснэгт 2 ба 3-т нарийвчлан харууллаа.
Хүснэгт 2.
Бүлгийн үйл ажиллагааг оновчтой болгох цөм чадварын загвар

Чадварууд

Тодорхойлолтууд

Өвөрмөц шинж чанарууд

Бага зардлаар өндөр чанартай бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх мөн хэрэглэгчдэд чанартай
бүтээдэхүүнээр үйлчлэх
Цөм чадварууд
Багийн ажил
Албан хаагчийн давуу тал Эрүүл сэтгэхүй болон зөв төлөвшил, багийн ажил,
манлайлал, ажлын гүйцэтгэл
1. Эрүүл сэтгэхүй болон зөв төлөвшил
Тодорхойлолт
Эрүүл мэндийн статус: бие даан ажиллах болон
хамтын ажиллагаа: Амьдралын бодит байдал болон
философийн зохицол, бие хүний зан авир болон ёс
зүй
Танин мэдэхүйн үндсэн
Эелдэг зан, сэтгэл санааны тогтвортой байдал,
зарчим
өөдрөг үзэл, зохистой хамтын ажиллагаа, сайн
харилцаа
Гол зан чанарууд
•Эрүүл мэнд болон бие бялдрын хөгжил сайн
•Эелдэг зан, сэтгэл санааны тогтвортой байдал,
өөдрөг үзэл, зохистой хамтын ажиллагаа
•Өөрийн гэсэн амьдралынболон философийн үзэл
баримтлалтай, бэрхшээлүүдийг даван туулах
чадвартай
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•Итгэл даах, санаагаа шийдэмгий хэрэгжүүлэх
чадвартай
• Харилцааны болон бие хүний ёс суртахууны өндөр
чадвартай байх
2. Багийн ажил
Тодорхойлолт

Танин мэдэхүйн аргууд

Гол зан чанарууд

3. Хэрэгжүүлэлт
Зарчим
Ерөнхий ойлголтууд
Үндсэн зарчим

4. Манлайлал
Тодорхойлолт
Ерөнхийойлголтууд

Гол зан чанарууд

Багийн зорилгууд тодорхой, багтаа манлайлах,
багийн дотоод болон бусад албан байгууллага болон
багуудтай харилцаа холбоо тогтооход анхаарал
хандуулах, тавьсан зорилгодоо хүрэх
Бүх нийтийг хамарсан шударга үйл ажиллагаа,
нэгдмэл хүч, олон нийтийн сүлжээгээр дамжин
гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бусдыг
хүндлэх
•Багийн гишүүдийн ажил үүрэг болон бие хүний баг
доторх үүрэг хариуцлага тодорхой байх
• Багийн гшүүд болон хамтын ажилд шударга
хариуцлагатай хандах, зөв цагт нь тусалж дэмжих,
багийн ерөнхий зорилгуудыг сайшааж дэмжих
• Өөрийн баг болон бусад багуудын хоорондох
харилцааг зохицуулах, багууд хоорондын хамтын
ажиллагааг тодруулах
Бизнесийн үйл ажиллагааны зарчим нь үйл
ажиллагааны тогтсон жишигтэй нийцсэн байх
Үйл ажиллаганы тогтсон горим болон хяналтанд
анхаарал хандуулах
• Зохион байгуулсан үйл ажиллагаа болон дүрэм
журамд анхаарал хандуулах,
•Үйл ажиллагааны дүрэм журамыг дагаж мөрдөх,
хэрэгжүүлэх
•Үйл ажиллагааны үе шат бүхэнд анхаарал
хандуулах, дүрэм журамыг тууштай баримтлах
• Шинэ санааг тууштайгаар хэрэгжүүлэх, аливаа
ажлыг хийх арга туршлагатай мөн хийж байгаа ажил
болон системийг сайжруулах
Хувь хүн болон багийн гишүүд тавьсан зорилгодоо
эрч хүчтэйгээр, богино хугацаанд хүрэх
Зорилтоо тодорхойлж, тогтсон хугацаанд зорилтоо
биелүүлэх, мөн бэрхшээлийг даван туулж зорилгодоо
хүрэх
•Тогтсон хугацаанд зорилтоо биелүүлхэд анхаарах,
багаа гишүүдийн хүчин чармайлтыг дайчлан богино
хугацаанд зорилгодоо хүрэх
•Ажилдаа илүү их цаг зав гарган, бэрхшээлүүдийг
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даван туулах зоригтой байх
•Шаардлагатай эх сурвалжуудыг олны хүчээр
гүйцэтгэн, зорилгодоо хүрэхийг батална
•Үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг тодорхойлон чухал
практик үйл ажиллагааг хавсаргах
•Үйл ажиллагааны үр дүнд сэтгэл хангалуун биш
байвал дахин хүсэлт тавих
Хүснэгт 3. Ажлын байран дахь албан тушаалтай холбоотой чадварын загвар

Оюунычадамжууд
Тодорхойлолт
5.Эргэцүүлэн тунгаах болон асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх
Тогтсон үйл ажиллагааг эргэцүүлэх, шинэ санаа
хэрэгжүүлэх: бэрхшээлтэй асуудлыг зөв цагт нь
Тодорхойлолт
оновчтой шийдвэрлэх: асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл
тогтсон дүрэм журмыг баримтлах
Асуудлуудыг тодорхойлон, хэрэгжих боломжыг
Ерөнхийойлголтууд
судлах, асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө гарган
төслийг хэрэгжүүлэх
•Урган гарч ирсэн санал бодлоо зураглан дүрслэж
хүний оюун ухааны үйл явц, тухайн нөхцөл байдал
болон асуудлын талаар хангалттай ойлголтонд хүрэх
•Тулгарсан бэрхшээлүүдийг зөв оновчтой
шийдвэрлэх
Гол зан чанарууд
•Асуудал тулгарахад эсвэл хүнд нөхцөл бусдын
санал бодол, шинэ санааг нээлттэйгээр хүлээн авч
олон санааг нэгтгэх
•Асуудал шийдвэрлэхийн тулд сэдэл болон санааг
нэгтгэх энэ нь төрөл бүрийн санааг нийлүүлэх болон
салгах чадвар

6. Шинэлэг сэтгэлгээ болон хэрэглэх боломж
Шинэ санаа болон боломж бололцоог олон талаас
эргэцүүлэх чадвар, цаашид асуудлыг шийдэх шинэ
үр ашигтай арга замыг бий болгох
Шинэ санаа болон бий болгосон зохион бүтээлээ
Ерөнхийойлголтууд
үргэлжлүүлэн сайжруулах арга замд суралцах
•Хүлээж байсан үр дүндээ сэтгэл хангалуун биш бол
ахин шинээр сайжруулах боломжуудыг эрэлхийлэх
•Хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцсэн хүлээж байсан илүү
Голзанчанарууд
сайн шийдлүүдийг бий болгох
•Дотоод болон гадаад эх сурвалжуудыг эрэлхийлэн,
хүлээн зөвшөөрөгдчихсөн санаануудыг ашиглан
шинэ шийдлийг бий болгох
7. Харилцаа болон бусадтай харилцах ур чадвар
Тодорхойлолт
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Тодорхойлолт

Бусад хүмүүсийн асуудал, сэтгэл санааг ойлгон
тодорхойлох чадвар, өөр хэн нэгнийг ойлгох
боломжийг бий болгодог
Бусдыг сонсох, өөрийгөө илэрхийлэх, маргааныг
Ерөнхийойлголтууд
таслах
•Өөрийн бодол санаагаа товч тодорхой, логик зүй
тогтолтой илэрхийлэх чадвартай байх
•Ерөнхий санаагаа онцлон дурдахдаа биеийн хэл,
дууны өнгө болон хурдыг зөв тохируулан ярих
Гол зан чанарууд
чадвартай байх
•Бусдын хэлсэн зүйлд анхаарал хандуулан
мэдээллийг үнэн зөв дамжуулан оновчтой хариулах
чадвар
8. Идэвхтэй суралцах арга болон бие даасан үзэл бодол

Зан байдлын түвшин гэдэг нь гол төлөв оюутаны чадавхыг үнэлэхэд
хэрэглэгддэг хэмжүүр юм. Энэ нь дотроо таван түвшинтэй. Тэдгээр
түвшингүүдийн тайлбарыг авч үзвэл:
•Түвшин нэг бол ерөнхий чадавхийн шаардлага юм. Энэ түвшний оюутнууд нь нэр
томьёо, үг хэллэг зэргийг дээд түвшинд ойлгох чадвартай байдаг ба энгийн судалгаан
дээр дүн шинжилгээ хийн , түүн дээрээ холбогдох арга хэрэгслийг зохих хэмжээнд
ашиглаж чаддаг байна.
• Түвшин хоёр бол дунд түвшний чадвартай оюутан юм. Энэ нь оюутнаас чөлөөтэй
байх, бие даан ямар нэгэн хэрэгслийг ашиглаж чаддаг , аль ч салбарт тодорхой
хэмжээний мэдлэгтэй байх зэргийг шаарддаг. Мөн гэр бүл, хамт олонтойгоо нэгэн зэрэг
аль нэгнийг нь орхигдуулахгүйгээр харьцаж чадах цаг зохицуулалтын чадварыг
шаарддаг байна.
•Түвшин гурав бол дэд өндөр түвшний чадвартай оюутанг хэлнэ. Энэ нь ерөнхийдөө
оюутнаас мэргэжлийн тодорхой мэдлэгээс гадна зарим нэгэн арга хэрэгслийг хэрэглэж
чаддаг байхыг шаарддаг байна. Энэ нь бас илүү төвөгтэй удирдлагын чиг үүргийг
явуулж болно.
•Түвшин дөрөв бол дээд шатны чадвартай оюутныг хэлнэ. Энэ нь оюутанд стратегийн
төлвлөгөөний санал тавьж, түүнд тохирох арга хэрэгслийг явуулж чадах эсэхийг
шаарддаг.
•Түвшин тав бол хамгийн дээд түвшний чадвар юм. Энэ нь ерөнхийдөө ямарваа нэгэн
зүйлийн хөгжлийн чиг хандлагыг урьдаас төлөвлөн харж чаддаг байх, цаашид болж
магадгүй асуудлыг болохоос нь өмнө шийдэж чаддаг байхыг шаардана.
Зан байдлын түвшний багаар ажиллах чадвар болон бусад чадварын тайлбарыг
дараах хүснэгт 4-д багтаан харуулж байна.

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
163

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Хүснэгт4.Зан чанарын түвшинг тодорхойлох загвар

2. Багаар ажиллах чадвар
Түвшин
Тодорхойлолт
5
•Багаараа хамтдаа нэгдэж ажиллах болон
бусадтайгаа хүндэтгэлтэй харьцах чадвар
•Баг хамт олон зорилгодоо хүрэхийн тулд
ажиллах дарааллыг өөрчилж, санаачлагатай
хандан, үргэлж хуучин хэв маягаа шинэчлэн, цаг
тухайд нь шинэ аргыг нэвтрүүлэхчадвар
•Санал хүсэлт болон хөгжлийн шинэ арга
боловсруулах, багийн гишүүдийн оролцоог
ихэсгэхийн тулд цалинг нэмэгдүүлэх
•Нэг ижил зорилготой бол бусад багтай ажиллах
хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх чадвар
•Багуудын хоорондох үл ойлголцлыг арилгах,
мэргэжлийн чадвар болон мэдээллээ бусадтайгаа
хуваалцах чадавхийг нэмэгдүүлэх чадвар
•Тогтмол солилцоогоор дамжуулан хамтран
ажиллах, харилцан ашигтай урт хугацааны
харилцаа холбоо тогтоох, хамтын ажиллагааг
сайжруулах чадвар
4
•Багийн гишүүд нь тус тусын үүрэг, хариуцлагатай
ажиллахад нь туслах, үр дүнтэй хамтын
ажиллагааны харилцааг бий болгохчадвар
•Гадаад хүчин зүйлийн тусламжтайгаар хуучин хэв
маяг, аргаа өөрчилж , багийн гишүүдийн оролцоог
үр дүнтэй болгон жолоодох чадвар







3






Нэг ижил зорилготой , түүндээ хүрэхийн
тулд бусад багуудтай хамтын ажиллагаагаа
нэмэгдүүлэхэд туслах
Харилцан ашигтай ,урт хугацааны хамтын
ажиллагааны харилцаа холбоо тогтоох
зорилгоор холбогдох багт туслахчадвар
Багийн гишүүн бүр багийнхаа зорилгийн
талаар тодорхой ойлготтой байж
өөрийн үүрэг хариуцлагаа таньж
мэдэхчадвар
Бусадтай хүндэтгэлтэй, үнэнч шударга,
хүмүүнлэг харьцах чадвар
Өрсөлдөөнөөс илүүтэй хамт олонтойгоо
идэвхитэй ажиллан, хамт олноо дэмжин
санаачлагатай байх
Бусад хамтран ажиллагчийнхаа үзэл бодол,
санал зөвлөмжийг сонсон эерэг уур
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1




амьсгалыг бүрдүүлэхчадвар
Аливаа үйл явдалболон юмс үзэгдлийг
бүхэлд нь тооцоолон бодох, тэдгээрийн
уялдаа холбоо, мөн чанар болон эдгээр нь
өөр хоорондоо хэрхэн холбоотой зэргийг
тодорхойлон зорилгодоо хүрэхчадвар
Багтаа зөвхөн хувь хүний хариуцлага
хүлээх чадвар
Бусад хүмүүстэй хамтран ажиллах
чадвартай, бие биенээ хүндэтгэн харьцаж,
үзэл бодлоо нэгэндээ тулгахгүй байх
чадвар
Ямар ч баг хамт олонтой нийцтэй, үр
дүнтэй, хүндэтгэлтэй хамтарч ажиллах
чадвартай багийн хамтын ажиллагааг
дэмждэг чадвартай байх
Багийн гишүүн бүр үүрэг хариуцлагатай
оролцох мөн багийн төлөө хийсэн хувь
нэмрийг үнэлэх бие биенээ хүндэтгэн, нэг
нэгнийхээ үзэл бодлыг хүндэтгэн сонсож ,
түүнийг нь хүлээн зөвшөөрдөг байх
чадвар
Ганцаарчилан ажиллахыг илүүд үзэх
Бусадтай тийм ч эелдэг харицдаггүй, мөн
бусадтай харилцаа тогтоохдоо тааруу
Багийн гишүүд болон баг бүрэлдэх чухал
үнэ цэний хоорондох ялгааг ойлгохдоо
тааруу
Бусдын мэдрэмж болон хэрэгцээ
шаардлагад тоомжиргүй хандах

Оюутны чадамжийн үнэлгээний тухай ерөнхий ойлголт
Оюутны чадамжийн загварыг гаргаж, зан байдлын түвшинг тодорхойлсны дараа,
эдгээрийг оюутнуудад хэрэгжүүлэх хамгийн чухал алхам бол үүнийг харьцангуй
үнэлгээний системтэй хослуулах явдал юм. Үгүй бол энэ үнэлгээний арга нь ямар ч
утгагүй , хий хоосон зүйл болно. Үүнээс гадна ур чадварын загварыг илрүүлэх хамгийн
үндсэн арга бол гүйцэтгэлийг төлөвлөлтийн дагуу зорилготой нийцсэн, энэ аль нэг
давуу талыг хэт дөвийлгөхгүй үнэн зөв гүйцэтгэлийн менежментийн системийн загвар
байгуулахад чухал ач холбогдолтой.
Хүснэгт 5 нь өмнөх хэсгийн судалгаан дээр үүдэн, ярилцлагын аргаар явуулсан
үнэлгээний загварыг харуулж байна.
Хүснэгт 5. Оюутны үнэлгээг асуулга болон ярилцлагын аргаар хийх

Үнэлгээний
агуулга
1. Үндсэн ур чадвар

Лавлагааны асуултууд
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Оюуны болон
зан байдлын

Багийн ажил

Удирдах хүч
Гүйцэтгэх
засаглал



Чи өнөөдөр нэг л тааруу байна уу? Жишээ нь: ихэвчлэн
гутранги, сэтгэл санаагаар унасан, ямарваа нэгэн зүйлд
зовнисон , цухалдсан эсвэл уур уцаартай гэх мэт.
 Та ажиллаж байгаа эсвэл суралцаж байгаа хоёрын аль нь ч
байсан анхаарал тань маш ихээр сулардаг уу?
 Хэвийн бус байгаад , гаргаж байгаа зан байдлаа өөрөө хянаж
чадахгүй байна уу? Жишээ нь: дахин угаах , хаалгаа хаах,
нүүрээ янз янз болгох.
 Ахмад настан, хүүхдүүд, ядуус болон эмзэг бүлгийн
хүмүүстэй уулзвал тэдний төлөө юу хийх байсан бэ? Юу хийх
вэ гэдгээ бод?
•Ямар ч баг хамт олонтой нийцтэй, хүндэтгэлтэй хамтарч ажиллах
чадвартай багийн хамтын ажиллагааны хүрээнд багийн гишүүн бүр
үүрэг хариуцлагатай оролцох уу? Үүнд чи ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?
•Багт тантай санал зөрдөг хэн нэгэнтэй та хэрхэн ойлголцох вэ? Та
үүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн бэ? Үр дүн нь ямар байсан бэ?
•Таны туршлагаар аливаа үйл явдал болон үзэгдлийг бүхэлд нь
тооцоолон бодох, баг хамт олонтой нийцтэй, хүндэтгэлтэй хамтарч
ажиллан ажлаа цагт нь дуусгах, эдгээр үйл ажиллагаанаас хамгийн
чухал нь аль нь вэ?
•Хамгийн чадвартай, хамгийн бахархалтай, хамгийн амжилттай зүйл
•Хэрвээ хамтын ажилд хэн нэгэн нь өөр үзэл бодолтой байвал
асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ?
•Төлөвлөснөөс бага зардал гаргах, хүлээж байснаас илүү дээр үр
дүн гаргах талаар өөрийн саналыг хэлэх үү?
•Төгсөлтийн шалгалтанд хэрхэн бэлдсэн бэ? СЕТ 4, СЕТ 6 түвшинд
үү?

•Та төслийн удирдагч байхдаа хүлээсэн зорилгодоо хүрч чадаагүй
тохиолдол байгаа юу? Хэрвээ тийм бол тэрхүү асуудлыг хэрхэн
шийдэж байсан бэ?
•Та хийж дуусгасан шинэхэн төслийнхөө талаар ярьж өгнө үү? Ямар
горимууд төслөө цагт нь бүрэн дүүрэн хийж гүйцэтгэхэд
нөлөөлснийг үнэн зөвөөр хэлнэ үү?
•Таны туршлагаар хамгийн хязгаарлагдмал нөөц бололцоо аль нь
байсан бэ? Та хэрхэн ажилласан бэ?
2. Зохион бүтээлттэй холбоотой чадамжын загварчлал
④LeadershipМанлайлал

⑤Асуудлыг үр
ашигтайгаар
шийдвэрлэх

•Та асуудлын талаар бодохдоо ???????
•Тантай тулгарч байсан хамгийн төвөгтэй, хэцүү хүч сорьсон
асуудал юу вэ?
•Та ямар шийдлийг санал болгох вэ? Ямар хөтөлбөрийг сонгох
вэ? Үр дүн нь юу вэ?
•Таны туршлагаар ямар зан чанар, санаа нь учирч болох аюулаас
зайлсхийх вэ?
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⑥Innovation and
Application
Шинэлэг
сэтгэлгээ болон
санал хүсэлт

•Та шинэ санаа болон боломж бололцоо бий болгох, санаагаа
амжилттай хэрэгжүүлэх арга замыг төлөвлөн зохион байгуулах
туршлагатай юу?
•Шинэ зүйлийн талаар шинэлэг байдлыг илэрхийлэхдээ санаагаа
аль талаас нь илүү онцлох вэ?
•Хэрвээ та багийнхандаа шинэ санаагаа хэлэх үед тэд эсрэг байр
суурьнаас хандвал асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

⑦Харилцаа
болон хувь хүний
харилцаа
⑧Суралцах
болон бие даасан
байдал

Оролцогчдоос асуултуудыг нэгэн зэрэг тавьж харилцааны ур
чадварыг шалгах
•Таны сүүлийн үеийн судалгаан дээр ямар нэгэн өвөрмөц ололт
байхгүй байна уу?
•Таны туршлагаас таны мэдлэгийг дутуу үнэлсэн дүнгүүд байсан
уу? Та үүнийг хэрхэн өөрчилсөн бэ?
•Та ангийнхаа хэн нэгэнд ажлаа шаргуу хийж дуустал нь тусалж
байсан уу? Ямар нөхцөл байдалтай байсан вэ? Юу гэж хэлсэн бэ?

Дүгнэлт
Сүүлийн жилүүдэд ШИС нь CDIO инженерийн боловсролын шинэчлэлд суурилан,
улмаар хятадын дотоодын төсөл хэрэгжүүлэгчид болон олон улсын Олон-Үндэстний
Хамтын ажиллагаа мөн бусад үйлвэрийн төсөл хэрэгжүүлэгчид хамтран инженер
оюутны суралцахуйн үр дүнд зориулсан мэргэжлийн ур чадвар болон оюутны ерөнхий
чадварын загварыг боловсруулан, оюутны хөгжлийн үр дүнд суурилан зан төлөвийн
түвшинг үнэлэх стандартыг шинэчлэн, зан төлөвийн түвшин бүрийг асуулгын аргаар
дүгнэх аргыг бүтээсэн.
Энэхүү судалгааны ажлууд нь ажлын ердөө ажлын нэгээхэн хэсэг юм. Дээрх ажил нь
судалгааны багийнхан өмнөх оюутны чадварын загвар дээр суурилан ажиллах болно.
(1). Сургууль болон төсөл хэрэгжүүлэгчид нь сургалтын тохирсон аргуудыг хэрэглэх,
үүний дагуу инженер оюутны ерөнхий чадварын загварын зорилгыг илэрхийлсэн,
хичээлийн улирал болон сургалтын хөтөлбөрийг хамруулан, сургалт болон судалгаа
мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шатуудыг нарийн төлөвлөх хэрэгтэй.
(2). Оюутны чадамжын үнэлгээ нь оюутан, багш болон ажил олгогч гурван талаас харж,
оюутны алс хэтийн чадамжын үнэлгээ болно.
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17.CDIO-Г НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХҮРЭХ АРГА ЗАМ
Gonzalo Ulloa, Norha M. Villegas, Sandra Céspedes, Maria P. Ayala, and
Andrea Ramírez
Universidad Icesi, Cali, Colombia
ХУРААНГУЙ
CDIO-г агуулсан нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь хуучин их
сургуулиудын хувьд хялбархан энгийн буюу хэвийн үйл ажиллагаа болох
магадлалтай байдаг. Гэхдээ хэрвээ их сургуулиуд инженерийн ур чадваруудыг
сайжруулж болох CDIO –д үндэслэсэн хичээлүүдийн харилцан уялдаан дээр
туршлага дутах тохиолдолд маш их алдаатай үйл явцын үр дүн гаргаж
болзошгүй байдаг. Энэ судалгааны ажлаар бидний зөвлөмж бол CDIO–д
үндэслэсэн нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалт болон
хэрэгжилтийн ерөнхий арга зам мѳн бидний туршлага дээрх тайлан, болон
Колумбийн Icesi их сургуулийн Компьютерийн систем болон Телематик
инженерийн програмуудын ахин боловсруулалтын үед сурсан туршлагууд
болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Харилцан уялдаатай хичээлүүд, CDIO хэрэгжилт, Хичээлүүдийн
шинэчлэлт, Шалгуур, Инженерийн боловсрол
1. УДИРТГАЛ
CDIO зөвлөмжүүд бол дэлхийн хэмжээнд хэд хэдэн хуучны болон
шинэчлэгдсэн их сургуулиудад хэрэгжсэн хамгийн сайн туршлгууд дээр
үндэслэсэн юм. Тийм болохоор CDIO-н хэрэгжилт нь энэ төрлийн их
сургуулиудад асуудалгүйгээр хэрэгжих үйл явц болж болох юм. Гэсэн хэдий
чихэнхи инженерийн факултетийнхан, ялангуяа хойд Америкт, тэдний програмт
хөтөлбөрийн шинэчлэлт, сайжруулалтын чанарыг үл хамааран инженерийн
боловсролын ур чадвар олгох хөтөлбөрт хамгийн сайн нөөц бололцоо болон
дадлага туршлага дутсаар байна. Эдгээр институдуудийн хувьд, инженерийн
боловсролын ур чадвар олгох хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон нэгтгэл нь одоо ч
сайжруулалтын үйл явцдаа явж байгаад тооцогдож байна. Бидний мэдэх
хичээлийн хуваарьт тэмдэглэгдсэн CDIO-н хүрээнд дэх гайхалтай чармайлт,
нэгдсэн инженерийн хөтөлбөрөөс олж аван санал болгож буй сайн сургалтын
арга болон их сургуулиудын CDIO-н хэрэгжилт ба дадлага дээр хийгдсэн
тайлан дээр үндэслэсэн хэд хэдэн эрдэм шинжилгээний ажлуудыг үл харгалзан
CDIO-н шинэчлэлт нь үүнийхээ хэрэгжүүлэх процессын заавраар дутмаг хэвээр
байсаар байна. Эдгээр зааврууд нь болох процессын шат болгонд гарч болох
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давтамжит асуултуудад институтуудын зүгээс хариулт өгөхөд туслах гол
түлхүүр болж өгөх юм. Колумбийн Icesi их сургуулийн инженерийн факултет нь
бакалаврын зэрэг олгох Компьютерийн систем болон Телематик инженерийн
програмуудын хѳтѳлбѳрийн ахин боловсруулалт болон CDIO-н хэрэгжилт дээр
хоёр жилийн турш ажиллаж байна. Энэ судалгааны ажил дээр хѳтѳлбѳрийн
ахин боловсруулалт болон CDIO-н хэрэгжилтийн явцад гарсан дадлага
туршлага болон олж мэдсэн зүйлээ бид тайлагнахаас гадна амжилт гаргаж
болох гол нөхцлүүд, үйл ажиллагаанууд, үүргүүд болон оролцогчдын дунд
гарсан хоорондын харилцан үйлдлүүд мѳн туслах хэрэгслүүдийг дүрслэн бичих
болно. Бидний судалгааны гол зорилго нь CDIO-д тулгуурласан нэгдсэн
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад сурсан туршлгын талаар тайлагнах мѳн
ялангуяа Латин Америкийн их сургуулиудад хэрэглэгдэж болох буюу
зориулагдсан цогц зааврыг санал болгох юм. Энэ судалгааны ажил нь доорх
хэсгүүдээс бүрдэнэ. 2 дугаар хэсэг нь энэ ажлыг хийх болсон учир шалтгаан, 3
дугаар хэсэг бидний хөтөлбөрийн ахин боловсруулах хэрэгжилтийн процессын
тоймыг танилцуулна. 4 дүгээр хэсэг бидний хөтөлбөрийн төслийн цааш
үргэлжлүүлэхэд нөлөөлсөн гол хөдөлгүүрийн тухай бичих болно. 5-8 дугаар
хэсгүүд (i)macro, meso болон micro шатан дах бидний хөтөлбөрийн ахин
боловсруулах хэрэгжилтийн процесс илтгэх, (ii) бидний хөтөлбөрийн үнэлэмж
болон тогтмол сайжрах процессын тухай. Эцэст нь 9 дүгээр хэсэг бидний
судалгааны ажлыу турш сурсан эрдэмийг, харин 10 дугаар хэсэгт дүгнэлтийг
агуулсан болно
2. ЭНЭ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СЭДЭЭЛТ
CDIO арга барил нь дэлхий даяар нэдсэн инженерийн хөтөлбөрийн загварт
амжилттайгаар хэрэглэгдсэн ба ялангуяа CDIO-н суурь үндэс нь эхэлсэн Хойд
Америк болон Европын нэртэй их сургуулиудад хэрэгжсэн. Эдгээр
сургуулиудын нэг болох Шведийн Royal Institute of Technology (KTH) нь эхлээд
Тээврийн хэрэгслийн инженерийн хөтөлбөртөө дараа нь хэд хэдэн өөр
хөтөлбөртөө хэрэгжүүлж эхэлсэн [6]. CDIO-д тулгуурласан хөтөлбөрийн
амжилттай хэрэгжилтээс KTH сургуулийн хувьд хэрэгжих процесс нь сонирхогч
бүлгүүдийн шаардлагуудыг тодорхой болгох байсан. Жишээ нь магадлан
итгэмжлэх үүргүүд, үндэсний удирдамжууд болон Швед улсын аж үйлдвэрийн
салбарын хүлээлт зэргүүд болно. Тийм болохоор CDIO –н стандартуудын
ерѳнхий тодорхойлолтыг эс тооцвол, хөтөлбөрийг ахин боловсруулах процессд
соёлын нөхцлүүд нөлөөлдөг. Энэ нь сонирхогч этгээдүүд тодорхой
институдуудад хамааралтайдаа эсвэл үе шатуудуудыг хоорондын холбоогүй
гэдгийг нь тэдний дунд байгаа мэдээлэл, хэрэглэж буй хэрэгсэл болон
хэлбэрүүд, өөрсдийн хариуцлагатай оролцогчуудыг ил тод болгохгүйгээр
танилцуулахдаа биш юм.
Бидний мэдэж байгаагаар Латин Америкийн CDIO-н зѳвлѳмжүүдэд үндэслэсэн
боловсруулагдсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн процессийн детальчилсан
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заавартай тайлангууд байдаггүй. Ялангуяа хамгийн анхны удаа хѳтѳлбѳрийг
хэрэгжүүлэхэд тулгарч болох сорилтуудыг тайлбарласан факултетуудад тусалж
болох судалгааны ажлууд олдоогүй. Жишээ нь бид энэ процессд тулгарч
болзошгүй олон гол сорилтуудын нэг нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр илэрч
болох үр дүнгийн хөгжлийн явцыг хянаж байх механизмын тодорхойлолт
байсныг ойлгох гэж удсан. Энэ нь ялангуяа ихэнхи багш, профессорууд нь
цагийн эсвэл улирлын чанараар ажилладаг мөн цөөн тооны оюутнуудад
зориулсан хичээл болгон нь хэдэн хэсгээс бүрдсэн идэвхитэй сургалтын
моделиудтай Латин Америкийн их сургуулиудад чухал зүйл юм.
3. САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ АРГА БАРИЛЫН ТОЙМ
Бидний танилцуулж буй хэрэгжилтийн процесс 4 үндсэн хэсгуудээс бүрддэг (cf.
labels 1—4 in Fig. 1). Эхний үе нь макро- хөтөлбөрийн түвшинд дүйцдэг, энэ нь
програмын турш оюутнуудын хэрэгжүүлэх ёстой маш олон төрлийн CDIO
сургалтын үр дүн ба мэргэжлийн ур чадваруудын тодорхойлолтонд анхаарлаа
төвлөрүүлдэг. Ерѳнхийдѳѳ, энэ үеийн үндсэн орц буюу ахин боловсруулсан
хөтөлбөрийн хөдөлгүүрүүд нь сонирхогчоос авах асуулгууд (салбарынхан,
тѳгсѳгчид, магадлан итгэмжлэхийн зөвлөлийнхөн, оюутнууд болон факултетийн
гишүүд г.м.), институтын боловсролын тѳсѳл (PEI, Спаниар товчилол), ба CDIO
хичээлийн хуваариуд [3] юм. Энэ шатны гарц нь хөтөлбөрийн матрикс юм. Энэ
нь хичээл болгоны сургалтын үр дүн бүрт хүрсэн байх ёстой түвшин бүрийн
дадал туршлагыг агуулсан хѳтѳлбѳртэй мэргэжлийн өрсөлдөх ур чадварууд
болон CDIO сургалтын үр дүнтэй нягт уялдаатай байдаг. Хоёр дахь үе нь месохөтөлбөрийн түвшинд хамаарагддаг бөгөөд сонгогдсон CDIO сургалтын үр
дүнгүүдийн эцсийн шатны сургалтын зорилтын тодорхойлолтонд гол анхаарлаа
төвлөрүүлдэг. Дараагаар нь програмын мэргэжлийн өрсөлдөх ур чадвартай
нягт холбогддог. Үүний үр дүн нь Курс- карт юм. Энэ нь курсын хэмжээнд
эцсийн шатны сургалтын зорилтууд мѳн заах сургах ба курс болгоны түвшинд
дүгнэх үнэлгээний стратегиудыг агуулсан байдаг. Месо-хѳтѳлбѳрийн түвшин нь
хэд хэдэн хэсгүүд, их сургуулийн бодлогууд, боловсролын моделиудтай
курсуудэд шаардагддаг хамтран ажиллагааны түвшингүүдээс шалтгаалаад
хамгийн тохиромжтой байж магадгүй гэдгийг онцлох нь чухал юм (cf. dashed box
in Fig. 1). Гурав дахь үе шат болох микро-хѳтѳлбѳрийн түвшин нь курсын
хичээлийн хуваарь болон үнэлгээний стратегиудын загварт анхаардаг. Курс
болгонд професоруудын ашигладаг суралцах буюу үнэлгээний стратегийг
багтаасан курсын хичээлийн хувиар мөн үнэлэх процессд ашиглагддаг
зааврууд нь үе шатны үр дүнгүүд юм. Эцэст нь дѳрѳв дэх үе шат болох
хөтөлбөрийн үнэлгээний түвшин, оюутнуудын ур чадварын нотолгоог цуглуулах
боломжийг олгодогоос гадна улирлын турш хичээлийн хөгжлийн явц,
стратегийн тодорхойлолтын баталгаажилтын хариу үйлдлийн үнэлгээг
хэрэгжүүлэх гэж хөтөлбөрийн шинэ санаачлага болон тасралтгүй сайжралтыг
бататгах боломжуудыг олгодог. Зураг 1. түлхүүр үүргүүдийг жагсааж мѳн
процессын турш тодорхойлсон хэлбэр хэрэгслүүдийг тодорхойлсон.
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4. АХИН БОЛОВСРУУЛСАН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨДӨЛГҮҮРҮҮД
Ахин боловсруулагдсан хөтөлбөрүүд ихэвчлэн одоо оршин буй гол сонирхогчид
болон мэргэжлийн програмын дагуу оюутнуудад хүрч буй хөтөлбөрийн
шаардлагууд болон хүлээлтийн хоорондоос үүсэж буй дутагдлаас болж
хийгддэг. Гол сонирхогчдыг 4-мн тѳрлѳѳр ангилж болдог: оюутнууд, салбар
(програмын төгсөгчид), их сургуулийн факултет ба нийгэм (засгийн газар болон
магадлан итгэмжлэлийн удирдлагууд) орно[1]. Бидний ахин боловсруулсан
хѳтѳлбѳр нь програмын хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах нотолгоо болж ѳгч
байгааг тодорхойлсон. Энэ нь гол сонирхогчдын хүлээлттэй
гомдлыг
барагдуулах нэгэн тѳрлийн нэр томъёогоор ангилж болох юм.
Зураг 2. гол сонирхогчууд болон бидний Компьютерийн систем болон
Телематик инженерийн програмуудын ахин боловсруулсан хөтөлбөрөөр
өдөөгдсөн ижил хөтөлбөрүүдийг тодорхойлдог. Дугуй хайрцгууд ямар ч ахин
боловсруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болох сонирхогчдын ерөнхий
категорууд илэрхийлсэн [1]. Тодруулан бичсэн нь процессд оролцож буй гол
сонирхорчдын төлөөлөл юм (г.м.,өнгөрсөн жилийн оюутнууд, салбар).
Дөрвөлжингүүдэд зөвхөн гол хөдөлгүүрүүдийг бичихээс гадна бидний
хөтөлбөрийн цаашдын хөгжилд нөлөөлж болох чухал мэдээллүүдийг агуулсан.
Төлөөлөл гэдгийг агуулсан хэсгээс бусад ихэнхи хөдөлгүүрүүд нь дотоод
гадаад сонирхогчидтой харилцаж хийсэн үнэлгээн дээр тулгуулсан үүсмэл
тайлангууд юм. Оролцогчид болох оюутнууд болон их сургуулийн
факултетийнхан нь дотоод сонирхогчид, эсрэгээр нь салбарууд болон нийгмийн
бүлгийн багуудын оролцогчид нь гадаад оролцогчид юм.
Дотоод сонирхогчидтой холбоотой хѳдѳлгүүрүүд: Энэ нийтлэлд
хэлэлцэгдсэн ахин боловсруулагдсан хөтөлбөрт, өнгөрсөн жилийн оюутнууд
програмын хөтөлбөртэй холбоотой дүгнэх асуулгыг бөглөсөн. Тодорхойлвол,
энэ асуулга нь бидэнд оюутнуудын сэтгэл ханамжийн талаарх мэдээллийг
цуглуулахад тус нэмэр болсон: (i) мэргэжлийн болон инженерийн чадварыг
агуулсан програм. Оюутнууд үүнийг өөрсдийнхөө интерншип програмын
үзүүлэлтээрээ дүгнэсэн. Энэ програм нь ихэвчлэн улирлын сүүлд болдог; (ii)
энэ тѳслийн үр дүнтэй байдал тэдний мэргэжлийн болон инженерийн ур
чадваруудыг бэхжүүлж бататгаж ѳгсѳн; мѳн (iii) T&L стратегийн тохиромжтой
байдал нь их сургуулийн факултетээр дамжин хэрэглэгдэж байсан.
Оюутнуудаас цуглуулсан асуулгын баримтуудаас гадна бид өөрсдийнхөө
факултетээс хоёр гол аргаар баримт цуглуулсан: (i) энэ нь академик улирлын
эцэс болгонд профессоруудын нарийн нямбайлан хийсэн үнэлгээний, (ii)
професоруудын хамтран ажиллаж байсан Мэргэжил дээшлүүлэх төвөөсөө
авсан интерншипийн тайлангууд (CEDEP, for its acronym in Spanish).
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Зураг 1. Хөтөлбөрийн ахин боловсруулсан ерөнхий хэлбэр

Энэ тайлангууд нь програмын эцэст оюутнуудынхаа ур чадварын түвшинг
сонгож авсан мэргэжлийн өрсөлдөх чадвар болон инженерийн чадваруудыг
үнэлэхэд тус нэмэр болсон.
Гадаад сонирхогчидтой холбоотой хѳдѳлгүүрүүд: Үйлдвэрлэлийн салбарт
байгаа сонирхогчид ѳѳрт дутагдаж байгаа мэргэжлийн ур чадваруудийн
хэрэгцээгээ илэрхийлж бидний програмыг дэмжиж байсан. Энэ сонирхогчдын
хүсэж байгаа шаардлагыг хэд хэдэн аргаар цуглуулсан. Жишээ нь заавал
эдгээр сургуулиудын төгсөгчдөөс гэлтгүй гол анхаарлаа хандуулж байгаа бүлэг
болон инженерүүдийн ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтийн асуулга юм. Нийгмийн
сонирхогчид хамгийн сайн дасгалууд болон хөтөлбөрийн зааваруудаар хангаж
мѳн бидний програмуудын чанарын баримтаар хангаж байсан (e.g., referents
such as IEEE/ACM curricula [12] and CDIO [3]). Бид эдгээр нотолгоог хоёр гол
үнэлгээний сувгаар цуглуулж байсан: (i) магадлан итгэмжлэхийн зѳвлѳлүүд
болон (ii) Колумбийн боловсролын ямнаас хэрэгждэг –үндэсний мэргэжлийн
Тест Сабэр-Pro. Энэ тест нь бидний хөтөлбөрөөр суралцсан сүүлийн оюутнууд
болон ижил төстэй хөтөлбөрөөр улс орны ѳѳр ѳѳр газар суралцсан оюутнуудын
мэргэжлийн ур чадварыг тусгайлан сонгож авсан мэргэжлүүд дээр харьцуулсан
баримт байдаг.
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Зураг 2. ICESI их сургууль дээр хэрэгжсэн хөтөлбөрийн сонирхогчид болон
хөдөлгүүрүүд

5. МАКРО ХӨТӨЛБӨРИЙН ТҮВШИН
Энэ хөтөлбөр нь гол сонирхогчдоос цуглуулсан үнэлгээний баримтуудаас
эхэлдэг. Цугларсан мэдээлэл дээр үндэслээд програмын эрхлэгчээр
удирдуулсан хөтөлбөрийн зөвлөл ахин боловсруулалт хэрэгжсэн хэрэгжээгүй
хөтөлбөрийг ахин боловсруулахад нѳлѳѳлж болох сонгогдсон нөхцлүүдийг
урьдаар тавихаар шийдсэн. Бидний процессд, бид програм болгонд тохирсон
үндэсний болон олон улсын мэргэжилтнүүдээс авсан судалгааны
зөвлөмжүүдийг урьтал болгохоос гадна(e.g., ACM/IEEE [12]), сонгосон их
сургуулиудад хэрэглэгдэж ирсэн хөтөлбөрүүдийг мөн харсан. Бидний голчилсон
ѳѳр бас нэг орц нь гэвэл манай их сургуулийн PEI байсан. PEI нь дотоодын
нийгэмлэгүүдэд байж болох үнэ цэнэ болон ерөнхий өрсөлдөх чадваруудыг
агуулсан байдаг; энэ их сургуулиудад дагаж мөрдөгдөж болох боловсролын
загварыг тодорхойлж өгдөг. CDIO-ийн сэдвүүд нь [3] бүгдээрээ дээр дурдсан
орцын нѳхцлүүдтэй хамт сонгож авсан багийн гишүүдийн төлөөлөгчид,
төгсөгчид болон факултетууд дээр бөглүүлэх сонирхогчдын асуулгыг зохиоход
хувь нэмэр болсон. Сонгож авсан багийн гишүүд нь ажилласан жилийн хувьд
янз бүр, мэргэжлийн болон олон салбарын мэдлэгтэй хүмүүсээс бүрдсэн [4][5].
Ингээд хөтөлбөрийн зөвлөл нь асуулгын дүгнэлтийг ямар суралцах үр дүн аль
мэргэжилтэнд тодорхойлогдсоныг ярилцаж хэлэлцдэг.Curricular Reform
Хөтөлбөрийн зөвлөл суралцах эрэмбэ болон шаардлагатай байгаа
хөтөлбөрийн агуулгын хамтаар ерѳнхий хөтөлбөрийн бүтэц болон тоймыг
гаргахын тулд курсийн орчин болон холбоотой сэдвүүдийн тодорхойлолт болон
шинэчлэл дээр ажилладаг. Хөтөлбөрийн бүтцэд бид танилцуулах, бэлтгэл,
тусгай болон гол курсуудэд хэрэглэгддэг холимог хөтөлбөрийн [1] аргыг
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хэрэгжүүлсэн. Харин хөтөлбөрийн агуулгад хичээлийн сэдвүүдийг маш
тодорхой дүрслэх нь бусад институдуудын хувьд сонголтын асуудал болж
болох ч (профессорууд өөрсдийн заах курсэд орох сэдвүүдээ өөрсдөө
тодорхойлох г.м.,), бидний хэрэгжүүлсэн процессд оюутнуудын хувьд энэ
даалгавар нь ижил сурах дадлагын баталгааны түлхүүр нь болж ѳгдѳг.
Боловсролын интитудэд байна гэдэг нь бүх тѳрлийн академик програмуудад
идэвхитэй суралцах стратегийг дагаж мөрдөнө гэсэн үг юм [5][10], их сургууль
хичээлийн дундуур оюутнуудыг идэвхитэй ороцуулж харилцуулж болох жижиг
багуудын бодлоготой болж чадсан. Үүний үр дүнгээр, хэд хэдэн хэсгүүдийг
хариуцдаг өөр профессорууд ижил курсуудад заах эрхтэй болсон. Тийм
болохоор, Макро-хөтөлбөрийн түвшинд ерөнхий сэдвүүдийг тодорхойлж өгөх нь
өөр хэсгүүдэд ижил хэмжээний сурах дадлагыг олгоход тус дэм болж өгдөг.
Энэ үе шатны даалгаварууд нь курсууд болон програмын суралцах үр
дүнгүүдийн хоорондын зураглалд нийцдэг. Үр дүн нь тэдний хөгжүүлсэн курстэй
холбоотой сургалтын үр дун болон инженерийн ур чадвар болгоныг харуулсан
хөтөлбөрийн матрикс юм(cf. Appendix, Fig. 7 and 8). Энэ матрикс нь курс
болгонд эзэмшиж болох чадварын түвшинг мѳн хѳтѳлбѳрийн туршид
өөрчлөгдөж болох инженерийн ур чадварын зам мѳрийг тодорхойлох
боломжийг өгдөг. Макрк-хөтөлбөрийн түвшин зураг 3 дээр дүрслэгдсэн байгаа.
Хөтөлбөрийн матрикс болон програмын хөтөлбөрийн бүтэцүүд нь Месохөтөлбөрийн түвшингийн гол орц нь болж өгдөг.

Curricular Reform
Зураг 3. Maкрo хөтөлбөрийн түвшин

6. МЕСО ХӨТӨЛБӨРИЙН ТҮВШИН
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Энэ түвшний гол зорилго нь курс картыг бий болгох юм: хичээлийн сэдвүүдийн
бүрдүүлэхэд /зохиоход/ тусламж болох баримт болно. Курс карт бол (cf.
Appendix – Fig. 9) механизм юм. Энэ нь дараагийн хөтөлбөрийн түвшинд курсын
хичээлийн сэдвийг зохиоход хэрэглэгдэх Макро-хөтөлбөрийн түвшинд
тодорхойлогдсон курсын зорилго, эцсийн суралгалтын зорилгууд болон T&L
стратегиудын хоорондын зохицолдолгоог хадгалж байхаар тодорхойлогдсон
механизм юм. Месо-хөтөлбөрийн түвшин нь ялангуяа хэд хэдэн профессороор
хэд хэдэн сэдвүүд заалгаж байгаа нэг курсад чухал шаардлагатай юм. Урьд нь
дурьдсанаар Icesi их сургуулийн хувьд бидний хэрэгжүүлж буй идэвхитэй
суралцах арга барилын улмаас курсын тархалт нь түгээмэл кейс болоод байна.
Гэсэн хэдий ч энэ түвшин нэг профессороор хичээл заалгадаг буюу
туршлагатай факултетийн ажилтнуудаараа Макро-хөтөлбөрийн түвшингийн
мэдээллээс аван хичээлийн сэдвээ зохиолгодог их сургуулиудад
хэрэглэгддэггүй байх магадлалтай.
Курсын карт зохиоход хөтөлбөрийн зөвлөл эхлээд хөтөлбөрийн бүтцийг орцоор
хэрэглэдэг. Курсууд өөр өөр мэдлэгийн хүрээнүүдийн бүлэгт хуваагддаг [5],
тэгээд бүх багуудын курс картнууд хамтын үйл ажиллагаагаар боловсруулдаг.
Бид нарт хэлэлцүүлгийн хүрээнд явагдаж 2 хөтөлбөрийн хооронд хуваалцсан
зарим мэдлэгийн хүрээнүүд байгаа, жишээ нь ерѳнхий ШУ болон Математикийн
ШУ, ерѳнхий инженерийн ШУ-ны Алгеритм прогрмминг болон IT төлвийн
менежемэнт юм. Ихэнх тохиолдолд, тусгайлсан курсууд нэг хөтөлбөрт
хамаарагдах багуудыг бүрдүүлдэг. Жишээ нь Software Engineering болон
Information Systems-ын талбарууд Компьютерийн системийн инженерийн
програмтай нийцэж байхад Дэд бүтэц, аппликейшн болон үйлчилгээний хэсгүүд
Telematics Engineering програмд харъяалагдаж байна. Мѳн бид курсын хувьд
салшгүй чухал хэсэг болон үнэлэгддэг CDIO сургалтын үр дүнгүүдийн хэсэгт
зориулаад хѳгжүүлэлтийнхээ эцсийн шатанд орсон курсуудыг тодорхойлсон
/capstone courses/. Тойргийн тодорхойлолт нь хэсгүүдийн зѳвлѳлийг (area
committee) бий болгосноор бүрддэг. Тэдгээр тойргийн курсуудэд багшилдаг
профессорууд хэсгүүдийн зөвлөлд байдаг. Тэгээд зөвлөлийн гишүүн бүх багийн
курс картыг зохиох хамтын ажиллагааны хэсгийн удирдагчаар сонгогддог.2 дахь
алхам бол хөтөлбөрийн зөвлөл хөтөлөбөрийн матриксаас найдан хүлээж буй
курсуудын хариуцлагыг хэсгүүдийн зөвлөл болгонд мэдэгддэг. Хэсгийн зөвлөл
жагсаасан хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгүүд (program learning outcomes) болон
сэдвүүдийг эцсийн шатны сурах зорилгуудын нэгдэл болгон ѳѳрчлѳѳд энэ
мэдээллээ курс картандаа бүртгэдэг. Нэмж хэлэхэд, энэ зѳвлѳл нь эцсийн
зорилгод хэрэглэгддэг заах, сурах, болон дүгнэх стратегүүдийг тодорхойлдог.
Энэ процессийн турш, (зураг 4-д дүрсэлсэн), хэсгийн удирдагчид багийн картыг
бүтээх болон багийн хариуцлага болох макро-хөтөлбөрийн түвшинд
тодорхойлогдсон эцсийн зорилгын тогтвортой байдлыг хангах хамтын
ажиллагаанд идэвхитэй үүргийг гүйцэтгэдэг. Багийн картууд нь микрохөтөлбөрийн түвшин дэх курсын хичээлийн сэдвүүдийн хөгжлийн заавар болдог.
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Зураг 4. Meсо-хөтөлбөрийн түвшин

7. МИКРО- ХӨТӨЛБӨРИЙН ТҮВШИН
Энэ түвшин курсуудэд хичээл зааж буй профессоруудад хичээлийн картыг
хүргүүлснээр эхэлдэг. Зураг 5-д дүрсэлснээр, энэ түвшнээс гарч болох үр дүн
болох курсын хичээлүүдийн хуваарийг үзүүллээ. Энэ хичээлийн хуваарь нь
үнэлгээний төлөвлөгөө, сэдэв болгонд тусгайлан зориулагдсан сурах зорилгууд,
болон курсд хэлэлцүүлэгддэг тодорхой сэдвүүдийг мэдэхэд нь профессор,
оюутнуудад туслах зориулалттай хичээлийн хуваарь болж ѳгдѳг. Хичээлийн
карт эцсийн сурах зорилгуудыг болон ерѳнхий хичээлийн сэдвүүдийг
тодорхойлж өгдөг болохоор профессоруудын үүрэг нь эдгээр мэдээллүүдийг
илүү дэлгэрэнгүй сэдвүүд болон тодорхой сурах зорилгууд болгодог (эсвэл
групын сэдвүүд болгодог). Эцсийн сурах зорилгууд академик мэдлэгийн хүрээг
хамрахаас гадна инженерийн ур чадварын хүрээг хамардаг учраас тодорхой
сурах зорилгууд нь чанартай мэргэжлийн түвшинд инженерийн ур чадварыг
тогтвортой болон хөгжихөд нь тусгал болж өгөх ёстой.
Курсын хичээлийн хуваарийн тодорхойлолтын нэг хэсэг болгон профессор
курсын турш нягт суурьтай T&L үйл ажиллагааг бий болгодог. Нэмж хэлэхэд,
үнэлгээний хэрэгслийг багш өөрөө тодорхойлдог. Бүх профессорууд
хөтөлбөрийн загвар эсвэл инженерүүдэд зориулсан үнэлгээний стратегиудыг
тодорхой мэдэхгүй учраас [2], процессийн энэ хэсэгт богино хугацаатай байх нь
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тийм ч тохиромжтой биш факултетийн хөгжлийн програмд хэрэгтэй байж болох
юм. Ийм тохиолдолд, хэсгийн удирдагч болон T&L оффистой холбоотой
мэргэжилтнүүд профессорт заах буюу үнэлгээний хамгийн сайн стратегүүдийг
сонгоход нь тусалж болох юм [4].

