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ҮР ДҮНГИЙН ТООН СУДАЛГАА
Christian Thode Larsen12, Sebastian Gross3, J. Andreas Bærentzen1
1Technical

University of Denmark (DTU), Denmark, 2Danish Research Center for
MagneticResonance (DRCMR), Denmark 3MathWorks GmbH, Germany

ХУРААНГУЙ
Компьютер програмчлал нь өнөө үед олон салбаруудад эрчимтэй хэрэглэгдэх
болсон бөгөөд инженерийн сургалт, нийгмийн салбарын хүрээнд өргөнөөр
ашиглагдаж байна. Жишээлбэл механик, цахилгаан, химийн инженерүүд болон
бусад олон салбаруудад хэрэглэгдэж байгаа билээ. Иймээс дээд боловсролын
сургуулиуд ньинженерийн зэргийн хөтөлбөр бүрд ядаж нэг програмчлалын үндэс
хичээлийг заадаг байх хэрэгтэй юм. Програмын хичээлийг инженерийн
оюутнуудад мэргэжлийн сууриаснь хамааруулан ялгаатай заадаг. Ингэснээр
оюутнуудын хувьд өмнө судалсан тооцооллын арга ба програмчлалын суурь
дээр тулгуурлан програмчлалын хэрэгслүүд ашигланбогино хугацаанд
хангалттай туршлагатай болгох нь чухал юм. Хичээлийн агуулгыг боловсруулах
үед лекц бүр дээр стандарт заах аргуудыг сонгон ашиглана. Програмчлалын
хичээлүүд дээр ч мөн адил энэ аргыг хэрэглэнэ. Үүний үр дүнд ганцхан багш
богино хугацаанд олон оюутнуудад үр дүнтэйгээр заах боломжийг олгож байгаа
юм. Гэхдээ бид програмчлалын хичээлийг практикт суурилсан аргаар заах болон
сурах нь илүү үр дүнтэй гэж боддог. Түүнчлэн,бид програмчлалын хичээлээс
лекцийг хасаад оронд нь өргөтгөгдсөнлабораторийн дасгалын цагийг оруулах ба
энэ хичээлийг туслах багш нар явуулж, шаардлагатай гэсэн оюутнуудтай
ажиллах юм. Энэ нь оюутнуудад програмчлалын хэл, интерфейс ба нэгтгэгдсэн
хэрэгслүүдийг багтаасан програмчлалын орчинд ажиллах, суралцах, дадлага
олж авах боломжийг олгох нэмэлт цагийг гаргаж байгаа юм. Бид програмчлалын
хичээлийн үнэлгээ болон оюутнуудын санал асуулгаас чанарын тайлангийн
дүгнэлт болон тоон хэмжигдэхүүний талаар ярилцах болно. Эдгээр
үнэлгээнүүдийг нь семестрт орох хичээлүүд дээр өмнө нь болон хичээлийн явцад
цуглуулна. Судлагдсан өгөгдлүүдээс харахад бид лекцийг хичээлээс хассанаар
оюутнуудын сэтгэл ханамж өсөөд зогсохгүй сургалтын үр дүн мөн сайжирч
байгаа нь харагдаж байна. Цаашид бид заах арга зүйн материалууд дээр
шинэчлэлт хийн, лекцийг хассаны дараах үр дүнг илүү сайжруулах болно. Энэ
судалгааны өгүүлэл нь дараах дэд хэсгүүдтэй: хоёр дахь хэсэгт хичээлийн бүтэц
болон Денмаркийн техникийн их сургуульд (ДТИС) хэдэн жилийн хугацаанд
явагдаж буй өөрчлөлт шинэчлэлтийг тайлбарлана. Гурав дахь хэсэгт хэрхэн тоон
болон чанарын мэдээллийг цуглуулсан болон дөрөв дэх хэсэгт түүний үр дүнг
тайлбарлана. Тав дахь хэсэгт зорилтот сонсогчид, мэдлэгээ хэрхэн хадгалах,
хичээлийн бүтцийн өөрчлөлтийн нөлөө болон суурь нөлөөллийн үр дүнгүүдийг
хэлэлцэх болно. Зургаа дахь хэсэг нь хичээлийн цаашдын сайжруулалтын санал
зөвлөмжийг гаргана. Эцэст нь дүгнэлтээ хийнэ.
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ТҮЛХҮҮР ҮГ
Programming, MATLAB, Lectures, Teaching, Standards: 2, 5, 8, 11.
ОРШИЛ
Jeanette M. Wing 2006 онд тооцоолон бодох сэтгэлгээ гэсэн нэр томьёог гаргасан
ба энэ нь хүн бүрт хандлага болон ур чадварыг хэрхэн суулгаж өгөх талаар авч
үзсэн байдаг(Wing, Computational Thinking, 2006).Тэрээр арван жилийн өмнөөс
инженер ба шинжлэх ухаан ньолон салбартай холбогдож эхэлснээс хойших
шилжилтийн үйл явцын талаар онцолсон байдаг (Wing, Computational Thinking –
What and Why?, 2010). Олон тооны технологи, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн
гол тулгуур нь компьютер, програм хангамж, тооцооллын ухаан болж байгаа
байгаа ба энэ нь бидний өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болсоор байна.Barr
and Stephenson нар нь “Орчин үеийн оюутнуудын амьдралд тооцоолол
нөлөөлснөөр энэ салбар дахь маш олон ажлуудад тооцооллын нөлөө
харагдсаар байгаа” талаар их энгийнээр тодорхойлсон байдаг (Barr &
Stephenson, 2011).Компьютерын шинжлэх ухааны боловсрол ньэнэ чиглэлийн
мэргэжилтэн бүрийн хувьд тэдгээрийн байр сууриа хадгалан үлдэхэдхамгийн
чухал нь гэдэг нь маргаангүй билээ. EUR-ACE Инженерийн хөтөлбөрийн
магадлан итгэмжлэлд зориулсан
тогтолцооны стандартууд (ENAEE
Administrative Council, 2008) нь инженерийн хөтөлбөрүүдийн зургаан үр дүнг
жагсаасан байдаг. Эдгээр нь зөвхөн мэдлэг ба ойлголтыг агуулаад
зогсохгүй инженерийн зохион бүтээх чадвар, дадлага, болон дүн шинжилгээ
хийх, ажиглан судлах, хөрвөх чадвар зэргийг багтаасан байна. Сургалтын үр
дүнгүүд нь CDIO стандарт 2 (Crawley E. F., Malmquist, Lucas, & Brodeur, 2011)-т
тодорхойлогдсон ба энд техникийн мэдлэг ур чадвараасэхлээд маш олон
чадваруудыг жагсаасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, асуудал шийдвэрлэх, туршилт,
мэдлэг олж авах, багаар ажиллах, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах гэх
мэт үр дүнгүүд байна. CDIO Стандарт 4-т асуудал шийдвэрлэх болон зохион
бүтээх чадваруудаар хэрхэн туршлага олж авах талаар тайлбарладаг.
Инженерийн удиртгал хичээл ньбодит амьдрал дээр сургалтын болон
идэвхжүүлэлтийн хоёулангийнх нь хувьд үр дүнг өгөх боломжтой юм. Стандарт
5 нь зохион бүтээх- хэрэгжүүлэх дадлагыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд чиглэгддэг
ба инженерийн хөтөлбөрийн суурь нь болж өгдөг(Crawley E. F., Malmquist,
Цstlund, & Brodeur, 2007). Үндэсний инженерийн академи (National Academy of
Engineering, 2005)нь зэргийн хөтөлбөр эхнээсээ л зохион бүтээх, гүйцэтгэлийг
урьдчилан таамаглах, туршин хэрэгжүүлэх гэх мэт давтагдах үйл явц нь
сургалтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг байхыг шаарддаг. Энд дурдсан бүх чадварууд
хөтөлбөртэйгөө уялдах нь хамгийн чухал юм. Өнөө үед боловсролын салбарт
өөрчлөлт гарах нь тодорхой байна. Бид уламжлалт лекцээс олон талт
харилцаатайсургалт руу шилжиж байна. Хичээллэх үйл явц нь тонгоруу анги
болж байгаа ба мэдлэг олгохдоо нээлттэй видео сургалтыг сонгож байна. (Lage,
Platt, & Treglia, 2000).Лабораторийн хичээл нь туршилт хийх замаар онолын
6
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мэдлэгээ бататгах сургалтын арга руу шилжиж байна(Thomsen, et al., 2010)
(Thomsen, Scenario Based Learning in Electronic and Electrical Engineering UCL,
2013). Дадлагажуулах анги нь өргөн хүрээтэй мэдлэгийг олгох бодит
даалгавруудыг оюутнуудад өгдөг болсон(Behrens, Atorf, & Aach, 2010) (Gross,
Schlosser, &Schneider, 2014). "Лекц ямар ашиг тустай вэ?" гэсэн өдөөн хатгасан
асуулт бүхий гарчигтай ном нь 1971 онд бусад номоос илүү эрэлттэй байсан.
2005 онд ахисан түвшний биологийн ангид хийсэн үр дүнгээс харахад харилцан
идэвхтэй болон хамтын ажиллагаатай ангийн систем рүү хэсэгчлэн шилжсэнээр
оюутны сургалтын үр дүн мэдэгдэхүйц өссөн юм. (Knight & Wood,2005). Энэхүү
өгүүлэлд компьютер програмчлал хичээлээс уламжлалт лекцийг хассан үр
дүнгийн тоон үзүүлэлтийг үзүүлсэн.
ХИЧЭЭЛИЙН БҮТЭЦ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭГДСЭН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
Денмаркийн техникийн их сургууль нь MATLAB-ийн хичээлийг улирал бүрд хоёр
төрлийн хувилбараар орж байна. Эхний хувилбар нь хавар, намрын улиралд 13
долоо хоногийн турш заагддаг болхоёр дахь хувилбар нь нэг болон зургадугаар
саруудад гурван долоо хоногийн хугацаанд явагддаг. Гурван долоо хоногийн
сургалтыг нэг хичээл байхаар төлөвлөсөн байдаг ба 13 долоо хоногийн сургалт
нь бусад хичээлүүдтэй нэгэн зэрэг ордог. Дээрх хоёр сургалтын хувилбарууд нь
хугацааны хувьд өөр өөр боловч агуулга, бүтэц, хичээлийн улирал нь адилхан
байна. Хичээлийн улирлын гуравны хоёрт нь оюутнууд нь хичээлийн
хөтөлбөрийн дагуу ажиллаж, хичээлийн улирлын үлдсэн хэсэгт төсөл дээр
ажилласан. Энэ хичээлийг янз бүрийн мэргэжлийн бакалаврын зэргийн
хөтөлбөрийн нэгдүгээр курсийн оюутнууд сонгож суралцдаг. Хими, биотехнологи, математик, физик, болон инноваци, зохион бүтээх зэрэг олон
хөтөлбөрөөр суралцдаг оюутнууд багтсан байсан. MATLAB хичээл нь олон
жилийн турш янз бүрийн арга туршлагаар явагдаж байсныг хүснэгт 1-д онцлон
тэмдэглэсэн байна. 2010 оны зургадугаар сараас өмнө лекц (1-2 цаг),
лабораторийн дасгал ажлыг хийдэг байсан. 2010 оны зургадугаар сараас
лекцийн цагийг хасаж, хичээлийн туслах багшаар (3 цаг) оюутнуудыг удирдуулан
ордог болсон ба лабораторийн цагийг (4 цаг) нэмсэн. 2012 оны зургадугаар сар
хүртэл MATLAB хичээлийг Денмаркийн техникийн их сургуулиас харьцангуй
нэгэн төрлийн бус сургалтын тэмдэглэл ашиглан заадаг байсан.
Хүснэгт 1. Сургалтын бүтэц, хэрэгжүүлэлтийн өөрчлөлт
Шалгалт (төгс-н төсөл)
Сургалтын материал

Хугацаа

Бүтэц

‘08-‘10

Лекц+Лаб+Төсөл

‘10-‘12
‘12-‘14

Хөтөлбөрийн
лаб+Төсөл
Хөтөлбөрийн
лаб+Төсөл

Үсгэн үнэлгээ

Нэгэн төрлийн бус сургалтын
тэмдэглэл

Үсгэн үнэлгээ

Нэгэн төрлийн бус сургалтын
тэмдэглэл

Үсгэн+тайлангаар үнэлэх

MATLAB ном (Аttaway, 2013)
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Хичээлийн заах үед сургалтын хөтөлбөрийн бус хэсэг нь гурван төслөөс бүрдэнэ.
Хоёр төсөл нь сургалт руу чиглэсэн бөгөөд оюутнууд өргөн хүрээтэй асуудлыг
хамарсан програмчлалын даалгаврыг шийдэхдээ багийн ажиллагааг харуулах
учиртай (нэг багт хоёроос гурван хүн). Хичээлийн туслах багш болон оюутнуудын
харилцан ажиллагаа нь тэдний ажлын чанарыг сайжруулна. Сүүлийн төсөл нь
жижиг, том хүрээний асуудлыг шийдэх төслийн даалгаврын дагуу оюутан бүр
програм бичих ёстой. Шалгалтын дүн нь оюутан тус бүрийн хийсэн төслийн
програмын кодын үнэлгээн дээр тулгуурладаг. Зарим үнэлгээ нь хөтөлбөрийн
чанар, үр ашиг, нарийвчлал, бүтэц болон тайлбар зэрэг шалгууртай байдаг. 2012
оны зургадугаар сард хэд хэдэн өөрчлөлтийг танилцуулсан байдаг. Нэгдүгээрт,
сургалтын материалыг сайжруулахын тулд багшийн нэгэн төрлийн биш
сургалтын тэмдэглэлийг Stormy Attaway-ийн бичсэн “A Practical Introduction to
Programming and Problem Solving”(Attaway, 2013) нэртэй MATLABномоор
сольсон. Хоёрдугаарт, өмнөх багшийн тэмдэглэлийн бүх дасгалууд нь энэ
номоор шинэчлэгдсэн. Гуравдугаарт, багт суурилсан хоёр төслийн нэгийг шинэ
ном гарч байгаатай холбогдуулан өргөтгөсөн хөтөлбөрт зориулан хассан. Эцэст
нь хэлэхэд, оюутан бүрийн төслийн зохион бүтээх болон туршин хэрэгжүүлэх
сонголтууд чөлөөтэй байсан нь төслийн шалгалтын асуудал шийдвэрлэх хэсгийг
илүү өргөн, нээлттэй болгосон. Мөн оюутнуудаас өөрсдийн зохион бүтээх,
туршин хэрэгжүүлэлтийн сонголт, програмын ажиллагааг тайлагнах,
хэлэлцүүлэх ба үнэлэхийг шаарддаг.
CDIO Стандарттай холбогдох
Дасгал ажлын хэсэг болон төслийн хэсэг нь CDIO стандарт 8-ийн гол зорилго
болох идэвхтэй сургалтын аргатай салшгүй холбоотой. Дээрх төслийн бүтэц нь
CDIO стандарт 5-ийн зохион бүтээх, туршин хэрэгжүүлэх алхмуудыг агуулдаг.
Үүнтэй адил сургалтын хөтөлбөрийн туршилтууд нь стандарт 5-ийн үндсэн
ухагдахууныг агуулна. Хичээл нь сургалтын зорилго, зорилттой уялдан зохион
байгуулагддаг. Сургалтын зорилго, зорилт нь тайлангийн чанарт өгөгдсөн
шалгалтын үнэлгээний шалгуурын үндэс суурь болж, мөн багшийн үнэлгээний
аргачлал болон ашиглагддаг. Мөн хичээлийн сургалтын зорилго, зорилт нь CDIO
2, 11-р стандартуудтай холбогддог.
ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАХ
MATLAB хичээлийн тоон болон чанарын үнэлгээг сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй
хийж байна. Бид энэ судалгаагаар 2008 оны эхнээс 2014 оны зун хүртэл хийсэн
үнэлгээг танилцуулж байна. Тоон үнэлгээ нь тухайн оюутан хир сурсан
байна, хир идэвхтэй оролцоо
гарган
дагалдан
ажилласан,
сургалтын
материалын чанар, тухайн даалгавар дээр багш нь оюутнуудтайгаа хэрхэн сайн
ажилласан, хичээлийн ерөнхий чанар зэргийг тогтооно. Бүх тоон үнэлгээг 1гээс 5-ийн хооронд үнэлэн, 1 оноо хамгийн бага, 5 оноо нь хамгийн өндөр гэж
тогтоосон. Бүх тоон Мэдээллийгhttp://www.kurser.dtu.dk/ сайтаас авах
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боломжтой. Бид зөвхөн товч агуулгыг тусгаж чанарын өгөгдлийг материалд
оруулсангүй нууцаллаа.
ҮР ДҮН
Тоон үнэлгээ
2008-2014 оны хооронд хийсэн MATLAB хичээлийн дундаж тоон үнэлгээг зураг
1-т үзүүлсэн. Ангилал бүрийг өөр өөр бүдэг өнгө болон зураасаар дүрсэлсэн.
Лекц ашиглахаа больсны дараах болон MATLAB номыг ашигласан үеийг тод
өнгөөр, ангиллын ерөнхий чиглэлийг тасархай шугамаар дүрсэллээ.

Зураг 1. 3 ба 13 долоо хоногийн хугацаанд өгөх үнэлгээний оноо. Ангилал бүрийг өөр өөр
бүдэг өнгө болон зурааснуудаар дүрсэлсэн. Лекцийг хасч, MATLAB-ийн ном ашиглаж
эхэлсэн үеийг тод өнгөөр дүрсэлсэн. Тасархай шугамаар ангилал бүр дэх хичээлийн
явцын нийт эерэг болон сөрөг утгуудыг тэмдэглэсэн.
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Ангилал бүрийн хичээлийн хандлагыг харьцуулбал лекцийг хассаны дараах
үнэлгээний үзүүлэлт өсч байгаа нь харагдаж байна. Лекцийг хассаны дараа,
багшийн эргэх холбоо ангиллыг тооцохгүйгээр ангилал бүр нь хэрхэн сайжирч
байгааг харж болох юм. Үүнээс оюутнууд энэ өөрчлөлтийг эерэгээр хүлээн авч
байгаа нь харагдаж байна.Тухайлбал, сургалтын материалын ангилал нь бусад
ангилалтай харьцангуй өндөр үзүүлэлттэй байна. Сургалтын материалыг
MATLAB номоорсольсныг оюутнууд маш эерэгээр хүлээн авсан. Үүнээс ч сайн
сургалтын материал оюутнуудад чухал магадгүй лекц орсноос ч илүү байж
болох юм.2012 оны хавар, 2013 оны намар гэсэн хоёр улиралд оюутнууд ихээхэн
муу
үнэлгээ
авчээ.
Үүнийг
тайлбарлахдаа
эхний
тохиолдолд
багшийн (T1) идэвхжүүлэлтдутагдсан хоёр дахь тохиолдолд багш (T4) нь
хичээлийн хувьд ямар ч туршлагагүй байсан гэж үзсэн. Энэ нь хичээлийг
урьдчилан боловсруулаагүй, сурган заах арга зүйн туршлагагүй гэдгийг харуулж
байна.Эцэст нь хэлэхэд, 13 долоо хоногийн сургалтыг гурван долоо хоногт
сурсан хэдий ч дундаж оноо маш сайн авч байгааг харуулсан.
Хүснэгт 2.Өөр өөр хугацаанд үнэлгээний тоо болон үнэлгээнд оролцогчдын тоо,
багш нарын хуваарилалт
1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

сар

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Багш

TX

TX

TX

T1

T1

T1

T1

T2-3

T2

T2

T2

T3

T3

T3

Үнэлгээ

50

98

84

123

81

136

49

131

38

125

44

53

20

95

Оюутнууд
ын тоо

94

202

233

238

139

255

140

317

99

310

148

283

151

355

A08

A09

S10

A10

S11

A11

S12

A12

S13

A13

S13

Багш

TX

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T3

T4

T3

Үнэлгээ

118

104

26

79

56

53

52

52

52

63

43

Оюутнуудын
тоо

202

156

51

166

113

149

104

161

152

151

150

MATLAB хичээлийг
заасан багш нарыгхүснэгт 2-т үзүүлсэн. T1
нь компьютерын шинжлэх ухааны заах аргад нэгэн төрлийн бус сургалтын
тэмдэглэгээг нэвтрүүлсэн багш нар ба TX нь T1-ээс өмнөх багш нарыг
илэрхийлнэ. T2 лекцийг хасан, шинэ сургалтын материал танилцуулсан багш нар
ба Т3 шинэ бүтцийг сайжруулах зорилгоор Т2-той хамтран ажилласан. T4 2013
онд намар хэсэг хугацаанд багшийг орлож байсан багш юм. Мөн энэ хүснэгтээр
хичээлийн улирал бүрд хийсэн үнэлгээ болон үнэлгээнд оролцогчдын тоог
харуулсан. Ерөнхийдөө нийт оюутнуудын 25%-50% хувь нь хичээлийн үнэлгээнд
оролцсон. 2013 оны зургадугаар сар болон 2014 оны нэгдүгээр сард оюутнуудын
маш цөөн хувь нь үнэлгээнд оролцсон байна. Тухайлбал, 2014 оны нэгдүгээр
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сарын хичээлийн үнэлгээ
бага оролцогчтой байна.

нь

20/151

гэсэн

статистиктай,

хамгийн

Чанарын үнэлгээний тойм
Лекцийг хасахаас өмнө, оюутнуудын оролцоо суларч байгаа нь харагдсан хэдий
ч тэдний цөөн хэсэг нь сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн. Шинэчлэл
хийсний дараа нь туршилт хийх цагийн нэмэгдүүлэхэд ихэнх оюутнууд талархал
илэрхийлж байхад цөөн тооны оюутнууд лекцийг илүү гэж үзсэн. Оюутнуудын
ихэнх нь энэхүү хичээлийг үзэж судлахад маш их ажиллах хэрэгтэйгээ
ухамсарлан их зүйл сурч чадсан. MATLAB ном ба шинэ шалгалтын төслийг
танилцуулах гэх мэт хөтөлбөрийн сайжруулалтын ажил үргэлжилсээр байсан.
Энэ үед зөвхөн хэдхэн оюутан л буцаж хүсэлт гаргасан байдаг.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Аливаа хичээлийн үр дүн нь олон төрлийн хүчин зүйлээс шалтгаалан давуу
болон дутагдалтай талтай. Одообид дүн шинжилгээ хийсэн өгөгдлүүдийн хувьд
болон хөтөлбөрийн хичээлийг амжилттай явуулахад хамгийн чухал гэж үзсэн
зарим хүчин зүйлүүдийг хэлэлцье.
Лекцийг хассан нь
Лекцийг хассан нь хичээлийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн хувь нэмэр
оруулж буй нь тодорхой бус байсан. Бидний таамаглаж байгаагаар лекцийг
заахаа больсон нь илүү их програмчлалын практик дадлага хийх цагийг ихэсгэж
бас энэ нь анхааралтай суралцах боломжийг нэмэгдүүлсэн гэж үзсэн.
Багшийннөлөө
Гайхах зүйл биш, амжилттайсургалтынголтүлхүүрньбагшбабагшийнтуслах
байсан. Багшийн сургах арга зүйн туршлага, тэдгээрийн чадвар нь оюутныг
танихад маш чухал юм. 1-р диаграммба 2-р хүснэгтээс нарийн харахад
сургалтынүнэлгээг бодитоор гаргахньтухайнбагшаасихээхэнхамаарч байна.
Иймучраас оюутны өгч буй үнэлгээг үнэлэхэд хичээлийн туслах багш болон
багшийг зөв сонгох нь маш чухал.
Хичээлийн бүтцийг шинэчлэх
Хичээлийн бүтцийг өөрчилснөөрсургалтынматериал,дасгал ажил, төсөлд
урьдчилан авч үзээгүй асуудлууд гарсан. Багш нь хоёрдахь удаа хичээлээ
заахдаа эдгээр асуудлаа бүрэн шийдсэн байх хэрэгтэй юм. Үүний нэг жишээ нь
шинэ MATLAB-ийн номын танилцуулга байв. Номын дасгалууд нь маш их,
оюутнууд нь тэдгээр бодлогыг бодож дуусгах ёстой. Энэ шалтгаанаар оюутнууд
шантарч оюутнууд илүү хялбар дасгалуудыг хийх ба заримыг нь орхих болсон.
Дээрх жишээ нь лекцийг орж байсан үе (тогтвортой байдал) болон хичээлийн
11