Зураг 5. Микро хөтөлбөрийн түвшин

8. ТОГТМОЛ САЙЖИРЧ БУЙ ПРОЦЕСС
Улирал эхэлсэн тэр үеэс эхлээд профессор урьд төлөвлөсөн Т&L үйл
ажиллагааг эхлүүлдэг. Улирлын турш профессор агуулгын тусламжтайгаар
сонгосон үнэлгээний стратегиудаас шаардлагатай баримтуудыг цуглуулж
эхлэдэг, эдгээр баримтууд нь курсын турш суралцаад сайжруулах ёстой ур
чадваруудыг эзэмшүүлэхэд байдаг. Улирлын эцэст, профессор Course Reflexive
Memo-г бөглөдөг. Энэ memo нь професорт цуглуулсан баримтаа эмхэлж
цэгцлэхэд тусладаг. Course Reflexive Memo-д нэмж хэлэхэд улирлын 2 дугаар
хагаст оюутнуудаар Course Evaluation Survey-г бѳглүүлдэг ба энэ асуулга нь
оюутнуудын мэдлэгийн түвшин болон бусад чадваруудыг дүгнэхэд, курсийн
төлөвлөгөө төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн эсэх мөн професоруудын оролцоо
хэр байсан бэ? гэдгийг шалгах үүрэгтэй юм.
Сourse reflexive memo болон курсын өөрчлөлтийн асуулгууд факултетийн
эрхлэгч болон хэсгийн удирдагч нар хэлэлцээд дутагдалтай байгаа хэсгийг
засах үйл ажиллагаанд ордог. Зураг 6-д үзүүлснээр, профессорийн микрохөтөлбөрийн хэмжээнд хийсэн өөрчлөлт нь курсийн хичээлийн хуваарь эсвэл
T&L болон дүгнэх үйл ажиллагааг сайжруулсан байж болох юм. Хэрвээ
шаардлагатай гэвэл, факултеттийг хѳгжүүлэх төвөлөгөөнд залруулах хугацаан
багтааж болох юм. Энэ нь профессоруудад шинэ төрлийн дүгнэх хэлбэр болох
T&L арга барил, хэрэгслүүдийг нэмж оруулж ирэхэд тусладаг.
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Өөр бусад кейсүүдэд, Месо, Макрк-хөтөлбөрийн хүрээнд залруулах хугацаанд
давтлагыг багтаасан байдаг. Профессор курстэй холбоотой давтан асуулгын үе
нь энэ юм. Хөтөлбөрийн зөвөлөл санал болгож буй өөрчлөлтүүдийг зөвлөлдөж
хөтөлбөрийн матриксд өөчлөлт оруулах уу гэдгийг шийддэг (г.м.,ур чaдварын
түвшинд тодорхой гарч ирж болох ѳѳрчлѳл эсвэл хасалт). Өөрөөр хэлбэл,
матрикс дахь өөрчлөлт хүлээн зөвшөөрөгдвөл, энэ засварыг доод эхэн үеийн
хөтөлбөрийн хүрээнд хийх шаардлагатай (г.м.,курсын карт болон хичээлийн
хуваарь дах өөрчлөлтүүд). Өөр талаас нь харвал, хэрвээ санал болгосон
өөрчлөлтүүд үл зөвшөөрөгдвөл, факултетийн хѳгжлийн төлөвлөгөө нь
профессоруудад нарийн T&L болон үнэлгээний стратегуудыг хэрэгжүүлэхэд
тусламж болох хэлбэрээр хийгддэг.

Зураг 6. Тасралтгүй сайжрах процессCurricular Matrix

9. СУРСАН ХИЧЭЭЛҮҮД /үүнийг сурснаараа ойлгосон ойлголтыг хэлнэ/
Энэ хэсэгт Icesi их сургуулийн Телеметик инженер болон Компьютерийн
системийн инженерийн ангиудын хөтөлбөрийг зохиоход гол нөхцөлүүд болох
жагсаалтыг танилцуулна. Нөхцөл болгонд сурсан ойлгосон зүйлийг
танилцуулах болно.
Хөтөлбөрийг ахин боловсруулах төслийн институчлэлт: Хөтөлбөрийн ахин
боловсруулалт нь үүнийг хийхэд гаргаж байгаа боломж бололцоо нөөцийнхөө
хувьд маш их эрэлттэй төмөл юм. Цааш нь хэлэхэд, энэ нь бүх гол
сонирхогчдын явуулж буй програмуудад гол нөлөө үзүүлдэгээс гадна их
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сургуулиудын бусад хамааралтай зүйлсд ч нөлөөг үзүүлдэг. Тийм болохоор мөн
өөрчлөлтийг үзүүлдэг болохоор зарим нэг их сургуулиудын факултетууд болох
сонирхогчдын эсэргүүцлийг төрүүлж байдаг. Энэ эсэргүүцлийг зогсоохын тулд,
хөтөлбөрийн ахин боловсруулалтыг тухайн байгууллага болон тэдний
стратегитэй нягт холбоотойгоор боловсруулах хэрэгтэй, энэ нь уг байгууллагад
яг тохирсон хөтөлбөрийг бий болгоод оролцогч хүмүүсийн оролцоог
нэмэгдүүлнэ. Хөтөлбөрт нѳлѳѳлж сайжирсан байдлыг дүгнэж ахин
боловсруулсан хөтөлбөрийн чухал хэсгийг тодорхойлсноор их сургуулийн
стратегийн зорилго болон алсын хараа тод болно. Институчилах процессийн
гол байдал нь төслийн нийгэмшил болон чухал оролцогчдын цагийн аясаар
гарч ирэх харилцааны өөрчлөлт, тухайлвал оюутнууд буюу факултетийнхан юм.
Суурь зарчмуудын ойлголт болон процессийн тодорхойлолт: Инженерийн
судалгааны салбарт тайлагнасан байгаа хэд хэдэн CDIO хэрэгжүүлэлтийн
кейсүүдэд институдуудад хэрэг болж болохоор зөвлөмж байхгүй байгаа нь
хамгийн анхны удаа хийсэн судалгааны үр дүнгээ хэрэгжүүлэхэд гарч болох
тодорхойгүй байдал байсан. Тийм болохоор, оролцож буй хүмүүст сайн
ойлгогдох, энгийн, оновчтой тодорхойлсон болон тэмдэглэгдсэн процесстой
болохын тулд алдаа гаргахгүй байхыг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Хөтөлбөрийн
үргэлжлэн сайжирч буй процесс нь институт болон програмуудын ерөнхий
чанарын баталгааны процесстой заавал нягт холбоотой үйл ажиллагаа болох
юм. Үйл явцын гол хэсэг бол гол үүргүүдийн тодорхойлолт тэдгээрийн
хариуцлагууд болон тодорхой үүрэгтэй оролцогчид юм. Нэмж хэлэхэд,
факултетын гишүүд болон програмын удирдагчид, тэнхмийн эрхлэгчид г.м.,
стандарт үүрэг хүлээгчдэд бидний санал болгож байгаа санал бол курсын
зөвлөлийн хариуцаж буй академик хэсэг болгонд заавал тэр талбарын талаар
хичээл заадаг алсын хараатай мѳн ядаж нэг T&L –ээр мэргэшсэн, тэнхмийн
эрхлэгч болон захирал нарын удирдлаганд ажилладаг төслийн удирдагч нарын
хамтын ажиллагаа байх ёстой. Процессийн ойлгомжтой байдлын нэг хэсгээр,
бүх оролцогчдод CDIO-н суурь үндсүүдийг ойлгоход баталгаа болж өгөх
улирлуудын иж бүрэн жагсаалтын бүтцийг бид чухалчлан санал болгож байна.
Тухайлбал, “харилцан уялдаатай хичээл” гэж юу вэ ? гэдгийг ойлгоход их бэрх
байсан. Энэ процесийн эхний үед, бид энэ хэллэгийг орчуулахдаа хэд хэдэн
курсэд орох сэдвүүд болон төслүүдийг нэгтгэх чадамж гэж ойлгож байсан.
Үүний үр дүнд бид одоо байгаа болон дахин боловсруулсан хөтөлбөрүүдийн
хооронд тийм ч их ялгаа олж чадаагүй. Харин бид ойлгосныхоо дараа
хичээлийн уялдаа гэдэг нь аяндаа нэгдэх мэргэжлийн дадлагын чадвар болон
инженерийн мэргэшлийн чадварын сурах зорилгуудын тодорхойлолтыг хэлж
байгааг мэдээд инженерийн сурах орчингийн загварт зориулаад CDIO-г
ашигласан. Эцэст нь хэлэхэд процессийг энгийн, хурдан, шаламгай байнгын
байдлаар хэрэгжүүлэхийг хичээх хэрэгтэй.
Цугларсан баримт болон үнэлгээнүүдийн механизмын тодорхойлолт:
Үнэлгээ нь бодсоныг бодвол тийм ч хэцүү буюу хэвийн бус байгаагүй.
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Профессорууд баримтуудыг цуглуулж шалгалт, курсийн ажил эсвэл төсөл
болгоноосоо оюутнуудынхаа үзүүлэлтүүдийг дүгнэдэг [2]. Юу нь хамгийн чухал
вэ ? гэвэл хөтөлбөрийн дагуу сурах зорилтуудыг гаргаж ирэхэд дэмжлэг болох
гарчигуудын тодорхойлолтонд анхаарал хандуулах явдал юм. Програмын
мэргэжлийн түвшинд байж чадах чадвараас эхлээд үнэлгээнүүдийн тодорхой
асуултууд болон хэсгүүдээр тѳгсгѳх. Бидний процессд, хөтөлбөрийн матрикс,
курсийн карт, курсын хичээлийн хуваарь болон гарчигууд, хөтөлбөрийн дагуух
сурах зорилтуудын өөрчлөлтийг тогтоох боломжийг улирал улирлаар олгож
өгдөг. Мэдээжийн хэрэг, оновчтой гарчгийн (rubrics-заавар дүрмүүдийн нэгдэл)
сайжралт цаг хугацаа болон хичээл зүтгэлийг шаарддаг. T&L-ын оффис нь
профессоруудыг өөр өөр төрлийн суралцах үр дүнд хүрч болох зааврын
каталогиудаар хангадаг. Эдгээр зааврууд нь жишээ маягаар өөр институтууд,
судалгааны хэвлэлүүдээс мөн хамгийн чухал нь нэг их сугуулийн өөр
факултэтийн гишүүдээс цуглуулсан байж болдог. Эцэст нь хэлэхэд курсуудэд
хэрэглэхээр болсон ба програмд чухал хэрнээ дүгнэхэд тийм ч амархан биш ур
чадварыг олох нь түгээмэл байдаг (ёсзүй ж.н.). Энэ ур чадварыг хөтөлбөрөөсө
бүү хасаарай! Дараа эсвэл удахгүй профессорууд энэ ур чадварын үзүүлэлтийг
дүгнэх боломжтой механизмийг олох болно. Хэрвээ та үүнийг хасчихвал,
магадгүй энэ таны хөтөлбөр болон төгсөгчдийн сул тал болж болох юм.
10. ДҮГНЭЛТ
Энэ судалгааны бичвэрт CDIO зөвлөмжүүдийн хамтаар ахин боловсруулсан
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн процессд зориулаад нарийвчилсан зааврыг
танилцуулсан байгаа. CDIO-д тулгуурласан ахин боловсруулсан хөтөлбөр урьд
хийгдэж байсан ч тэдгээр нь хэрэгжих процесийн нарийвчилсан
тодорхойлолтоор дутмаг байдаг. Бидний заавар Колумба улсын Кали хотын
Исэси их сургуулийн Телематик инженер болон Компьютерийн системийн
инженерийн 2 програмуудын хөтөлбөрт шинэчлэлт хийх үед гарсан
хэрэгжилтийн үр дүнгээр тодорхойлогдсон. Үе шат болгоныг тодорхой
томъёолсон заавар нь үйл явцын туршид тогтвортой байдлын баталгаа болох
юм. Ингэснээр эцсийн шатны хөтөлбөрийн түвшинд хийгдсэн шийдвэрүүд
курсын загварт хийх явцад гарсан хамгийн нарийвчилсан хэрэгжих боломжтой
эцсийн хөтөлбөр болох боломжтой юм. Бүх үйл явц зогсолтгүй үргэлжлэх нэг
гогцоонд жаазлагдсанаараа гадаад болон дотоод сонирхогчид саналаа
чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой болгодог. Санал болгож буй зааврын хамтаар,
бид процесс туршид хэрэгтэй гол үүргүүдийн тухай мэдээллийг агуулсан. Мөн
үе болгоны хоорондын холбоо харилцаа ба олж мэдэх чадварыг сайжруулахад
хэрэгтэй хэлбэр болон арга хэрэгслүүдийг агуулсан.Бидний хэрэгтэй заавар гэж
бодож байгаа энэ аргазүй нь өөр институдуудэд зориулагдан өөрчлөгдөж болох
юм.

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
181

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

АШИГЛАСАН НОМЫН ЖАГСААЛТ
1. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund and D. Brodeur, “Rethinking Engineering
Education, The CDIO Approach”, Ed. Springer 2007, iSBN 978-0-387-38287-6
2. Walvoord, Barbara, “Assessment clear and simple. A practical guide for instructors,
Departments and general education, Ed Jossey-Bass; 2nd Second edition (2010).
3. Crawley, J. Malmqvist, W.Lucas and D. Brodeur, “The CDIO Syllabus v2.0. An
Updated Statement of Goals for Engineering Education”, Proceedings of the 7th
International CDIO Conference, Copenhagen, June 20-23, 2011.
4. H. Arboleda, A Pachón, G. Ulloa, “Discovering proficiency levels for CDIO Syllabus
topics through Stakeholders differentiation”, CDIO Conference 2013, June 9-13,
Cambridge, 2013.
5. Ulloa, A. Pachón, H. Arboleda, “Active Learning and CDIO Implementation in
Colombia”, CDIO Conference 2013, June 9-13, Cambridge, 2013.
6. K. Edström, S. Karlsson, E. Malmström, M. Hanson, “A strategy for implementing
CDIO across an institution”, Proceedings of the 5th International CDIO Conference,
Singapore, June 7 - 10, 2009 Proceedings of the 10th International CDIO
Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19,
2014.
7. P.Poblete, X. Vargas, P. Gazmuri, J. Bilbao, D. Brodeur, “ Curricular Renewal at two
Universities in Chile Using the CDIO Syllabus”, Proceeding of the 3rd International
CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, June 11-14, 2007.
8. B.L. Christiansen, L.B.Jensen, A. Krogsbøll, L. Willumsen, “Sustaining Momentum
when Implementing CDIO in a Set of Study Programs. 2010 International CDIO
Conference, Montreal. 2010.
9. E. Bruun, C. Kjærgaard, “A Model for the Development of a CDIO Based Curriculum
in Electrical Engineering”. Proceedings of the 7th International CDIO Conference,
Copenhagen, June 20 - 23, 2011.
10. S. Hall, I. Waitz, D. Brodeur, D. Soderholm and R. Hasr. “ Adoption of Active learning
in a Lecture-Based Engineering Class, 32nd ASEE/IEEE Froniters in Education
Conference, Nov 6-9, 2002.
11. S. Loyer et all, “A CDIO Approach to curriculum Design in Five Engineering
Programs at UCSC. Proceedings of the 7th International CDIO Conference,
Copenhagen, June 20-23, 2011.
12. ACM/IEEE
Computer
Curricula,
http://www.computer.org/
portal/web/education/Curricula;

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
182

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

18.ОЮУТНЫ МЭДЛЭГИЙН ТҮВШИН ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
Jensen,L.B, Jessen,F and Hammar Anderson, P.
Дэнмаркийн Техникийн Их Сургууль,Үндэсний хүнсний институт,
Хүнсний микробиологийн тэнхим,
Үйлдвэрлэлийн хүнсний судалгаа болон сургалтын лаборатори

ХУРААНГУЙ
Одоо үед их сургуульд оюутнуудад лекц уншихаас илүү суралцах пирамидад
тулгуурлан багаар ажиллуулж сургах нь илүү үр дүнтэй заах арга зүйгээр
тооцогдож байна.
Оюутнууд өөрсдийн хүслээр /санаа нийлдэг хэдээрээ/ эсвэл цаанаас
хувиарласан хувиараар нэг баг болцгоодог. Энэ судалгааны бичвэрт
оюутнуудыг хувиараар баг болгон
курсын ажлын тайлан болон аман
шалгалтуудын дүнг дүгнэж үр дүнг үзэхийг хичээсэн болно.
Урьдчилсан дүгнэлтээр оюутнуудыг хуваарилаж баг болгосон нь тэдний
дүнгийн үзүүлэлтэнд нөлөөлсөн байж магадгүйг илэрхийлж байна. Хэрвээ энэ
багийн бүрэлдэхүүн нь өргөн хүрээний янз бүрийн оюутнуудыг хамруулсан бол
/сурсан эрдмээ баталгаажуулж дадлагажигч болон сурах эрмэлзэлтэй
оюутнууд/ дээрх дүнгийн үзүүлэлт нь багт байгаа сайн оюутны үзүүлэлттэй
харьцуулахад арай дутмагийг илэрхийлж байна. Энэ дүгнэлт нь дадлагжигч
болон сонирхолоороо суралцагч оюутнууд хамтран ажиллах нь илүү үр дүнтэй
гэдэг түгээмэл ойлголттой зөрчилдөж байгаа учир цаашдаа илүү өргөн
хүрээгээр олон оюутнуудыг хамруулж ажиглалт хийж эхний ололтыг нотлох
хэрэгтэйг илэрхийлж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Багийн ажил, Баг бүрдүүлэлт, Төлөвлөгөөт суралцахуйн үр дүн,
Стандарт
ОРШИЛ
Эхний жил заавал суралцах дизайны курсэд 15 оюутан Денмаркийн техникийн
их сургуулийн Хоол судлалын CDIO-ийн бакалаврын зэрэгтэй инженерийн
программд хамрагдсан. Тэдгээр оюутнуудын үзүүлэлтийг 5 удаагийн тайлан
болон сүүлийн аман шалгалтын дүнгээр дүгнэсэн.
Аман шалгалтан дээр асуусан асуултын хариулт болон оюутны гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтээр тус бүрд нь дүн тавьсан. Энэ нэг жилийн хугацаанд хийгдсэн 5
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тайлангийн гол анхаарч байгаа хэсэг (гол анхаарах хэсэг) нь ДТИСургууль дахь
оюутнуудадсурагч байдлаас оюутан болоход туслах, курсын зорилгод хүрэх
болон сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний үр дүнгийн (ILO) ахицыг баараггүй болгох юм
(Biggs, J& Tang, C 2011).
Хичээлийн туршид хийгдсэн тайлангууд нь улирлын турш оюутнуудад заасан
хичээлийн дагуу ойлгох чадварыг жигдрүүлэх зорилготойгоор хийгдсэн бөгөөд
бусад хичээлүүдийг үр дүнтэй сурахад нь нөлөөлж цаг хугацаа өгсөн. Нэмж
хэлэхэд, энэ арга барил нь оюутнуудыг сүүлийн шалгалтандаа бэлдэх хичээл
зүтгэлд нь анхаарсан мөн улирлын турш тэднийг сайн сурч амжилт гаргахад нь
зориулсан арга юм.
Оюутнуудын хүлээлт болон багш нарын оюутнуудын үзэл бодлын талаарх
ойлголт хоёрын харилцан уялдааны гол үндэс нь “нийтээрээ давтлага
/дадлага/” хийх ойлголт юм (Wenger, E 1998). Энэ нь багш оюутнууд нийлээд
оюутнуудын суралцах чанарыг сайжруулахын тулд сурах үйл явцад дөхөм
болох орчинг бүрдүүлэх явц юм (Vescio et al 2008). Энд орчинд оюутнууд нь
/“ирж буй садан төрөл”/ ах дүүс шиг хүндлэгдэж, өөр өөрсдийн сурах
хариуцлагаа ухамсарлахад нь чиглүүлэх үйл явц явагддаг.
Лекцийн хичээлүүд, лабораторын туршилтууд болон багаар ажиллах нь эхний
13 долоо хоногийн турш тусгай сэдвээр бэлтгэгдсэн тайлангуудыг тушаахаас
өмнө хийгддэг: Үүний дараа 3 долоо хоногийн турш (PBL) буюу “Асуудлыг
шийдвэрлэх сурган хүмүүжүүлэх ухаан” -д тулгуурласан оюутнуудын өөрсдийн
сонгосон сэдвээр хийгдэх төсөл болон аман шалгалт болно. Багаар ажиллах
энэ судалгааны бичвэрийн гол анхаарч байгаа зүйл нь оюутнуудыг ингэж баг
болгосноор сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний үр дүнд (ILO) хэр нөлөөлж байгааг
тайлбарлахад оршиж байна.
БАГИЙН АЖИЛ
Багаар ажиллах нь Хоол судлалын инженерийн ангийн /бакалаврын зэрэгтэй/
хувьд эхний улирлын заавал байх ёстой хэсэг юм. Гэхдээ энэ нь оюутнуудад
хувь хүний чадварыг сайжруулах арга зам болон заах арга зүйн зарчим гэж
харагддаггүй. Бидий ажиглалтаар оюутнууд эхний жилдээ хувийн чадвараа
бусадтай мэдлэгээ солилцох буюу харилцах замаар сайжруулдагийг мэдэж
авсан. Багаар ажиллахад, оюутнууд эргэцүүлэн бодох сурах аргазүйн багийн
гишүүд болдогоос гадна лекцээр авсан хичээлтэй харьцуулахад суралцах
пирамидаар (NLT) тодорхойлогдсон сайн суралцах явц нь өссөн байдаг. Энэ
эхний улиралд оюутнууд урьдчилан бүрдүүлсэн багт тэдний чадвар болон
мэдлэгийн хүрээнд бус буюу тохиолдлоор сонгогдож ажилладаг. Зарим
оюутнууд тохиолдлоор бүрдсэн багт орсондоо маш ихээр дургүй байдаг нь
ихэнхдээ өөрийн тухтай байдаг орчноос холдсондоо эсвэл таниж мэдэхгүй
оюутнуудтай ажиллах дургүй байдгаас шалтгаалдаг. Албан хүчээр багийг
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бүрдүүлснээр оюутнуудын дунд өргөн хүрээний дадлага хийх нийгмийн бүлгийг
дэмжих нөхөрлөлийн сүлжээ бүрэлддэг.
Хүснэгт1. Суралцах пирамид
Суралцах пирамид
Энэ пирамид нь оюутны юмыг сурах болон
тогтоох
чадварын
дундаж
хувиудыг
илэрхийлсэн пирамид. 1960 аад оны үед /NTL
Institute for Applied Behavioral Science/ энэ
институтээс гаргасан судалгаа.
Ердийн оюутан
1. Лекц сонсоход 5%
2. Уншихад 10%
3. Видио үзэхэд 20%
4. Мэдсэн мэдлэгээ цааш нь дэлгэрүүлж
судлахад 30%
5. Бусадтай зөвлөж ярилцахад 50%
6. Сурсан
эрдмээ
практик
дээр
хэрэгжүүлэхэд 75%
7. Харин бусдад заахад 90% -иар сурдаг
гэдгийг илэрхийлсэн пирамид

Энэ эхний улирлын дундуур хичээлийн эхэнд бүрдүүлсэн багуудыг өөрчилдөг.
Энэ нь хамгийн түрүүнд хувь хүний харилцааны чадвар, хамтран ажиллах
болон сошиэл сүлжээнд оролцох чадварыг сайжруулах мөн ингэж баг
болгосноор ILO –д нөлөөлж байна уу гэдгийг дүгнэх зорилготой юм. Эцсийн PBL
төсөл дээр, оюунуудад багаа сольж болох боломжийг өгсөн ч маш цөөхөн
оюутнууд сольсон.
ДҮНГҮҮД
Дүнгүүд бол сайн /гүн/ суралцсаныг илэрхийлж чаддаггүй. Харин оюутанд
байгаа мэдлэгтэй хавсарсан дүн нь энэ оюутан үнэхээр хичээнгүй (ILO-ийн сайн
оюутан), дундаж (ILO-ээс бага зэрэг буюу эерэг нөлөө авсан оюутан) эсвэл сул
(ILO-ээр огт идэвхигүй ) оюутан гэдгийг дүгнэж чаддаг (Хүснэгт 1-г харна уу).
Эхний улирлын хичээлээр сурч буй 15 оюутнуудыг 3 хэсэгт хувааж дараа нь
улирлын турш тэдний үзүүлэлтүүдийг дүгнэсэн. Багт байгаа хүн болгоны үүрэг
оролцоог тодорхойлох замаар багийг байгуулаад (хүснэгт 2-г харна уу) ингэж
байгуулсан багт өгсөн дүнгүүд дүгнэгддэг.
ILO-д НӨЛӨӨЛӨХ БАГИЙН БҮРДЭЛ
Оюутнуудын багаар авсан аман шалгалт болон тайлангуудын сайн дүнгүүдийг
харахад хоёр ажиглалтын дүгнэлт гарч ирж байна.
Нэгдүгээрт, сурагчаас оюутан болох өөрчлөлтийн ахиц ажиглагдсан. Оюутнууд
багш нарын хүлээлт болон тайлангуудын агуулгыг нэгтгэсэн байдлаар дунд
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сургуулиас их сургуулийн оюутан болох өөрчлөлтөд дасан зохицсон. Энэ
өөрчлөлтийн нэг шинж нь улирлын эхний хэсэг дэх аажмаар өсөх дүнгүүд
байсан.
Хүснэгт 2. Оюутны оролцооны үнэлгээ
Оюутан

1

2

3

4

5

6

Үүрэг

Эцсийн дүн

I

C (3)

A(3)

D(3)

C(3)

C(3)

C(3)

Сул оюутан

C

II

B (5)

B(5)

A(5)

B(5)

A(5)

A(5)

III

B(2)

C(2)

B(2)

B(5)

A(5)

B(5)

IV

B(6)

B(6)

A+(6)

A+(1)

A(1)

A+(1)

V

B(5)

B(5)

A(5)

B(2)

A(2)

A(2)

Дунд

B+

VI

C(3)

A(3)

D(3)

A+(4)

B(4)

A(4)

Дунд

B

VII

B(2)

C(2)

B(2)

B(2)

A(2)

A(2)

Дунд

A

VIII

C(3)

A(3)

D(3)

B(5)

A(5)

A(5)

Дунд

A

IX

B(2)

C(2)

B(2)

C(3)

C(3)

C(3)

Сул оюутан

C

X

A(1)

B(1)

A(1)

A+(1)

A(1)

A+(1)

XI

B(6)

B(6)

A+(6)

A(4)

B(4)

A(4)

XII

B(6)

B(6)

A+(6)

A+(1)

A(1)

A+(1)

XIII

B(4)

A(4)

A(4)

B(2)

A(2)

B(2)

XIV

B(4)

A(4)

A(4)

A(4)

B(4)

A(4)

XV

A(1)

B(1)

A(1)

C(3)

C(3)

C(3)

Идэвхитэй
оюутан
Дунд
Идэвхитэй
оюутан

Идэвхитэй
оюутан
Дунд
Идэвхитэй
оюутан
Дунд
Идэвхитэй
оюутан
Сул оюутан

A
B
A+

A+
A
A+
C
A
B

Хүснэгт 2-т оюутан бүрт 6-н курсын ажлаар дүн тавьсан байгаа (1 ээс 6,
сүүлийнх нь аман шалгалт). Сүүлийн багана дахь оюутны дүн нь аман
шалгалтын дүн болохоос дундаж дүн биш. Тусдаа бичигдсэн тоонууд нь энэ
ангийн эхний хэсгийн (курсын ажил 1-3) болон сүүлийн хэсгийг (курсын ажил 45+аман шалгалт) илэрхийлж байгаа (хүснэгт 2-г харах).
Хоёрдугаарт, 3-н төрлийн оюутнуудыг тодорхойлсон үүнд идэвхитэй, дунд, сул
оюутнууд. Лекц болон багаар ажиллах хугацааны турш ажигласнаар өөр
төрлийн оюутнууд тодорхойлогдож болох юм мөн эдгээр оюутнууд курсын турш
авсан дүнгээрээ өөр төрлийн гэдгээ баталгаажуулдаг. Энэ процесс нь бага
тооны оюутнуудын дунд хийгдэхэд боломжтой.
Сул оюутнууд нь энэ тайланд юу хэрэгтэй гэдгийг хийгээд түүнээс илүүг хийх
шинжгүй байсан. Оюутнууд сайн сурахыг тийм ч их анхаарахгүй байсан. Хэрвээ
нэг багт хэт олон ийм төрлийн оюутнууд байвал ерөнхий курсын ажлын дүнгийн
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үзүүлэлт бага болж байлаа. Нэмж хэлэхэд, тайлангуудын дүнгүүдийн
дундажийг сүүлийн аман шалгалтын дүнтэй нэгтгэвэл энэ нь гарсан дүнгүүдийн
танилцуулга биш харин оюутны чадварын дүгнэлт болж байсан. Цааш нь
хэлэхэд сул оюутнуудын сүүлийн дүн нь хичээлийн дундаж дүнгээс доогуур
түвшинд байсан.
Дунд зэргийн оюутнууд бичгээр хийх курсын ажилд сайжирсан, гэхдээ энэ
бичгийн курсын ажилд тавигдсан дүнгүүдэд сөрөг үр дагаварыг үзүүлээгүй.
Сүүлийн аман шалгалтын дүнгүүд нь хичээлийн дундаж дүнд нөлөөлсөн.
Идэвхитэй оюутнуудын хувьд бол тайлангуудаараа авсан дүнгээрээ тэргүүлж
байсан. Тайлангуудын дундаж дүнгүүдийг тоймлон үзэхэд нэг багт энэ төрлийн
оюутнууд бусдаасаа олон байвал курсын дундаж дүнгийн хувьд өндөр байх
хандлага их байсан. Хэрвээ нэг багт сул оюутнууд олон байвал дүн бага байх
хандлагатай байна. Идэвхитэй оюутнууд үүнийг мэддэг учраас өөрсдийн
хэмжээний оюутнуудыг багтаа эрэлхийлдэг. Үүний шалтгаан нь тэд нар
цаашдын боловсролд зориулж өндөр үнэлгээ авах эсвэл сайн ажилд орох юм.
Идэвхитэй оюутнуудын сүүлийн аман шалгалтын дүн нь курсын дундаж дүнгээс
өндөр байсан.
Хүснэгт 3. Багийн бүрдэл
Дугаар

I хэсэг

II хэсэг

1

DSS

DDD

2

NSN

NNN

3

NNS

SSS

4

ND

NND

5

ND

DNN

6

DND

Гишүүн бүрийн тодорхойлсноор гаргаж ирсэн багийн бүрэлдэхүүний мэдээлэл.
Идэвхитэй оюутан (D), дунд зэргийн оюутан (N) эсвэл сул оюутан (S)-ээр
тэмдэглэсэн байгаа. Багийн бүрэлдэхүүн нь улирлын дундуур өөрчлөгдсөж (I
хэсэг: 1-3 болон II хэсэг: 4-6) ингэснээр ILO-д хэрхэн нөлөөлж байгааг дүгнэх.
Бахрами болон бусад (2010) үр дүнгийн харилцаа холбоо болон таамаглалын
4-н моделыг боловсруулсан (энэ судалгаанд, дүнгүүдэд болон ILO). Бидний
дүгнэлтээс гарч байгаа мэдээллээр энэ үр дүнг дүгнэсэн хамгийн сайн модель
бол тэдний ололтоор (WCS) буюу дундаж хуваалцах итгэлцэл модель юм. Энэ
нь зөв дүгнэлтэнд хүрэх дотоод тооцооллын үр дагаварыг агуулдаг. Нэмж
хэлэхэд хэрвээ багийн бүрэлдэхүүн хэт олон төрлийн хүмүүсийг агуулсан
байвал гарах үр дүн нь сайн байхаар тооцоологддоггүй харин ч “хоёр толгой нэг
толгойноос дээрдэхгүй” гэдэг утгыг илэрхийлж байдаг. Дүгнэж хэлэхэд багууд
хамгийн сайн гишүүний төлөө өрсөлддөг ба энэ бүгд энэ мэдээллийг мэддэг
боловч хэрэглэх нь бага байдаг. Группзүйд (Wilde, D.J. 2009) гол анхаарах зүйл
нь хэрвээ багийн бүрэлдэхүүн MBTI-ийн категоруудаар (Myers et al 1998) (Эрч
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хүчтэй, Ичимхий, Мэдэрхүй, Зөн совинтой, Бодох, Мэдрэмж, Шүүх болон
Ойлголт) зохион байгуулагдсан бол нэг оюутны мэдэрхүйн хэлбэр болон ILO
сайжрана гэж үздэг. Хувь хүний мэдэрхүйн хэлбэр нь хамгийн энгийн асуулт
хариултаар тодорхойлогдож болдог гэхдээ энэ нь эхний судалгааны ололтонд
хийгдээгүй зүйл болно.
Эхний судалгааны ололт нь хэдэн асуултуудыг гаргаж ирдэг. Тэр нь өөр өөр
чадвар болон зэрэгтэй оюутнууд нэг багт яаж өөр хоорондоо хамтран
ажилладаг вэ? мөн бие биенийхээ ILO-д болон үр дүнд яаж нөлөөлдөг вэ? гэдэг
асуудлууд юм. Мөн CDIO - н хүрээнд Дизайн – Угсралт төслүүдийн ILO – д
стратегүүдийг хэрхэн хамгийн сайнаар ашиглаж болох вэ? гэдгийг тодорхойлох
юм. Бидний санал болгож байгаагаар ILO – д муугаар нөлөөлж болох өөр өөр
чадамжтай оюутнуудаар бүрдсэн багуудыг бүтээх гэж оролдож байх
хугацаандаа багуудын бүрэлдэхүүн нь ижил хэмжээний чадамжтай гэхдээ өөр
өөр мэдрэжийн хэлбэртэй хүмүүс нэг багт орсноороо ILO – г сайжруулж болох
юм гэдгийг судлаж үзэх юм. Цаашдын судалгаанууд нь эдгээр эхний
ололтуудыг бататгах хэрэгтэй юм.
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19.ДИЗАЙН БОЛОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХӨГЖҮҮЛЭЛТЭНД СЭДЭВТ
СУУРИЛСАН ҮНЭЛГЭЭГ АШИГЛАХ НЬ

Martina Berglund, VanjaPavlasevic, Torbjцrn Anderson, Johan Hedbrant, and
Jonas Stelhand
Швед, Линкцпинг, Линкцпинг Их Сургууль, Менежмент Инженерийн тэнхим

ХУРААНГУЙ
Оюутнуудын чадварыг үнэлэх шалгалтын хэлбэрийг сонгоход гол бэрхшээл
болж ѳгдѳг нэг зүйл бол оюутнуудыг идэвхижүүлэхэд тус нэмэртэй байдаг
шаглгалтын хэлбэр юм. Энэ нь хичээлийн сэдвийн хүрээнд тасралтгүй
нарийвчлан судлах буюу суралцах хугацааны процессыг агуулсан шалгалтын
хэлбэр байдаг. Энэхүү баримт бичгийн объект болох шинэ сэдэвт-суурилсан
сургалтын үнэлгээний аргыг Шведийн Линкцпинг Их Сургуулийн Дизайн болон
бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн
инженерийн
хөтөлбөрийн
6
кредитийн
Бүтээгдэхүүн Эргономикийн хичээлээр туршин хөгжүүлж үр дүнг боловсруулсан
болно. Хичээл 4 сарын туршид үргэлжилдэг бөгөөд онолын болон хавсарга
гэсэн 2 хэсгээс бүрдсэн. Өмнөх гол чиглэл болсон онолын эргономикийн
сэдвүүд, загвар болон арга зүйг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн даалгаврын явцад
оюутнууд онолын ойлголтыг хэрэгжүүлэлтийн явцад бататган ойлгуулахыг
зорисон. Оюутнуудыг гүнзгий түвшний мэдлэг олж авахад хүргэхийн тулд
уламжлалт явцын шалгалтын оронд өөр агуулгаар боловсруулсан. Ингэхдээ
онолын хэсгийн сэдвүүдийг зургаан долоо хоногуудад хуваасан. Долоо хоног
бүрийн эхэнд сэдэв болгоны загвар болон онолуудын гол хэсгүүдийг
тодотголтой танилцуулаад үүнийгээ долоо хоногийн явцад семинарийн ажил
хийж баталгаажуулсан. Сэдвийг долоо хоног бүрийн эцэст жижиг хэмжээний
бичгийн
шалгалт,
семинарийн
хэлэлцүүлэг
хийж
тухайн
сэдвийг
баталгаажуулсан. Оюутнуудын төлвөөс харахад сэдэвт суурилсан шалгалт бол
оюутнуудад нэг түвшний ойлголт илүү идэвхтэй сурах арга зам болохын
зэрэгцээ эерэг үр дүнгүүд авчирсан. Хичээлийн сэдэвт-суурилсан бүтцэд
оюутнуудад талархалтай хандсан. Зарим оюутнууд долоо хоног бүрийн
шалгалт өгөх нь хүндээр тусдаг байсан гэж саналаа өгсөн. Багш нар хичээлийн
төслийн чанар сайжирснаар оюутнууд эргономикийн онол аргуудыг илүү таниж
мэдсэн гэж дүгнэсэн. Дээр дурьдсан сэдэвт-суурилсан үнэлгээ нь CDIO-ийн ур
чадварын жагсаалтын 2.2, 3.1 болон CDIO-ийн 8, 11 дүгээр стандартын
хэрэгжүүлэлтийн жишээ юм.
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ТҮЛХҮҮР ҮГ: Шалгалт, Эргономик, Сургалтын үр дүн, Боловсролын зорилго,
Инженерийн өрсөлдөх чадвар, CDIO Стандарт: 8, 11
ОРШИЛ
Оюутны сурлагын үр дүнг үнэлэх олох төрлийн шалгалтын хэлбэрүүд байна.
Урьд хийгдэж байсан судалгаануудад шалгалтын хэлбэр нь оюутны сурах
болон судлах явцад хүчтэй нөлөө үзүүлдэг(Biggs, 2003)-ийг харуулсан байдаг.
Ramdsen (2003) оюутны сурах арга зам болон оюутны сургалтын үр дүнгийн
хоорондын ялгааг тодорхойлсон байдаг. Сургалтын өнгөц түвшний үр дүн гэдэг
нь оюутнууд хүчин зүйл болон нарийвчлалыг мэдэх боловч тэдгээрийн далд
утгын талаар тодорхой ойлголтгүй байхыг хэлнэ (Marton and Sдljц, 1976).
Сургалтын гүнзгий түвшний үр дүн гэдэг нь нөгөө талаас сэдвийн утга болон
нэр томъёог бодит амьдралын нөхцөл байдалтай холбон ойлгохыг хэлнэ.
Урьдны судалгаанууд гүнзгий түвшний арга зам нь дээд зэргийн чанартай
сургалтын үр дүн болон оюутнуудын сэтгэл ханамж өндөр байгааг үзүүлсэн
байдаг (Ramdsen, ibid). Сургалтын гүнзгий түвшний үр дүнд хүргэх нэг арга нь
оюутнуудыг хичээлийн сэдвийн хүрээнд тасралтгүй гүнзгийрүүлэн судлахад
урамшуулж түлхэц үзүүлэх юм. Өөр нэг баримтлах зарчим бол шалгалтын
хэлбэр нь өөрөө сурах үйл ажиллагаа болж байх (Hult, 1998) явдал юм.
Энэхүү судалгааны бичвэр нь Шведийн Linkцping Их Сургуулийн Инженерийн
Дизайн ба Эргономикийн хичээлийн боловсруулж хөгжүүлсэн шалгалтын
хэлбэрт гол анхаарлаа тѳвлѳрүүлсэн. Эргономик нь олон ШУ-ны салбарт
харъяалагдах ба Corlettболон Clark (1995) нар: “Хүн төрөлхтөний чадвар
чадамж болон онцлог шинж нь багаж хэрэгслийн дизайн, систем болон ажилд
хэрхэн нөлөөлөхийг хэлнэ. Энэ салбарын дундын үйл ажиллагаа нь инженер,
психологи, анатоми, физиологи болон зохион байгуулалтын судалгаанд
суурилна.” гэж тодорхойлсон байдаг. Эргономик нь дизайн болон бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлттэй хэрхэн холбогдож байгааг ойлгохын тулд антропометр,
биомеханик, заах арга зүй, танин мэдэхүйн шинжлэх ухаан, физикийн хүчин
зүйл болон системтэй сэтгэх зэрэг маш олон салбарын мэдлэгийг хамрана.
Тус хичээл нь онолын болон хавсарга гэсэн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төсөлд хэрэглэгдэнэ. Өмнө нь онолын хэсгийг
уламжлалт явцын шалгалтаар дүгнэдэг байсан ба олон оюутнууд хичээлийн
туршид тасралтгүй биш шалгалтын өмнөх цөөн хоногт эрчимтэй суралцдаг
байсан. Үүний үр дүнд эргономикийн онол болон загварууд тѳслийн хүрээнд
бүрэн хэмжээгээр хэрэглэгдэж чаддаггүй байсан. Оюутнуудыг улирлын туршид
тасралтгүйгээр гүнзгий мэдлэг олж авахад чиглүүлэн урамшуулахын тулд
сэдэвт суурилсан агуулгыг боловсруулж оюутнуудад явцын шалгалтын өөр арга
барилыг санал болгосон. Шинэ нөхцөл байдалд зарчим болон агуулгыг
хэрэгжүүлэх замаар гүнзгий ойлголтыг өгөхөд (Silйn, 1998) чиглэсэн.
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Энэ судалгааны бичвэрийн объектыг Шведийн Линкцпинг Их Сургуулийн
Бүтээгдэхүүн эргономикийн хичээлийн шинэ сэдэвт-суурилсан шалгалтын
хөгжүүлэлт болон хэрэгжүүлэлтэнд тусгах юм. Хичээлийн талаар оюутнуудын
ойлголтыг хичээлийн төгсгөлд оюутан бүр даалгаврын сэдвийн талаар дүгнэлт
хийж бичгийн шалгалт өгөх замаар тодорхойлсон. Хичээлийн хүрээнд
даалгаврыг оюутнууд төслийг багийн ажлаар гүйцэтгэж сургалтын үр дүнг
тооцсон. Хичээлийн ойлголтын талаар багш нар бие даасан болон багийнханы
ойлголтонд холбогч байдлаар ажилласан.
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШАЛГАЛТ
Шалгалтыг сургалтын үнэлгээний дараах аргуудад хувааж болно. Үүнд:







Объект тест
Эссе бичлэг
Нээлттэй-ном шалгалт
Case study буюу асуудалд төвлөрсөн шалгалт
Дадлагын эсвэл мэргэжлийн даалгавар гүйцэтгэх шалгалт
Арт болон үзүүлэнгийн ажлын бүтээмж

Шалгалт нь оюутны суралцахад хүчтэй нөлөө үзүүлдэг бөгөөд хичээлийн
зорилгод чиглэсэн шалгалтын тохирох хэлбэрийг хөгжүүлэх нь маш чухал
асуудал юм. Ийм учраас оюутнуудын хүрч болох объектын түвшинг тогтоох
түүнийг үнэлэх аргыг хөгжүүлэх нь хүрч чадах объектыг тодорхойлоход маш
чухал зүйл юм. Эдгээр шалгалтын аргууд нь оюутнуудын ирээдүйд хэрэглэгдэх
мэргэжлийн ур чадварт тулгуурласан байх нь тохиромжтой. Тэдний мэргэжилд
шаардлагатай ур чадваруудыг тодорхойлоход инженерийн оюутнууд загвар
болон онолуудыг өөр өөр агуулгаар хэрхэн хэрэглэхийг ойлгох нь чухал. Нэмж
хэлэхэд, ном хэрэглэх боломжтой ба нээлттэй-ном шалгалт нь магадгүй
оюутныг шалгалтын үеэр илүү гүнзгий түвшинд сурацахад түлхэц үзүүлэх
бодитой арга байж болох юм (Toohey, 1999). Цааш нь хэлэхэд гүнзгий мэдлэг
олж авах арга нь 4 хүчин зүйлийн дэмжлэгтэй байж болох юм. Үүнд:





Сонирхол татахуйц тохиромжтой агуулга
Суралцагчийн дээд зэргийн суралцах үйл ажиллагаа
Суралцагчид хоорондоо болон багштайгаа харилцах
Сайтар төлөвлөсөн мэдлэгийн эх сурвалж

Инженерийн оюутны ирээдүйд шаардлагатай мэдлэг, чадвар, болон хандлагыг
CDIOv2.0 хөтөлбөрт: “Төгсөгч инженер нь орчин үеийн багийн ажиллагаанд
тулгуурласан бодож –сэтгэх, зохион бүтээх, туршин-хэрэгжүүлэх, ажиллууланашиглах чадвартай байна.” гэж тодорхойлсон байдаг (Crawley, et al, 2011).
Эдгээр зорилтуудыг хичээл бүрийн судлах объект, дизайны хөтөлбөр болон
оюутны сургалтын үнэлгээнд тусгагдсан байх ёстой. Энэ бичвэрт бичигдсэн
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бүтээгдэхүүний Эргономикийн хичээл нь дараах 4 гол хэсгүүд дэх ерөнхий
CDIO сургалтын хѳтѳлбѳрт хамааралтай байдаг. Үүнд:
1.
2.
3.
4.

Салбар дундын мэдлэг болон эргэцүүлэл
Хувийн болон мэргэжлийн ур чадвар, шинж чанарууд
Хувь хүний чадварууд: багаар ажиллах, харилцааны ур чадвар
Ажил, нийгэм болон хүрээлэн буй орчны агуулгын хүрээнд дэхь зохион
бүтээх, сэтгэх, туршин-хэрэгжүүлэх, ажиллуулан-ашиглах

Гэсэн хэдий боловч шалгалтын шинэ хэлбэрийг хөгжүүлэхэд оюутны
гүнзрийрүүлэн судлахад чиглэсэн 2 хэсэг болох 2.2 туршилт, судалгаа, шинэ
мэдлэг нээх болон 3.1 багийн ажиллагааг (Crawley et, al 2011) онцгойлон авч
үзсэн.
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭРГОНОМИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Энд дурьдсан туршилтыг бүтээгдэхүүний эргономикийн 6 кредитийн хичээлд
хэрэглэсэн. Энэ заавал судлах хичээл нь Линкцпинг Их Сургуулийн инженерийн
Дизайн Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хөтөлбөрийн 3 дугаар курст ордог. Энэ нь
хөтөлбөр дэх заавал суралцах хичээл бѳгѳѳд ялангуяа оюутнуудын үзэх ёстой
гол хичээлүүд бол бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон хүний харилцаа гэж үзэж
байгаа үед энэ хичээлийн талаарх ойлголтыг дутуу өгч болохгүй. Ийм учраас
энэ хичээлээс оюутнууд маш нягт мэдлэгийг олж авах ёстой.
Энэ хичээл нь Эргономикийн шинжлэх ухаан болон дизайны талбарыг
танилцуулахад чиглэгдсэн. Мѳн бие даасан кейс дээр эргономикуудын дизайны
хэрэглэлтийг дүгнэх суурь чадварыг багтаасан байдаг. Хичээлийн зорилго нь
оюутнуудад CDIO хичээлийн хуваарийн дагуу олон тѳрлийн мэдлэгийг болон
чадварыг эзэмшүүлэх явдал юм. Энэ хичээлийн төгсгөлд оюутан дараах ур
чадваруудыг эзэмшинэ. Үүнд:







Эргономикийн зарим онол болон зарчимыг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд
хэрэглэнэ (CDIO 1.1, 1.3, 2, 4).
Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгохын тулд чанарын болон тоо
хэмжээний зарим аргуудыг хэрэглэнэ.
Бүтээгдэхүүнүүдийн эргономикийн үр дүнг үнэлэх, дүгнэх (CDIO 2 ба 4)
Эргономикийн үүргийг хэлэлцүүлэг болон өөр өөр бүтээгдэхүүнүүдийн
үнэлэлт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх асуулт зэргээр задлан шинжилж шалгах
(CDIO 1, 2.1, 4.1 ба 4.2)
Бүтээгдэхүүний агуулгыг үнэмшилтэй аргаар мэргэжлийн инженерийн
дүрд тоглох замаар бусад салбартай холбогдох (CDIO 2.5 ба 3.1)

Хичээлийн намрын улиралд 4 сарын туршид үргэлжилнэ. Онолын хэсгийн
туршид оюутнууд онолын эргономикийн сэдэв, загвар арга замуудад түлхүү
анхаарлаа хандуулна. Дараах сэдвүүд багтана. Үүнд:
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Бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүний хѳгжүүлэлтэнд эргономикийн
үүрэг
Хэрэглэгчийн тодорхойлолт болон үүрэгт дүн шинжилгээ хийх
Тоон болон чанарын арга
Бүтээгдэхүүн болон агуулга
Эргономик (нийгмийн сэтгэлзүй ба байгууллагын орчин, физикийн
ажлын ачаалал, физик химийн хүчин зүйлүүд, man-technology
систем, аюулгүй байдал-эрсдэл, хуулиуд)

Багш сургалтын долоо хоног бүрийн сэдвийг өөр өөр мэдлэг өгөхөөр бүтцийг
шинэчилж даалгаврын хэлэлцүүлэг, дадлагын даалгаврын мэдүүлэг даалгавар
ба семинараар гэсэн бүтэцтэйгээр явуулсан.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хичээлийн зорилго нь оюутнуудын ойлгоцыг танил
болон хамааралтай агуулга дах онолын мэдлэгийг заах сургах байдлаар
баталгаалжуулахад оршино. Түүнчлэн энэ тѳсѳл нь онол болон арга зүйд
хэрэгжүүлдэг практик чадварыг агуулдаг. Хичээлийн онолын хэсгийн туршид
төслийг аажмаар тѳслийн тѳлѳвлѳгѳѳний үе шаттай нэвтрүүлснээр оюутнууд
ѳѳрсдийн тѳсѳлдѳѳ онолын мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэхээ мэддэг болно. Төслийн
туршид оюутнууд чанартай бүтээгдэхүүний агуулгуудыг хѳгжүүлэх болон
танилцуулж сурахад бэлтгэгдэнэ. Энэ үе шатанд инженерийн оюутнууд
Шведийн Линкцпинг Их Сургуулийн Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны
Сургуулийн мэргэжилтнүүдийн сэтгэлзүйчийн ангийн оюутнуудтай хамтран
ажиллана. Ингэснээр Инженерийн оюутнууд өөр оюутнуудын мэдлэгийн
талбаруудын ач холбогдолыг ойлгоно. Мѳн эдгээр оюутнууд ѳѳр сэдвүүдийг
ойлгож сурхад бэлтгэгддэг нь инженерийн ур чадваруудаа ѳргѳжүүлэн
сайжруулах чадвартай болгодог.
ХӨГЖҮҮЛСЭН ШИНЭ ШАЛГАЛТЫН ХЭЛБЭР
Эргономикийн шинжлэн ухаан нь дээр дурьдсанаар тухайн нөхцөлд маш сайн
тохирдог, бодит байдалтай нягт холбоотой салбар дундын шинжлэх ухаан юм.
Ийм учраас онолын хэсгийн сэдвүүдийг 6 долоо хоногт хуваасан. 7 хоногийн
эхэн болгонд тухайн сэдвийг танилцуулахдаа цөм мэдлэгүүд, онцлог сэдвийн
загваруудыг танилцуулж хэлэлцүүлэг хийсэн. Дараагаар нь даалгавруудыг
багуудад дэлгэрүүлэн судлуулахаар тараасан. Сонгосон сэдвүүд нь хичээлийн
сурах бичиг (Bohgard et al, 2011) болон эргономикийн багш нарын мэдлэгт
суурилж сургалтын долоо хоногт багтаасан байдаг. Зургаан долоо хоногийн
сэдвүүд болон агуулгыг 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.
Долоо хоногийн онцлох сэдвийг долоо хоногийн эцэст дүгнэсэн /богино
хэмжээний бичгийн шалгалт/. Ихэнхи сэдвүүдийн хувьд багийн курсийн ажлууд
нь бичгийн шалгалттай холбоотой байсан. Гэсэн ч биомеханик болон систем
гэсэн 2 сэдвүүдийг урьд нь оршил лекцээр танилцуулсан байсан учир илүүтэй
ойлголттой болсон. Долоо хоногийн сүүлийн бичгийн шалгалтын дараа үргэлж
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долоо хоногийн сэдвийн хүрээнд семинараар товч байдлаар хэлэлцүүлж
ойлголтоо баталгаажуулсан. Шалгалт бүрийн сэдэв түгээмэл агуулга, баар
болон рестораны нэгдэлтэй уялдаатай байсан нь янз бүрийн үйл явдал болон
асуудлуудыг гаргаж ирсэн.
Шалтгаантайгаар байхгүй байсан оюутнуудын хувьд тохиолдолд нэмэлт
шалгалт өгөх боломжийг олгосон. Нийт 69 оюутнаас 67 оюутан сэдэвт
суурилсан шалгалтыг сонгосон. Эдгээрээс 1 оюутан шалгалтанд тэнцээд бусад
нь дундажаас дээш өндөр оноо авсан.
Хүснэгт1. Долоо хоног бүрийн шалгалтын сэдэв болон агуулгууд
Сэдэв

Антропометр

Биомеханик

Заах арга зүй

Танин мэдэхүйн
шинжлэх ухаан

Физикийн хүчин
зүйлүүд

Агуулга
Антропометрийн сэдэв нь хүнд зориулагдсан бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг
хийхэд антропометрийн стратегийг хэрхэн хэрэглэж антропометрийн
мэдээллийн сангаас тохирох мэдээллийг сонгох, хэрхэн өөрийн мэдээллийн
санг үүсгэх зэрэг асуудлуудад чиглэгдэнэ. Сэдэв нь 1 лабораторийн ажил
болон долоо хоногийн эцсийн сургалтын үр дүнгийн үнэлгээнээс бүрдэнэ.
Оюутан дадлагын ажлын туршид http://antrometri.se хаягаас өгөгдсөн сурах
бичигт заасны дагуу антропометрийн хэмжилтүүдийг хэмжих аргачлал
зэргийг даалгавар гүйцэтгэхдээ судлах явцдаа ашиглана. Сүүлд дээрх үр
дүнгүүдийг биомеханикийн сэдвийн хүрээнд хэрэглэсэн ба хоёр сэдвийн
харилцан уялдааны талаар ойлголтыг бий болгосон. Сэдвийг үнэлэхдээ
баарыг шинэчилж орчинг сайжруулахдаа баарын ажилчны антропометрын
мэдээллийг цуглуулахдаа ямар аргачлалыг сонгож ашигласан гэдгийг
харгалзан үзэж дүгнэсэн.
Биомеханикийн сэдвээр ажил үүргээ биелүүлэхэд хүний биед үзүүлэх
нөлөөллийг хүний бие дээр авч үзсэн. Эрсдэл болон бэртлийг тодорхойлох
биомеханикийн тооцоо, NIOSH өргөлтийн тэгшитгэл болон Snook хүснэгт
зэрэг олон төрлийн аргачлалуудаар эрсдэл болон бэртлийг дүгнэдэг.
Сэдвийн шалгалт нь хэрэглэж болох төрөл бүрийн аргаар бартендерт
тохиолдож болох хөнгөн нурууны бэртлийн эрсдэлийг тодорхойлох
даалгавартай байсан.
Тус сэдвийн хүрээнд оюутнууд чанарын болон тоо хэмжээний арга замуудын
талаар суралцсан. Даалгаварын ажлаар гэр ахуйн цахилгаан бараа зардаг
компаниуд хэрэглэгчийн хэрэгцээг хэрхэн судалж түүнийг бүтээгдэхүүндээ
тусгадаг болон тухайн компаний бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхтэй холбоотой
асуудлуудыг ойлгох менежментийн бүтээлч судалгааг хийсэн.
Танин мэдэхүйн шинжлэх ухааны сургалт болон шалгалтын сэдвүүд нь
оюутнуудыг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэгч, хэрэглэгчийн танин мэдэхүйн хязгаар,
ойлголтын зөрүү, ур чадвар, итгэл найдвар, туршлага, хэрэглэх
боломжуудуудыг үүсгэх, оюуны загварыг ашиглан хэрэглэгчид туслах,
multimotology-ийн хэрэгжшжүүлэлт болон хэрэглэгчийн оюуны үйл
ажиллагааг хөнгөвчлөх зэрэг сэдвүүдийг анхаарч үзэж ойлгох ёстойг
ойлгуулахад чиглэсэн.
Физикийн хүчин зүйлд халууны цаг агаар, дуу болон чичирхийлэл, гэрэл
болон цацраг туяа зэрэг ойлголтуудыг авч үзсэн. Энэ нь бүтээгдэхүүний
эргономикоос илүү үйлдвэрлэлийн эргомикийг хамарсан байдаг боловч
инженерийн мэргэжлийн чухал хэсэг болно. Физиологи, физик,
үйлдвэрлэлийн орчин нөхцөл, үнэлгээ, урьдчилан сэргийлэлт болон хууль
эрх зүй гэсэн ойлголтуудыг хамрана.
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Системүүд

Системийн сэдэв нь системийн ойлголтийн эргономик дахь хүн төрөлхтөн
технологи болон байгууллага гэсэн бүрдлүүдийн харилцлыг онцолж үздэг.
эргономикийн тогтолцооны онцлох ойлголтуудыг авч үзсэн. Оюутнуудад
ресторан дахь осол гэсэн сэдвээр даалгавар өгсөн ба тогтолцооноос болж
гарсан ослын шалтгааныг тайлбарлан өгсөн. Үүнээс гадна тэд нар үүнтэй
адил нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлын
түвшингийн тооцооллыг санал болгож байсан.