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

бүтцийг өөрчилсөн үеийн харилцан уялдааг харуулсан. Сайжруулалт хийх гэж
байгаа тохиолдолд гол нь жижиг зүйлсээс хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй юм.
Сургалтын гол хэсэгт өөрчлөлт хийх хэрэггүй зөвхөн онцгой тохиолдолд хийнэ.
Мөн түүнчлэн сургалтад ямарч шинэ өөрчлөлт оруулсан үр дүн гартал
сайжруулан, анхааралтай хүлээх хэрэгтэй юм.
Суралцагчдын зорилго
Өөр өөр бакалаврын зэргийн оюутнуудын хооронд мэргэжлийн ялгаа үүсдэг.
Хичээлийн бүтцэд лекцийг хассанаар, бакалаврын зэргийн оюутнуудад илүү
сайнаар нөлөөлсөн төдийгүй хичээлийг сонирхолтой болгож, сургалтын
хариуцлагыг илүү нэмэгдүүлж чадсан. Энэ нь өөр өөр хугацаанд тодорхой чиг
хандлагуудыг олж авахад оюутнуудад хүндрэлтэй байдаг. Уг хичээлийг
биотехнологи, эсвэл зураг төсөл инновацийн салбар дундын зэрэг хөтөлбөрийн
оюутнуудтай харьцуулахад техник хангамж, цахилгаан, механик болон
инженерийн математикийн бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнууд илүү их сонирхож
байгаа нь ажиглагдсан. Онолын үүднээс хичээлийн агуулга нь маш сайн
боловсруулагдсан хичээлийн хөтөлбөрийг дагах ёстой. Энэ нь их
нөөц чадавх шаардсан ажил бөгөөд гүйцэтгэхэд хэцүү гэдэг нь ойлгомжтой юм.
Мэдлэг эзэмших ба хадгалах
3 долоо хоногийн сургалт нь 13 долоо хоногийн сургалтаас нэлээд сайн үнэлгээ
авсан нь тогтоогдсон (зураг1). Энэ нь богино хугацаанд мэдлэг хадгалагддагтай
холбоотой байж болох юм. Зарим оюутнууд нэг долоо хоног сураад дараагийн
долоо хоногт нь тухайн сэдвийг санахад хэцүү байдаг гэдгээ илэрхийлсэн байдаг.
3 долоо хоногийн хугацааны сургалтад бага зэргийн бэрхшээл ажиглагдсан. Бид
богино хугацаанд маш их анхаарч суралцах нь хамгийн сайн арга барил гэж
бодож байна.Үүнд урт хугацааны сургалтын асуудлыг авч үзээгүй. Програмист
мэргэжлээр сураагүй энэ хичээлийг үзэж буй зарим оюутнуудын хувьд идэвх сул
байдаг. Бусад оюутнууд нь програмчлалыг ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг олж мэдэх
боловч тэр үед сурч мэдсэн зүйлээ мартчихсан байх болно.Эцэст нь,
програмчлал гэдэг нь програмаа бичиж сурангаа, байнга сайжирч байх ур чадвар
юм. Оюутнууд маш олон хичээл үзэж байж сайжрахаас өөр хялбар шийдэл
байхгү гэдэг нь харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч, энэ загвар нь зөвхөн
зэргийнхөтөлбөрийн оюутнуудын хувьд л боломжийн юм.
Багшийн талаарх саналынүзүүлэлт
Нэг багт суурилсан төслийг хассанаар суралцагчдын багшийн үнэлгээний
онооны бууралтыг тайлбарлаж болох юм. Лекцийг хассанаар, оюутнууд нь
туслах багштай илүү их цагаар ажиллах болсон хэдий ч төслийг үнэлэхдээ
оюутнуудтай ажиллах өргөтгөсөн цагийг адил байхыг тооцоогүй байна. Мөн өөр
нэг шалтгаан нь багш оюутнуудтайгаа бага уулзсан байж болох юм. Сонирхолтой
нь, оюутнуудад багш маш их хэрэгтэй гэдгийг бид ажиглаагүй байсан. Үүнийг маш
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их суралцахаас багштайгаа суралцах нь оюутнуудад илүү их чухал гэж
тайлбарлаж болох юм. Үүнийг сайжруулах боломжтой арга замууд байж болох
ба жишээ нь тогтмол хуваарийн дагуу гүйцэтгэсэн дасгалыг хянах гэх мэт.
ЦААШИД ХИЙХ АЖЛУУД
Ирээдүйд багшийн оюутнуудтай ажиллах гэсэн үзүүлэлт дээр эерэг үнэлгээ авч
ажиллах болно. Автомат үнэлгээний програм хангамжийг ашиглан энэхүү
үнэлгээг сайжруулж болох боловч энд ч мөн адил багш, сурагчдын хоорондын
шууд харилцаа шаардлагатай. Энд гол асуудал нь оюутнуудын тоо харьцангуй
их байгаа учир харилцахад хүндрэлтэй байгаа юм. Гэвч бид заримдаа лекцийн
хичээлийг орохгүйгээр шийдэх боломжтой юм. Туслах багш нь багшийн
оюутнуудтай ажиллах гэсэн үнэлгээг сайжруулахад чухал үүрэгтэй юм. Эцэст нь
оюутнуудтай интернет орчинд харилцах арга хэрэгслийг бид туршиж байна.Бид
сургах арга барилаа сайжруулахад өөрчлөлт хийсэндээ баяртай байдаг боловч,
мэдээж хичээлийн хувьд үндсээрээ өөрчлөгдөж чадаагүй – энэ удаад хичээлийн
чанар сайжраагүй ч хичээлийн хөтөлбөртөө бид хэд хэдэн шинэ сурган заах
аргыг ашигласнаар бага багаар ч болов сургалтын үр дүнгээ сайжруулж байгаа
билээ. Ийм учраас бид манай инженерийн хөтөлбөрүүдэд аль алинд нь
тохиромжтой болгох үүднээс хичээлийг модуль хэлбэрээр хийхээр судалж
байна.
ДҮГНЭЛТ
Жилд компьютер програмчлалын хичээлийг маш олон тооны хүн үзэж төгсөж
байна. Бид лекц, сургалтын материалыг хэрхэн ашиглахгүй болсон, хэрхэн сольж
байсан, хичээлийн бүтэц хэрхэн өөрчлөгдсөн байсан талаар хэлэлцлээ. Тоон
болон чанарын өгөгдлөөр оюутнуудыг хичээлд хамрагдахаас өмнө, хичээлийн
туршид
болон
дараах
өөрчлөлтүүдийг
үнэлж,
уг
өгүүлэлд
хэлэлцүүллээ.Харамсалтай нь, үнэлгээнд бидний хяналтаас гадна олон хүчин
зүйл нөлөөлж байсан нь багш оюутны хоорондох харилцаанаас үүдэлтэй.
Үнэлгээнд хичээлийг 3 долоо хоног эсвэл 13 долоо хоногийн хугацаанд зааж
байгаа нь нөлөөлсөн. Хэмжилтийн утгуудад дутагдлууд байгаа хэдий ч бид энэ
мэдээлэл нь ерөнхий чиг хандлагыг тодорхой харуулж байна гэж үзэж байна.
Нэгдүгээрт, оюутнууд ганцаараа биш багаар сурах нь илүү дүнтэй. Нөгөө
талаас, хэр их талархаж байгааэерэг хандлагыгстатистикаар харуулж чадсан.
Энэхүү өөрчлөлт нь хичээлийн чанарыг сайжруулж байна гэдгийг харуулж байгаа
ба хичээлийн хөтөлбөр жил жилээр тасралтгүй сайжруулагдсаар бөгөөд энэ нь
хичээлийн эцсийн хэлбэрээр биш гэдэг нь ойлгомжтой юм.
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ШИНЭЧИЛСЭН СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНТЭЙ НИЙЛМЭЛ СУРГАЛТЫН АРГААР
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫГ ЯВУУЛАХ НЬ
Aldert Kamp, Femke Verdegaal
Delft University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering, Delft, the
Netherlands
ХУРААНГУЙ
Ахисан түвшний инженерийн оюутнууд нь өөрсдийн олж авсан инженерийн
мэдлэг чадвараа ахисан түвшний үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд бага зэргийн
нэмэлт сургалттай ашиглаж чаддаг байх ёстой. Тиймээс амьдралын бодит
асуултууд, жинхэнэ загвар ба шинэлэг инженерийн асуудал зэрэг зүйлс
инженерийн сургалтын хөтөлбөрт агуулагддаг байх ёстой.Магистрын хөтөлбөрт
дадлагын ажлыг оруулсан нь энэхүү зорилгод хүрэх чухал ажлуудын нэг болж
байна. Дадлагыг сургалтын өндөр үр дүнтэй нийцүүлэннийлмэл сургалт болгон
хичээлийн байрнаас гадуур зохион байгуулж болно. Энэ нь инженерчлэлийн
бүхий л оюутнуудын төгсөлтөд байх ёстой гол үзүүлэлт болж глобал ажлын
байранд бэлтгэх болон цаашдын амжилттай замналын чухал боломж болсон
жишээ олон байдаг, тухайлбал: ажил эрхлэлт, зохион байгуулах мэдрэмж,
харилцааны соёл, ёс зүйн хариуцлага, хувь хүний хариуцлага болон насан
туршийн боловсрол зэрэг юм. Энэ өгүүлэлд Delft Технологийн Их Сургуулийн
сансрын инженерийнсалбар нь хэрхэн оюутнуудын хөгжилд бодит нөлөө үзүүлэх
зорилгоор, тэдний санал хүсэлт, даалгавар болон үнэлгээг хамтатгасан
дадлагын ажлын хөтөлбөрийг боловсруулсан талаар ярилцана. Энэ нь
компанийн санал асуулгаар оюутнуудад хэрхэн хүрэх, мөн боловсролын
чанарын баталгааг хэрхэн тэтгэх талаар тайлбарлах бададлага нь салбарын
ашигтай байдлыг хангахын тулд үйлдвэрлэгчидтэй хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэх боломжийг олгож байгааг харуулна.Маш сайн мэргэжлийн зохион
байгуулалт бол амжилтын хүчин зүйл юм. Дэлхий дахинаа жил бүр 300-400 гаруй
магистр оюутан төгсөж байгаа ба тэдгээрт зориулсан хөтөлбөрийг үнэлэх,
төлөвлөх, зохион байгуулах нь логистикийн асар том асуудал юм. Манай
инженерийн оюутнуудад боломж олгож байгаа 600 гаруй аж үйлдвэр
компаниудтайбүртгэлийн менежментийг хэрэгжүүлснээр өндөр чанартай
тогтмол дадлагаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Internship, industrial placement, engineering education, professional orientation,
employability, industrial feedback to curriculum, CDIO Standards 1,2,3,7,8,11,12.
ТАНИЛЦУУЛГА
Ирээдүйн дэлхийд ажиллах инженер оюутнуудыг бэлтгэхийн тулд тэдэнд
инженерчлэлийн бодит ертөнцийн жинхэнэ туршлага шаардлагатай ба
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инженерчлэлийн практик туршлагатай инженер болон мэргэжилтний лекцийг
сонсон бэлтгэгдэж, судалгаа ба зохион бүтээх бодит амтыг суралцангаа хийх
замаар авах ёстой (CDIO Standard 1: Context) (Crawley, E.; Malmqvist, J. (2007)).
Их сургуулиуд нь лабораторийн туршилт, бодит асуудалд тулгуурласан төсөл
дээр ажиллуулах эсвэл үйлдвэрийн дадлагад хамрагдах оюутны тоог
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм.Орчин үеийн оюутнууд нь сүүлийн үеийн шинжлэх
ухаан, инженер, технологийн хөгжлийннийгмийн болон ёс суртахууны баримт
бичиг ба асуудлуудын уялдаа холбоо, тодорхой бус нотлох баримт зэргээр
ойлгон танихыг оролддог. Дадлага нь залуу инженерүүдэд“том зураг-big picture”
ба суралцах шаардлагыг ойлгоход тусалдаг: тухайн ажлын даалгаврын дүрийг
хэрхэх, бизнес сэтгэлгээ ба гэнэтийн хүчин зүйлсийг техникийн гүйцэтгэлд хэрхэн
тусгах гэх мэт. Орчин үеийн инженерийн мэргэжил эзэмшигчтэй харьцахгол
түлхүүр нь тэдгээрийн ирээдүйн инженерийн дүрийн загвараар оюутнуудыг
хангах ба тэдгээрийг бодит амьдрал дээр өдөр бүр тулгарах мэргэжлийн болон
инженерийн асуудлуудаар гарган тайлбарлах юм (Kamp, 2014).Delft Технологийн
Их Сургуулийн сансрын инженерийн магистрын 2 жилийн хөтөлбөрт 3 сарын
үйлдвэрлэлийн дадлагыг оруулах нь дээрх зорилгыг биелүүлэх үндсэн хөдөлгөгч
хүч болж байна.Зорилготой байх нь нэг хэрэг, гэвчжил бүр 300-400 гаруй
инженерийн оюутнуудыг олон улсын хэмжээнд сайтар тодорхойлогдсон
сургалтын үр дүнгүүд ба үнэлгээний аргуудтай нийлмэл сургалтын арга
туршлагаар(CDIO Standard 7: Integrated Learning Experiences) сургах ажлыг
хэрэгжүүлэхэд цогц боловсролын үзэл баримтлал, уян хатан ба ил тод зохион
байгуулалт ба 600 гаруй түншлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй харилцан идэвхтэй
удирдлагын зохион байгуулалт шаардлагатай байдаг.
МАНАЙ МАГИСТРУУДЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Т-хэлбэрийн мэргэжилтэн
Манай нийгэмд тулгардаг нарийн төвөгтэй салбар дундын асуудлууд ба саад
бэрхшээлньөөр салбарын мэргэжилтнүүдтэй харилцан ойлголцох чадвартай гүн
гүнзгий асуудал шийдвэрлэгчдийг шаарддаг.Үйлдвэрлэлийн салбар нь асуудлыг
шинжлэх ухаан ба инженерийн хүрээнд өргөнөөр шийддэг бусад олон
салбарынмэргэжилтнүүдтэй харьцаж ойлголцдог чадвартай хүмүүсийг Тхэлбэрийн мэргэжилтнүүд гэж хэлдэг (Kamp, 2011).Бакалаврын Т-хэлбэртсав нь
сансрын инженерийн нэгдсэн мэдлэг,инженерийн ба оюуны ур чадваруудын
хөгжүүлэлт, хувийн болон харилцааны ур чадваруудгэх мэт өргөн хүрээнийсуурь
мэдлэгийг олгодог. Магистрын Т-хэлбэрийн хувьдоюутнуудад тусгай курсууд,
судалгааны хөтөлбөр, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох замааргүнзгий мэдлэгийг
олгодог. Мэргэшил, судалгаа, ажил эрхлэлт нь энэ хөтөлбөрийн түлхүүр үгнүүд
юм.
Философийн програм
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Бид бага зэрэг нэмэлт сургалтаар орчин үеийн үйлдвэрлэлийн хэрэглээнүүд
дээрх инженерийн боломжуудыг ашиглах чадвартай бүхий л мэргэжилтнүүдэд
боловсрол олгох зорилготой юм. Магистрын сургалт нь оюутнуудынбакалаврын
судалгаанд олж авсан суурь мэдлэгийгөндөр түвшинд хөгжүүлдэг.Энэхүү
философийн үндэс ньинноваци ба судалгааны бие даасан мэргэжлийн чиг
баримжаатай болох чадварт заавал хүрэхийн тулд мэргэшүүлэх ёстой гэдэг үзэл
юм.Тиймээс хөтөлбөр таван гол онцлогуудаас тогтоно.
Мэргэшүүлэхбагүнзгийрүүлсэн сургалт: Оюутнууд нь сансрын инженерийн
дадлагын талбарт нарийвчилсан ба дэлгэрэнгүй мэдлэгээ хөгжүүлнэ.
Академик ур чадвар:Оюутнууд судалгааны нэг иж бүрэн төсөлд оролцоно.
Дадлагын явцад оюутнууд олон төрлийн хувь хүн ба хүмүүс хоорондын
харилцааны чадварыг хөгжүүлэн хэрэглэх ба тухайлбал ёс зүйн хариуцлага,
соёлын харилцан солилцоо, бичгийн чадвар, насан туршийн боловсролбаэрсдэл
менежмент.
Бие даасан байдал: Оюутнууд нь дадлага болон төлөвлөгөөний талаар
компанийн саналыг тусгасан хувь хүний сургалтын төлөвлөгөөг(бие даан
суралцах) хийсэн байна.
Мэргэжлийн чиг хандлага: Оюутан хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дадлага хийх
гурван сарын хугацаанд олж авна. Тэд мэргэжлийн орчинд дадлага туршлага
олж авахаас гадна зохион байгуулах мэдрэмжээ хөгжүүлнэ.
Олон улсын чиг хандлага: Оюутнууд Нидерландад эвсэлгадаад үйлдвэрийн
дадлагаар хийх үедээ эсвэл хилийн чандад сурч байхдаа, мөн хотхондоо
хичээлийн танхимд олон улсын оюутнуудтай ажиллаж байхдаа энэ чиг
хандлагыг олж авна.
ДАДЛАГА
Зорилтот Сургалтын Үр дүн

Сэтгэдэл Tom Burbage, Lockheed Martin

Магистрын сургалтад дадлага
нь түүний салшгүй нэг хэсэг
болдог(CDIO
Standard
3:
Integrated Curriculum) баэнэ нь
маш сайн тодорхойлогдсон
зорилтот үр дүнтэй байхыг
(CDIO Standard 2: Learning
Outcomes), мөн дадлагыг
үнэлэх, дүгнэх талаар тогтсон
стандарт баримт бичгүүдтэй
байхыг
шаарддаг(CDIO
Standard
11:
Learning
Assessment).Түүнчлэн түүнийг
сайжруулахын
тулд

“Бид хөтөлбөрөөр ирсэн оюутнуудаас гайхалтай
туршлагыг олж авсан. F-35 багт байх нь хүн бүрт
тааламжтай байсан ба хичээл бүр нь өөрийн гэсэн
оцлогтой байдаг. F-35 хөтөлбөрт хамрагдсан
газраас ирж байгаа оюутнууд ньмаш өндөр
мэдлэгтэй байсны дээр цэргийн сансрын инженерийн
мэдлэг ч мөн адил өндөр байсан. Хамгийн чухал нь,
Недерланд болон Delf Их сургуулийн хувьд эдгээр
оюутнууд нь эрхэм төлөөлөгчид байдаг. Тэд маш их
урам зоригтойгоор гайхалтай ажилладаг ба багийн
бүх гишүүдэдээ хүндэтгэлтэй ханддаг. Миний
хамгийн дуртай тайлбаруудын нэг бол 2010 оны
удирдагчдын нэг оюутнаа "гайхамшигтай ухаалаг"
гэж тодорхойлсоныг сонссон ядвал юм энэ нь тэрээр
мэдлэгийнх нь түвшинд машид сэтгэл хөдлөснийх
билээ.
Tom Burbage, F-35 хөтөлбөрийн нэгтэлийн гүйцэтгэх
дэд ерөнхийлөгч асан, Lockheed Martin ерөнхий
менежер, Форт-Уорт, Техас, АНУ.

17

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

тасралтгүй үнэлэх хэрэгтэй юм(CDIO Standard 12: Programme Evaluation).
Дадлагын зорилтот сургалтын үр дүн нь хөтөлбөрийн эцсийн үнэлгээнээс гарах
ба CDIO стандартуудтайгаа маш сайн уялдсан байна₮
1. Аж үйлдвэрийн чиг хандлага/Нийгмийн нөхцөл байдал(CDIOStandard 1:
Context):
 Төгссөний дараа хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийн талаар ойлголтыг
олж авна.
 Өөрийнхөө даалгаврын талаарх ойлголтыг авах ба мэргэжлийн орчинд
хариуцлагатай ажиллах чадвартай болно.
 Үйлдвэрлэл, хүрээлэнгүүд, байгууллагуудад туршигдсан сансрын
инженерчлэл болон хэрэглээний талаарх баримт бичгүүдийн талаар
ойлголттой болно.
2. Нийгмийн-сэтгэл зүй (CDIO Standard 7: Integrated Learning Experiences)
 Мэргэжлийн орчинд олон нийттэй хэрхэн харилцах талаар арга
замуудыг суралцах.
o Хамтрагчид болон бусад хүмүүстэй харилцах хамтран ажиллах
чадвартай байх
o Өөр компаниудтай харьцуулан компанийнхаа байр суурийг олж
харах, сайжруулах чадвар олж авах (Бизнес сэтгэлгээ, өрсөлдөөн,
амжилт)
3. Оюуны ур чадвар (CDIO Standard 7, 8: Integrated Learning Experience, resp.
Active Learning):
 Өөрийн их сургуулиас ялгаатай орчинд олж авсан мэдлэг чадвараа
хэрэглэх.
 Төслийг амжилттай дуусгахын тулд түргэн шуурхай, үр дүнтэй ажиллах
гэх мэт шинэ чадваруудыг олж авах шаардлагатай.
 Учир шалтгааныг олох, эргэцүүлэх бодох ба шүүх тунгаах чадвартай
байх.
Бодит байдал дээр дээрх зорилтот сургалтын үр дүнг үнэлэх, тооцоолоход хэцүү
байдаг гэдгийг бид мэднэ. Энэ нь ухаалаг байдлаар хараахан томьёологдоогүй
байна. ("ирээдүйд сорилтууд" бүлгийг харна уу)
Хэрэгжүүлэлт
Нийлмэл сургалттай дадлага ажлууд
Гурван сарын дадлага нь 18 европын кредит(EC)-тэй тэнцдэг ба оюутнуудад
ангид заадгаас эрс өөр мэдлэг ур чадварыг олгодог. Оюутнууд нь хүлээн авч
байгаа компанийн ажил үүргийн хуваарилалтын дагуу ажиллахаас гадна,
инженерийн мэргэшлийн тусгай зориулалтын даалгаврыг биелүүлэх ёстой ба
дадлагын туршид хувийн ур чадварын гүйцэтгэлээ үнэлүүлдэг. Энэ нь нийлмэл
сургалтын арга туршлагын дагуу гүйцэтгэгдэж байгаададлагын ажил юм(CDIO
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Standard 7). Мэргэшлийн даалгаварт оюутнуудыг хүлээн авч байгаа компанийн
тогтвортой хөгжлийн хангах, төсөл, эрсдэлийн удирдлага, удирдлагын үнэ цэнэ
эсвэл эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлага зэрэг салбарт мэргэжлийн хайгуул
хийх орно. Хувь хүний даалгавар нь өөртөө тавих асуулт юм – жишээ нь –
“мэргэжлийн орчинд би яг юу сурсан вэ?” “Нууцлаг авьяасаа нээж чадсан уу?”
“Хувь хүний хөгжилд өөр зүйлс юу вэ?”
Хугацааны төлөвлөгөө
Үйлдвэрлэлийн
дадлага
нь
Оюутан
Thomas
Slijpen,
Нидерландын
магистрын хоёр дахь жилд Шинжлэх Ухаан & Технологийн алба
тавигддаг. Энэ нь эхний жил
оюутнуудад чиглэл авах, CV “Миний хувьд Вашингтон ДС дахь Нидерландын
Элчин Сайдын яамны Недерландын Шинжлэх
болон
хувийн
тодорхойлолт Ухаан Технологийн албанд хийсэн миний дадлага
бичих, ярилцлага болон өргөдөл гайхалтай туршлага болсон. Нидерландын
гаргах тухай мэдээлэл бүхий инновацийн хөгжүүлэлтэд хувь нэмрээ оруулах
семинарт хамрагдах ба энд даалгавраар Сан-Францискод давхар ажилласан.
хамгийн чухал зүйл нь хаашаа Би Нидерланд дахь өндөр технологитой
системүүд болон материалуудын шилдэг
явах сонголтоо хийх хугацааг салбаруудын чиг хандлага, АНУ-ын түншүүдтэй
олгодог.
Оюутнуудсуралцаж (R&D) хамтын ажиллагааны боломжуудыг
эхлэх хамгийн эхний өдрөөсөө л судалсан. 3D принтер, фотоник, электроник
дадлагын
ажлаа
амжилттай чиглэлээр төсөл гүйцэтгэх нь маш их
удирдан явуулах, хариуцлагатай сонирхолтой ажил байсан төдийгүй миний
чадварыг сорьсон ажил байсан. Олон улсын
хандах талаар ойлголт авсан хамтын ажиллагааны стратеги, компаниудтай
байхад дадлагын албан газар нь шууд харилцаа тогтоон, инновацийг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай
үед
зөвлөгөө гээд их зүйлийг олж авч чадсан. Мөн элчин сайдын
өгөхөд
бэлэн
байх
ёстой. яаманд ажиллаж, дэлхийн хамгийн том улсуудын
Оюутнууд
дадлагын
ажлаа нэгэнд амьдарч байсан маань маш онцгой байсан.
Амралтын өдрүүдийн Нью-Йорк болон Чикаго
гадаадад хийх шийдвэр гаргасан хотын аялал гайхалтай сайхан дурсамжуудыг
цагаасаа эхлээд урт хугацааны үлдээсэн.”
төлөвлөгөөг гаргах нь чухал ба
дадлагын ажлаар явах өдрийн Thomas L.F.P Slijpen, Innovatie Attaché Netwerk
(Netherlands Office for Science & Technology)
өмнөх 8 сараас эхлээд л бэлтгэл Nederlandse Ambassade Washington DC
ажлаа хийх ба дадлага хийх зүг
чиг, баримжаагаа олж эхлэх хэрэгтэй.
Хүргэх арга
Зорилтот сургалтын арга үр дүнтэй болж буй эсэхийг үнэлэх үүднээс оюутнууд
гурван зүйлийг гаргаж өгөх ёстой:
1.

Дадлагаас дөрвөн долоо хоногийн өмнө дадлагын хийх албан байгууллага
руу “хүсэлтийн баримт бичиг” явуулсан байх ёстой. Бид оюутнуудыг очих
газраа сайн судалсан, тэднийг юу хүлээж байгаа, дадлагын өөрийн үүрэг
оролцоо зэргийг мэдэж байгаасай гэж хүсдэг.
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Эндтөслийн тайлбар, хугацаа ба Сэтгэгдэл Rik-Jan Lemmen, Airbus Hamburg
дадлага
хийх
байгууллагын
Сансрын Инженерийн (СИ) оюутан байсны хувьд
удирдагчийн
нэр
зэрэг
нь
Delft дахьсансрын инженерийн мэргэжлээр сурч
тодорхой байх ёстой. Төслийн байгаа оюутнуудын хэр хэмжээг би мэднэ.
тодорхойлолтоос гадна, өөрийн Түүнчлэн, бид Airbus дээр өөрийн гэсэн
үнэлгээний хуудас оюутны гарт оюутантай болохыг үргэлж сонирхдог байсан.
байх ёстой. Энэ ньирээдүйн Бидэнд онгоцны Босоо Сүүлний нийлмэл дээр
ажилладаг инженер дизайны хэд хэдэн баг
сансрын инженерийн магистрын
байдаг. Бүх багуудын хувьд СИ-ийн оюутантай
төгсөгчдийн чухал чадваруудыг ажиллах туршлагатай ба тэднийг тал бүрээс нь
тусгасан байх ёстой ба юуг сайн дэмжин ажилладаг. СИ-ийн оюутнууд өөр өөр
хийх мөн ямар чадварыг илүү багт орж ажиллан богино хугацаанд бие даан янз
хөгжүүлэх зэргийг таньж мэдсэн бүрийн төслүүд дээр ажиллаж чаддаг. Түүнчлэн,
СИ-ийн оюутнуудтай ажиллах туршлагатай
байх нь чухал юм. Ижилхэн санал
менежерүүд дараа дараагийн оюутнуудаа хүлээн
асуулгуудаар
явцын
болон авахад бэлэн байна. Аэробус дээр дадлагад гарах
төгсгөлийн үнэлгээг авах ба хүсэлтэй оюутнуудад хандаж хэлэхэд чи бол
үүнийг
компанийн
дадлага өөрийн сурталчилгааны бүтээгдэхүүн! юм шүү
удирдагч
авах
ёстой. гэж хэлмээр байна.
Оюутнууддадлага хийж байгаа Dr. Rik-Jan Lemmen, Fatigue Engineer, Centre of
газрынхаа
инженерийн Excellence Empennage/Aft Fuselage-ESTL2, Airbus
мэргэжлийн нэг чиглэлийг сонгож Hamburg
авах ба тэрээр тухайн байгууллага дээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Энэ нь дадлагын тайланг илүү үр дүнтэй болгох юм. Инженерийн бус бүлэг болох
хүний нөөцийн менежмент, санхүүгийн тайлан, хэмжигдэхүүн-дизайн,
менежментийн ур чадвар зэрэг сэдвээр бичих нь инженерийн бус салбарын
хүмүүстэй ойртох бололцоог олгоно.
2. Оюутнууд дадлагынхугацааны хагастявцын үнэлгээний тестийг бөглөн
компанийн удирдагчаар үнэлүүлэн шуудангаар явуулах ёстой. Үнэлгээ нь
дадлагад явахаас өмнө оюутнуудаас авч байсан өөрийн үнэлгээний материал
болон асуултуудтай адилхан байна.Мөн явцыншалгалтыг идэвхжүүлэхийн тулд
оюутан удирдагчтайгаа уулзах уулзалтыг зохион байгуулна. Энэ нь оюутанд
дадлагатай холбоотой санал хүсэлтээ гаргах, тулгарсан асуудлуудыг хэлэлцэх
боломжийг олгоно. Уг шалгалт нь ижил байх нь оюутан өөрийн гүйцэтгэл,
хандлага, чадвар хэр байгааг харах боломжийг олгож байна. Тухайлбал,
өөрийгөө хэрхэн үнэлж байна вэ? Удирдагчийн өөрийг нь үнэлж буйтайижил
байна уу?Ямар зүйлүүд дээр өөрийгөө сайжруулах ёстой гэж харж байна вэ? гэх
мэт.
3. Дадлага дууссаны дараа хоёр долоо хоногийн дотор оюутан тайлангаа
гаргаж өгнө. Тайлан онолын болон инженерийн мэргэшлийн бүлэгтэй, өөрийн
үнэлгээтэй, ирээдүйн оюутнуудад зориулсан зөвлөмж аргачлалтай, компанийн
удирдагчийн үнэлгээг агуулсан байна.
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Үнэлгээ
Дадлагын хугацааны хагаст удирдагч оюутны суурь мэдлэг ба инженерийн ур
чадвар тухайлбал, дүн шинжилгээ хийх чадвар, санаачилгатай байдал, хувь хүн
хоорондын харилцаа, хичээл зүтгэл зэргийг үнэлэх үнэлгээний хуудсыг (Хүснэгт
1) бөглөнө. Хэрэв ноцтой дутагдал илэрвэл, дадлагын албаны зохицуулагч
оюутан болон удирдагчтай холбогдож залруулах арга хэмжээг авч болно.
Хүснэгт 1. Сансрын инженерийн магистр оюутны дадлага ажлын үнэлгээний хуудас
Ажлын Үр дүн
Дадлагын турш нийт үнэлгээ

Оноо:

Судалгааны ажлын дадал/Зохион бүтээх ажлын дадал
Оноо:
Энэ зорилгын хүрээнд,судалгаа гэдэг нь шинэ мэдлэг ба шинэ санаачилгыг тодорхой зорилго болгох
замаар өөрийгөө хөгжүүлэхийг хэлнэ.
Юугаараа илүү байсан бэ? …… ………………………… ………………………….
Юуг сайжруулах вэ?…… ……………… …………… ……………… ………
Асуудлыг дүгнэх/Дүн шинжилгээ хийх чадвар
Оноо:
Асуудлыг ба чухал мэдээллүүдийг таних чадвартай байх, өгөгдлийг холбох. Илэрч болох асуудлыг
урьдчилан тооцох; Холбогдох өгөгдлийг хайх
Суралцахдаа байнга санаачилга гаргаж ба бэлэн байдалд байгаа эсэх.
Оноо:
Энэ нь урам зоригтой байх, бие даан суралцах болон өөрийгөө хөгжүүлэхдээ хариуцлагатай хандах
ба суралцах ба амжилт гаргахын тулдасар их тэмүүлэлтэй байхыг хэлнэ.
Хувь хүн хоорондын харилцааны ур чадвар
Оноо:
Захиргааныхан, үе тэнгийнхэн, удирдагч нартай үр дүнтэй ажилласан уу? Багийн гишүүнээр
ажилласан уу? Бусадтай мэдээллээ хуваалцдаг уу? Маргааны шийдвэрлэх чадвартай юу?Өөрийн үйл
хэрэгт хамаарах саналыг хэр нааштай хүлээн авдаг вэ? Хамтран ажиллах чадвартай юу?
Хичээл зүтгэл ба дасан зохицох байдал
Оноо:
Энэ нь хянуур, хөдөлмөрч болоод дарамтад үр дүнтэй ажиллах ба бүтээлч чадвар. Зорьсондоо хүрэх
чадвар.
Уян хатан байдал
Оноо:
Хэрэв тухайлсан зорилгод хүрэхийн тулд үүсч буй боломж болон асуудлын төлөв байдлыг өөрчлөх
чадвар
Ерөнхий санамж
Оюутан хүлээж байсан түвшиндхүрсэн үү?
Танд оюутны хувь хүний болоод мэргэжлийн ур чадварт өгөх зөвлөгөө бий юу?
Уг оюутан таны ирээдүйн хамтрагч байх талаар төсөөлөл бий юу?
Оюутныг үнэлэх үзүүлэлтүүд; Та оюутанд өгөх үнэлгээгээ тэмдэглэнэ үү:
o
o
o
o
o

Онцгой сайн үзүүлэлт (шилдэг 5%)
Маш сайн оюутан
Сайн оюутан
Дундаж оюутан
Хамгийн бага шаардлагад хүрэхгүй оюутан