ОЮУТНУУД БОЛОН БАГШ НАРЫН ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨВ
Маш олон оюутнууд сэдэвт-суурилсан шалгалтанд эерэг хандлагатай байсан.
Оюутнууд олон төрлийн зохиолтой тулгарч төрөл бүрийн сэдвийг мартахгүй
байхаар тод тусган авсан. Өөр хичээлүүдтэй харьцуулахад оюутнууд илүү
тасралтгүйгээр суралцсан нь оюутнуудын нэг нь ингэснээр илүү гүнзгий сайн
суралцсан гэсэн бодолтой болсон байсан. Оюутнууд хичээлийн сурах бичгийг
өөрийн эрхгүй судлах шаардлагатай болсон ба сэтгэл хангалуун байж
суралцсанаас гадна мэдлэгээ мэдээллийн эх сурвалж болгон хэрэглэж сурсан.
Хариуцлага болон ангийн хэлэлцүүлгийн тухай мэдэгдлүүдээс дурдахад:
“Баасан гаригийн долоо хоногийн сэдэвт-суурилсан шалгалт нь хэн
нэгний суралцахад хариуцлагтай байхыг маш энгийн болгосон. Долоо
хоногийн туршид бид даалгаварын талаар ангидаа маш олон удаа
хэлэлцдэг байсан ба ярилцлага бүгдэд үнэ цэнэтэй, авууштай зүйл их
байдаг.”
Зарим оюутнууд долоо хоног бүр шалгалттай байхыг: “Маш их цаг, энерги
зарцуулагддаг” гэж хэлсэн байсан. Гэсэн ч практикийн хичээлээр лекцийн
мэдлэгээ хэрэгжүүлсэн гэсэн эерэг сэтгэгдэлтэй байсан. Нэгэн оюутан үүнийг
дүрслэхдээ:
“Тодорхой бүтцэд үндэслэсэн эргономикийн хичээлийн сайн болон
тохиромжтой загварууд байдаг. Баасан гариг бүрийн шалгалт
болгоноор сэтгэл маш их зовнидог боловч сэдвийн талаарх бүрэн
мэдээлэл өгдөг учраас 1 удаагийн шалгалт бүр чухал байсан.”
Олон оюутнууд ѳѳрсдийнхѳѳ тѳслийн ажилд хэрэглэж болох маш сайн онолын
мэдлэгийн суурьтай байх давуу талыг дурьдсан байсан. Тэд төслийн эцэст
бүтээгдэхүүнийхээ агуулгыг чамбай дэлгэрүүлэн судлаж асуудлыг шийдвэрлэн
үнэмшилтэй шийдэлд хүрсэн гэж онцолсон. Урьд нь ярснаар төслийн ажилыг
онолын хэсэгт хэрэгжүүлж эхэлсэн бѳгѳѳд зарим оюутнууд ѳѳрсдийнхѳѳ
хэрэгжүүлж байгаа тѳслийн хүрээнд сэдэв болгоны онол болон загваруудыг
тусган авч байсан гэж тодотгосон байдаг. Эцэст нь сурахад бас илүү их хичээл
чармайлтыг гаргуулахаар суралцах хэлбэр байсныг тодорхойлбол:
“Тѳсѳл дэх Эргономикийн бүхий л хэсгийг нэгтгэх нь том сорилт болж
байсан. Заримдаа нэг хэсэгт нь дэвшил болж байхад нѳгѳѳ хэсгийг

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
195

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

доройтуулж байгааг анзаарсан нь Эргономикийн бүх салбарт тохирох
агуулгыг хөгжүүлэх хэцүү сорилт болж байсан.”
Сэдвийн хүрээнд шалгалтын хэсгийг багш нарын зүгээс харахад өмнөхөөс
хавьгүй олон оюутнууд хичээлийн сэдвүүдэд суралцсан ба тэдний ихэнх нь
шалгалтаа амжилттай гүйцэтгэсэн. Биомеханикийн сэдвийн шалгалтанд
оюутнууд дээд тал нь нэг хуудас байна гэж зааж өгснөөр түлхүүр агуулгыг
бүрэн ойлгуулхын тулд онолын хэсгээ товчилж мэдлэгээ давталгүйгээр бичсэн.
Өгөгдсөн санаа нь гүнзгий мэдлэг олж авахад дэмжлэг үзүүлдэг байх (Biggs,
2003; Ramdsen, 2003). Магадгүй ингэж хязгаар тавьж өгснөөр илүү
гүнзгийрүүлэн судлахад саад болж (Ramdsen, 2003) болох боловч эерэг үр дүн
үзүүлсэн. Оюутнууд гол төлөв 8-10 оноо авсан ба 5-аас доош оноо аваагүй.
Жилийн өмнөх явцын бичгийн сорилтой асуулт бүрийн хариулттай харьцуулан
судлахад өнгөрсөн жилийн голлох оноо 4 оноо байжээ.
Долоо хоногийн эхэнд танилцуулгын дараа дараагийн багийн даалгавыг
тараасан ба оюутнууд сэдвийн онол болон загваруудад сонирхолтой хандаж
тайлбар болон тодруулгаа илэрхийлж байсан. Нэмж хэлэхэд шалгалт нь
нээлттэй хэлбэрээр явагдсан бѳгѳѳд хэрвээ хүсвэл оюутнууд сурах бичгээ
авчирхыг зѳвшѳѳрч байсан. Энэ 2 хүчин зүйлүүд нь оюутнуудыг гүйцэтгэлээ
үнэлүүлэхэд жижиг зүйлүүд бол гол мөн чанар биш хамгийн чухал нь
гүнзгийрүүлэн судлах юм гэдгийг ойлгуулж байсан (Biggs, 2003).
Шалгалтын сэдвүүд нь баар ресторан хосолсон тодорхой агуулгын хувьд олон
тѳрлийн аргыг боловсруулсан. Үүний дагуу багш нартѳѳр ѳѳр үйл явдлуудад
хѳгжүүлэгдэж болох түгээмэл агуулга байсан. Багш нарын багийн нэг давуу тал
нь паралел оюутны тѳслийн түвшинд шууд нѳлѳѳлийг агуулсан илүү
сайжруулсан түвшний үр дүнтэй янз бүрийн шатанд ѳгѳгддѳг давтлага анги
байсан. Сэдэвт-суурилсан сургалт нь багш нарт ерөнхий агуулгыг
ѳѳрчлѳхгүйгээр сэдвийн дарааллыг цаг тухайд нь өөрчлөх боломжийг ѳгч
байсан. Ингэснээр ур чадварын жагсаалтыг илүү бататгаж өгсөн.
Долоо хоног бүрийн шалгалтын дараах сүүлийн семинарууд олон янзыг үр дүнг
харуулсан. Зарим тохиололд оюутнууд ядарснаасаа болоод идэвхигүй болон
түр зуурын үл ойшоох байдлыг гаргаж байсан. Мөн тэд шалгалтаас өмнө бүх
зүйлийг нарийн ярилцдаг байснаа илэрхийлсэн. Бусад тохиолдолд оюутнууд
сэдвийн талаар ойлгох хэлэлцүүлэх боломжийг авч байсан нь энэ үйл явц
амжилттай болж байна гэдгийг харуулж байсан.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн явц дахь эргономикийн үзэл баримтлалын талаар
оюутнууд гүнзгий ойлгох нь чухал гэдэг ойлголттой болж байгааг багш нар бас
харж байсан (cf Ulrich and Eppinger, 2004).Эхний жилүүдийнхтэй харьцуулвал
оюутнууд ѳѳрсдийнхѳѳ хичээлийн төслийн төлөвлөлтѳнд эргономикийн онол
болон аргыг танидаг болохоос гадна бусад хичээлүүдийн сэдвүүд дээр илүү
системтэй ажилладаг болж байсан.
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Сэдэвт-суурилсан шалгалт хѳгжүүлэлтийн зорилго нь оюутнуудыг тасралтгүй
гүнзгийрсэн мэдлэг олж авахад урамшуулах болон гүнзгий сурах арга барилыг
олж авах явдал юм. Олон оюутнууд тодорхой сэдвийн дагуу бие даан хэрэгтэй
томъёо болон онолоо хайж суралцах нь нэг түвшний сургалт болон идэвхтэй
сурах хэлбэрийн эерэг үр дүн болж байгааг харуулсан. Тэд илүү их уншиж
сэдэвтэйгээ холбоотой мэдээллийг олон төрлийн эх сурвалжаас хайж байсан.
Оюутнууд хичээлийн сэдэвт-суурилсан бүтцэд талархалтай хандаж байсан ч
зарим оюутнууд долоо хоног бүр шалгалт өгөхөөс болоод бухимдах байдал
гарч байсан.
Олон оюутнуудын хувьд шинэ мэдлэг олж авах зам болж чадсан ба энэ нь
тэднийг суралцахад дасан зохицохыг шаардаж байсан. Гэсэн хэдий ч шинэ
шалгалтын хэлбэр нь оюутнуудын дунд гүнзгий суралцахад дэмжлэг болж
байснаас гадна энэ нь тэдний бүтээгдэхүүний хѳгжүүлэлтийн тѳслүүдэд ч
анзаарагдаж байсан. Багийн даалгавар нэг түвшний сургалт, дээд түвшний
суралцагчийн чармайлт зэрэг Biggs-ийн (1989)аргад тулгуурлан гүнзгий
сургалтыг дэмжиж байсан. Цаашлаад багш нар сайтар төлөвлөсөн сэдэв дээр
хичээлээ зааж оюутнуудад бат бѳх үндсэн мэдлэгийг өгөх чармайлтыг
харуулсан. Оюутнуудыг гүнзгийрсэн түвшинд суралцахад түлхэц үзүүлсэн
сонголтон дээр тулгуурласан сэдэвт-суурилсан шалгалт нь CDIO хичээлийн
хуваарийн хоёр хэсгүүд болох “2.2 Туршилт судалгаа болон шинэ мэдлэг нээх”
болон “3.1 багийн ажиллагаа” – г тодотгосон.
Суралцагчийн дээд зэргийн суралцах үйл ажиллагаа нь CDIO-ийн
стандартуудтай холбоотой, ялангуяа идэвхитэй сургалтын стандарт (CDIO-ийн
8 дугаар стандарт), энэ нь оюутнууд ѳѳр ѳѳр замаар өөрийн бие даан сурч
хөгжих замаар оролцох явдал юм. Энэ нь оюутнуудыг шалгалтын хэсэг тус
бүрийг асуултын дагуу багц үйл ажиллагаагаар хийх явцад батлагдаж байсан.
Асуултанд хариулахдаа оюутнууд маш нухацтайгаар өөрсдийн мэдлэгээ тухайн
сэдэвтэйгээ уялдуулан академик эрэл хайгуул хийж мэдлэгээ бүхлээр нь бий
болгож байсан.
Сэдэвт-суурилсан шалгалтыг модульчилсан
боловч ижил цаг хугацаанд
тодорхой агуулгад хамааралтай болж байсан ба энэ нь ѳѳр ѳѳр
ухагдахуунуудаар ойлгогдож болох юм. Нэгдмэл агуулгууд оюутнуудын курсын
хэсгийн онолын ерѳнхий сайжруулсан дүр зургийг гаргаж шалгалтын эрт үед
мэдлэгийг сэргээж ѳгсѳн. Оюутнууд ѳмнө нь бичсэнчлэн бичгийн шалгалтын
үеэр хичээлийн номоо авчрахыг зөвшөөрдөг байсан. Ингэснээр цөөн
хэсгүүдэдийг асуудлуудыг шийдвэрлэх үед харж болох юм. Нэр томъёо болон
аргуудыг цээжилсэн үгүйг баримтаар шалгаагүй боловч бодит амьдралд
эргономикийн төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх чадварууд ашиглах аргыг
хайж байна. Энэ нь ур чадварын үнэлэлт дэх CDIO стандартыг илэрхийлж
байна (CDIO стандартын 11).
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Багшийн зүгээс зарим сэдэвт-суурилсан шалгалтын практикаас харахад
ерөнхий агуулгыг өөрчлөхгүйгээр сэдвийн дарааллыг тухай бүрт өөрчлөх
боломжтойгоороо давуу талтай. Энэ уян хатан байдал нь удирдах болон
сургалтыг сайжруулах боломжуудыг чөлөөтэйгээр хэрэглэн таниж мэдэх эх
сурвалж болж өгнө. Цааш нь хэлэхэд, бичгийн шалгалтын үед багш нар
тодорхой агуулгатай холбоотой хэд хэдэн сэдвүүдтэй ерѳнхий шалгалтын
бүтцээс үр ашиг авч болох юм. Түүнээс гадна агуулгыг өөрчлөхгүйгээр зохиолыг
өөрчлөх эсвэл зохиолыг өөрчлөхгүйгээр агуулгыг өөрчлөх боломжтой.
Ирээдүйд илүү боломжтой олон төрлийн шалгалтын хэлбэрийг бий болгох
боломжтой.
Дээр дурдсанаар Эргономикийн шинжлэх ухаан бол системийн төлөв байдалд
тохирох салбар дундын шинжлэх ухаан юм. Нэгдсэн сургалтыг сэдэвтсуурилсан шалгалттай хэрхэн нийцүүлэх вэ? Хичээлийн эхэнд эргономикийн
системийн талаар үндсэн суурь ойлголтуудыг тодорхойлж өгѳѳд долоо
хоногоор өөр өөр сэдвүүдэд хуваасан. Долоо хоног бүр тухайлсан нэг сэдэвт
анхаарал хандуулсны дараагаар ѳѳр ѳѳр онол болон загварууд долоо хоногийн
курсын ажлын практик хэрэглээнд тодотгогддог. Энд, сэдэв болгонд зарим
оюутнуудын анхны сэтгэгдэл болох логик ухагдахуунаар ойлгогдохоос илүү
тусгайлсан мэдлэгийн талбарууд байгаа нь илэрхий болдог. Долоо хоногийн гол
сэдвүүд дээрх анхаарлын дараа системүүдийн ойлголт ахин нэг сүүлийн
системүүдийн сэдэвт онцлогдоод оюутнуудын төслийн ажилд боловсорсон хүн
төрөлхтөн, технологи, зохион байгуулалтын хоорондын харилцан уялдаа болон
системийн талаарх сүүлчийн ойлголтуудыг гаргаж ирдэг.
Оюутнуудын олж авсан онолын мэдлэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төслүүдээр
дүрслэгддэг, ба онолын хэсгийн ойлголтууд болон аргууд нь тѳслийн ажил
болон холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх ойл явц болон дүгнэлтүүдэд
нэгтгэгддэн ашиглагдсан. Төслийн ажлаар физикийн хүчин зүйлийг онцолж авч
үзээгүй. Гэсэн ч энэ зүйлүүдийн ач холбогдол нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн
үйл ажиллагааны үе шатанд бүтээгдэхүүний систем болон үйл ажиллагааны
үед илүү чухал болдог. Дизайн дахь эргономикийн болон бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн нэгтгэл нь зарим тохиолдолд инженерийн оюутнуудад сорилт
болдог (Woodcock, GalerFlyte, 1998).Хичээлээр явуулсан энэхүү туршлага нь
эргономикийн талбарт яаж системтэй хэрэглэгдэх жишээ болж, инженерийн
оюутнуудын сургалтын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн тѳслүүд дэх нэгдсэн
эргономикийн мэдлэгүүд болон гүнзгий сурах арга зүйг дэмжихэд чиглэгдсэн.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү баримт бичигт Шведийн Линкцпинг Их Сургуулийн бүтээгдэхүүн
эргономикийн хичээлийн шинэ сэдэвт-суурилсан үнэлгээг тодорхойлж тусгасан.
Тус хичээлийн үнэлгээг уламжлалт онолын хэсгийг лекцийн төгсгөлд бичгийн
шалгалтаар авдаг байсны оронд оюутныг хичээлийн туршид гүнзгийрүүлэн
судлахад чиглүүлэн урамшуулж ажилласан. Оюутнууд сэдэв бүрээр багийн
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ажлаар нарийвчлан судалж долоо хоног бүр шалгуулж байсан. Оюутнууд
сэдэвт-суурилсан шалгалтын талаар ерөнхийдөө эерэг ойлголттой байсан ба
зарим оюутнууд долоо бүр шалгалт авдагт бухимдаж байсан. Оюутнууд
эргономикийн хичээлийг загвар болон онолыг практикт хэрэглэхдээ маш
итгэлтэй байсан гэж тайланд дурьдсан. Энэ нь оюутнуудын бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн төсөлүүдийн эргономикийн мэдлэгийн системтэй хэрэглэж
байсныг харуулж байна. Сэдэвт-суурилсан шалгалт нь CDIO-ийн ур чадварын
жагсаалтын 2.2, 3.1 болон CDIO стандартын 8 болон 11-ийн гүйцэтгэлийн
хэрэгжүүлэлтийн жишээ юм.
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20. ИНЖЕНЕРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН БАГШЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ
ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СУДАЛГАА

Ражани Шанкар, Сакунталай Суппах
Инженерчлэлийн сургууль, Нанян Политехник, Сингапур

ХУРААНГУЙ
Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд Сингапурын Наняны политехникын
сургуулийн(НПС) инженерчлэлийн сургуулийн (ИС) нисэхийн болон
агаармандлынтехнологийн (НАМТ)хөтөлбөрт хичээл ордог багшлах боловсон
хүчний ур чадварыг нэмэгдүүлэх(CDIO-ийн 10 дугаар стандарт)боломж, арга
замын тухай өгүүлэх болно.
Наняны политехникын сургууль өсөн дэвжиж, хөдөлмөрлөж байгаа багш,
ажиллагсдыг үнэлж тэднийг улам чадварлаг, мэдлэгтэй болоход тусалж
урамшуулдаг тасралтгүй сургалтын орчин бий болгох хэрэгтэй гэдэгт итгэдэг.
Түүнчлэн Мэргэжлийн болон Манлайллын хөгжлийн төвөөс явуулж буй сургалт,
Сингапурын Наняны политехникын сургуульд CDIO санаачлагын хүрээнд
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүндхарилцан уялдаатай сургалт (7 дугаар
стандарт), идэвхтэй сургалт (8 дугаар стандарт), оюутны үнэлгээний (11 дүгээр
стандарт) чиглэлээр багшлах боловсон хүчний өрсөлдөх чадварыг дэмжин
хөгжүүлэх өөрийн хөтөлбөртэй, илүү зохион байгуулалттай болж байна.
Харилцан уялдаатай сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь зөвхөн ёс төдий
агуулга сайжруулах техник ажиллагаа бус хувь хүн болон хүмүүс хоорондын,
бүтээгдэхүүн болон системийн хүрээлэлд авч үзэх шаардлагатай зүйл юм.
Харилцан уялдаатай сургалтын хөтөлбөрийн хичээл хоорондын уялдаа холбоо
нь сургалтын үр дүнг хүчитгэж өгдөг. Багшийн өрсөлдөх чадварт зааг ялгааны
дүн шинжилгээ хийсний дараа сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн боловсруулсан
баБлүмийн таксаноми ашиглан сургалтын үр дүнгээ томьёолж сурахад
чиглүүлэн багшийг чадавхжуулсан.Мөн хичээлүүдийг хооронд нь уялдуулан
холбох, оюутны анхаарлыг татаж идэвхтэй байлгах, хичээл дэх оролцоог
нэмэгдүүлэх зорилгоор багш нарт сургалтын идэвхтэй стратеги танилцуулсан.
Блек, Вилльям (1998),Шефард (2000), Брүүкхарт (2003) нарын тодорхойлсноор
үнэлгээ бол сургалтын нэг агшин бөгөөдсургалтын үйл ажиллагаа ба үр дүнг
тэнцвэржүүлэнхолбогч нь үнэлгээний аргууд (Biggs 2003) юм.Үүний үр дүнд
багш төвтэйгээс оюутан төвтэй сургалтын үр дүн, хичээл, үнэлгээ рүү шилжиж
байна.
Энэхүү өгүүлэлд багш ажиллагсдад зориулсан сургалтын стратеги болон
тэднийг дэмжих, урамшуулах замаар боловсролд хийж буй өөрчлөлтийн талаар
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өгүүлэх болно. Түүнчлэн энэхүү өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд
нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодруулахын зэрэгцээ өөрчлөлт хийхэд тулгарч буй
сорилтыг харуулна. Төгсгөлд нь оюутнуудаа инженерийн мэргэжилд тэнцэхүйц
хэмжээнд бэлтгэн гаргахын тулд багшийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор
цаашид хийх бидний үйл ажиллагааны талаар өгүүлнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: багшийн чадвар, харилцан уялдаатай сургалтын хөтөлбөр,
идэвхтэй сургалт, сургалтын үр дүн, үр дүнд суурилсан үнэлгээ, рубрик
УДИРТГАЛ
Өнөө цагт дээд боловсролын байгууллагын инженерчлэлийн тэнхимүүдэд хатуу
чанга чанарын стандарт, үндэсний цаашлаад олон улсын магадлан
итгэмжлэлийн байгууллагаас гаргасан үзүүлэлтэд нийцэх шаардлага тулгардаг
(A S Patil, P J Gray, 2009).Инженерийн боловсрол бол хөтөлбөрийн шинэчлэл
байнга хийж байж үнэлэгддэг (Gruba, P, Moffat, A, Sondegaars H, and Zobel, J,
2004) онцлогтой.
Сингапурын Наняны политехникын сургууль (НПС) зорилтот 2013 онд багтаан
харилцан уялдаатай хөтөлбөрөөр сургалт явуулж үр дүнд хүрэх түлхүүр нь
инженерчлэлийн сургуулийн (ИС) нисэхийн болон агаар мандлын технологийн
(НАМТ) хөтөлбөрт багшлах боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх хэмээн
тодорхойлсон. Иймдхарилцан уялдаатай хөтөлбөр боловсруулах ажлын
хүрээнд ИС-ийн удирдлагын баг сургуулийнхаа эрдмийн зөвлөлтэй хамтран
НАМТ-ийн хөтөлбөрт CDIO-ийн 1 болон 2 дугаар стандартыг нутагшуулан
нэвтрүүлсэн юм.Үүний тулд голлох хөтөлбөр боловсруулагчдыг эхний үед
тодруулж дараа нь дипломын хөтөлбөрт заагдсан хичээлүүдийн агуулга,
бичиглэлийг хянан шалгах үүрэг бүхий хичээлийн төлөвлөгөө хариуцагчидтай
холбогдон ажиллав.
Одоогийнхоос илүү өндөр түвшний стандартад нийцэх, тасралтгүй өөрийгөө
сайжруулах оролдлогын хүрээнд НАМТ-ийн хөтөлбөрт (CDIO Standard 12)
сургах арга зүй болон агуулгад чиглэсэн судалгаа явуулжүнэлгээ өгсөн
байна.Үнэлгээний төгсгөлд CDIO стандартад заасны дагуу үр дүн ба харилцан
уялдааг (J Biggs, 1996)хангахын тулд сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт хийн
засан сайжруулах шаардлагатай гэж дүгнэжээ. Үүний дараа багшийг дэмжин
туслахтай(CDIO 10 дугаар стандарт)холбоотойгоорхарилцан уялдаатай сургалт
(CDIO 7 дугаар стандарт), идэвхтэй сургалт (CDIO 8 дугаар стандарт), ур
чадварын үнэлгээний(CDIO 11 дүгээр стандарт) стандартуудыг 2013 онд
орчуулав.
Энэхүү өгүүлэл багшлах боловсон хүчний ур чадвар нэмэгдүүлэх (CDIO 10
дугаар стандарт) арга замуудын талаархэлэлцэхээс эхэлнэ. Тодруулбал CDIO
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стандарт нэвтрүүлэхийн тулд багш нарыг бэлтгэх болон цаашид тэднийг
чадвараа сайжруулахад нь хэрхэн дэмжин урамшуулахыг заасансургалтын
нэгдсэн төлөвлөлтийг харуулна. Дараа нь өөрчлөлтийг амжилттай
хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодруулж, тулгарч буй сорилтуудыг
дурьдана. Төгсгөлд нь оюутнуудаа инженерийн мэргэжилд тэнцэхүйц болгох
бэлтгэн гаргахын тулд багшийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хийх бидний
үйл ажиллагааны талаар өгүүлнэ.
Багшлах боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх нь
Тасралтгүй сургалтын орчин бүрдүүлжбагш нарыг үр дүнтэй урамшуулах
замаар багшийн сургах ур чадварыг нэмэгдүүлж болох талаар НПС-ийн
тайланд дурьджээ. CDIO-г нэвтрүүлэх ажлын хүрээндНАМТ-ийн хөтөлбөрийн
багш нарыг бэлтгэх, чадваржуулахын тулд ИС-ийн эрдмийн зөвлөл одоо байгаа
боломжоо
тооцоолон
системчилсэн
сургалтын
нэгдсэн
төлөвлөлт
боловсруулсан юм.
Блүмийн таксономид үндэслэн (Anderson, et. al., 2001) сургалтын үр дүнгээ
төлөвлөх, түүнчлэн сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, үнэлгээг сургалтын
үр дүнтэй (J Biggs, 1996) илүү их уялдуулахад нь багш ажиллагсдыг сургах иж
бүрэн сургалтын төлөвлөлт боловсруулсан ба ингэснээр оюутнууд сурахын
тулд юу хийхээ мэдэх, төлөвлөх боломжтой болно.
Сургалтын төлөвлөлтхийж эхлэхийн өмнө шийдвэрлэсэн эхний ажил бол
удирдлагын баг инженерчлэлийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлтэй хамтрах
ажиллах харин бусад оролцогч талууд НАМТ хөтөлбөрийн зорилгоо
(CEO)дахин тодорхойлох байсан юм. Хөтөлбөрийн зорилго бол тухайн
хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутны эзэмших онолын болон мэргэжлийн давуу
талуудыг
дүрслэн харуулна. НАМТ-ийн хөтөлбөрийн зорилго Наняны
политехникын сургуулийн алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлтэй уялдан
нийцсэн байна. Хөтөлбөрийн зорилгын дараа оюутны чадамжийг(SLO)
тодорхойлсон. Оюутан, төгсөгч болон үйлдвэрийн газруудтай эргэх холбоотой
байж тэнхим, хүрээлэл, орчин тойрноо ажиглан дүгнэсний дүнд НАМТ-ийн
хөтөлбөрийн оюутны чадамжийг (SLO) сайжруулан хөгжүүлсэн юм.

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөлт
Хичээлээр оюутанд олгох чадамжийн зураглал
Оюутанд олгох чадамжтодорхойлсны дараа бидний хийсэн дараагийн алхам
бол оюутанд олгох чадамж бүртэй уялдах хичээлүүдийгялган тогтоох байсан
юм. Хичээлээр оюутанд олгох чадамж тодорхойлох явцад тухайн хичээл орох
дөчин багш, сургагч нарыг дадлагажуулсан. Мөн оюутны сургалтын үр дүн
бүрийг илэрхийлэх гүйцэтгэлийн хүлээгдэж буй үзүүлэлтийн талаар тэдэнд
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мэдээлэл өгсөн (Зураг 1-ийг харна уу) бөгөөд багш нар өөрсдийн хичээлээр
олгох ёстой холбогдохчадамжийг тодорхойлох боломж бүрдэнэ. Ингэснээр
дараа нь оюутанд олгох чадамжтайуялдуулан сургалтын үйл ажиллагаа болон
үнэлгээгээ холбон зохиомжлох болно (Зураг 2-ыг харна уу).
Оюутанд олгох чадамж
Баг дотор хүлээх үүрэг

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт
1) Багаа амжилтанд хүргэхийн тулд өөрт тохирох
үүрэг хүлээх болон багийн бусад гишүүдийн үүрэг
оролцоог хүлээн зөвшөөрөх
2) Багийн бүх гишүүдийг нэгтгэн зангидаж зорилгын
дагуу шийдвэр гаргах
Зураг 1. Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг харуулсан жишээ
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Зураг 2. Оюутны сургалтын үр дүн болон хичээлийг уялдуулсан зураглалын жишээ
4

EGF11
0

Үр дүнд суурилсан сургалтанд зориулан засварласан бичиг баримт

Харилцан суралцах сургалтанд арваас арван хоёр багш нар удирдах ажилтны
хамт баг бүрдүүлэн оролцохоор зохион байгуулав. Сургалтанд хэрэглэгдэх
жишиг бичиг баримтыг дахин засварлан өөрчилсөн ба оюутанд олгох
чадамжтай уялдуулан хичээлийн төлөвлөгөө, сургалтын үр дүндБлүмийн
таксаномийн (Зураг 3-ыг харна уу) шинэчлэн сайжруулан хувилбарыг хэрхэн
тусгах тухай мэдээллийг нээлттэй тараасан. Мөн шинэ жишиг файлын дагуу
(Зураг 4, 5-ыг харна уу) хичээлийн зорилго, төлөвлөгөө, конспектоо шинэчлэн
бэлтгэхэд зориулж тодорхой хугацааг багш, хичээл зохицуулагч нарт өгөв. Багш
нар туршлагажих зорилгоор дасгал ажиллахыг бүрэн дэмжсэн ба тэдний
чармайлт харагдаж байсан юм. Сургалтын явцад багш нарын олонход итгэл
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үнэмшил төржурамшиж байсан төдийгүй сургалтын дараа өөрсдийн бичиг
баримтуудаа шинэчлэхэд бэлтгэж эхэлсэн.
Мөн энэ үед багш нар цахим байдлаар сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүнтэй
холбогдож өөрсдийн шинэчлэн засварлаж буй сургалтын материалаа оруулах
нэмэлт платформыг ажиллуулсан (Зураг 6-г харна уу).
Сэргэ
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найруулах,
зохион бүтээх,
хэлэх, хэлэлцэх,
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хийх,
бичлэг
хийх,
нотлох
Зураг 3. Блүмийн таксаномийн засварласан хувилбар ба илэрхийлэх үйл үгүүд
(Anderson, et. al., 2001)
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Зураг 4. Сургалтын үр дүн ба танин мэдэхүйн түвшингийн жишээ
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III

II

II

Хичээлийн үр дүн:
Энэхүү хичээлийн төгсгөлд оюутнууд дараах чадамжтай болох болно. Үүнд:
1. Өгөгдсөн асуудлыг загварчлах, шинжлэх[SLO-c,e,h]
2. Өгөгдсөн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд код бичих, шалгах [SLO-c,e,h]
3. Хөгжүүлж шалгасан програмаа танилцуулж илтгэх, интеграцлах [SLO-g,h]
Зураг 5. Хичээлийн үр дүн ба оюутны сургалтын үр дүнгийн зураглал гаргасан жишээ

Зураг 6. Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Чадваржуулах сургалтын дараа үргэлжлүүлээд сургалтын үр дүн, үнэлгээний
бодлогод төвлөрч бичиг баримт боловсруулсан. Үр дүн боловсруулах явцад
сонгогдсон бичиг баримтуудад хийсэн дүгнэлтийг нээлттэй тавьж байсан ба
багш нарын дийлэнх нь сургалтын төлөвлөгөөнд үг хэллэгээ зөв сонгосон
зэргээс харахад өмнөх сургалтууд хир үр ашигтай байсныг нотлох нотолгоо юм.
Блүмийн таксаномид суурилсан үйлийг илэрхийлэх үйл үгийн сонголтонд
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туслах цахим хэрэгслийг (Зураг 7) мөн энэ үеэр багш нарт танилцуулсан.
Энэхүү цахим хэрэгсэлд багш нар үйл үгээ оруулж Блүмийн таксаномид заасан
танин мэдэхүйн ямар шатанд хамаарагдахыг харах боломжтой.

Зураг 7. Блүмийн таксаномийн дагуу үйлдлийг илэрхийлэх үйл үг шалгах онлайн
хэрэглэл

Бичиг баримтанд өөрчлөлт хийх эхний үе дууссаны дараа сургалтын дараагийн
үе оюутанд олгох чадамж болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлттэй шууд холбогдох
үнэлгээг хэрхэн төлөвлөхөд чиглэгдсэн (Зураг 8). Оюутны сурсаныг нотлох
нотолгоо чухал. Иймээс багш нарын хувьд сургалтын өөр өөр үр дүнг үнэлэх
үнэлгээний үр ашигтай аргыг төлөвлөх шаардлагатай. Жишээлбэл “аман,
бичгэн, харагдах байдлын хувьд амжилттай харилцах” гэсэн оюутанд олгох
чадамж заасан бол түүнийг илтгэл, ангийн хичээлд оролцох оролцоо, багийн
ажил зэргээр үнэлж болно. Өөрөөр хэлбэл оюутны ярианы болон харагдах
байдал, харилцааны чадварыг үнэлэх шаардлагатай болно. Харин бичгийн
харилцааны чадварыг сорил, даалгавар, тайлан, лабораторийн ажлын бичвэр
зэргээр дүгнэж болох юм.
Үнэлгээний төлөвлөгөө
Үнэлгээний
агуулга
Хичээл

Дадлага

Эзлэх хувь, %

20

20

Төсөл

30

Сорил
Шалгалт
Нийлбэр

30

Үнэлэх арга

Тийм, үгүй

Даалгавар / тайлан
Оролцоо
Илтгэл
Асуулт
Лабораторийн ажлын
тайлан
Лабораторийн үнэлгээ
Хувийн үнэлгээ
Багийн үнэлгээ
Илтгэл

Х
Х
Х
Х
Х

100
Зураг 8. Үнэлгээний жишээ

Үр дүнд суурилсан сургалтанд хэрэглэх үнэлгээний рубрик
Үнэлгээний төлөвлөлт нь сургалтын үр дүнтэй холбогддог ба үнэлгээний
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стандартчилсан арга зам болох рубрик хэрэглэх болон үнэлгээний
агуулгадхаргалзах эзлэх хувийг тодрууланбагш нарыг чиглүүлэн дэмжсэн юм.
Рубрик хэрэглэснээр оюутнуудын хувьд үнэлгээний талаарх төсөөлөл тодорхой
болж үнэлсэн онооны ард нуугдах шалтгааныг ойлгох боломж оюутнуудад
нээгддэг. Инженерчлэлийн сургуульд сургалтын үр дүнг гүйцэтгэлтэй нь илүү
сайн уялдуулахын тулд оюутнуудын багийн ажил, хувь хүний оролцоо, ангийн
оролцоо, илтгэлийн чанар үнэлэхдээ рубрикыг хэрэглэж улам илүү
боловсронгуй болгож байна.
Боловсронгуй болгож байгаа рубрик хэрхэн ашиглах талаар багш нарт
зориулсан сургалт зохион байгуулсан. Рубрик бүр А ба В гэсэн хоёр хэлбэртэй.
А хэлбэрийн рубрик нь багш нарын хэрэгцээнд зориулагдсан ба рубрикын
шалгуур бүрээр бодит дүнгээ оруулна. В хэлбэрийн рубрик нь оюутнуудтайгаа
харилцах, сайн хийсэн болон цаашид сайжруулах шаардлагатай зүйлсийн
талаархэлэлцэх талбар болгон ашиглахад зориулагдсан байна. Бусад багш
нарыг ч мөн оюутнаа үнэлэхэд рубрик ашиглах нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд
рубрик хэрхэн хэрэглэх дараалал бүхий схем боловсруулсан юм (Зураг 9).

Зураг 9. Хичээлд рубрик ашиглах схемийн жишээ

Сургалтын үеэр бас Удирдлагын системийн самбарт рубрикын онцлог,
хэлбэрүүдийн талаар танилцуулсан (Зураг 10-ыг харна уу).
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Зураг 10. Илтгэл үнэлэх рубрикын жишээ

Сургалтын идэвхтэй стратеги
Иж бүрэн сургалтын төлөвлөлтийн сүүлийн хэсэг бол сургалтын идэвхтэй
стратегид суурилсан байдлаар ангид хичээл хэрхэн явуулах үйл ажиллагааг
төлөвлөх юм. Сургалтын идэвхтэй арга хэрэглээд хичээлээ явуулж эхэлсэн
багш нарын дунд туршлага солилцох уулзалт тогтмол зохион байгуулж байна.
Энэхүү уулзалт бодох, асуудал шийдвэрлэхэд оюутнуудыг яаж өдөөх, түлхүүр
ойлголтуудыг хооронд нь хэрхэн холбох, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хэрхэн
хангах болон сургалтын идэвхтэй арга, сүүлийн үеийн чиг хандлага, өөрсдийн
хичээлд нэвтрүүлсэн туршлагаа хуваалцах, бие биенээсээ суралцах, санал
солилцох боломж олгодог.
Сургалтын идэвхтэй стратегийн зарим нэг жишээ болгонүгийн сүлжээгээр
дамжуулан оюутны мэдлэгийг сэргээн сануулах, хурдан хугацаанд саналын
пайз өргүүлэх замаар оюутнуудын мэдлэгийн түвшинг шалгах, карт эсвэл
програм хангамж ашиглаж хамтран суралцах багийн системээр ажиллуулах,
хичээлийн явцад олон хариулттай асуулт тавих болон санал уралдуулах зэрэг
аргуудыг дурьдаж болно.
Сургалтын нэгдсэн төлөвлөлтийг эргэн харахуйд
Нэгдсэн байдлаар сургалт төлөвлөсөн явдлыг багш нар бүхэлдээ эерэгээр
хүлээн авсан авсан юм. Дийлэнх багш нарт интерактив байдлаар гарын дор
хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж өгсөн нь ашиглалт сайтай байсан бөгөөд сэтгэл ханамж
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багатай байсан хэн нэгэнд тусгайлан туслалцаа үзүүлснээртэдэнд илүү
холбогдолтой болж байгааг харж болохоор байв.

ач

Багш нарт зориулсан холбогдох баримт бичгийн үр дүнд суурилсан хувилбарыг
танилцуулах сургалт үр дүнтэй, амжилттай болж чадсан. Сургалтын хөтөлбөр
сайжруулах ажлын хүрээнд багш нар танин мэдэхүйн Блүмийн таксаноми
ашиглан сургалтын үр дүнгээ томьёолоход суралцсан. Мөн тухайн хичээлийн
сургалтын үр дүнд хүрэхийн тулд үнэлгээгээ хэрхэн сонгох талаар багш нар
илүү ихээр мэдээлэл хийдэг болсон. Оюутны суралцсан байдлыг үнэлэхдээ
рубрик хэрэглэснээр илүү урамтай ажиллаж байгаа олон багш нарыг харж
болно.
Оюутнууд ч бас өмнөх үетэй харьцуулахад хичээл, сургалтын үр дүнг илүү
мэдэрч ойлгох боломжтой болж байгааг тэд дараа нь хэлж байна. Мөн тэдний
хувьд оюутны сурсныг тестээр шалгадагтай харьцуулахад одоогийн энэхүү
үнэлгээ илүү ойлгомжтой гэж үзсэн.
Сургалтын идэвхтэй арга өөрийн хичээлд нэвтрүүлж туршсан багш нарын хувьд
оюутнууд илүү урамтай болж байна гэж үзсэн. Ийм сургалтын орчинд илүү сайн
суралцах нөхцөл бүрдэж байгаа болон туршсан хугацаанд оюутнууд бүрэн
идэвхжиж чадсан болохыг тайланд дурьджээ.
Өөрчлөлтийг амжилттай хийх стратеги
Сургалтын нэгдсэн төлөвлөлт гарган харилцан уялдаатай сургалтын
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь амаргүй даваа бөгөөд энэхүү өөрчлөх, хэрэгжүүлэх
процесстойCDIO-ийн стандартыг холбосон нь амжилттанд нөлөөлсөн.
Амжилтын гол түлхүүр нь сургуулийн удирдлага болон багш нарын зүгээс ирэх
дэмжлэг байсан. Сургуулийн удирдлага CDIOстандарттай холбож өөрчлөлтийг
эхлүүлэх үзэл санаагаар хангасан ба өөрчлөлт хийх явцад багш нар юу
төсөөлж болох талаар тодорхой ойлголттой байсан. Харин багш нарын хувьд
хийхээр төлөвлөсөн өөрчлөлт бүрийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох,
сургах нээлттэй суваг болж чадсан юм.
Өөрчлөлт хийсэн үйл явц маань үр дүнг нэмэгдүүлэхийн тулд багш нарын
хэрэгцээнд тохируулан сургалтын нэгдсэн төлөвлөлтөнд оролцох бололцоотой
байхаар багш нарыг чиглүүлэн удирдаж чадаж байсан юм. Анхаарал
төвлөрүүлэх төв цэгийг өөрчлөх, хийж байгаа арга барилаа өөрчлөх,
шаардлагатай гэж үзэж байсан ур чадвараа дахин эргэн харах зэргээр хийж
чадсан өөрчлөлтүүдийг жишээ гарган дурьдаж болно. Процесс бүхэлдээ
анхаарал хандуулах шаардлагатай үйл ажиллагаа тодорхойлоход тусалж байв.
Мөн багш нарт үүрэг хариуцлагаа илүү ухамсарлах, ойлгоход болон явцын үеэр
бенчмарк хийхэд дэмжлэг болж байв.
Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
209

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Төгсгөлд нь хэлэхэд инженерийн хөтөлбөрт хичээл заадаг багш нарын
төлөөллөөс бүрдэх Инженерчлэлийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл өөрчлөлтийг
хариуцан ажилласан эрх бүхий этгээд байсан нь онцлог зохион байгуулалт юм.
Энэ нь тусдаа төв хороо тухайн сургууль дээрх хэрэгжилтийг хариуцан
ажилладаг бусад байгууллагуудаас ялгаатай бөгөөд Наняны политехникын
сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль өөрөө CDIO нэвтрүүлж байгаа явдал юм.
Хорооны гишүүд багш нар зориулсан сургалт хэрэгцээтэй байгааг мэдэрсэн
бөгөөд багш нартай сайн харилцан ойлголцож чадсандаа сэтгэл хангалуун
байв. Богино хугацаатай байсан ч гэсэн багш нарын ур чадварыг сайжруулахад
хэрэгцээтэй харилцан хүндлэл, багийн ажил, итгэл найдвар, харилцааны
туршлага болсон байх гэж үзэж байна.
Дүгнэлт
Инженерчлэлийн сургуулийн эрдмийн зөвлөл багшлах боловсон хүчний
чадварыг нэмэгдүүлэх, туршлагажуулах (CDIO 10 дугаар стандарт) явдлыг
дэмжин ажилласан ба одоогийн байдлаар инженерийн хөтөлбөрийн бусад багш
нартай холбогдон ажиллаж байна. НАМТ-ийн хөтөлбөрийн кейсээс олж авсан
туршлага, багшлах боловсон хүчний чадваржуулсан байдал Инженерчлэлийн
сургуулийн бусад хөтөлбөрийн багшийн дэмжин хөгжүүлэхэд тус нэмэр болох
болно.
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд Ариун Католикийн Их Сургуулийн (UCSC)
Үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн хөтөлбөрт багтдаг “Олон хувьсагчийн шинжилгээ”
хичээлднэвтрүүлж буй сургалтын идэвхтэй арга зүйн төлөвлөлт болон явцын талаар
өгүүлэх болно. Бакалаврын түвшний оюутнуудын хувьд олон хувьсагчийн
шинжилгээний арга судлах нь тийм ч амар биш. Тэд статистикын шинжилгээний арга
бүрийн мөн чанарыг зөвхөн мэдэх, ойлгох, жиших биш тооцоолон бодох чадвараа
хөгжүүлж статистикийн үр дүнг өөр нөхцөл байдалтай холбон тайлбарлах, өнөөгийн
үйлдвэр, бизнесийн орчинд өргөн хэрэглэгдэж байгаа статистикын програм дээр
ажиллах чадвар эзэмших шаардлагатай.Иймээс бид бага бүлгийн системээр сургалтыг
идэвхтэй байдлаар зохион байгуулахаар шийдсэн юм. Төгсгөлд нь хэлэлцүүлэгт
зориулан оюутнуудад бэлтгэн өгсөн кейс судалгааг бид дахин боловсруулсан. Бодит
байдалд хичээлийн хэт нэгдмэл бүтэц статистикын суурь мэдлэг болон үр дүнг
уялдуулахад хүндрэл үүсгэдэг.Сургалтын идэвхтэй аргыг үнэлэх хэрэгсэл болгон бид
туршихаас өмнө буюу эхний мөн дараа нь авах судалгааны маягтбэлтгэсэн.
Уламжлалт лекцийн үеэр эхний судалгааг тараасан бол дараагийн судалгааг
сургалтын идэвхтэй аргыг хэрэгжүүлэх явцад явуулсан юм. Оюутнуудын 77,8 хувьд
хэлэлцүүлгийн явцад асуудал шийдвэрлэхдээ эн тэнцүү бага бүлгээр ажиллах нь
таалагдсан болохыг үр дүнгээс харж болно. Харин оюутнуудын 6,35 хувь нь бага
бүлгээр ажиллахыг зөвшөөрөхгүй эсвэл огт зөвшөөрөхгүй гэж хариулжээ. Ерөнхийд нь
авч үзвэл бага бүлгээр олон хувьсагчийн аргыг судлахад оюутнууд илүүидэвхтэй
оролцож байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Идэвхтэй сургалт, олон хувьсагчийн шинжилгээ, жижиг багийн ажил, хамтарсан
сургалт, олон оюутантайхичээл,8 дугаар стандарт
УДИРТГАЛ
Орчин үед инженерүүд зөвхөн үйлдвэр, компани төдийгүй ажиллаж байгаа бүх л
төрлийн байгууллагад тулгарч буй олон асуудал шийдвэрлэхэд оролцдог болжээ.
Инженерийн чиглэлийн оюутнууд суралцаж байх хугацаандаа олон чадвар хөгжүүлдэг.
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Асуудал шийдвэрлэдэгболохын тулд оюутнууд ялгаатай нөхцөл байдлыг ойлгох, ялгаж
салгах төдийгүй олны дунд зөвшөөрөгдөхүйц мэргэжлийн өндөр ур чадвартай,
тооцоолон бодох тодорхой арга хэрэгслийг сонгох, ашиглах чадвараа зайлшгүй
хөгжүүлэх шаардлагатай. “Олон хувьсагчийн шинжилгээ” хичээл нь статистик аргуудыг
сурах, тооцоолон бодох чадвар хөгжүүлэх боломжийг оюутнуудад олгодог (Garfield et
al. 2010). Оюутнууд статистикын онол, арга, зарчмуудын үндэс суурийг ойлгож бодит
нөхцөлд асуудал шийдвэрлэхдээ эдгээр аргуудыг яаж ашиглахболон хэрхэн
статистикын програм хангамж хэрэглэх төдийгүй хамгийн гол нь онол болон бодит
хэрэглээг хослуулан түүний дундаас зөв шийдвэр гарган тайлбарлахыг сурах
шаардлагатай. Энэ түвшинд инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын
тооцоолон бодох чадвар болон “статистик, нөхцөл байдлыг хослуулах мэдлэг”-ийг
хөгжүүлэх ёстой юм (Bidgood, 2010, p. 155, Garfield et al., 2010, Jolliffe, 2010).
“Олон хувьсагчийн шинжилгээ” хичээл ньлекц, хэлэлцүүлэг, лабораторийн цагаас
бүрдэнэ. Лекцийн цагт статистикын аргууд тэдгээрийг тайлбарлаж оюутнуудад үндсэн
суурь ойлголт өгнө. Хэлэлцүүлгийн хичээл ньолон хувьсагчийн шинжилгээний арга
техник, үр дүн тайлбарлах чадвараа бататгахад оюутнуудад тусална. Лабораторийн
цагаарMS Excel дээр өгөгдөл боловсруулах, R-Project, SAS зэрэг статистикын ялгаатай
програм хангамжийг ашиглан тооцоолол хийхэд суралцана. Олон хувьсагчийн
шинжилгээ хичээлийн сэдэв бүр ийм байдлаар хичээлийн хөтөлбөрт төлөвлөгдсөн
байх ба оюутнууд лекц, хэлэлцүүлгийн цаг, лабораторийн бүх ажиллагаанд оролцоно.
Лекц, хэлэлцүүлэг хоёул уламжлалт лекцийн хэлбэрээр зохион байгуулагддаг ч багш,
оюутны харилцаа идэвхтэй байна.
Ариун Католикийн Их Сургуулийн (UCSC) Үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн хөтөлбөрт
заагдсан хичээлүүдийгCDIO загварт тодорхойлсон стандарт, түвшинд нийцүүлэхийн
тулд CDIO арга зүйд (Loyer et al., 2011) суурилсан сургалтын төлөвлөгөөний шинэчлэл
хийх ажлыг2011 онд эхлүүлсэн. Цаашдаа CDIO гэрчилгээ авахаар дотроо төлөвлөн
хичээлийн 2 жилийн хугацаанд хэд хэдэн хичээлийг CDIO-ийн 8 дугаар стандартын 3
дугаар түвшинд хүргэхээр шийдсэн юм. CDIO-ийн 3 дугаар түвшинг “Хөтөлбөрийн
туршид хэрэгжүүлэх сургалтын идэвхтэй арга” гэж тодорхойлсон байдаг(CDIO
Standards v2.0, 2010). Иймээс 8 дугаар стандартын түвшинд хүрэх алхамын хүрээнд
Үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн хөтөлбөрт багтдаг “Олон хувьсагчийн шинжилгээ”
хичээлийн хэлэлцүүлгийн практикт сургалтын идэвхтэй арга хэлбэрийг нэвтрүүлэх
хэлбэр болгон жижиг багаар ажиллуулсан бодит байдлын талаар тайлбарлаж байна.
Энэхүү өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй. Үүнд нэгдүгээрхэсэгт статистикын удиртгал
хичээлтэй уялдуулан сургалтын идэвхтэй арга зүйн тодорхойлолт, стратегийн товч
ойлголтыг бид өгсөн юм.Хоёрдугаарт идэвхтэй сургалтын стратеги болгон жижиг
багаар ажиллуулж байсан кейс судалгааг судлан түүнийг “Олон хувьсагчийн
шинжилгээ” хичээлийн хэлэлцүүлгийн үеэр хэрхэн хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах
талаар тайлбарлав. Дараа нь шинэ аргын талаар оюутнуудаас авсан судалгааны үр
дүнг тайлагнаж байна. Эцэст нь цаашдын үйл ажиллагаа, үнэлгээний болон шинэ
стратегийн давуу, сул талыг дүгнэв.
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН СТРАТЕГИЙН СУДАЛГАА
Сургалтын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь оюутнуудыг сургалтын үйл ажиллагаанд татан
оролцуулах, практик дадлагаар дамжуулан сэтгэн бодуулахад чиглэгдэнэ (Pinheiro &
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Simões, 2012). Идэвхтэй сургалт бол шинэ мэдлэгт сургах консруктив арга зам
(Garfield, 1993) бөгөөд хэрхэн суралцах, багаар яаж ажиллах болон харилцааны ур
чадвар, хандлагаа хөгжүүлэх боломжоюутнуудад олгодог (Loyer et al., 2011).
Муноз болон бусад судлаачид (2013) түлхүүр асуулт асуух, хэлэлцүүлгийн үеэр жижиг
багаар ажиллуулах, мэтгэлцүүлэх, санал бодлоо уралдуулах зэргээр оюутны хувийн
болон хүмүүс хоорондын харилцааны чадвар хөгжүүлэх чиглэлийн идэвхтэй сургалтыг
дэмжих олон стратеги танилцуулсан байдаг.Кейс судалгаа нь оюутнуудад ялгаатай
байр сууринаас нөхцөл байдлыг дүгнэх (Kimonen & Nevalainen, 2005), сургалтыг утга
төгөлдөр хөгжүүлэхэд тодорхой хэмжээгээр тусалдаг. Мөн энэ нь бодит хэрэглээг
онолын зарчимтай уялдуулах чадвар суулгах, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох,
шинжлэх, эрэмбэлэх чадвартай болоход оюутнуудад тусална (Iahad et al., 2013). Нөгөө
талаас хувь хүн өөрөө эзэмшиж болох болон хамтын сургалтаар эзэмшиж болох
чадамжийн ялгааг Johnson & Johnson (1994) тодруулсан байдаг. Судлаачид жижиг
багийн хамтын сургалтаар дамжуулан эзэмшиж болох хувь хүний чадамжийг тогтоосон
байдаг. Үүнээс харахад хувь хүн болон хүмүүс хоорондын чадвар, бүтээлч байдлыг
хөгжүүлэхэд хамтын сургалтын арга зам илүү давуу юм.
Статистикын сургалт талаас авч үзвэл идэвхтэй арга зүйг дунд сургууль болон
статистикын удиртгал хичээлд өргөн хэрэглэсэн байдаг (Garfield, 1993 and references
therein, Smith and College, 1998 and references therein). Гарфилд (1993) статистикын
удиртгал хичээлийг илүү идэвхтэй болгохын тулд жижиг багаар хамтран суралцах арга
хэрэглэсэн туршлагаа тайланд бичсэн байдаг. Жижиг багаар хамтран суралцсанаар
оюутнуудын статистикын онол, концепцын ойлголт гүнзгийрэхээс гадна оролцоо,
хандлага, ирц нэмэгддэг болохыг тэрээр дурьджээ(Jones, 1991 in Garfield, 1993).Кейс
судалгаа болон хамтран суралцах арга зүйгээс харахад хичээл удирдан явуулах
багшийн үүрэг нь уламжлалт байдлаас сургалтын процессыг хөтлөгч зохицуулагч
болон өөрчлөгдөж байна. Иймээс багш нар оюутан хоорондын харилцаа холбоог
дэмжих, сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлөх зэрэг сургахуйн арга,хэлбэрүүдтэй
нүүр тулах шаардлагатай(Johnson & Johnson, 1994).
Инженерийн хөтөлбөрийнстатистикын хичээлд сургалтын идэвхтэй аргыг хэрэгжүүлэх
нь тийм ч хялбар биш бөгөөд “Олон хувьсагчийн шинжилгээ” зэрэг мэргэшүүлэх
хичээлийг идэвхтэй аргаар явуулсан талаарх судалгааны үр дүнг тайлагнасан эх
сурвалж ховор байдаг. Сүүлд харин Лопез, Гросс нар (2008) магистрийн оюутнуудад
орон зайн физикийн хичээл заахдаа сургалтын идэвхтэй арга зүйг ашигласан талаар
дурьджээ. Гэвч мэргэшүүлэх түвшний статистикын хичээлд ашиглаж болохуйц
сургалтын идэвхтэй арга зүйн тэргүүн туршлага нийтлэгдээгүй л байна.
ЖИЖИГ БАГААР АЖИЛЛУУЛАХ КЕЙС СУДАЛГААНЫЗАГВАРЧЛАЛ
Сургалтын идэвхтэй арга зүйгээр “Олон хувьсагчийн шинжилгээ” хичээл явуулахын
тулд хэлэлцүүлгийн явцад оюутанд өгч хэрэглүүлэх маягтыг дахин төлөвлөсөн юм.
Энэхүү маягт нь оюутнуудыг ангид идэвхтэй байлгах хөшүүрэг болох бөгөөд маягтын
бүтцэд дараах хэсгүүд багтана. Үүнд: заавар бүхий удиртгал хэсэг, кейсийн
танилцуулга, өгөгдлийн сан, мэдээлэл бүхий гурван хэсэг багтана. Мэдээлэл бүхий
гурван хэсэгт үр дүн, үндэслэл, асуултууд орно. Олон хувьсагчийн арга бүрийг
ойлгуулах жишээ судалгаанд тус маягтыг ашиглаж болох ба дүрслэл, ойлголт,
хэрэглээ, дүн шинжилгээ, нэгтгэл, үнэлгээгээр дамжуулан практикт тулгардаг асуудлыг
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ойлгуулахад оюутнуудад тус болно. Зураг 1-д Дискриминант шинжилгээ хичээлийг
турших үед ашиглах маягтын жишээ үзүүлэв. Заавар бүхий удиртгалд тухайн
хичээлийн бүлэг хэсгийн зорилгыг тодруулах ба хэлэлцүүлгийн явцад оюутнуудыг
хэрхэн идэвхжүүлэхийг харуулна (Garfield, 1993).Түүний дараа бид жишээ судалгаа
танилцуулна. Дискриминант шинжилгээний хэсэгт зориулан циллюлозын үйлдвэрээс
бодит тоон өгөгдөл цуглууланавсан ба ханган нийлүүлэгчийг төлөөлөх инжинер нь
өгөгдлийг хүрээлэн буй орчин, аюулгүй байдлын хувьсагч, үйлчилгээний чанар ба
санхүүгийн гүйцэтгэлийндагуу ангилан ялгахыг хүссэн юм. Бид оюутнуудын ажиллах 3
үе шатанд зориулан сургалтын болон баталгаат өгөдлийн талаар тайлбарлана. Үе
шат бүрт хүндрэлийн түвшин ялгаатай байх бөгөөд статистикын хэрэглээний аргууд
ашиглан үр дүнг хүснэгт, зургаар илэрхийлэх бол дараагийн шатанд статистикын
онолын суурийг, сүүлийн шатанд жижиг багаар хийх хэлэлцүүлгийн явцад асуух
асуултыг жагсаана. Жишээлбэл Фишерийн бүлэглэх аргаар болон багцаалах дүрмийн
дагуу тодорхойлсон хамгийн бага зардал хоорондын ялгааг мэдэж, асуудлыг
шийдвэрлэх шаардлага оюутнуудад тулгарна.
IN1089C Олон хувьсагчийн шинжилгээ
Дискриминант шинжилгээний кейс судалгаа
Үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн тэнхим

Манлайлагч 1

Үр дүн (хүснэгт, зураг)
Заавар

Математик, статистик үндэслэл
Кейсийн танилцуулга

Сургалтын өгөгдөлБаталгаат өгөгдөл

Жижиг багаар хийх хэлэлцүүлгийн асуултууд
1.
2.
3.
...

Зураг 1.Хэлэлцүүлгийн үед ашиглах кейс судалгааны маягт

“Олон хувьсагчийн шинжилгээ” хичээл ямагт олон оюутантай байдаг ба бидний
энэ тохиолдолд буюу 2013 оны хоёр дахь хагас жилд 112 хамрагдсаныг тус бүр
нь 28 оюутантай байх 4 хэлэлцүүлгийн хэсэгт хуваав. Хэлэлцүүлгийн хэсэгт
хуваагдсан 28 оюутан гурав гурваараа жижиг баг бүрдүүлнэ. Багийн гурван
гишүүн бүр хэлэлцүүлгийн явцад маягтад заасан гурван үе шатын аль нэгийг
манлайлах ба бусадтайгаа харилцан зөвшилцөнө.Манлайлагч бусдыгаа
идэвхжүүлэх, суралцах орчин бүрдүүлэх, жижиг багаар ажиллах нөхцлөөр
хангах үүрэгтэй. Сургалтын идэвхтэй болон сонгодог уламжлалт арга зүйгээр
хичээл удирдан явуулахын гол ялгаатай тал нь оюутнууд сургалтын явцад илүү
хариуцлагатай болох, даалгавар гүйцэтгэж туршлага хуримтлуулангаа мэдлэг
эзэмших, сургалт амжилттай эсвэл амжилтгүй байх нь оюутнууд өөрсдөөс нь
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хамаардаг болохыг ойлгуулахад оршино. Лекц орж буй багш оюутнуудаа хянах,
удирдах, багийн эргэх холбоо сайтай байдаг давуу талтай (Fernandez, 2006).
ШИНЭ АРГА ЗҮЙ БОЛОН СЕМИНАРИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТАЛААРХ
ОЮУТНУУДЫН ОЙЛГОЛТ
Сургалтын шинэ арга зүйн нөлөөг үнэлэх, сургалтын идэвхтэй аргыг дүгнэхийн
тулд бид урьдчилсан болон нэвтрүүлсний дараа (жижиг багийн ажлын
жишээгээр) авах богино хэмжээний санал асуулга бэлтгэсэн юм. Ингээд бидний
арга зүй амжилттай эсвэл алдаатай байсан эсэхийг илтгэх тоон утгуудыг гарган
авсан. Уламжлалт лекцийн хэлбэрээр хичээллэх үед урьдчилсан судалгааг
харин дараагийн судалгааг идэвхтэй сургалтын аргаар зохион байгуулсан
хэлэлцүүлгийн хичээлийн явцад хийсэн. Эдгээр судалгаа нь дараах хоёр гол
зүйлийг дүгнэхэд чиглэгдсэн. Үүнд: уламжлалт болон идэвхтэй сургалтын арга
зүйд өгөх оюутнуудын сэтгэл ханамж, сургалтын үр дүнгийн талаарх
оюутнуудын өөрсдийн ойлголт. Санал асуулга Лайкертын 5 шатлалт оноогоор
(огт зөвшөөрөхгүй, зөвшөөрөхгүй, дундаж, зөвшөөрнө, бүрэн зөвшөөрнө)
дүгнэгдсэн ба нэгдүгээр хүснэгтэд урьдчилсан болон дараах судалгаанд
оролцогчдын тоо, эзлэх хувь хэмжээг үзүүллээ.
Урьдчилсан болон дараах судалгааны үр дүнг харьцуулах нь
Оюутнуудын саналаас харахад хэлэлцүүлгийн явцад ашиглах маягтын бүтэц
хэрэглэхэд тохиромжтой, сайшаалтай бөгөөд кейс судалгааг сонирхолтой
хэмээн дүгнэсэн байна. Түүнчлэн уламжлалт лекцийн хэлбэрээр семинарийн
хичээл орсноос жижиг багаар хослон ажиллахыг илүүд үзжээ.

Урьдчилсан судалгаа
Дараах судалгаа

Хүснэгт 1. Оролцогчдын тоо ба эзлэх хувь
Хариулт
Эзлэх хувь, %
57
50,89
63
56,25

Ойлголт болон хугацаа
Уламжлалт лекцийн хэлбэрээр хичээл ороход оюутнуудын 68,42 хувь нь
асуудлын учир шалтгааныг ойлгож чаддаг болохыг судалгааны үр дүн
харуулсан бол сургалтын идэвхтэй аргаар хичээл явуулахад энэ үзүүлэлт илүү
өндөр гарсан байна(Асуулт:Багшийн яриа, дэлгэцэнд харуулсан мэдээллийг
унших, харах замаар асуудлын учир шалтгааныг хичээлийн эхэнд ойлгож
чаддаг). Жижиг багийн бүтцээр семинарын кейс судалгаа хийхэд асуудлын учир
шалтгааныг 74,6 хувь нь ойлгодогболохоо зөвшөөрнө, бүрэн зөвшөөрнө гэсэн
хариултаар илэрхийлсэн байна(Асуулт:Судалгааны маягт унших, багийн
гишүүдтэйгээ харилцан хэлэлцэх замаар асуудлын учир шалтгааныг
хичээлийн эхэнд ойлгож чаддаг).
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Түүнчлэн оюутнуудын 61,9 хувь нь жижиг багаар ажиллах үед семинарын кейс
судалгаанд томьёолсон асуултыг ойлгоход хангалттай хугацаа байсан гэж
үзсэн байна (Асуулт: Семинарын кейс судалгаанд томьёолсон асуултыг
ойлгоходнадад хангалттай хугацаа байсан). Харин уламжлалт хэв маягаар
хичээл явуулахад оюутнуудын 50,88 хувь нь асуултыг ойлгоход хугацаа
хангалттай байсныг зөвшөөрнө, бүрэн зөвшөөрнө гэж хариулсан байна
(Асуулт: Семинарын кейс судалгааны талаар багшийн тавьсан асуултыг
ойлгоход надад хангалттай хугацаа байсан).
Онолын суурь мэдлэгийг хэрэглээтэй хослуулах нь
Семинарын хэлэлцүүлгийн үеэр жижиг багаар ажиллаж кейс судлах нь лекцээр
заасан онолын агуулгыг бататгахад тус болсон гэдэгтэй оюутнуудын 76 хувь нь
санал нийлснийг зөвшөөрч байна, бүрэн зөвшөөрч байна гэсэн хариултаас
харж болно. Түүнчлэн жижиг багаар ажиллахдаа онолын агуулгыг бодит
хэрэглээтэй холбож ойлгоход цаг хангалттай байсан гэж оюутнуудын 68,84 хувь
нь хариулсан байна (Асуулт: Лекцээр заасан онолын концепцыг багаар
дотроо шийдвэрлэх асуудалтайгаа холбож ойлгоход надад цаг хангалттай
байсан). Энэ үзүүлэлт уламжлалт лекцийн хэлбэрээр хэлэлцүүлгийн хичээл
явуулахад бага буюу оюутнуудын дөнгөж 54,39 хувь нь цаг хангалттай байсан
гэж хариулжээ (Асуулт: Лекцээр заасан онолын концепцыг багшийг өгсөн
мэдээлэлтэй холбож ойлгоход надад цаг хангалттай байсан).
Оюутнуудын сонголт
Оюутнууд багаараа кейс судлан хэлэлцүүлэгт оролцох дуртай гэж 77,78 хувь
тэмдэглэсэн байна (Асуулт: Би багийн гишүүдтэйгээ хамтран ажиллаж
тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэдэг болохоор хэлэлцүүлгийн хичээлд оролцох
дуртай). Мөн оюутнуудын 82,54 хувь нь кейс судалгаанд үзүүлсэн үр дүнг
(график, хүснэгт) багийн гишүүдтэйгээ хэлэлцэх, тайлбарлахдаа дуртай байдаг
гэж хариулжээ (Асуулт: Би багийн гишүүдтэйгээ хамтран үр дүн бүрийг
хэлэлцэх дуртай).
ТӨГСГӨЛИЙН ҮГ
Энэхүү өгүүлэлд олон оюутантай статистикын хичээлд сургалтын идэвхтэй
аргыг жижиг багаар ажиллуулах хэлбэрээр амжилттай туршсан жишээг
танилцуулж байна. Мөн жижиг багт хуваагдсан хамтран суралцагчид олон
хувьсагчийн аргуудыг судлахдаа илүү идэвхждэг болохыг батлан харуулах
боломжтой боллоо. Сургалтын идэвхтэй арга нь илүү нэгдмэл бүтэцтэй,
практикт тулгардаг асуудал болон статистикын суурь ойлголтуудыг нэгтгэдэг,
нэгдсэн форматаар үр дүнгээ харуулах боломж олгодог давуу талтай. Түүнчлэн
багийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлага тодорхой болж, бүгд багаараа сургалтанд
төвлөрч чаддаг. Идэвхжүүлэгч-лекцийн багш бол оюутнууд, хамтран
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суралцагчдыг өөртөө итгэлтэй, биеэ даасан байх, өөрсдийн чадварыг батлан
харуулахад чиглүүлэх үүрэгтэй.
Шинэ арга зүйд зарим нэг зүйл хязгаарлагдмал байна. Хамгийн гол дутагдал
бол оюутан өөрөө заавал ажиллаж байж мэдэх ёстой маш их мэдээлэл
багтаасан кейс судалгааны баримт. Энэ нь нэг талаас үр дүнтэй боловч нөгөө
талаас статистикт үндэслэн өөрийн шийдэл гаргахад оюутнуудад саад болох
талтай. Тиймээс бидний энэ арга зүй хичээлийн улирлын туршид уялдаатай
байх шаардлагатай гэж үзэж байна. Жишээлбэл олон хувьсагчийн арга ашиглан
үйлдвэрлэлийн инженерчлэлтэй холбоотой бодит асуудлыг шийдвэрлэх
зорилго бүхий богино хугацааны төсөл даалгаж болно.
Нөгөө талаас бидний бодлоор сургалтын идэвхтэй стратеги оюутны гүйцэтгэлд
хэрхэннөлөөлж буйг үнэлэх, практикт тулгарч байгаа асуудлыг яаж тайлбарлах,
хэрхэн шийдвэрлэх нь төвөгтэй. Явцын, эцсийн зэрэг уламжлалт үнэлгээний
арга нь сургалтын үр дүнг хэмжихээс сургалтынидэвхтэй аргын нөлөөллийг
тооцож чадахгүй юм. Цаашдын судалгааны ажил туршилт болон туршилтын
хэрэглэгдэхүүнийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх мөн санал асуулгын судалгааны
маягтаа эргэн сайжруулахад чиглэх ёстой гэж үзэж байна. Оюутны гүйцэтгэлд
нөлөөлдөг маш олон хүчин зүйлүүдийг хооронд нь ялгаж салгах нь хэцүү учраас
бидний хувьд сорилттой тулгарна гэж бодож байна.
Эцэст нь бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцах хугацаандзөвхөн статистик
сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх зорилгооринженерийн оюутнуудыг бэлтгэдэггүй. Гэхдээ
статистикын боловсролтой хүний байр сууринаас бодит нөхцөлд статистикыг
хэрэглэхийн тулд тодорхой түвшиний сэтгэхүй суусан байх шаардлагатай юм.
ТАЛАРХАЛ
“Олон хувьсагчийн шинжилгээ” хичээлийн кейс судалгаа бэлтгэхэд туслалцаа
үзүүлсэн зөвлөгч багш, хамтран зүтгэгч Ана Каролина Уллоа Паз, Родриго
Ортиз Хенрикю, Кристиан Кадиз Брониз нарт талархал илэрхийлж байна. Мөн
энэхүү өгүүллийг бичихэд санал хэлж зөвлөсөн Марио Медина болон кейс
судалгааны өгөгдлөөр биднийг хангасан Маурико Каамано нарт онцгойлон
талархаж байна.
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22.ИАБ-(AAP) КАРТ: ОЛОН ОЮУТАНТАЙ АНГИД ХИЧЭЭЛ ЗААХ,
ЯВЦЫГ ДҮГНЭХ ДЭВШИЛТЭТ АРГА
Абдулкарем Ш. МахдиАль-Обайди
Тайлорын их сургуулийн Инженерийн сургуулийн Механик инженерийн тэнхим
No. 1 Jalan Taylor’s, 47500 Subang Jaya, Selangor DE, Malaysia
ХУРААНГУЙ
Олон оюутантай ангид ялангуяа инженерийн ангийн хувьд лекц орох нь багш нарт маш
том сорилт болдог. Ирц бүртгэх, дуу чимээний дунд оюутуудын анхаарлыг татахын
хамт идэвхитэй оюутнуудаа алдалгүй урамшуулж байх нь олон багш нарт тулгардаг
асуудал юм. Ийм бэрхшээлийг цаг тухайд нь зохих ёсоор шийдвэрлэхгүй бол
оюутнуудад мэдлэг түгээх сургалт чанаргүй болно. Энэ өгүүллэгээр AAP-Card
(Attendance-Attention-Preparation Card) буюу (Ирц-Анхаарал-Бэлтгэл карт) хэмээх
шинэлэг аргыг нэвтрүүлэх замаар дээр дурдсан тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж
болох талаар хуваалцахыг зорилоо. Лекц бүрийн эхэнд багш бүх оюутнуудад ИАБ карт
тараана. Лекцийн эхэнд эсвэл заримдаа лекцийн явцад эцэст багш тарааж өгсөн
карттай холбоотой асуулт асууж, оюутнууд хариулах боломжтой байна. Мөн түүнчлэн
Картан дээр оюутнууд лекцийн талаар өөрийн саналаа бичих талбар бас бий.
Хичээлийн төгсгөлд оюутнууд картан дээр гарын үсэг зуран ирцээ бүртгүүлэх тул тус
карт нь олон талын зориулалттай болж байна.Олон оюутны ирц бүртгэхэд зарцуулах
цагийг хэмнэнэ, оюутны анхаарлыг татах, ойлголтыг шалгах боломжуудыг олгоно. Мөн
түүнчлэн тухайн хичээлийн сургалт-суралцахуй, анги танхимийн талаар оюутан өөрөө
санал, зөвлөмжөө бичихэд дэмжих нь тухайн картны бас нэгэн чухал зориулалт юм.
Энэхүү тасралтгүй холбоотой байх гэдрэг холбоог ашиглан цаг хугацаанд нь, зохих
ёсоор нь шийдвэрлэж байвал сургах, суралцахуйн чанарыг сайжруулахад бидэнд
туслах болно. ИАБ карт нь багш нарыг оюутнуудтайгаа нөхөрсөг сайн харилцаатай
байхад тусална.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Олон оюутантай анги, Сургах ба суралцахуй, Лекцийн хичээл, Явцын шалгалт,
чанарын шалгалт, CDIO стандартууд 8, 10
ОРШИЛ
Хувийн хэвшлийн болон төрийн коллеж, их дээд сургуулиудын тоо дэлхийн хэмжээгээр
нийтдээ, зарим улс оронд бүр илүү ихээхэн нэмэгдэж байна. Ийнхүү дээд түвшинд
элсэх оюутны тоо нэмэгдэх нь ердийн үзэгдэл юм. Малайзын жишээгээр тооцвол, 2014
оны статистикийн мэдээллээр (MQA – Малайзын мэргэшилийн агентлаг) дээд
боловсролын 569 төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага бүртгэгдсэн ба үүнээс
76% нь хувийн их дээд сургуулиуд (MQA, 2014) байна. Статистикийн мэдээллээс
төрийн дээд боловсролын байгууллагын тоо нь өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг бүрэн
хангаж чадахгүй байна гэдгийг мөн харуулж байна. Энэ нь хувийн хэвшлийнхэн төрийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мөн өрсөлдөх нь үүд хаалгыг нээж өгч байна.
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Оюутнуудын тоо, ялангуяа бакалаврын түвшинд ихээр нэмэгдсэн тул ихэнх сургалтын
байгууллагууд ангид байх оюутны тоог нэмэгдүүлэх байдлаар шийдэхийг зөв шийдэл
гэж үздэг. "Том анги" нь шийдэл мөн боловч, оюутан, багш нарын хувьд хэд хэдэн том
сорилтыг бий болгож байна. Энд нэг чухал асуудал гарч ирж байгаа нь, оюутнуудад
хичээл заах, мэдлэг хүргэх чанарын тухай асуудал юм. Ихэнх улс орны чанарын
баталгаажуулалт хариуцсан байгууллагуудын зүгээс
бүх дээд боловсролын
байгууллагуудаа магадлан итгэмжлэлд хамрагдах, магадлан итгэмжлэгдсэн
хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулан зэрэг олгохыг зорилго, зорилтдоо
тусгахыг чухал шалгуур болгон тогтоогоод байна.Энэ нь эргээд бакалаврын
боловсролын чанарыг хангах нь дээд боловсролын байгууллагуудад илүү их хэрэгцээ,
дарамт учруулж байна.
“Том ангид” лекц уншиж байгаа бол чанарын баталгаа нь одоо цаг үеийн хамгийн
эргэлзээтэй,том асуудалд хүргэж байна. Эдгээр баримт, бэрхшээл байгаа хэдий ч
сургалтын байгууллагуудын ихэнх нь "Том анги" шийдлийг гаргаж байна. Энэхүү
шийдэлд сул тал байгаа нь үнэндээ судлаачид, эрдэмтэдийн хувьд “том ангийн”
холбогдолтой бэрхшээл, асуудлыг шинжилж, судлаж, шийдвэрлэх, шинэлэг арга
олохыг хичээх өргөн хаалгыг нээж өгч байна.
Энэхүү өгүүлэгийн эхэнд том-ангийн холбогдолтойгоор гарч ирэх сорилт,
бэрхшээлүүдийг илрүүлэн, хэрхэн шийдвэрлэх аргуудын талаар өмнө хэвлэгдсэн
материалуудаас нэгтгэн үнэлгээ өгнө. Дараа нь бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх
талаар хэлэлцэж, туршиж үзсэн шинэлэг аргыг танилцуулна. Сүүлийн хэсэг нь ажлаа
дүгнэж, бидний санал болгосон аргын дутагдал, түүнийг боловсронгуй болгох зарим
зөвлөмжийг санал болгож байна.
ТОМ АНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
Тогтсон норм хэмжээ байхгүй ч 60 –с дээш оюутантай ангийг том-ангид хамаатуулан
ойлгоно. Том анги заримдаа 100-с дээш оюутантай байдаг нь сургуулийн санхүүгийн
бэрхшээлийг давахад тустай ч багш болон оюутнууд шүүмжилсээр байна. (Ammon ба
бусад. 2006). Чанарын баталгаажуулалт болон магадлангийн үзэж байгаагаар том
ангийн хэмжээнд тохирох сургалтыг лекцийн хичээл гэж үзсээр ирсэн.
Том ангид лекцийн хичээл заах үед, ирц бүртгэх, дуу чимээн дунд хичээл заах,
оюутнуудын анхаарлыг байнга өөртөө татах, асуулт, хариулт, санал бодлыг нь дүгнэх
болон идэвхитэй оюутнуудыг хичээлийн туршид урамтай байлгах нь багшид тулгарч
байгаа олон асуудлын нэгхэсэг бөгөөд нь үнэн хэрэгтээ зөвхөн багшийг ч бус
оюутнуудыгч сорьж байдаг.
Багш болон оюутнуудын харилцааг хадгалах боломж нь харилцан хамааралтай байж
мэдээлэл солилцох боломж юм. Биггс (Biggs)1999 бичсэнээр ангийн оюутны тоо
ихэсэхэд оюутны идэвхигүй байдал мөн ихэсэн асуултанд хариулахгүй, хичээлд
оролцохгүй болдог байна.
Мулриан Кинэ (Mulryan-Kyne) том ангид хичээл орсноор хичээлийн агуулгад оюутнууд
анхаарал хандуулахгүй болж, сэдэл гарах асуудал багасдаг болохыг 2010 онд бичсэн.
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Оюутны хичээл дэх оролцоо багасах, мэдээллийн нөөц хомсдох, нийтээс тусгаарлах
зэрэг асуудлууд “том ангид” ажиглагдсан талаар Гибс (Gibbs, 1992) мөн анхааруулсан
байна.
“Том ангид” лекцийн өрөөнд хичээллэхэд хичээл хоцорч эхлэх, дуу чимээ ихсэх,
оюутны гэдрэг холбоо сулардаг талаар Уард ба Женкинс (Ward and Jenkins, 1992)
дурьдсан байна. Оюутны нэрсийг дуудан ирц бүтгэх нь ч цаг их зарцуулдаг. Гарын үсэг
зуруулан ирц бүртгэх үед ч оюутнууд элдэв зүйл зурах, санал бичих, ирээгүй нэгнийхээ
өмнөөс гарын үсгийг нь зурах зэрэг сөрөг нөлөө гардаг.
Үүнээс гадна хичээлийн агуулгыг оюутан бүр ойлгосон эсэхийг хянах нь том бэрхшээл
болдог (Gibbs 1992). Өөр нэгэн чухал асуудал нь олон оюутанд зөвлөгөө өгөх, удирдан
чиглүүлэх болон бусад удирдлагын ажлуудыг амжуулах болдог нь багшид багшлахаас
гадна нэмэгддэг дарамт учруулдаг байна. Уламжлалт аргаар сургалт явуулж, дүгнэж
байгаа багшийн хувьд энэ дарамт нь мэдлэгийг чанаргүй түгээх болон сул гэдрэг
холбоонд хүргэх аюулыг дагуулдаг.
“Том ангийн” асуудлуудыг нэгтгэн дүгнэх түлхүүр үгсийг дараах байдлаар харуулъя.
Үүнд:ирц, оролцоо, сэдэл, харилцаа холбоо, идэвхигүй байдал, гэдрэг холбоо, багшийн
туршлага, чанар, үнэлгээ, орон зай гэх мэт болно.
ТОМ АНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД ТОХИРОХ АРГА БА ТЕХНИК
Том ангийн сул талуудыг арилгах зорилгоор олон шинэлэг аргууд байдаг бөгөөд зарим
нэгэн олонд танигдсан аргуудад: өнгийн карт хэрэглэх, 1 минутын бичвэр, асуудал
шийдвэрлэх карт (clickers, colored cards, one-minute papers, muddiest-point cards)
зэргийг дурьдаж болно.
Эксетер ба бусад (Exeter et al. 2010) оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх, сургах, үнэлэх
талаар Шинэ Зеландын Аукландын их сургуульд элссэн 1000 гаруй оюутанд тодорхой
ажлыг хэрэгжүүлсэн байна. Идэвхитэй сургалтын арга нь лекцэнд хандах оюутны
оролцоог ихэсгэсэн ч том ангийн хувьд бэрхшээл хэвээр байсан тул бага-ангид
зохимжтой гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ.
Шрэерийн сургалтын загвар хүрээлэн (Schreyer Institute for Teaching Excellence 2007)
том ангид хэрэгжүүлэх боломжтой онлайн стратегийг боловсруулсан байна. Санал
болгосон стратеги нь лекцийн өгөөжийг дээшлүүлэх, оюутны ойлголтыг дүгнэх,
сургалтанд дэмжих боломжийг багшид олгож байна.
Идэвхитэй сургалт нь сургах-суралцах үйл ажиллагаанд оюутныг идэвхитэй
оролцуулах боломжийг багшид олголж байна. (e.g., Michelson et al. 1997 and Millis and
Cottell 1998). Энэ аргыг хэрэгжүүлэхэд оюутны зүгээс цаг их зарцуулах хэрэгтэй
болдог. Судлаачдын санал болгож буй аргууд нь: брайнсторм, санал солилцох, 1
минутын асуултанд хариулах карт, ярилцлага, дүрд тоглох, оюутны презентаци
(brainstorming, quick surveys, think-pair-share, formative quizzes, debate, role playing and
student presentations) зэрэг юм. (Bonwell and Eison, 1991, Chickering and Gamson, 1987,
Cooper and Mueck, 1990, Millis and Cottell 1998, Weimer, 1992).
О-Мүүр ба Балдок (O’Moore and Baldock 2007) нар Куйнсландын их сургуулийн
Барилгын инженерийн хөтөлбөрийн мэргэжлийн суурийн 2 хичээлд үнэлгээний
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дэвшилтэт аргыг хэрэгжүүлсэн талаар дурьдсан байна. Peer Assessment Learning
Sessions (PALS) буюу оюутнууд багшийн зааварчилгаагаар хамтран суралцагчдыг
асуудалд суурилсан сургалтын (problem-based learning)үнэлгээний зарчмаар дүгнэж
ихээхэн эерэг үр дүн гарсан байна.
Судлаачдын ажлыг дүгнэхэд том ангийн хэрэглээнд тохирсон шийдлийг хайсан ажил
их байгаа бөгөөд хамгийн зөв шийдэл нь тухайн багшийн хичээлдээ хандах хандлага,
төлөвшил голлох үүрэгтэй болохыг тодруулжээ.
CDIO санаачлага нь онолын болон практик ур чадвартай инженерийн үнэлгээг
боловсролын шинэ сургах-суралцахуйн арга зүйд тулгуурласан бөгөөд “том ангийн”
хувьд орчин үеийн шийдлүүд байна. (Crawley, 2001). CDIO арга зүйн хувьд механик
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт (Al-Atabi and Al-Obaidi, 2011) болон мэргэжил
хоорондын төсөлд (Al-Obaidi et al. 2013 and Shamel and Al-Atabi, 2013), тусгагдан
үйлдвэрийн дадлага нь инженерийн сургалтын хэсэг болсон (Al-Atabi et al. 2013) байна.
Мулриан Кинэ (Mulryan-Kyne 2010) өөрийнхөө судалгаанд дүгнэхдээ өндөр түвшинд
хүрсэн багш нар “уламжлалт сургалтын” хүрээнээс хальж илүү идэвхитэй сургалтын
арга эзэмших хэрэгтэй гэж үзжээ.Тэд харилцан хамраалтай, гэдрэг холбоотой
сургалтын аргыг хайж, сорилтыг даван туулан бусадтай туршлагаа хуваалцах
шаардлагатай байна.“Том ангид” коллежийн хичээл орох нь сорилт хүлээсэн,
хүндрэлтэй ажил бөгөөд энэ нь зөвхөн сэтгэлгээгээ өөрчлөх, ажлын ачаалал нэмэгдэх
төдий зүйл биш бөгөөд тэр болгон таатай байдаггүй өөрчлөлт дагуулсан, урамшуулал
багатай ажил гэдгийг ухамсарлан багшийн ажлын үүрэгт тодорхойлогддог сургалтын
талаарх өөрийн харах өнцөгөө нэмэгдүүлэн өөрийн болгох хэрэгтэй юм.
ИРЦ-АНХААРАЛ-БЭЛТГЭЛ КАРТНЫ (AAP-CARD) ХАНДЛАГА
Яагаад ИАБ карт?
Малайзын Тайлорын их сургуулийн инженерийн сургуулийн хувьд Инженерийн
математик болон Термоданимк, Дулаан дамжуулалтын 2 хичээл нь бакалаврын
сургалтын 1-р болон хоёрдугаар курсэд заавал ордог үндсэн хичээлд тооцогдоно.
Инженерийн математикийн хичээл нь дундажаар 120 оюутантай, Термоданимк, Дулаан
дамжуулалтын хичээл нь 70-80 оюутантай байдаг. Хичээлийг лекц болон дадлагын
лаборатори хичээлтэй, долоо хоногт 2 цагийн лекцийг 100 болон 200 оюутантайгаар
ордог.
Энэхүү “том ангийн” байдлаар ордог лекцийн хичээлд дээр дурьдсан: ирц бүртгэл,
хичээлийн хоцролт, шуугиан, нойрмоглосон оюутнууд, оюутнууд асуух ичдэг, хичээлд
зориулагддагүй өнгөрдөг цаг, анхаарал хандуулдаггүй оюутнууд зэрэг бүх асуудлууд
байдаг. Багш нарын тэмдэглэсэнээр эхний эгнээний оюутнууд илүү ойлголт авахыг
хичээх болов ч бусад оюутнуудын шуугианаар анхаарал сарнин бухимддаг байна.
Бусад оюутнууд ойлгохыг хичээх бөгөөд үүний тулд багшийг давтаж хэлэхийг хүсдэг,
зарим нь багшийг хэтэрхий хурдан ярилаа, зарим нь бусад хичээлээс сонирхолгүй
залхуутай гэх мэтээр гомдоллодог. Ерөнхийдөө оюутнууд хичээлийн сэдвээс хоцрон
сонирхол бууран хичээлээ орхих байдалд ордог нь хичээлийн ач холбогдлыг
бууруулдаг. Багшийн хувьд сэдвээ дуусгахад анхаарал хандуулснаар зарим оюутнууд

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
222

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

семестрийн эхнээс л багшийн анхаарлаас гадуур оршиж эхэлдэг нь асуудал болдог
байна.
ИАБ карт бол Сургах-Суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх хэрэгслэл юм
Дээрх бүх асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Ирц-Анхаарал-Бэлтгэл картыг бий болгож
том ангийн асуудлыг шийдвэрлэн сургах-суралцахуйн чанарыг ахиулсан.
ИАБ карт нь дараах 4 зориулалтаар бий болсон. Үүнд.
1. Оюутны анхаарал болон ойлголтыг шалгах
2. Ирцтэй холбоотой асуудлуудыг шийдэх
3. Лекцэнд оюутнуудыг бэлдэх
4. Оюутнуудтай тогтмол гэдрэг холбоотой байх
1-р зураг болон 2-р зурагт ИАБ картны сүүлийн хувилбараар үзүүллээ. (A4- хэмжээтэй
цаас боловч өгүүлэлд зориулан хэмжээг багасгасан). 1-р зурагт 2011-2012 оны
хичээлийн жилд хэрэглэсэн загварыг үзүүлээ. Картанд оюутны нэр, код, мэргэжил,
долоо хоногийн дугаар болон ирцээ тэмдэглэх гарын үсэг зурах талбарууд байна. 2-р
зурагт үзүүлснээр оюутантай гэдрэг холбоотой байх талаар хамгийн сүүлд 2013онд
шинэчилсэн хувилбараар оруулав.
ИАБ картыг хэрхэн ашиглах вэ?
Хичээл болгонд (Инжерийн математик, Термодинамик, дулаан дамжуулалт) өөр
өнгөтэй ИАБ картыг оюутнууд долоо хоног бүр лекцийн өмнө цуглуулж авна. Лекцийн
төгсгөлд заримдаа дундуур эь багш картанд бичигдсэн ойлголттой холбоотой асуулт
асууна. Картны нөгөө талд өөрийн санал хүсэлтээ бичих бөгөөд ирцийн хэсэгт гаын
үсгээ зуран багшид буцааж өгнө.
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Зураг1.ИБА картны хувилбарын жишээ1

Зураг2. ИБА картны хувилбарын жишээ2

Лекцийн дундуур багш сургалт, суралцахуй болон анги танхимийн талаар оюутнууд
өөрийн санал, зөвлөгөөг бичихийг сануулдаг. Санал зөвлөгөө зөвхөн эерэг биш сөрөг ч
байх боломжтой. Хичээлийн төгсгөлд картаа хураан ирцийг дүгнэх болно. Картыг
ашигласнаар багш оюутнууд бүгдэд ашигтай бөгөөд ялангуяа багшийн хувьд “сул
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оюутнаа” илрүүлэх, оюутнуудын саналыг бүрэн авч шаардлагатай бол тэдэнд
хариулах зэргээр хичээлийн явцаа (CQI) дүгнэх боломжтой болно.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
ИАБ картыг сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бакалаврын 1, 2-р курсын оюутнуудын
хичээлд “том ангийн” асуудлыг шийдвэрлэхээр хэрэгжүүллээ. 3 жилийн хугацаанд
картны агуулгыг тогтмол сайжруулсан бөгөөд оюутнуудын саналууд ялангуяа сөрөг
саналууд нь үр дүнтэй байсан.
Оюутнуудын олон санал зөвлөгөөг хураангуйлан жишээ болгон 1-ээс 3-р хүснэгтүүдэд
харуулав. Гэдрэг холбоо болох оюутнуудын санал зөвлөгөөг 3 ангилав. Үүнд: Сургалтсуралцахуйг 1-р хүснэгтэнд, ойлголт болон бусад асуудлыг 2-р хүснэгтэнд, анги
танхим, орчны асуудлуудыг 3-р хүснэгтээр үзүүлэв.
Сургалт ба суралцахуйн талаар
Оюутнууд суралцахуйд нь хэрэг болох сургалтын талаар маш тодорхой саналуудаа
бичсэн байна. “Уламжлалт сургалтын арга” нь ихээхэн уйтгартай байдаг талаар
дурьдсан нь байна. Математикийн томъёог самбар дээр бичиж биш слайдаар
харуулах, хэтэрхий хурдан биш удаан тайлбарлах нь илүү өгөөжтэй талаар, тухайн
сэдвээр илүү олон жишээ дурьдан тайлбарлавал ойлгоход хялбар эсвэл хөдөлгөөнт
дүрслэл анимаци түлхүү ашиглах талаар саналаа бичсэн байна. Оюутнуудаас илүү
асууж хэрхэн алдаанаас суралцах, инженер хүний сэтгэлгээгээр хандах талаар
тайлбарлах шаардлагатай талаар санал байна. Зарим оюутнууд тухайн сэдвийг
хялбар ойлгосон тул илүү хүнд сэдвээр тайлбарлахыг хүссэнч байна.
Хүснэгт1. Сургалт ба суралцахуй
Оюутны санал
1 цагийн турш үргэлжилсэн лекц үнэхээр хүндрэлтэй
байна. Зөвлөгөө: Илүү асуулт асуух
Математикийн томъёог самбар дээр бичиж биш слайдаар
харуулмаар байна
Тухайн сэдвээр илүү олон жишээ дурьдан тайлбарлавал
үргэлжлүүлэн ярихаас илүү ойлгоход хялбар байна
Слайдын зарим шрифт дүндүү жижиг байна
Илүү анимаци, Үйлдлээр үзүүлэх, Оюутнуудаас илүү асууж
хэрхэн алдаанаас суралцах, инженер хүний сэтгэлгээгээр
хандах талаар тайлбарлах
Лекцийн дундуур оюутнуудаас илүүтэйгээр асуух
Зааварчилгаа сайн байгаа ч илүү хэрхэн шийдвэрлэж
байгааг үзүүлсэн шийдэлтэй олон зааварчилгааг үзүүлэх,
Магадгүй та дараагийн лекцэнд үүнийг үзүүлэх байх

Багшийн хариулт / холбоо

ok

Тэгье, баярлалаа
Ок, би үүнийг хийе. Харин
надтай уулзаж энэ асуудлыг
хэрхэн шийдвэрлэхийг харъя,
тэгэх үү?

ИАБ картыг үр дүнтэй ашиглахын тулд багшийн хариулт маш чухал. Оюутны саналд
хариу өгч байгаа нь эргээд оюутнуудыг суралцахуйдаа илүү хариуцлагатай хандахад
нь тусладаг. Жишээлбэл “Ок, би үүнийг хийе. Харин надтай уулзаж энэ асуудлыг
хэрхэн шийдвэрлэхийг харъя, тэгэх үү?” гэх мэтээр хариулах нь зүйтэй.
Асуултанд нүд бөглөх байдлаар хариулан өмнө тодорхойлсон хариултыг сонгодог
явцын дүгнэлтээс ялгаатай нь сургалтын явцыг илүү чанартай болгодог.
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Оюутны ойлголт болон бусад асуудлын талаар
2-р хүснэгтэнд үзүүлснээр ИАБ карт нь багштайгаа оюутнууд нээлттэй харилцах
боломжийг олгож байна. Хичээлийн явцад цаг бага байдаг, түүнчлэн оюутан олны
өмнө буруу зүйл асуух вий гэж эмээдэг асуудлыг шийдэж байна.
“Тестэнд санаа зовж байна, үүнийг яаж хийх талаар санал алга!”, “Хүснэгтийг хэрхэн
ашиглахаа сайн мэдэхгүй байна. Багшаа та дахиад тайлбарлаж болох уу? Баярлалаа”,
“Багшаа тестээ хэрхэн бөглөхөө мэдэхгүй байна. Би сайн бэлдээгүй бололтой. Би
үнэхээр харамсаж байна. Дахин тест өгвөл би хичээх болноо.” Иймэрхүү асуултыг
оюутнууд бусдын өмнө асууж чадахгүй. ИАБ карт нь “том ангид” боломжгүй харилцааг
бий болгож байна.
Сонирхолтой зүйл бол ИАБ карт нь оюутны ойлголтыг тэлж өгөхөд тусладаг.
Термодинамикийн хувьд “энтропи” гэсэн ойлголт их хүнд байдаг.Оюутны асуултанд
хөгжилтэй энгийн жишээгээр тайлбарлах боломжтой. Жишээлбэл, “энтропи гэж юу вэ?”
эсвэл “сонирхолтойюмаа энтропи чинь аюултай юм байна” гэсэн асуултанд багш
“Чиний энтропи үнэхээр өндөр юм байна, учир нь энтропигийн талаар миний
тайлбарласныг ойлгосонгүй?” гэж хариулсан байна.
Хүснэгт 2. Оюутны ойлголт болон бусад асуудлууд
Оюутны санал
Бага зэрэг төөрөлдлөө, олон жишээ үзүүлбэл илүү
ойлгомжтой болох байх
Тестэнд санаа зовж байна, үүнийг яаж хийх талаар
санал алга!
За, би ойлголоо, жижиг өрөөнд байснаас одоо ямар
их шуугиантай байгааг та мэдэж байгаа биз дээ.
Энэ миний л бодол

Багшийн хариулт
За, үүнийг би хийнээ
Санаа зоволтгүй, чи сайжрах болноо.

Энтропи гэж юу вэ?

Чиний энтропи үнэхээр өндөр юм байна,
учир нь энтропигийн талаар миний
тайлбарласныг ойлгосонгүй?

Сонирхолтой юмаа, энтропи чинь аюултай юм
байна
Хүснэгтийг хэрхэн ашиглахаа сайн мэдэхгүй байна.
Багшаа та дахиад тайлбарлаж болох уу?
Баярлалаа
Би математик дээрээ туслам авмаар байна

Хүрч ирээд яаж хийхийг хараарай

Маш адармаатай даалгавар өгөгдлөө, Багштайгаа
болон оюутнуудтай ярилцахад таатай байлаа. Илүү
ажиллах шаардлагатай байна, багшаа хичээнээ!
Багшаа тестээ хэрхэн бөглөхөө мэдэхгүй байна. Би
сайн бэлдээгүй бололтой. Би үнэхээр харамсаж
байна. Дахин тест өгвөл би хичээх болноо.
Функцууд тайлбарласан лекц сайн байлаа, надад их
тус боллоо. Та байрлалаа солихгүй бол яг өмнөх
хүүхэд самбар таглаад байлаа, Таныг ойлгоно гэж
найдаж байна.
Хичээл сонирхолтой байлаа. Хоцорч ирсэн
хүүхдүүдийг шийтгэмээр байна, тэднийг орж ирэх
болгонд анхаарал саринаад байна.
Хичээл үнэхээр сониорхолтой байсан, Гэсэн ч

Математикийн талаар чамд
байгааг хамтдаа ярилцъя
Баярлалаа, Иван

асуудал

Баярлалаа,
Иван!
Өөрийн
алдааг
ухамсарласан нь сайн байна, яагаад
тестээ дахиж өгч болохгүй билээ, дахиж
өгөхдөө илүү сайн байна гэдэг чинь
итгэж байна.
За тэгье, Баярлалаа Жэнис

Баярлалаа Шэн, Чамтай санал нэг
байна, энэ талаар ямар нэгэн шийдэл
хамтдаа олъё
Анхааралдаа авлаа, баярлалаа
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хоцорсон хүүхдүүдийг, ялангуяа дандаа хоцордог
хүүхдүүдийг
шийтгэж
байхгүй
бол
хичээл
үймүүлээд, анхаарал төвлөрөхгүй байна.

Оюутны саналд олон байдлаар хариулах боломжтой. Оюутан өөрийнхөө сул байдлыг
тодорхойлон “Багшаа тестээ хэрхэн бөглөхөө мэдэхгүй байна.”,“Би сайн бэлдээгүй
бололтой. Би үнэхээр харамсаж байна. Дахин тест өгвөл би хичээх болноо”гэсэн
оюутны саналд “Баярлалаа, Иван! Өөрийн алдааг ухамсарласан нь сайн байна, яагаад
тестээ дахиж өгч болохгүй билээ, дахиж өгөхдөө илүү сайн байна гэдэг чинь итгэж
байна.”гэснээр харилцаа илүү дээрдэх болно.
Оюутнууд өөрсдөд нь хэн нэгэн анхаарал хандуулж байгааг ойлгох нь их чухал бөгөөд
ингэснээр тэд илүү дэвшилд хүрдэг. 1 минутын асуултанд хариулах картнаас ялгаатай
нь багшийн бэлдсэн асуултанд хариулах бус тэдний чухам яг юу хүсэж байгааг
тодорхойлох боломж олгодог нь ИАБ картны давуу тал юм.
Анги танхим, орчны талаар
Цагийн хуваарь, анги танхим, лаборатори, номын сан, сургуулийн удирдлагын талаарх
саналууд нь сургалт-суралцахуйн хувьд чухал үүрэгтэй.
Цагийн хуваарийн талаар нэгэн оюутан “Уучлаарай, цагийн хуваарь семестр эхлээд
байхад одоо болтол тодорхойгүй байгаа нь надад үнэхээр эргэлзээ төрүүлж байна.”
Багш санал болгонд хариулт өгөхгүй байх нь ИАБ картын үр дүнг бууруулах тул багш
“Би чамтай санал нэг байна. Бүх зүйлс хэвийн болно, бүү санаа зов” гэж хариулсан
бөгөөд сургалтын албатай энэ асуудлыг тодруулахаар уулзсан байна.
Ангийн тухгүй байдалд тааламжгүй байгаа оюутны “Анги ерөнхийдаа ОК, гэхдээ
бидэнд илүү том анги хэрэгтэй. Энэ ангид Математикийн инженерийн хичээлд суухад
арай л гэж багтаж байна.” гэсэн саналын хувьд багш Сургалтын албанд энэ талаар
мэдэгдэн ангийг солих боломж байгаа эсэхээр санал гаргасан бөгөөд ангийг сольсон
байна. Үүний дараа “Бидний саналыг шийдвэрлэсэнд үнэхээр баярлаж байна“ гэсэн
санал ирсэн бөгөөд, харин нэгэн оюутнаас “Том ангид анхаарал төвлөрөхөд хэцүү
байна, нойр хүрээд байх юм” гэсэн байна. Энэ нь багшаас оюутан бүрийн саналыг
шийдвэрлүүлэхшаардлага бас байхгүй болохыг харуулж байна.
Заримдаа багш нар техникийн саатлаас болон хичээлээ оройтож эхлүүлдэг. Энэ
талаар нэгэн оюутан “Дараагийн удаа техникийн саатал гарахгүй гэж найдаж байна”
гэж бичжээ. “Тэгнээ, харамсаж байна.” гэж хариулаад дараагийн удаа техникийн
саатлыг хичээл эхлэхээс өмнө шалгаж арилгасан байна.
Хүснэгт 3 .Анги танхим, орчны талаарх судалгаа
Оюутны санал
Уучлаарай, цагийн хуваарь семестр эхлээд байхад одоо болтол
тодорхойгүй байгаа нь надад үнэхээр эргэлзээ төрүүлж байна.

Багшийн хариулт
Би чамтай санал нэг
байна. Бүх зүйлс хэвийн
болно, бүү санаа зов

Анги ерөнхийдаа ОК, гэхдээ бидэнд илүү том анги хэрэгтэй. Энэ
ангид Математикийн инженерийн хичээлд суухад арай л гэж багтаж
байна.
Бидний саналыг шийдвэрлэсэнд үнэхээр баярлаж байна
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Том ангид анхаарал төвлөрөхөд хэцүү байна, нойр хүрээд байх юм
Анги дэндүү жижиг, анги дэндүү том

?

Халуун байна, Агааржуулалт маш муу байна
Дараагийн удаа техникийн саатал гарахгүй гэж найдаж байна

За, би шалгая
Тэгнээ, харамсаж байна.