Оюутны суралцсан байдлыг дадлагын тайлангийн (Онолын мэдлэг, инженерийн
ур чадвар, өөрийн үнэлгээ, заавар ба зөвлөмж) ялгаатай бүлэг тус бүр ба
компанийн удирдагчийн үнэлгээний хуудас зэргийг тулгуурлан үнэлэх болно
(CDIO Standard 11). Дадлагын тайланг дадлага хариуцсан албаболон ахлах
тушаалын багш нараар үнэлэгдэнэ. Нэгэнт дадлагад өөр өөр улсаас, өөр өөр
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салбарын хүмүүс зэрэг оролцдог тул харьцуулах боломжгүй, иймээс бид
тайлангийн үнэлгээндээ тэнцсэн ба тэнцээгүйгээр нь сонгож дүгнэдэг.Оюутан
бүр тайлангийн үнэлгээгээ бичгээр хүлээн авна.
ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРТ ЗААВАЛ БАЙХ ЭЛЕМЕНТ
Заавал хийх дадлагын ажлыг зохион байгуулалт нь гурван гол элементээс
хамаарна: оюутнууд, компаниуд, институтүүд. Нэгэнт жил бүр 300-400 гаруй
оюутнууд, ихэнх нь гадаадад дадлага хийх болдгоос, дадлага хариуцсан алба
маш олон салбарыг хамарсан бөгөөд асар их хэмжээний зохион байгуулалтын
ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай болдог. Манай тэнхимийн хоёр гишүүн (тус бүр
0.6бүтэн ажлын нөхцөлтэйбуюу) болоннэг туслах оюутан (0.3бүтэн ажлын
нөхцөлтэй) дадлагын албанд ажилладаг. Дараах хэсэгт бид оюутан, аж ахуйн
нэгж, байгууллагуудтай холбоотой зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэнэ.
Оюутан
Дадлагын ажил оюутнуудад үр ашигтай сургалт болно гэдэг итгэлийг өгөхийн
тулд, багш нарын оюутнуудад өгөх удирдамж ба санал хүсэлт асар их ач
холбогдолтой юм. Хичээлийн эхний өдөр багшийн дадлагын талаар өгөх
мэдээлэл нь оюутнуудыг“халуун суудал дээр суулгана”. Зарим оюутнуудын хувьд
энэ нь хэцүү алхам байдаг ч тохиолдол бий. Заримдаа тэд эргэлзэж цочирдох
тохиолдлууд гардаг-энэ нь албадлагын юм шиг санагддаг байх. Хаашаа явах
сонголт хийх чадвартай байх нь ч гэсэн оюутнуудын сурах үйл явцын чухал
чадвар юм: Сонголт хийх! Энэ үед дадлагын албанаас баримжаа олгох
удирдамж өгдөг.
Чиг баримжаа олгох нь
Их сургуулийндотоод сүлжээн дээрх онлайн тавигдсан “Эхлэх алхам” нь
оюутнуудад чиг баримжаагаа олж, эхлэх боломжийг олгодог. Дадлага хийх олон
сонголт байдаг: Гадаад эсвэл Нидерланд? Компанид уу эсвэл судалгааны
институтэд үү? Том эсвэл жижиг компани уу? Ямар салбарын туршлага танд
хэрэгтэй байна? Эдгээр сонголтуудаас сонгоход оюутанд туслах зорилгоор багш
нар янз бүрийн үдийн лекцийг жилийн турш “Дадлагыг би хэрхэн зохион
байгуулах вэ?” зохион байгуулахаас гадна өмнөх курсийн оюутны “Кантаас дахь
миний дадлага ямар байсан?” илтгэл хүртэл зохион байгуулдаг. Үе тэнгийн
оюутнуудад бид бодит дадлагын ажлын туршлага, тухайн үед гарсан амжилт
алдааны талаар мэдээлэл өгөх нь тэднийг сонголтоо хийхэд маш үр дүнтэй
байдаг.Компаниуд болон институтүүдээс дадлагын албанд ирсэн ажлын байрны
сонголт нээлттэй дотоод сүлжээн дээр тавигддаг. Ихэнх сонголтууд нээлттэй
зарчмаар явагддаг. Сонголт болон ажлын байрны талаар заавар зөвлөмжүүдийг
ч мөн уг дотоод сүлжээн дээрээс харах боломжтой. Зарим оюутнууд илүү их
мэдээллийг шаардах тохиолдол ч байдаг.Хэрэв дотоод сүлжээний мэдээллийн
хэсэгт оюутнууд хангалттай мэдээлэл авч чадахгүй бол, дадлагын алба нь
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тухайн оюутантай ганцаарчилсан уулзалтыг зохион байгуулж болно.Ийм
уулзалтын үер зохицуулагч ийм мэдээлэл боловсруулахаас гадна нөхцөл
байдлыг танилцуулж оюутанд сонголт хийхэд нь тусална.
Сонголт ба бүртгүүлэх
Чиг баримжаа олгох шатны төгсгөлд оюутан дадлага хийх сонирхолтой
компанийн жагсаалтын эхний 10-т байх ёстой. Энэ нь саналуудыг дугаарлах,
хэзээ тэнд очих зэрэг зохицуулалтад чухал байдаг. Оюутан шууд харьцах
боломжтой юу? Оюутан дотоод сүлжээгээр холболт тогтоох ёстой юу?
Бүртгүүлэхэд тусгайлсан дуусах хугацаа гэж бий юу? Компаниуд дадлагажигчаа
хэрхэн сонгон авах вэ? Өмнө нь дадлага хийж байсан оюутнуудын компанийн
талаар бичсэн мэдээлэл бидэнд байна уу? Багш нар компанитай байнгын
холбоотой ажилладаг уу?Дадлагын алба нь оюутнуудыг бүртгүүлэх шатанд
бэлтгэхийн тулдсургуулийн дотоод сүлжээгээр дамжууланCV болон албан
захидал бичих талаар мэдээллээр хангадаг. Мөн тус алба нь сургуулийн хүний
нөөцийн албатай хамтран ажил олгогчийн ярилцлага, CV бичлэг LinkedIn зэрэг
семинарыг зохион байгуулдаг. LinkedIn шиг нийгмийн мэдээллийн сүлжээ улам
бүр чухал болж байна. LinkedIn нь түүнийг ашигладаг аж ахуйн нэгж болон
компаниудад бүртгүүлж буй оюутнуудыг үнэлэх гол талбар болж байна.
Оюутныгямар нэг компани сонгогдсон тохиолдолд их сургуулиас албан ёсны
зөвшөөрлийн хүсэлт гаргана.Дадлагын алба загварыг нь гаргадаг. Энэ нь тухайн
оюутны хувьд чухал асуултуудад хариулт авах үе юм, тухайлбал, цаашид ямар
даалгавар биелүүлэх, үйл ажиллагааны ямар төлөвлөгөө гаргах, ямар зүйлсийн
хориглох, хэнээр удирдуулах, аль салбараас ажил эрхлэлтийг хангах, чухам юу
дадлагыг амжилттай болгох гэх мэт. Зөвшөөрөл гарсны дараа оюутан дадлагын
бэлтгэл ажлаа эхэлнэ.
Дадлагын бэлтгэл ажил
Оюутнуудын 80% нь гадаадад явахдаа орон сууц, эрүүл мэндийн даатгал,
вакцин, явах виз нислэгийн билетийн мөнгө зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх
хэрэгтэй болдог. Delft ТИС нь гадаад явах бүх оюутнууддаа аяллын даатгалыг
санал болгодог: оюутнууд онлайн бүртгүүлж, сургууль бүрэн хэмжээний
даатгалын асуудлыг шийдэж өгдөг. Энэ нь онцгой тохиолдолд арга хэмжээ авах
боломжийг олгодог; 24/7гэсэн аваарын дохиоллын тоо байдаг. Мөн энэ
хугацаанд бүх оюутнууд явахаасаа өмнө компани/сургуулийн гарын үзэг зурсан
гэрээг хүлээн авдаг. Гэрээнд албан ёсны дадлагын эхлэх дуусах хугацаа, цалин
хөлс, оролцогч талууд, боломжит патент нууцлал зэрэг тусгагдана. Дадлагын
алба өөрийн загвартай ч ихэнх компаниуд өөрсдийн загвараар хийхийг
хүсдэг.Энэ тохиолдолд компанийн загварыг ашигладаг ба оюутнууд хуулийн
зөвлөгөөг дадлагын албаар дамжуулан авдаг.
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Дадлага дууссаны дараа
Дадлага дууссаны дараа хоёр долоо хоногийн дотор оюутнууд дадлагын
тайлангаа хүлээлгэн өгөх ёстой. Үүний дараа дадлагын алба хоёр талын эхний
санал хүсэлтүүдийг солилцох түүнчлэн юуг сайн хийсэн, дадлагын үеэр юун дээр
алдаа гаргасан, түүнээсээ хэрхэн суралцсан талаар мэдээлэл солилцох
зорилгоор ганцаарчилсан уулзалтыг зохион байгуулна. Дадлагын алба нь
оюутны тайланг үнэлэх явцдаа тэднээс дадлагын талаарх сүүлийн санал
асуулгыг авдаг. Энд боловсролын чанарын хэтийн төлөвийг(CDIO Standard 12:
Programme Evaluation) тодорхойлохын тулд хөтөлбөрт дадлагын оруулж буй
нэмэлт хувь нэмэр, зорилтот сургалтын аргын сайжруулалтын хүчин
зүйлсбададлагын алба дадлагын хөтөлбөрийн зохион байгуулалтад юуг
сайжруулах талаар санал хүсэлт зэргийг тусгадаг. Энэ асуулга нь тус алба
цаашид хэрхэн ажиллах чиг үүрэг нь болох зорилготой юм.
Институтууд ба компаниуд
Хожих-хожих
Төгсөгчдийг ажлын байраар хангана гэдэг утгаараа сансрын инженерийн тэнхим
нь компаниуд болон институтүүдтэй маш их хамааралтай юм. Төгсөгчдийн сайн
зах зээлгүйгээр манай хөтөлбөр нэр хүндтэй байж чадахгүй нь ойлгомжтой
билээ. Мөн оюутнуудыг дадлагын байраар хангахад магистрын хөтөлбөр дэх
заавал дадлагын нөхцөл нь чухал асуудал болдог. Иймээс дадлагыг хоёр талын
хоёулангийнх нь хувьд ашигтай байхаар зохион байгуулах нь зүйтэй билээ.
Дадлага нь их сургуулийн хувьд жинхэнэ практик туршлага олгоход
(CDIOStandard 1: Context) чухал үүрэгтэй баэрчимтэй нийлмэл сургалтын арга
туршлагаар (CDIO Standard 7) нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг(CDIO Standard3)
байдлаарболовсруулдаг. Дадлагажигч мөн инженерийн салбарт ажиллах
туршлагатай болох ба ёс зүйн хариуцлага болон нийгмийн хариуцлагатай байх
зэрэг чадваруудыг олж авна.
Компани болон институт нь орчин үеийн чадварлаг, мэдлэгтэй инженерүүдийг
ажилтнаараа сонгон авдаг. Магистрын хоёр дахь жилийн дадлагаар оюутнууд
мэргэжлийн инженерийн ажлыг гүйцэтгэж, мэргэжлийн ур чадварыг бодит
дадлагын ажлуудыг гүйцэтгэснээр олж авах боломжтой юм. Дадлагын явцад
компани нь оюутны гүйцэтгэлийг үнэлэх хангалттай хугацаатай ба хөдөлмөр
эрхлэлтийн талаар бодох хэрэгтэй. ERASMUSбайгууллага нь “Дээд
боловсролын олон улсын чанарын баталгаа болон оюутны ажил эрхлэлт ба ур
чадварын нөлөөлөл”гэсэн судалгаагаараа дадлага хийж байгаа оюутнуудын
гурван оюутны нэг нь тухайн дадлага хийсэн компаниасаа ажлын санал хүлээн
авдаг ба арван оюутан тутмын нэг нь өөрсдийн компанийг байгуулж байна гэсэн
дүгнэлт гаргасан байдаг. Тиймээс аж үйлдвэрийн дадлага, мэргэжлийн болон
хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэхээс гадна ажил эрхлэлтийн ирээдүйн
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боломжийг бий болгож байна. Манай судалгаагаар компанийн удирдагчийн 80%
нь дадлагажигч ирээдүйн ажилтан мөн үү гэсэн асуултад бүгд “Тийм” гэж
хариулсан байдаг.
Аж ахуйн нэгж институтүүдтэй холбоотой байх нь чухал. Компанийн удирдагчийн
манай дадлагажигчийн талаар өгч буй санал хүсэлт үнэ цэнэтэй ба боловсролын
менежментийг тасралтгүй сайжруулахад тусалдаг. (CDIO Standard 12: Program
Evaluation). Удирдагчаас авах санал асуулга нь магистрын төгсгөлийн үнэлгээг
хийхэд оюутны түвшинг тогтооход чухал мэдээлэл болдог юм.
Бүртгэлийн менежмент
Сансрын инженерийн тэнхимийн дадлагын албаны мэдээллийн санд дэлхийн
600 гаруй компани, институтүүд бүртгэлтэй байдаг. Энэ нь сүүлийн арван жилийн
үйл ажиллагааны турш бий болсон сан юм. Дадлагын ажлын энэхүү сүлжээг
бэхжүүлэхийн тулд дадлагын албаны удирдлагууд Paris Air Show, Farnborough
Air Show, EAIE, Berlin Air Show шиг томоохон хуралд тогтмол оролцдог. Энэ нь
богино хугацаанд олон тооны ажил олгогчидтой харилцах зохимжтой арга юм.
Энэ удаа бид зориулалтын хуудас бий болгосон “Сансрын инженерийн тэнхим
дэх дадлагын ажлын байр” (www.lr.tudelft.nl/internshipхарна уу). Энэ веб хуудас
нь мөн компани/институтүүдийн хувьд манай дадлагын албатай харьцах сайн
арга замын нэг юм. Бүртгэлийн сайн менежмент бол амжилтын нэг үндэс.
Оюутнууд бол боловсролын хөтөлбөр болон сансрын инженерийн
тэнхимийнтэрч бүү хэл их сургуулийн элчин сайдууд юм. Бидний туршлагаар
оюутнуудаар сайн дадлага хийлгэх болон ажлын гүйцэтгэлтэй байхад бэлтгэх нь
тогтвортой, амар хялбар зах зээлийг бүрдүүлдэг. Оюутныг дадлагаа дуусгах бүрт
дадлагын алба компанитай холбогдож туршлага судалжцаашид хэрхэн яаж
холбоог үргэлжлүүлэх тухай хэлэлцдэг. Цөөн тооны тохиолдолд бид компанийн
удирдах албанд сайн оюутнуудаас сонголт хийхэд нь тусалдаг ба үүнд асар их
өргөдөл ирдэг. Тэнхимийн гишүүдийн стратегийн чухал шийдвэрээр дадлагын
алба нэмэлт үйлчилгээ үзүүлдэг. Асар олон тооны компаниуд болон харилцааг
үр дүнтэй зохицуулахад CRM (Customer Relationship Management) програм болон
бусад харилцааны тухай мэдээллийг агуулсан, улс орон, салбар, аж ахуй,
хэлтэсзэргийг эрэмбэлсэн мэдээллийн сан шаардлагатай болдог. Энэ нь
оюутнуудад дадлагын мэдээлэл, боломжийн тухай зөвлөгөө өгөхөд
ашиглагдахаас гадна, мөн их сургуулиуд болон компани, харилцаат
институтүүдэд чухал мэдээллийг хүргэхэд тустай юм. Амьд харилцааг бий
болгон урт хугацаанд хадгалах нь бүртгэлийн менежментийн амжилтын үндэс
юм. Энэ нь компанийн удирдагчтай байнгын харилцаатай, дадлагажигчийн
амжилтыг ажиглаж байх боломжийг олгодог. Удирдагчид дадлагажигчийн ямар
түвшинд байгааг үнэлэх, ямар шаардлага баримтлахыг мэдээлж байх нь чухал
юм. Хоёр тал ижил хүлээлттэй байх нь амжилтыг авчирдаг. Одоо бид зорилтот
сургалтын үр дүнгийн болон магистрын програм ба мэргэжил хоорондын
уялдааны тухай мэдээллийг агуулсан веб хуудас хийж байна. Ингэснээр
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компанийн удирдагчид заагдаж байгаа хичээлүүдийн агуулга, оюутнаас хүлээж
болох ур чадварууд болон мэдлэгийн түвшин зэргийг мэдэж байх боломжийг
олгох юм. Энд мөн дэлхийн өнцөг булаг бүрээс ирсэн оюутнуудын болон
удирдагчдын сэтгэгдлийг оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм.
(www.lr.tudelft.nl/internship).
ИРЭЭДҮЙН АСУУДЛУУД
Дадлагын амжилт болоод чанар нь компаниас, оюутнаас, хөтөлбөрийн
сургалтын агуулгаас, эцэст нь наад захын жижиг зохион байгуулалтаас маш их
хамаарна. Оролцогч талууд бүр өөр өөрийн гэсэн хариуцлага болон зорилготой
болохоор одоо болоод ирээдүйд хэд хэдэн бэрхшээлүүд байна.
Аж үйлдвэрийн хэрэгцээба их сургуулийн хэрэгцээ
Аж үйлдвэрийн компаниуд болон институтүүд манай дадлагажигчдийг зургаа
болон түүнээс их сараар авах дуртай байсан, гэвч Сансрын инженерийн хоёр
жилийн Магистрт гурван сараар тавигдсан байдаг. Үйлдвэрийн энэхүү удаан
хугацааны дадлагын хүсэлт сургалтын төлөвлөгөөнд их нөлөө үзүүлж байна.
Оюутны дадлагад зарцуулдаг дундаж хугацаа дөрвөн сар байна. Их сургуулийн
хувьд эхний саруудад онолын хичээл ихтэй байдаг учраас дадлага нь гурван сар
байх нь хангалттай гэж үздэг. Мэдээж урт удаан хугацааны дадлага компаниудын
хувьд илүү ашигтай, үр бүтээлтэй байх нь ойлгомжтой. Урт хугацааны дадлагын
үр дүнд оюутнууд санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй ба сургалтын хөтөлбөрт сөрөг
нөлөө үзүүлдэг (“мэдээж хөтөлбөрийн хэвийн үргэлжлэх хугацаанд энэ нь
боломжгүй зүйл”). Оюутнууд илүү бүтээлч байхын тулд зуны амралтын цагаа
дадлагад ашиглаж болно эсвэл академик стандартад нийцүүлэн магистрын
диссертацаа дадлагын ажилтайгаа хамтатгаж болох юм.
Ёс зүй
Үйлдвэрийн дадлагад оюутнууд тэдэнд үлгэр жишээ болж чадах ахлах
инженертэй ойр дотно харьцаж даган дуурайх нь тэдний ур чадвараа
хөгжүүлэхэд чухал түлхэц болно. Энэ нь тэдэнд бодит амьдрал дээрх нийгмийн
хариуцлага болон ёс зүйн хариуцлагыг хөгжүүлэхэд түлхэц өгдөг. Оюутнуудын
хувьд шууд л ажилчны ийм ёс зүйтэй тулгарах нь хэцүү байж болно. Иймээс
оюутнууд сайн бэлтгэгдсэн байх нь чухал. Дараах асуултууд гарч болох юм: Би
үйлдвэрт агаарын хөдөлгүүрийн нэгтгэн шалгах хэсэгт ажиллаж байсан ба миний
мэдэхгүй аюулгүй байдлын шалгалтууд байсан, би юу хийх вэ? Их сургуульд бид
юу хийдэг вэ? Эдгээр нь оюутан гэнэтийн ийм нөхцөл байдалд ороход маш
тодорхой хариулттай байх хэрэгтэй юм.
Үнэлгээ болон хувийн санал асуулгууд
Одоогоор зорилтот сургалтын үр дүн хараахан ухаалаг байдлаар
томьёологдоогүй байна. Энэ нь дадлагын үнэлгээг зарим байдлаар тодорхой бус
26

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

болгож сургалтын үр дүнг дахин томьёолох хэрэгтэй болгож байна. Цаашлаад,
боловсролын үүднээс авч үзвэл дадлагын хувьд шилдэг санал асуулга уу гэдэг
нь маргаантай юм. Асар их тоотой оюутан(жил бүр 300-400 оюутан) ба
хязгаарлагдмал багшийн нөөц нь биднийг зөвхөн тайланд санал өгөх хэмжээнд
хүргэсэн байна. Оюутны нүүр тулсан уулзалтын үеийн санал нь илүү үр дүнтэй
байна гэж үздэг. Ялангуяа оюутнаас хүчин чармайлт цаг хугацаа зарцуулсан
(доод тал нь 500 цаг) их дадлагаар олж авсан зүйл сая шаардлага хангадаг.
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ
Дадлагын хувьд сургалтын үр дүнгийн цөм нь оюутны хувийн болоод мэргэжлийн
ур чадвар инженерийн авьяас тухайлбал ажил эрхлэлт, ажлын ярилцлагын
бэлтгэл, өргөдөл бичих, багаж хэрэгслийн хэрхэн ашиглах, өөрийн үнэлгээ зэрэг
хамааралтай байдаг. Бусад сургалтын үр дүн нь оюутны идэвх, зохион байгуулах
мэдрэмж, соёлын солилцоо, насан туршийн боловсрол, эрсдэл даах чадвар,
мэргэжлийн хариуцлага, инноваци зэргийн хөгжил болно. Эдгээр ур чадварын
хөгжилд “шилжих суух ухаан” буюу оюутны гадаадад байхдаа олж авсан
туршлага эсвэл аж үйлдвэр болон институтэд хийсэн дадлага түлхэц өгдөг
(Kamp, 2014).Үйлдвэрлэлийн дадлага нь оюутнуудаас илүү үнэлгээ авсан. Манай
оюутнууд Likert үнэлгээгээр 5 онооноос 4.6 оноо өгсөн байдаг((EvaSys) онлайн
судалгаагаар 2014 оны 169 оролцогчтой). 2013 онысудалгаагаар сансрын
инженерийн тэнхимийнi-төгсөгчийнхөдөлмөр эрхлэлт 85% байна. Delft ТИС-ийн
дундаж үзүүлэлт (бүх найман тэнхимийг оруулснаар) 70.64% (хамгийн бага нь
61%). Энэ нь зарим талаар бусад магистрын хөтөлбөрүүд дадлагыг хөтөлбөртөө
оруулдаггүйг харуулж байгаа ба сургалтын энэхүү хөтөлбөр нь оюутны дадлагад
дэмжлэг үзүүлдгийг илтгэх бага ч гэсэн хэмжээний тайлбар болж байна. Саяхан
төгсөгчдөөс тэдний одоогийн ажилд нөлөө үзүүлсэн гурван хөтөлбөрийг асуусан
судалгаа явуулсан юм.Судалгаагаар дараах гурван үзүүлэлт нь өндөр үнэлгээ
авсан: 1) Магистрын сэдвийн судалгааны төсөл; 2) Дадлага; 3) зохион бүтээх
синтез дасгал (10 долоо хоног тутам Бакалаврын 10 оюутан хамтран Бакалаврын
ажлын төсөл бүтэн цагаар гүйцэтгэдэг). Хичээлийн хөтөлбөрт үйлдвэрлэлийн
дадлага заавал байх нь их сургууль болон хөтөлбөрт илүү үр дүнг
үзүүлдэгболохыг дээрх сургалтын аргад дурдсан, гэсэн хэдийч:
Дадлага нь Delft ТИС-ийн сансрын инженерийн тэнхимд олон гадны оюутнууд
ирэх чухал шалтгаан юм. Одоогийн байдлаар магистр оюутны 54% нь гадаад
оюутан байна.
Мөн манай их сургуулийн оюутнуудын наян хувь нь гадаад дадлагаар явж байна.
Сайн ажил эрхлэлт: 2013 оны төгсөгчдийн судалгаанд оролцогчдын гуравны
хоёр нь төгссөний дараа нэг сарын дотор зохих хэмжээнд ажил эрхэлсэн байсан.
Судалгаанд оролцогчдын 93% нь төгссөний дараа 3 сарын дотор ажилд орсон.
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Дадлагын үйлдвэрийн болон тэнхимийн багш нартай үүсгэсэн байнгын харилцаа
нь сургуулийн хувьд дэлхий нийтийг хамарсан сүлжээг бий болгож өгдөг. Энэхүү
сүлжээ нь судалгаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал түлхэц болж байна.
Бодит амьдрал дээр дадлага хийсэн оюутны дадлагын хугацаанд гаргасан санал
болон компанийн удирдлагын оюутны мэргэжлийн хариуцлага ба ажлын ёс зүйг
үнэлсэн үнэлгээ зэрэг нь боловсролын хөтөлбөрийн үр дүнд чухал нөлөө
үзүүлдэг. Энэ санал нь чанарын удирдлагын циклд тусгагддаг. (CDIO Standard
12).
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ХУРААНГУЙ
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургууль (SP-Singapore Polytechnic) нь Өмнөд
Азийн Үндэсний Нийгэмлэг (ASEAN-Association of Southeast Asian Nations)-ийн
орнуудын боловсролын байгууллагууд дээд боловсролын шинэчлэлээ хийхдээ
CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаатай мөр зэрэгцэн өөрийн Олон улсын
салбар сургууль болох Сингапурын олон улсын Политехникийн Дээд
Сургууль(SPI)-аар дамжуулан энэхүү хөтөлбөрийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлсэн
туршлагын талаар энэхүү өгүүлэлд хуваалцах болно. CDIO хөтөлбөрөөр сургах
ба суралцах ажлын гол зорилго нь оюутнуудыг орчин үеийн үр дүнтэй ажилладаг
бүтээлч инженер болгон сургахын тулд инженерийн боловсрол олгодог их дээд
сургуулиуд туршлагаа хуваалцахад оршино. Өгүүлэл үндсэндээ 3 хэсэгт
хуваагдана. Эхний хэсэгт CDIO хөтөлбөрийг Сингапурын Политехникийн Дээд
Сургууль (SPI)-д хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар товч тайлбарлах ба ASEAN-ийн
орнуудын боловсролын шилдэг туршлагыг хуваалцахад оруулсан Сингапурын
олон улсын Политехникийн Дээд Сургууль (SPI)-ийн үүргийн талаар
өгүүлнэ.”Инженерийн боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд Сэтгэн бодох,Зохион
бүтээх, Хэрэгжүүлэх, Ажиллуулах (CDIO)” нэртэй голлох хөтөлбөрт анхаарлаа
хандуулж, Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуульд хэрэгжүүлсэн туршлагаас
хуваалцах юм. Хөтөлбөрийн гол зорилго нь өөр өөрийн харьяалалтай Их дээд
сургуулиудад CDIO сургалтыг хийх сургагч багш нарын бүлгийг бэлтгэн гаргахад
оршино.Өгүүллийн 2 дахь хэсэг нь өөрийн холбогдох их сургуулийн хотхон болох
Chulalongkorn Их сургууль, Тайландын Thanyaburi–ийн Rajamangala Технологийн
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Их сургууль, Вьетнамын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, VNU-HCM, Малайзын
MARA Технологийн Их Сургууль, Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулиуд
буюу 4 орны 5 их дээд сургуулиудын туршлагуудад чиглэгдэх болно. CDIO
хөтөлбөрийг дэмжих шаардлага, хэрэгжүүлсэн арга замууд, одоогийн байдлын
хөгжил дэвшил, мөн түүнчлэн олон төрлийн сургуулиудад тулгарсан
асуудлуудын талаар товч өгүүлэх болно. Төгсгөлд нь, өгүүллийн 3 дахь хэсэгт
CDIO хөтөлбөрөөр сургалт явуулахад тулгарч гарч ирсэн асуудлууд,
хэрэгжүүлэлтийн туршлагаас гол суралцах хэсгүүдийг нэгтгэж, цаашид өөр өөр
их сургуулиуд яаж хамтдаа нэгдэн ажиллах талаар хэдэн санаануудыг хэлэлцэх
болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Curriculum revamp, faculty development, CDIO implementation, CDIO skill set, CDIO
Standards
ТАНИЛЦУУЛГА
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургууль 2004 онд CDIO санаачилгад нэгдсэн
бөгөөд Азийн хамтын ажиллагааны анхны их сургууль юм. Сингапурын
Политехникийн Дээд Сургуулийн удирдлага 2006 оны 9-р сараас эхлэн CDIO
санаачилгыг хэрэгжүүлэхийг дэмжих асуудлыг зөвшөөрсөн болно. Одоогоор
CDIO нь их дээд сургуулийн 5 шинжлэх ухааны сургуулийн 15 хөтөлбөрт
хэрэгжиж байна. CDIO санаачилгыг Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуульд
амжилттай хэрэгжүүлэхэд CDIO-ийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, өөрийн
нөхцөлд, CDIO стандартыг нэвтрүүлэх талаар удирдлагын зүгээс үзүүлсэн
дэмжлэг, удирдан жолоодогч, түрүүлж хэрэгжүүлэгчид, боловсролын
мэргэжилтнүүдтэй хийсэн нягт хамтын ажиллагаа шийдвэрлэх нөлөө үзүүлсэн
юм. Удирдлага нь мөн түүнчлэн CDIO хөтөлбөрийг таниулах, багшлах
бүрэлдэхүүний заах аргыг сайжруулах, ажлын байрыг шинэчлэн сайжруулахад
шаардлагатай нөөц эх үүсвэрийг гаргаж өгсөн байна. Сингапурын
Политехникийн Дээд Сургууль нь 2011 оны 6-р сард CDIO-ийн Азийн бүсийн Төв
болжээ. Сингапурын Политехникийн Дээд Сургууль нь бүсийн төвийн хувьд
инженерийн боловсролын загварыг Азийн бусад дээд боловсролын (IHLs) их
сургуулиудын багш нарт CDIO-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд нь туршлагаараа
туслах, CDIO хөтөлбөрийг дасан зохицуулж, хэрэгжүүлж болохуйцаар гаргасан
юм. Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуультай хамтран ажилласан Temasek
сан (фонд) нь эдгээр их сургуулиудад хэрэгжсэн бүх програмуудыг дэмжиж
санхүүжүүлсэн болно.
Сингапурын олон улсын Политехникийн Дээд Сургуулийн (SPI)үүрэг
SPI нь байнга өөрчлөгдөн байгаа глобал орчинд сайн бэлтгэгдсэн оюутнуудыг
гаргах зорилготой ба SPI нь Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулийн
төсөөллийг хэрэгжүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. Сингапурын
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Политехникийн Дээд Сургууль нь сурган заах аргын туршлагаараа сайн
танигдсаны хувьд, түүний (SP) охин компани болох SPI нь дэлхий нийтийн
хүрээнд боловсролын багш нар, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, удирдагчид ба
төрийн агентлагийнханд зориулан хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ ба сургалтын
хөтөлбөртэй бөгөөд инновацийн ба чанартай хөтөлбөрөөс хуримтлуулсан
баялаг туршлагатай, институтийн хүчирхэг брэнд нэртэй зэрэг давуу талуудтай.
SPI-ас үзүүлж байгаа хэд хэдэн хөтөлбөрийг доор үзүүллээ:






Боловсролын шинэчлэлийн Сэтгэх Загварчлах Хэрэгжүүлэх Ажиллуулах
(CDIO) хөтөлбөрийн хамрах хүрээ
Боловсролын салбарын шинэчлэлийн загвар (дизайн)
Сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулалт ба хөгжүүлэлтэд суурилсан модуль
Орчин үеийн Техникийн Их сургуулийг удирдахад зориулсан Чанарыг хангах
ажлууд
Сингапурын Техникийн ба Мэргэжлийн Боловсрол, сургалтын (TVET)
хөгжил

CDIO хөтөлбөр
Инновацлаг сургалт ба суралцах үйл ажиллагааны хүрээнд ASEAN-ийн
орнуудын олон төрлийн их, дээд сургуулиудын оролцогчдыг бэлтгэх зорилгоор
хөтөлбөр бүр нь 2 жилийн хугацаатай хэрэгждэг. Ингэснээр Сэтгэн бодох, Зохион
бүтээх, Хэрэгжүүлэх, Ажиллуулах (CDIO)–ийн бодит систем ба бүтээгдэхүүний
үзэл баримтлалд орсон инженерийн суурь боловсролыг оюутнуудад олгоно.
Оролцогчид нь CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжилтэн байхаар
сургагдсан хөтөлбөрийн менежерүүд, холбогдох их, дээд сургуулиудын багшлах
бүрэлдэхүүнүүд байдаг. Эдгээр мэргэжилтнүүдийн зарим нь ижил төстэй эсвэл
өөр өөр IHLs-үүдийн нэмэлт оролцогчдод CDIO-ийн мэдлэгийг олгохын тулд
Мэргэшсэн Сургагч багш байхаар сонгогдон, цаашид тусгайлан сургагддаг.
Энэхүү хөтөлбөр нь 3 үе шаттай ба сургалтын 5 бүрэлдэхүүн хэсгийг доор
үзүүллээ:
1. Үе шат 1-CDIO хөтөлбөрийн хамрах хүрээнд мэдлэгийг оруулах
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1- CDIO-ийн заах ба сурах ажлын хүрээг танилцуулах
Энэхүү 1 эсвэл 2 өдрийн семинар нь инженерийн боловсрол дахь дэлхий
нийтийн өөрчлөлтийн чиг хандлага болон үйлдвэрийн хэрэгцээ шаардлагыг
хангахаас улбаалан CDIO Заах ба Сурах ажлын хамрах хүрээг тоймлон гаргана.
CDIO-ийн 2 гол баримт бичгийг, CDIO хөтөлбөр ба CDIO стандартыг хэлэлцэх
болно. Энэ нь ихэнхдээ тухайн орны хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч 8 хүртэлх
их дээд сургуулиудын ойролцоогоор 100 оролцогчид оролцдог.
2. Үе шат 2–Одоогийн хөтөлбөрийг шинэчлэх
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3 бүрэлдэхүүн хэсгийг дуусгахын тулд энэхүү үе шат нь 12 өдрөөс тогтоно.
Ихэвчлэн Үе шат 1-д оролцсон ойролцоогоор 30 оролцогч сургалтаа
үргэлжлүүлэх болно.
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Нийлмэлхөтөлбөрийн загвар (стандарт 2, 3, 7,11).Энэхүү
семинар нь оролцогчдод нийлмэл сургалтын туршлагыг гаргахад зориулж
хөтөлбөрийн шинэчлэл хийхдээ хуримтлуулсан туршлагууд дээрээ үндэслэн
одоогийн хөтөлбөрийг шинэчлэх бүтэцжүүлсэн хандлага гаргахыг заана.
Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Инновацын бүтээгдэхүүн ба системийг сэтгэн бодох,
загварчлах (Стандарт 4, 5, 6).
Энэхүү семинар нь оюутнуудад инновацын бүтээгдэхүүн ба системийг сэтгэн
бодох, загварчлахад зориулж хөтөлбөртөө илүү их боломжуудыг оруулах арга
замуудыг багийн бүрэлдэхүүнд заахад чиглэгдэх ба инженерүүд яаж бодит
тулгамдсан асуудлуудыг бүтээлчээр шийдэхийг мөн хамруулна.
Бүрэлдэхүүн хэсэг 4: Оюутнуудын сургалтыг сайжруулахын тулд Идэвхтэй ба
Туршилтад суурилсан сургалтыг төлөвлөн загварчлах (стандарт 8).
Энэхүү семинараар оролцогчид нь оюутнуудыг идэвхгүй сургалтын аргаас
идэвхтэй ба туршилтад суурилсан арга уруу шилжихийг төлөвлөн загварчлахыг
сургана.
3. Үе шат 3–CDIO-ийн байнгын сайжруулалтын үнэлгээг хийхэд зориулсан
хөтөлбөрийн үнэлгээ (стандарт 12).
Бүрэлдэхүүн хэсэг 5: Тасралтгүй сайжруулалтад зориулсан хөтөлбөрийн үнэлгээ
Оролцогчид нь CDIO хэрэгжүүлэлтийн гол түлхүүр чиглэлүүдийн нөлөөллийг
ойлгоход төвлөрсөн судалгааны асуудлуудыг яаж тодорхойлохыг суралцахын
тулд 3 өдрийн семинарт сууна. Тэд мөн CDIO хэрэгжүүлэлтийн үр ашигтай
байдлыг тодорхойлохын тулд үнэлгээний хөтөлбөр гаргах шаардлагатай.

CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ТУРШЛАГА
Өөрийн холбогдохих сургуулийн хотхон болох Сингапурын Политехникийн
ДээдСургууль, Chulalongkorn Их сургууль, Тайландын Thanyaburi–ийн
Rajamangala Технологийн Их сургууль, Вьетнамын Шинжлэх Ухааны Их
Сургууль, VNU-HCM, Малайзын MARA Технологийн Их Сургууль буюу 4 орны 5
их дээд сургуулиудын туршлагуудыг доор танилцуулах болно.
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургууль (SP), Сингапур
SP-ийн CDIO хөтөлбөр 2004 онд Цахилгаан ба Электроник Инженерийн
сургуульд туршилтын журмаар 2004 оноос эхлүүлснээс хэрэгжиж эхэлсэн. (Pee
& Leong, 2006). Өнөөдөр Механик ба Нисэх хүчний техник, Хими ба Амьдралын
Шинжлэх ухаан, Архитектур ба орчин зохин байгуулалт, Тоон медиа ба Мэдээлэл
холбооны технологи гэсэн 4 сургууль CDIO-г зөвшөөрч хэрэгжүүлж байна.
Өнөөдрийн байдлаар 15 гаруй дипломд CDIO-ийн хөтөлбөрийн шинэчлэл
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хийгдсэн. Орон зайн хязгаарлалтаас шалтгаалан бидний хүчин чармайлтын
нөлөөлөл бага байхаар шаардагдаж байна. Сонирхсон уншигчид нь өмнөх
семинараар хэлэлцэгдсэн олон төрлийн өгүүллүүдийг илүү дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авахын тулд дараах сайтаас авч болно. (CDIO-ийн Мэдлэгийн Номын
сан web site at www.cdio.org)
CDIO хөтөлбөрийг зөвшөөрч хэрэгжүүлэх үндэслэл
2007 онд SP нь 21-р зууны өөрийн төгсөгчдийг зөвхөн тэдний холбогдох
техникийн салбараас нь гадна амьдралын холбогдох чадварт сургахад сайнаар
бэлтгэх санаачилгыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүнээс гадна бид өөрсдийн
оюутнуудаа зөв үнэ цэнэтэй, ёс суртахуунтай байхыг хүссэн юм. Бид түүнчлэн
өнөөдрийн оюутнуудад нийгмийн баялаг, тааламжтай байдлын өсөлт,
технологийн хандалт (хамгийн түрүүнд хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөс Интернетэд
холбогдох), мөн тэдгээрийн чиг хандлагыг (богино хугацаанд анхаарал төвлөрөх,
талархлын сэтгэгдэл, судалж байгаа зүйлийн хэрэгцээтэй байдал ... ) мэдсэнээр,
бидний сургалтын аргыг өөрчлөх шаардлагатай нь мэдэгдэх болно. 2004 оноос
эхлэн туршилтаар хэрэгжүүлсэн туршлагаас харахад бидний хэрэгцээ
шаардлагыг хангах нь CDIO хөтөлбөр юм.
CDIO-г хэрэгжүүлэх арга замууд
Олон чиглэлийн академик сургуулиудын бүрэн эрхт төлөөлөгчид оролцсон
ажлын комисс байгуулагдсан. CDIO-г хүлээн зөвшөөрч, өөрсдийнхөө сургуульд
хэрэгжүүлсэн дээд удирдлагууд оролцоно. Энэхүү зөвлөл нь үндсэн CDIO
хөтөлбөрийг боловсруулахаар тогтмол уулзсан ба дипломын түвшний сургалтад
SP-CDIO хөтөлбөрийг зохиосон (Sale & Cheah, 2008). Холбогдох сургуулиуд
үүний дараа өөрсдийн дипломын сургалтад зориулан өөр өөрсдийн CDIO
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гаргасан. Энэхүү зөвлөл нь CDIO-г
сургууль бүр хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхийг тулган зааварчлаагүй болохыг онцлон
тэмдэглэе. Энэхүү хүчин чармайлт нь дипломыг хариуцаж байгаа холбогдох Курс
(Хөтөлбөрийн) Менежментийн Багт өөр өөрийн хязгаарлалтын хүрээнд, диплом
үйлчлэх салбарын үйлдвэр компаниудын хэрэгцээ шаардлага, хүлээлтэд нөлөө
үзүүлнэ. Энэ нь олон сайн туршлагуудыг гаргадаг. Энэхүү тоон судалгаа нь
Химийн Инженерийн дипломын хувьд Cheah, Phua & Ng (2013)-аар
танилцуулагдсан.
Хөтөлбөрт оруулсан өөрчлөлтүүдийн төрөл ба дэвшил
Диплом бүрд өөрийн дэвшил гарсан ба холбогдох хөтөлбөрийн менежментийн
багаар хийгдсэн төлөвлөгөө, зураглал дээр суурилан өөрийн баяжуулсан
сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Бүх дипломуудын хувьд өөрчлөлтүүд нь
ижил бөгөөд техникийн шинэ нээлт Ноу-хау-нд CDIO ур чадварууд
нэвтрэхүйцээр илүү их интеграцлагдсан хөтөлбөрийг өөртөө агуулсан болно.
ХАВСРАЛТ-анд яаж CDIO ур чадвар техникийн ур чадварт хамаарахыг
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жишээлэн үзүүлсэн. Оюутнууд нь бүтээгдэхүүнийг загварчлан зохион бүтээх,
үйлдвэрлэхэд шаардагдах техникийн ур чадвар эзэмшихээр сургагдах ба багаар
хамтдаа ажиллан багаар ажиллах зарчим болон харилцаанд суралцах ба эцэст
нь дуусгасан ажлаараа танилцуулга хийнэ.Оюутнууд нь энгийн загварчлан
зохион бүтээх төслийг 1-р курсдээ хийх ба ингэснээр холбогдох техникийн мэдлэг
олж авна. CDIO ур чадварууд нь тэднийг дипломын төсөл бичихэд нь сургана.
Энэхүү хүчин чармайлтуудын амжилт нь олон жилийн туршид манай оюутнуудын
төгсөлтийн жилийн (дипломын) төслийн чанарын сайжруулалтаар харагддаг.
CDIO төслийн хүрээгээр дипломын төслийн хувьд сэтгэн бодох ур чадварыг
ажиглалтаар шинжилсэн талаар (Soh, 2011)-д гаргасан байгаа. Soh нь оюутнууд
холбогдох ур чадварыг эзэмшсэний дараа дипломын төсөлдөө хэрхэн яаж
дэвшил гаргаж байгааг харуулдаг. Бүх дипломд нөлөөлсөн өөр нэг чухал
өөрчлөлт нь CDIO-ийн “сэтгэх” хэсгийг дэмжиж өгөх бодлогын төлөвлөлтийг SP
хэрэгжүүлсэн явдал юм. Химийн Инженерийн дипломын хувьд Ng & Cheah-аар
өгөгдсөн жишээнд өгүүлсэн тохирох бодлогын төлөвлөлтийн элементүүдийг
диплом бүрийн хувьд авч хэрэглэсэн. ASEAN-ийн бүсийн (Soh & Kristian, 2014)
хэмжээнд сонгогдсон холбоонуудад туслахаар хамтарч ажиллахын тулд олон
чиглэлийн диплом авах оюутнуудыг хамруулсан Сургалтын Экспресс арга гэж
нэрлэгдэх шинэ санаачилгыг Сингапурын Политехникийн Дээд сургууль нь мөн
түүнчлэн эхлүүлсэн болно. Өөрийнхөө сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан CDIO
хичээлийн хөтөлбөрийн онцлог элементүүдийг нэгтгэхийн тулд Дипломын
сургалт нь өөрийн үйл ажиллагааны, жишээлбэл тогтвортой хөгжил (Cheah,
2014) ба Инженерчлэл, Зохион бүтээлтийн Интергацчилагдсан төлөвлөгөөтэй
(Lee, Lo & Lim, 2009) байж болно.
Хэрэгжүүлэлтийн явцад тулгарсан асуудлууд ба өөрчлөлтүүд
CDIO-г хэрэгжүүлэх хамгийн анхан шатанд эргэлзээгүйгээр менталитет (оюун
санаа)-гийг өөрчлөх мөн шаардаж байгааг хийх явдал байдаг. Ихэнх ажилтнууд
үүнийг удирдлагын гайхалтай арга гэж үзэх хирнээ хэсэг хугацааны дараа энэ нь
амжилтгүй байдлаар төгсөнө гэж үздэг. Ажлын ачаалал ихсэх, тэдний хамгаалах
шаардлагатай багц хөтөлбөрүүд зэрэгт үндэслэн CDIO ур чадварт тэд сургах
шаардлагатай болбол хичээлийн агуулгыг мөн түүнчлэн хангаж чадахгүйд санаа
зовдог. Зарим нэг нь CDIO ур чадварт сургахад итгэлтэй биш байгаа эсвэл өөр
маягаар энэ нь инженер техникийн ажилтнуудын ажлын хүрээнд орсон гэдэгт
гайхаж байгаагаа илэрхийлдэг. Эдгээр шийдвэрлэх асуудлууд ба өөрчлөлтүүд
нь Cheah, Phua & Ng (2013)-ийн өгүүлэлд танилцуулагдаж хаяглагдсанаар,
шударгаар гарч ирсэн ба Сингапурын Политехникийн Дээд сургуульд CDIO
хөтөлбөрийг бүх дипломын сургалтуудад хэрэгжүүлэхэд яг адилхан энэ асуудал
тулгарч байв.
Урьдчилан харсан ирээдүйн төлөвлөгөө
Урьдчилан харахад, SP нь өөрийн CDIO хөтөлбөрийн хүчин чармайлтыг
оюутнуудын дундах дотоодын мотиваци (эрчимжүүлэлт)-ийг бэхжүүлэх,
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тэдгээрийн үйлдвэр компанитай хийгдэх хамтын холбоог бэхжүүлэх, Академик
Сургалтынсхем, “flipped(тонгоруу) анги” аргыг ашиглах, CDIO-оор шинэ
ажилтнуудыг бэлтгэхэд их дээд сургуулиудад саяхан хэд хэдэн шинэ
санаачилгыг нэвтрүүлсэн юм. SP нь өөрийн алсын хараабазорилгын
тодорхойлолтоо шинэчилж, ажлын зөвлөл нь эдгээр бүх нэмэлт шаардлагыг
хамруулахын тулд SP-CDIO сургалтын хөтөлбөрийг баяжуулахыг авч үзэж
эхэлсэн. Дипломын түвшинд, холбогдох Курс (Хөтөлбөрийн) Менежментийн Баг
нь дахин сургалтын баяжуулсан хөтөлбөрийн үр нөлөөг дэмжихэд өөрийн
зураглалыг дахин гаргана. Химийн Инженерийн диплом нь жишээлбэл SP-ийн
чанарын менежментийн систем (Cheah, Koh & Ng, 2013)-ийн дагуу CDIO-ийн 12
стандартуудад нэгдсэн. Сингапурын эргээс эхлэхдээ, SP нь CDIO-г хэрэглэсэн
ASEAN-ийн зарим орны, Индонез, Филиппиний бусад их дээд сургуулиудад
тэдгээрийн сургалтын хөтөлбөрийг дахин шинэчлэх (дахин инженерчлэх)-д
туслалцаа үзүүлэх ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлэх болно. Бидний
Сургалтын Экспресс санаачилгад нэгдсэн их дээд сургуулиудыг бид мөн урьсаар
байх болно. Эдгээр их дээд сургуулиудтай CDIO Бүсийн уулзалт зэрэг бусад
аргаар хамтран ажиллах аргыг олох болно.
ТайландынChulalongkorn Их сургууль
Chulalongkorn Их сургууль нь Механик Инженер, Химийн Инженер, Хүрээлэн
байгаа орчны Инженерчлэлдээ CDIO-г хэрэгжүүлсэн.
CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэслэл
2011 оноос эхлэн факультетын ажилтнуудын цөөнх гишүүнтэй бүлэг нь
“Инженерийн Боловсролын санаачилга EEi”-г сонирхож эхэлсэн. Өмнөх
оролдлогууд нь ABET-д үндэслэсэн ба сургалтын процессыг яаж дахин бодож
хийх нь хангалтгүй хэвээр байсан. Сингапурын Политехникийн дээд сургууль нь
CDIO-ийн туршлагыг хуваалцсанаар, факультетын түвшинд Боловсролын
шинэчлэлд тууштай өөрчлөлт хийхэд EEi нь практик туршлага, мэдлэгтэй болж,
холбогдох хүмүүстэй болсон.
CDIO-г хэрэгжүүлэх арга замууд
Амжилттай үйл ажиллагаа хийхээр, хэрэгжүүлэлт нь 4 хөтөлбөрийн хувьд
хийгдсэн. CDIO-г хэрэгжүүлэх арга замуудын үр дүнтэй байдлын талаар хийгдэх
үйл ажиллагааны багахан хэсэгт санаа тавин, итгэл үнэмшилтэй, баримттайгаар
хөтөлбөрийн зохицуулагч болон дээд удирдлагад таниулах асуудал багтана.
Энэхүү хүчин чармайлтыг төрөл бүрийн хүрээнд, тодруулж хэлбэл хичээлийн
мэдлэг, хувь хүний ур чадвар, хүмүүсийн хоорондын харилцааны ур чадвар ба
CDIO ур чадваруудыг хөгжүүлэн дэлгэрүүлэхэд зориулсан оролдлогууд
хийгдсэн.
Хөтөлбөрт оруулсан өөрчлөлтүүдийн төрөл ба дэвшил
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Нийт тоогоор 14 бакалаврын хөтөлбөрийг CDIO хөтөлбөрөөр бэлдэн их
сургуульд хэрэгжүүлэхэд дээд Удирдлага итгэлтэй байсан ба факультетын
удирдлагын зөвлөлд чиглэл өгсөн. Механик Инженерийн хөтөлбөрийн
Мехатроник-сонгоны хичээл дээр хамгийн гол амжилтуудын нэг нь гарч ирсэн.
Нэг хичээл дээр CDIO-г бүрэн хэрэгжүүлнэ гэж зорьж оролдсон нь хамгийн
зоригтой алхам байлаа. Стэнфордын их сургууль төгсөгчөөс авсан тусламж нь
амжилт гаргах боломж олгосон юм. Үүний үр дүнд, CDIO-г бүрнээр нь
хэрэгжүүлэхэд нийгмийн салбарын хүмүүсийн хамтын ажиллагааны сүлжээ, мөн
түүнчлэн идэвхтэй хүчин чармайлтууд нь хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гол арга зам
болсон юм. CDIO хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтын бусад хөтөлбөрүүдэд
өргөнөөр нэвтрүүлэхэд практик үр дүнгүүд, инновацын бүтээгдэхүүнүүд нь одоо
үзүүлэх загвар болж байна.
Хэрэгжүүлэлтийн явцад тулгарсан асуудлууд ба өөрчлөлтүүд
“Агуулгыг хамрах” гэдэг энгийн итгэлтэй ойлголт нь одоог хүртэл хүртэл олон
тоогоор тавигдсаар байна. Гэхдээ багш нарын сонгогдсон бүлгийн тасралтгүй
үргэлжлэх хүчин чармайлт нь эргэлт хийж эхэлдэг. Эдгээр тулгамдсан
асуудлуудын нэг нь оюутнууд ба багш нарыг хувийн ур чадвар болон хүмүүстэй
харилцах ур чадварт сургах асуудал байдаг. Ийнхүү 2 төрлийн ур чадваруудад
сургах асуудал нь олон хөтөлбөрүүдийн хүн бүрд хүртэмжтэй байх тусгай
сургалтын багцад орсон байдаг. Үүнээс гадна, энэхүү хүчин чармайлтыг
тогтвортой байлгахын тулд, 3 талбарт шинэ санаачилгуудыг эхлүүлж дэвшил
гаргах хэрэгтэй байдаг: техник хангамж/програм хангамж/хүмүүс. CDIO-г
хэрэгжүүлэхэд хүмүүс нь хамгийн өргөн талбар болдог. Техник хангамжтай
холбоотой хэсэгт “Сургалтын коридор”-г үүсгэх сургалтын анги танхим, дизайны
ажлын талбар, инновацыг хөгжүүлэхэд зориулсан ажлын талбар зэрэг нь
багтана. Програм хангамжид CourseVille гэж нэрлэгдэх гэрээс хандах Сургалтын
Менежментийн Систем (LMS) багтана. Энэ нь идэвхтэй сургалт ба хувь хүний
гэдрэг холбоог дэмжихэд зориулагдана.
Урьдчилан харсан ирээдүйн төлөвлөгөө
Энэхүү ажил нь урт хугацааны үүрэг ба хэрэгжүүлэлтийг шаардах бөгөөд
RUMTT-тай хамтарсан байнгын хүчин чармайлтаар “Тайландын CDIO
Консорциум”-г энэхүү хөдөлгөөнийг тогтвортойгоор урагш ахиж дэвшихэд нь
түлхэц болгох зорилгоор байгуулсан. Сингапурын Политехникийн Дээд
сургуулийн нөхөрлөл, дэмжлэг, хамтын ажиллагааны сүлжээгүйгээр бид
Тайландад Инженерийн Боловсролын реформыг хийж чадахгүй байх байлаа.
Тайландын Rajamangala Технологийн Их Сургууль Thanyaburi (RMUTT)
RMUTT нь CDIO-г Үйлдвэрлэлийн Инженерчлэл, Нэхмэлийн ба Химийн
Инженерчлэл, Компьютерын Инженер, Химийн Инженер ба Иргэний Барилгын
салбарт хэрэгжүүлэхээр шийдсэн.
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CDIO-г хэрэгжүүлэх үндэслэл
RMUTTнь үндэсний түвшинд ба цаашилж олон улсын түвшинд алхан гарах,
шинжлэх ухаан ба технологийн чиглэлээр тэргүүлэх сургууль болж “hands-on"
мэргэшсэн төгсөгчдийг бэлтгэх алсын хараатай. RMUTT-д бэлтгэгдсэн “hands-on"
төгсөгчид гэдэг нь бодож сэтгэдэг, дизайн хийдэг, зохион байгуулдаг,
асуудлуудыг шийддэг, хамтран ажилладаг үйлдвэрлэлийн шаардлагад тохирч
нийцэх төгсөгчдийг хэлнэ. Тэдний мэргэжлийн ур чадвар, хувийн болон хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадварын үндсэн ба дэвшилтэт аргуудын нэгдсэн
сургалтын туршлагын мэдлэгийг эдгээр төгсөгчид эзэмшсэн байх шаардлагатай.
CDIO хөтөлбөрийн ажлыг дэмжсэнээр RMUTT нь зорилгодоо хүрэх амжилтаа
хангана.
CDIO-г хэрэгжүүлэх арга зам
RMUTT-д CDIO-г хэрэгжүүлэхдээ “доороос-дээш” зарчмыг 10 анхдагчид
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хэрэгжүүлэлтийн түвшин нь тасаг бүрийн аль хир бэлэн
байгаа хир хэмжээнээс ихээхэн шалтгаална. Үйлдвэрлэлийн Инженерчлэлийн
хөтөлбөрт CDIO бүрэн хэрэгжсэн. CDIO-г зөвшөөрч дэмжсэн бусад хөтөлбөрт
ихэвчлэн Стандарт 7 ба Стандарт 8-ийн хувьд хэрэгжсэн. 1 жилийн
хэрэгжүүлэлтийн дараа, CDIO хөтөлбөрийн ажлыг их сургуулийн шинэ
удирдлагын баг бүрэн дэмжсэн. CDIO хичээлийн хөтөлбөрүүдэд өөрчлөлт
хийгдэж, Тайландын Мэргэжлийн (TQF) байгууллагаар баталгаажсан.
Өөрчлөлтийн төрөл ба дэвшил
Санал асуулгын хуудсаар дамжуулан Тайландын үйлдвэрүүдээс шинээр төгсөж
байгаа инженерүүдэд тавих шаардлагыг гаргаж авсан. Дэлхий даяар хийгдэж
байгаа бусад дүгнэлтүүдтэй санал асуулгын үр дүн тохирч байв. Тайландын
үйлдвэрүүдэд үндсэн мэдлэг сайтай, системтэй бодож сэтгэдэг, харилцаанд
ордог, багаар ажиллах чадвартай, ёс зүй өндөртэй, бүх амьдралынхаа турш
сурах чин хүсэлтэй төгсөгчид шаардагдаж байна. Хөтөлбөрийн бүтцийн хувьд
эдгээр нэгтгэгдсэн ур чадварууд ба аргуудыг сургалтын хөтөлбөрт оруулсан
байгаа. Дизайнба Бүтээн босгох, Машины Дизайн, Симуляц; Инженерийн
семинар гэх мэт шинэ курс хичээлүүд нь оюутанд дизайн хийж бүтээн босгох ур
чадвар олгодог. Энд 30-ас илүү курс хичээлүүдэд Туршилтын ба Идэвхтэй
сургалтын аргыг хэрэглэж байна. Олон төрлийн CDIO сургалтууд нь багшлах
бүрэлдэхүүнд CDIO болон заах ур чадварт сургадаг. Мөн түүнчлэн техникийн
биш Нийтийн Холбооны Технологи, Бизнес Мэдээллийн технологи зэрэг
хичээлүүдээр семинар хийдэг. Удирдлагын зүгээс ажлын байр ба
лабораториудыг шинэчлэхэд зориулан ойролцоогоор 7 сая Тайланд батыг
зарцуулсан байна. Шинэ дизайн ба зохион бүтээлтийн ажлын байранд зориулан
14 сая Тайланд бат зарцуулахыг зөвшөөрсөн. CDIO-г хэрэгжүүлээд 1 жил болсны
дараа, RMUTT нь 2014 оны 3-р сарын 26-нд Японы Kanazawa-ийн Технологийн
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Институтэд хуралдсан CDIO-ийн бүсийн хурлаас CDIO-ийн хамтран зохиогч
болсон. RMUTT нь CDIO стандартыг Тай хэлэнд орчуулах зөвшөөрөл авсан.
Хэрэгжүүлэлтийн явцад тулгарсан асуудлууд ба даалгаврууд
Хамгийн том шийдвэрлэх асуудал бол факультетын гишүүдээс (багш
нараас)“buy-in” хийх явдал байдаг. Багш нарын ихэнх нь CDIO-г тэдний одоогийн
ачааллыг чирэгдүүлсэн ажил гэж үздэг. Гэхдээ CDIO-TQF хийгдэж, CDIO-ийн
хүрээнд тайлбар хийгдсэний дараа багш нар CDIO-г хүлээн зөвшөөрөхдөө
дуртай, итгэлтэй болдог. Хамтдаа заах-сурах аргаа сайжруулах олон жишээнүүд,
CDIO багийн гишүүдийн хийсэн өөрчлөлтүүд нь хүмүүсийг илүү ихийг ойлгох
боломжтой болгосон. Дараагийн хүндрэлтэй асуудал нь ажлын байраа
сайжруулж ба лабораториудаа өргөтгөхөд их хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Их
сургуулийн удирдлагын бүрэн дэмжлэгтэйгээр ажлын байрны сайжруулалт нь
дараа оны санхүүгийн жилийн төсөвт суугдсан.
Урьдчилан харсан ирээдүйн төлөвлөгөө
RMUTT –ийн захирлаар батлагдсан CDIO дээр суурилсан сургалт нь хүссэн
“hands-on”(практик сайтай) төгсөгчдийг гаргах ажлын хүрээний нэг хэсэг юм.
RMUTT дээр нэлээн олон тооны хүнтэй CDIO зөвлөл байгуулагдсан ба мөн
CDIO-гийн 4 түвшнийг дэмжих байнгын оффис байгуулагдсан. 4 түвшин нь:
Байгууллагын (институтийн) түвшин, Факультетын түвшин, Хэлтэс тасгийн
түвшин ба хувь хүнийг дэмжих түвшин. Сургалтын зарим семинарууд нь CDIO-д
суурилсан боловсролыг бусад инженерийн биш салбарын факультетын
гишүүдэд хуваалцахад зориулагдан зохион байгуулагддаг. Амжилтын түүхүүдийг
хуваалцах, мэдлэгийн менежментийн форум нь CDIO-г хэрэгжүүлэх гэж байгаа
хүмүүсийн мэдлэгийг тэлэх болон мөн бусад хүмүүст ойлголт авахад
ашиглагддаг. RMUTT-ийн удирдлагууд нь ажлын байр, лаборатори, багаж
төхөөрөмжийг сайжруулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Ингэснээр
оюутнуудад тохирох ажлын байраар хангагдсан болно. RMUTT нь Chulalongkorn
Их Сургуулийн Инженерийн факультеттай RMUT болон бусад Тайландын их
сургуулиудад CDIO-ийн сүлжээг төлөвлөх, өргөтгөхөд хамтарч ажилласан.
Хамтарсан зохиогчийн хувьд, RMUTT нь CDIO-ийн бүсийн болон олон улсын
хурлуудын аль алинд нь оролцохоор төлөвлөсөн ба ингэснээр илүү ихийг сурч,
CDIO санаачилгыг түгээхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах юм.
Вьетнамын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль VNU-HCM
VNU-HCM-ийн Мэдээллийн технологийн факультет нь CDIO-г Компьютерын
шинжлэх ухаан, Програм хангамжийн инженерчлэл, Мэдээллийн систем, Сүлжээ
ба Цахилгаан холбоо гэсэн өөрийн бүх хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэхээр шийдсэн.
CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэслэл

38

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Мэдээллийн Технологийн факультет нь гаднаас 2009 онд AUN-QA-аар
үнэлэгдсэн. Үр дүн нь сайн байсан, бүсэд сайн танигдсан бусад их сургуулиудтай
харьцуулахад илүү байсан ч гэсэн олон хэсгүүдэд сайжруулалт хийх
шаардлагатай байлаа. 2010 онд VNU-HCM нь CDIO-г хэрэгжүүлсэн ба тэд
хамгийн сүүлийн үнэлгээнд тусгагдсан бүх хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдэхэд
энэ зам нь тусалсныг ойлгосон. VNU-HCM нь Хо Ши Мин хотын Вьетнамын
Үндэсний Их Сургуулийн эхний байранд ордог 2 сургуулийн нэг бөгөөд,
Мэдээллийн Технологийн факультет нь CDIO-г заах арга ба сурах үйл
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх 8 жилийн хугацаатай пилот
төсөлд Засгийн газрын дэмжлэг авсан.
CDIO-г хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга барилууд
Тус сургууль нь CDIO-г хэрэгжүүлэх 8 жилийн хугацаатай төсөлд VNU-HCM-ас
санхүүгийн дэмжлэг авсан. Эхэндээ, Их сургуулийн Реакторын зөвлөлийн болон
сургуулийн бүх багш нарын дэмжлэгийг авахыг оролдсон. Бид сургуулийн бүх
курс хичээлүүдийн сургалтын үр дүн, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн
хөтөлбөрийг шинэчилж, эхний жил сурч байгаа оюутнуудад CDIO-д тулгуурласан
сургах үйл ажиллагааг эхлүүлсэн ба төгсөх жил хүртэл нь тэдэнд энэ аргыг
хэрэглэнэ. Мөн энэ цаг хугацаанд, манай бүх профессор, багш нар,
экспертүүдийн заах арга, CDIO ур чадварыг сайжруулахаар сургалт хийгдсэн
болно.
Дэвшил ба өөрчлөлтүүд
Эхний жилд, VNU-HCM нь сургуулийн сургалтын үр дүн болон CDIO хичээлийн
хөтөлбөрт суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг шинэчилж, сонирхсон талуудаас
гэдрэг холбоотой ажилласан. Профессор Peter Gray, Johan Malmqvist, болон
Christina Edström зэрэг сайн танигдсан профессоруудаас заах арга ба CDIO ур
чадварын сургалтыг бүх багш нар авч сургалтад хамрагдсан. VNU-HCM нь
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлтийн сүүлийн 2 жилд Сингапурын Политехникийн Дээд
сургууль болон Temasek сангаас багш нараа сургах үйл ажиллагаан дээрээ
хамгийн том дэмжлэгүүдийн нэгийг авсан. 2011 онд 1-р курсийн оюутнуудад
шинэчилсэн сургалтын үр дүн, сургалтын хөтөлбөр ба хичээлийн хөтөлбөрөөр
сургалт явуулж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар, VNU-HCM нь сургуулийн 4
жилийн сургалтын бүх курс хичээлүүдэд CDIO-д суурилсан сургалтын үйл
ажиллагааг явуулж байна.
Хэрэгжүүлэлтийн явцад гарсан асуудлууд ба даалгаврууд
Хамгийн эхэнд, сургууль нь удирдлагын зүгээс мөн багш нарын зүгээс таагүй
реакцтай тулгарсан. Ихэнх багш нар өөрсдийгөө ажлаа бүр сайн хийгээд
сурчихсан, шинэ ажлыг зөвшөөрч хийх хэрэгцээ шаардлагагүй гэж үзэж байв.
CDIO-ийн үндсэн баг үр дүн үзүүлсний дараа, тэд энэхүү ажил нь сургуулийн заах
ба сургах үйл ажиллагааг сайжруулахаар зөвшөөрөгдөж болох юм гэдгийг
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ойлгосон. Гэхдээ “buy-in”-г эхлүүлсэн ч гэсэн, CDIO-г хэрэгжүүлэхэд багш нар
ачаалагдаж байсан явдал нь бас саад болж байв. Сургууль дээр зохиогдох олон
төрлийн сургалтуудад багш нар оролцож, өөрсдийнхөө бүх хичээлийн
хөтөлбөрийг CDIO-ийн шаардлагын дагуу шинэчилсэн. Үүнээс гадна, дизайн
төлөвлөлт ба ангийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд олон цаг, хүчин чармайлт
шаардаж байлаа. Эцэст нь, CDIO хөтөлбөрийг зөвшөөрч амжилттай
хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн асуудал нь хамгийн хүндрэлтэй шийдвэрлэх асуудал
байлаа. Эхэндээ, сургууль нь багш нар ангид зориулж бэлдсэн нэмэлт үйл
ажиллагаанаас зарим санхүүжилт авсан. Гэхдээ энэхүү дэмжлэг зөвхөн хэдхэн
жил л үргэлжилсэн. Тэгэх тусмаа, оюутнуудын ажлын байрыг сайжруулж, бодит
төслүүдэд шаардагдах олон төрлийн зүйл авахад байнга санхүүгийн дэмжлэг
шаардагддаг.
Урьдчилан харсан ирээдүйн төлөвлөгөө
Одоогийн байдлаар сургуулийн бүх курс хичээлүүдийн үйл ажиллагаанд CDIO-г
зөвшөөрч хэрэгжүүлж байна. Сургууль нь 4 жилийн сургалтдаа CDIO-г
хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжүүлээгүй үеийн оюутнуудын үр дүнд харьцуулалт хийхээр
төлөвлөж байна. Үүнээс гадна, сонирхсон талуудын гэдрэг холбоонд үндэслэн,
одоогийн нөхцөл байдал ба сургуулийн төлөв байдлын үйл ажиллагаанд
өөрчлөлтүүд ба шинэчлэл хийгдсэн. Мөн түүнчлэн сургууль нь төсөв ба
санхүүгийн дэмжлэг хязгаарлагдмал болох дараагийн хэдэн жилүүдэд
тогтвортой хөгжил ба CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтэд тохирох арга замыг хайх
шаардлагатай болно. Энэ нь ихэвчлэн багшлах бүрэлдэхүүний сургалтад илүү
ноцтой хамаарах юм. Өнөөдрийг хүртэл, Сингапурын Политехникийн Дээд
сургууль ба Temasek сан нь сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүний шинэ багшид
болон бусад сургуулиудад хичээл заах үүрэгтэй Сургалтын мастер багш нарыг
бэлтгэн гаргахад нягт холбоотой ажиллалаа. Урьдчилан төлөвлөснөөр багш нар
хамтдаа дизайн төлөвлөлт хийж, курсууд дундын хамтарсан төслийг хэрэгжүүлэх
явдал юм. Ингэснээр заах ба сургах үйл ажиллагааны чанарын хувьд багш
оюутны аль алиных нь ажлын ачаалал багасаж, чанар ба шаардлагууд
сайжирна.
MARA Технологийн Их Сургууль (UiTM),Малайз
UiTM нь CDIO-г Механик Инженерийн факультет (Инженерчлэлийн факультет),
Химийн инженерийн факультет (Химийн инженерийн диплом), Барилгын
инженерийн факультет (Барилгын инженерийн диплом), Цахилгаан техникийн
факультет (Цахилгаан техникийн инженерийн диплом)-д хэрэгжүүлсэн.