Ийнхүү ИАБ картаар хичээлтэй шууд хамааралтай бус асуудлыг шийдэх боломжийг
олгож байна. Энэ нь улирлын төгсгөлд оюутнаас авдаг саналын хуудаснаас
илүүтэйгээр оюутны сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх үр дүнтэй байна.
ИАБ картны аргын дутагдал
ИАБ картыг үр дүнтэй ашиглах нь багшийн хариулт, гэдрэг холбооноос ихээхэн
шалтгаалах бөгөөд дутагдалтай талуудыг дурьдвал:
1. Багшийн зарцуулах цаг ихэснэ
2. Зарим оюутнууд санал бичих дургүй байдаг
3. Зарим оюутан санал бичихгүй байгаа нь тэд сэдвийг ойлгохгүй байна уу, бичихээс
залхуурсан уу гэдгийг ялгахад хэцүү
4. Багш оюутнуудыг нэрээр нь танихгүй байх зэрэг юм
Санал огт бичдэггүй (2 болон 3-р) дутагдлын хувьд зөв хариулт бичсэнээр
урамшуулалтай байвал оюутнууд саналаа бичихийг илүүд үзэх болно.
Оюутны нэрийг санахгүй (4-р) дутагдлын хувьд өөрсдөөс нь илүү асууж лавлан
өөрсдөөр нь санал болгуулан санахад хялбар хөгжилтэй нэрээр дуудаж болох юм.
Цаг зарцуулалт ихэсдэг (1-р) дутагдлын тухайд багшаас бүрэн хамаарах бөгөөд
тэвчээр цаг зарцуулснаар гарах дүр дүн нь илүү байдаг.
ДҮГНЭЛТ
“Том ангийн” асуудал нь сургалтын байгууллагуудад оршсоор байгаа ч түүний сул
талуудыг арилгах сургалт-суралцахуйн чанарыг дээшлүүлэх ажил хийгдсээр байна.
ИАБ карт нь “том ангийн” асуудлыг шийдвэрлэх дэвшилтэт арга юм. ИАБ картыг
ашиглан оюутан хичээлд анхаарал хандуулж байгаа эсэхийг шалгах, ирц бүртгэх,
ойголт болон бэлтгэлийг хангах боломжтой. Оюутантай гэдрэг холбоотой байж сул
оюутнуудыг илрүүлэн тэдэнд анхаарал хандуулах боломж олгож багш оюутны найрсаг
харилцааг дэмжинэ. Энэ арга нь CDIO стандартын 8 болон 10-р стандарт болох
идэвхитэй сургалтын аргад хамаарна.
ИАБ арга нь өөрийн сул талтай боловч сургалт-суралцахуйн чанарыг дээшлүүлэхэд
тустай.
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23.CDIO-АРГАЧЛАЛААР ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫГ АВЧ ҮЗЭХ НЬ
Concha Batanero1, Salvador Otón2
Automatic Department1, Computer Science Department2, Alcalá University
Jaana Holvikivi, Markku Karhu
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Héctor R. Amado-Salvatierra
GES Department Galileo University

ХУРААНГУЙ
Энэ өгүүллэг нь CDIO-н зургаа дахь стандарт буюу бүх оюутанд Инженерийн ажлын
байрыг виртуаль хийсвэр байдлаар хэрхэн хүртээмжтэй ашиглах талаар тайлбарлана.
Moodle сургалтын платформыг IMS Global Access for All v3.0 хувилбарт хэрэглэх
талаарх туршлагыг хуваалцах болно. Энэ платформ нь суралцаж буй объектийн
талаарх мета өгөгдлийг ашиглах хэрэгцээ болон түүний давуу талыг танилцуулах юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ : Хүртээмжтэй байдал, инженерийн боловсрол, E-сургалт, CDIO Стандарт:
6
ОРШИЛ
Хөгжлийн бэрхшээлийн талаар олон тодорхойлолт (Altman, 2001) байдаг. 2006 онд
Митрагийн дурьдсанаар хөгжлийн бэрхшээлт гэдэг нь "ямар нэг юм хийх чадваргүй"
байдал юм. Зохиогчдын үзэж байгаагаар хөдөлгөөний хөгжлийн бэрхшээл нь бодит
байдалд илүү тайлбарлагдах боломжтой. Их сургуульд, ялангуяа инженер техникийн
салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын бага тоо, тэдний боловсролын түвшин
эмзэг байна. Учир нь зөвхөн текст ч биш диаграмм, видео, техник хэрэгсэл гэх мэт
техникийн материалууд нь дүлий эсвэл сохор хүмүүст танилцуулах хэцүү байдлаар
зохиогдсон байдагт оршино.
ХОЛБООТОЙ АЖЛУУД БОЛОН СЭДЭЛЖИЛТ
"E-сургалтын, боловсрол, сургалтыг хувь хүнд тохируулах, хүртээмжтэй болгох” буюу
ISO / IEC 24751-1-2-3: 2008 стандарт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн мэдээллийг хүлээн
авахдаа E-сургалтын үйл ажиллагааны олон янз байдлаар олж авах боломжийг
тодорхойлдог. Тус стандартад зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд ч бус үйл ажиллагаа
явуулахад дутагдалтай орчны байдлыг, жишээ нь гэрэлтүүлэг муутай, эсвэл дуу чимээ
ихтэй өрөөнд гэх мэтээр тодорхойлолт гаргасан юм. Энэ тодорхойлолтод хоёр төрлийн
өгөгдлийн төрөл байдаг бөгөөд нэг нь -Digital Resource Description (DRD) буюу
“Дижитал нөөцийн тодорхойлолт”, нөгөө нь - Personal Needs and Preferences (PNP)
буюу “Хувийн хэрэгцээ ба тодорхойлолт” юм. Эдгээр загваруудыг хэрэгжүүлэх үйл явц
нь хэцүү тул төвөгтэй (EU4ALL төсөл, 2008-2011 онд) байдал үүсдэг. Иймд эдгээр
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асуудлыг шийдвэрлэхээр IMS Global Consortium буюу Олон улсын консорциумаас 2012
онд (AFA) v3.0 хувилбарын (Бүх IMS Access, 2012) тодорхойлолтыг танилцуулсан
билээ. Энэ стандарт нь хялбар өргөдлөө гаргах, PNP болон DRD хэмээх хоёр
мэдээлэлийн загвараар программ хангамжийг хялбарчилж өгсөн байна.
Сургалтын виртуал орчин үүсгэсэнээр хамтран бүтээх, шүүмжлэлт сэтгэлгээ ба
харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, бие даан болон багаар ажиллах
байдлаар суралцагчид урам зориг орох, өөртөө итгэх байдал нэмэгдэх зэргээр
суралцахуйн олон талын үр ашигтай байна. Үүнээс гадна цаг хугацаа, орон зайгаас үл
хамааран мэдээлэлд хандах боломжийг олгодог нь виртуаль сургалтын чухал үүргийг
тодотгодог. “Шууд нүүр тулсан” ангийн боловсролын орчингоос ялгаатай нь програм
хангамж ашиглан e-сургалтын платформоор сургалтыг илүү хүртээмжтэйгээр хангах
боломжтой юм. CDIO-н зургаа дахь стандарт (CDIO стандартын 2.0, 2004) буюу
сургалтын орчин нь оюутан төвтэйгээр, хүртээмжтэй байхыг онцолдог. PNP өгөгдлийг
ашигласнаар е-сургалтын хүртээмжтэй байдлыг албан ёсны стандарттай зохицсон
сургалтын платформын аль аль шаардлагыг нь хангасан байна.
Одоогийн байдлаар төрийн байгууллагууд болон Засгийн газруудад хүртээмжтэй
байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлага бий. Улс орон бүрийн нийтийн институтууд, их
сургуулиуд зэрэг албан ёсны байгууллагуудад мэдээллийг хүртээмжтэй болгох хуулийг
мөрдөж байна.
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Өгүүллэгийг зохиогчид Moodle сургалтын платформыг plug-in буюу холбон залгахад
хялбар байхаар програм хангамжийг нь нэмж өргөтгөсөн юм. Энэ хэсэгт бид энэхүү
өргөтгөсөн хувилбарыг хэрхэн ашиглах үйл явцыг тайлбарлах болно. Plug-in буюу
холбон залгахад хялбар функцийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд үйл
ажиллагааны олон байдалд амжилттайгаар туршсан юм. Шинээр өргөтгөсөн Moodle
платформыг ашиглахын тулд, агуулга зохиогч, эсвэл багш нь шаардлагатай бүх мета
өгөгдөлийг стандартын дагуу тодорхойлж хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэхээр
программд дижитал мэдээллийг оруулах ёстой. Үүнээс гадна, агуулга зохиогч нь
өргөтгөсөн дижитал мэдээллийн эх хувилбарыг нь мөн адил холбоотой байдлаар
оруулах ёстой. Жишээ нь Видео зааварчилгааны хичээлийн хувьд дохионы хэл болон
аудио-тайлбар, текстэн тайлбарын хамт нэмж өргөтгөсөн дижитал мэдээлэл үүсгэж
болно. 1-р зурагт Осциллограф ашиглах талаарх видео гарын авлага нь дохионы
хэлийг нэмr өргөтгөсөн сургалтын үр дүн(Adapted LO) бий болгосныг харуулж байна.
Хичээлийг өргөтгөн үүсгэсний дараа (1-р зурагт үзүүлсэнээр) preference and personal
needs буюу (PNP) Хувийн хэрэгцээний тодорхойлолтын тухай хүснэгт бөглөх замаар
оюутан тухайн хөтөлбөрт бүртгүүлэн өөрийн онцлог хэрэгцээг бий болгоно. Оюутан
өөрийн хувийн хэрэгцээг хүснэгтэн дээрх боломжоос сонгосны дараа хайлт хийх үед
тухайн PNP-д дасан зохицуулан хамаарал үүсгэгдэн бий болсон өргөтгөсөн Сургалтын
үр дүнг (Advanced LO) дэлгэцэд харуулах болно.
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Зураг 1. Өргөтгөсөн Сургалтын үр дүн ба харааны бэрхшээлтэй
хүмүүст зориулсан PNP

Сургалтын системийн програм хангамжийн архитектур нь Moodle сервер дээр
тулгуурласан бөгөөд ингэснээр MySQL мэдээллийн бааз болон логик мэдээлэлийн
давхаргыг дэмждэг юм. Сургалтын үр дүн болон тэдгээрийн мета өгөгдөл болон
оюутаны PNP дэх мэдээллийн санд хадгалагдсан мэдээлэлийг бусад MySQL
мэдээллийн баазыг дэмждэг системүүд руу экспортлох боломжтой. Мета өгөгдлийн
файл нь XML хэлбэрээр бие даасан мэдээллийн нөөц болон хадгалагдах боломжтой .
2-р зурагт оюутан болон багш харилцах үйл явцыг харуулж байна.

Зураг 2. Системийн ерөнхий схем

ДҮГНЭЛТ
E-сургалтын платформыг өргөтгөн ашиглах нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст
зайлшгүй шаардлагатай юм. Үүнээс гадна төрөл бүрийн хэлбэрийн мэдээллийг
ашиглах шаардлага байнга гардаг инженерийн сургуулийн оюутнуудын хувьд илүү
ашигтай байна.
Стандартын дагуу бий болгосон хүртээмжтэй мета өгөгдөл, оюутны PNP буюу хувийн
хэрэгцээний тодорхойлолт болон дэд системүүдийн хоорондын харилцан ажиллах
боломж нь сургалтын үйл явцад онцгой ач холбогдолтой байлаа.
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Улс орон болгоны хүртээмжийн талаарх хуул(бүх хүн мэдлэг хүртэх эрхтэй байх)-ийг
хэрэгжилтэнд их, дээд сургуулиудийн үүрэг илүү байх хэрэгтэй юм.
Өргөтгөсөн сургалтын платформ ашиглан CDIO-ийн төсөл, хүртээмжтэй сургалтын
ажлын талбарыг бий болгон CDIO стандартад хэлсэнчлэн - Инженерийн орчинг бий
болгох боломжтой байна.
ТАЛАРХАЛ
Энэхүү ажил нь Европын холбооны ESVI-AL төслийн дэмжлэг авсан болно.
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ХУРААНГУЙ
2012 оны намраас эхлэн CDIO аргачлалд тулгуурлан шинэ Төгсөлтийн дипломын ажил
(Capstone project) - Инновацийн төслийг Хэрэглээний шинжлэх ухааны Түркү их
сургууль (TUAS) дээр туршиж эхэлсэн. Эхний туршилтын төслийн эерэг үр дүн нь
Мэдээллийн технологи, электроникс, Бизнес ба номын сан, мэдээллийн үйлчилгээний
мэргэжлээр Бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнуудыг хамруулан 2013 оны намраас
өргөжүүлэх үндэслэл болсон юм. Инновацийн төсөл нь ихэвчлэн 3-р курсийн
оюутнуудын 6-8 хүнтэй багаар олон мэргэжлийг хамруулан хэрэгжиж байна.
Оюутнуудад үйлчлүүлэгчийн бодит хэрэгцээ болон тулгарч буй асуудалд зориулсан
загвар шийдлийг боловсруулах боломжийг хичээлээр олгодог. Төслийг төслийн санаа
эхлэхээс нь бүтээгдэхүүн болон дуусгах хүртлэх бүх шатанд нь бүтээгдэхүүний
амьдралын мөчлөгийн үйл явцыг бүхэлд нь хамардаг. Сурган хүмүүжүүлэх арга нь
асуудалд суурилсан сургалтыг (PBL) хамарсан инновацийн мэдлэг боловсрол олгох
сургалт юм. Хэрэглэгч төвтэй аргачлалыг төслийн төлөвлөлтийн үе шатанд хэрэглэж
байгаа бөгөөд Скрам-Scrum гэх мэт олон аргуудыг төсөл хэрэгжүүлэхэд ашиглаж
байна.
Энэхүү өгүүллэг нь төслийн шатуудад (санаа олох үе, эскиз гаргах, хэрэгжилт, хаалтын
гэх мэт) өрсөлдөх чадварт суурилсан бодит үнэлгээг өгөх байдлаар суралцахуйн
туршлага, стратегийг хэрхэн хэрэглэсэн тухай сургалтын үйл явц, аргачлалуудыг
танилцуулах юм. Туршилтын инновацийн энэхүү төсөл нь оюутнуудыг өндөр хэмжээнд
сэдэлжүүлж, боловсрол олгож үр дүнд хүрсэн төсөл болсон гэдэг нь судалгаагаар
харагдаж байна.
Энэхүү өгүүллэгийн зорилго нь сэдэл төрүүлэх, суралцахуй, багийн нэгдмэл, хамтын
ажиллагаа, хэрэглэгч төвтэй хөгжлийн үйл явцыг дэмжих сурган хүмүүжүүлэх загвар
болон аргачлалыг тодорхойлох явдал юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ: Сурган заах арга зүйн инноваци, Үнэлгээ,хэрэглэгч төвтэй хөгжил, ICT
мэдээллийн технологи, Scrum, CDIO стандартууд: 3, 5, 7, 8
ОРШИЛ
TUAS дахь МХТ-ийн Инженерийн боловсрол нь идэвхтэй сургалтыг хөгжүүлэх талаар
ихээхэн уламжлалтай юм. Жишээлбэл, 2007 онд CDIO-д орохоос өмнө нь Инженерийн
мэргэжлийн нэгдүгээр дамжааны оюутнуудад болон бусад дамжааны оюутнуудад
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асуудалд суурилсан сургалтыг хэрэгжүүлж байсан. Эдгээр үйл ажиллагааны талаарх
туршлагуудаа хэд хэдэн нийтлэлүүдээр баримтжуулсан (Tuohi & Roslöf, 2007, 2006;
Roslöf & Tuohi, 2005). CDIO-н аргачлалаар анхны зохион байгуулсан хичээл бол
“Мэргэжлийн удиртгал” хичээл юм (Saarenpää & Tuohi, 2010 он,Roslöf 2008 он). Анх
2009 оны намар энэ хичээлийг зааж эхэлсэн бөгөөд зарим нэмэлт өөрчлөлтийг
нэмсэнээр энэ нь маш амжилттай хэрэгжилт болсон юм. Өнөөдрийн байдлаар энэ
хичээл нь эхний жилийн оюутнуудын хувьд тэргүүлэгч хичээлийн нэг болсон юм.
Сүүлийн хэдэн жилийн турш хэд хэдэн хичээлд CDIO-аргачлалыг ашиглан нэвтрүүлсэн
бөгөөд энэхүү хичээлүүд нь сургалтын хөтөлбөрт ч багш нарын чадамжинд ч аль
алинд нь сургалтын чанарын баталгааг шалгах мэдлэг, суралцахуй, заах ур чадвар,
ажлын талбарын сайжруулах нөхцөл, хүчин чармайлтыг цаашид хөгжүүлэх үйл
ажиллагааны үндэс болсон билээ (Kontio, 2009, Kontio нар, 2012).
CDIO-н 5-р стандартад (CDIO, 2010) хэлснээр нь CDIO хөтөлбөрт хоёр (үндсэн
түвшинд нэг, ахисан түвшинд нэг хичээл) буюу түүнээс дээш хичээлийн агуулга нь
зохиох-хэрэгжүүлэн туршлага олгох зарчимтай байх ёстой. Эхний жилийн “Мэргэжлийн
удиртгал” хичээлээс гадна, TUAS сургуулийн ICT –мэдээллийн технологийн зэргийн
хөтөлбөрийн уламжлалт сургалтын агуулгад хэд хэдэн “төсөлд суурилсан”хичээлүүд
байсан билээ. Хэд хэдэн төслийн ажлыг оюутнууд төсөлд суурилсан үйл
ажиллагаагаар гүйцэтгэн зэргийн сургалтаа дуусгадаг байсан. Төслүүдийг ашиглах
сургалт нь туршлага олгосон үр дүнтэй сургалтын платформ болдог байв.TUAS-ын
төслийн багийн мэдэгдэхүйц үр дүнгийн жишээ нь, олон улсын технологийн тэмцээнд
олон удаа (Roslöf, 2013) амжилттай оролцсон юм. Гэсэн хэдий ч сургалтын хөтөлбөрт
ахисан түвшний төслийг хичээлтэй холбосон хичээл байгаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл,
идэвхтэй оюутны хувьд ахисан түвшиндээ төсөлд оролцож байсан болов ч энэ нь
хичээлтэй хамрагдах боломжгүй байсан. Түүнээс гадна тэдний оролцсон төслүүдийг
хэрхэн дасгалжуулах, гүйцэтгэх, үнэлэх зэрэг нь тодорхойгүй байлаа.
Иймд ахисан түвшний төгсөлтийн төсөлд CDIO-н аргачлалыг хэрэгжүүлэх нь
хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний нэг хэсэг болно гэж тодорхойлсон юм. Энэхүү сэдвээр
2010 оны зун Монреал хотноо болсон CDIO-н Олон улсын 6-р бага хурлын үеэр олон
улсын мэргэжил нэгт судлаачид өргөнөөр хэлэлцсэн бөгөөд төгсөлтийн төслийг
сургалтын шинэчлэлд оруулан нэвтрүүлэхээр шийджээ. Үүнээс хойш жилийн дараа
Инновацийн төсөл нэртэй (12 кредит) хичээлийг боловсруулан гуравдугаар курсэд
орохоор 2012 онд батлагдсан сургалтын хөтөлбөрт оруулсан бөгөөд 2014-2015 оны
хичээлийн жилд 3-р курсэд байх оюутнуудад анх орохоор тусгагдсан юм.
2014 оны намраас Инновацийн төсөл нь шинэ сургалтын хөтөлбөрийндагуу анх удаа
эхлэх бөгөөд тухайн төсөлтэй зэрэгцэн ахисан түвшиний оюутны хамрагдах хэд хэдэн
төсөл бий. Хэдийгээр төсөлд суурилсан хичээлийн уламжлал байдаг хэдий ч, энэ нь
одоо ч гэсэн шинэ сэтгэлгээ шаардсан шинэ гарын авлага, удирдах арга, тайлан,
төслийг үнэлэх үйл явцыгсайн төлөвлөх шаардлагатай болсон.
Ийнхүү, анхны "жинхэнэ" хэрэгжүүлэх боломжтой төслийн хичээлийг 2012-2013 оны
хичээлийн жилээс эхлэн сайн дураараа сонгосон оюутны хоёр багийг салбарын
хэмжээнд бүрдүүлэн орсон. Эхний туршилтын хичээлийн гол зорилго нь хичээлийн
бүтэц, агуулгыг хэрхэн зохион байгуулах үйл явц загварыг турших явдал байсан юм.
Эдгээр 2 төслийн үр дүн, туршлага дээр тулгуурлан 2013 оны намраас илүү олон
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оюутныг хамруулан өргөтгөж хоёр дахь туршилт үргэлжилж байгаа бөгөөд түүний гол
зорилго нь 2014 оны намраасбүх оюутанд зориулсан бүрэн хэмжээний сургалтын үйл
ажиллагааг сайжруулан эхлэх боломжийг олгох юм.
Энэхүү өгүүлэгт туршилтын хоёр дахь үе шатанд хэрэгжүүлсэн төгсөлтийн дипломын
ажлын үр дүнг нь танилцуулж байна. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцад оюутны төслийн
янз бүрийн үе шатанд (санаа олох үе, хурдацтай эскиз хийх, хэрэгжилт, хаалтын)
хэрэглэх арга, сургахуйн туршлага, түүнчлэн үр дүнтэй, бодит чадвар дээр суурилсан
үнэлгээний стратегийг тодорхойлсон бөгөөд хэлэлцсэн байна.
БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ
Инновацийн төслийн хоёр дахь жилд Мэдээллийн Технологи (240 ECTS) Электроник
(240 ECTS), Номын сан, мэдээллийн үйлчилгээ (210 ECTS) болон Бизнесийн (210
ECTS) мэргэжлийн бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнууд хамрагдан туршиж байна. Нийт
70 оюутнуудын 50 нь Мэдээллийн технологийн хөтөлбөрт үндсэн мэргэжлээр суралцаж
байна.
Хөтөлбөрийн сургалтын агуулга нь ерөнхий эрдмийн, мэргэжлийн суурь, мэргэжлийн
болон сонгон хичээлүүдээр зохион байгуулагдсан байна.
Жишээ болгон Мэдээлэлийн Технологийн хөтөлбөрийг 1-р зурагт үзүүлэв.
CDIO-ийн (Capstone project) буюу Төгсөлтийн төсөл нь Инновацийн төсөл гэж
нэрлэгдэн 2014 оноос мөрдөх сургалтын хөтөлбөрийн хамгийн голлох мэргэжлийн
хичээл болох юмаа. Цаашдаа энэхүү хичээл инженерийн хөтөлбөрийн гурав дахь
хичээлийн жилд, Бизнесийн сургалтын хөтөлбөрийн хоёр дахь хичээлийн жилд
заагдана.
ДИПЛОМЫН ТӨСӨЛ 20 кр
Электроник
ба
Телекомуни
каци

3 Х 15 кр

Эмбдэд
программ
хангамж

3 Х 15 кр

Тоглоом

3 Х 15 кр

Анагаахын
информатик

3 Х 15 кр

Өгөгдлийн
сүлжээ ба
мэдээллийн
хамгаалалт

..

Сонгох
хичээлүүд

..
Модулууд
..

3 Х 15 кр

2 Х 15
кр

Инновацийн төсөл 15 кр
Техник хангамжийн
модулууд

Программ хангамжийн
модулууд

Өгөгдлийн сүлжээ ба
үйлчилгээний модулууд

Практик
сургалт

2 Х 15 кр

2 Х 15 кр

2 Х 15 кр

30 кр

ҮНДСЭН СУРГАЛТ 70 кр
Зураг 1. Мэдээллийн технологи инженерийн хөтөлбөрийн бүтэц

ЗААХ АРГА ЗҮЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ
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Төгсөлтийн төслөөр оюутнууд бодит инженерийн ажилд гарч ирдэг тулгамдсан
асуудлын талаар шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр хандан асуудал шийдвэрлэх ба хэрэглэгч
төвтэй байдлаар шинэ санаа гарган туршихдаа амаар харилцах, багаар ажиллах,
төслийн удирдлага, сүлжээг ашиглах зэрэг чадварыг хөгжүүлэх юм. Төслүүд нь 6-8
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр багийн ажиллагаа, түгээмэл соёлын (cross-cultural) болон
олон мэргэжлийг хамарсан байдалд (multidisciplinar) тулгуурлан зохион байгуулагдаж
байна. Салбар дундын (interdisciplinar) болон олон соёлын (multiculturalism) үндэслэл
нь оюутнуудыг англи хэл дээр ажиллах, ур чадвараа хэрэглэх, шалгахыг шаарддаг.
Хичээл нь 25 ажлын долоо хоногийн хугацаатай, 12 кредит (ECTS) юм. Иймд онолын
хувьд оюутны ажлын ачаалал нь 320 цаг (1 кредит нь оюутны ажлын 27 цагтай дүйцнэ)
болно. Энэхүү хязгаарлагдмал хугацаанд, оюутнууд багаараа хэрэглэгчийн хэрэгцээг
хангах шийдлийг бий болгох хэрэгтэй.
Эцсийн бэлэн болсон хүлээлгэн өгөх төслийн санал нь төсөл бүрт янз бүрийн
хэлбэртэй байж болно. Үр дүн нь видео болон хөдөлгөөнт дүрс, үйлчилгээний үзэл
баримтлал коцепци, бүтээгдэхүүний загвар, эсвэл тоглоомын үзүүлбэр демонстрацийн
жишээ байж болох юм.
Сурган хүмүүжүүлэх арга барил нь шинэчлэл, хөгжлийн үйл явц болон багаар ажиллах,
суралцахуйн үйл ажиллагааны туршлага, салбар дундын хамтын ажиллагаа, бүтээлч
үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой юм. Төгсөлтийн төсөл нь оюутны сурсан мэдлэгийг
бэхжүүлэхээс гадна цаашид салбар дундын, шинэлэг төслийн мэдлэгийг хөгжүүлэхэд
тулгуурлана. Сурган хүмүүжүүлэх арга барил нь төслийн заах арга зүй (төсөлд
суурилсан сургалтын), асуудалд суурилсан сургалтын арга зүй (PBL- problem-based
learning) болон инновацийн заах аргын хүрээг хамарч байна.
Асуудалд суурилсан сургалтын арга (PBL) нь идэвхтэй, оюутан төвтэй сургалтын арга
юм. Суралцахуйн хувьд оюутнууд үндсэндээ багаар ажиллах, туршилт явуулах
зарчмаар ажиллах учраас асуудал шийдвэрлэх туршлагыг эзэмшиж сурах болно
(Hmelo-Silver, 2004). Багшийн үүрэг бол асуудлыг багаар шийдвэрлэхэд нь удирдан
чиглүүлэх, багийн нэгдэл нягтралыг дэмжих байдлаар оюутнуудыг багаар ажиллахыгнь
хөнгөвчилөх явдал юм. Төслийн арга зүйн нь PBL аргачлалтай нягт холбоотой бөгөөд
энэ нь туршилтын, идэвхтэй сургалтын арга юм. Төслийн заах аргын дагуу багаар
ажиллахад суурилсан суралцахуйн үйл явц нь төслийн бүхий л үйл явцад төсөл
хэлбэрээр зохион байгуулагдсан юм. Төслийн ажлын нэгэн чухал үзүүлэлт бол
урьдчилан тодорхойлсон хугацаанд баригдан дахин давтах боломжгүй болдог байдал
юм. Төслийн арга зүй нь бодит ертөнцийн үйл явцыг дуурайлгасан, сургалт болон ажил
дээрхбодит амьдралын хоорондын хамтын ажиллагааг дэмждэг. Төслүүдээр оюутнууд
өөрийн бодолтой байдал, санаачлагатай, идэвхтэй суралцах ур чадварыг бэхжүүлэн,
хамтын мэдлэг ойлголтоор асуудалд хандах хандлагыг дэмждэг (Vesterinen, P. 2001)
юм. Тус инновацийн арга зүйнь идэвхитэй, туршилтын суралцахуйн хүрээнд бүс
нутгийн хөгжил, салбар дундын сургалтыг дэмжиж, аж ахуй эрхлэх энтерпренер
ажиллагааг дэмждэг. Инновацийн шинэ арга зүй нь заах болон сургахуйн шинэлэг арга
барилд суралцах буюу шинэ аргачлалыг оролдох урам зориг олгодог байна (Lehto &
Аль. 2011).
ТӨГСӨЛТИЙН ДИПЛОМЫН ТӨСӨЛ
Нийтдээ 15 инновацийн төслийг2013 оны аравдугаар сарын 30-нд эхлүүлсэн
билээ.Эдгээр төслүүд нь 2014 оны дундуур дөрөвдүгээр сар хүртэл зэрэгцэн явах
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бөгөөд тэдгээр нь эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний концепцийг бий болгох ёстой. Ер
нь төслийн санаа даалгаварыг илүү "жинхэнэ" болгохын тулд харилцагч нь сургуулийн
гаднаас ирэх ёстой. Гэвч энэ концепцийг зөвшөөрсөн,эс зөвшөөрсөн янз бүрийн санаа
оноо байдаг (Армстронг нар., 2005). Харин бидний туршлага дээр үндэслэн хэлэхэд,
төслийн санааг сургуулиас эсвэл оюутнууд өөрсдөө санаачилсан байхад төсөл
санаачлагчийн эрмэлзэл нь сул дорой болж "бодит ертөнц"-тэй сулхан холбогддог.
Бодит харилцагчтай хамтран ажилласнаар нөхцөл байдал тодорхой болж, багууд
харилцагчтай төсөл дуусгах хугацаа, агуулга, ажлын чанарыг уялдуулах талаар
тохиролцох хэрэгтэй болдог. Энэ нөхцөл байдал нь тодорхой бус байдлыг хэрхэн
шийдвэрлэхийг оюутанд сургана (Alarcon Al. нар 2013). Гэсэн хэдий ч, оюутнууд өөрийн
санаагаа гаргаж байх нь зүйтэй юм. Ингэснээр өөрсдийн сонирхож буй, урам зориг
авах салбартаа өөрсдийн гэсэн бизнес эрхлэх санаагаа олж хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлнэ. Одоогийн байдлаар хэрэгжиж буй төгсөлтийн төслүүдийн (15-с 13 нь) ихэнх нь
гадны компани, байгууллагатай хамтарсан байна.
Дээр дурьдсанчлан, төгсөлтийн төсөл нь олон хэлбэртэй байж болно. Төгсөлтийн
төслийн хичээлээр зэрэг олгох сургалтын чадамжийг хангалттай хэмжээнд хүртэл
дээшлүүлэхийн тулд сорилтыг давах шаардлагатай болж байна. Хичээл эхлэх үед
төслийн санааг бусдад танилцуулах Төгсөлтийн төслийн өдөрлөгүүд (CapstoneFairs)
гэж нэрлэдэг үзэсгэлэнг оюутнуудад танилцуулдаг. Төслийг захиалагчид (үйлчлүүлэгч)
хэрэгжүүлж буй төслүүдийн ирээдүйг танилцуулж, төслийн онцлог, агуулгын тухай,
өөрсдийн байгууллагын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг. Оюутнууд эндээс
сонирхолтой, зоримоггэсэн 3 төслийг өөрсдийн үзэмжээр ач холбогдол өгч эрэмбэлэн
эндээс нэг төслийг хамгийн сонирхолтой гэж сонгосон байна. Эцэст нь хэлэхэд, бүх
оюутнууд өөрсдийн сонгосон гурван төслийн аль нэгэнд орсон байна.
Төгсөлтийн дипломын төсөл нь шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (Армстронг нар, 2005)
бий болгодог инновацийн үйл явц болон старт-ап эхлэлтийн компанийн үйл явцыг
дуурайлгасан байна. Энэ нь бизнес болон техникийн асуудлыг аль аль нь хамтад
шийддэг. Бизнесийн асуудал нь "Боломжит үйлчлүүлэгчийн хувьд ямар санаа нь үнэ
цэнэтэй бөгөөд тэд үүний төлөө төлөхөд бэлэн байх вэ?" гэсэн асуултан хариулах бол
Техникийн асуудал нь техникийн үзүүлэлтүүдийн боломж тал дээр анхаардаг.
Сургалтын үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг нь хэрэглэгч төвтэй бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн үйл явцыг зааж, оюутнууд туршилт болон эскиз хийснээр шинэ санааны
чухам юу нь болж байгааг өөрсдөө олж мэдэх туршлага олгох юм. Инновацийн үйл
ажиллагааны менежментийг ойлгуулах зорилгоор лекцийн хичээлүүдийг ордог. Эдгээр
лекцүүдээр инновацийн үйл явц, хэрэгцээ шаардлага, загварчлал, санаа гаргах үе,
хэрэглэгч төвтэй хөгжил, үйлчилгээний санал, скиз гаргах, төслийн удирдлага, баг
бүрдүүлэх арга зэрэг сэдвүүдийг хамарсан байна.Лекцийн сэдвүүд болон хичээлийн
бүтэц нь инновацийн үйл явц, бизнес эрхлэх старт-ап үйл явцыг дэмжих төлөвлөгөөг
агуулсан байна (Ries 2013 он, Langdon, 2013он).
Хичээл нь Алсын хараа (Vision), хэрэгжүүлэлт (Realization) болон болон Старт-Ап
(Start-Up) гэсэн гурван үндсэн үе шатанд хуваагдана. Алсын харааны үе шатанд санаа
гаргахаас эхлэн эскиз гаргах, алсын харааг тодотгох (Ries, 2013) ажил орно.
Хэрэгжүүлэлтийн үе шатанд төслийн хэрэгжилтийн талаар анхаарч, тухайн төслийн
онцлогоос хамаарч Скрам хэмээх төслийн менежментийн аргыг ашиглаж байна.
Хэрэгжүүлэлтийн үе шат нь хоёр долоо хоногийн буюу нийт 14 долоо хоног байна.
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Эцсийн үе шатанд тухайн төслийн "Start-Up" эсвэл “Spin-off”төсөлд хамруулан бизнес
эхлэх боломжийг үнэлэх юм. Мэдээж цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан логикийн
шугаман загварын бүтэцтэй байдаг ч төлөвлөх-хийх-тестлэх-үнэлэх (plan-do-testevaluate) гэсэн бизнесийн загварыг ашиглана (Sutherland & Schwaber, 2007 үзнэ үү).
Хичээлийн бүтэц, үе шат бүрийн хүлээгдэж буй үр дүнг 2-р зурагт тайлбарласан байна.
ЗОРИЛГО

ХЭРЭГЖИЛТ

Q1

Q2

•Зорилго
•Шаардлага
• Оролцогч
талуудын зураглал
• Бизнесийн загвар
зураг
• Санааг
баталгаажуулалсан
баримт
• Төсөл төлөвлөгөө
• Семинарын явцын
танилцуулга

• Төслийн интернэт
хуудас
• МХТ-ийн танхим
материал
• Семинарын
төгсгөлийн
танилцуулга

START-UP
Q3

Q4
• Эцсийн үнэлгээ
• төслийн дараах
ажлын төлөвлөгөө
• Төслийн нөлөө
• Төслийн баримт
бичиг

• Ажлын загвар /
Demo

Зураг2. Дипломын төсөл болон явц бүрийн үр дүнгүүд

TUAS –н эхний төгсөлтийн төсөл туршилтын үе шат 2012-2013оны хичээлийн жилд
LIPS (Linköping project management) төслийн менежментийн загвар (Svensson &
Gunnarsson, 2001) дээр үндэслэн боловсруулсан байна. Энэ загварынхүчтэй тал нь
баримтжуулах болон хугацаа чанд барих явдал юм. TUAS-н 2 багш 2013 оны үед
Скрам гэрчилгээний (Scrum certificate) талаар нь судалж олсон туршлага, бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлага дээр үндэслэн зарим
нэг өөрчлөлт оруулан төслийн менежментийн арга боловсруулсан байна. LIPS
аргачлалын багийн дүрэм, багийн гишүүдийн хооронд байгуулдаг гэрээ зэрэг зарим
чухал хэсгийг нь шууд ашигласан. Харин нарийн чанд баримталдаг дуусах хугацааны
(deadline) оронд Скрам аргачлалыг хэрэглэн оюутнууд хэрэгжүүлэлт, эскиз гаргах үеээ
тогтсон хугацаанаасаа арай эрт дууссан байхаар төлөвлөдөг юм. Ингэснээр энэ нь
туршилт хийх мөчлөгийн үед оюутнууд илүү үр ашигтай, хурдацтайгаар эскизээ хийх
боломжтой болгоно гэж үзэж байна. Түүнээс гадна, хэрэгжиж буй төгсөлтийн
төслүүдийн ихэнх нь програм хангамжийн ашиглах тул Скрам нь төслийн
менежментийн уян хатан, нэгдмэл тогтолцоог хангаж бүтээгдэхүүний захиалагч
(үйлчлүүлэгч)-ид нь төслийн хөгжлийн явцад оролцох боломжийг олгодог (Schwaber,
2003). Төгсөлтийн төслийн хичээл эхлэхээс өмнө зөвхөн цөөн хэдхэн сурагчид Скрам
дээр ажиллах мэдлэг туршлагатай байсан. Иймд төслийн менежментийн явцад Скрам
аргачлалын талаарх лекцийг багш нар хэрэгжүүлэх шатны эхэнд олгож байна. Скрам
үйл явцыг нь Скрам LEGO City Game (Agile42)- зааварчилгаагаар харуулж багш нар ч
оюутнууд ч Lego тоглоомоор Скрамын тухай өндөр мэдлэгийг хөгжилтэй арга замаар
олж болдог болох нь тогтоогдсон.
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"Старт-Ап" бол Төгсөлтийн төслийн хичээлийн эцсийн үе шат юм. Энтерпренер аж ахуй
эрхлэгчидийн сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Start-Up" гэж нэрлэсэн. Финляндын
үндэсний томоохон зорилтын нэг нь оюутнуудаас энтерпренеруудын эгнээг
нэмэгдүүлэх явдал юм. Манай оюутнууд Төгсөлтийн төслийн сургалт дууссаны дараа
өөрийн гэсэн бизнесийн төслүүдийг эхлүүлэх талаар илүү итгэлтэй болсон байх ёстой.
Старт-Ап үе шатанд төслийг хаах ба ирээдүйд гарч болох боломж болон боломжит
хэрэглээ үнэлэхэд анхаарлаа хандуулдаг.
Төсөл бүхий үйл явцыг төслийн
захиалагчид (үйлчлүүлэгч), багш болон оюутнуудад үнэлэх боломжтой байна.
ҮНЭЛГЭЭ
Эхний Төгсөлтийн төсөл хичээлийн туршилтын явцад төслийн үнэлгээг өөр өөр
төрлийн чадвараар үнэлэх шаардлагатай байгааг хүлээн зөвшөөрсөн. CDIO стандарт
11 (CDIO, 2010)-д заасны дагуу үнэлгээ нь үндсэн мэргэжлийн мэдлэгээс гадна хувь
хүний, хүмүүс хоорондын, бүтээгдэхүүний болон систем бүрдүүлэх чадварыг хамрах
ёстой. Өөр өөр өнцгөөс ашиглах үр дүнтэй, бодитой, цогц чадвар дээр суурилсан
үнэлгээ зэрэг олон төрлийн үнэлгээний арыг хэрэглэх хэрэгтэй. Шударга, бодитой,
харьцуулах боломжтой үнэлгээгээр хангахын тулд зохион байгуулалттай асуултын
загваруудыг үнэлгээний үе шат бүрт ашигласан байна. Үнэлгээний хамрах хүрээ болон
тэдний хувь жинг нь 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт1. Үнэлгээ
Үнэлгээний
хамрах хүрээ

Багийн ажил
Төслийн
менежмент ба
баримтжуулалт
Илтгэл тавих
ба харилцааны
чадвар
Төслийн үр дүн
Чадамжинд
суурилсан
зэргийн
программ

Хувь

Хамтрагчийн
үнэлгээ

Өөрийн
үнэлгээ

20

30

30

Төслийн
үр
дүнгийн
үнэлгээ

Семинар
I

Семинар
II

МТийн
Өрөө

40

20

100

15

33

30
15

зааварлагч/
экспертийн
үнэлгээ

33

34

100
30

70

ЦААШДЫН ЗАМНАЛ
Төгсөлтийн төслийн чухал зорилгын нэг оюутнуудыг бизнес эрхлэх энтрепренер үйл
ажиллагаанд хүргэх гүүр барьж байгаа явдал юм. Манай сургуулийн кампус нь шинэ
страт-ап бий болгох орчныг бүрдүүлэх бүс нутгийн шинжлэх ухааны паркад байрладаг.
Төгсөлтийн төслийн хоёр дахь туршилт явагдаж бөгөөд BoostTurku-н дэмжсэн олон
страт-ап аялалуудын үр дүн хэр чухал ач холбогдолтой байх вэ гэдгийг тооцох
хэтэрхий эрт байна (Turku, 2014 Boost).

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
241

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Жишээ нь, тоглоомын салбар нь Turku-н хамгийн хурдацтай хөгжиж буй салбаруудын
нэг юм. Тиймээс Turku энэ зун тодорхой game start-up аялал зохион байгуулах
төлөвлөгөөтэй байна. Зураг 3-т нь тоглоом хөгжүүлэх төслийн (мөн зарим Төгсөлтийн
төслийг оруулсан) загварыг танилцуулж тоглоомын Старт-ап аялалд оролцох
шаардлагыг хэрхэн хангах схемийг боловсруулсан юм. МХХТ-ийн өрөөнд ICTShowroom -(оюутны төслийн үзэсгэлэн, тэмцээн зохион байгуулдаг газар) нь төслийн
бүлэг үр дүнгээ харуулах боломж бөгөөд мөн аж ахуйн нэгж, Turku төлөөлөл зэрэг
бусад оролцогч талуудын үнэ цэнэтэй санал авах ажлыг хурдасгах боломж юм.

Q1

Q2

ТӨГСӨЛТИЙН ТӨСӨЛ

Q3
Тогломын Старт-Ап

Дижитал медиа
Тогломын төсөл
Тоглоомын саатал

Боломжит нэр
дэвшигчид

Хакатон
Түвшин нэмэх
Төслийн баг
Мэдээлэл харилцаа холбооны
технологийн өрөө (ICT Showroom)

Зураг3. Дипломын ажлын дараа оюутнуудад энтерпренершип буюу
ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх загвар

Заах аргын инновацийг ашиглах боломж маш их байна. Гэсэн хэдий ч, тэр ч байтугай
ирээдүйтэй,маш их үр дүнтэй, хэрэглэгчдэд сэтгэл хангалуун санагдсан төслүүд ч
мартагдаж болно. 3-р зурагт үзүүлсэн бидний Инновацийн төсөл 2014 оны хавар
дуусах бөгөөд цаашид өөр өөрсдийн ажлыг хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар шийдлийг
олохын тулд оюутнууд боломжит саналыг дахин үргэлжлүүлэх болно. Төгсөлтийн
төслийн хичээлийн эцсийн долоо хоногт оюутан дараагийн алхмууд нь чухам юу байж
болох талаар хэрэглэгчидтэй хамт хэлэлцээр хийдэг Энэ үед их олон сонголтууд гарч
ирдэг. Тиймээс үр дүнг сонирхож байгаа үйлчлүүлэгчидтэй цаашдын хэлэлцүүлэг
хийхийн тулд оюутнууд энэхүү хэлэлцээнд идэвхитэй оролцох шаардлагатай юм.
Оюутнууд төслөө цаашид үргэлжлүүлж болох бөгөөд дипломын төслийн ажилдаа
үргэлжлүүлж болно. Заримдаа гаднаас санхүүжилт авах эх үүсвэр ч байж болно.
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ДҮГНЭЛТ
Эхний туршилтын төслийн үед оюутнууд "хэтрүүлэн төлөвлөх" байдалтай байсан нь
тогтоогдсон. Энэ нь оюутнууд шинэ санаа олох, төлөвлөлтийн үе шатнаас эскиз гаргах,
хэрэгжүүлэх үе шат руу шилжихэд хүндрэлтэй байсантай холбоотой. Тиймээс Скрамыг
энэ үе шатанд ашиглах нь ашигтай арга хэрэгсэл болох нь тогтоогдсон бөгөөд энэ нь
бас бүтээгдэхүүний захиалагч, боломжит хэрэглэгчдийг бүтээгдэхүүн боловсруулах
шатанд татан оролцуулахад хялбар болгосон. Скрам аргачлалыг хоёр жилдээ
туршилтаар ашиглаж байгаа боловч, оюутны олон багуудын хувьд хамгийн хэцүү
ажлуудын нэг болох шинэ санааны загварт их сургуулийн гадаа байгаа боломжит
үйлчлүүлэгч болон хэрэглэгчдийн саналыг авах боломжийг олгож байна. Мөн алсын
харааг тодорхой үйл ажиллагаанд хандуулснаар зорилго нь шууд тодорхой загвар
шийдэлд хүргэж байгаа нь зарим багуудын хувьд нэлээн хэцүү болгож байх шиг байна.
Үүнээс гадна, төслийн менежментийн чадвар дутагдалтай байгаа нь алсын харааны
шатнаас хэрэгжүүлэх шатанд шилжихэд багуудын дунд зарим нэг төөрөгдөл үүсгэж цаг
алдах болдог. Үүнийг шийдэхийн тулд төслийн менежментийн ур чадварыг хангалттай
түвшинд хангах зорилгоор төгсөлтийн төсөл (Capstone) хичээлийг эхлүүлэх өмнөх жил
буюу 2-дахь хичээлийн жилд Төслийн менежмент хичээлийг зохион байгуулж болох
юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь оюутанд төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх ноу-хау, ур
чадварыг олгож чадахгүй нь ойлгомжтой. Иймээс манай бүх багш ажилтнууд төслийн
инженерүүдийн дэмжлэгээр багийг удирдан чиглүүлэх зайлшгүй шаардлага зарим
тохиолдолд гардаг.
CDIO стандартад тодорхойлсон үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бүх төслүүдийг
хэрэгжүүлэх нь хэцүү гэдэг нь эхний туршилтын үе шатанд тодорхой болсон юм. Үүнд
ялангуяа, урлагийн хэмжээг үнэлэх нь илүү хэцүү байдаг. 2014 оны намрын хичээл
эхлэхээс өмнө үнэлгээний арга, шалгуурыг улам хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.
Үүнээс гадна, хэрэглэгчдийг олох бидний дотоод арга хэмжээг хоёр дахь туршилтын
шатны дараа дахин үнэлэх болно. Одоогийн байдлаар, дээр дурьдсан байдлаар бүхий
л боломжтой сэдвийг үзэсгэлэнгийн байдлаар танилцуулагдсан байна. Эдгээр сэдвүүд
нь бүс нутгийн хөгжилд оруулах өөрсдийн багш нарын идэвхтэй санаачлага дээр
үндэслэгдсэн байдаг. Энэ нь инновацийн төслийг хэрэгжүүлэх хамгийн тохиромжтой
арга зам байгаа эсэх нь харин асуудал юм. Оюутнууд өмнө нь энгийн ажилд оролцож
байсан бол тэд төслийн үйл явц эхлэхээс өмнө боломжит хэрэглэгчдтэй харилцах
туршлага олж авсан байх болно. Энэхүү үйл явцад оролцох нь оюутны амлалт болон
урам зоригийг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдгийг судлах нь бидэнд бас нэгэн
боломж олгох юм.
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25.ХАРИЛЦАН УЯЛДААТАЙ ХИЧЭЭЛҮҮД, СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР
Luisa García, Alejandra González, Francisco Viveros
Electronic Engineering Department, Pontificia Universidad Javeriana
Gloria Marciales
Psychology Department, Pontificia Universidad Javeriana
ХУРААНГУЙ
Колумбын Javeriana Богота дахь Pontificia Их Сургуулийн Электроник инженерийн
хөтөлбөрт CDIO-ийн философийн дагуу шинэчлэлийг хийж байна. Одоогийн байдлаар,
энэ шинэчлэлийн үйл явц нь таван жилийн цогц, уян хатан сургалтын хөтөлбөрийг
CDIO-ийн арван хоёр стандартын үндсэн дээр хэрэгжүүлэх юм. Энэ хөтөлбөр нь
тасралтгүй, системтэй инновацийн шинэчлэлээр инженерийн сургуулийг сайжруулах
стратегийн нэг хэсэг юм. Энэ шинэчлэлийн үр дүн нь чанарын өрсөлдөхүйц загварыг
бий болгосноор тус улсад эерэг нөлөө үзүүлнэ.
Энэхүү өгүүллэгт Электроник инженерийн мэргэжлийн CDIO хөтөлбөрийг хэрхэн
боловсруулах ба хэрхэн үнэлэх арга замын талаар тайлбарлах болно. Эхний хэсэгт
бид таван жилийн туршид олгох хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгүүдийг CDIO
чадваруудын дагуу хичээлүүдэд хуваарилан хичээлийн жил бүрийн сургалтын
хөтөлбөрүүдэд тусгах, хичээлүүдийг харилцан уялдаатай хэрхэн нэгтгэх талаар
тодорхойлно. Дараагийн хэсэгт нь оюутнуудын ур чадвар түвшинг хичээлийн жил
бүрийн эцэст баталгаажуулан дүгнэх цогц рубрикийг тайлбарлах болно. Төгсгөлд нь,
хичээл тус бүрийн суралцахуйн үнэлгээг цогц рубрикээр дүгнэх загварыг санал болгож,
тухайн хичээлийн жилийн хугацаанд оюутны олж авсан танин мэдэхүй, мэдлэг, ур
чадварыг үнэлсэн байдлыг танилцуулна.
Хөтөлбөрийн суралцахуйн түвшинг тогтоохын тулд жил бүр цогц рубрикээр дүгнэх нь
зүйтэй. Бенжамин Блүүмийн танин мэдэхүйн ангилал зүйн ба Дэвид Р. Кратвүлийн
сэтгэл хөдлөлийн ангилал зүйн үзэл баримтлалын дагуу сургалтын хөтөлбөрийн
загварыг гаргасан юм. Эдгээр үнэлгээний стратеги хөтөлбөр нь Инженерийн
сургуулийн шинэчлэлийн үйл явцын хувьд чухал ач холбогдолтой бөгөөд 2015 онд
дөрөв дэх удаагаа үндэсний магадлан итгэмжлэлээр, 2020 онд ABET олон улсын
магадлан итгэмжлэлээр орох төлөвлөгөөнд тусгагдсан юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Сургахуйн инноваци (Innovations in Teaching), Суралцахуй ба Үнэлгээ (Learning and
Assessment), Хөтөлбөрийн үнэлгээ ба магадлан итгэмжлэл (Program Evaluation and
Accreditation) CDIO стандартууд: 2, 3, 11, 12.
ОРШИЛ
CDIO санаачлагын үндсэн зорилго бол инженерийн хөтөлбөрийг дэмжих, хөтөлбөрийг
шинэчлэхдээ CDIO-ийн дөрвөн тулгуур буюу бүтээгдэхүүн систем болон үйл
ажиллагааг сэтгэх, зохиох, хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх гэсэн үзэл баримтлалыг дагах юм.
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Pontificia Их Сургуулийн Электроник инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт дээрх үзэл
баримтлалаар шинэчлэлийг нэвтрүүлсэн юм.
Юуны өмнө CDIO стандартын дагуу хувь хүний болон хүмүүс хоорондын өрсөлдөх
чадварыг тодорхойлох байдлаар хөтөлбөрийн загварыг гаргаж эхэлсэн. Энэ
судалгааны үр дүнд Электроник инженерийн бакалаврын хөтөлбөр нь үзэл баримтлал
тодорхойлох түвшинд боловсруулагдсан Сургалтын хөтөлбөр болох нь тодорхой
болсон юм. Нэгэнт оюутнуудаа болон тэдний өрсөлдөх чадварыг тодорхойлсон тул
шинэ сургалтын хөтөлбөрийг бий болгохдоо үр дүнгээсээ эхлэн зураглах буюу
backward design аргачлалаар үндсэн агуулгыг шинээр бий болгох ажлыг эхэлсэн.
Сургалтын хөтөлбөрийг Үр дүнгээсээ эхлэн зураглах аргачлалын зорилго нь тухайн
салбарын чухал сэдвүүд болон тухайн мэргэжилд тохирсон сургалтын төлөвлөгөө
болон сургахуйн үйл ажиллагааг хангалттай ойлгоход чиглэнэ [1]. Энэхүү аргачлал нь
оюутан суралцаж буй мэргэжлийнхээ хамрах буй хүрээнд онцлогтой зорилтууд болон
өрсөлдөх чадварыг Хөтөлбөрийн дагуу эзэмших ёстой [2]. Аргачлал нь нэрнийхээ
дагуу эцсийн хүрэх үр дүнгээс буюу хичээл дуусах үед эсвэл хөтөлбөр дуусгах үед
эцэст нь хүрсэн үр дүнг хэрхэн дүгнэх байдлаар эхэлнэ.
Сургалтын хөтөлбөр нь хичээлийн жил бүрт хамрах таван гол үе шатуудад хуваагдах
бөгөөд эдгээр нь хичээлийн жил бүрт таарсан сургалтын зорилтууд, түүнчлэн
хичээлийн жилийн турш оюутнууд багаараа хүрч байх боломжтой үр дүнгүүдийг
агуулсан байна.
Мэдээж хичээл бүр нь сургалтын зорилго, сургалтын ерөнхий үйл ажиллагаа,
сурагчдын суралцахуйг үнэлэх тодорхой рубрик зэргээс бүрэлдсэн байна [3]. Хичээл
бүрийн үнэлгээний загвар нь хичээлийн жилийн хүрэх ёстой танин мэдэхүйн
зорилтуудыг хамарсан байна. Загвар нь ABET олон улсын магадлан итгэмжлэлийн
дагуух үнэлгээний үйл явцтай ижил төстэй.
ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАСАН БАЙДАЛ
Электроник инженерийн хувьд суралцахуйн үр дүн нь дүгнэгддэг байх бөгөөд
суралцахуйн үр дүн болох чадамжийн түвшинг CDIO-н бүлэгт хичээл зааж буй багш
нар тодорхойлдог байна. Таван жилийн сургалтын хөтөлбөрийн хувьд жил бүр танин
мэдэхүйн мэдлэг, ур чадвараар тодорхойлогдсон нэгдмэл сургалтын хөтөлбөр байх
ёстой.
Бүтээгдэхүүн систем болон үйл ажиллагаанд хувь хүний болон хүмүүс хоорондын
харилцааны чадвараас гадна тухайн хичээлээр олгох мэдлэгийг нэгтгэсэн төслөөр
суралцахуйн дадлага туршлагыг шинэ хөтөлбөрөөр олгох юм [4].
Хөтөлбөрийн бүтэц нь хичээлийн жил бүрийн сургалтын зорилгыг хичээлийн семестр
бүрт хүлээгдэж буй чадамжийн зорилттой уялдуулан мэдлэг, чадварыг олгох нэгдмэл
төсөл хөтөлбөр болно [5].
ЭЛЕКТРОНИК ИНЖЕНЕРИЙН ШИНЭ ХӨТӨЛБӨР
Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийг нь таван жилийн сургалтын хөтөлбөрийн үйл явцаар
мэдлэг, чадвар, хандлагыг олгох боломж олгодог үр дүнд тулгуурлан боловсруулсан
юм. Үүнээс гадна, үндсэн хүрэх үр дүнг жил бүрийн хөтөлбөрийн таван гол хэмжээсээр
дүгнэх санал болгож байна: Үүнд
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. Хэмжээ 1: сэдэл,
. Хэмжээ 2: инженерийн болон суурь шинжлэх ухааны уялдаа,
. Хэмжээ 3: асуудал шийдэх байдал,
. Хэмжээ 4: мэдлэг ба чадварын нэгдэл ба хэрэглээ,
. Хэмжээ 5: бие даасан байдал, уян хатан байдал зэрэг юм.
Шинэ электроник инженерийн хөтөлбөр нь Сургуулийн бодлого болон үйл ажиллагааг
тусгасан 51 хичээл, нийт 160 хичээлийн кредиттэй байна.
Жил бүрийн зорилго, мэдлэг, үндсэн чадварыг 2 хэсэгт хуваан 1-р хүснэгтээр харуулав.
Эхний хэсэгт сонгон, нэмэлт, мэргэжлийн хичээлүүдийг хамруулсан бөгөөд
төлөвлөгөөнд эзлэх хувь 31,875% байна. Үндсэн суурь хичээлүүдэд математик, физик,
инженерийн ба сургуулийн зэрэг хичээлүүд орж нийт төлөвлөгөөний 68,125% -ийг
эзэлж байна.
Хичээлийн тоо

Component
Мэргэжлийн
(Flexible)

Үндсэн суурь
(Fundamental
Core)

Сонгон (Elective)
Нэмэлт
(Complementary)
Мэргэжлийн
(Emphasis)
Нийт
Математик
Физик
Инженерийн
Сургуулийн
(Institutional)
Нийт
Нийт

6

Хүснэгт 1.Хөтөлбөрийн бүтэц
Кредитийн тоо
Кредитийн
эзлэх хувь (%)
16
10

3

7

4.375

8

28

17.5

17
5
4
19

51
15
14
67

31.875
9.375
8.75
41.875

6

13

8.125

34
51

109
160

68.125
100

Нэгтгэсэн төслүүд нь хөтөлбөрийн голлох хичээлүүд болж хөтөлбөрийн 17.5%-ийг
эзлэн, зургаан хичээлд хуваагдаж байна. Тэдний дөрөв нь үндсэн суурьт хоёр нь
мэргэжлийн (emphasis) гэсэн хэсэгт хамаарч байна.
Нэгдмэл зорилго, нийтлэг чадварууд
Хичээлийн жилийн сургалтын зорилго нь оюутны эзэмших, хэрэглэх ерөнхий ур
чадваруудыг хамруулсан болно. Эдгээр зорилтууд нь хөтөлбөрийн дагуу жил бүр
ахисан байдалтай байна.
Семейстр улирлын явцад хүрч болох чадварын түвшин, түүний дотор ерөнхий ур
чадварын цогц зорилтыг тодорхойлох зорилгоор жил бүрийн хичээлүүдээр эдгээр ур
чадварыг хэрхэн олгож байгааг тодорхойлох шаардлагатай байсан юм. 2-р хүснэгтэд
үзүүлснээр, ерөнхий чадвар нь хэрхэн хамааралтай байгааг CDIO-ийн хоёрдугаар
түвшингээр харуулав.
Хүснэгт 2.CDIO чадварыг хөтөлбөрт тусгасан байдал

2.1ИНЖЕНЕРИЙН

Се
м-1
0,5

Сем2
1

Сем3
1,5

Сем4
2

Сем5
2

Сем6
2,5

Сем7
2,5

Сем8
3

Сем9
3

Сем10
3,5

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
247

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

АСУУДЛЫГ
ШИНЖЛЭХ,ШИЙДВЭРЛЭХ
[e]
2.2 МЭДЛЭГ БОЛОН БОДИТ
БАЙДЛЫН ТАНИН МЭДЭХ,
ТУРШЛАГА [b]
2.3
СИСТЕМИЙН
СЭТГЭЛГЭЭ
2.4 ХУВИЙН ХАНДЛАГА БА
ЧАДВАР
2.5 МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАР
БА ХАНДЛАГА
3.1 БАГИЙН АЖИЛЛАГАА
[d]
3.2 ХАРИЛЦАА[g]
3.3
ГАДААД
ХЭЛЭЭР
ХАРИЛЦАХ
4.1 НИЙГМИЙН БОЛОН
БУСАД [h]
4.2
ЭНТЕРПРЕНЕР
БА
БИЗНЕС
4.3
ИНЖЕНЕРИЙН
СИСТЕМД
СЭТГЭХ
БА
ХЭРЭГЛЭХ [c]
4.4 ЗОХИОХ[c]
4.5 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ [c]
4.6 НЭВТРҮҮЛЭХ [c]

0,5

0,5

1

1

1,5

2

2

2,5

2,5

3

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

3

0,5

1

1,5

2

2

2,5

2,5

3

3,5

4

0,5

0,5

1

1,5

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

0,5

0,5

1

1

2

2

2,5

2,5

3

3

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

0

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2,5

0,5

0,5

1

1,5

2

2

2,5

3

3,5

4

0,5
0,5
0

0,5
0,5
0

1
1
0

1
1
0

1
2
0,5

1,5
2
0,5

1,5
2,5
0,5

2
2,5
0,5

2,5
3
1

3
3
1

3-р хүснэгт мэдлэг, үнэлэмжийг ангилахад ашигласан хуваарилалтыг испани хэл дээр
харуулж байна.
Escala de Conocimiento
1
Ser capaz, de reconocer e identificar-----------2
Ser capaz, de entender (desde
construir significados hasta modelos
causa - efecto) ----------Corresponde
al primer nivel de análisis
3
Ser capaz, de aplicar e implementar
un desarrollo de -------------Corresponde al segundo nivel de
análisis
4
Ser capaz, de integrar conceptos,
conocimientos o aplicaciones para el
desarrollo de soluciones de ------------Corresponde al tercer nivel de
análisis y el primer nivel de síntesis
5
Ser capaz, de liderar, proponer y
crear -------------- Corresponde al
cuarto nivel de análisis y el segundo
nivel de síntesis

Хүснэгт3. Мэдлэг болон үнэ цэнэ
Escala de Valor
1

Tiene conciencia de --------------

2

Está motivado para aceptar el valor de
(Considera importante la (el) ) --------------

3

Interioriza el valor del (la) --------------

4

Actúa consistentemente de acuerdo con
la (el) --------------

5

Puede persuadir a otros sobre la (el) -------------

4-р хүснэгтэнд CDIO -н ур чадварын 2.1 дүгээр чадварыг нэгдүгээр курсийн оюутан
хичээлийн жилийн төгсгөлд хүрэх ёстой цогц сургалтын зорилтоор жишээ болгон
харуулав.
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Хүснэгт 4. Эхний жилд CDIO 2.1 ур чадварын дагуу тусгасан нь
Эхний жилийн төгсгөлд оюутан дараах чадвартай болсон байна. Үүнд:
2.1 инженерийн асуудлыг шинжлэх, шийдвэрлэх [e]
- Асуудалтай нөхцөл байдлын хэрэгцээг тодорхойлох.
- Асуудлыг тодорхойлох, түүний мэдээлэл, нотолгоог мэддэг болох
- Асуудал болон бодит нөхцөл байдлын хоорондын хамаарлыг тогтоож математик томъёоллоор
илэрхийлэх.
- Энгийн шийдлийг тодорхойлохдоо олон өнцгөөс хайж тухайн шийдлийн функциональ чанарыг
илэрхийлэх

Нэгдсэн зорилт болон ур чадваруудыг хичээл бүрт тусгаж нэгтгэх, зохиох ба
хэрэгжүүлэх байдлаар хөтөлбөрийн үнэлгээ хийхэд ашиглах шаардлагатай.
ХИЧЭЭЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ЗАГВАР БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
Бид үр дүнгээсээ эхлэн зураглах буюу backward design аргачлалаар үндсэн агуулгыг
шинээр бий болгох ажлыг эхэлсэн. Тиймээс хичээл бүрийн сургалтын стандартыг
ерөнхий чадвар, чадварын түвшингээр (агуулга, чадвар аль аль нь орсон) нь
сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан шинээр боловсруулсан. Сургалтын үр дүн, амжилт,
сургалтын болон үнэлгээний үйл ажиллагаа, түүнчлэн сургалтын анги танхим, цаг
хугацаа холбоотой бүх нотлох баримтыг шинээр тодорхойлох шаардлагатай болсон
юм.
Сургалтын үр дүн нь хичээлийн төгсгөлд оюутны практикаар мэдэж авах чадвар, үйл
явц, журам юм гэж бас тодорхойлж болно [6]. Харин хандлага нь оюутнуудын мэдэж
авах үнэлэмж гэж тодорхойлж болох шинж чанаруудыг хэлнэ. Нөгөө талаас,
амжилтанд хүрснийг илтгэх нотолгоо мэдээлэл бүр нь сургалтын үр дүнд тооцогдох
юм. Суралцахуйн болон/эсвэл үнэлгээний үйл ажиллагааг рубрик ашиглан үнэлсэнээр
сургалтын үнэлгээг тооцно [7].
Хичээлийн стандарт бүрт чадамжийн түвшинг илэрхийлсэн үр дүн, чадварын түвшинг
тогтоосон байх ёстой. Үүнээс гадна, рубрик нь сургалтын зорилгод хүрч чадсан эсэхийг
нотлох багшийн нотлох баримт бөгөөд үүнийг багш өөрийн хийх ёстой үүрэг, хичээлийг
дүгнэх зорилго гэж хүлээн авах ёстой юм [8]. Мэдээж тодорхой нэгэн тусгай рубрик
байж болох ч үндсэн хөтөлбөртэй заавал нийцэж байх ёстой. Дараах хэсэгт, тухайн
хичээлийн рубрик, хичээлийн жилийн зорилго, хөтөлбөрийн ерөнхий үр дүнтэй тус тус
хэрхэн уялдаж байгааг нарийвчлан тайлбарлах болно.
5-р хүснэгтэнд тухайн хөтөлбөрийн дөрөв дэх нь семестерт ордог Дижитал систем
хичээлийн жишээг харуулав. Хүснэгтэнд тодорхой хичээлийн төгсгөлд оюутанд олгох
үндсэн агуулга, ерөнхий ур чадвар болон хандлагаар чадамжийг хэрхэн олгосныг харж
болно. Энд сэдэв, чадвар болон хандлагыг хооронд нь хамааруулсан байна.

Сэдвийн агуулга
Topic
Дижитал системийн зохиомж

Хүснэгт5 . Дижитал систем хичээлийн нэгтгэл
Үндсэн чадвар ба Хандлага
Чадамж Чадвар / Хандплага
Чадамжийн
ийн
түвшин
түвшин
3
Асуудлыг загварчлах
2
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Дижитал системийн
тодорхойлолт
Нэгж хугацаандах Оролт ба
гаралтын хоорондын
хамаарлаар дижитал системийн
төлөв байдлыг тодорхойлох
Нэгж хугацаан дахь системийн
тодорхойлолтыг гаргах

3

Шийдлүүд ба зөвлөмжүүд

2

3

Тогтвортой байдал ба уян байдал

2

3

Бүтээлч сэтгэлгээ

1,5

Нэгж хугацаан дахь блокын
төлөв байдлыг тодорхойлох
Нэгж хугацаан дахь блокын
үзүүлэлтүүд
Хослол ба дараалал
Төхөөрөмжийн статус байдал

3

Шүүмжлэлт сэтгэлгээ

1,5

3

Харилцааны стратеги

1

3
3

Харилцааны бүтэц
Зохиомжлох үйл явцын үе шатууд ба чиг
хандлага
Үйл ажиллагаа

1
1

Сургалтын үр дүн
Сэдэв болон чадварыг хамааруулсан
жишээ
Үйл явдлын дараалалтай холбоотой
ойлголтууд болох сигнал, кодлох, хүлцэл,
цар хүрээ, стандартчилал, тодорхой бус
байдал, үечлэл, пулсын өргөн, хугацаа,
сигналын үйл ажиллагаа, диаграммын
уртраг, тэмдэглэгээ, захиалга,
танилцуулга, ёс дүрэмийг багтаасан
диаграм зургаар бусдад ойлгомжтой
байдлаар зураглах
Системийн тухайн төлөв байдлыг бичиж
тэмдэглэх
Шаардлагын дагуу нэгж хугаацан дахь
техникийн нөхцөл, төлөв байдлыг үнэлэх
Оролт гаралтын (I/O) шинж байдлын дагуу
клентийн (client) асуудал хэрэгцээг
диаграмын байдлаар тодорхойлохдоо
түүний шинж байдал, сигналыг таних,
түүний хэлбэлзэл, үйл ажиллагаа болон
давтамжийг тогтоосон байх
Симуляцын кондицийг диаграмаар
тайлбарлахдаа багаж хэрэгслэлийг
хэрэглэн нотолгоо гаргасан байх

Урьдчилсан үзүүлэлт ба шаардлага
Хэлхээнд X оролтын шугамныг калгаснаар оротын
дата өгөгдөл нэгж хугацааны дараалалаар
харагдах болно. Сигнал ирснээр нь Х оролтын
шугамнаас мэдээлэл ирж байгааг сигнал харуулна.
Хөрвүүлсэн өгөгдлийн оролт гаралтын дунд ямар ч
хугацааны хоцролт байхгүй байна. Эхлэлийн
сигнал тэгтэй тэнцэх бүрт систем дахин ачаалах
болно. Системийн үндсэн оролт гаралтын байдал
нь системийн төлөв байдлыг харуулах болно. Үйл
явдлын дараалалтай холбоотой ойлголтууд болох
сигнал, кодлох, хүлцэл, цар хүрээ, стандартчилал,
тодорхой бус байдал, үечлэл, пулсын өргөн,
хугацаа, сигналын үйл ажиллагаа, диаграммын
урт, тэмдэглэгээ, захиалга, танилцуулга, ёс
дүрэмийг багтаасан диаграм зургаар бусдад
ойлгомжтой байдлаар зураглана. Блок хоорондын
холболтын сигналыг харуулсан блокдиаграмыг
бэлдэнэ. Блок бүрийн үндсэн оролт гаралтын
интерфазыг тогтоож тэдгээрийн төлөв байдлыг
тодорхойлно. Оролт гаралт болон блок хоорондын
холболтыг харуулсан диаграмаар системийн төлөв
байдлыг харуулна. Системийн үндсэн оролт
гаралтыг тогтоосноор түүний үзүүлэлт болон төлөв
байдлыг тодорхойлно. Оролт гаралтын
хамаарлаар системийн үндсэн функциональ
байдлыг тодорхойлно. Блок хоорондын холболтыг
тэмдэглэгээгээр нь зурж блок диаграм байгуулна.

Логик байдлын анализер ашиглан
максимум нягтрал болон хэмжилтийн
нарийвчлалтайгаар хэмжилт хийх.
Үйл ажиллагааны Рубрик үнэлгээ
Гүйцэтгэлийн хэмжээ
Рубрик 1
Хүлээгдсэн
Эхлэлийн сигналын тодорхойлолтонд
Үндсэн оролт болон гаралтын
шалгуураас
илүү
цагийн давтамжийн нэгэн жигд бус
сигналын хугацааны хамаарал,
гарсан
гүйцэтгэл
оролтыг (пулсийн өргөнөөр) шинжлэн
синхрон байдалыг системийн
системийг тодорхойлно.
цагийн давтамж(clock), сигналын
Үнэлгээний шалгуур
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пулсын өргөн, хугацаа болон
идэвхижилттэй хамруулсан
тодорхойлолт.

Сигнал
бүрийн
хугацааны
хамаарал,
сигналын
пулсийн
өргөн, хугацаа болон идэвхижилт,
анхааруулга болон тайлбарыг
хамруулсан хугацааны диаграм.

Хүлээгдсэн
гүйцэтгэлийн
шалгуур

Үндсэн
оролт
болон
гаралтын
сигналын
хугацааны
хамаарал,
синхрон байдалыг системийн цагийн
давтамж(clock),
сигналын
пулсын
өргөн, хугацаа болон идэвхижилтийг
хамруулсан тодорхойлолт.

Энгийн
гүйцэтгэлийн
шалгуур
Тусламж
авсан
Гүйцэтгэлийн
шалгуур

Системийн оролт гаралтын сигналын
ялгааг тогтоох.

Тусламжтай
амжилтгүй

Системийн оролт гаралтыг тогтоож
чадаагүй.

ч

Рубрик 2
Хүлээгдсэн
шалгуураас
илүү
гарах гүйцэтгэл
Хүлээгдсэн
гүйцэтгэлийн
шалгуур

Гүйцэтгэлийн
үндсэн шалгуур
Тусламж
аван
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
Тусламжтай
ч
амжилтгүй

Оролт гаралтын сигналын үзүүлэтийг
тогтооход тусламж хэрэгтэй болдог

Системийг тодорхойлоход
шаардлагатай хугацааны диаграмыг
үзүүлэх
Сигнал
бүрийн
хугацааны
хамаарал,
сигналын
пулсийн
өргөн, хугацаа болон идэвхижилт,
анхааруулга болон тайлбарыг
хамруулсан хугацааны диаграм.
Хугацааны диаграм зарим нэгэн
сигналыг харуулах боловч зөв
үзүүлэлт харуулахгүй тул нотолгоо
болохгүй.
Зарим сигналыг зураглахад
тусламж хэрэгцээтэй байна.
Сигналуудын хооронд ямар ч
уялдаа байхгүй, үзүүлэлт
алдаатай байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР
CDIO консорциумын санал болгосон стандартын дагуу Хөтөлбөрийн үнэлгээний
шалгуурыг асуултанд үндэслэсэн байдлаар гаргасан юм. Электроник инженерийн шинэ
хөтөлбөрийг 2010 оноос хойш хэрэгжүүлэхдээ стандарт нэг бүрийн хувьд рубрик
шалгуураар хөтөлбөрийг үнэлэж байна.
Хөтөлбөрийн үнэлгээ
6-р хүснэгтэнд 3-р хүснэгтээр үзүүлсэн зорилтуудаас CDIO хөтөлбөрийн 2.1-р чадварыг
тодорхойлсон байна.
Хүснэгт6 . Эхний жилд 2.1 зорилтын дагуу рубрик үнэлгээ
3-р хүснэгтэнд тодорхойлсон чадварын үнэлгээний рубрик
2.1 ИНЖЕНЕРИЙН АСУУДЛЫГ ШИНЖЛЭХ БА ШИЙДВЭРЛЭХ [e]
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- Асуудалтай байдал, хэрэгцээг таних, асуудлыг тодорхойлж асуудал болон бодит байдлын
хамаарлыг тогтоож математик байдлаар илэрхийлэх.
- Асуудалд хамааралтай өгөгдөл нотолгоог мэдэх
- үндсэн шийдлийг тодорхойлохдоо өөр өнцгөөс харж шийдлийн функциональ байдлыг
тодорхойлох.

CDIO-н хөтөлбөрийн чадвар хандлагыг хичээлийн жил бүрийн зорилт болгон
уялдуулах хэрэгтэй. Хичээлийн жил бүрийн хичээлүүд нь төрөл бүрийн бүрийн чадвар,
хандлагуудыг чадамжийн ялгаатай түвшингээр олгоно. Эдгээр ялгаатай түвшинд
тохирсон рубрик шалгуураар оюутны эзэмшсэн чадамжийг үнэлэх болно.
Цогц рубрик үнэлгээний шалгуур нь хичээлийн жилийн зорилт, ялгаатай тогтоосон
түвшинтэй нягт уялдсан байна. 7-р хүснэгтээр хөтөлбөрийн хичээлийн жил бүрт
уялдсан чадамжийн түвшинг үзүүллээ. Чадамжийн ялгаатай байгаа нь жил бүр
амжилтаа дээшлүүлэн дараах хичээлийн жилийн сургалтын хугацаанд хөтөлбөрт
санал өгөх, засаж залруулах арга хэмжээг боловсруулах боломжийг олгодог байна.
Чадвар
Асуудлыг
таньж,
боловсруулах
–
Асуудлыг
загварчилах
Зорилтууд

Рубрик
Зорилтууд

Эхний жил
1

Хүснэгт7. Жил бүрээр Рубрикийн үнэлгээ гаргасан байдал
2- дахь
3 дахь жил
4 дэх жил
5 дахь жил
Чадамжийн түвшин
2
2.5
3
3.5

Өгөгдсөн
агуулгын
асуудалтай
байгаа
хэрэгцээг
таних.
Асуудлыг
тодорхойлох.
асуудал болон
бодит
байдлын
хамаарлыг
тогтоож
математик
байдлаар
илэрхийлэх.

Өгөгдсөн
агуулгын
асуудалтай
байгаа
хэрэгцээг
таних.
Асуудлыг
тодорхойлох.
асуудал болон
бодит
байдлын

Учир
Үзэл
Үзэл
шалтгааны
баримтлалын, баримтлалын,
хамаарал
чанарын
чанарын болон
болон
болон
тоон тоон загварыг
асуудлын
загварыг
тодорхойлох
илрэх шинжийг тодорхойлох
зорилгоор үйл
тодорхойлон
ажиллагааны
тайлбарлах.
төлөвлөгөөг
Асуудлыг
(эсвэл
хэд
тодорхойлохын
хэдэн
тулд
бодит
төлөвлөгөөг)
модел
болон
гаргах.
математик
Симуляци,
томъёоллоор
тоон анализ,
харуулах.
туршилтыг
Асуудлыг
ашиглан
тодорхойлохын
тодорхойлох.
тулд
тулд
технологи
хэрэгслэлийг
ашиглах.
Үнэлгээний шалгуур
Учир
Үзэл
Үзэл
шалтгааны
баримтлалын, баримтлалын,
хамаарал
чанарын
чанарын болон
болон
болон
тоон тоон загварыг
асуудлын
загварыг
тодорхойлох
илрэх шинжийг тодорхойлох
зорилгоор үйл
тодорхойлон
ажиллагааны
тайлбарлах.
төлөвлөгөөг
Асуудлыг
(эсвэл
хэд
тодорхойлохын
хэдэн
тулд
бодит
төлөвлөгөөг)

Үзэл
баримтлалын,
чанарын болон
тоон загварыг
тодорхойлох
зорилгоор
гаргасан
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөнөөс
сонгох.
Цогц
орчныг
болон
системийг
хялбаршуулах
зорилгоор
таамаглал
дэвшүүлэх.

Үзэл
баримтлалын,
чанарын болон
тоон загварыг
тодорхойлох
зорилгоор
гаргасан
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөнөөс
сонгох.
Цогц орчиныг
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хамаарлыг
тогтоож
математик
байдлаар
илэрхийлэх.

модел
болон
гаргах.
математик
Симуляци,
томъёоллоор
тоон анализ,
харуулах.
туршилтыг
Асуудлыг
ашиглан
тодорхойлохын
тодорхойлох.
тулд
тулд
технологи
хэрэгслэлийг
ашиглах.
Хичээлүүдийн сургалтын үнэлгээний гүйцэтгэлийг харуулах хэмжээ
Хүлээгдсэн шалгуураас илүү гарсан 75%-с дээш уялдаатай
гүйцэтгэл
Хүлээгдсэн гүйцэтгэлийн шалгуур
60% - 74%
Энгийн гүйцэтгэлийн шалгуур
40% - 59%
Муу гүйцэтгэлийн шалгуур
20% - 39%
Амжилтгүй
0% - 19%

болон
системийг
хялбаршуулах
зорилгоор
таамаглал
дэвшүүлэх.

Нэг семистерийн хичээл бүрийн уялдаа нь хичээлийн жил бүртэй мөн уялдаж байх
ёстой тул сургахуйн үйл явц нь сургалтын үнэлгээтэй ижил төгс төгөлдөр байх ёстой.
Хичээлийн жил бүрийн эхэнд оюутнууд ижил чадвар, хандлагын түвшинтэй ч ялгаатай
хичээлүүдээр сургалтаа эхлэх болов ч заах болон үнэлэх арга нь ялгаатай байх тул
статистик дүн шинжилгээ хийхэд тэдгээр нь бие даасан хэмжилтийн утгатай болно.
Эдгээр хэмжилтийн утгуудыг тодорхой бүлгээр гүйцэтгэлийн түвшинд тооцож
оюутнуудын дундаж, хамгийн их ба хамгийн бага түвшинг тодотгон харьцуулахад
ашиглана. Үүнээс гадна эдгээр мэдээллийг оюутнуудын эзэмшсэн чадвар,
хандлагуудын түвшин хоорондын хамаарал, сургалтын болон үнэлгээний аргуудын
хоорондын хамаарлыг тогтоохын тулд хувьсагч хэлбэрээр шинжилэхэд ашиглаж
болно.
ДҮГНЭЛТ
Инженерийн боловсрол болон сургахуйн үйл ажиллагааны хоорондын хамаарлын
асуудлаар тус их сургуулийн Электроникийн тэнхимд сүүлийн хэдэн жилийн турш
ажиллаж байна.
Оюутны суралцахуйн үйл ажиллагааг дээшлүүлсэн сургалтын шинэ хөтөлбөрийг зарим
салбарын хичээлүүдэд хэрэгжүүлээд байна.
Тэнхимийн харьяаны зарим хөтөлбөрийн сургалтын арга зүй өөрчлөгдсөн бөгөөд
ангийн зарчмаар хичээллэдэг байсныг идэвхтэй суралцах, төсөл бичих, бүлгийн ажил
хийх болон бусад ач холбогдолтой аргачлал руу шилжсэн. Ингэснээр багш нь зөвхөн
зааварлагч биш сургалтын үйл явцын төвд орсон юм. Энэхүү CDIO-ийн аргачлалын
дагуу зохион байгуулсан сургалтуудаар оюутны чадамж өссөн нь бидэд урам өгч
өөрийн туршлагаа боловсролын бусад байгууллагуудад танилцуулах боломжийг
олголоо.
Бидний олж авсан туршлага нь CDIO санаачлагын талаар цаашид илүү ихийг мэдэх,
түүний нэг хэсэг байх эрмэлзэл төрүүлсэн юм. Тиймээс бид зөвхөн тэнхимийн хүрээнд
ч бус Инженерийн сургуулийн болон цаашлан их сургуулийн хэмжээгээр сургалтын
шинэчлэлийг өргөжүүлэх болоод байна.
Электроник инженерийн хөтөлбөрийн сургалтын хөтөлбөрт CDIO санаачлагын үзэл
баримтлалыг тусгасан билээ. Суурь шинжлэх ухаан, гүн ухаан, улс төр болон шашны
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ухаан зэрэг бусад мэдлэгийн салбарыг хамруулсан хөтөлбөр боловсруулсан. Хичээл
бүр дэх академик онолын хэсгийн ачаалал өмнөхөөс багассан ч оюутнууд онолын
мэдлэгийг сонирхох сэдэлтэй болсон. Сургалтын ерөнхий зорилго нь сурагчдыг
суралцах сэдэлтэй болгох, сургууль завсардалтыг багасгахад чиглэсэн байв. Үүнээс
гадна, шинэ сургалтын хөтөлбөрт сонгон сургах хэлбэрийг хадгалж, уян хатан шинж
чанартай болсон байна.
Сургалтын шинэчлэлийн хувьд рубрикийн загвараар сургалтыг үнэлэх үзэл баримтлал
дээр суурилсан. Эдгээр рубрик нь CDIO-ийн хөтөлбөрийн чадамжтай уялдсан бөгөөд
хичээлийн жил бүрийн сургалтын зорилтуудыг хангахын тулд боловсруулагдсан юм.
CDIO-н чадварууд нь жил бүрийн хичээлүүдэд тусгалаа олсон байна. Нөгөө талаас,
инженерийн сургууль нь дөрвөн бакалаврын хөтөлбөрөө ABET олон улсын магадлан
итгэмжлэлд хамруулах үйл явцыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. CDIO-ABET-ийн
хамтын үйл ажиллагааг явуулах зорилгоор CDIO санаачлага ба олон улсын магадлан
итгэмжлэлийн удирдамжийн элементүүдийн хоорондын уялдаа холбоотой талуудад
дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байсан юм.
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26.ХҮНСНИЙ МИКРОБИОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БУСАД ХИЧЭЭЛҮҮДТЭЙ
ХАМТАРСАН БАЙДАЛ
Tina Birk and Lars Bogø Jensen
National Food Institute, Technical University of Denmark
Pernille Hammar Andersson
LearningLab DTU, Technical University of Denmark
ХУРААНГУЙ
Хүнсний Микробиолог хичээл нь Данийн Техникийн Их Сургуулийн (DTU) Хүнсний
шинжлэх ухааны инженерийн хөтөлбөрийн CDIO-д суурилсан бакалаврын салбар
дундын 12.5 ETCS (хоёр дахь жилийн) хичээл юм. Анх 2011 онд тухайн хичээл
нээгдсэн ба Хүнсний Микробиологийн хичээл нь онол, практикийг хослуулсанаар
оюутны “хэрэглээнд чиглэсэн” чадамж болон оролцоог бэхжүүлэх зорилготой. Энэ
өгүүллэгээр салбар дундын, бодит амьдрал дээрх төслөөр оюутныг дүгнэснээр тэдний
суралцахуйд хэрхэн нөлөөлөх боломжийн талаарх үр дүнг танилцуулна.
Энэ судалгааны зорилго нь 1-рт лаборатори дасгалуудаар оюутнуудын тухайн
хичээлийн онолын мэдлэгийг хэрхэн ойлгосныг шалгах, 2-рт тухайн семейстрийн бусад
хичээлүүдийн онол, практикийн ойлголтуудтай хэрхэн уялдуулан ойлгосон байдлыг
шалгах юм. Рамсдэн (Ramsden, 1991)-ий Хичээлээр олж авсан мэдлэгийг үнэлэх
асуулга (CEQ- Course Experience Questionnaire) ашиглан бусад хичээлүүдтэй хэрхэн
уялдсан байдлыг үнэлж дүгнэсэн байна.
Оюутнуудын өөрсдөө эерэг үнэлгээ өгснөөр дүгнэвэл онол-лабораторийн дасгалтайлан бичих байдлаар тухайн хичээлийг зохион байгуулснаар тухайн семейстрийн
голлох бусад хичээлүүдтэйуялдуулж улмаар оюутнуудад суралцах сэдэл төрүүлэн,
түлхэц болсон байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС: Хичээл дундын, уялдаа, сэдэл, үнэлгээ CDIO стандартууд: 6, 8
ОРШИЛ
Хүнсний Микробиологи хичээлийн заах стратегийн нэг бол бодит инженерийн асуудлыг
хөндөн, холбогдох хүнсний бактерийнтухай мэдлэг олж авах юм.
Хүнсний Микробиологи хичээлийн хичээл
дасгалд харгалзуулан холбож агуулгыг
практикийн хослолыг сургалтын програмд
хэрэглээнд чиглэсэн чадамжид сурган, ажил
бэхжүүлэх болно.

бүрт онолын мэдлэгийг лабораторийн
дэмжих байдлаар төлөвлөсөн. Онол,
оруулсан энэхүү санаа нь оюутнуудыг
дээр гарахад нь тэдний оролцоог дэмжин

Эдгээр үндсэн зарчмыг ашигласнаар оюутнууд цэгцтэй мэдлэгтэй болж, практик
хэрэглээнд орших онолын агуулгыг хэрэглэн оюутнууд өөрсдийн идэвхтэй туршилт
хийн онолыг хялбар ойлгох боломжийг өгсөн байна. Онол, практикийг хооронд нь
уялдуулсан тодорхой туршлага нь оюутнуудын хувьд мэдлэгийн бүтэцийг ойлгон,
өөртөө илүү хүртээмжтэй болгоход нь туслаж байна.(Kolb, 1984)

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
255

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Оюутнуудыг урамшуулах боломжтой байх нь хичээл төлөвлөлтийн хамгийн чухал
асуудал юм (Ryan & Deci, 2000). Бодит инженерийн асуудлыг практик сургалтаар
нарийн судлах нь оюутныг сэдэлжүүлэх магадлал их байдаг (Pascual & Andersson,
2012). Идэвхитэй оюутнууд ба сэдэлжүүлэлт гэсэн хоёр ойлголт нь мэдлэгийг гүн
гүнзгий ойлгон суралцах, мэдлэгийн өөрийн гэсэн бүтэц бий болгох хандлагатай
болгоход нь оюутныг дэмжих чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм (Marton & Бут, 1997)
Суралцах хүчтэй хандлага нь оюутныг шинэ, өөр өөр нөхцөл, нарийн төвөгтэй асуудал
дээр ажиллах чадварлаг инженерүүд болгон хөгжүүлэхэд нь илүү үр дүнтэй, маш чухал
нөлөөлөл юм (Crawly нар, 2007).
Энэ өгүүллэгт CDIO зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар тайлбарлалаа. Хичээлээр
олж авсан мэдлэгийг үнэлэх асуулга (CEQ) (Ramsden, 1991) нь оюутны сургалтын
туршлагыг үнэлэхэд ашигласан юм.
Хичээлийн бүтэц
Тухайн хичээл нь 4 цагийн хугацаатай (13+3) 16 долоо хоногийн хичээл бөгөөд 13
долоо хоногийн хичээл нь онолын агуулгатай лабораторийн ажил бөгөөд 3 хичээлийг
хооронд нь уялдуулан тайлагнахаар төлөвлөгдсөн. 3 долоо хоногийн хугацаанд
оюутнууд шалгалтанд бэлдэж шалгалтаа өгнө. Энэ хугацаанд оюутнууд асуудал
шийдэхийн тулд хичээлээр олж авсан онолын мэдлэг, лабораторийн туршлагаа
ашиглах хэрэгтэй болно. Оюутнууд хоёр явцын тайлан бичиж, хүн бүр амаар шалгалт
өгснөөр хичээл дуусна.
Хичээлийн зорилго нь хоол хүнсний бактерийг судлах бөгөөд 1-рт хүнсээр дамждаг
өвчин үүсгэгч эмгэг бактери, 2-рт хоол хүнсийг исгэхэд хэрэглэдэг бактери, 3-ртхоол
хүнсийг муутгадаг бактери гэж ангилж болно. Мэдээж хамгийн чухал үндсэн элемент нь
эмгэг бактери тул 4 цагаар хичээллэх 13 долоо хоногийн 6-н долоо хоногийг энэ сэдэвт
зориулна. Исгэлтийн ба сүүн хүчлийн бактерийг дараа нь судлана.
Хичээлийн агуулга, нь үйлдвэрлэлийн практикт хэрэг болох мэдлэгийг лабораторийн
орчинд туршин бактерийг таньж тодорхойлосноор оюутанд практик ур чадвар олгож
чадамжийг нь хөгжүүлэх юм.
Инженерийн бодит ажлыг сургалтын жишээтэй уялдуулах нь
Бодит инженерийн ажилд тохиолдох ижил төстэй нөхцөлд бичил биетэн болон
бактерийг таньж тодорхойлохдоо үйлдвэрийн болон хяналтын лабораторид ашиглаж
байгаа сонгодог аргад оюутан суралцана.
Инженерийн ажлуудын нэг жишээ нь хоол хүнсийг исгэх ажиллагаа юм. Эхлээд сүүн
хүчлийн бактерийн бодисын солилцоо ба өсөлт (хөөлт)-ийг хоол хүнсийг хэрхэн
исэгэхэд хэрэглэж болох талаар суралцана. Дараа нь бактери, вирустэй хэрхэн
ажиллах (bacteriophages) талаар суралцаж, хэрхэн халдварладаг, нянг хэрхэн устгах
талаар суралцана. Гурав дахь хичээл дээр оюутнууд сүүний үйлдвэрт ашигладаг арга
барилыг ашиглан цөцгий үйлдвэрлэх сүү ферментийн талаар үзнэ.
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Сүүний үйлдвэрлэлд тулгардаг нэг инженерийн асуудал нь сүүн хүчлийн бактер исгэх
явцад bacteriophages-ийн дайралт юм. Bacteriophages нь хаа сайгүй байдаг бөгөөд
түүнээс салах аргагүй хэцүү байдаг. bacteriophages нь сүүн хүчлийн бактери эсийг
гэмтээсэн тохиолдолд исгэх ажиллагаанд алдаа гарч үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн
устгагддах болдог. Энэхүү асуудлыг оюутнуудад харуулахын тулд лабораторийн
нөхцөлд цөцгий үйлдвэрлэх явцад bacteriophages-ийг нэмж бүтээгдэхүүнд хэрхэн
нөлөөлж байгааг харуулна. Исгэх үйл явцын үеэр оюутнууд рН-г хэмжиж, нянгийн тоог
тоолсноор тэд исгэх үйл явцын алдаа нь бүтээгдэхүүнд хэрхэн нөлөөлж буйг бодитоор
мэдэх болно.
Энэхүү мэдлэг, практик ажлыг хослуулснаар оюутнууд сүүний салбарт тулгардаг бодит
бэрхшээлийг ойлгодог. Бодит амьдралд тохиолддог инженерийн асуудлыг харуулснаар
оюутнууд хичээлээсээ урамшиж, ингэснээр тэдний суралцахуйг нэмэгдүүлэх арга
болох юм.
БУСАД СЕМЕЙСТРИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДТЭЙ УЯЛДУУЛАХ НЬ
Бодит инженерийн асуудлыг илүү цогц байдалтай болгохын тулд гурав дахь улиралд
ордог бусад хичээлтэй холбож хамтын ажиллагаа бий болгон салбар дундын төсөл
статистикийн хичээл, аналитик химийн хичээл болон хүнсний үйлдвэрлэлийн
хичээлтэй уялдуулсан. Хүнсний Микробиологи хичээл нь саяхан шинээр бий болсон
хичээл тул бусад хичээлүүдтэй уялдуулан агуулгын өөрчлөлт, тохируулга хийхэд илүү
уян хатан чанартай байсан бөгөөд энэ нь сургалтын үйл ажиллагаанд CDIO зарчмыг
хэрэгжүүлэхэд сайхан боломж олгосон билээ.
Хүнсний Микробиологи болон Статистик хичээлүүдийн уялдаа
Оюутнууд эмгэг бактери Salmonella-г тоолохдоо хоёр өөр бүрэх аргыг туршсан байна.
Бүх баг бүлгийн үүсгэсэн мэдээлэлийг цуглуулж, статистик дүн шинжилгээнд
ашигласан. Статистик хичээлийн явцад оюутнууд хоёр өөр аргын хооронд
статистикийн ялгаа байгаа эсэхийг туршиж үзсэн юм. Үүнээс гадна, оюутнууд бичил
биетний болон статистикийн тайлан бичжээ.
Хүнсний Микробиологи болон Аналитик хими хичээлүүдийн уялдаа
Оюутнууд лабораторийн нөхцөлд хүнсний хөгцийг таньж, үзүүлэлтийг нь
тодорхойлсон. Сонгогдсон дээжээс загвар бэлдэц бэлдэн хроматографийн (High
performance liquid Chromatography HPLC) багажаар хортой бүтээгдэхүүний химийн
шинжилгээг тодорхойлжээ.
HPLC хороматографийн өгөгдлийг ашиглан Аналитик химийн хичээл дээр оюутнууд
компьютерийн шинжилгээ хийсэн.
Хүнсний микробиологи болон Хүнсний үйлдвэрлэл хичээлүүдийн уялдаа
Хүнсний үйлдвэрлэлийн хичээлээр загасны аж ахуйгаас авсан загасыг оюутнууд
хэрчиж, вакуумлан савласан байна. Тодорхой хугацаанд хадгалсны дараа оюутнууд
хадгалсан загасанд байгалийн ургамал, өвчин үүсгэгчийн шинжилгээг Хүнсний
Микробиологи хичээлээр гүйцэтгэсэн.
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Дээр дурдсан төслүүдээр оюутнууд бусад хичээлээролж авсан мэдлэгийг нэгтгэснээр
хүнсний салбарын мэргэжлийн инженерт тулгардаг бодитой ба төвөгтэй асуудалтай
нүүр тулгарч үзсэн байна.
ҮНЭЛГЭЭНИЙ СТРАТЕГИ
Оюутны үнэлгээ нь заах арга зүйг (сургалтын хөтөлбөрийг) тохируулах ашигтай
хэрэгсэл гэж үзэж болно. Хүнсний Микробиологи хичээлд анх удаа оюутнуудыг тогтмол
тасралтгүй үнэлж байсан нь тухайн улирлын туршид үнэлэх арга хэрэгсэл болгон
ашигласан. Энэ нь анх удаа хэрэгжүүлсэн ажил байсан учраас төлөвлөж байснаас их
хугацаанд онол орж лабораторийн хугацаа багассан тул цаашид заах арга зүйг
сайжруулах шаардлагатай байв.
Тухайн хичээлийг хоёр удаа орохдоо системтэйгээр үнэлж байгаа бөгөөд цаашид ч
сургалтыг сайжруулах шаардлагатай байна. Хоёр дох удаагаа орсоны дараа бүх
оюутнуудаас санал асуулга авч “Юу нь хамгийн сайн байв?”,“юу нь хамгийн муу байв?”
гэсэн 2 асуултанд үнэлгээг тэмдэглэж хариултыг нэгтгэв. Мөн 2 оюутантай
хичээлүүдийг нэгтгэсэн үйл явцын талаар бага зэрэг ярилцлага хийв.
Хоёр дахь удаагаагийн сургалтын дараа илүү дэлгэрэнгүй асуулга (CEQ) хийж
үнэлгээнд ашигласан байна. Бид сурагчдын санал бодлыг хүлээн авсан ч, лекцийн
хувьд төлөвлөгөөг дагаж, улирлын явцад ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээгүй.
Хичээлээр олж авсан туршлагыг үнэлэх асуулга ХТҮА (Course Experience
Questionnaire)-аар хичээлийг дүгнэх нь
CEQ асуулгыг ашиглан оюутнууд Хүнсний Микробиологи хичээлийг нийт 22 асуултаар
үнэлсэн. Оюутнууд 5 шатлалт үнэлгээгээр өөрсдийн хамгийн тохирох шатлалыг сонгон
үнэлэв. 5- шууд хүлээн зөвшөөрч байна, 4-бага зэрэг хүлээн зөвшөөрч байна, 3дундаж,
2 -хүлээн зөвшөөрөхгүй байна, 1 –огт хүлээн зөвшөөрөхгүй байна.
Асуултуудыг 5 өөр ангилалаар ангилж байна. Үүнд: -Сайн сургалт (GTS), -Ойлгомжтой
зорилго ба стандарт (CGS), -Зохистой ажлын ачаалал (AWS), -Ерөнхий ур чадвар
(GSS) болон Сэдэл (MS). Зохистой ажлын ачаалал (AWS) дээр 3 гэсэн үнэлгээг
авсанаас бусдаар ерөнхийдөө өндөр болон эерэг үнэлгээг авсан байна (1-р зураг
үзэх).
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Сайн сургалт GTS
Ойлгомжтой Зорилт ба стандарт CGS
Зохистой ажлын ачаалал AWS
Ерөнхий ур чадвар GSS
Сэдэл MS
Мэдээллийн технологи IT

Зураг 1. 85% -ийн ороцлоотойгоор авсан ХТҮ Асуулгын хариу

Гурван ангилалын асуултын дундаж оноо нь маш эерэг байгаа нь 4өөс дээш байна:
GTS(4.73), CGS (4.25) болон MS (4.66). Хоёр ангилалд GTS буюу багш нарын оюутанд
суралцахуйд хөтлөх чадвар, болон МС буюу сэдэлжүүлэлтэд оюутнууд маш эерэг
үнэлгээ өгсөн байна.
Энэхүү зэрэглэл нь заах арга зүй буюу онол / лабораторийн дасгал / тайлан бичих
аргыг сэдэл төрүүлсэн сургалт гэж үзсэн байна.
Бусад семейстрийн хичээлүүдтэй хэрэхэн уялдсанг үнэлэх нь
Бусад семейстрийн хичээлүүдтэйгээ хэрхэн уялдан хоорондоо хамтарсан талаар 2
төрлийн асуулт авсан байна. Үүнд: 1) юу сайн байсан, 2) юу сайн биш байсан бөгөөд 1р хүснэгтэд хариуг үзүүлэв. Хариултыг дүгнэхэд Хүнсний микробиологи хичээлийн
хоорондын уялдаа хэр сайн байсан талаарх өөр өөр ойлголт байдаг гэдгийг харуулж
байна.
Хүснэгт1 . Хүнсний микробиологийн хичээлийн уялдаа
Асуултууд: 1) Уялдаатай байсан 2) уялдаагүй байсан
Эерэг (%)
Статистик
70
Аналитик хими
100
Хүнс үйлдвэрлэл
40
* Хичээлд суугаагүй оюутны тоо

Сөрөг (%)

хариулаагүй* (%)
30

60

Тулгарсан бэрхшээлээс дурьдвал зарим оюутнууд бусад оюутнуудын адил ижил
төрлийн хичээлийн сонгоогүй асуудал байна. Жишээ нь бүх оюутнууд Статистикийн
хичээлийг сонгоогүй байсан. Энэ тохиолдолд, эдгээр оюутнуудыг статистикийн
асуудлыг шийдэх боломж олгохын тулд Статистикийн хичээлд суугаагүй ч мэдээллийн
бодит үнэлгээг өгсч байсан. Гэсэн хэдий ч, Хүнсний микробиологийн хичээлтэй хамт

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
259

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Статистикийн хичээлд суусан бүх оюутнууд хичээл хоорондын
эерэгээр үнэлсэн.

хамтын ажиллагааг

Аналитик химийн хичээлтэй хамтран ажилласныг оюутнууд эерэгээр үнэлсэн.
Аналитик хими хичээлээр үзэж байсан сэдвийг өөр хичээлд хэрэглэх болсон учраас
сайтар төлөвлөж, нэгтгэсэн байсан. Оюутнуудад таалагдсан нэг шалтгаан нь тэд
өөрсдийн гэрээсээ хөгцний дээж авах эрхтэй байсан бөгөөд лабораторид тухайн
дээжийг тодорхойлж байсан юм.
Хүнсний үйлдвэрлэлийн хичээлтэй уялдуулсан талаар хамгийн их санал байсан.
Оюутнуудын хувьд энэ хичээл нь зохион байгуулалтгүй, сайн бэлтгэгдсэн биш байсан
гэж дүгнэсэн учраас сөрөг санал ихээр гарч байсан. Хүнсний үйлдвэрлэлийн хичээл нь
бас шинэээр боловсруулагдсан хичээл байсан тул сургалт нь оюутнуудад зохион
байгуулалтгүй гэж үзэх шалтгаан болсон байх магадлалтай.
Бусад хичээлтэй уялдуулахад учирч байсан үндсэн асуудал бол багш нарын
хоорондын харилцаа холбоо, тодорхой асуудлыг төлөвлөх асуудал байлаа. Аналитик
хими болон Хүнсний үйлдвэрлэлийн хичээлүүд нь мөн шинэ хичээлүүд байсан тул
хичээлүүдийг нэгтгэх нь цаг хугацаа шаардсан тул бусад сургалтын хамтын ажиллагааг
бий болгоход хэцүү байсан юм.
Хоёр үнэлгээний аргуудыг харьцуулах нь
Ер нь, Хүнсний Микробиологи хичээлийн CEQ үнэлгээ нь маш эерэг үнэлгээтэй байна.
Хүнсний үйлдвэрлэл хичээлээс бусдаар нь хичээл хоорондын хамтын ажиллагаанд нь
нийтдээ эерэг үнэлгээ өгсөн байна. Хүнсний үйлдвэрлэл хичээлтэй хамтрах
зохицуулалтанд дараагийн улиралд анхаарах хэрэгтэй байна.
ДҮГНЭЛТ
CEQ асуулгын үр дүнг дүгнэхэд оюутнууд хичээлээс их урам зориг авч, туршлагажсан
нь тэдний суралцахуйн үйлдих дэмжлэг болж байна. Энэ нь CEQ асуулга нь CDIO
сурган хүмүүжүүлэх зарчмаар Инженерийн боловсролыг хөгжүүлэх боломжтой гэсэн
хүчтэй сургалтын номлолын таамаглал биелэж байгааг харуулж байна. Инженерийн
боловсролын CDIO зарчмын гол хүчин зүйл бол design-build experience буюу зохион
бүтээх төслөөр туршилт явуулснаар инженерийн салбарын бодит амьдрал дээрх
асуудал буюу сорилтуудыг шийдвэрлэх хэлбэрээр суралцах юм. Энэхүү ач
холбогдолтой сэдэлжүүлсэн хүчин зүйл нь оюутнуудыг мэргэжлийн инженер чухайм юу
хийдэг үйл ажиллагаатай танилцуулах боломжтой юм. Хүнсний үйлдвэрлэлийн
салбарт ажилладаг инженер болохын тулд тухайн мэдлэггүйгээр ажлаа хийх
боломжгүй юм байна гэсэн ойлголтыг өгсөн нь тухайн хичээлийг илүү утга учиртай, ач
холбогдолтой болгож байна. CDIO аргачлалын хичээлийг амжилтанд хүргэсэн бас
нэгэн хүчин зүйл бол оюутнууд өөрсдийн төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой байсан
явдал юм. Оюутнууд асуудлыг шийдэхийн тулд өөрсдийн мэдлэгийг ашиглах бол харин
багш нарын үүрэг нь зөв мэдээллээр хангаж,мэдээллийг мэдлэг болгох явцыг нь
чиглүүлэх юм.
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27.CDIO АРГАЧЛАЛЫН ЯЛГААТАЙ ЗААХ АРГЫГ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
БОЛОН ХИЧЭЭЛИЙН ХУВЬД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН НЬ
Wei Wei, Lili Li, Jia He, Jin He, Mingyuan Xie
Chengdu University of Information Technology, China
ХУРААНГУЙ
2009 оноос хойш БНХАУ-ын Ченду Мэдээллийн технологийн их сургуулийн (CUIT)
компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөрт CDIO хандлагыг авч хэрэглэж
байна. CDIO хөтөлбөрийг боловсруулахдаа оюутны сурах хэв маяг, чадварын түвшин
ялгаатай байдалд нь тохируулан нийлмэл хөтөлбөрийн зарчмыг баримталсан юм.
Компьютерийн шинжлэх ухааны салбарт ялгаатай хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх
талаар хэлэлцэж тухайн хөтөлбөрт хэд хэдэн түлхүүр хичээлд хөтөлбөрийг ялгаатай
аргачлалаар заахаар тохирсон байна. Энэхүү өгүүллэгт Өгөгдлийн бүтэц хичээлд
хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар танилцуулна. Хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний жилийн хувьд
Өгөгдлийн бүтэц хичээлийг бакалаврын хоёрдугаар курсын 2 бүлэг оюутнуудыг
хамруулан заасан. Нэг бүлэг оюутанд CDIO-н шинэчилсэн хөтөлбөрөөр Өгөгдлийн
бүтэц ба Алгоритм хичээлүүдийг нэгтгэж нэг хичээлээр заасан бол нөгөө бүлэгт
Өгөгдлийн бүтэц ба Алгоритм хичээлүүдийг тус тусад нь заасан байна. Хоёр дахь
жилдээ, бүх оюутанд CDIO-н шинэчилсэн хөтөлбөрөөр Өгөгдлийн бүтэц ба Алгоритм
хичээлүүдийг хоёуланг нь нэгтгэж нэг хичээлээр заасан юм. Үүнээс гадна, нэг бүлэгийг
дотор нь оюутны чадвар буюу субъектив суралцах хүсэл, оюутны өмнөх хичээлүүдээр
олж авсан гүйцэтгэлийн дагуу хоёр түвшинд (A түвшин, B түвшин) хувааж байна.
Түвшин тус бүрт оюутны онцлогт тохируулж өөр өөр заах арга зүйн загвар ашигласан.
Өгөгдлийн бүтэц хичээлийн шалгалтын онооноос харахад ялгаатай заах аргаар заасан
бүлгийн (дундаж оноо нь хуучин аргаар заасан дундаж оноо 57- байсантай
харьцуулахад А түвшин, Б-д хоёулаа 65.7 болсон) дундаж оноо нь илүү сайжирсан
байна. Өөр нэгэн тааламжтай үр дүн нь ялгаатай заах аргын бүлгийн нийт оюутны
сэтгэл ханамж (А түвшин болон Б түвшинд, хамрагдсан 135 сурагчдын 88.9% нь) өндөр
байсан бөгөөд багш нар оюутны хэрэгцээ, тэдний ашиг сонирхолыг тогтмол анхаарч
байсан явдал юм.
Энэхүү өгүүллэгээр ялгаатай заах аргатай хөтөлбөр, ялгаатай заах аргатай хичээлээр
сурах арга барил болон чадварын ялгаатай оюутнуудад тулгарч буй асуудлыг шийдэх
үр дүнтэй шийдэл болсон гэдгийг нотлох юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ: Нийлмэл хөтөлбөр-Integrated Curriculum, Идэвхитэй сургалт-Active
Learning, Оюутан төвтэй сургалт-Student-centred learning, ялгаатай заах аргатай
хичээл-layered course, ялгаатай заах аргатай хөтөлбөр- layered curriculum, заах арга
зүй- teaching methods
ОРШИЛ
CDIO-н арван хоёр стандарттай санаачлагын дагуу хичээлийн хөтөлбөрт заасан
зорилгодоо хүрэхийн тулд Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр болон Идэвхитэй сургалтын
аргыг ашигласан талаар энэхүү өгүүллэгт танилцуулж байна. Идэвхитэй сургалтын
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арга болон оюутан төвтэй сургалтын талаар багагүй хугацаанд нийтээр хэлэлцэж
байгаа хэдий ч, энэ үзэл баримтлалыг практикт хэрэгжүүлэх нь хялбар биш юм.
Идэвхтэй сургалтын үзэл баримтлалын тодорхойлолт, хамрах хүрээ нь өргөн байдгаас
багш нарын хувьд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар үргэлж ямар нэгэн эргэлзээнд хүргэдэг.
Тиймээс энэхүү өгүүллэгт оюутан төвтэй сургалтыг нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн
зарчмаар CDIO практикт шилжүүлэх жишээгээр харуулахыг зорилоо.
Бид оюутан төвтэй сургалтыг CUIT-н компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн
хөтөлбөрт CDIO практик сургалтаар оруулсан юм. Ялгаатай заах арга бүхий
хөтөлбөрийг боловсруулан сонголт хийх боломжтойгоор оюутанд санал болгосон.
Ялгаатай заах арга бүхий хичээл нь ялгаатай заах арга бүхий хөтөлбөрийн амин чухал
хэсэг нь юм. Ялгаатай заах арга бүхий хичээл болон хөтөлбөр нь ижил хөтөлбөрөөр
суралцаж буй оюутнуудыг суралцах арга барил, чадвар, өмнө эзэмшсэн суралцахуйд
нь тулгуурлан ялган заах арга барил юм.
ЯЛГААТАЙ ЗААХ АРГА БҮХИЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Оюутан төвтэй сургалт нь оюутан тус бүрийн сонирхол, чадвар болон сургалтын хэв
маяг дээр анхаарлаа хандуулж багшийг суралцахуйн чиглүүлэгчийн үүрэгтэй
болгосноор оюутны сонирхол, эрх ашгийг тэргүүлэх байр суурьтай болгосноороо
уламжлалт сургалтын аргаас ялгардаг. Оюутан төвтэй сургалтын ангид, оюутнууд
өөрсдөө юу суралцах, хэрхэн суралцах, өөрсдийн суралцахуйг хэрхэн үнэлэхээ сонгох
боломжийг илүү олгож байна. Хэрэв оюутнууд сайн сонголт хийсэн бол тэд өөрсдийн
суралцахуйн үйл явцад идэвхитэй оролцох хандлагатай байдаг. Бид 1-р зурагт
ялгаатай сургалтын хөтөлбөрийг зураглан үзүүлсэн бөгөөд гурван чиглэлийг
тодорхойлов.