CDIO ажлыг дэмжиж хэрэгжүүлэх үндэслэл
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Малайз ба UiTM-ас Үр дүнд суурилсан сургалт (OBE) ба Оюутан төвтэй сургалт
(SCL)-г дэмжих явдал их бодитоор тулгарч байлаа. CDIO хэрэгсэл/ажлын хүрээ
нь мэдлэгийг нэгтгэх, техникийн ур чадвар, програм хангамжийн ур чадвар,
бүтээгдэхүүн систем ба сургуульд тохирох сургалтын төлөвлөгөөний процессыг
чиглүүлдэг. CDIO-г хэрэгжүүлснээр агуулгаар илүү баялаг сургах-сурах орчныг
бүрдүүлж, оюутнуудыг хамгийн онцлог сургалтын системд холбож, оюутнуудад
мотиваци өгөх холбогдох технологийг зааж сургана. Сургалтын төлөвлөгөөг
сайжруулах бусад чиглэлүүд нь зах зээлд тэнцэх төгсөгчдийг гаргахын тулд
оюутнуудын харилцааг сайжруулах санаачилга, ажил эрхлэлтийн түвшинг
нэмэгдүүлэх, гараар юм бүтээх практик үйл ажиллагаанд сургах, нэгдсэн дизайн
төсөл ба зохион бүтээх ба техникийн инновацын салбарт оюутнуудын туршлагыг
бэхжүүлэн сайжруулах ажлууд орно.
CDIO-г хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга барилууд
Их сургууль нь факультетуудын Нэгдсэн Дизайны Төслийг заах ба сургах
процессын инноваци уруу чиглүүлж, дэмжлэг үзүүлснээрээ дахин брэндийг хийж
чадсан юм Бүх ажилтнуудаа сургах ба сурах үйл ажиллагаанд шинэ арга оруулж,
туршлага солилцуулахын тулд . MARA Технологийн Их Сургууль дээр анхны зам
буюу инженерийн програмын хувьд форум зохиогдсон. Нөгөө нэг стратеги нь
сургах-сурах цаашдын үйл ажиллагаанд тодорхой мотив дээр анхаарал
төвлөрүүлэхийн тулд багшлах бүрэлдэхүүнээ бэлддэг. Энэ нь бие биетэйгээ
харилцан хамааралтай тусдаа хичээлүүдийн чанарын баталгаа болж өгдөг.
Танилцуулга хийж оюутнуудын сурах процессод мотиваци хийн, оюутнуудыг
багаар ажиллаж сурахад оролцуулж, оюутнуудын мэдлэг ба ур чадварыг үнэлнэ.
Өөр нэг арга нь сургалтын хөтөлбөр дээр хамтран ажиллах чадвар,
системтэйгээр мониторинг хяналт хийх, сайжруулалтыг хангахын тулд
хэрэгжүүлэлтийн үнэлгээ хийх явдал юм. Их сургууль нь UiTM CDIO
координаторыг (зохицуулагч) томилж, мастер сургагч багш нарын ахлагч болон
мастер сургагч багш нарын бүлэг нь цаашид CDIO хөтөлбөрийг авч явах юм.
Өнөөдөр хүрсэн ололт, оруулсан өөрчлөлтийн төрлүүд
UiTM-д сургалтын хөтөлбөр нь CDIO-д оруулах сонгогдсон хичээлийн
хөтөлбөрүүдийг авч үзсэн болно. Сургалтын хөтөлбөр нь оюутнуудыг Сэтгэх
Загварчлах Хэрэгжүүлэх Ажиллуулах (CDIO) туршлагатай болгох, суралцах
хугацааны турш оюутан нь шууд энэ ур чадварт суралцдаг. Үр нөлөө нь мөн
оюутнуудыг нийгмийн контекст, бизнесийн ур чадварт сурган чиглүүлдэг.
Сургалтын үр дүн нь техникийн хичээлүүдийн мэдлэг, хувь хүний ба хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадвар, системийг зохин бүтээж, аливаа процессыг
явуулахад инженер хүнд шаардагдах ур чадваруудыг агуулдаг. UiTM нь
сонгогдсон хөтөлбөрийн сургалтын програмыг шинэчлэхийг авч үзэхдээ тохирох
комплекс сургалтын хөтөлбөрийг хичээлээр олгох мэдлэгийг дэмжих, бүх ур
чадварууд ба төсөл, эсвэл төсөлд суурилсан үйл ажиллагааг (стандарт 3)
дэмжихүйцээр хийсэн. Бусад хэрэгжүүлэлт нь “Инженерийн мэргэжлийн
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танилцуулга ба хөтөлбөрт Дизайн-Хэрэгжүүлэлтийн төслийн туршлага” олгоход
оршино (Дипломын ба Бакалаврын хөтөлбөр). Оюутан нь инженерийн дадал
авахдаа энгийн дизайны дасгалуудыг шийдэхээс эхлээд инженерийн хүндэвтэр
төслүүдийг шийдэх замаар хийнэ (Төсөл зохион хэрэгжүүлэх). Их сургууль нь
аажмаар CDIO орон зайдаа хөрөнгө оруулалт хийсэн ба боломжит орчныг
(лаборатори, студи, дизайны төв) сайжруулсан. Ингэснээр практик дадал авах
сургалт, хувь хүний ба нийгмийн харилцааны сургалт, оюутнууд бие биетэйгээ
харилцан ажиллаж, инженерийн дадал авах сургалтын өрөө, байр сайжирсан.
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад тулгарсан хүндрэлтэй асуудлууд
Тулгарсан хамгийн том, хүндрэлтэй асуудал нь агуулга гаргах/идэвхтэй ба
практик сургалтын үйл ажиллагааг явуулах, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих
зааварчилгааны стратеги, оюутнуудын мэдлэгийг үнэлэх үнэлгээ байсан. Олон
төрлийн хөтөлбөрөөр хичээллэж байгаа оюутнуудын хувьд, оюутнуудын янз
бүрийн түвшинд тохирох хөтөлбөр (MARA Технологийн Их Сургуулийн оюутнууд
500 орчим) хийх асуудал чухал байв.Өөр нэг асуудал нь сургалтын үйл
ажиллагааг төлөвлөх, сургалтын үр дүнтэй холбож үнэлгээ хийх явдал байлаа.
Урьдчилан харсан ирээдүйн төлөвлөгөө
CDIO-г дэмжин хэрэгжүүлэхэд гарсан хамгийн том хүндрэлтэй асуудал нь
эхлүүлсэн 4 хөтөлбөрийн хувьд эхний үеийг хэрэгжүүлэх явдал байлаа.
Оюутнууд ба CDIO санаачилгыг үе дараалалтай үнэлж байсан (хичээлийн
жилийн семестр бүр). UiTMнь бодлоготойгоор багийн чадварыг төлөвлөж,
хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааг хянаж байв. Баг, хувь хүний чадварыг
дээшлүүлэхээр сургалт хийсэн. UiTM нь оюутнуудад бодит практик дадлага
олгох дадал олгохын тулд тасралтгүйгээр байнга инженерийн ажлын хангалттай
байрыг сайжруулах, байгууламж, тоног төхөөрөмж, ба орчин үеийн төхөөрөмжөө
(програм хангамж ба техник хангамж) сайжруулдаг. Оюутнуудтай тулгардаг
сургалт-заах аргын асуудлуудыг анхаарч, сургалтын үнэлгээний механизмыг
боловсронгуй болгож, үндэсний түвшинд, дотооддоо CDIO үзүүлэх сургалт
хийдэг.
ТУРШЛАГА БА ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙН ДҮГНЭЛТ
CDIO-г хэрэгжүүлсний дараа, бүх дээд сургуулиудад хоорондоо солилцсон
нийтлэг туршлага нь дизайн ба зохион бүтээх төсөл дээр оюутнууд эрчимтэй
ажиллаж, идэвхтэй оролцож байсан туршлага юм. Ихэнх сургуулиудад тулгарсан
хүндрэлтэй асуудлууд нь CDIO-г ойлгох, хэрхэн хэрэгжүүлэх аргыг мэдэхэд
оршиж байлаа. Нөгөө нэг хүндрэлтэй асуудлууд нь багшлах боловсон хүчний
зүгээс ирсэн асуудлууд байсан ба үйл ажиллагааг явуулахад зориулсан ажлын
байрны асуудал байв.
СУРГАЛТЫН ГОЛ ЦЭГ БА АЛСЫН ХАРАА
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Энэхүү хэсэгт SP-эс нэлээд ирээдүйтэй зарим нэг сургалтын санаануудыг
танилцуулсан. IHLs-д дээр өгүүлснээр хэн CDIO-г удирдах уу гэдэг нь чухал юм.
Хөтөлбөрийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд семинар зохиоход
зуучлах, хэлэлцүүлгийн анхан шатанд төлөвлөлт хийгч, мөн янз бүрийн
боломжтой менежерүүдийн үүргийг гүйцэтгэж байсан SP ба SPI-ийн зохиогчдын
хувьд энэ нь ашигтай туршлага байлаа. SP нь сургалтын төлөвлөгөөнд CDIO ур
чадварыг нэгтгэх оруулахтай зэрэгцэн тулгарсан шийдвэрлэх асуудлуудыг
ойлгомжтой болгоход өргөн хүрээтэй жишээнүүдийг өгч чадна. Асуудлын гол нь,
эдгээр их сургуулиуд боломжоо өргөтгөхтэй уялдсан, багшлах боловсон хүчний
хөтөлбөрт хамрагдаагүй үлдсэн хэсэгт хүрч ажиллахад оршиж байв. Бидний
хувьд сургалтын хамгийн чухал цэг нь, хөтөлбөрийн хэрэгжих урт удаан
хугацаанаас шалтгаалан, бид хөтөлбөрт оролцогчидтой сайн харилцааг хурдан
тогтоох явдал байдаг. Энэхүү хөтөлбөр нь бусад хөтөлбөрөөс ялгарахдаа, бид
өөрсдөө яг оролцогч шиг хамрагддаг явдал юм. Семинарын 2-3 өдрийн дараа
зуучлагчийн харилцан үйлчлэл их бага хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Бид манай
семинарт оролцсон нийт оролцогчдодоо сэтгэл ханамжтай байдаг ба
хөтөлбөрийн хувьд тэд маш санаачилгатай байж, богино хугацаанд хамтдаа хүн
бүр илүү сайн мэдлэг олж авдаг. Зуучлагч нь инженер-сургалтын мэдлэгтэй
байдаг учраас бүх л аргаар оролцогчдод мэдлэг олгодог. Урьдчилан харахад, SP
нь CDIO-г хэрэгжүүлж байгаа бүс нутгийн бусад орны IHLs-тай үргэлжлүүлэн
ажиллаж, өөрийн сургалтын хөтөлбөрөө шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Өмнө нь
өгүүлж байсанчлан Филиппин ба Индонезын IHLs хамаарна. Бусад орны хувьд
энэ нь хэлэлцээрийн түвшинд байна. SP нь энэхүү өгүүлэлд дурдагдсан их дээд
сургуулиудтай үйл ажиллагааны үр дүнг хянах, 3 жилийн хэрэгжилтийн дараа
хөтөлбөрийн үнэлгээг хийхэд нь туслах юм. SP нь эдгээр IHLs-тай үргэлжлүүлэн
оюутнуудын дундах соёлын үйл ажиллагаа нь харилцааны соёлд нөлөөлөх нь,
эсвэл, түүний нөлөө нь оюутнуудыг эрчимжүүлэх, бусад ур чадвар олгох зэрэг
сэдвээр боловсролын хамтарсан судалгаа хийнэ. SP нь Сургалтын Экспресс
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ба, ингэснээр олон оюутнууд
хөтөлбөрт хамрагдах юм. Энэ зорилгоор SP нь IHLs-тай оюутнуудад зориулсан
боломжит төслүүдийг өргөтгөхөд хамтарч ажиллах юм.
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ХУРААНГУЙ
Шериданы Инженерийн сургууль зөвхөн техникийн мэдлэгээрээ биш нийгмийн
эрх мэдэл, бизнесийн санаагаараа дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөх инженерүүдийг
бэлтгэх зорилтоо хэрэгжүүлэх ‘орчин’ болон ‘үйл ажиллагаа’-ыг хэдийнээ олжээ.
Үүгээрээ дамжуулан инноваци болон бүтээлч байдлыг хөгжүүлэх тэрхүү
хөтөлбөрийг боловсруулахдаа алсын хараа, эрхэм зорилготойгоо нягт
уялдуулсан гэдэг нь тодорхой юм. Үйл ажиллагаа: CDIO аргачлал нь төгсөгчдөд
‘Ажиллахад бэлэн’ инженерүүдийг бэлтгэхэд тусалдаг. Орчин: Шериданы
дэвшилтэт үйлдвэрлэл ба зохион бүтээх технологийн төв (CAMDT). 2013 оны
намар Шеридан ньхүмүүсийг уриалах зорилгоор “Бүтээлч байцгаая” гэсэн
бичигтэй өвөрмөц дүрслэл бүхий шинэ уриаг гаргасан. Энэ нь бүтээлч сэтгэлгээ
бол бусад зүйлсээс илүү амьдралын чухал чадвар юмаа гэсэн Шериданы үзэл
бодлыг тод, зоригтойгоор илэрхийлж чадсан юм. Бидний анхаарлаа хандуулдаг
бүтээлч сэтгэлгээг ‘зорилготой бүтээлч байх’ эсвэл ‘туршлагатай бүтээлч’ гэсэн
үгээр тайлбарлах ба үүгээр манай бүх хөтөлбөрүүд нь шинэчлэгдэн
сайжруулагдсан байдаг. Энэ нь оюутнуудадсанаануудаа дахин дахин дүрслэн
бодох, туршилт хийж, хамтран ажиллах, эрсдэлийг тооцож үр ашигтай ажиллах,
өөдрөг, чөлөөтэй сэтгэхийг уриалж байгаа юм. Шериданы энэ Бүтээлч
сэтгэлгээний гүн ухаан хэрхэн биеллээ олсон бэ? Хэрхэн бүтээлч сэтгэлгээ гэх
ойлголтыг өөрсдийн эрхэм зорилго, үнэт зүйл, стратегийн зорилгоо болгож
чадсан бэ?Сургалтын үр дүнг олгохдоо CDIO аргачлалын хувьдоюутнуудад
бодит орчинд туршилт хийх бүтээлч орчинг шаардлагатай ба энэ нь CDIO-ийн
хүчирхэг сургалтын стратеги бий болгож өгөх юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр
судалгаа ба хөгжүүлэлтийг хийхдээ CAMDT нь дэлхийг тулгамдсан асуудлуудыг
шийдэх ба орон нутгийн эдийн засагт үр ашиг авчрах шийдлүүдийг гаргах
зорилгоор инженерийн оюутнууд, багшлах бүрэлдэхүүн, нийгмийн түншүүдийг
нэгтгэсэн. Шеридан дахь CAMDT бол зүгээр ч нэг физик орчин биш юм, энэ нь аж
ахуйн нэгжүүд төдийгүй инженерийн оюутнууд, хөгжүүлэгчид, нийгмийн
түншүүдийн хамтын ажиллагааны дүнд үүссэн бүтээлч орчин юм, харин Шеридан
инженерүүдийн боловсролыг чиглүүлэхэд тусалдаг. Их сургуулийг таньж
мэдэхийн тулд Шериданчууд Шеридан Их Сургуулийн ирээдүйг хамгийн сайн
илэрхийлэх шинж чанарыг тодорхойлох эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион
байгуулсан. Энэ хурлаар Бүтээлч Хүрээлэнгийн санаа гарсан юм. Энэхүү өгүүлэл
нь Шериданы Бүтээлч Хүрээлэнгийн бодлого болон CDIO-ын хөтөлбөрийн 4 дээд
түвшний хэрэгжилтийг харуулах юм.

ТҮЛХҮҮР ҮГ
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БҮТЭЭЛЧ ИХ СУРГУУЛИЙН ХОТХОН: ШЕРИДАН ДАХЬ БҮТЭЭЛЧ
СЭТГЭЛГЭЭ
Бүтээлч их сургуулийн хотхоны танилцуулга
2013 оны намар Шеридан нь хүмүүсийг уриалах зорилгоор “Бүтээлч байцгаая”
гэсэн бичигтэй өвөрмөц дүрслэл бүхий шинэ уриаг гаргасан. Энэ нь бүтээлч
сэтгэлгээ бол бусад зүйлсээс илүү амьдралын чухал чадвар юмаа гэсэн
Шериданы үзэл бодлыг тод, зоригтойгоор илэрхийлж чадсан юм. Бидний
анхаарлаа хандуулдаг бүтээлч сэтгэлгээг ‘зорилготой бүтээлч байх’ эсвэл
‘туршлагатай бүтээлч’ гэсэн үгээр тайлбарлах ба үүгээр манай бүх хөтөлбөрүүд
нь шинэчлэгдэн сайжруулагдсан байдаг. Энэ нь оюутнуудад санаануудаа дахин
дахин дүрслэн бодох, туршилт хийж, хамтран ажиллах, эрсдэлийг тооцож үр
ашигтай ажиллах, өөдрөг, чөлөөтэй сэтгэхийг уриалж байгаа юм. Өргөн хүрээний
стратегийн даалгавартай байснаар бид хүмүүс, хөтөлбөр, орчин, өдөр тутмын
нэгэн хэвийн үйл ажиллагаанд бүтээлч байдлыг оруулснаар бүтээлч хүрээлэнг
хүлээн авч чадсан. Бүтээлч хүрээлэнгийн зарчим нь Шериданы бүх зүйлд бүтээлч
байдлыг нэвтрүүлэх бидний байнгын зорилгод оршино. Иймээс Шериданд сурах,
багшлах, ажиллахад бүтээлч чадвар, бүтээлч оролцоо, хамт олны мэргэн ухаан,
хувь хүний амжилт дэвшил тууштай тусгагдана.
Сургалтын хөтөлбөр ба төлөвлөгөөний бүтээлч сэтгэлгээ
Бүтээлч, шүүмжлэлтэй сэтгэлгээ, асуудлыг бүтээлчээр шийдэх чадварууд нь XXI
зууны ажиллах хүчний асар их өрсөлдөөний хамгийн чухал шалгуур болоод
байна. Энэ нь гэнэтийн зүйл биш юм, Нью-Йорк Таймс сэтгүүл бүтээлч сэтгэлгээ
ньболовсролын салбарын зайлшгүй байх ёстой чухал чадвар нь бүтээлч
сэтгэлгээ гэж албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн нийтлэл нийтэлжээ. Иймээс
Шеридан Бүтээлч сургалтын нэгэн цоо шинэ туршлагыг хөгжүүлсэн. 2015 оны 1р сар гэхэд Шериданы зэргийн хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд ерөнхий эрдмийн
хичээлүүд болон шинжлэх ухааны өргөн хүрээний шаардлагуудыг хангах Бүтээлч
сэтгэлгээ, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх чадвар эзэмшсэнг илтгэх
бакалаврын гэрчилгээг гардан авах боломжтой болсон юм. Шинэ итгэмжлэлд
бүтээлч сэтгэлгээ, асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх чадвар нь XXI зууны бүхий
л салбар, сургалтын талбарт чухал ойлголт болсонд үндэслэн бүтээлч байдлыг
Шериданы сурган хүмүүжүүлэх арга барилын тулгын чулуу хэмээн баталсныг
тусгаж байгаа юм. 2010 онд болсон IBM-ын дэлхийн захирлуудын уулзалт сургалт
дээрдэлхийн 1500 захирлууд хамрагдсан судалгаагаар бүтээлч сэтгэлгээ бол
улам нарийн төвөгтэй болж буй дэлхийн ирээдүйн амжилтын хамгийн чухал
хүчин зүйл юм гэжээ. Түүнчлэн, Канадын бизнес инновацийн төвийн удирдах
зөвлөлийн гаргасан “Инновацийн чадварын илэрхийлэл 2.0”, “Бүтээлч сэтгэлгээ,
Асуудал шийдвэрлэх болон тасралтгүй сайжруулах ур чадварууд”нь
байгууллагын шинэчлэлтэд хувь нэмрээ оруулахад шаардлагатай дээд ангиллын
чадваруудыг багтааж чадсан ба ингэснээр шинээр сайжруулсан стратеги, чадвар,
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээг бий болгох юм. Эдгээр үр дүнгийн
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хариуд Шеридан оюутнуудад маш нарийн зохион байгуулалттай, маш нарийн
зохион байгуулалттай, шинжлэх ухааны олон талт гайхамшигтай орчинд
суралцах боломжийг олгосон юм, ингэснээр оюутнууд эдгээр ур чадваруудыг олж
авахаас гадна Канадын шинэчлэлтийн чадавхыг сайжруулах, өсөн нэмэгдэж буй
зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх болно.
Хөтөлбөрийн 4 жилийн хугацаанд оюутнууд дэлхийн соёл, хүмүүнлэг, нийгэм,
шинжлэх ухаан гээд олон төрлийн салбарт хамаарах 6 бүлэг сургалтад хамрагдах
болно. Энэ сургалтын төлөвлөгөө нь Буффало-ийн Бүтээлч сургалтын олон
улсын төв (ICSC)-өөр баталгаажсан. Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн
дагуу Шериданы удирдах зөвлөлийн бакалаврын гэрчилгээг авсан, шалгуурыг
хангасан оюутнууд Буффало улсын ICSC-д судлаач оюутнаар ажиллах эрхтэй
болно.Хамгийн чухал нь шинэ хамтын ажиллагааны гарц нь сургалтын хөтөлбөр
бүрд аль хэдийн багтсан сургалтын шинэ арга барилаар бүтээлч сэтгэлгээг
хөгжүүлэх гайхалтай орчинд дээд зэргийн туршлагыг олгодог бакалаврын
мэргэжлийн боловсролоороо дэлхийд тэргүүлэгч их сургууль болох зорилгыг
биелүүлэхэд тусална.
Орчин дахь бүтээлч сэтгэлгээ
Шеридан нь бүтээлч их сургуулийн хотхоныгбайгуулах явцад чухал алхам
болгож бүтээлч сургалтын орчин, тодруулбал бүтээлч хандлагатай орон зай,
орчны хайгуул хийжээ. Бид төрөл бүрийн салбар хоорондох хамтын ажиллагааг
дэмжих, урам зориг, эрч хүч, үнэн зөв байдал, бүтээлч оролцоог солилцох физик
болон виртуал орчныг хэрхэн бүтээх вэ? Боловсролын орчин тойронд орон зай,
газар болон ажлын хоорондын уялдаа холбоог таньж мэдэхзорилгоор Шеридан
нь Шеридан дахь салбар хүрээллийн гишүүдээс бүрдэх Бүтээлч их сургуулийн
орчны удирдах зөвлөлийг байгуулсан ба тэдолон нийтийн, бүтээлч, сургалтын
үйл ажиллагааны тогтолцоог бий болгохоор хамтран ажиллаж байна. Энэхүү
зөвлөл нь тэтгэлэг, судалгаа, харилцан яриа, бүтээлч санаачлагын хэлбэрээр
салбар хоорондын харилцааг дэмжих, хурдасгах зорилгоор ажилладаг ба гол
зорилго нь Шеридан болон олон нийтийн хоорондох харилцааг өргөжүүлэх,
нээлттэй болгоход чиглэсэн хамтын ажиллагаан дээр тогтоно. Энэхүү бүтээлч
сэтгэлгээний орон зайг бид дөрвөн их сургуулийн хотхон дээр авч үзсэн ба шинэ
орон зайн архитертурийг бүтээлч сэтгэлгээний их сургуулийн хотхоны алсын
хараатай нэгтгэх хөшүүргийг ашигласан. Тухайлбал, бид 2016 оны 9-р сард нээх
Миссисауга дахь Hazel McCalion хэмээх хоёр дахь барилгынхаа өргөжүүлэлтийн
ажил дээр явж байна. 220,000 квадрат фут байгууламжийн хувьд хамтын
ажиллагааг дэмжих хэд хэдэн кластеруудад хуваагдсан байгаа. Үүнд: Тогтвортой
байгуулсан орчин (архитектур, дотоод засал чимэглэл гэх мэт), Бүтээлч сэтгэлгээ
болон Харилцаа холбоо,Бизнес, зар сурталчилгаа, виртуал зах зээл гэх мэт.
Тодруулбал, шинэ байгууламжууд нь шинэ студи, лаборатори, үйлдвэрлэлийн
тэнхим, хичээлийн тэнхим зэргийг багтаасан төдийгүй энэхүү цор ганц Бүтээлч их
сургуулийн хотхон цогцолбор нь бүтээлч нийтийн танхимууд, бүтээлч галерей,
тусгай бүтээлч тэнхим, энгийн уулзалтууд, туршлага солилцох таатай боломжтой
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хамтын ажиллагааны тэнхим гэх мэт хэд хэдэн харилцан хамааралтай
элементүүдийг багтаасан. Энэ бүхэн хийгдэж дуусахад манай Миссисауга
хүрээлэн сургалтын орчиндоо шинэ арга замыг нэвтрүүлэхийг хүссэн 5600
оюутны гэр болох болно. Мөн энэхүү шинэ барилга нь Шериданы шинэ
стандартуудыг хэрэгжүүлэхэд барилгын дотоод зохион байгуулалтад тусгагдсан
зураг төсөл, хэрэгжүүлэлт, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх замаар эрчим хүч болон
байгуулалтыг
зөв
зохистой
хийж,
бүтээлч
хүрээлэнгийн
зорилтыг
баталгаажуулахад тусална. Бид шинээр баригдаж буй барилгын хэрэгжүүлэлтэд
анхаарлаа хандуулахаас гадна одоогийн байгаа боломжоороо гадаад болон
дотоод оролцоо, хамтын ажиллагааны туршлага, бакалаврын түвшний судалгаа,
салбар хоорондын үйл ажиллагаанд үндэслэн бүтээлч байдлыг нь хөгжүүлж
байгаа. Жишээлбэл, манай бүтээлч их сургуулийн хотхоны үйл ажиллагааны нэг
хэсгээр Киноурлаг, зохион бүтээхтэнхим ньолон нийтийн урлагийг суурилуулах
замаар манай их сургуулийн хотхон хэрхэн сайжруулах дээр ажиллаж байхад
Хэрэглээний эрүүл мэнд ба нийтийн сургалтын тэнхим нь баг байгуулах ажлыг
гүйцэтгэж; Хүмүүнлэгийн болон нийгмийн шинжлэх ухааны тэнхим нь
байгууллагын хамт олон болон олон нийтэд зориулсан Шериданы reads төслийг
санаачилж, Хэрэглээний Шинжлэх ухаан, технологийн тэнхим нь CDIO аргаар
боловсруулсан Шериданы Makerspace Creative Hub-г хэрэгжүүлэх ажлуудыг тус
тус хийж байна. Үүний зорилго нь сургалтын хүрээг өргөжүүлэх, сургалтын орчинг
өөрчлөх, урт хугацааны тохиролцоог санал болгож, хичээлээс гадуурх сургалтын
хил хязгаарыг өргөжүүлэх гэх мэт олон аргыг нэвтрүүлэх явдал юм.
ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ ДАХЬ CDIO СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ
Бид өнөөгийн зах зээлд асуудлыг бүтээлчээр шийддэг, ирээдүйг харж санаачилга,
санаа гаргадаг инженер хэрэгтэй гэдгийг сайн ойлгосон. Мөн цаашид суурь
онолын практик хэрэглээ, туршилтуудыг бодитоор хийлгэснээр оюутнууд илүү
үнэн сэтгэлээсээ хандаж, санаачилгатай байдаг гэдгийг ойлгосон. Бид CDIO
төсөлд үндэслэн Шериданы шинэ хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа
эдгээр үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлсэн (Crawley, E., et al., 2007). Хөгжүүлэх явцад
төгсөгчдийн онцлог шинж ба хөтөлбөрийн загвар бий болгоход баримтлах зарчим
болж байна. Өөрсдийн туршлагаас үзэхэд эдгээр шинжүүдийг бүрдүүлэх хамгийн
ирээдүйтэй зам нь оюутнуудыг аажмаар зохион байгуулалттайгаар төсөлд
оролцуулж хамтын ажиллагааны орчинг бүрдүүлэх юм. Үүний тулд инженерийн
сургууль салбарын хамтрагчдаас төсөлд суурилсан сургалтын боломжуудыг
багтаасан, төслийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга зам, сургалтын туршлага болох
асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг хайж байна. Санал болгож буй механик
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт техникийн баримт бичиг боловсруулах,
харилцааны болон багаар ажиллах чадвар, зохион бүтээх болон техникийн суурь
мэдлэг гэх мэт хувийн чадваруудыг хөгжүүлэх хичээлийн материалуудыг хүргэх
арга нь янз бүрээр харагдаж байна. CDIO-той холбоотой хөтөлбөр ба
стандартууд нь (Cloutier, G., et al., 2010) төслийн хөгжүүлэлтийн стандартын дагуу
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байх ба дараа нь CDIO-д тохируулан агуулга, үнэлгээний аргууд, сургалтын арга
зүйг боловсруулна. Санал болгосон хөтөлбөрийн төгсөгчдийн онцлог нь
амьдралд ойр байх явдал юм. CDIO аргын зорилго нь техникийн мэдлэгийн хувьд
сайн биш ч инженерүүдийн өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг тодорхойлох, дэлхий
нийтийн шаардлагатай холбоотойгоор хувь хүний болон практик ур чадварыг
бататгах хэрэгтэй байна. Энэ ур чадвар нь бизнесийн мэдлэг, системтэй
сэтгэлгээ, бүтээлч сэтгэлгээ, хувийн бизнес эрхлэлт, удирдах чадвар болон
асуудал шийдвэрлэх чадваруудаар хязгаарлагдахгүй нь ойлгомжтой. Санал
болгож буй сургалтын хөтөлбөр нь оюутнуудын техникийн нарийн мэргэжлээр
мэргэших боломжийг хангаж байхаар боловсруулагдсан. Механик инженерийн
сургалтын төлөвлөгөө нь шинэ санаачилга, загварчлал, бодит туршилт, олон талт
харилцаа, багийн ажиллагаа, асуудал шийдвэрлэх чадварт төвлөрч байна.
Нийлмэл сургалт нь Шериданы CDIO хөтөлбөрийн оюутнуудад мэргэжлийн
инженерийн олон талт мэдлэгийг олгох, хувийн болон нийгмийн харилцааны
талаар суралцуулах хамгийн гол онцлог шинж юм. Шеридан коллежийн
инженерийн сургалтын хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх арга нь нийт инженерийн
хөтөлбөрүүд дээр төсөлд суурилан сургалтын бий болгосон явдал юм. Энэ
сургалтын арга нь оюутнуудад бодит амьдрал дээр туршилт хийх байдлаар
асуудлыг шийдэх, шүүмжлэлтэй хандах чадваруудаа хөгжүүлэх боломжийг олгож
байна. Иймээс зөвхөн мэдээлэл өгөх тал дээр биш оюутнуудын шинэ санаа
гаргах, дүгнэлт хийх, түүнийгээ хэрэглээнд ашиглах чадваруудыг чиглүүлж өгөхөд
анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна.
МЕХАНИК, ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬД CDIO САНААЧЛАГЫГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ
Шериданы инженерийн хөтөлбөрүүд CDIO аргын түлхүүр ойлголтод тулгуурлан
хөгжсөөр байна. Энд сурах гэдэг нь туршлагаар олж авсан хамгийн сайн
мэргэшлийг хэлнэ гэж заадаг ба энэ чадвар нь цэвэр онол, судалгаанаас санал
зөрж чаддаг, мэргэжлийн талбарт дадлагажсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл
санал болгож буй төлөвлөгөө нь оюутнуудад багаар ажиллах, удирдах, зөв
зохистой харилцах, зохион байгуулалттай байх, шүүмжлэлтэй хандах болон
бүтээлч сэтгэлгээ зэрэг хувийн болон хүмүүстэй харилцах харилцааг хөндсөн
чадваруудыг хөгжүүлэх боломжийг олгоно. Өөрсдийн туршлагаас үзэхэд эдгээр
шинжүүдийг бүрдүүлэх хамгийн ирээдүйтэй зам нь оюутнуудыг аажмаар зохион
байгуулалттайгаар төсөлд оролцуулж хамтын ажиллагааны орчинг бүрдүүлэх
юм. Үүний тулд инженерийн сургууль нь салбарын хамтрагчдаас төсөлд
суурилсан сургалтын боломжуудыг багтаасан, төслийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй
арга зам, сургалтын туршлага болох асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг хайж
байна. Санал болгож буй механик инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт техникийн
бичиг
баримт
боловсруулах,
харилцааны
болон
багаар
ажиллах
чадвар,загварчилгаа болон техникийн суурь мэдлэг гэх мэт хувийн чадваруудыг
хөгжүүлэх хичээлийн материалуудыг хүргэх арга нь янз бүрээр харагдаж байна.
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Инженерийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр дэх бүтээлч сэтгэлгээ
Инженерийн үндэсний хүрээлэн(NAE)-д заасны дагуу 2020 оны инженер дараах
чадваруудтай байх шаардлагатай(National Academy of Engineering, 2004):