ЭХНИЙ ШАТ
Оюутан төвтэй
Сургалтын зорилгыг
тодорхойлох

ХОЁР ДАХЬ ШАТ
Оюутан төвтэй

Суралцах хандлагыг тогтоох
биеийн болон сэтгэхүйн
өөрчлөлт

хичээлийн ялгаатай сургалт

чиглэл сонгох

нээлттэй лабораторийн хөгжүүлэлт

ГУРАВ ДАХЬ ШАТ
Оюутан төвтэй
үйлдвэрлэл дэх суралцахуй ба
төгсөлт
хичээлийн байран дахь практик
сургалт ба төгсөлт
хичээлийн байранд ба үйлдвэр дэх
зааварчилгаа

"их сургуулийн зөвлөх, мэргэжлийн зөвлөгөө, сургалтын зөвлөгөө" амьдрах ба суралцах систем
төсөлд суурилсан сургалт нь дөрвөн жилийн турш үргэлжлэнэ
Эхний жил
Математик, физикийн сургалт

хоёр дахь жил

гурав дахь жил

ялгаатай заах аргын сургалт

дөрөв дэх жил
ялгаатай мэргэжилийн сургалт

Зураг1. Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөрт хавсарсан
сургалтын хөтөлбөр

1-р чиглэл: Мэргэжлийн чиглэл сонгон шалгаруулах. CUIT-ийн Компьютерийн шинжлэх
ухаан, технологийн хөтөлбөр нь Компьютерийн хэрэглээ, ба Компьютерийн
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инженерийн гэсэн мэргэжлийн хоёр чиглэлд салдаг. Оюутан бүр эхний жилийн
сургалтын эцэст цаашид гүнзгийрүүлэн суралцах мэргэжлийн чиглэлийг сонгож болох
боломжтой байна. Үндсэн суурь хичээлүүд нь бүх оюутнуудын хувьд ижил байхаас
гадна ялгаатай хичээлүүдийг сонгох боломж байгааг 1-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
Компьютерийн хэрэглээ мэргэжил нь программ хангамж, техник хангамж, эмбдэд
систем болон үйлдвэрийн менежментийн системд тулгуурлана.
2-р чиглэл: Ялгаатай заах аргатай хичээл. Зарим суурь хичээл дээр хоёр түвшинд зааж
байгаа бөгөөд энэ талаар доор нарийвчлан тайлбарлах болно.
3-р чиглэл: Нээлттэй лабораторитой холбоотой асуудлын хөгжүүлэлт. Нээлттэй
лабораторийн зорилго нь цаашид нь зөвхөн мэргэжлийн ур чадвар төдийгүй сургалтын
чанарыг сайжруулахад чиглэнэ. Ийм харилцааны ур чадвар, танилцуулга ур чадвар,
удирдлагын ур чадвар, хариуцлагын талаар чухал ур чадвар, шинж чанаруудыг,
сайжруулах зарим сургалт, лабораторид provieded болно. практик оюутнуудын цогц
чадварыг сайжруулах, бэхжүүлэх юм.
Хүснэгт1. Хоёр үндсэн салбарын ялгаатай хичээлүүд
Үндсэн мэргэжил

Үндсэн мэргэжил дэх хичээлийн жагсаалт

Компьютерийн
хэрэглээ

Java Programming, Design of Java-based and Software Engineering,
Principles of Database System, Web Database Access Technology (J2EE),
Experiment of Operating System(Linux), Application Technology of
Database(Oracle), User Experience Design, Engineering Practice for B/S
Information Managment System
Embedded Technology and Application, MCU-based, Application Design
Technology, Mobile Terminal Programming , Mobile Terminal Project
Development, Base of Electronic Practice, Embedded Microprocessor and
Application, HDL & PLD (Programmable Logic Device), Engineering Practice
for Combining Hardware and Software

Компьютерийн
инженер

Хүснэгт2 . Хөтөлбөрийн зарим үндсэн хичээлүүдэд ялгаатай заах аргыг оруулсан
байдал
Хичээлийн нэр

Кредит

Үнэлгээ

Сургалтын шинэчлэл

Өгөгдлийн бүтэц ба
Алгоритм
Сонгодог
алгоритмийн дизайн
ба хэрэглээ

4

Цаасаар авах
тест
Төслөөр
хүрсэн үр
дүнгийн
үнэлгээ

Java програмчлал

3

Цаасаар авах
тест болон
компьютер
дээрх шалгалт

Хичээл нь ялгаатай заах аргаар 2 түвшинд
лекцийн байдлаар заагдсан. Оюутан бүр
Сонгодог алгоритмийн дизайн ба хэрэглээг
бие даан суралцаж өгөгдлийн үндсэн бүтэц,
алгоритм болон программ хангамж
хөгжүүлэх төслийн талаар прхктик мэдлэгтэй
болно.
Хичээл нь ялгаатай заах аргаар 2 түвшинд
лекцийн байдлаар заагдсан.

Электроникийн
практик үндэс

2

Төсөлд
суурилсан
үнэлгээ

2.5

1 чиптэй микрокомпьютерийн системд төсөл
хэрэгжүүлэх байдлаар 2 түвшинд Protel
хэлхээ, схемийн дизайн, PCB давхрага
болон CDIO үйл ажиллагааг хамруулан
заана.
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Үйлдлийн
системийн зарчим
Үйлдлийн
системийн туршилт
(Linux)

4
2

Цаасаар авах
тест
Компьютер
дээрх практик
шалгалт

Үйлдлийн системийн үндсэн зарчмыг 2
түвшинд лекцээр заана. Linux үйлдлийн
системийн туршилтаар үйлдлийн систем,
архитектурын ойлголтыг авна.

ХАВСАРСАН ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХ АРГА
CUIT-н Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөрт хамрагдсан
суралцагчдын тоо жил бүр 200 гаруй байна. Иймд оюутнуудын суралцах чадвар болон
өмнө үзсэн ялгаатай түвшинд нь тохируулан хичээл орох боломжоор хангасан нэг том
ангид хичээл оруулна. Ялгаатай суралцах чадвар болон өмнө үзсэн ялгаатай түвшинд
нь тохируулан нэг ангид хичээл заах нь хүнд хэцүү ажил юм.
Багш нар нэг ангид хичээл заахдаа ихэвчлэн дундаж оюутны хэрэгцээ, шаардлагад
анхаардаг тул энэ нь оюутнуудын тэн хагасаас илүүд нь уламжлалт нэг түвшинд заах
арга замаар хангалттай үр дүн авчирдаггүй. Тиймээс идэвхигүй байдал ангид
давамгайлдаг бөгөөд ангид багш голлох үүрэгтэй байдаг юм.
Ялгаатай заах арга бүхий хичээл нь ижил хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудыг
өөрсдийн суралцах арга барил, чадвар, өмнө эзэмшсэн суралцахуйдаа тулгуурлан
ялгавартайгаар сонгох боломжтой юм. Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн
хөтөлбөрт элссэн оюутнууд өөрсдийн суралцах арга барил, чадвар, өмнө эзэмшсэн
суралцахуйдаа тулгуурлан хоёр түвшинд салдаг. Түвшин тус бүрт оюутны онцлогт
тохируулж өөр өөр заах арга зүйн загварыг боловсруулсан байна. Одоогоор ялгаатай
арга зүйгээр зааж буй хичээлүүдийг 2-р хүснэгтэнд харуулсан.
Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн хөтөлбөрт ялгаатай заах арга зүйн
сургалтын шинэчлэлийн талаар доор үзүүлэх болно.
ЯЛГААТАЙ ЗААХ АРГА ЗҮЙГЭЭР ЗААХ ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ БА АЛГОРИТМ
ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО
Өгөгдлийн бүтэц хичээлийг шинэчлэн заах зорилго нь дараах байдалтай байна. Үүнд:
1-рт, оюутан бүр өөрийн сургалтын хэв маяг болон чадварт тохирсон заах аргаар
суралцана.
Програмчлалын хувьд сул оюутнууд нь програмчлалын хэл болон алгоритмыг
хэрэгжүүлэх тал дээр илүү их цаг зарцуулан ялгаатай заах аргын нэгийг бүрдүүлнэ.
Харин програмчлалын С хэлний програм дээр сайн оюутнууд нь өгөгдлийн бүтэц
ашиглах тал дээр илүү их анхаарал хандуулсан. Тиймээс багш нар өмнө хадгалсан
өгөгдөл болон шинээр бий болж буй өгөгдөлд тулгуурлан ялгаатай заах арга зүйг
боловсруулан ялгаатай бүлэг бүр дэх оюутанд (тооцооллын хүндрэлээс хамааран)
зориулсан ангилалын алгоритмыг бий болгоход илүү цаг зарцуулсан.
2-рт, Хоёрдох зорилго нь оюутныг програмчлалын хэлний анхан шатны ур чадварыг
сайжруулан, тэдний сонирхолыг төрүүлэх юм.
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Өмнө нь энэ хичээлийг нэг аргачлалаар лекцийн байдлаар ордог байсан. Анхан шатны
програмчлалын хэлний (C хэл) суурь сайтай оюутнуудын хувьд сургалтын
төлөвлөгөөний агуулга сул болж тэндний шаардлагыг хангаж чадахгүй байсан юм.
Харин програмчлалын хэлний суурь султай оюутанд хүнд агуулга байнга асуудал
дагуулдаг. Оюутнууд хоёр ялгаатай сургалтанд хуваагдаж байгаа үед, бүлэг тус бүр
өөрийн суурь мэдлэгийн дагуу (кодчилогдон) ялгаатай өгөгдлийн бүтэц, түүнд
тохиромжтой алгоритмыг ашиглаж сурч байна. Кодчилолох үйл явц нь програмчлалын
хэлний сонирхлыг өдөөж, оюутны програмчлалын ур чадврыг сайжруулах болно.
3-рт, гурав дахь зорилго нь нийт оюутны гүйцэтгэлийг сайжруулах явдал юм.
Уламжлалт заах арга зүйг А түвшин, Б түвшингийн хувьд болон шалгалтын дүнгээр,
оюутнаас авсан санал асуулгад харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж оюутны
гүйцэтгэлийн сайжруулалтаар нь нотолгоог гаргасан юм.
ЯЛГААТАЙ ЗААХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ЗАГВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
Объектив өгөгдөл нь шалгалтын дүн, субъектив өгөгдөл нь оюутнаас авах санал
асуулга юм.
(1) Шалгалтын өгөгдөлд хийх анализ.
2009 онд буюу эхний жилийн хувьд Компьютерийн шинжлэх ухаан, технологийн
хөтөлбөр болон Дижитал медиа технологийн хөтөлбөрийн 2 дахь курсийн бакалаврын
оюутнуудаас Өгөгдлийн бүтэц хичээлд хамрагдсан оюутнуудын хоёр бүлгийн
шалгалтын дүнд дүн шинжилгээ хийсэн. Нэгдүгээр бүлэгт Өгөгдлийн бүтэц ба
Алгоритмийн төсөл хичээлүүдийг нэгтгэн заасан бол хоёрдугаар бүлэгт Өгөгдлийн
бүтэц ба Алгоритмийн төсөл хичээлүүдийг тус тусад нь заасан байна.
3-р хүснэгтэд үзүүлснээр Нэгдүгээр бүлгийн дундаж дүн 62,6 байсан бол хоёрдугаар
бүлгийн дундаж дүн 58 байна. Нэгдүгээр бүлгийн амжилтгүй хувь 34.2 байгаа нь
уламжлалт аргаар заасан хоёрдугаар бүлгийнхээс илүү амжилт сайжирсан харагдаж
байна. Шалгалтын үр дүнг дүгнэхэд төслүүдийг нэг хичээлээр нэгтгэн ороход оюутны
гүйцэтгэл илүү дээр болжээ гэдгийг харуулж байна.
2010 онд буюу хоёр дахь жилийн хувьд бүх оюутанд Өгөгдлийн бүтэц ба Алгоритмийн
төсөл хичээлүүдийг нэгтгэн заасан бөгөөд оюутны өмнө үзсэн мэдлэг, онцлогт
тохируулж арга зүйн хувьд А түвшин, Б түвшинд хувааж заасан байна.
Хүснэгт3
Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм хичээлийн шалгалтын дүнгийн харьцуулсан анализ
Бүлэг

Харьцуулах
зүйл

Унасан

60-69

70-79

80-89

90-100

Дундаж
оноо

1-р бүлэг

Оюутны тоо
хувь(%)
Оюутны тоо
хувь(%)

73
34.2
59
43.7

48
22.5
28
20.7

60
28.1
30
22.2

29
13.6
17
12.6

3
1.4
1
0.7

62.6

Нийт
оюутны
тоо
213

58

135

2-р бүлэг

Хүснэгт 4
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Бүлэг

Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм хичээлийн 2010 оны шалгалтын дүн
Харьцуулах
Унасан 60-69
70-79
80-89
90-100 Дундаж
зүйл
оноо

Ялгаатай
заах аргын (A
түвшин ба Б
түвшин)
Ялгаатай
заах арга зүй
ашиглаагүй

Оюутны тоо

36

30

49

20

2

хувь(%)

26.3

21.9

35.8

14.6

1.5

Оюутны тоо
хувь(%)

37
49

18
24

11
14

9
12

1

65.7

Нийт
оюутны
тоо
137

57

76

1

Ялгаатай заах арга болон хэвийн ямар ч ялгаагүй заах аргаар хичээл заасан
шалгалтын үр дүнг хооронд нь харьцуулж 4-р хүснэгтээр харуулав. Ялгаатай заах
аргаар хичээл заасан ангийн ажилтгүй хувь 26.3% байгаа нь хэвийн ямар ч ялгаагүй
заах аргын 34.2% -с бага, дундаж оноо 65.7 нь харин 8.7-р их байна.
Хүснэгт5 . Өгөгдлийн бүтэц ба Алгоритмийн хичээлийг Ялгаатай заах аргаар
заасан шалгалтын дүн
Бүлэг
Харьцуулах
Унасан 60-69
70-79
80-89
90-100 Дундаж
Нийт
зүйл
оноо
оюутны
тоо
1-р бүлэг
Оюутны тоо
11
16
28
13
2
70.4
70
хувь(%)
16
23
40
19
3
2-р бүлэг
Оюутны тоо
25
14
21
7
60.7
67
хувь(%)
37
21
31
10
Хүснэгт6
2010 оны Ялгаатай заах аргаар сурсан оюутнаас авсан санал асуулга
Санал
A түвшин (69 хүснэгт)
Б түвшин (66 хүснэгт)
A түвшин ба Б түвшин
нийт (135 хүснэгт)
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1. Өмнө үзсэн
34.8
52.2
13
21.2
69.7
9
28.1
60.7
11.1
мэдлэг, суралцах
онцлогт тохируулж
түвшигээр ангилах нь
дээр.
2. Өмнө үзсэн
50.7
43.5
5.8
34.8
63.6
1.5
43
53.3
3.7
мэдлэг, суралцах
онцлогт тохируулж
түвшигээр ангилахыг
би хүлээн зөвшөөрч
байна.
3. Субъектив
хүсэлээс нь
13.3
шалтгаалан
36.2
53.6
10.1
30.3
53
16.7
33.3
53.3
түвшингээр ангилах
нь илүү дээр.
4. Ялгаатай заах
аргаар би илүү
24.5
47.8
27.5
16.7
51.5
31.8
20.7
49.6
29.6
суралцсан.
5.Суралцах
4.44
санаачлага өдөөхөд
43.5
53.6
2.9
22.3
71.2
6.1
33.3
62.2
эерэгээр нөлөөлсөн.
6.Танай ангийнхан
9.63
ялгаатай заах аргыг
46.4
46.4
7.2
19.7
68.2
12.1
33.3
57
хүлээн зөвшөөрсөн.
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7. Субъектив
хүсэлээс нь
шалтгаалан
түвшингээр ангилах
нь суралцах
санаачлагыг илүү
өдөөсөн.
8. Ангийнхны
хандлага болон
гүйцэтгэл нь намайг
идэвхижүүлсэн.

40.6

58

1.4

18.1

72.7

9.1

29.6

65.2

29

65.2

5.8

18.1

63.6

18.2

23.7

64.4

5.19

11.9

5-р хүснэгтэнд Ялгаатай заах аргаар заасан шалгалтын дүнг үзүүлэв. Хүснэгтээс
харахад А түвшиний дундаж оноо 70,4 байгаа нь Б түвшиний дундажаас 10 пунктээр
илүү байгаа бөгөөд энэ нь оюутнуудыг өмнө үзсэн мэдлэг, суралцах онцлогт тохируулж
түвшигээр ангиласнаар сургалтын илүү сайн гүйцэтгэлд хүргэж илүү суралцах
чадвартай болсон байна.
3-р болон 5-р хүснэгтүүдээс ялгаатай заах аргаар оюутны гүйцэтгэл сайжирч чухал ач
холбогдолтой болжээ гэж харж болохоор байна.
(2) Оюутны судалгаа
Энэ судалгааны зорилго нь ялгаатай заах аргын тухай оюутны бодол санаа, тоон
мэдээллийг цуглуулах болон шинэчлэлийн үнэ цэнийг үнэлэх явдал юм. 2010 оны
Ялгаатай заах аргаар сурсан оюутнаас авсан санал асуулгын дүнг 6-р хүснэгтээр
үзүүллээ. А баганад “шууд зөвшөөрч байна”, B баганад “зөвшөөрч байна”, С баганд
“санал нийлэхгүй” гэсэн хариултыг харгалзуулсан бөгөөд Ялгаатай заах аргыг хүлээн
зөвшөөрч байгаа эерэг дүгнэлт харагдаж байна.
ДҮГНЭЛТ
Идэвхитэй сургалтын арга болон оюутан төвтэй сургалтын талаар багагүй хугацаанд
нийтээр хэлэлцэж байгаа боловсролын реформын нэг үзэл баримтлал бөгөөд онолын
тодорхойлолт болон практикт хэрэглээний хооронд асуудалд байсаар байна.
Цаашилбал, оюутан төвтэй сургалтын үзэл баримтлал нь CDIO сургалтын гүнзгий утга
санааг агуулдаг юм.
Хувь хүний сонголтын дагуу ялгаатай заах аргаар оюутан төвтэй сургалтыг
хэрэгжүүлэх боломжтой болохыг энэхүү өгүүллэгээр танилцууллаа.
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28.ПРОГРАМЧЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ ХИЧЭЭЛД СУРГАЛТЫН ИДЭВХТЭЙ
АРГА ЗҮЙ ХЭРЭГЛЭХ НЬ (ADPT)
Клаудиа Мартинез, Марсия Муноз
Мэдээллийн инженерчлэлийн тэнхим
Ариун Католокийн Их Сургууль, Чили

cmartinez@ucsc.cl, marciam@ucsc.cl
ХУРААНГУЙ
Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд Ариун Католикийн Их Сургуулийн
(UCSC) Компьютерийн шинжлэх ухааны хөтөлбөрт багтдаг Програмчлалын
лабораторийн хичээлдхэрэгжүүлж буй сургалтын идэвхтэй арга зүйн талаар
өгүүлэх болно.UCSC-ийн Инженерчлэлийн сургууль 2011 онд сургалтын
төлөвлөгөөнд шинэчлэл хийхээр төлөвлөснөөр Компьютерийн шинжлэх ухааны
хөтөлбөрийн нэгдүгээр курсэд ордог Програмчлалын хичээлийн лабораторийг
сонгов. Програмчлалын лабораторийн хичээлд тодорхой дарааллын дагуу
оюутнуудаас бүрдсэн баг асуудалд дүн шинжилгээ хийж шийдвэр төлөвлөнө.
Дарааллын үе шат бүрт тодорхой техник, хэрэглэгдэхүүнээр хангана.
ADPT (Судалгаа, Зохиомж, Програмчлал, Туршилт) бол Асуудалд суурилсан
(PBL-Problem Based Learning) аргад үндэслэсэн сургалтын идэвхтэй хэлбэрт
хамаарагдах бөгөөд програм бичих уламжлалт дөрвөн үе шатаас (цутгалангийн
загвар ч гэж нэрлэгддэг) бүрдэнэ.Энэхүү арга нь хатуу дараалсан үе шаттай ба
үе бүрт дараагийн шатны төлөвлөлтийн талаарх төсөөлөл бүрдсэн байна. PBL
нь багийн доторх ажлыг дэмждэг бол ADPT нь баг хоорондын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлдэгээрээ ADPT ба PBL-Асуудалд суурилсан сургалтын арга
ялгаатай.Програмчлалын лабораторийн хичээлээр ADPT аргын дагуу оюутнууд
дөрвөн асуудал шийдвэрлэх ёстой.
Програмчлалын лабораторийн хичээлд 2013 оны нэгдүгээр улиралд
хамрагдсан оюутнуудын сургалтын үр дүнг энд үзүүлнэ. Оюутнуудын багийн
үнэлгээ болон ADPT аргын тухай оюутнуудын ойлголт гэсэн хоёр үзүүлэлтээр
урьдчилсан үр дүн эерэг гарсан. Ялангуяа багийн ажил болон хамтран
суралцах сургалтын идэвхтэй аргад сэтгэл ханамж өндөр байгаа нь санал
асуулгын судалгаагаар харагдлаа. Энэхүү үр дүн бол бидний 2011, 2012 онд
хийсэн өмнөх ажлуудын үргэлжлэл юм.

ТҮЛХҮҮР ҮГС: Идэвхтэй сургалт, асуудалд суурилсан сургалт, хамтран
суралцах сургалт,5,7,8,11 дүгээр стандарт
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УДИРТГАЛ
Ариун Католикийн Их Сургууль 2011 онд инженерийн таван хөтөлбөрт CDIO
санаачлагад (Loyer et al., 2011) нэвтрүүлэн шинэчилсэн. Хөтөлбөрийн
шинэчлэл нэгдүгээр курсын оюутнуудыг эхний жилийн хичээлээс нь (Munoz et
al., 2013) эхлэн өөрийн мэргэжлийн үүрэг рольтой танилцаж мэдэх, үйл
ажиллагааг нь хөгжүүлж, хамтран ажиллуулах замаар идэвхжүүлэхэд чиглэсэн
бөгөөд CDIO-ийн 1,4,8 дугаар стандартын хүрээнд хэрэгжүүлэв. Тодруулбал
компьютерийн шинжлэх ухааны хөтөлбөрт удиртгал хичээл хоёр улирал
дараалан ордог ба эхнийх болох Компьютерийн шинжлэх ухааны удиртгал
хичээлээр оюутнууд өөрсдийн мэргэжилтэй болон энгийн төсөл гүйцэтгэх
замаар програм хангамжийн мөчлөгтэй танилцдаг. Хоёр дахь удиртгал хичээл
бол Програмчлалын лаборатори юм. Энэхүү хичээлээр өгөгдсөн арга замын
дагуу асуудалд дүн шинжилгээ хийн дизайны шийдэл боловсруулна. Оюутнууд
програмчлалаар хичээллэх төдийгүй бие даан мөн багаар ажиллангаа
мэргэжлийн чадвараа хөгжүүлж эхэлнэ.
ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Асуудалд суурилсан сургалт(PBL)
PBL бол багийн гишүүд асуудал шийдвэрлэх замаар суралцдаг, туршлагадаа
тулгуурлан эргэцүүлдэг сургалтын идэвхтэй арга юм (Barrows &Tamblyn, 1980).
Шийдвэрлүүлэхээр өгсөн асуудал нь танин мэдэхүйн хувьд сөргөлдсөн,
сорьсон, шийдэл хайлгасан, оюутнуудыг идэвхжүүлсэн байх ёстой. Түүнчлэн
асуудал өөрөө ээдрээтэй байх бөгөөд ийм нөхцөлд багийн гишүүдийн дунд
хамтран ажиллаж шийдэл хайх шаардлага тулгарна. Багш бол хичээл
хөтлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх ба багуудад жинхэнэ сорилт болох асуудал гарган
өгснөөр оюутнуудыг зүгээр л багт хуваагдахаас урьдчилан сэргийлнэ. Ийм
байдлаар PBL бол ямар нэг судлагдахууныг оюутнуудад сурахад нь туслахаас
гадна баг болон ажиллах, бие даан суралцах, төрөл бүрийн эх сурвалжаас
мэдээлэл хайх, шийдвэр гаргах, бичих болон олны дунд харилцах арга барил
эзэмшиж асуудал шийдвэрлэхэд нь тусална (Prince, 2004).
Хамтран суралцах сургалт (Cooperative Learning)
Хамтран суралцах сургалт бол жижиг багийн бүтцэд суурилах ба оюутнууд
өөрсдөө бас бие биенийгээ сургахын төлөө хамтран ажиллана (Johnson,
Johnson & Smith, 1998). Фелдер, Брент нар (1994, 2007) хамтран суралцах
сургалтыг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:
Эерэг харилцаа холбоо: Багийн гишүүд зорилгодоо хүрэхийн тулд бие биедээ
итгэх шаардлагатай. Хэрэв аль нэг гишүүн өөрийн хариуцсан ажлаа хийгээгүй
бол бусдыгаа хүнд байдалд оруулна.
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Хувь хүний хариуцлага хүлээх чадвар: Багийн бүх гишүүд хийж байгаа ажил ба
сургалтын материалаа хариуцах, тооцоотой байх хэрэгтэй.
Нүүр тулсан харилцаа: Зарим багийн ажлын үед оюутнууд ганцаараа эсвэл
хуваагдан даалгавраа гүйцэтгэдэг ч зарим тохиолдолд харилцан хамааралтай
ажиллах шаардлагатай болно. Энэ үед багийн гишүүд эргэх холбоотой байж
нэгийгээ сорих төдийгүй магадгүй хамгийн чухал байж болох бие биедээ заах,
нэг нь нэгийгээ дэмжиж ажиллана.
Цогц чадвар: Итгэлцэл бий болгох, манлайлах, шийдвэр гаргах, харилцах
төдийгүй сөргөлдөх үед ч удирдахчадвартай байх, өөрийгөө хөгжүүлэх цогц
чадвартай болох, хослуулж сурахад нь оюутнуудад туслаж дэмжинэ.
Багийн ажиллагаа: Багийн гишүүд зорилт дэвшүүлж, багаараа юу сайн хийж
байгаагаа үе шаттайгаар үнэлэн цаашид илүү үр дүнтэй болгохын тулд хийх
өөрчлөлтүүдөө тодорхойлно.
ADPT АРГА
ADPT (Судалгаа, Зохиомж, Програмчлал, Туршилт) бол Асуудалд суурилсан
(PBL-Problem Based Learning) болон хамтран суралцах аргад (Зураг 1)
үндэслэсэн сургалтын идэвхтэй хэлбэрт хамаарагдах бөгөөд програм бичих
уламжлалт дөрвөн үе шатаас (цутгалангийн загвар ч гэж нэрлэгддэг)
(Pressman, 2009) бүрдэнэ. Энэхүү арга нь хатуу дараалсан үе шаттай ба үе
бүрт дараагийн шатны төлөвлөлтийн талаарх төсөөлөл бүрдсэн байна.

Зураг 1. ADPT аргын үндэс

Багш бол хичээл хөтлөн явуулагчийн үүрэг гүйцэтгэх баүйл ажиллагааны хатуу
төлөвлөгөө баримталж оюутнуудыг үе шат бүрт нь удирдан чиглүүлнэ.
Оюутнууд өгөгдсөн асуудлын орц, явц, гарц, тэдгээрийн хязгаарыг тодорхойлох
ёстой. Түүний дараа тэд өөрсдийн шийдлийг дараах дарааллын дагуу зохиож
бий болгон бүтээсний дараа шалгах болно.
Удиртгал хэсэг

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
271

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Багш макромедиа флаш дээр хийгдсэн жишээ анимаци үзүүлнэ. Түүний дараа
багш ангид асуултууд асуух ба оюутнуудаас тухайн асуултын хариултыг авна.
Хугацаа 10 минут.
Багуудад хуваах хэсэг
Оюутнуудыг N тооны багт хуваана. Баг бүр 3-4 гишүүнтэй байх ёстой. Багийн
гишүүдийг тэгшитгэх шаардлагатай ба ихэвчлэн дөрөвт хуваагдахаар байна.
Багуудыг Т1 ... ТN дугаарлана. Хугацаа 5 минут.
Багш баг бүрт дөрвөн асуулт бүхий даалгавар – Pj (j=1…4) өгч суралцах
дараалал тайлбарлан хэрэгцээт материал, бичлэгийн форматыг дамжуулан
тараана. Хугацаа 5 минут.
Суралцах дараалал
Баг бүр (Ti, i=1,2…N) Зураг 2-т үзүүлсэн асуудал шийдвэрлэх дарааллын дагуу
даалгавар гүйцэтгэнэ. Дараалалд харуулсанчлан баг бүр програм бичих
уламжлалт Судалгаа, Зохиомж, Програмчлал, Туршилт гэсэн дөрвөн үешатаар
(цутгалангийн загвар) өөр өөр асуудлыг шийдэх ба нэг багийн нийлүүлэх ажил
дараагийн багийн оролт болно. Жишээлбэл нэгдүгээр баг P1 асуудалд судалгаа
хийхээс эхэлнэ. Зураг 3-т харуулсанчлан судалгааны жишиг загварын дагуу үр
дүн гарах бөгөөд үр дүн тодорхой ойлгомжтай байх шаардлагатай.Нэгдүгээр
багийн ажил хоёрдугаар багийн оролт болжзохиомжлох шат урсгал диаграм
байгуулна. Гуравдугаар баг хоёрдугаар багийн энэхүү урсгал диаграмын дагуу
програм бичнэ. Эцэст нь гуравдугаар багийн бичсэн програмыг дөрөвдүгээр баг
ажиллуулан туршина. Хугацаа 60 минут.
Төгсгөлийн хэсэг
Багш хичээлийн явц, багийн үр дүн, оюутны сургалтыг дүгнэн илүү сайн
гүйцэтгэх, цаг хугацаагаа хянах, багийн гишүүд ачааллаа зөв тохируулахын
тулд анхаарах зүйлсийг сануулан хэлнэ. Хугацаа 10 минут.

Зураг 2. Багийн ажил гүйцэтгэх дараалал

Суралцах хугацаа нийт 90 минут. Хүснэгт 1-т баг бүрийн ажил гүйцэтгэх
ADPT(Судалгаа, Зохиомж, Програмчлал, Туршиж шалгах) дараалал үзүүлэв.
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Хүснэгт 1. ADPT дараалал
ADPT дараалал

Баг
T1

P1A-P4D-P3P-P2T

T2

P2A-P1D-P4P-P3T

T3

P3A-P2D-P1P-P4T

T4

P4A-P3D-P2P-P1T

Зураг 3-т үе шат бүрийг харуулав. Судалгааны шатанд жишиг загвар хуудас
олгох бол зохиомжийн шатанд диаграм, програмчлалын шатанд код, туршиж
шалгах шатанд гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг нь дамжуулан өгнө.
Идэвхтэй сургалтын бусад аргатай харьцуулах нь
ADPT бол Програмчлалын лаборатори I хичээлд хэрэглэгддэг бөгөөд энгийн
дадлагын хичээлийг системчилдэг арга юм. Хэдийгээр компьютерийн
програмчлал сургах үйл ажиллагааг ADPT дэмждэг ч
энэ нь асуудалд
суурилсан сургалт, хамтран суралцах аргын аль алины элементийг өөртөө
агуулсан байдаг. Түүнчлэн Хүснэгт 2-т үзүүлсэн компьютерийн програмчлалын
домэйны техник, хэрэгсэлд бас суралцуулна. Асуудалд суурилсан сургалт (PBL)
нь баг доторх хамтын үйл ажиллагааг дэмждэг бол ADPT нь баг хоорондын
хамтын үйл ажиллагааг дэмждэг мөн PBL нь муу төлөвлөгдсөн асуудал
шийдэхэд, харин ADPT нь сайн эсвэл хагас төлөвлөгдсөн асуудал шийдэхэд
төвлөрдөг зэрэг ялгаатай талуудыг хүснэгтээс харж болох юм.

Зураг 3. ADPT аргын үе шат бүрийн дамжуулалт
Хүснэгт 2.
Идэвхтэй сургалтын аргын харьцуулалт
CDIO

Асуудлын

Хичээл

Харилцаа

Эерэг

Тодорхой

Рубрик

Багийн
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PBL

Хамтран
суралцах

төрөл

хөтлөгч
багшийн
үүрэг

харилцан
хамаарал

домэйн

Баг дотроо
нүүр тулсан

Х

үгүй

Х

жижиг

Х

Баг дотроо
нүүр тулсан

Х

үгүй

Х

жижиг

Х

Баг дотроо
болон баг
хооронд
нүүр тулсан

Х

програмчл
ал

Х

жижиг

Үр
дүн

Стандарт

2.1

7,8,11

Муу
төлөвлөгдсө
н асуудал

Х

2.1

7,8,11

ямар нэгэн

5,7,8,11

Төлөвлөгдсө
н болон
хагас
төлөвлөгдсө
н

2.1
ADPT
3.1

төрөл

ADPT арга нь CDIO ур чадварын жагсаалтын 2.1, 3.1 болон CDIO 5,7,8,11
дүгээр стандартыг дэмждэг. Тавдугаар стандарт ерөнхий түвшинд зохиох,
бүтээх чадварыг дэмжих бол долоодугаар стандарт хувь хүний болон хүмүүс
хоорондын харилцааг дэмжих олон талын чадвар суулгана. Наймдугаар
стандартын идэвхтэй сургалтын аргад суурилсан сургахуй, суралцахуй
хамаарна. Харин арваннэгдүгээр стандартаар хувь хүний болон хүмүүс
хоорондын харилцааны чадвар, бүтээгдэхүүн, үйл явц, систем бий болгох
чадвар зэргийг оюутан хир эзэмшсэн болохыг үнэлнэ.
ADPT арга хэрэглэх нь
Програмчлалын лаборатори I хичээлийн танилцуулга
Энэхүү хичээлээр оюутнууд өгөгдсөн асуудлын хүрээнд энгийн хэрэглэгдэхүүн
ашиглан компьютерийн програм зохиоход суралцах ба тэдний багаар ажиллах
чадварыг хөгжүүлнэ. Хүснэгт 3-т Шинжлэх ухаанымэдлэг (CDIO 1.2), Хувь хүний
болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлага (CDIO 2.1), Хүмүүс хоорондын
харилцааны чадвар: Багийн ажил ба харилцаа (CDIO 3.1)-г нэгтгэсэн сургалтын
үр дүнг харуулав.
Хүснэгт 3. CDIO ур чадвар Програмчлалын лаборатори I хичээлийн уялдаа
Програмчлалын лаборатори I хичээлийн сургалтын үр дүн
1.2 Алгоритмын суурь, өгөгдлын бүтэц, програмчлалын хэл

Шинжлэх ухаанымэдлэг

Хувь хүний болон мэргэжлийн

1.2.1

Програм хангамжийн хөгжлийн үе шатуудыг тайлбарлах

1.2.2

Өгөгдсөн асуудлын оролт, гаралт, хязгаарыг
тодорхойлох

1.2.3

Алгоритмын техник ашиглан шийдэл гаргах

1.2.4

Програмчлалын хэлээр алгоритм бичих

2.1 Тодорхойлж болохуйц хэсгүүдэд хуваан асуудалд дүн
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ур чадвар, хандлага

шинжилгээ хийх, шийдэл санал болгох

Хүмүүс хоорондын
харилцааны чадвар: Багийн
ажил ба харилцаа

3.1 Бие дааж болон баг дотроо харилцан холбоотой ажиллах

Тус хичээл долоо хоногт 5 цаг орно. Програмчлалын лаборатори I хичээлийн
2013 оны хоёрдугаар улиралд 24, 29 оюутантай хоёр тусдаа анги хамрагдав.
Улирлын явцад туршсан гурван жишээ асуудлыг Хүснэгт 4-т үзүүлэв.
Хүснэгт 4. ADPT аргаар шийдвэрлэх асуудлын жишээ
Товч тайлбар

ADPT асуудал
ADPT1. Төгөлдөр
хуурын аялгуу

ADPT аргын дагуу төгөлдөр хуурын 8 эгшиг (до-ре-ми...соль) загварчлах
чадвар хөгжүүлэх. Эгшиг бүр ялгаатай дуугарах ёстой ба * товчлуур
дарахад програм ажиллаж дуусахаар байна.

Машины

ADPT аргын дагуу С хэл дээр ASC II үзүүлэлт ашиглан хөдөлгөөнт
механизмзагварчлах чадвар хөгжүүлэх. Хөдөлгөөнт механизм баруун
тийш 1 секундын дараа хөдлөх ёстой. Эхний байршил болон хурдыг
тохируулна (тогтмол гэж тооцно). Зарим оюутнуудын хувьд шулуунаас
муруй траектороор механизмаа явуулж эцсийн зогсоолд хүргэхийг тооцож
гаргах нь амаргүй байдаг бөгөөд осолдвол шууд дуусна.

ADPT2.
осол

ADPT3. Бичиглэл

ADPT аргын дагууИспани хэлээр бичигдсан текст боловсруулах чадвар
хөгжүүлэх. Текстэнд байгаа гийгүүлэгч, эгшиг болон үгийн тоо тоолж
зогсох үгийг тодорхойлох шаардлагатай.

Бүтээгдэхүүн-явцын рубрик
Маш сайн (5
оноо)

Сайн (4оноо)

A

Асуудлын орц,
гарц,
хязгаарлалт
бүрэн
тодорхойлно.

D

P

Дунд (3оноо)

Муу (2оноо)

Хангалтгүй (1
оноо)

Асуудлын
дийлэнхорц,
гарц,
хязгаарлалтыг
тодорхойлно.

Асуудлынзарим
орц, гарц,
хязгаарлалтыг
тодорхойлно.

Асуудлынбага
хэмжээний орц,
гарц,
хязгаарлалтыг
тодорхойлно.

Асуудлын орц,
гарц,
хязгаарлалтыг
тодорхойлж
чадахгүй.

Псидокодоор
алгоритм зөв
зохиох ба
өгөгдөл зөв
шалгана.

Псидокодоор
алгоритмын
ихэнхийг зөв
зохиох
баөгөгдөл зөв
шалгана.

Псидокодоор
алгоритм зөв
зохиох
боловчөгөгдөл
зөв шалгахгүй.

Псидокодоор
зохиосон
алгоритм муу ба
шалгах өгөгдөл
байхгүй.

Алгоритм болон
шалгах өгөгдөл
хоёулаа буруу
байна.

Алгоритм
хөрвүүлэх ба
диаграммын
дагуу ажиллана.
Оюутнууд ямар
нэгэн
тусламжгүйгээр

Алгоритм
хөрвүүлэх ба
оюутнууд
багахан
тусламж аваад
утгын алдаагаа
засах

Алгоритм
хөрвүүлэх ба
багшийн
тодорхой
хэмжээний
тусламжтайгаар
оюутнууд утгын

Псайнт хэрэгсэл
ашиглан
псидокодоор
зөвхөн
алгоритм
харуулах ба
багшийн

Алгоритм
хөрвүүлж
чадахгүй байна.
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T

утгын алдаагаа
засах чадвартай
байна.

чадвартай
байна.

алдаагаа засах
чадвартай
байна.

тусламж авсан
ч оюутнууд
алдаагаа засах
чадваргүй
байна.

Өгөгдөл
шалгахад 90%аас илүү код нь
ажиллана.

Өгөгдөл
шалгахад 71% 90% код нь
ажиллана.

Өгөгдөл
шалгахад 50%70% код нь
ажиллана.

Өгөгдөл
шалгахад 50%аас бага код нь
ажиллана.

Өгөгдөл
шалгахкод
ажиллахгүй.

Зураг 4. Бүтээгдэхүүн-явцын рубрик

Багийн ажлын рубрик

Хандлага
(10%)

Хөгжүүлэ
лт (10%)

Ажлын
чанар
(20%)

Асуудал
шийдвэр
лэх
(40%)

Маш сайн (5
оноо)

Сайн (4оноо)

Дунд (3оноо)

Муу (2оноо)

Хангалтгүй (1
оноо)

Багийн бусад
гишүүдийн
ажлыг нийтийн
дунд огт
шүүмжлэхгүй,
зорилгодоо
үргэлж эерэг
хандлагатай.

Багийн бусад
гишүүдийн
ажлыг нийтийн
дунд бараг
шүүмжлэхгүй,
зорилгодоо
үргэлж эерэг
хандлагатай.

Багийн бусад
гишүүдийн
ажлыг нийтийн
дунд
заримдаа
шүүмжлэх ба
заримдаа
сөрөг
хандлагатай.

Багийн бусад
гишүүдийн
ажлыг нийтийн
дунд ихэнхдээ
шүүмжлэх ба
ихэвчлэн
сөрөг
хандлагатай.

Багийн бусад
гишүүдийн
ажлыг
нийтийн дунд
ихэнхдээ
шүүмжлэх ба
үргэлж сөрөг
хандлагатай.

Багийн бусад
гишүүдтэй
хамтран ажлаа
төлөвлөж
бэлтгэнэ.
Хүснэгт,
диаграм хийхэд
бусдыгаа
дэмжин
хөгжүүлнэ.

Хүснэгт,
диаграм
хийхэд
бусдыгаа
дэмжин
хөгжүүлнэ.

Хүснэгт,
диаграм
хийхэдбусдыг
аа
заримдаадэмж
инэ.

Хүснэгт,
диаграм
хийхэд
бусдыгаа
хааяа л
дэмжинэ.

Хүснэгт,
диаграм
хийхэд
бусдыгаа
дэмжихгүй,
хөгжүүлэлт
хийхгүй.

Ажлаа дээд
зэргийн
чанартай
хийнэ.

Ажлаа сайн
түвшинд
чанартай
хийнэ.

Ажлын
чанараа
баталгаатай
болгохын тулд
зарим үед
бусад багийн
туслалцаа
авна.

Ажлын
чанараа
баталгаатай
болгохын тулд
ихэнх үед
бусад багийн
туслалцаа
авна.

Ажлын чанар
муу,дандаа
бусад багийн
туслалцаа
авна.

Асуудал
шийдвэрлэх
шийдэл хайх ба
санал болгоно.

Бусдын санал
болгосон
шийдэл
боловсронгуй
болгоно.

Асуудал
шийдвэрлэх
шийдэл
боловсронгуй
болгоно.
Зарим үед

Санал
гаргахгүй,
шийдэл
боловсронгуй
болгохгүй ч
бусад багийн

Асуудал
шийдвэрлэх
гэж оролдлого
хийхгүй
байна.
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санал гаргана.

Бусадтай
ажиллах
(20%)

Бусдын хүчин
чармайлтыг
дэмжин тэднийг
сонсож санал
хуваалцдаг
байна. Багийн
гишүүд
хамтдаа
ажиллахыг
дэмжинэ.

Бусдын хүчин
чармайлтыг
ихэвчлэн
дэмжиж санал
хуваалцдаг
байна. Багийн
гишүүд
хамтдаа
ажиллахыг
дэмжинэ.

Заримдаа
бусдын хүчин
чармайлтыг
дэмжиж санал
хуваалцдаг
байна.

гишүүдийн
санал
болгосон
шийдлийг
оролдож үзнэ.

Хааяа бусдыг
сонсожсанал
хуваалцах ба
хүчин
чармайлтыг
дэмжинэ.

Бусдыг ба
хүчин
чармайлтыг
дэмжихгүй,
сонсохгүй,
санал
хуваалцахгүй
байна.

Зураг 5. Багийн ажлын рубрик

ADPT аргаар суралцсаныг үнэлэх нь
Чилийн Ариун Католокийн Их Сургуулийн үнэлгээний систем 1-7 бүхий оноо
байдаг. Тиймээс рубрикт үзүүлсэн оноог сургалтын эцсийн үнэлгээг гаргахдаа
өөрийн сургуулийн мөрддөг оноо руу хувиргах шаардлагатай. Хувиргахдаа
бүтээгдэхүүн- явцын үнэлгээ нийт онооны 80%, багийн ажлынүнэлгээ нийт
онооны 20% байхаар тооцно.
ADPT дарааллын асуулга
Энэхүү асуулгад нэр бичих шаардлагагүй бөгөөд ADPT аргаар явуулсан сургалтын үйл
ажиллагааны талаарх таны бодлыг мэдэх болно.
А. ADPT дарааллын тухай
Маш
тохиромжтой

Тохиром
жтой

Дундаж

Тохиро
мжгүй

Маш
тохиромжгүй

Тавьсан
зорилгодоо
хүрэхэд тус үйл
ажиллагаа
нийцтэй байгааг
үнэлнэ үү.

В. ADPT үйл ажиллагааны үр дүн болон ач холбогдол

С. ADPT үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхэд тулгарсан хүндрэл
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Зураг 6. Асуулгын жишиг хуудас

ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Зураг 6-д үзүүлсэн жишиг хуудсаар А хэсгээс авсан асуулгын үр дүнг Зураг 7-д
харуулав.