Тодорхой задлан шинжлэх чадвар
Туршлагатай зохион бүтээх чадвар
Бүтээлч сэтгэлгээ
Харилцааны чадвар
Бизнес, удирдах урлагын мэдлэг
Удирдах чадвар
Хувийн өндөр зохион байгуулалт
Эрч хүчтэй, гүйлгээ ухаантай, уян хатан чанар
Байнгын суралцах эрмэлзэлтэй байх

Энэ жагсаалтын гол онцлог ойлголт нь инженерийн бакалаврын хөтөлбөр нь
улам өрсөлдөөнтэй болж буй дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхийн тулд онолын
мэдлэгээс гадна тал талын чадвартай байх шаардлагыг хангахад туслах юм.
Инженерүүд орчин үеийн, багийн ажиллагаанд суурилсан, дэлхий нийтийг
хамарсан систем, үйл ажиллагаа, дэвшилтэт түвшний инженерийн бүтээлүүд,
Бодож сэтгэх-Зохион бүтээх-Хэрэгжүүлэх-Ажиллуулах гэсэн цогц мэргэжлийн
нарийн мэдлэгийг олохын тулд бүтээлчээр сэтгэдэг байх хэрэгтэй байна (Crawley,
. Энэхүү багц мэдлэг чадварыг хөгжүүлэхийн тулд оюутан бүр өөрийн чадварыг
шат шатанд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Taylor-ын тодорхойлсноор (I.A.Taylor, and
бүтээлч сэтгэлгээг хамгийн доод түвшнээс эхлээд дээд түвшин хүртэл
шатлалтайгаар ойлгон авах нь зүйтэй гэжээ. Эхний шат нь оюутнууд өмнө нь
зааж тайлбарласан лабораторийн даалгавруудыг ямар ч асуудалгүйгээр
өвөрмөц санаагаар шийдэх чадварыг хөгжүүлэх бүтээлч илэрхийллийн шат юм.
Оюутнууд асуудлыг шийдвэрлэх, таамаглал дэвшүүлэх, мэдээлэлд дүгнэлт хийх,
ажиглалт хийх, тайлагнах тодорхой аргуудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад
мэдлэг олж авна. Энэхүү үндсэн шатанд оюутнууд баримт цуглуулах, ерөнхий
төсөөлөл авах, эх сурвалж, онол, тодорхойлолтуудыг ойлгох болон эдгээр
мэдээлэлдээ үндэслэн тайлан гаргахад суралцах болно (Зураг 1). Хоёр дахь шат
нь бүтээлч техникийг тодорхойлдог, маш боловсронгуй бүтээл гаргаххэсэг юм.
Гэхдээ бага зэрэг өөрөө явах үйлдэлтэй байна (Зураг 2). Бүтээлч техник нь ихэнх
оюутнууд хөтөлбөрийнхөө 2 юмуу 3 дахь жилд судалж дуусгадаг ба “Загварчлал”ын хичээл шиг төслийг хамардаг. Энэ нь загварчлалын асуудлыг бие даан
шийдэх, багаар ажиллах, төслийн хамрах хүрээ, цаг хугацаа, төсвийг
тодорхойлох чадваруудыг онцолдог. Энэ шатанд оюутнууд өөрсдийн шинээр олж
авсан мэдлэгээ ойлгох, хэрэглэх ур чадвараа харуулах шаардлагатай болдог,
харин энгийнээр, тогтсон дүрмийн дагуу, нөхцөл байдал орчиндоо тааруулах
хэрэгтэй.
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Зураг 1. Дасгал: Онгоцны загварыг угсрах

Зураг 2. Дасгал: Роботын гарны загварчилгаа, угсралт

Гурав дахь шатанд зохион бүтээх бүтээлч сэтгэлгээ ордог, дахин инженерчлэх
эсвэл шинээр зохион бүтээх чадвар(Зураг 3) юм. Энэ шатанд шинжлэх ухаан
инженерчлэлийг нийгмийн хэрэгцээтэй хэрхэн холбох, олон нийттэй харилцах
чадварт суралцах ёстой. Энд инженерийн оюутнууд загварыг бий болгодог ба
юуны түрүүнд хуучин загварыг нэгтгэж шинэ бүтээгдэхүүн болгон нэгтгэх үйл явц
юм.

Зураг 3: Дасгал.: Алсын удирдлагатай 5 тэнхлэгт роботын гарны загварчилгаа,
угсралт

Дөрөв дэх шат нь шинэлэг бүтээлч сэтгэлгээ баинженер оюутан нь одоогийн
сэтгэлгээнээс цааш сэтгэж, шинэ санаачилга,зохион бүтээх сэтгэлгээг хөгжүүлж,
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хайрцгаас гадуур сэтгэх чадвартай байх хэрэгтэй (Зураг 4). Үүний тулд оюутнууд
"зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах" зарчмын хамгийн доод шатны
мэдлэгийг дүүргэж, хэрхэн хүсэл эрмэлзлээ удирдах, хамрах хүрээ захиалгын
өөрчлөлт, судалгааны дүнг тайлагнах, багаар ажиллаж, хэлэлцэх, төслийн
шаардлагыг хатуу баримтлахын зэрэгцээ цагийн хувиараа чанд баримтлах тал
дээр суралцах хэрэгтэй. Нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, төлөвлөх, загварчлах,
үнэлэх зэрэг чадварууд ч мөн шаардлагатай.

Зураг 4. Дасгал.: Хөдөлгөөнт, гар удирдлагатай системийг бий болгох

Тав дахь буюу хамгийн дээд түвшин нь бүтээлч байдлыг үүсгэх, өөрийн мэдлэгт
тулгуурлан таамаглал дэвшүүлэх хийсвэр чадвар юм, өөрөөр хэлбэл
Эйнштейний харьцангуй онолын жишээтэй адилхан. Бакалаврын хөтөлбөрт
шинэлэг бүтээлч түвшинг илүү бодит, бололцоотой болгож, инженерийн мэргэжил
нь шинжлэх ухааны зарчимд тулгуурлан ашигтай үр дүнг хайж бүтээгдэхүүнд
хүрэх оролдлого гэсэн баримтад тулгуурлан хамгийн өндөр түвшинг
тодорхойлсон.
CDIO-Инженерийн ажлын байр: Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх орчин
Инженерийн хөтөлбөрийн физик орчин нь чөлөөт анги танхим, семинарын
өрөөнөөс бүрддэг. Үүнээс гадна инженерийн сургуулийн анги танхим, сургалтын
талбайнуудыг бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, систем дээр бодит туршилт хийх
боломжтой болгон шинэчилсэн. Эдгээр ангиуд нь уламжлал болсон ангиудаас
өөр, оюутнууд хэд хэдэн багт хуваагдан бие биенээсээ суралцах боломжтой.
Оюутан төвтэй, хэрэгжүүлэхэд хялбар, хүртээмжтэй учир ур чадварыг хөгжүүлэх
хамгийн сайн арга болно. CDIO инженерийн ажлын талбар нь онолын хөгжил,
тоон системийн загварчлал, туршилт үйл ажиллагааг нэгтгэсэн систем юм.
Бүтээлч орчин ба CDIO: Шериданы Makerspace Creative Hub
Шериданы дэвшилтэт үйлдвэрлэл, зураг төслийн төв нь Брамптон номын сан,
Брамптоны эдийн засгийн хөгжлийн газартай хамтран Брамптон хотын төвд иргэд
бизнес эрхлэгчид,оюутнууд өөрсдийн багаж хэрэгсэл, нөөц, мэдлэгээ хуваалцаж
болох бүтээлч ажлын талбарыг байгуулсан. Makerspace загварчлалыг ашиглан
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Makerspace Creative hub нь харилцаа холбоо боловсролын технологиудыг
нэгтгэн хувь хүмүүс ганцаарчлан хийх боломжгүй CDIO аргын талаар
хэрэглэгчдэд таниулахад тусалсан. Ингэснээр XXI зууны, ирээдүйн
инженерүүдийн чадварыг хөгжүүлэх, багаж хэрэгсэлтэй харьцах анхан шатны
мэдлэгтэй болгох сайхан газар бүтээгдэж байгаа юм.
Makerspace Creative Hub-ын зорилго:








Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүгээр дэмжих, олон нийтэд таниулах.
Ингэснээр XXI зууны инженерийн чадваруудыг хөгжүүлэхэд тус нэмэр
болно.
Хамтран ажиллах, суралцах, зөвлөх, шинийг санаачлах боломжийг
бүрдүүлнэ.
Гэр ахуйн болон худалдааны загварын бэрхшээлийг шийдэх нөөц арга
хэрэгслийг олон нийтэд нээлттэй болгох
Олон нийтэд шинэ чадваруудыг сургах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, бүтээл
туурвих боломж олгоно.
Уран бүтээлч, дизайнер, архитектурч, инженер гэх мэт бүтээлч хүмүүст
сургалт, үйлчилгээ, хурал зохион байгуулах боломжоор хангана.
Creative hub-ын нэр хүндийг өсгөх, амьдрал эдийн засагт үзүүлэх
нөлөөллийг дээшлүүлнэ.

ДҮГНЭЛТ
Инженерийн боловсрол нь инженер оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих илүү
олон боломжуудыг бий болгохоор ажиллаж байна. Хамгийн гол нь оюутнууд
жинхэнэбүтээлч сэтгэлгээтэй, бүтээлч санаачилгатай, шинийг эрэлхийлдэг байх
хэрэгтэй. Бүтээлч сэтгэлгээ ньтулгамдсан асуудал болсноос хойш оюутнууд
бүтээлч сэтгэлгээ зайлшгүй хэрэгтэй гэдгийг ойлгож асуудлыг шийдвэрлэх
явцдаа дадлагажсанаар бүтээлч байдлыг олоход илүү хялбар болж байна.
Шеридан коллежийн инженерийн сургалтын хөтөлбөртөө хэрэгжүүлэх гол арга
нь нийт инженерийн хөтөлбөрүүдээ төсөлд суурилан боловсруулсан явдал юм.
Энэ сургалтын аргань оюутнуудад бодит орчинд туршилт хийх байдлаар
асуудлыг шийдэх, шүүмжлэлтэй хандах чадваруудаа хөгжүүлэх боломжийг олгож
байна. Иймээс зөвхөн мэдээлэл өгөх тал дээр биш оюутнуудын шинэ санаа
гаргах, дүгнэлт хийх, түүнийгээ хэрэглээнд ашиглах чадваруудыг чиглүүлж өгөхөд
анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна.
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Sin-MohCHEAH, Hui Bee LEE
Singapore Polytechnic
ХУРААНГУЙ
Сингапурын политехникийн сургуулийн Химийн инженерийн дипломын /ХИД/ 3жилийн сургалтын төлөвлөгөөг дахин боловсруулахад CDIO санаачилгыг 2007
оноос хойш ашиглаж байна. Үүний тасралтгүй сайжруулалтад ХИД-н
хөтөлбөрийн удирдлагын баг /ХУБ/ нь одоогийн байгаа хичээлийн модулийг
хянаж, дахин загварчлах замааршинэ модулиудыг боловсруулахад CDIO-ийн 12
стандартыг хэрэглэсэн. Энэ судалгааны ажлаар хичээлийн түвшний өөрийнүнэлгээнээс эхлэнтус тусын бие даасан модулиуд дээр тэдгээрийг хэрхэн тусгах,
модулиуд дээр сайжруулалт хийх үндсэн асуудлуудыг таних хүртэлх бүхий л
гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа сүүлийн үр дүнгүүдийг хэлэлцүүлэх болно. Бид эхлээд
CDIO-ийн 12стандартыг сургалтын чанарын удирдлагын систем /СЧУС/-д
нэгтгэхийн тулд өмнөх ололт амжилтуудыг товчхон тайлбарласан. СЧУС нь
ISO9001 стандартын “Төлөвлө-Хий-Шалга-Ажилла” (PDCAбуюу Plan-Do-CheckAct) загварын зарчим дээр үндэслэгдсэн ба энэ нь бидний СЧУС-н
шаардлагуудтай нийцэж хичээлийн түвшний өөрийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх
боломжийг бидэнд олгосон юм. Тэгээд бид модулийн түвшинд CDIO стандартын
хэрэглээг өргөжүүлэх дээр анхаарлаа хандуулсан. Энэ нь модулийг хянаж буй
модулийн зохицуулагчдад тулгарсан төвөгтэй асуудлуудыг бид хүлээн
зөвшөөрөхөөс эхэлнэ.Бид модулийг бүтээгдэхүүн гэж үзвэл, “Бодож сэтгэхЗохион бүтээх-Туршин хэрэгжүүлэх-Ажиллуулах” гэсэн CDIO-ийн процесс
хоорондын харилцан хамаарлыг Сингапурын политехникийн сургуулийн СЧУС-д
заасан модулийг загварчлах болон боловсруулах процесстой уялдуулан
зураглал гаргасан юм. Үүний дараа бид модулийн зохицуулагчдад туслах
зорилгоор модулийг хянах үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулахдаа модулийг загварчлах ба хөгжүүлэхэд хэрэглэж болох CDIO-ийн
нэр томьёонуудын орчуулгыг гаргаж тараасан. Эцэст нь бид “Төхөөрөмжийн
аюулгүй байдал ба алдаанаас урьдчилан сэргийлэлт” гэсэн одоогийн модуль
дээр жишээ авч танилцуулсан. Модулийн зохицуулагчдын хувьд холбогдох
стандартуудын дагуу хийсэн өөрийн-үнэлгээ нь хичээлийн сайжруулалт хийх
үндсэн хэрэгсэл нь болно. Үүний үр дүнд бид модулийг бүрэн сайжруулах ба
сургалтын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь модулийг хөгжүүлэгчдийг урамшуулах,
дэмжих чухал ач холбогдолтой юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Continual improvement, chemical engineering, integrated curriculum, Standards 3, 8,
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Тайлбар: Сингапурын Политехникийн сургууль боловсролын “хөтөлбөрүүд”-ээ тодорхойлоход
“хичээлүүд” гэсэн үгийг хэрэглэдэг. Химийн инженерийн дипломд “хичээл” нь “модуль” гэж
нэрлэгдэх олон сэдвүүдээс бүрддэг ба “модуль”-ийг их сургуулиудын үзэл баримтлалаар бол
ихэвчлэн “хичээлүүд” гэж нэрлэдэг. Хичээл заах багшийг “лектор” гэдэг ба энэ нь ихэвчлэн их
сургуулиудад хэрэглэдэг “Багшлах боловсон хүчин” гэдэг нэр томьёотой адил юм.

ТАНИЛЦУУЛГА
Сингапурын политехникийн сургуулийн Химийн инженерийн диплом /ХИД/-ын
сургалт нь дахин шалгах, дахин зохион байгуулах – “дахин засварлах”- гэсэн
замаар эхэлсэн ба түүний 3-н жилийн сургалтын төлөвлөгөөг 2006 онд Канадын
Монтреаль хотод болсон CDIO стандартын зөвлөгөөн дээр хэлэлцэгдсэн CDIOн ерөнхий бүтцийг ашиглан боловсруулсан. Шинэчлэгдсэн сургалтын төлөвлөгөө
нь анх 2008 оны 4-р сард буюу 2008 оны хичээлийн жилийн 1-р семестрийн
эхнээс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд химийн инженерээр сурахаар элссэн 120
оюутанд “CDIO арга зам”-аар хичээл заах болсон. Хийгдсэн ажлын дэлгэрэнгүй
нь хаалтад тэмдэглэсэн бүтээлд тусгагдсан (Cheah, Phua & Ng, 2013).Тасралтгүй
сайжруулалтын үйл ажиллагааны нэг бол CDIO стандартуудын хэрэглээг өөрийн
Сургалтын чанарын удирдлагын систем (СЧУС)-тэйгээ нэгтгэсэн ажил юм.
Энэхүү СЧУС нь ISO9001 стандартын PDCA зарчмын ижил зүйлүүд дээр
үндэслэн боловсруулагдсан (Cheah, Koh& Ng, 2013). СЧУС-ийн үзэл баримтлалд
Сингапурын политехникийн сургуулийн үндсэн бүтээгдэхүүн нь өөр өөр
мэргэжлийн оюутнуудын хичээлүүд рүү хөрвөх чадвартай хөтөлбөрөөр хангах
явдал юм гэж дурдсан байдаг. “Хичээл” нь “тодорхой зорилгуудтай
уялдаатайгаар нэгтгэгдэн хийгдсэн сургалтын орчин дахь төлөвлөгдсөн мэдлэг,
дадлага, туршлагын багц” гэж тодорхойлогддог. Хичээл нь олон модулиудаас
бүрддэг ба энэ нь хичээлийн багц зорилгууд, сургалтын төлөвлөсөн үр дүн, заах
арга зүйн стратеги болон үнэлгээний схемүүдтэй “сургуулиас санал болгосон
сэдвүүдийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд буюу үндсэн нэгж” гэж тодорхойлогддог. Нэг
хичээл нь 3 жил гаруй хугацаанд үзэх 34-38-н модулиудаас бүрдэх ба
мэргэшүүлэх хичээлийн модулиуд (үндсэн болон сонгон), математик ба шинжлэх
ухаануудын үндэс болон мэргэжлийн суурь хичээлийн модулиудын холимог
хэлбэрээр зохиогддог байна. Модуль бүр нь модулийн зохицуулагчаар
удирдагдаж багшлах боловсон хүчний багаар зохицуулагддаг. Модулийн
зохицуулагч нь модулийг сайжруулахын тулд модулийн багаар гүйцэтгэгдсэн
хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнг баримтжуулан хичээлийн жилийн төгсгөлд
модулийг хянасан тайланг гаргаж цахимаар танилцуулдаг байхыг шаарддаг ба
энэ нь модулийг хянах үйл ажиллагааны СЧУС-ээр эрх олгогдсон хэсэг болдог
юм. Энэ судалгааны ажилд бид сургалтын төлөвлөгөөндөө байгаа бие даасан
үндсэн мэргэшүүлэх хичээлийн модулиудад CDIO стандартуудыг хэрэглэх тухай
гаргасан санаачилгаа модулийг хянах процессын дагуу багуудаа тэргүүлдэг
модулиудын зохицуулагчдад зориулсан удирдамжийн зааврыг хангах шалгах
хуудас хэлбэрээр тайлагнасан. Энэ нь тэдэнд сургалтын болон бусад хэрэгцээнд
(төсөв, төхөөрөмж болон лабораторийн байр гэх мэт), сургалтын төлөвлөгөөнд
санал болгох зорилтот өөрчлөлтүүд (идэвхтэй сургалтыг хэрэглэх, нийлмэл
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сургалтын туршлага гэх мэт)-ийг тодорхойлох боломжийг олгох болно.
Тасралтгүй сайжруулалтшаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлохын тулд
хичээлийн-түвшинд ижил CDIO стандартуудыг ашиглан өөрийн-үнэлгээг зохион
байгуулдаг. Хичээлийн-түвшний өөрийн үнэлгээ нь хичээл зохицуулалтын
ерөнхий процессын нэг хэсэг болох ХИД-ын Хөтөлбөрийн Удирдлагын Баг (ХУБ)аар (Зураг.1-ээс харна уу) хэрэгждэг байна. Хичээл зохицуулалтын ерөнхий
процессын үр дүнд хичээлийг тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө болон шинэ санаачилгууд бий болдог гардаг.

Зураг.1 Хичээлийн хяналтын үр дүн

ОДООГИЙН БАЙГАА МОДУЛИЙГ ХЯНАХ ПРОЦЕССОД
ХИЙГДЭХӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
Инженерийн сургалтын төлөвлөгөөний үечилсэн хяналт болон сайжруулалт нь
боловсролын зэрэгтэй төгсөх хөтөлбөрийн чанар болон хүчинтэй байх хугацааг
хэвээр нь хадгалахад амин чухал зүйл болдог. (Carew & Cooper, 2008).
Сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх болон хянах хэрэгцээ нь маш олон хүчин
зүйлтэй байдаг. Үүнд: технологийн хурдацтай хөгжилтэй хөл нийлүүлэх хэрэгцээ;
нийгмийн ирээдүйн төлөвийн өөрчлөлт, инженерийн ажлын зохицуулалт болон
хууль эрх зүйн өөрчлөлт; дээд боловсрол (оюутнууд, эрдэмтэн багш нар, засгийн
газрын болон магадлан итгэмжлэлийн ажилтнууд)-д оролцогчдын болон
зохицуулагчдын ирээдүйд өөрчлөлт хийх хэрэгцээ; зэрэг орно. Сургалтын
төлөвлөгөөг хянах процесс нь олон талбарт өөрчлөлт хийж байгаа боловч
сургалтын төлөвлөгөөнд дараагийн өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх болон хянах
үйл ажиллагааг удирдагчид олноор гарч ирж болно. (Карью ба Күпер, 2008).
Модулийн зохицуулагчаар ажиллах нь шинэ ба хуучин багшийн хувьд аль алинд
нь төвөгтэй байж болно. Модулийн зохицуулалтад хийхэд шаарддаг тоо томшгүй
олон үйл ажиллагаа болон үүрэг хариуцлага нь түүнийг гүйцэтгэх ганц хүний
хувьд барьц алдах төвөгтэй асуудал гарч болно, ялангуяа лабораторийн
бүрэлдэхүүн хэсгийн модулийн хувьд илүү хүндрэлтэй байдаг. Зураг 2-т
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Модулийн хяналтыг хийх үед тодорхойлох хэрэгтэй модулийн багийн авч үзэх
үндсэн зүйлүүдийг үзүүлсэн.

Зураг 2. Модулийн хяналт хийхэд авч үзэх зүйлс

Байгууллагын хөгжлийн баг(СЧУС-тай ижил харгалздаг), санхүү, үл хөдлөх
хөрөнгө, аудит гэх мэт дэмжлэг үзүүлдэг салбаруудаас тогтоосон эцсийн
хугацаанууд нь модулийн хяналтын үйл явцын туршид модулийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэхэд модулийн зохицуулагчдад дөхөм
боддог. Олон модулийн зохицуулагчдын хувьд ихэвчлэн үйл явц нь сүүлийн
минутад л яаралтай хийгддэг ба учир нь тэд шинэ хичээлийн жил эхлэхээс өмнө
судалгааны ажлуудаа гаргасан байх ёстой.
МОДУЛИЙН ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ: C-D-I-O-Н ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ
Энэ судалгааны ажилд бид бүтээгдэхүүн/системийг “Бодож сэтгэх-Зохион
бүтээх-Туршин хэрэгжүүлэх-Ажиллуулах” гэсэн процессуудад харгалзах “C-D-IO” нэр томьёонуудыг өргөтгөж харвал “CDIO” ур чадвар гэсэн нэрээр ашигласан.
Энэ “CDIO” ур чадвар нь харилцах, багаар ажиллах, асуудлыг олж харах болон
бүтээлчээр сэтгэх зэрэг чадваруудыг агуулсан утгатай. Комоски (1990) гэдэг хүн
сургалтын төлөвлөгөө бол процесс болохоос бүтээгдэхүүн биш гэж маргалдаж
байсан удаатай.(Үүнийг эх текстэд налуугаар бичигдсэн), энэ нь ямар нэг зүйл ч
биш, мөн сургалтын төлөвлөгөөний удирдамж, сурах бичгүүд, бусад заах
материалууд, тестүүд мэт энгийн зүйлүүдийн мэдээллийн цогцолбор ч биш гэж
тэмдэглэсэн. Сургалтын төлөвлөгөө гэдэг нь хэрэгцээтэй зүйлүүдийг бүхэлд нь
хамарсан зорилтот боловсролынүр дүнгийн сургалтынбодох, хялбарчлах, үнэлэх
үйл явцыг тодорхойлно. Энэхүүөгүүллийн зорилго нь сургалтын төлөвлөгөө бол
процесс, бүтээгдэхүүн эсвэл ямар нэг зүйл гэдгийг мэтгэлцэх гээгүй юм. Харин
энэ өгүүллээр C-D-I-O үйл явцаар хийгдэх модулийн загвар ба хөгжүүлэлтийн
процессууд хоёрын хоорондох харьцуулалтыг харахыг зорьсон. Тухайлбал, бид
“Аж ахуйн болон нийгмийнүзэл баримтлалд Бодож сэтгэх-Зохион бүтээх-Туршин
хэрэгжүүлэх-Ажиллуулах” гэсэн Сингапурын политехникийн сургуулийн CDIO
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хичээлийн хөтөлбөрийн 4-р бүлгийн 4.3, 4.4, 4.5 сэдвүүдийг үнэлж дүгнэхээс
гадна модулийн загвар болон боловсруулалтын процесс2-ын харьцуулалтыг
хийж энэ 2-ын хамгийн ойр уялдаа холбоотой хэсгийг олж чадсан. Үүнийг хүснэгт
1-д харуулсан.
Хүснэгт 1. C-D-I-Oмодулийн загвар болон хөгжүүлэлтийн хоорондын харилцан
хамаарал

Сингапурын политехникийн сургуулийн – CDIO-н хичээлийн
хөтөлбөрийн хэсэг

Бодож сэтгэх
Зах зээлийн хэрэгцээ
болон боломжуудыг
тодорхойлох
Гүйцэтгэх үүрэг, агуулга,
бүтцийг тодорхой болгох
Зорилгуудыг шалгах
системийн загвар
Төслийн төлөвлөгөөг
боловсруулах

Загварыг томьёолох
Загварын процесс
болон арга замыг
төлөвлөх

Туршин хэрэгжүүлэх
Хэрэгжүүлэх
процессыг тогтоох

Ажиллуулах
Сургалтын болон
Ажиллагааны арга
зүйн төлөвлөлт хийх

Техник хангамжийн
хэрэгжилтийг
төлөвлөх

Ажиллагаануудыг
удирдах

Шинжлэх ухааны
/Мэргэжлийн мэдлэг
ба ур чадварыг
хэрэглэх

Програм хангамжийн
хэрэгжилтийн
процессын
төлөвлөлтийг хийх

Бүтээгдэхүүний
амьдралын
мөчлөгийг
тодорхойлох

Олон зорилтуудад
хүргэх загварыг
үнэлэх

Техник хангамж болон
програм хангамжийн
нэгтгэлийн
төлөвлөлтийг хийх
Тест хийх, шалгах,
хүчин төгөлдөр
болгох, сертификат
олгох
Хэрэгжүүлэлтийг
удирдах

Хэрэгцээний анализ
(хүрээлэн буй орчны
судалгаануудаас)

Модулийн загвар болон боловсруулалт

Зохион бүтээх

Модулийн зорилгыг
боловсруулах
Сургалтын үр дүнг
урьдчилан тодорхойлох
Модулийн хэрэгцээг
тодорхойлох (тоног
төхөөрөмж, туслах
хэрэгсэл, гэх мэт)

Үнэлгээний төрөл
болон модулийн
бүтцийг (L:T:P)
томьёогоор
илэрхийлэх
Модуль хичээлийн
хөтөлбөрийг
ноороглох
Удирдлагаар
батлуулах
(зөвшөөрүүлэх)
саналын хуудас
бэлтгэх
Сургалтын
даалгавруудыг
(лабораторийн
шаардлагуудыг
багтаасан) нэгтгэсэн
Загварыг бэлтгэх

Ойлгогдохоор-Хэлэх
төлөвлөгөө болон
модулийн
материалуудыг
(лекцийн
тэмдэглэлүүд,
семинарууд,
танилцуулах
материалууд, курсийн
ажлууд гэх мэт)
бэлтгэх
Лабораторийн гарын
авлагууд болон
түвшин тогтоох
тестийн үйл
ажиллагаанууд
/туршилтууд, үечлэн
давтагдах төсвийн
зардлыг бэлтгэх
Хичээлийн хуваарь
бэлтгэх

Шинэ модулийг
танилцуулах
Оюутны сургалтыг
чиглүүлэх (шинжлэх
ухаан технологийн
материал /MST/,
курсийн ажил,
гэрийн даалгаваргэх
мэт)
Модулийн хяналтыг
нэвтрүүлэх
/оюутантай гэдрэг
холбоо тогтоох
Модулийн хяналтын
тайланг бэлтгэх
болон үйл
ажиллагааны
төрлүүд дэх
гүйцэтгэлийн
хугацааг хянах

Одоо бид ижил CDIO стандартуудыг шинэ модулиудын загвар хийж буй
модулийн зохицуулагчдыг дүгнэхэд ашиглаж болох ба шинэ модулийн загвар ба
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боловсруулалтад хэрэглэж болох Стандартуудыг тэдэнд тайлбарлах боломжтой
болсон. Үр дүнг нь Хүснэгт 2-т харуулсан болно.
Хүснэгт.2 Модулийн түвшинд CDIO стандартуудыг хэрэглэхэд ХИД-оос өгөх тайлбар
CDIO Стандарт баТовч
тодорхойлолт

Стандарт1 CDIOҮзэл
баримтлал
Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа ба
систем хөгжүүлэх үе шатуудыг
илтгэн харуулдаг “Бодож
сэтгэх-Зохион бүтээх-Туршин
хэрэгжүүлэх-Ажиллуулан
ашиглах” зарчмыг инженерийн
боловсролын үндсэн үзэл
баримтлал болгон сонгох явдал

Стандарт 2 CDIO Сургалтын
үр дүнгүүд
Хөтөлбөрийн зорилготой
уялдаж ажил олгогчдоор
хянагдан баталгаажсан хувь
хүн, хувь хүн хоорондын
харилцаа болон бүтээгдэхүүн,
үйл ажиллагаа, систем бий
болгох чадварууд олгох
тусгайлсан, дэлгэрэнгүй
сургалтын үр дүнгүүд

Стандарт3Нийлмэл
сургалтын төлөвлөгөө
Хувь хүн, хувь хүн хоорондын
харилцаа болон бүтээгдэхүүн,
үйл ажиллагаа, систем бий
болгох чадварууд олгох
тодорхой төлөвлөгөө бүхий
тухайн мэргэжлийн салбар
чиглэлийн харилцан уялдаа

Модуль-Түвшинд
Сингапурын
Политехникийн сургуулийн
ХИД-ийн өгөх тайлбар

Модулийг хянах санал
болгогдсон үйл
ажиллагаа

Модуль нь CDIOхөтөлбөртэй байсаар байх
ба тогтмол хугацаанд
оюутнуудад оновчтой хийх
зүйлийг тайлбарлаж өгсөөр
байгаа юм.

Модуль хянагч (МХ) нь
Химийн инженерийн
боловсролын CDIO үзэл
баримтлалыг ашиглан
оюутнуудад харилцааны ур
чадварыг хөгжүүлэх үйл
ажиллагааг зохион
байгуулах

IChemE UK, NUS болон NTU
гэх байгууллагуудад
магадлан итгэмжлэх
зорилгоор хүсэлт илгээснээс
бусад нь модулийн түвшинд
баталгаа өгдөггүй. Энд бид
Сингапурын Политехникийн
сургуулийн Нэгдсэн
Боловсрол (НБ) Төгсөгчдийн
Онцлог шинж (ТОШ)-д
тусгагдсан модулийн үр дүн
болон хичээлийн зорилгууд
хоёрыг хооронд нь
тохируулан илүү ихээр зааж
өгсөн.

МХ нь Хичээлийн
зорилгуудад модулийн
оруулах хувь нэмрийн
зураглал гаргаж (14/15
оны хичээлийн жилийн
оюутнуудад)-д тарааж
өгөх.

Техникийн болон CDIO ур
чадварууд 2-ууланд агуулсан
модуль-түвшний нэгдэл нь
холбогдох үндсэн
модулиудад багц хяналт
хийх байдлаар
хөнгөвчлөгдсөн.

Хяналт хийхдээ (багцаар)
одоогийн байгаа хамрах
хүрээгээ бэхжүүлэх; насан
туршийн сургалт, эсвэл
өөртөө-чиглэсэн сургалт
гэх мэтийн шинэ
чадваруудыг багтаасан
байх; тохиромжтой
модулиудад 3 орчим жилд
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МХ нь модулийн хөтөлбөр,
хичээлийн төлөвлөгөө
болон сургалтын бусад
даалгавруудад
(лабораторийн гарын
авлага, үнэлгээний хуудас
гэх мэт) байгаа сургалтын
үр дүнг сайжруулах, мөн
тогтмол хяналтыг хийх
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холбоотой хичээлүүдийг
агуулсан сургалтын төлөвлөгөө

Стандарт 4 Инженерийн
удиртгал хичээл
Инженерийн удиртгал хичээл
нь бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа
болон систем бий болгох
чиглэлээр инженерийн дадлага
олгохоос гадна хувь хүний,
хувь хүн хоорондын
харилцааны суурь ур
чадваруудыг олгоход чиглэнэ.

Стандарт 5 Зохион бүтээх,
хэрэгжүүлэх дадлагууд

Тухайн хөтөлбөр нь хоёр эсвэл
хэд хэдэн зохион бүтээх,
хэрэгжүүлэх дадлага, туршлага
олгох хичээл агуулах ба нэг нь
суурь түвшинд, нөгөө нь ахисан
түвшинд байна.

Стандарт 6 Инженерийн CDIO
ажлын байр

Инженерийн ажлын байр ба
лабораториуд нь нийгмээс
суралцах болон өөрийн биеэр
тухайн салбар чиглэлийн
мэдлэгээ баталгаажуулах,
бүтээгдэхүүн ба систем бий

эдгээр чадваруудыг
ахицтай хөгжүүлэх;

ХИД нь 1 дэх жилийн эхний
үе шатны модуль болох
CP5045 Химийн инженерийн
удиртгал (ХИУ) хичээл нь
дараагийн жилүүдэд байх
техникийн болон CDIO
чадваруудыг 2-ууланг нь
гүнзгий судлахад илүү
чиглэсэн “уялдаа” мэтээр
хэрэглэгддэг.

Зөвхөн CP5045-н МХ-ийн
хувьд боломжтой. Бусад
МХ нарын хувьд ямар ч
үйлдэл шаардахгүй.

Үндсэн болон ахисан
түвшний ЗагварчлахХэрэгжүүлэх (D-I) туршлагыг
санал болгодог ХИУ болон
Жилийн Эцсийн Төсөл
(ЖЭТ)-с гадна цаашдаа
дэмжигдэх 2 бусад модуль
байгаа, үүнд: Химийн
бүтээгдэхүүний
загварчлалын удиртгал
(ХБЗУ) болон Химийн
бүтээгдэхүүний загварчлал
ба хөгжүүлэлт (ХБЗХ) гэсэн
нэртэй. Бусад үндсэн
модулиуд нь үндсэн болон
дундаас дээш түвшинд
шаардлагатай D-I
туршлагуудыг санал
болгодог, жишээ нь Химийн
урвалын инженер

Ерөнхийдөө МХ-д
стандарт6,7,8(ялангуяа
нөөц эхүүсвэр
шаардагдсан бол, жишээ
нь лабораторийн байр,
дахин давтагдсан төсөв гэх
мэт)-д хамааруулсан
өөрийнхөө модульд D-I
туршлагыг төсөөлөн
таамаглахаас өөрямар ч
үйлдэл шаардлагагүй.

Бодит орон байрнуудад
хязгаарлалт байхгүй.
Лабораторийн байрнаас
гадна, энэ нь мөн Е-сургалт
(лабораторид суурилсан
сургалтыг дэмжихэд
шаардагдах тоног
төхөөрөмжтэй онлайн
тохируулга хийх чадварууд)ыг дэмжих виртуал

МХ нь энэ стандартыг F&E
эсвэл бусад OOE-н
шаардлагуудын модульхэрэгцээг хянахад
ашиглах, түүнчлэн энэ нь
HBL-бэлэн байдал дээр
нэмээд бусад ICT-тай
хамаатай хэрэгслүүд-(
жишээ нь iPad)-ийн
хэрэглээг хянах
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болгох чадвараа хөгжүүлэх
боломжийг бүрдүүлнэ.

платформыг багтаасан байх
хэрэгтэй

Стандарт7Нийлмэл
сургалтын арга, туршлагууд

Энэ нь лабораторид суурилсан үйл
ажиллагаануудад
хязгаарлагддаггүй, гэхдээ
ангиас гадуурх даалгаврууд
болон гэрийн даалгаврууд
мэтийн сургалтын
даалгавруудын бусад бүх
хэлбэрүүд байдаг.

МХ нь хэрэв одоогийн үйл
ажиллагаа сайжруулах
юмуу эсвэл шинэ үйл
ажиллагаа санал болговол
түүнийг хянах – шинэ
чадварын хамрах хүрээг
хамаарах жишээний хувьд
стандарт 3,6,8-ыг хар.

Лекц болон семинарын
хичээлд, ялангуяа
лабораторигүй модульд
туршилтын болон идэвхтэй
сургалтын аргыг хэрэглэдэг.

МХ нь хичээлийн
төлөвлөгөөг эрхэмлэн үзэж
замаар сонгогдсон лекц
болон семинарт ашиглах
тохиромжтой аргуудыг
тодорхойлох ба хянах

Нийлмэл сургалтын арга
туршлагууд нь тухайн салбар
чиглэлийн мэдлэгийг
баталгаажуулахаас гадна хувь
хүн, хувь хүн хоорондын
харилцааны болон
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа,
систем бий болгох ур
чадваруудыг хөгжүүлэхэд
чиглэгдэнэ.

Стандарт 8 Идэвхтэй сургалт
Туршилтаар батлагдсан
идэвхтэй сургалтын аргад
суурилсан сургах болон
суралцах үйл явц

Том ангид харилцан үйл
ажиллагааг урамшуулах
болон сургалтыг дэмжихэд
ICT-ийн хэрэглээг багтаадаг.

Стандарт 9 Багшлах бие
бүрэлдэхүүний CDIO
чадамжийг сайжруулах
Багшлах бүрэлдэхүүний хувь
хүний болон хувь хүн
хоорондын харьцааны болон
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа,
систем бий болгох ур
чадваруудыг хөгжүүлэх үйл
ажиллагаа

Стандарт 10 Багшлах
бүрэлдэхүүний заах аргын
чадамжийг сайжруулах
Идэвхтэй сургалтын арга ба
оюутны суралцах үйл явцад
хийсэн үнэлгээг ашиглан
нийлмэл сургалтын арга
туршлага бий болгох замаар

Эдгээр нь бүтээгдэхүүнийг
загварчлах ба
боловсруулахыг хамрах
CDIO ур чадваруудын
нуугдмал мэдлэгийн хүрээг,
CDIO ур чадваруудыг
оюутанд хэрхэн сайн заах
аргуудыг багтаадаг.

Эдгээр нь хялбарчлах ур
чадвар, тусган ойлгох дадал,
тонгоруу сургалт, нийлмэл
сургалтын арга туршилгыг
загварчлах, сургах болон
сурах үйлдэлд ICT-г хэрэглэх
зэргийг багтаадаг.
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Стандарт 6 (идэвхтэй
сургалтад ICT-г ашиглах)
ба 7-г бас хар

МХ нь ур чадварын
хэрэгцээ шаардлагаа
хянах ба эдгээр
шаардлагуудыг модульд
санал болгосон үйл
ажиллагааны зүйлүүдийн
жишигт хөрвүүлдэг.
Стандарт 2 (сургалтын үр
дүнг бичсэн), 3 ба 7
(Нийлмэл сургалтын
төлөвлөгөөний загвар ба
сургалтын арга
туршилгууд), 6 ба 8
(идэвхтэй сургалтад ICT-г
хэрэглэх), 11 (үнэлгээ)
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багшлах бүрэлдэхүүний
чадамжийг дээшлүүлэх үйл
ажиллагаа

Стандарт 11 CDIO Сургалтын
явцын үнэлгээ
Оюутанд хувь хүний болон хувь
хүн хоорондын харьцааны ур
чадвар болон бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, систем бий болгох
ур чадварууд болон салбар
дундын мэдлэг олгох
сургалтын явцын үнэлгээ

Стандарт 12CDIO
Хөтөлбөрийн үнэлгээ
CDIO 12 стандартын дагуу
тухайн хөтөлбөрийг үнэлэх,
үнэлгээний үр дүнд үндэслэн
хөтөлбөрийг тасралтгүй
сайжруулах зорилгоор оюутан,
багшлах бүрэлдэхүүн, бусад
ажил олгогчидтой эргэх холбоог
бий болгох систем.

Сингапурын Политехникийн
сургуулийн Нэгдсэн
Боловсрол (НБ) Төгсөгчдийн
Онцлог шинж (ТОШ)-тэй
холбоотой сургалтын үр
дүнгээс бий болох
асуудлуудыг тохируулахад
анхаарсан.

МХ нь хангалттай
гүйцэтгэгдэж байгаа CDIO
ур чадваруудын модулийн
үнэлгээгээ хянах бөгөөд
төлөвлөсөн сургалтын үр
дүнгүүдийг чадамжийн
шаардагдах түвшинтэй
уялдуулан тохируулсан.

Энэ ажил модулийн
сайжруулах хэсгийг
тодорхойлохын тулд
модулийн түвшинг хянах
стандартуудыг зохицуулдаг.

МХ нь е-модуль хяналт
болон янз бүрийн төсвийн
(зарлагын) танилцуулгад
орох оролтын үндсэн
баримт болох ерөнхий
загварт сайжруулалтын бүх
хэсгийг бичих

Энэ нь одоогийн СЧУС-ийн
модуль хянах процесс дээр
үндэслэн багшид нэмэлт
ачаалал үүсгэхгүйгээр
хийгдэж болно.

Модулийн түвшин дэх өөрийн-үнэлгээний дасгал нь дараах боломжит ашиг
тустай:







Модулийн сайжруулалтад чиглэсэн процессуудын зааварчилгаагилүү
ойлгомжтойгоор гаргаж, хангах
Нэгдсэн сургалтын туршлага, идэвхтэй болон туршлага олж авах сургалт
гэх мэт оюутны сургалтын гол хэсгүүдэд илүү анхаарал хандуулах
Голчлон хязгаарлагдмал байдаг нөөцийн хүртээмжтэй байдалд
(санхүүгийн,
ажлын
байрны
гэх
мэт)
зориулсан
модулийн
боловсруулалтын хэрэгцээнүүдийн шууд холбоог хангах
Байгууллагын ерөнхий төлөвлөлтийн цаг хугацааны хүснэгтэд
тохируулсан байх
Модулийн зохицуулагчдыг модульдоо хийсэн өөрчлөлтүүдийг хариуцагч
байхыг дэмжиж урамшуулах

Товчхондоо, бидний санаачилга Зураг 2-т үзүүлсэн модулийн удирдлагын өөр
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэгдмэл хяналт нь модулийн зөвхөн техникийн агуулгыг
багтаасан төдийгүй, бас бусад оролцогч талуудын (Санхүү, Хүний нөөц,
Хөрөнгийн удирдлага зэрэг) шаардлагуудыг хамтад нь авч үзсэн. Илүү ихээр
чухалчлах зүйл бол хичээлүүдийг багтаасан бие даасан модулиудын
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сайжруулалт ба хичээлийн-түвшний хяналт хоёрын хоорондын тасралтгүй
үргэлжлэл байдаг. Сургалтын үе нь 2013/2014 оны Хичээлийн Жилийн төгсгөлд,
2014 оны 3-р сард ХИД-н бүх эрдэмтэн багш, боловсон хүчнүүдэд хэрэгжсэн.
Модулийн зохицуулагч бүр нь модуль-түвшний өөрийн-үнэлгээний маягтыг
бөглөхийг шаарддаг. Үүний хэвшмэл хэсгийг Хүснэгт 3-д харуулсан болно.
Хүснэгт 3. Модуль-түвшний Өөрийн-үнэлгээний маягтын сонгогдсон хэсэг
(Стандарт 3)

Стандарт №

CDIO стандарт

3

(Бүлэг зураг: 2012 оны хичээлийнтүвшний Өөрийн-үнэлгээний оноог
дүгнэх загвар)

Модулийн
Өөрийнүнэлгээний
Үр
Дүнгүүд(зох
истой
жишээнүүди
йг гаргаж
бичнэ үү)

Урагшлах:
Боломжит
Модулийн Үйл
Ажиллагааны
Төлөвлөгөө
– Модулийн
Хяналтын оролт
болно.

Боловсон
хүчний
Хөгжүүлэлт ба
Хүний
Нөөцийн
Хэрэгцээ
– боловсон
хүчний хөгжил
болон
санхүүгийн
оролт болно.

Нийлмэл сургалтын төлөвлөгөө
(4)Сургалтын төлөвлөгөө нь хувь
хүн, хүмүүсийн хоорондын
харилцаа болон
бүтээгдэхүүн/системийг бүтээх
чадваруудыг нэгтгэх тодорхой
төлөвлөгөө бүхий тухайн
мэргэжлийн салбар чиглэлийн
харилцан уялдаа холбоотой
хичээлүүдийг агуулсан байдлаар
загварчлагдсан байна.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: МОДУЛИЙН-ТҮВШИНД CDIO СТАНДАРТУУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ
НЬ
Хэдийгээр CDIO-ийн 12стандартыг бүгдийг нь хичээлийн-түвшинд өөрийнүнэлгээнд ашиглана гэж төсөөлсөн боловч бие даасан модулиудын хяналтад
анхаарал хандуулах үед бүх стандартыг хэрэглэж болоогүй. Стандарт 4-т
илэрхий байсан нэг жишээ бол “гагцхүү/зөвхөн” инженерийн модулийн “оршил”д зориулсан зүйл нь зарим талаараа сургалтын төлөвлөгөөний эхний жилийн
үндсэн модультой ерөнхийдөө таарч байсан. ХИД-д тэр модулийг Химийн
Инженерийн Удиртгал гэх ба эхний жилийн эхний семестрт элссэн бүх 120
оюутнуудадзаагдсан байсан. Мөн үндсэн-түвшинд (Химийн Инженерийн
Удиртгалмодульд) болон ахисан-түвшинд (Эцсийн Жилийн Төгсөлтийн Төсөлд) энэ хоёр модульд агуулагдсанаар хийгдэх нэмэлт загвар-хэрэгжүүлэлтийн
дасгалуудыг хангадаг Стандарт 5-ийг бас анхаарууштай. Энэ стандартын
хэрэглээ нь магадгүй, үндсэн юмуу эсвэл дундаас дээш-түвшний загвархэрэгжүүлэлтийн туршилтуудтай нэг болон хоёроос дээш модулиудад оногдсон
нөөцүүд болонсургалтын төлөвлөгөөнд хүчинтэй байгаа цагаар хязгаарлагдаж
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болно. Бусад стандартуудын хамрах хүрээ нь бүх модулиудад хангалттай
хэрэглэгдэхээр өргөн байх болно. Дээд зэргийн ач холбогдол нь Стандарт 1-д
тодорхойлсон “дипломын хичээлийг бүрдүүлдэг модулиудыг Химийн
инженерийн боловсролын үзэл баримтлалтай ижил байхаар шинэ модуль болгон
загварчилсан байхыг шаарддаг”-т оршино; мөн Стандарт 2-дшинэ модульд
оруулсан сургалтын үр дүнгүүдийг төгсөгчдийн өвөрмөц шинжтэй тохируулах
эрх олгодог. Энэ нь ХИД-н боловсролын ерөнхий сургалтын үр дүнгүүд химийн
процессын үйлдвэрлэлийг нэлээн мэдэгдэхүйц болгосон бүх чухал оролцогч
талуудын шаардлагуудтай нийцсэн байхыг даалгадаг. Тусгай санал Стандарт 6д тусгагдсан ба түүний хэрэглээг бид бодит лабораториуд болон засварын тасагт
нэмэлтээр виртуал ажлын орчныг оруулж тайлбарласнаар өргөтгөсөн. Энэ бол
ХИД-н бүх модуль нь лабораторийн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байдаггүй учраас ийм
байдаг. Стандарт 6-г тайлбарлахад модулийг хянах процессод энэ стандартын
хэрэглээ нь бодит ажлын орчныг ашиглах хугацаагаар хязгаарлагдах болно. Бид
энэ стандартын хамрах хүрээг 3Dтөхөөрөмжийнерөнхий схемийн загварчлал
юмуу эсвэл динамик симуляц дээр үндэслэсэн програм хангамжуудыг
оролцуулан өргөтгөсөн.Модулийн-түвшний өөрийн-үнэлгээний дасгалаас
“үүнийг яаж хийсэн, эсвэл хэрэв энэ нь зайлшгүй хэрэгтэй бол модулийнтүвшинд стандарт бүрийн оноо авалтыг яаж гүйцэтгэх вэ” гэсэн гол асуулт
үүссэн. Асуултуудад бас “олон модулиудаас бүрддэг хичээлийн-түвшинд тухайн
стандартын нэг оноог яаж бүтэн 4 онооноос (жишээ болгож, нийт 4 оноо гэж үзье)
салгаж авах вэ”, “Боловсролын ижил зэрэгт CDIO хэрэгжсэн, бүх модулиудад
CDIO хэрэгжээгүй энэ тохиолдолд үнэлгээний оноог яаж тооцох вэ? гэх мэт
асуултууд гарсан. Бодит байдал дээр бол, ХИД-н сургалтын төлөвлөгөөнд хими,
математик болон ерөнхий боловсролын модулиуд бүхэлдээ CDIO-г эзэмшээгүй
бусад мэргэжлийн дипломын багшлах бүрэлдэхүүнээр заагддаг. ХИД-н
Хөтөлбөрийн Удирдлагын Баг сургалтын төлөвлөгөөг “бүтээгдэхүүн”(1990 оны
Komoski-ийн гэрээнд ”процесс”гэсэн) гэж үзэх байр суурьтай байсан нь түүний
хэсгүүдийн нийлбэр (бие даасан модулиуд) -ийнхээс илүү үр нөлөөтэй сургалтыг
хүргэх бололцоотой болсон. Ингэснээр, хичээлийн - түвшний өөрийн-үнэлгээний
рубрикийг түшиглэн оноо тавих үед бүтэн 4 (жишээ болгож) оноог хичээл бүрийн
бүх модулиуд нь бүтэн 4 оноондоо хүрээгүй байсан ч, нийт хичээл дэх бие даасан
модулиудаар үүсгэгдэх цогц үр дүн гэж ойлгож дүгнэх хэрэгтэй. Хичээлийнтүвшний оноо нь бие даасан модулиудын оноондоо хүрэхээр зүтгэх тэр зорилтыг
илэрхийлэх болно. Эцэст нь, Стандартын өргөн хэрэглээнд шинэ аргуудыг
нэмсэн, стандартыг яаж ашиглах тал дээр илүү сайн үнэлгээтэй тэргүүлж байгаа
баг,модулийн түвшинд хэрэглэгдсэн CDIO стандартын тухай тайлбар хийхэд
анхаарлаа хандуулсан. Модулийг хянах явцад, багийнхан анх модулийнтүвшин
дэх нэр томьёонуудаар стандартуудыг тайлбарлаж байх үед өмнө нь
хэлэлцэгдэж байгаагүй шинэ санаа төрсөн. Үүнийг дараагийн хэсэгт танилцуулах
жишээгээр үзүүлэх болно.
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ЖИШЭЭ: ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА АЛДААНААС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТИЙГ ХЯНАХ ХЯНАЛТ (3 ДАХЬ ЖИЛИЙН ҮНДСЭН
МОДУЛЬ)
Төхөөрөмжийн аюулгүй байдал ба алдаанаас урьдчилсан сэргийлэлт нь ХИД-н
2 дахь жилээс 3 дахь жилд дэвших үе буюу 2015/2016 оны хичээлийн жилд
солигдсон сургалтын төлөвлөгөөний 60-цагийн үндсэн модуль ба хичээлийн
бүтцийг оновчтой болгох процессын нэг хэсэг юм. Энэ модуль нь лабораторийн
бүрэлдэхүүн хэсэг байхгүй ба шалгалтгүй. Явцын үнэлгээ нь хоёр даалгаврын
хооронд явагдах семестр-дундын тестээр, эцсийн үнэлгээ семестрийнтөгсгөлийн тестээр хийгдэнэ. Энэ модуль нь хараахан “CDIO-г хэрэгжүүлээгүй”
байгаа ба эерэг талаас нь үзэхэд манай хуучин сургалтын төлөвлөгөөний
инноваци болон хэрэгжүүлэлтийн дийлэнх хэсэгт “зорилго” болсон лабораторийн
бүрэлдэхүүн хэсэг дутагдалтай байгаа юм. ХИД-н сургалтын төлөвлөгөөнд
сайжруулалтын хэд хэдэн хэсгүүд нь CDIO-н 12 стандартыг ашиглан (хичээлийнтүвшинд) өөрийн-үнэлгээний дасгал хийсэн үр дүнгээс өмнө тодорхойлогдсон
байсан (Cheah Koh&Ng, 2013). Эдгээр нь бол өргөн хүрээний үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнүүд юм. ХИД-н ХУБ нь ямар модуль үүнийг хамгийн сайн хэрэглэсэн
байх вэ гэдгийг хэлэлцэх ба хянах болно. Тус тусын модулийн зохицуулагч нар
нь тэгээд модулийн-түвшинд илүү гүнзгийрүүлсэн хяналтыг хийх үүрэг хүлээх ба
сайжруулалтад зориулсан бодит саналуудыг тодорхойлох боломжтой болох юм.
“Төхөөрөмжийн аюулгүй байдал ба алдаанаас урьдчилан сэргийлэлт” модулийн
хувьд модулийн хяналтын сонгогдсон үр дүнг Хүснэгт 4-д үзүүлсэн.2 дахь
баганад байгаа CDIO стандарт бүрийн тодорхойлолтыг ойлгомжтой тул хассан
ба зөвхөн энэ модульд хамаатай гэж үзсэн стандартуудыг үзүүлсэн гэдгийг
тэмдэглэе.

Стандарт №

Хүснэгт 4. “Төхөөрөмжийн аюулгүй байдал ба алдаанаас урьдчилан сэргийлэлт”
модулийн үр дүн

1

CDIO
стандарт(Бүлэг
зураг: 2012 оны
хичээлийнтүвшний
Өөрийнүнэлгээний
оноог дүгнэх
загвар)
CDIO
Үзэл
баримтлал (5)

Модулийн Өөрийнүнэлгээний Үр
Дүнгүүд(зохистой
жишээнүүдийг гаргаж
бичнэ үү)

Аюулгүй байдлын
зарчим болон
удирдлагын хэрэглээ нь
төхөөрөмжийн
процессийн амьдралын
мөчлөгийн өөр үе
шатуудад гарч ирдэг,
Судалгаа →
Боловсруулалт ба
Загвар → Ажиллагаа ба
Ашиглагдахаа больсон
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Урагшлах:
Боломжит Модулийн Үйл
Ажиллагааны Төлөвлөгөө

Аюулгүй байдал ба
алдаанаас урьдчилан
сэргийлэх зарчмын
хэрэглээнд зориулсан
төхөөрөмжийн процессийн
амьдралын мөчлөгд CDIO үе
шатууд хоорондын ижил
төсөөтэй зүйлийг нь зурж,
тодорхой болгож холбох. Энэ
нь CDIO үе шатууд болон
төхөөрөмжийн амьдралын

Боловсон
хүчний
Хөгжүүлэлт
ба Хүний
Нөөцийн
Хэрэгцээ

NIL
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2

CDIO
Хөтөлбөрийн үр
дүнгүүд (4)

3

Нийлмэл
сургалтын
төлөвлөгөө (4)

6

CDIO
Инженерийн
ажлын байр (3)

Модулийн сургалтын үр
дүнгүүд нь дээд
түвшиндээ тогтвортой
болсон байдаг ба
Сингапурын
Политехникийн
сургуулийн сургалтын
эрхэм зорилгод (ажил,
амьдрал болон дэлхийд
бэлэн байх),
Сингапурын
Политехникийн
сургуулийн Нэгдмэл
Боловсролтой,
Төгсөгчдийн Онцлог
шинжүүдийг илүү
сайнаар нийцүүлсэн
байхаар суулгаж өгөх
Аюулгүй байдал дээрх
чадамж болон мэдлэг
нь үндсэн цөм болох ба
аль хэдийнээ ХИД-н
зарим модулиудтай
нэгтгэгдсэн байсан, (1)
Аюулгүй ажлын
дадлагыг 1 дэх жилдээ
Химийн Инженерийн
Удиртгал-аар, (2) Аюул
болон Ажиллагааны
сургалтыг 3 дахь
жилдээ Төхөөрөмжийн
загварын эдийн засаг ба
тогтвортой хөгжил-өөр
хийнэ, (3) Дадлагын
модулиуд ба 3 дахь
жилийн Жилийн Эцсийн
Төслөөр эрсдэлийн
үнэлгээг хийнэ. Илүү
тогтвортой нэгтгэлд
зориулсан өрөөнүүд
байна.
Түүнээс гадна, энэ нь
практик бус модуль ба
физик ажлын байранд
бодит хэрэгцээ байхгүй
бол, EnVision
процессийн моделийг
ашиглан динамик
симуляцаар хийгдэх
виртуал ажлын байраар
сургалтхийх газрыг
бүрдүүлэх болно. Мөн
тонгоруу сургалтыг
ашиглах болно.
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мөчлөгийн үе хоорондын
зэрэгцээ байдлыг жагсаасан
тэмдэглэлийг хийсэн.
Стандарт 3-н дагуу,
Сингапурын Политехникийн
сургуулийн 2014 оны хэтийн
төлөвт тодорхойлсон ХИД-ын
онцлог шинжийг
биелүүлэхийн тулд
“хяналтын багц”-д багтсан
сургалтын үр дүнгүүдийг
хянах. Энэ нь дипломын
сургалтын үеэр болон
шалгалтын үеийн хуваариар
хийгдэж болдог.