Зураг 7. ADPT аргын зохимжтой байдал

Оюутнуудын 84% нь сургалтын үр дүн эзэмшихэд ADPT1 ажиллагаа
тохиромжтой, маштохиромжтой гэж үнэлжээ.ADPT2, ADPT3 ажиллагааныхувьд
дээрх үзүүлэлт 76% ба 96% гэж гарсан байна.
ADPT ажиллагааны тухай зураг 6-д үзүүлсэн асуулгын жишиг хуудсаар В болон
С хэсгээс авсан оюутнуудын саналыг нэгтгэн үзэв.Нэгтгэн харахад “ADPT1
ажиллагаа хөгжилтэй байлаа. Энэ нь биднийг баг болон ажиллах нөхцөл
болсон ба би өөрийн санаагаа дэвшүүлэн асуудал шийдэхэд оролцож чадсан”,
ADPT2 ажиллагааны тухайд гэвэл “бид математик функц хэрэглэж сурсан
төдийгүй гадаадын номын сан хэрхэн ашиглахад суралцсан”, “Хөдөлгүүрийн
хөдөлгөөнтэй sin(x), cos(x) зэрэг математик функц холбож чадсан. Гайхалтай
байлаа” гэх зэрэг эерэг саналууд байна. Харин “Програмчлал хийх миний хувьд
хэцүү байв. Тиймээс ажлаа дуусгахад надад илүү их цаг хэрэгтэй байсан”,
“Ажиллагааны туршид ажлын дараалал ямар байх байсныг би мэдээгүй” зэрэг
сөрөг сэтгэгдэл ирсэн нь бидний хувьд цаашид сайжруулах, асуудлыг илрүүлэх
боломж олгож байна.
Хүснэгт 5
Үнэлгээнд гарсан өөрчлөлт
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II-2011

Тэнцсэн
хувь
Дундаж (1-7
оноо)

II-2012

II-2013

Сорил
1

Сорил
2

Сорил
3

Сорил
1

Сорил
2

Сорил
3

ADPT
1

ADPT2

ADPT3

15%

38%

19%

30%

35%

40%

80%

85%

72%

2,8

4,2

3

3,5

4,4

4,6

5,9

5,5

5,2

ДҮГНЭЛТ
ADPT арга нь CDIO наймдугаар стандарт нэвтрүүлэхэд үр дүнтэй болохыг мөн
Ариун Католикийн Их Сургуулийн Инженерчлэлийн сургуулийн 3 дугаар курсын
ангийнханд сургалтын идэвхтэй аргын хэрэглээ нэмэгдүүлэхэд тустай болохыг
бид олж тогтоолоо (Martínez et al., 2013).Түүнчлэн хичээлийн хөтөлбөрт
заагдсан багаар ажиллах, задлан шинжлэх, асуудал шийдвэрлэх CDIO ур
чадвар олгоход ADPT арга нөлөөтэй болох нь харагдсан. ADPT арга
оюутнуудыг өөр хоорондоо ач холбогдолтой харилцаа үүсгэх, бусад багуудтай
хамтран ажиллах нөхцөл бүрдүүлэн идэвхжүүлэх замаар компьютерийн
програмчлал хичээл сургахад тус болно гэдэг итгэлийгбидний урьдчилсан үр
дүн төрүүлж байгаа бөгөөд энэ нь CDIO 7,11 дүгээр стандарттай
холбогдоно.Оюутны дүн болон ADPT аргын тухайоюутнуудын ойлголт хоёулаа
эерэг үр дүн харуулж байна. Зарим оюутны хувьдсайн эсвэл хагас
төлөвлөгдсөн асуудал даалгасан ч гэсэн шаардлагатай мэдээлэл хайх,
ажиллах зарчмыг сайн мэдэхгүйн улмаас хүндрэлтэй хэмээсэн байв. Энэхүү
дутагдлыг дараагийн улиралд зөвлөгч шууд оюутантай харьцан зөвөлгөө өгөх,
баг бүрт тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлыг тодорхойлох, тэдэнд тайлбарлаж
өгөх эсвэл оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх замаар засаж болох юм. Нөгөө талаас
“бүгдийг хянах, санаагаа хуваалцах, асуудал шийдвэрлэх, хэлэлцэх нь өөрөө
хэцүү учраас асуудал төвөгтэй байдаг” гэсэн хэллэгээр дамжуулан оюутны
сургалтын болон бодит нөхцөлд багаар ажиллах хүндрэлтэй танилцаж байгаа
нь энэ гэж хэлж болно. Хэдийгээр CDIO 5 дугаар стандарт дэмжин суурьтүвшинд зохиох, бүтээх чадвар олгоход ADPT аргыг хэрэглэсэн ч дараагийн
түвшинд Програм хангамжийн инженерийн төсөл хичээлд тохируулан ашиглаж
болох юм. Програм хангамжийн инженерийн төсөл хичээлд одоогийн байдлаар
PBL арга хэрэглэж байна.
Ариун Католикийн Их Сургуулийн Инженерчлэлийн сургууль оюутан-төвтэй
арга нэвтрүүлэх систем бий болгохоор ажиллаж байна. Олон талын
мэргэжлийн боловсролтой оюутан бэлтгэхийн тулд шинжлэх ухааны мэдлэг мөн
багаар ажиллах чадвар, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, шийдвэр гаргах чадвар зэрэг
төлөвлөгөөнд заагдсан ур чадвар олгохын давуу талыг багш нарт ойлгуулсан.
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ХУРААНГУЙ
CDIO заах аргын философийн дагуу "Танхимын гурвалын" болон "Механик
Инженерийн туршилтын технологи" хичээлийн сэдвээр “Сургуулийн дараах практик
гурвалын" зарчмыг хэрэгжүүлсэн сургалтын шинэчлэлийн санааг танилцуулж байна.
Энэхүү өгүүллэгт сургалтын үйл явцад үндсэн онолыг сурах бичиг, мультимедиа болон
судалгаагаар хэрхэн олгох талаар болон хичээлийн дараах "гурвал”-ын зарчмаар
оюутнуудын суралцах үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулах талаар дурьдлаа.
Инженерийн туршилт хийх сургалтанд хамрагдсанаар оюутны бие даан суралцах
чадвар, инженерийн ухаан, практик чадварыг гурван түвшний төслүүд хэрэгжүүлэх
бөгөөд инженерийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ онолд бүрэн суралцаж, оюутнууд
идэвхижиж бүтээлч, дизайны ур чадвар, багийн сэтгэлгээ нь хөгжидөг. Инженерийн
сургалтыг "гурвалсан" зарчимтай холбосноор идэвхтэй сургалтын хандлага тогтоход
чухал нөлөөтэй юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ : CDIO, ангийн сургалтын зохион байгуулалт-the design of classroom
teaching, туршилтын сургалт - experiment teaching, төсөлд суурилсан сургалт- projectbased teaching, CDIO стандартууд: 1,2,3,6,8,11
1. ОРШИЛ
Инженерийн туршилтын ажил нь шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжлийн оюутнуудын
эзэмшсэн байх ёстой үндсэн чадвар юм. "Механик инженерийн туршилтын технологи"
хичээл нь инженерийн мэргэжлийн оюутнуудын үндсэн технологийн хичээл бөгөөд
өргөн мэдлэг, хурдтай шинэчлэгдсэн агуулга, хүчтэй дадлага шаардсан онцлогтой юм.
Тиймээс динамик шинжтэй ийм шинэчлэлийн явцад сургалтын агуулга, заах арга
барилыг "оюутны боломжийн матриц"-ийн сургалтын шаардлагад нийцүүлж байх
ёстой.
CDIO үзэл баримтлал дээр тулгуурлан мөн олон жилийн багшлах дадлага
туршлагадаа үндэслэн бид энэхүү заах аргыг санал болгож байна.
2. АНГИАР ХИЧЭЭЛ ЗААХ ГУРВАЛ
2.1 Сурах бичгийн агуулгад тулгуурлан үндсэн онол болон суурь үзэл
баримтлалын зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн нь
Үндсэн онол, үзэл баримтлал нь мэдээж хичээлийн тулгын чулуу болдог. Ангид
хичээллэх үндсэн шаардлага нь оюутнууд сургалтын чанарыг ойлгож практик дадлагыг
дээшлүүлэхдээ үндсэн сургалтын онолыг үл тоомсорлож болохгүй. Оюутнууд томъёо
болон теорем нотлох замаар үндсэн онолыг бүрэн эзэмшсэн байх ёстой. Бид
оюутнуудын нягт нямбай суралцах хандлагыг төлөвшүүлэн төсөлд суурилсан
сургалтаар "санаа" болон "загвар" гаргах байдлаар онолын суурийг тавих болно.
Жишээ нь: Энэ хичээлийн үндсэн онол нь сигналын хугацааны домэйны болон
давтамжийн домэйны анализ бөгөөд механикийн чиглэлийн оюутнуудад сургалтанд
хамаарна. Оюутны хувьд үл үзэгдэгч "сигналыг" ойлгох нь ихэвчлэн хэцүү байдаг.
Иймээс зохиогчдын хувьд бид онол заах аргыг тайлбарлахыг хичээлээ. Бидний хувьд
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эхний алхамдаа инженерийн туршилт явуулан маш олон тооны сигналын хэлбэлзлийн
өгөгдөл болон сигналын тодорхойлолтыг цуглуулдаг бөгөөд дараа нь виртуал
хэрэгсэлийн технологийг ашиглан сигналын хугацааны домэйн ба давтамжийн
домэйныг хийсвэрээр бий болгоход ашигладаг. Бий болсон домэйны харагдах
байдлын эфектээс хамааран оюутнууд сигналын талаарх харааны (нүдээр харсан)
ойлголттой болж онолын деривацийн үйлчлэлээр харагдах байдлаас рациональ
(урьдчилан таамаглах) шинж чанартай мэдлэгтэй болно. Үүний зэрэгцээ оюутнууд
үндсэн онол, сигналын шинжилгээний үндсэн аргуудыг дасгал сургалтаар эзэмшсэн
юм.
2.2 Оюутны харах өнцгийг өргөжүүлэхийн тулд мультимедиа хөгжүүлэлт
хэрэглэсэн нь
Сургалтын орчин үөийн арга хэрэгсэл болох мультимедиа технологи нь "Механик
инженерийн туршилтын технологи" хичээлийн заах арыг сайжруулахад чухал үүрэг
гүйцэтгэсэн юм. Юуны өмнө, бид самбар дээр үзүүлж чадахгүй, нүдээр ажиглах
боломжгүй байгаа зарим нэг үзэгдлийг (феномен) анимаци, зурагт мэдээллийн хэлбэрт
шилжүүлэн өөрчлөж оюутнуудад үзүүлсэн. Хоёрдугаарт, бид мультимедиа хичээлээр
дамжуулан инженерийн динамик шинжилгээ хийх үйл явцын төсөөлөл бий болгосноор
оюутан инженерийн туршилтын талаар мэдлэгтэй болоход нь тусладаг. Гуравдугаарт,
мультимедиа технологиор дамжуулан бид зөвхөн сурах бичгийн агуулгыг өргөжүүлэх
бус мөн өөрсдийн сурагчдад дотоодын болон гадаадын багш нарын эрдэм
шинжилгээний судалгааны үр дүнг танилцуулдаг. Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний
ололтын талаарх оюутны ойлголтыг өргөжүүлэн нэмэгдүүлэхийн тулд энэхүү заах
аргыг ашиглаж байна.
Жишээ нь: "Хүнд машин механизмын динамик шинж чанарын туршилт судалгаа, дүн
шинжилгээ хийх арга", “Голын хүч хэмжигч ба хаалттай хүрдний хяналтын систөм",
"Зургаан хэмжээст хүч мэдрэгчийн хэрэглээ ба хөгжүүлэлт " гэх мэт их сургуулийн
судалгааны ололтыг танилцуулахдаа мультимедиа хичээлийг ашиглаж байна.
Ингэснээр оюутны мэдлэгийг нэмэгдүүлж хийх ёстой гурван төслөө амжилттай
хэрэгжүүлэхэд нь туслаж, өөртөө итгэх итгэлийг нь сайжруулдаг.
"Гурвалсан" заах аргын нөлөөг сайжруулахын тулд багш нар танхимын сургалтыг
анхааралтайгаар зохион байгуулах ёстой. Ямар төрлийн мэдлэгийг самбарт харуулах,
ямар төрлийн мэдлэгийг дадлагаар хийлгэх, дараа нь хэрхэн сурах бичиг болон
дадлагыг холбохоо тооцох ёстой. Үүний зэрэгцээ, хичээлийн явцад өөрсдийн
шинэчлэл, хувийн шинж чанарыг илэрхийлэн виртуал хэрэгслийг эзэмших, номын
агуулгыг зүгээр л дэлгэцэн дээр зөөсөн байдалтай бэлддэг уйтгартай онолын агуулгаас
зайлсхийх ёстой.
2.3 Шинжлэх ухааны судалгааны төслийн жишээгээр бүтээлч сэтгэлгээг
хөгжүүлэн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх нь
"Механик инженерийн туршилтын технологи" хичээлийн инженерийн сургалтын үйл
ажиллагаа нь үйлдвэрийн сургалтаар орно гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлал
юм. Инженерийн сургалтын үйл ажиллагаа нь сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сурган
заах арга зүйг даган төслийн хэсгүүдэд хуваагдах бөгөөд төслийн агуулга нь
инженерийн туршилтын үзэл баримтлалын тогтолцоог ойлгоход нь оюутанд туслах
ёстой.

Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,
June 16-19, 2014.
282

CDIO-ийн 2014 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Сургалтын үйл явцад боомтын ачигч платформын чичирхийлэлийн алдааны
оношлогоонд хийсэн төслийг жишээ болгон танилцуулж байна. Сургалтын хөтөлбөр,
сургалтын хуваарийн дагуу төслийн агуулга нь гурван хэсэгт хуваагдана. Үүнд: сэдвийг
танилцуулж, сигналын анализийн агуулгын судалгаанд мультимедиа хичээлийн тоног
төхөөрөмж ашиглах; хэмжсэн сигналыг урьдчилан таамаглах ба шаардлагатай
нөхцөлд сигналын шинж байдлын төсөөллийг хэрхэн гаргасныг оюутнуудаас асуух,
дараа нь тэд сигналыг хэрхэн хүлээж авах, хэрхэн боловсруулах талаар судлах ёстой.
Мэдрэгчийн бүлгийг судлах үед мэдрэгчийг хэрхэн сонгох схемт ажлыг оюутнууд
өөрсдөө хийж үзүүлдэг. Туршилтын систөмийн шинж чанарыг үзэж дууссаны дараа
оюутнууд энгийн механик төхөөрөмж хийж, туршилтын төлөвлөгөө боловсруулан блок
схемийг зурах бөгөөд үүнийг төслийн явцад өмнө хэмжсэн үр дүнтэйгээ харьцуулан
ижил төстэй болон ялгаатай байдлын талаар хэлэлцүүлгэ хийнэ. Ийм байдлаар бид
тодорхой төсөлтэй оюутнуудыг танилцуулж тэд төслийн гишүүний байдлаар оролцож,
төсөлд өөрсдийн зөвлөгөөг өгөх юм. Эцэст нь оюутан маш их урамшиж бид ч сайн заах
аргатай болно. Зарим оюутнууд шууд төгсөлтийн дараах судалгааны чиглэлээ механик
тоног төхөөрөмжийн оношлол болгон сонгож байв. 1-р зурагт машин ачих краны
платформын чичиргээний сигналын хугацааны домэйн, давтамжийн домэйны шинж
чанарыг харуулж байна.

Зураг1. (a) Усан онгоцны өргөгч краны доргилтын үзүүлэлтүүд,
(b) Доргилтын сигналын долгион

"Гурван үө шаттайгаар" заах аргаар бид инженерийн суурь практикт онолын нэгдмэл
ойлголтыг нэгтгэн эцэст нь шинжлэх ухаан, инженерийн чиглэлээр оюутанд чадвар
суулгах суурийг бий болгов.
3. ХИЧЭЭЛИЙН ДАРААХ ГУРАМСАН ДАДЛАГА
3.1 Даалгавар биелүүлэх
Даалгавар биелүүлэх сургалт нь даалгавар биелүүлэх “үндсэн” ба “өргөжүүлсэн”
сургалтуудаас бүрдэнэ. Даалгавар биелүүлэх “үндсэн сургалт” нь сурах бичиг ашиглан
гэрийн даалгавар хийх байдлаар үндсэн онол болон үндсэн суурь ойлголтуудын
дасгал байна. Оюутнууд үзэл баримтлалын талаарх асуултууд, зайлшгүй чухал
дасгалууд
дээр
төвлөрөн
хатуу
байр
суурьтай
ойлголтод
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хүрдэг.

Зураг2. (a) Даалгавар биелүүлэх сургалтын тайланг оюутан тавьж байна; (b) Оюутны
далгаавруудыг багш нэгтгэж байгаа нь

Даалгавар биелүүлэх “Өргөжүүлсэн дасгал” сургалт нь сурах бичгийн агуулгаас
гадуурх үйлдвэрлэл, амьдралтай нягт холбоотой туршилт юм. Оюутнууд
аргачлалуудын зарчмыг ойлгосноо харуулах, сигналын дүн шинжилгээ хийх аргыг
тайлбарлах, туршилтийн баримтыг бичгийн хэлбэрээр системчлэн туршихдаа багаар
ажиллаж, тайлан гаргадаг. Бид энэ “өргөжүүлсэн дасгалын” үед сургалтаар дамжуулан
заах арга болон хэлэлцүүлэгт оролцох оюутны урам зоригийг дэмждэг юм. Үүний
зэрэгцээ бид лекцийн агуулгын хураангуй бичүүлэх байдлаар оюутнуудын
хураангуйлан дүгнэх чадварыг хөгжүүлэх зорилготой байдаг.
3.2 Туршилт явуулах дадлага
CDIO инженерийн боловсрол нь практик заах болон чадварыг бий болгоход их ач
холбогдолтой "хийнгээ суралцах" аргачлалыг дэмждэг юм. Тиймээс, туршилтын
сургалтын хичээл нь “Сургуулийн дараах практик гурвалын" чухал холбоос болох юм.
Туршилтын инженерчлэлийг бэхжүүлэх, түүнчлэн мэдлэгтэй холбогдох байгалын
хуулийн дагуу бид хоёр модуль туршилтын схем баталсан. Эхний модуль нь үндсэн
туршилтын модуль бөгөөд нь голдуу виртуал технологи дээр суурилсан мэдрэгчийн
ажиллах зарчим, түүний шалгалт, тохируулгын туршилт, мэдээлэл олж аван дүн
шинжилгээ хийх систөмийг багтаана. Гол зорилго нь оюутнуудын үндсэн туршилтын ур
чадварыг хөгжүүлэх, сургалтын агуулгын талаарх ойлголтыг нь гүнзгийрүүлэх явдал
юм. Хоёр дахь модуль нь инженерийн сорилт туршилт, үндсэн туршилтын өргөтгөсөн
агуулгатай. Байгууламжийн байгаль дахь давтамжийн хэмжилт, роторын динамик
шинж чанарын туршилт зэрэг инженерийн туршилттай маш ижил нөхцөлийн
туршилтын агуулгатай байдаг. Энэ модулийн үед оюутнууд өөрсдийн хийсэн
туршилтын сэдэв болон дизайныг сонгож болох бөгөөд зэрэгцүүлэн гурван шатны
төслийн туршилтын агуулгыг хамт гүйцэтгэх боломжтой. Бид оюутнуудад сурах урам
зоригоо бүрэн дайчлан туршилт хийх боломжийг олгодог. 3-р зурагт туршилтын
сургалтын явцад оюутнуудын зохион бүтээсэн мэдрэгч болон роторын динамик
туршилт хийсэн төхөөрөмжийг харуулж байна.
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Зураг 3. Туршилтын сургалтын явцад оюутнуудын зохион бүтээсэн мэдрэгч болон
роторын динамик туршилт хийсэн төхөөрөмжүүд (a) төрөл бүрийн мэдрэгчүүд (b)
Оюутны гар хийцийн роторын динамик шинж чанар туршилтын төхөөрөмж

3.3 Гурван түвшинт дадлага
Сургалтын хөтөлбөр дэх гурван түвшинт төсөл нь хээрийн дадлага, үйлдвэрийн
дадлагаас ажиллагаа, туршилтын хувьд ялгаатай байдаг. Энэ төсөл нь сургалтын
агуулгыг гүнзгийрүүлэн, туршилтын сургалтын өргөжүүлсэн хэлбэр байх ёстой.
Оюутанд инженерийн практик чадвар, багийн хамтын ажиллагааны сэтгэлгээг
төлөвшүүлэхэд нь чухал ач холбогдолтой арга юм.
Гурван түвшинт төслийн хэрэгжилтийн явцад бид CDIO үзэл баримтлалыг дагасан.
Тиймээс, гурван шатны төслийг сонгон шалгаруулахдаа зөвхөн сургалтын агуулгын
нэгтгэл бус мөн мэргэжлийн онцлогийг тодотгосон байх ёстой. Үүнээс гадна
судалгааны тодорхой шинж чанарыг агуулна. Гурван түвшинт төслийн хүрээнд
оюутнууд инженерийн асуудлыг шийдвэрлэхэд онолын мэдлэгээ дайчлан мэдлэгээ
гүнзгийрүүлэхийн тулд ангид аль болох бага хугацаа зарцуулан дадлагын бүрэн
сургалтад хамрагдах хэрэгтэй болно.
Гурван түвшинт төслийг сонгон шалгаруулахдаа инженерчлэлтэй холбоотой жижиг
сэдвүүдэд хуваасан байдлыг анхаарна. Үүнд: жижиг элөктрон үйлдвэрлэл, тээврийн
хэрэгслийн кабины чичиргээ дуурайх туршилтын инженерчлэл,
Конвейерийн
дамжуулах үйл явцын параметрийн динамик шинж чанар, өрдийн ган бүтэцийн
давтамжийн туршилт хийх машин, лифтний өргөх механизмын динамик туршилт, олон
цэгтэй шафтийн мушгирах чичиргээ болон хурдны хязгаарын туршилт гэх мэт байна.
Эдгээр гурван төслийн явцад оюутан олон үйлдэлт жинлэх тэргийн төслийг дуусгаж,
Хэбэй мужийн Механикийн бүтээлч дизайны тэмцээнд оролцон шагналыг авсныг 4-р
зурагт харуулав. 4-р зурагт (а) жинлэх тэрэг болон түүний шагналыг гэрчилгээ, (б)
төрөл бүрийн электрон хэрэгслэлийн ажлуудын танилцуулгыг үзүүллээ.

Зураг 4. Гурван түвшинт сургалтын үр дүн
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(a) шагналын сөртификат; (b) Оюутны хичээлийн үзүүлбэр

Гурван түвшинт төсөл нь сургалтын шинэ платформ бөгөөд төслийн үзэл баримтлалыг
бий болгон, инженер хүнд байх ёстой чадваруудыг эзэмшүүлэн, бүтээгдэхүүний зохион
бүтээлтийн бүх циклийг дуусгах үйл явцад багийн мэргэн ухаан, хувь хүний үнэ цэнийг
хүлээн зөвшөөрөх чадварыг бүх оюутанд сургаж байна. Багш нарын хувьд зах зээлийн
судалгаа явуулах замаар бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг мэдэн маркөтингийн ойлголттой,
чадвартай оюутныг төлөвшүүлэхэд нь чиглүүлж байна. Оюутнууд гурван түвшинт
төслөөр өөрсдийн оюун ухаанаа дайчлан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэнээр урам зориг
орж шинэлэг, инновацилаг байх сэтгэлгээнд суралцсан юм.
4. ҮР ДҮН
Гурамсан заах аргаар дамжуулан бид хийсвэр онол болон практик үйл ажиллагааны
агуулын зөрчлийг арилгах туршилт шийдсэн. Оюутны мэдлэгийг өргөжүүлэн, бүтээлч
сэтгэлгээг соёолуулж, тэднийг практик ажлын чадварт сургаснаар бид зорилгодоо
хүрсэн. Бид багшлах болон инженерчлэлийн ялгааг багасгаснаар инженерийн
сургалтанд хамрагдсан оюутнууд болон багш нараас сайн үнэлгээ авсан юм.
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30. ХОЁР ӨӨР МЭРГЭЖЛИЙН ОЮУТНУУДЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СУРГАЛТ
СЕМИНАРТ НЭГТГЭН ХАМРУУЛАХ НЬ
Lennart Elmquist, Lars Eriksson
Department of Mechanical Engineering, Jönköping University, School of Engineering
Fredrik Ekman
Research and Development, Strömsholmen AB
ХУРААНГУЙ
Материал үйлдвэрлэл болон үйлдвэрлэлийн дизайны багш нар хамтдаа мэргэжлийн
түвшингийн сургалт явуулж янз бүрийн салбарын оюутнууд оролцсон юм. Бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлтийн чиглэлээр Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, материалын инженерчлэл болон
Үйлдвэрлэлийн дизайны хоёр өөр магистрийн хөтөлбөрийг судлан “Материалын
дизайн” гэж нэрлэдэг хичээлийг боловсруулан лекц, компьютерийн лаборатори, гэрийн
даалгавараас гадна нэг өдрийн турш оюутнууд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотой
асуудлыг хамтран шийдэх болсон юм. Оюутнуудыг хоёр хөтөлбөрөөс холимог
байдлаар оролцуулан баг болгон хуваасан байна. Семинарын ажлыг илүү бодитой
болгохын тулд компани дээр зохион байгуулсан юм. Оюутнууд өөрсдийн ажлыг
шийдвэрлэхээс өмнө тухайн компанийн хэрэглээнд гаргасан бүтээгдэхүүнтэй
танилцсан бөгөөд даалгаварын гол зорилго нь бүтээгдэхүүнийг судлаж, хэрэглээнд
ирээдүйд нэвтрүүлж болох санаа гаргах юм. Өдрийн семинарын үр дүнг компанид
танилцуулсан юм. Энэхүү өгүүллэгт семинарыг тодорхойлон тайлбарлаж, тухайн
семинарын талаарх оюутны болон компанийн санал, бодол эргэцүүлэлийг нэгтгэн
танилцуулж байна. Эцэст нь сургалтанд оролцсон оролцсон багш нар уг семинарын үр
дүн болон сурган заах арга зүйн ашиг тусын талаар мөн мөн дараагийн удаа хэрхэх
талаарх өөрсдийн санал бодлоо өгсөн. Энэ семинарын хувьд оюутнууд бодит нөхцөл
байдалд ажиллах, өөрсдийн мэдлэгийг хэрхэн ашиглах талаар дадлага олж авах
боломж байсантай адил семинар нь компанийн хувьд “нүд нээсэн” ажил болсон юм.
Мөн багш нарын хувьд энэхүү семинар нь сурган заах арга зүйн үүднээс төдийгүй
ирээдүйд ийм төрлийн семинар хэрхэн зохион байгуулж болох талаар сайн туршлага
болсон билээ.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Асуудалд суурилсан сургалт- Problem-based learning, сургалтын тусгал -reflective
learning, үйлдвэрлэлийн ач холбогдол - industrial relevance, T-хэлбэрт инженерчлэл -Tshaped engineering, CDIO стандартууд: 7, 8.
ОРШИЛ
Энэхүү өгүүлэгт тодорхойлсон семинарын суурь нь Jönköping их сургуулийн
инженерийн сургуулийн инженерийн боловсролын талаарх шинэ үзэл баримтлал
(Karltun, 2013 үзэх) бөгөөд багш нар болон үйлдвэрийн салбар хоорондын хамтын
ажиллагаанд анхаарлаа хандуулах явдал юм. Шинэ хичээлийн үйл ажиллагааг
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"Кампусаас гадуурх (off-campus) онол, практикийн хөгжил" (Eckert нар., 2013)-д
тусгасан байдаг. Энэхүү хичээлийн явцад оюутнууд ихэнх цагаа компанид зарцуулах ч
энэ нь заах сургалтын оролцоог нэмэгдүүлэх зөвхөн нэг хэсэг нь юм. Оролцоог
нэмэгдүүлэх бусад үйл ажиллагааны жишээ нь компаниуд дээр очих, үйлдвэрийн
ажилтан зочилон лекц уншдаг. Мөн хичээлийн явцад үйлдвэрийн өөр өөр төрлийн
төслүүдтэй танилцдаг. Энэхүү өгүүллэгт хамтын семинарыг их дээд сургуулийн 2 багш,
компанийн менежерийн бүлэг хамтран явуулж үр дүнг хэлэлцүүлсэн байдлыг оруулсан.
Багш нар болон оролцож буй компанийн ажилтнууд нь академик боловсрол болон
үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны өргөн туршлагатай хүмүүс байсан тул анх
хэлэлцүүлгэ хийснээс ойролцоогоор нэг жилийн дараа шууд хэрэгжүүлсэн юм.
Материал үйлдвэрлэл болон үйлдвэрлэлийн дизайны багш нар хамтдаа мэргэжлийн
түвшингийн сургалт явуулснаар инженерүүд болон үйлдвэрлэлийн дизайнеруудын
хооронд байгаа ангал дээгүүрх гүүр барьсан өвөрмөц үйлдэл юм. Зөвхөн багш нараар
тогтохгүй Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт,
материалын инженерчлэл болон Үйлдвэрлэлийн дизайны мэргэжлийн оюутнууд
хамрагдан бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхдээ инженерийн болон үйлдвэрлэлийн
дизайнерын өөр өөр байр суурьнаас хандан оновчлол хийсэн юм. Энэ нь мэдээж шинэ
зүйл биш ч өмнө нь энэ хоёр багш хамтдаа энэ хичээлийг орж байгаагүй юм. Сүүлийн
гурван жилийн турш энэ хоёр багш хамтдаа бакалаврын түвшинд материалын
инженерчлэл ба үйлдвэрлэлийн дизайны чиглэлээр бүтээгдэхүүний хөгжлийн тухай
хичээл орж байсан байна. Салбар дундын ийм хичээлээр оюутны багуудын харилцаа
сайжирч, салбар дундын ойлголт нэмэгдэн, тэдний ирээдүйн мэргэжилдээ хамтран
ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Өмнө нь Heinemann (2009) болон Elmquist
нар (2011) бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл явцыг сайжруулахад салбарын хэмжээнд
харилцах чадвартай Т-хэлбэрийн инженерүүд шаардлагатай байна гэдгийг хэлэлцүүлж
байсан. Бүтээгдэхүүн боловсруулах явцад өөрсдийн үүргийг сайтар мэдэж байх нь
компанийн хувьд илүү өрсөлдөх чадварыг ихэсгэдэг. Материал ба бүтээгдэхүүний
хөгжлийн үйл явцад Т-хэлбэрийн сэтгэлгээг илүү дэмжих нь үр дүнтэй байна.
Хичээлийн стандартыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:
"Бүтээгдэхүүн боловсруулах үйл явцын нэг чухал хэсэг нь тохиромжтой материалыг
сонгох тухай асуудал юм. Тиймээс хичээлийн ихээхэн хэсэг нь тодорхой бүтээгдэхүүн,
бүрэлдэхүүний хамгийн оновчтой материалыг сонгох мэдлэг, гүн гүнзгий ур чадвар
олгох зорилготой юм. Үүнийг хийхийн тулд бүтээгдэхүүн, түүний эрэлт хэрэгцээ,
хэрэглээний материалын шинж чанрын талаар сайтар ойлголттой болох хэрэгтэй.
Зөвхөн материалын механик, физик шинж чанарыг үзэж судлахаас гадна харагдах
байдал шинж чанарыг судлах юм. Бүтээгдэхүүний дизайн, зураг төсөл, хэрхэн
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх нь материал сонгоход нөлөөлж, улмаар дизайны
хэрэгсэлийг мэддэг болно. Материалын сонголт нь тогтвортой хөгжлийн талаасаа
байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлөх талаар хэлэлцэх болно."
Лекцэн дээр аль аль салбарын холбоотой сэдвүүдийг хамруулсан байх бөгөөд
компьютерийн лаборатори болон гэрийн даалгаврын сэдэв ч багтана. Компьютерийн
лаборатори дээр материалыг хэрхэн сонгох, хэрхэн программ хангамжийг ашиглан
оновчлох талаар үзнэ. Гэрийн даалгавраар зарим нэг програмуудаар материалыг
хэрхэн сонгож ашигласан аргачлалыг судлах юм. Магистрийн хөтөлбөрийн оюутан аль
хэдийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх талаар нийтлэг танилцуулах сургалтанд
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хамрагдаж үйлдвэрлэлийн дизайны багаж хэрэгсэл, аргыг хэрэглэж үзсэн байдаг.
Материалын дизайн хичээл нь англи хэл дээр явагддаг тул солилцооны хөтөлбөрийн
оюутнууд ч хамрагдаж болно. Тэгэхээр энэ хичээлд үнэндээ гурван өөр бүлэг, буюу
арван гурван орноос ирсэн гадаад оюутнууд хамтрах боломжтой юм. Ингэснээр зөвхөн
өөр соёлын ялгаагаар зогсохгүй янз бүрийн өмнөх туршлагатай оюутнуудын баг бүрдэх
юм.
Дээр дурдсанчлан “Материалын дизайн” хичээл дээр лекц, компьютерийн лаборатори,
гэрийн даалгавараас гадна нэг өдрийн турш оюутнууд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй
холбоотой асуудлыг хамтран шийдэх болсон юм. Өмнө үзсэн хичээл, мэргэжил болон
солилцооны оюутны байдлаас хамааран бүлгүүдэд хуваагдах бөгөөд сургалтын явцад
өрөөнд “цоожлогдон” хичээлийн явцад сурсан аргачлалаар асуудлыг шийдвэрлэх
болно. Семинар нь компани дээр явагдах бөгөөд семинар эхлэхээс өмнө бүтээгдэхүүн,
түүний хэрэглээний талаар танилцуулга хийгддэг. Семинарын даалгаварын гол
зорилго нь бүтээгдэхүүнийг судлаж, хэрэглээнд ирээдүйд нэвтрүүлж болох санаа
гаргах юм.
Энэхүү өгүүллэгт семинарыг тодорхойлон тайлбарлаж, тухайн семинарын талаарх
оюутны болон компанийн санал, бодол эргэцүүлэлийг нэгтгэн танилцуулж байна. CDIO
стандартын 7 ба 8 дугаар стандартын дагуу семинарын сурган ба суралцахуйн шинэ
аргачлалыг бий болголоо. Суралцахуйн туршлага хуримтлуулах, асуудал шийдвэрлэх
үйл ажиллагаа болон зарим шинэ загварын дизайны үнэлгээг хийхэд үйлдвэрийн
хамтрагчдын оролцоо их байлаа.
СЕМИНАР/ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
Семинар нь бүтэн өдөр үргэлжлэх бөгөөд үдийн хоолны завсарлагаар хоёр хуваагдаж
байна. Эхний хэсэгт семинарын ерөнхий агуулгыг бүх оролцогчдод танилцуулна. Dunn
болон Rawlins (2010) нарын дурьданаар сурган заах арга зүйн үүднээс багш нар
дараах зорилготой байдаг. Үүнд:
 Бодит асуултанд хариулах байдлаар өөрийн мэдлэгийг практикт турших
 Аргачлалын тусгал ямар байгааг суралцах
 Хэрхэн багаар ажиллах зэрэг юм.
Бүтээгдэхүүний дизайн явцад бүхий л арга, аргачлалын талаар мэдэхээс гадна мөн үр
дүнд хэрхэн нөлөөлөх талаар мэдэх нь чухал юм. Бодит нөхцөлд эдгээр ур чадварыг
дадлагажуулах нь сайхан боломж юм. Компанийн хувьд семинар нь тэд өөрсдөө чухам
юу хийдгээ харуулах боломж олгохоос гадна орон нутагт олон улсын хэмжээнд
амжилттай ажилладаг үйлдвэрүүд байдаг гэдгийг харуулах боломж юм. Өөрөөр
хэлбэл, чадварлаг оюутнуудыг өөртөө татах боломж юм. Үйлдвэрийн ерөнхий
танилцуулгын дараа зарим нэгэн "нүүр хагалах" үйл ажиллагаа явуулсан ба
жишээлбэл, оролцогчид өөрсдийгөө танилцуулсны дараа өөрсдийн авч байсан
хамгийн сайхан Зул сарын баярын бэлгээ нэрлэж хэлсэн байна (семинар Зул сарын
өмнө болсон). Дараа нь семинарын зарим нийтлэг дүрмийг (1-р зураг) танилцуулсан
байна.
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Зураг 1. Семинарын журам

Дараагийн алхам нь тухайн өдрийн семинарын гол зорилтыг тодорхойлох юм. Энэ
хэсэгт үгийн өөр утгын тухай хэлэлцүүлэг багтсан байна. Семинар нь англи хэл дээр
байсан бөгөөд оюутнуудын ихэнх нь унаган англи хэлтэй биш байсан тул энэ хэсэг нь
тухайн өдрийн туршид даалгавараа биелүүлэхээр хамтран ажиллахад нь чухал юм.
" KALLER стандартын дагуу өөр ямар бүтээгдэхүүн / үйлчилгээг боловсруулж болох
вэ?"
Богино завсарлагын дараа нь санал болгож буй аргачлалыг оюутнуудад гарааны цэг
болгон танилцуулсан юм. Тэд асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ хэсэгт их цаг зарцуулах
боломжгүй байсан учраас энэ хэсэг нь маш чухал ач холбогдолтой байсан юм. Энэ
танилцуулгыг Дизайн хийх (design doing) гэж нэрлэсэн бөгөөд дизайны сэтгэлгээний (design thinking) аргатай хүчтэй холбоотой байна. Ихэнх хүмүүсийн хувьд зах зээл дээр
бүтээгдэхүүнийг илүү сонирхол татахуйц, гүйлгээтэй болгодог физик шинж чанаруудын
ард дизайн байдаг ба энэ нь мөн үйл ажиллагааны судалгаатай холбоотой үйл
ажиллагаа юм. Үйл ажиллагааны зорилгод асуудлын шийдлийг боловсруулах асуудал
хараахан багтаагүй юм. Бүтээлч үйл ажиллагаа нь шинэ зүйл бий болгох чадвар
бөгөөд шинийг бүтээх сэтгэлгээ, хандлагаасаа илүү үйл ажиллагаанд анхаарсан байна.
Дизайн хийх хэсэгт хамтын сэтгэлгээг нэгтгэх асуудал чухал байлаа. Дизайны
сэтгэлгээгээр хурдтай, инновацлаг аргаар асуудлыг шийдвэрлэх олон шийдлийг гаргаж
байв. Үйл ажиллагааны алхамыг 2-р зурагт үзүүлэв. Эхний алхам нь асуудал болон
хэрэглээг ойлгох юм. Дараа нь зургаан асуултуудад хариулах ёстой. 2-р алхам нь
тодорхой шийдсэн саналд хүрэхээс өмнө асуудлыг тодорхойлох юм. 3-р алхамд
гаргасан санаа болгоныг шүүмжлэн үнэлэхгүйгээр олноор гаргах шат юм. Шинэ санаа
тус бүр нь цаашид өөр хэд хэдэн шинэ санаа руу хөтөлдөг тул бүтээлч, харьцуулашгүй
синерги (synergy) бий болгох арга юм. Энэхүү шатанд брайнстром (Brainstorming)
хэлэлцүүлэг ашиглан нэмэлт үйл ажиллагаагаар шинэчилсэн эрч хүчийг бий болгох
юм. Энгийн тайлбар эскизээр санаагаа тайлбарлан хамтын ажиллагааг сайжруулах
синерги үүсгэдэг. 4-р алхамаар зарим санааг илүү нарийвчилсан түвшинд
гүнзгийрүүлэн боловсруулах, шалгах ажил хийгдэнэ. 5-р алхамд бүх оролцоог нэгтгэн
харилцааны нөхцөл бий болгодог. Энэхүү аргачлал нь ихэнхдээ урт хугацааны
дизайны төслүүдэд ашиглагддаг болов ч бас богино хугацаатай семинар хэлбэрээр ч
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хэрэглэх боломжтой юм. Нээлттэй асуултууд гаргаснаар бүтээлч байдлаар хариулах
боломжийг идэвхжүүлдэг(Браун, 2009).

Ойлгох

Тодорхойлох

Олж нээх

Боловсронгуй Хэрэгжүүлэх Харилцах
болгох
Юу?
Юу?
Яаж?
Юу?
Юу?
Юу?
Яагаад?
Хэн?
Юу?
Яаж?
Хаана?
Хэн?
Яаж?
Хаана?
Хэн?
Яагаад?
Хэзээ?
Хаана?
Хэн?
Хэзээ?
Хаана?
Хэн?
Яаж?
Хэзээ?
Хаана?
Яагаад?
Хэзээ?
Хаана?
Хэн?
Яагаад?
Хэзээ?
Яаж?
Яагаад?
Хэзээ?
Яагаад?
Яаж?
Зураг 2. Аргачлалтай холбоотой үгийг тайлбарлан тодорхойлох.

Үдийн хоолны өмнөх хэсгийг төгсгөлд компани болон бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчдийн
тухай танилцуулах юм. Энэхүү танилцуулгаар бизнесийн үндсэн хамрах хүрээ,
ирээдүйн зах зээлийн талаар мэдээлэл өгөх юм. Танилцуулгын төгсгөлд хийн
бүтээгдэхүүн (gas spring)-ий тухай, түүнхий хэрхэн ажилладаг талаар танилцуулна.
Семинарын сургалтын үеэр оюутнууд үйлдвэрээр айлчилж, мөн туршилтын шугамтай
танилцсан байна.
Үдийн хоолны дараа семинарын хоёр дахь хэсэг нь эхэлсэн ба оюутнуудыг долоон
бүлэгт хуваасан. Эдгээр бүлгүүдийг багш нар сонгох тул бие биенээ мэдэхгүй, янз
бүрийн мэргэжил, мэдлэг ур чадвартай оюутнуудаас баг бүрдэнэ. Нийт гучин таван
оюутныг таван хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 бүлэг, 6 хүнтэй 1 бүлэг, 4 хүнтэй 1 бүлэгт
хуваарилсан. Бүлгүүдийг брайнсторм хийхэд шаардлагатай материалаар тоноглогдсон
гурван өөр өрөөнд байрлуулж компанийн зөвлөгч болон багш нар бүлгийн
хэлэлцүүлэгүүдийг сонсон, тойрон явж туслалцаа үзүүлэн асуултанд хариулах
байдлаар тэдний ажилд хэтэрхий их саад болохгүйгээр оролцож байв. Семинарын
үеэр нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн бөгөөд илүү чухал асуудлуудыг доор дүгнэж үзүүлэв.
Үүнд:
 Бүлгийн гишүүдийг төслөөс хасч, сольж байв
 Семинарын үеэр зааварчилгаа өөрчлөгдсөн
 Танилцуулгын эцсийн хугацаа нь хамгийн сүүлийн минутанд хойшлогдсон байна
Эхлээд бүлгүүд даалгаврыг шийдвэрлэхийн тулд хоёр цаг зарцуулж, дараа нь хоёр,
гурван шийдлийг танилцуулахаар бэлтгэсэн юм. Оюутнууд ажиллаж эхэлсэнээс хойш
нэг цагийн дараа зарим оюутнуудыг солилцов. Багш нарын сонгосон хэсгийн гишүүд нь
“ажлаас нь халсан” гэж үзэн бүлгийг нэн даруй орхиж байсан. "Халагдсан" оюутан нь
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шинэ бүлгийн өнөөг хүртэл хийсэн зүйлийг шүүмжлэх заавартайгаар шинэ бүлэгтээ
орж байв. Өөрөөр хэлбэл, бүлэгт “шинэ нүд” болон ирдэг юм. Энэ нь 1 цагийн дараа
буюу бүлгийн гишүүд өөр хоорондоо ойлголцон санаа нэгдэн тохиролцсон үед болдог.
Энэ нь бодит байдалд янз бүрийн шалтгаанаар хүмүүс төслийг орхих, эсвэл шинэ хүн
ирэх тохиолдлыг үзүүлж байгаа юм. Бүлгийн ажлын эхэнд оюутнууд хоёроос гурван
санаа гаргана гэж хэлсэн болов ч цаг дуусахад 30 минут үлдсэн үед эдийн засгийн
шалтгаанаар тэд зөвхөн нэг л санааны шийдлийг сонгох хэрэгтэй болсон гэж
мэдэгдсэн байна. Эцсийн хугацаанаас арван таван минутын өмнө хийх ёстой
танилцуулгын тухай мэдээлэл өгсөн ба компанийн Удирдах захирал, Борлуулалт ба
маркетингийн захирал танилцуулганд нэгдэх болсон байна. Эцсийн хугацаанаас таван
минутын өмнө, тэд эцсийн хугацааг хойшлуулсан гэж мэдэгдсэн бөгөөд тэд дахиад
гучин минутаар сунгах болсон байна. Энэ бүгд тэднийг шинэ аргаар бодохыг хүчлэн
тэдний бүтээлч үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэн илүү сайн үр дүнд хүрсэн гэж найдаж
байна.
Тэдний брайн стромингийн үр дүнг гурван хэсэгт нэгтгэж байна:
 Семинарын төгсгөл дэх богино хугацаатай танилцуулга
 Таван хоногийн дараах их сургуулийн семинар
 Хоёр долоо хоногийн дараах богино хугацааны тайлан.
Семинар танилцуулгын үеэр тэдний зөвхөн анхны загварыг танилцуулсан бөгөөд тэд
шийдвэр гаргагчдад итгүүлэхийн тулд таван минут зарцуулсан байна. Тэд хүрсэн үр
дүнгээ компанийн удирдлагад хүргэх, өөрсдийн санааг ойлгуулах мессежийг
танилцуулсан юм.
Их сургуулийн семинар дээр, тэд илүү сайн дүрслэлтэй, илүү сайн зохион
байгуулалттай мэргэжлийн танилцуулга өгөх ёстой байсан. Семинарт дараах зааврыг
өгсөн байна:





Бүлэг бүрт хамгийн их нь 10 минут
Дээд тал нь 5 Power Point слайд
Юу хийснээ тайлбарлах бөгөөд үр дүнд хэрхэн хүрэх
Үр дүнд биш үйл явцад анхаарал хандуулах

Энэ танилцуулгын хувьд үйл явцын талаар илүү анхаарч байсан ба тэд асуудлыг
хэрхэн бүлгээр хамтран шийдсэн, семинарын үеэр юу болсон гэх мэтийг тодотгох юм.
Энэхүү семинар нь хэдэн хоногийн дараа болсон тул үйлдвэрийн семинарын ажлыг
өөр өнцгөөс эргэн харах боломж олгож (Brockbank нар, 2002) байна.
Семинарыг богино тайлангаар дүгнэсэн бөгөөд энэ тайланд оюутнуудыг дараах
асуудлыг хэлэлцэхийг хүсссэн юм. Үүнд:







Ашигласан аргачлал
Асуудлыг хэрхэн шийдсэн
Альтернатив нэмэлт аргачлал
Үр дүн – сайн, муу шийдэл
Юуг нь илүү хийж болох байсан
Үйл явцыг тайлбарлах
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Бүлэг хэрхэн ажилласан

Семинарын үеэр тэд өөр өөр багаж хэрэгсэл, материал ашигласан. Тэмдэглэлийн
дэвтэрт болон янз бүрийн хэмжээтэй тэмддэглэлийн цаасуудыг ханан дээр өлгөх, наах
байдлаар тэмдэглэж байв. Өөр өөр төрлийн өнгийн харандаанууд болон судалгааны
объект болох хийн бүтээгдэхүүнийг ашиглан тайлан бэлдсэн юм. Танилцуулга,
тайлангийн үр дүн нь семинарыг “амжилттай давсан”, эсвэл “чадсангүй“ гэсэн
үнэлгээтэй байв. Хичээлийн дүнг эцсийн шалгалтын үр дүнд тулгуурлан дүгнэсэн
байна.
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Семинарын үр дүнг Оюутны үнэлгээ, Компанийн үнэлгээ болон багшийн үнэлгээ гэж
гурван өөр ангилалд нэгтгэсэн. Юуны өмнө хүн бүр энэ семинарын ач холбогдлыг
хүлээн зөвшөөрсөн ч сайжруулах зүйлс байгааг зөвшөөрсөн байна. Ерөнхий шинжтэй
дүгнэлт нь оюутнууд олон орноос ирж, бараг бүгдийнх нь хувьд англи хэл нь унаган хэл
нь биш байсан тул үгийн сонголт маш чухал үүрэгтэй байлаа. Эхэндээ оюутнуудын
хувьд энэ хэлний дасгал огт хамааралгүй, шаардлагагүй гэж үзэж байсан ч богино
ярилцлагын дараа нь тэд нэг үг нь маш өөр өөр утгатай байж болно гэдгийг ойлгосон.
Өөр ерөнхий шинжтэй дүгнэлт нь тайлбар танилцуулгатай холбоотой юм. Компанийн
семинарын танилцуулгын үеэр тэдэнд ярилцлагын хугацаа бага тул бүлэг бүрт зөвхөн
цөөн хэдэн асуултад хариулах хугацаа олдож байсан. Харин их сургуулийн семинар
дээр хэлэлцүүлэгт цаг илүү байсан юм. Энэ нь их сургуулийн семинарын хэрэгцээ
байгааг харуулсан.
Оюутны үнэлгээ
Оюутны үзэл бодлыг хоёр аргаар цуглуулсан ба би хүсэж байна / би дуртай гэсэн
асуултанд компанийн семинарын дараа нэн даруй бичгээр мэдэгдсэн. Тэдний үзэл
бодлыг бас хоёр өдрийн дараа авч хэлэлцсэн юм. Зарим санал нь семинарын ач
холбогдолыг дүгнэсэн, мөн зарим нь компанийн хувьд эерэг туршлага гэж дурьдсан
байна. Зарим санал нь бүлгээр ажиллах асуудалтай холбоотой байна. Оюутнууд
бүлгийн гишүүдийг солилцож байхад ямар нэг зүйл болж байгааг ажигласан байна.
Шинэ хэлэлцүүлэг эхэлснээр бүлгийн хувьд шинэ эрчим хүч нэмэгдэн эерэг нөлөөлсөн
гэжэээ. Ер нь, өөр анхаарал сарниулсан үйл ажиллагаа нь эерэг үр дүнд хүргэсэн
гэжээ. Зарим эерэг саналуудыг доор үзүүлэв.
"Би нөхөрсөг уур амьсгалтай ийм орчинд ажиллах дуртай"
"Бид бодит амьдралд нийцсэн даалгаварт дуртай"
"Өнөө өглөө л мэдэхгүй байсан ямар нэгэн зүйлийг цаг хугацааны дарамтан доор
өөрийгөө сорин сурах дуртай"
"Хэрэгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, үйлдвэрлэл нь ашигтай компанид би очих
дуртай"
Сөрөг хариулт нь цаг хугацаа хангалтгүй, бүтээгдэхүүний болон тэдгээр нь хэрхэн
ажилладаг талаар илүү сайн ойлголт хэрэгтэй байсан гэж үзэж байна. Хэд хэдэн
оюутнууд өөрсдийн хязгаарлагдмал мэдлэг нь саад болсон гэдгийг мэдэрсэн байна.
Тэдний хүссэн гэж бас нэг зүйл бол Гүйцэтгэх захирал, Борлуулалт ба маркетингийн
захирлуудаас илүү хүчтэй, тод томруун санал зөвлөгөө хүлээж байсан байна.
Компанийн удирдлага тэдний хийсэн зүйлийг сонирхож байсан нь эерэг санагдаж
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тухайн ажил бүр ч илүү бодитой, сонирхолтой болгосон. Гэсэн хэдий ч, тэд зөвхөн
танилцуулгын үеэр асуултанд хариулснаас өөр ямар ч хариу санал авч чадахгүй
байсан. Зарим сөрөг саналуудыг доор үзүүлэв. Үүнд:






"Энд ирэхээсээ өмнө бид илүү сайн ойлгож байсан ч болоосой"
"Эцсийн санааг хөгжүүлэхэд илүү их цаг хэрэгтэй байлаа"
"Би семинарын үеэр зарим санал гаргахыг хүсэж байна"
"Би байгалийн хийн бүтээгдэхүүн ашиглан бодит програм үзэхийг хүсэж
байгаа"
"Би гаднаас магадгүй илүү ажил хэрэгч шүүмжлэл хүсэж байна"

Энд тэмдэглэхэд зарим оюутны хувьд тодорхой компани тэдний сонирхлыг татаж
байсан бөгөөд ялангуяа нэг оюутан дараах байдлаар үүнийг илэрхийлсэн байна:



"Би энд ажилд орохыг хүсэж байна"
"Энд ажилд авбал би дуртай байна"

Компанийн үнэлгээ
Компанийн хувьд энэ нь семинарын үеэр олж авсан үр дүнг харахыг маш их сонирхож
байсан. Оюутны зарим санаа цаашид явах боломжгүй байсан бөгөөд энэ нь
хязгаарлагдмал, суурь мэдлэг голлон нөлөөлсөнтэй холбоотой. Компанийн хувьд
семинар нь ирээдүйн ажилчдаа татах чухал боломж, энэ ч учраас магадгүй хамгийн
чухал үр дүн юм. Энэ семинарт оюутнуудыг урьж оролцуулснаараа компанийн
сонирхолтой бүтээгдэхүүн, ашиглаж байгаа програмуудыг харуулах боломж байсан
бөгөөд өөрсдийн үйлчлүүлэгчиддээ дэлхийн хэмжээний компани хөдөө орон нутагт үйл
ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг сурталчилж байгаа юм.
Тус компанийн зүгээс энэхүү семинарыг нийтдээ амжилттай болсон гэж дүгнэсэн
байна.
"Оюутнууд ийм урам зоригтой байдлаар даалгаварт хандахыг харах сонирхолтой
байсан."
Энэ бүлгийн оюутнуудын хувьд олон мэргэжил хамарсан тул хэлэлцүүлэгт өөр өөр
байр сууринаас хандаж сонирхолтой динамик үр дүнд хүргэсэн. Илүү сайжруулахын
тулд компани дээрх сургалтыг уртасгах (магадгүй мөн бусад компаниудыг оролцуулах)
ба тэдгээр компанид холбоотой бүтээгдэхүүн боловсруулах төслийг оюутны бүлгээр
шийдүүлэн харин компанийн зүгээс зөвлөгөө өгч байж болох юм. Энэ нь
бүтээгдэхүүний хөгжил, төслийн менежментийг бодит байдал дээр хэрхэн хийдгийг
заах илүү сайн боломжийг олгох юм. Дараа жил энэ төрлийн сургалт явах бол компани
сургалтын лекцээ их сургуульд өгөх давуу тал бий болно. Лекцэнд хийн бүтээгдэхүүн,
түүний зах зээл, хэрэглэгчдийн талаарх суурь мэдлэгийг агуулсан байна.
Багшийн үнэлгээ
Багш нарын хувьд энэ семинарыг хэрхэн сайжруулж болох вэ гэдэг асуудал чухал юм.
Семинараас хэд хоногийн өмнө нь лекцээр үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний талаар
мэдээлэл өгсөн байх ёстой. Бүтээгдэхүүн, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар оюутнуудад
бүрэн тодорхой ойлголтгүй байх нь бодит бус зөвлөмж гаргахад хүргэдэг байна. Мөн
бүх цехийн хийгдэх ажлын талаар тодорхой заавар бичиж, гаргаж өгсөн байх ёстой.
Үүнээс гадна, семинарын үеэр эргэн тойрон явж, тэдгээрийн шийдэл хэрхэн гаргаж
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байгаа, хэрхэн хамтран ажиллаж байгааг сонсож, оюутнуудтай ярилцахад маш
сонирхолтой байсан юм. Тэд энэ ажиыг маш чухалчлан авч үзэн, маш сайн ажилласан.
Бүлгийн ажилд өөрчлөлт ороход оюутнууд хэрхэн хандаж байгааг харах нь бас
сонирхолтой байсан юм. Ихэнх тохиолдолд энэ урам хугарахаар байсан ч нийтдээ
өндрөөр үнэлсэн юм. Оюутнууд хэд хэдэн шийдэл гаргана гэж өмнө нь үзэж байсан ч
зөвхөн нэг саналыг сонгох ёстой байсан. Гэсэн хэдий ч, ажлын өөрчлөлт нь илүү сайн
төлөвлөн, зохион байгуулалттай байхад сургасан байна.
Оюутнууд бодит нөхцөл дээр тулгуурласан үүрэг даалгаврыг мэдлэгээ ашиглан
биелүүлэх, сонирхол татахуйц сэдэв сонгосон нь тэдэнд нь маш сайн боломж олгосон
юм. Бодит байдал дээр суурилсан төсөл нь оюутнуудад илүү үндэслэлтэй, бодитой
хүрээнд агуулгыг гаргаснаар илүү утга учиртай болгож байна. Тэд компанид
сонирхолтой байж болох ямар нэг зүйлийг хамтран хийж байна гэж ойлгосноор маш их
урам зориг орсон юм. Олж авсан энэ туршлага нь ирэх хичээлийн жилд тэдний
ойлголт, хувь хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулах болно. Байгаль орчинд нөлөөлөх
тогтвортой байдлын болон Эко аудитын асуудлыг шийдэх талаар лекц, лабораторийн
агуулгад тусгасан байлаа. Эрчим хүчний хэмнэлттэй шийдэлд чиглэсэн хэд хэдэн
бүлгийн ажлыг харахад тун сонирхолтой байсан юм.
Семинарын үргэлжлэх хугацаа хязгаартай тул сонгох материал ч мөн цөөхөн байлаа.
Иймд дараагийн семинарын үеэр материалын сонголтыг өргөжүүлэхээр төлөвлөж
байна. Ингэснээр сургалтын үр дүн илүү тодорхой болох юм. Мөн их сургууль дээрх
семинарын үеэр үйлдвэрийн төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж ярилцлагад оролцоход
оюутнууд илүү сайн хариулт өгч байсан. Ийм төрлийн сургалт явуулахад үйлдвэрийн
хамтын ажиллагаа их чухал нөлөөтэй байлаа. Анхны сургалт байсан тул цаашид засаж
залруулах зүйл ч бас ажиглагдсан бөгөөд бид туршлагаасаа суралцахаар болсон юм.
ДҮГНЭЛТ
Энэ семинарын явцад оюутнууд материал сонгох, бүтээгдэхүүний загвар хоорондын
харилцааны талаар илүү ойлголт авсан. Мөн төрөл бүрийн салбарын хоорондын
харилцаа холбооны талаар илүү тод томруун ойлголт авчээ. Үүнээс гадна, зөвхөн
механик, физик шинж чанар төдийгүй хэмжихэд илүү төвөгтэй байдаг нь шинж чанарыг
нэмэгдүүлэх талаар ойлголттой боллоо. Өөрөөр хэлбэл, оюутнууд илүү Т-хэлбэртэй
болж байна. Өөр өөр заншилтай хүмүүстэй хамтран ажиллах талаар семинараар
дадлага хийсэн. Семинар чухал ач холбогдолтой, утга учиртай байсан гэдгийг бүгд
хүлээн зөвшөөрсөн. Гэсэн хэдий ч, сайжруулах шаардлагатай ерөнхий дүгнэлт ч бас
байсан. Зарим нь илүү чухал ач холбогдолтой байхад зарим нь тийм ч ач
холбогдолтой биш байлаа. Бүх саналыг нэгтгэн илүү чухал ач холбогдолтой гурван
зүйлийг тодрууллаа. Үүнд:
 Хийн төхөөрөмжийн талаар илүү сайн суурь мэдлэг хэрэгтэй. Үүнийг семинарын
өмнө зочин лекцээр шийдвэрлэж болно.
 Семинарын үеэр болон дараа нь компаниас холбогдох санал илүү гаргах.
Үүнийг семинарт компанийг урьж оролцуулах байдлаар хэсэгчлэн шийдвэрлэх.
 Багш нарын зүгээс зорилго, үр дүнгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах.
Шаардлагатай бүх мэдээлэлийг цуглуулснаар баримт бичгийг тараах байдлаар
шийдвэрлэж болно.
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