Бусад модулиудад байдаг
чадваруудын нэгтгэл нь ижил
төрлийн жишээтэй
сургалтуудыг ашиглан, эсвэл
бусад модульд хэрэглэгдэж
байсан ижил төрлийн
процессийн симуляцын
загвараар хүргэдэг. Жишээ
нь, 1 дэх жилд Вопалын
Гамшигийн ёс зүйн сургалт нь
хамгаалалтын анализын үе,
алдааны учир шалтгааны
тухай сэдвээр судлагдах
болно. EnVision-ны динамик
симуляцын Аминаар Тэтгэх
Нэгж (АТН) нь Салгах
Процесс, Дулаан Дамжуулалт
ба Тоног төхөөрөмж,
Процессийн Багаж Хэрэгсэл
болон Хяналт мэтийн 2 дахь
жилд үздэг хэд хэдэн үндсэн
модулийн хичээлүүдтэй
ирээдүйд нэгтгэгдсэн
байдлаар ашиглагдах болно.
EnVision ATU-н процессийн
загварт суурилсан сургалтын
жишээнүүдийг бэлтгэх болон
модуль дахь тохиромжтой
сэдвээр лекц уншихын оронд
ангийн үйл ажиллагааг
идэвхжүүлэн онлайн байр
(богино лекцийн клипүүд,
Youtube эсвэл CBS
видеонууд, өөрийгөө-үнэлэх
асуултууд г.м,) ашиглах
“Аюулгүй ажиллагаа ба
алдаанаас урьдчилан
сэргийлэлт” модульд
тодорхойлсон сургалтын үр

NIL

Кейс
(Жишээтэй)
сургалтууды
н цуглуулга
нь АНУ-н
Химийн
Аюулгүй
Байдлын
Зөвлөлөөс
(ХАБЗ)
хүлээн
авсан
байдаг ба
бусад
нөөцүүдээс
ч бас,
тухайлбал
Интернет,
Вопалын
жишээ гэх
мэт

Боловсролы
н
сурган
заах аргын
сургалт,
тонгоруу
сургалт, ICT
хэрэгслүүд
ашигласан
сургалт.
Одоогийн
туршилтын
төхөөрөмжү
үдтэй
танилцсан
байх.
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дүнд хүрэхийн тулд одоо
байгаа туршилтын
төхөөрөмжийн ашиглалтыг
судлах

7

Нийлмэл
сургалтын арга,
туршлагууд (4)

Одоогийн дасгал гэмтэл
хайх процесс дээр
шүүмжлэлтэй сэтгэх ур
чадваруудыг ашиглан
хийх боломжтой байна.
Энд илүү ихээр
шүүмжилэлтэй сэтгэх
чадваруудыг багтаах,
олон талын төсөөллөөр
сэтгэх, сэтгэхүйн
системүүдийг
хамруулан хамрах
хүрээг өргөжүүлэх зэрэг
цар хүрээ байдаг.
13/14 оны хичээлийн
жилд 2 сэдэв (Химийн
Аюулгүй Байдал-ХАБ
болон
Гал/Дэлбэрэлтийн
аюул) дээр Асуудалдсуурилсан сургалт
(АСС)-ын аргыг
хэрэглэсэн.

8

Идэвхтэй
сургалт (4)

9

Багшлах бие
бүрэлдэхүүний
CDIO
чадамжийг
сайжруулах (4)

Багшлах боловсон
хүчин нь CDIO
чадварууд нэгтгэсэн,
бусад үндсэн
модулиудыг заасаар
байгаа ба энд Жилийн
Эцсийн Төслүүдийн
(ЖЭТ-үүд)-д хяналт
шалгалтыг багтаасан.

10

Багшлах
бүрэлдэхүүний
заах аргын
чадамжийг
сайжруулах (4)

Багшлах боловсон
хүчнүүд Асуудалдсуурилсан сургалтын
аргын сургалтыг
дүүргэсэн. (2013 оны 6-р
сар болон 2014 оны 3-р
сард)
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Тонгоруу сургалтыг
хэрэгжүүлснээр оюутнууд
насан туршдаа суралцахад
амин чухал болсон өөртөөчиглэсэн суралцах
чадваруудаа хөгжүүлж чадна,
мөн сэтгэн бодох системрүү
оруулдаг EnVision ATU-н үйл
ажиллагааны загварт
суурилан сургалтын
даалгавруудыг загварчлах
болно.

Нийлмэл
сургалтын
арга
туршлагууд
ыг
хэрхэн
загварчлах
тухай
сургалт
хийх,
(ялангуяа
ICT ашиглах
замаар)

15/16 оны хичээлийн жилд
идэвхтэй сургалтад зориулан
модулийн бүтцийг Тонгоруу
сургалтын арга болон
Асуудалд-суурилсан
сургалтын аргыг оруулан
дахин өөрчлөн зохион
байгуулах. Ангид багийн
хэлэлцүүлэг хийх ажлыг
хялбарчлах зорилгоор
одоогийн семинарын ангийн
хэмжээг буюу оюутны тоог 40өөс 20 болгож багасгаж
одоогийн багшлах ангийн
хэмжээг багасгах боломжийг
олж нээх
Багшлах боловсон хүчин нь
хувийн болон хувь хүмүүс
хоорондын харьцааны
чадварууд ба бүтээгдэхүүн,
процесс, системийг байгуулах
ур чадваруудад CDIOхэрэгжсэнЖЭТ-үүдээр
дамжуулан чадамжийг
сайжруулах ажлыг
үргэлжлүүлж чадна.
Дээрх 7-р стандарт болон
доорх 11-р стандартад
зааснаар, багшлах боловсон
хүчин нь нийлмэл сургалтын
туршлагыг хангах, сургалтын
аргуудад идэвхтэй
туршилтуудыг ашиглах, мөн
оюутны сургалтыг үнэлэх
замаар чадамжийг
сайжруулах үйл ажиллагаагаа
үргэлжлүүлж чадна.

Цахим
хэрэгслүүди
йг ашиглан
сургалт
хийх,
агуулгын
асуултуудыг
ашиглан
тест хийх

NIL

Стандарт 7
болон
Стандарт 11
дагуу
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11

CDIO
Сургалтын
явцын үнэлгээ
(3)

12

CDIO
Хөтөлбөрийн
үнэлгээ (3)

Стандарт 7-д, зөвхөн
шүүмжилсэн сэтгэлгээ
нь хязгаарлагдмал
хэмжээнд
тодорхойлогддог. Үүний
болон CDIO
чадваруудын
дэлгэрэнгүй үнэлгээний
хамрах хүрээ нь өмнө
дурдагдсантай адил.

Тохиромжтойгоор
загварчлагдсан нийлмэл
сургалтын үйл ажиллагаагаар
дамжуулан, үнэлгээний
даалгаврууд нь хичээл
бүрийн төлөвлөсөн сургалтын
үр дүнд бүтээлч байдлаар
тохирсоныг баталгаажуулах.

NIL

SS506 Мэргэжлийн
Аюулгүй Байдал, Эрүүл
Ахуйн Удирдлагын
Систем болон SS586
Аюулгүйн болон
Харилцааны дэлхийн
хэмжээнд
зохицуулагдсан систем
гэх мэт Хуулийн болон
бусад Сингапур улсын
стандартын (SS)
шаардлагуудын
өөрчлөлтүүд саяхан
зарлагдсан.

SS506, SS586 стандартуудын
хамрах хүрээг сайжруулах
болон одоогийн байгааг
хянах, мөн тэдгээр
стандартуудыг хамтатгасан
шинэ сургалтын
даалгавруудын загварыг
гаргах.

Сингапурын
Химийн
Үйлдвэрийн
Зөвлөл
болон бусад
байгууллага
ас санал
болгосон
SS506,
SS586 дээр
ажлын
хэсгүүд
гарах

Дээр дурдсан шиг
сайжруулалтын бусад
хэсгүүдийг СЧУС-д одоо
байгаа модулийн хяналтын
процессд тусган оруулах
болно. Сургалтын хэрэгцээ
шаардлагууд болон үр
дүнгүүд SDP-д тайлагнагдах
ба модулийн хяналтад
чиглэгдэх болно.

ДҮГНЭЛТ
Энэ судалгааны ажил нь модуль-түвшний өөрийн-үнэлгээнд болон хичээлийнтүвшний өөрийн үнэлгээнд CDIO-ийн 12 стандартуудыг зохицуулахыг анхны
байдлаар томьёолсон аргаа (хандлагаа) хуваалцсан. Энэ хяналтын ажлаас
зарим багш нар стандартуудын хэрэглээний бидний ойлголтыг олон талаар
өргөжүүлж, шинэ ойлголтыг суулгаж өгсөн нь туршлага дадлага болсон. Бид энэ
арга замыг ашиглан ХИД-н 3 жилийн үндсэн модулийг хэрхэн хянасныг жишээ
авч илэрхийлсэн ба эдгээр стандартууд нь загвар (дахин загварчлал) болон
туршлагатай лекторуудад жигд туршигдсан тэр хөгжүүлэлт зэрэг модулийн
зохицуулалтын өөр өөр талуудыг хамтад нь авч үзэхэд хичнээн хэрэгтэй болохыг
олж тогтоосон. Бид хичээлийг бүрдүүлэх гэж буй модуль бүрийн жиших
сорилуудыг хичээлийн-түвшинд хүрсэн онооны үнэлгээ болгон ашиглаж болох
юм гэдэг дээр маргалдсан. Энэ судалгааны ажлын хугацаанд, бид 2015 оны 4-р
сард оюутнуудад санал болгохоор төлөвлөгдөж байсан.“Төхөөрөмжийн аюулгүй
байдал ба алдаанаас урьдчилан сэргийлэлт” модулийг засварлах процесс-д
анхаараад байсан. Бид манай оюутнууд энэ дахин загварчлагдсан модулиор олж
авсан сургалтын туршлагаа судлах ба дараагийн CDIO зөвлөгөөнд хүчин
чармайлтынхаа тайланг тавина гэдэгт итгэлтэй байна.
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ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА –
БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТ ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨЛӨЛ
Johan Malmqvist
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Malin Kjellberg
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ХУРААНГУЙ
Инженерийн боловсролд зориулагдсан CDIO арга нь 2000–аад оны эхээр
нэвтэрсэн юм. Зарим их сургуулиуд энэхүү аргыг хэрэглэн олон жилийн туршлага
хуримтлуулсан бөгөөд тэдгээр туршлагуудыг нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх цаг хугацаа
болсон байна. Тиймээс энэ өгүүлэл нь 2014 оны 10 сард CDIO санаачилгын бүх
гишүүдэд тараагдсан судалгааны үр дүнг танилцуулах болно.
Судалгааны зорилго нь:


Одоогоор хаана, ямар хөтөлбөрт/салбарт CDIO-гхэрэглэж байгааг
зураглан гаргах
 Үр дүнгүүдэд үзүүлсэн нөлөөллүүд, хуримтлагдсан үр ашгууд, дутагдлууд,
хэрэгжүүлэхэд гарсан хүндрэл бэрхшээлүүд зэргийг үнэлэх ба ирээдүйн
хөгжлийн хэрэгцээг тогтоох зэрэг байв. 22 орны 47 их сургуулиуд энэхүү
судалгаанд оролцсон.
22 улсаас 47 сургууль энэ судалгаанд хамрагдсан. Судалгаанаас дараах
үндсэндүгнэлтүүд гарсан. Үүнд:
 CDIO-г хэрэгжүүлсэн хамгийн нийтлэг инженерийн мэргэжлүүд нь
механик, цахилгаан ба компьютерын инженерийн мэргэжлүүд байна.
Гэхдээ үйлдвэрлэл, иргэний ба химийн инженерийн мэргэжлүүдэд CDIO-г
хэрэгжүүлсэн олон сургуулиуд байна.
 CDIO-г хэрэглэх болсон үндсэн хөшүүргүүд нь инженерийн боловсролыг
илүү бодитой олгох эрмэлзэл, боловсролын загварын системчилсэн
аргачлалын хэрэгцээ болон хөтөлбөрт илүү их зохиолд ба шинэчлэлийг
оруулах хүсэлзэрэг болно.
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Ихэнх CDIO-ийнхэрэгжүүлэлт нь сургалтын зорилтуудыг болон
боловсролын чанарыг гадна талд таниулахын аль алиныг нь амжилттай
биелүүлсэн байна.

ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO implementation, Survey, Success factors, CDIO Standards 1-12
ТАНИЛЦУУЛГА
Инженерийн боловсролд зориулагдсан Сэтгэн бодох –Зохион бүтээхХэрэгжүүлэх-Ажиллуулах(Conceive-Design-Implement-Operate – CDIO) арга
(Crawley ба бусад., 2014) нь 2000–аад оны эхээр нэвтэрсэн байна. CDIO–ийн
зорилтууд нь нарийн төвөгтэй системүүдийн хөгжүүлэлт ба ашиглалтыг
гүйцэтгэж чадах, технологийн нийгэмд үзүүлэх нөлөө ба гүйцэтгэх үүргийн
талаар стратегийн ойлголттой, инженерийн үндэс суурийн талаар гүнзгий бөгөөд
ажлын мэдлэг бүхий төгсөгчдийг сургах явдал юм. Зорилтууд нь оюутнууд ба
багшийн цагийн, оюутны ажлын байрны хэмжээний ба төсвийн хязгаарын хувьд
тогтсон нөөцийн хязгаарлалтууд дотор биелэгдэх ёстой.Хөрөнгө оруулагчидтай
ойр харилцаатайгаар, зохиох-хэрэгжүүлэх туршлагуудаар болон шинжлэх
ухааны сургалтыг хувийн чадварын хөгжилтэй нэгтгэх замаар тодорхойлогдсон
сургалтын үр дүнгүүдээр илэрхийлэгдэх, эдгээр зорилтуудад нийцсэн
боловсролын загварыг CDIO санал болгодог юм. Мөн CDIO нь боловсролыг
тасралтгүй сайжруулах ба загварчлахад зориулагдсан системтэй аргын шинж
чанаруудыг тогтооно. CDIO арга нь CDIO-ийн хөтөлбөрүүд болон CDIO-ийн
стандартуудыг агуулсан CDIO-ийн хамрах хүрээнд томьёологдоно.Олон нийтэд
хэрэглэгдэж болохуйц, итгэл найдвартай CDIO аргыг дэлхий даяарх олон тооны
их сургуулиуд хэрэглэж байна. Гэвч зайлшгүй асуух үндэслэлтэй асуултууд
байдаг: CDIO-г хэрэглэснээр оюутны сургалтыг сайжруулна гэсэн баталгаа нь юу
вэ? Зайлшгүй мэдлэг ба чадварын өсөлтөд эсвэл математик, шинжлэх ухаан гэх
зэрэг зарим хүрээнд дэх бууралтын хувьд CDIO-ийн үр дүнгээр олгогдох
инженерийн боловсролд өөрчлөлтүүд гарах уу? CDIO нь инженерийн
боловсролд зориулагдсан статус-кво аргатай харьцуулахад хэр зэрэг нөөц эх
үүсвэр шаардах вэ? CDIO-ийнзорилтуудыг их сургуулиуд хэр зэрэг амжилттай
биелүүлсэн вэ? CDIO-г амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд юуг анхаарах хэрэгтэй
вэ?Энэ өгүүллийн ерөнхий зорилго нь эдгээр асуудлуудыг шинжлэхэд оршино.
Бид тоон ба судалгаанд үндэслэсэн эрдэм шинжилгээний загвар бий болгохын
тулд CDIO-г хэрэгжүүлсэн олон тооны их сургуулиудын нөхцөл байдлын давуу
талуудыг авч үзлээ. Мөн түүнчлэн CDIO хэрэгжүүлэлтийн явцыг судлан
шинжлэхийн тулд бид CDIO санаачлагч гишүүдийн дунд CDIO-ийн янз бүрийн
түвшний туршлагуудыг шинжилсэн. Хэрэгжүүлэлтэд зориулан сонгон авсан
асуултуудад CDIO-г хэрэгжүүлэхэд хэдий хугацаа зарцуулсан вэ? CDIO-г
хэрэгжүүлэхэд ямар салбар нь хэцүү эсвэл хялбар байсан вэ? гэх зэрэг
асуултууд багтсан. Ингэж энэ өгүүлэл нь 2014 оны 10 сард дэлхий дээрх 120-оос
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олон их сургуулиуд дээр одоо оршин байгаа CDIO санаачлагч бүх гишүүдийн
дунд хийгдсэн судалгааны үр дүнгүүдийг танилцуулах юм.Ялангуяа энэ
өгүүллийн зорилго нь:




Одоогоор хаана, ямар хөтөлбөрт/салбарт CDIO-гхэрэглэж байгааг
зураглан гаргах;
Үр дүнгүүдэд үзүүлсэн нөлөөллүүд, хуримтлагдсан үр ашгууд, дутагдлууд,
хэрэгжүүлэхэд гарсан хүндрэл бэрхшээлүүд зэргийг үнэлэх
Ирээдүйн хөгжүүлэлтийн хэрэгцээг тогтоохявдал юм.

Өгүүллийн үлдсэн хэсэг нь дараах бүтэцтэй байна. Эхлээд бид их сургууль ба
хөтөлбөрийн түвшинд төвлөрөн CDIO хэрэгжүүлэлтийнталаарх хүчин
чармайлтуудыг илрүүлэх болон ангилах зорилгоор өмнөх хийгдсэн ажлуудыг
судалсан. Дараа нь судалгааны олдворуудын талаар авч үзэж танилцуулсан.
Эцэст нь дүгнэлтүүдийг жагсаасан.
ӨМНӨ ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНУУД
Gray (2008) CDIO санаачлагч 27 гишүүдийн 23 нь оролцсон CDIO–ийн нөхцөл
байдлын судалгааг хийсэн байна. Gray-ийн судалгаа нь чанарыг дээшлүүлэх
хэрэгсэл болох CDIO-ийн стандартуудын ашиглалт ба стандартуудтай
холбоотой CDIO–ийнгишүүних сургуулиудын ахиц дэвшил дээр төвлөрсөн
байна. CDIO-ийн гишүүдийг “ шинэ”(≤CDIO-ийн туршлага 2 жил), “дунд
зэрэг”(CDIO-ийн туршлага 3-4 жил) ба “ахлах”(≥CDIO-ийн туршлага 5 жил) гэж
ангилсан байна. Gray-ийн судалгаагаар шинэ CDIO гишүүдийн хувьд Стандарт 5
(Зохиох-хэрэгжүүлэх туршлагууд) хамгийн өндөр үнэлгээтэй эрэмбэлэгдсэн
байхад Стандарт 9 (Багшлах бие бүрэлдэхүүний CDIO чадамжийг сайжруулах)
ба Стандарт 12 (Хөтөлбөрийн үнэлгээ) хамгийн бага үнэлгээтэй эрэмбэлэгдсэн
байна. Ахлах CDIO гишүүдийн хувьд Стандарт 1, 2, 4, 5 ба 12хамгийн өндөр
үнэлгээтэй эрэмбэлэгдсэн байхад Стандарт 9 ба 10 хамгийн бага үнэлгээтэй
эрэмбэлэгдсэн байна. Gray-ийн өгөгдөл нь CDIO-д нэгдсэн олон сургуулиуд
зохиох-хэрэгжүүлэх талаар аль хэзээний сонирхол ба туршлага бүхий байхад
багшийн мэргэшилтэй холбоотой стандартууд (9, 10) ньсайжруулахад хамгийн
хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.Олон тооны CDIO хөтөлбөрүүд нь CDIOийнхэрэгжүүлэлтийн урт хугацааны нөлөөллүүдийг үнэлэх боломжтой CDIO-ийн
хангалттай туршлага бүхий байна.Өмнө Linkoping-ийних сургууль дээр хийгдсэн
судалгаа нь CDIO-г нэвтрүүлэхээс өмнө суралцаж эхэлсэн оюутнуудын нэгдмэл
шинж чанартай группууд CDIO хөтөлбөрөөр эхнээсээ суралцсан оюутнуудтай
харьцуулсан байна. Тэд CDIO-ийн оюутнууд нь өөрсдөө багаар ажиллахад
мэдэгдэхүйц илүү ба тэдгээр оюутнууд CDIO-ийн хичээл/төслийг суралцах явцад
хамгийн үр дүнтэй сургалтын туршлага болдог гэж үнэлсэнийг олж тогтоосон
байна. Linkoping-ийн оюутнуудын ялангуяа бодлого бодох, чухлыг сэтгэх, хүнд
ажлын ачаалал даах ба төслийн удирдлагын зэрэг чадварууд нь мэргэжлийн
ажлын нөхцөлүүд рүү хамгийн сайн хөрвөхөөр байгааг тодорхойлсон байна
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(Edvardsson Stiwne & Jungert, 2007). Гэвч тэд ажилд орох (өмнө нь өндөр байсан),
оюутнаа хадгалах (бага байсаар байгаа) ба оюутан элсүүлэх (уналт
үргэлжилсээр байгаа) зэргийн хувьд CDIO-ийн өмнөх ба CDIO-ийн төгсөгчдийн
хоорондох ялгааг олж харах боломжгүй байсан. Malmqvist ба бусад (2010)
механик инженерийн салбарт Chalmers-ийн CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийг 10
жилийн туршид судлан танилцуулсан байна. Chalmers-ийн төгсөгчдийн
судалгааны өгөгдөл нь механик инженерийн төгсөгчдийн өөрсдийн зохиомжийг
өөрөө үнэлэх, харилцааны ба багаар ажиллах чадварууд нь Chalmers-ийн бусад
хөтөлбөрийн төгсөгчдөөс мэдэгдэхүйц илүү байгааг харуулсан байна. Chalmersийн механик инженерийн хөтөлбөр нь өндөр чанартай боловсролын үндэсний
(Швед) шагналд хэд хэдэн удаа ялсан байна. Уг өгүүлэл нь мөн CDIO-ийн
хэрэгжүүлэлтэндбодитой хөрөнгө оруулалт шаардлагатай, гэхдээ боловсролд
зориулагдсан үйл ажиллагааны зардлыг удирдан зохицуулж болно гэдгийг
үзүүлсэн байна.Сингапурын Политехник дээрх химийн инженерийн хөтөлбөрийн
үнэлгээ (Cheah et al. (2013); Ng(2014)) нь оюутнуудын тогтвор болон төгсөгчдийн
харилцааны өөрийн үнэлгээ, системтэй сэтгэх ба бүтээлч чадваруудтай
холбоотой нөлөөллүүдийг эерэг тодорхойлсон байна. Гэвч энэ судалгаа нь
төгсөгчдийн ажилд оролтын хувь, цалин ба хичээлийн сэтгэл ханамжийн хувьд
үзүүлсэн нөлөөллийг дүгнэн үнэлэхэд хэцүү болохыг олж гаргасан байна. ISEP
Porto (Martins et al., 2013) өөрийн компьютер инженерийн хөтөлбөрийн CDIOийнхэрэгжүүлэлтийн үр дүнд үндэсний (Португали) тэргүүлэх компьютер
инженерийн хөтөлбөр болгоход хүргэсэн ба оюутны тогтвор, ажил олгогчийн
сэтгэл ханамж ба төгсөлтийн зэрэг олгох төслийн чанар зэрэг нь сайжирсан
болохыг илтгэсэн байна. Duy Tan их сургууль (Nguyen et.al., 2013) өөрийн
хөтөлбөрүүдийг ABET-аармагадлан итгэмжлүүлэхэд хэрхэн CDIO-г ашигласныг
тодорхойлсон байна. CDIO нь ABET-ийн шалгууртай холбоотой сул талуудыг
илрүүлэхэд тусалсан бөгөөд CDIO нь ABET-ийн магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх
хамгийн сайн хэрэгсэл болохыг баталсан байна.Дүгнэн үзэхэд CDIOийнхэрэгжүүлэлтүүдийн үзүүлэлтүүд ба хэрэгжилтийн явцын талаар 2008 оноос
хойш судалгаа хийгдээгүй байна. Түүнээс хойш CDIO-г санаачлагч гишүүн 27-оос
118 болж өсжээ. Бидний ойлголтоор одоог хүртэл CDIO-ийнхэрэгжүүлэлтийн
нөлөөлөл, саад бэрхшээл ба амжилтын талаар зөвхөн бие даасан
хөтөлбөрүүдийн хувьд л судлагдсан байна. Эдгээр хөтөлбөрт чиглэсэн
үнэлгээнүүд нь CDIO-ийн ердийн үр ашгуудыг тогтоосон боловч зарим төсөөлж
буй зорилтуудыг дүгнэхэд хүндрэлтэй байна. Энд танилцуулж байгаа ажлын
зорилго нь олон тооны хэрэгжүүлэлтийн жишээнүүдийн хувьд үр ашгууд болон
хүчин төгөлдөр байгаа танилцуулагдсан амжилтуудыг шинжлэх замаар энэхүү
орон зайг нөхөхөд чиглэгдсэн юм.
СУДАЛГААНЫ ЗАГВАР
Судалгаа нь дараах ангиллууд дахь ойролцоогоор 50 асуултуудаас бүрдэнэ.
 Их сургуулийн ангилал ба CDIO-ийнашиглалт;
 Их сургуулийн CDIO-ийнхэрэгжүүлэлтийн түвшин;
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Орц дээрх нөлөөллүүд, эх үүсвэр ба гарцын хэмжүүрүүдийн талаарх
өгүүлбэрүүд;
Саад бэрхшээлүүд ба амжилтын хүчин зүйлүүд;
Нээлттэй асуултууд;

Их сургуулийн ангиллын асуултууд нь их сургуулийн хэмжээ, байршил, QS
эрэмбэ, ба багш-оюутны тооны харьцаа зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүдийг авч үзнэ.Их
сургуулийн CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн хэсэг нь ямар салбаруудад CDIO-г
хэрэглэсэн, CDIO-д нэгдэх үндэслэлүүд, CDIO санаачилгад нэгдэхээс өмнөх
CDIO-той төстэй туршлагууд, ба CDIO санаачилгын үйл ажиллагаануудад
оролцсон байдал зэрэг асуултуудыг агуулсан. Энэ хэсэгт, хариулагч нь
хэрэгжүүлэлтийн эхний шатанд (хэзээ их сургууль CDIO санаачлагад нэгдсэн тэр
хугацаагаар тодорхойлогдоно) ба одоогийн шатанд CDIO стандартуудтай
холбоотой өөрийн-үнэлгээг хийсэн байх шаардлагатай.Судалгааны гуравдугаар
хэсэг нь боловсролын орц/гарц, сургалтын ба дэмжлэгийн процессууд, хяналт ба
нөөц эх үүсвэрийн элементүүдэд зориулагдсан хэмжүүрүүдээр CDIOийнхэрэгжүүлэлтийн нөлөөллүүдийг зураглан тодорхойлохыг зорьсон.
Хариулагчдад зориулан бүрэн санал нийлэхгүйгээс (1 оноо) бүрэн санал нийлэх
(10 оноо) хүртэлх 1-10 онооны аль тохирохоор нь өөрийн нөхцөл байдлыг
хариулах олон тооны өгүүлбэрүүд өгөгдсөн.Дөрөвдүгээр хэсэг нь CDIO-ийн
хэрэгжүүлэлтийн саад бэрхшээлүүд ба амжилтын хүчин зүйлүүдийн талаар
гуравдугаар хэсэгтэй төстэй загвар юм.Судалгааны төгсгөлийн хэсэг нь CDIOийн цар хүрээний өөрчлөлт, CDIO-ийн цар хүрээний хөгжлийн хэрэгцээний
талаар болон CDIO санаачлагад зориулагдсан бичгээр чөлөөтэй хариулт авах
асуултуудаас бүрдсэн.Судалгаа нь сургуулийн CDIO төлөөлөгчид, “CDIO
удирдагчид”, гишүүн байгууллага бүрийн нэг хүн рүү илгээгдсэн. CDIO
удирдагчдад судалгаанд хариулахаасаа өмнө асуултууд ба хариултаа ярилцах
өөрийн байгууллагын багш нараас бүрдсэн жижиг баг бүрдүүлэхийг зөвлөсөн.
ДҮГНЭХ НЬ
Судалгаа нийт 119 боломжит хариулагчдад тараагдсан. 46 их сургуулийн 47
(39.5%) хариу ирсэн. Нэг их сургууль 2 өөр хөтөлбөрийнхөө талаар 2 хариу
ирүүлсэн. Хариунууд 22 орноос ба 7 CDIO бүсчлэлээс ирсэн.
Оролцогч байгууллагуудын үзүүлэлтүүд
Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын ихэнх нь Зураг 1-д тэмдэглэснээр 15000
ба түүнээс олон оюутнуудтай гэж мэдээлсэн. Орон тооны (full-time equivalent –
FTE) багш бүрд жил болгон 2 оос 5–ийн хооронд төгсөгч оюутнууд (Бакалаврын
буюу Бакалаврын+Мастерын) оногдож байгаа байгууллагууд ихэнх хувийг нь
эзэлсэн багшлах нөөц үүсвэрийн үзүүлэлтийг Зураг 2–д үзүүлэв. Багш бүрд 1-ээс
4 төгсөгч оюутан оногдох байгууллагууд бараг 40%-г нь эзэлсэн эрдэм
шинжилгээний эрчимшлийн үзүүлэлтийг Зураг 3–д харуулав. FTE багш бүрд 1
ба түүнээс цөөн төгсөгч оюутан оногдох байгууллагын эзлэх хувь нь адил байна.
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Зураг 1. Судалгаанд оролцсон байгууллагууд

Зураг 2. Багшлах нөөц – Олгогдсон бакалаврын зэрэг/Орон тооны (FTE) багш

Зураг 3. Эрдэм Шинжилгээний Эрчимшил – Мастер, доктор оюутнууд/Орон тооны
(FTE) багш
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Зураг 4: CDIO-г хэр удаан хэрэглэж байна вэ?

Зураг 4–д үзүүлснээр судалгааг бөглөсөн их сургуулиудын ихэнх нь 1-3 жилийн
CDIO санаачилгад оролцсон байна. Байгууллагуудын хоёр дахь том кластер нь
6 жил ба түүнээс дээш туршлагатай байгууллагууд байна. Энэ нь CDIO
санаачилга доторх байгууллагуудын тархалтын тусгал юм. 2009 онд 35-40
хамтран ажиллагсад байсан бөгөөд тэдгээр нь 6 ба түүнээс дээш жилийн
туршлагатай байгууллагууд байсан. 2014 онд явуулсан судалгааны хугацаанд
байсан 119 хамтран ажиллагсдыг авч үзвэл 6 ба түүнээс дээш жилийн
туршлагатай байгууллагуудын эзлэх хувь 30-35% болсон нь судалгаанд
оролцогчдын хариултын Зураг 4 дэх үр дүнгээс харагдаж байна.
CDIO-д нэгдэх үндэслэл, ямар салбарт хэрэглэсэн ба өмнөх туршлага
Хариулагчдын бараг дөрөвний гурав нь боловсролыг илүү бодит болгох
боловсролын шинэчлэлүүд ба аргуудад зориулсан системтэй арга замын эерэг
байдлуудыг харуулсан CDIO-д нэгдэх үндэслэлийн хүчин зүйлүүдийг Зураг 5–д
тоймлов. Ажил олгогчдын ойролцоогоор гуравны нэг нь саналаа өгсөн төгсөгчдөд
зарим чадвар дутагдаж байгаа тухай болон зөвхөн 10% нь саналаа өгсөн оюутны
сургуульд элсэх гарах, тогтвортой байх эсвэл сэтгэл ханамж гэсэн хүчин зүйлүүд
нь CDIO-г хэрэглэх шалтгаан болно гэж танилцуулагдсан байна. Зураг 6–д
үзүүлснээр CDIO-г өөрийн хөтөлбөрүүддээ хэрэгжүүлэхээс өмнөх CDIO-ийн цөөн
тооны концепцуудыг хэрэглэж байсан гэж байгууллагуудын ойролцоогоор 60%
нь илтгэсэн байна. 10%-аас бага нь хэрэгжүүлэхээс өмнө концепциудыг өргөн
хэрэглэж байсан гэж илтгэсэн байна.Байгууллагууд CDIO-г ямар салбаруудад
хэрэглэснийг Зураг 7–ийн зүүн талынханд үзүүлэв. Энд цахилгаан ба механик
инженерийн хөтөлбөрүүд хамгийн нийтлэг, түүний дараа компьютерын ухаан,
үйлдвэрлэл, иргэн, хими, агаарын навигаци ба агаарын зай болон био
инженерийн зэрэг салбарууд орсон байна. Энэхүү өгөгдлийг Инженерийн
Боловсролын Америкийн Нийгэмлэгээс (American Society of Engineering
Education–ASEE) гарган хэвлүүлсэн (Yoder, 2014) өгөгдөлтэй харьцуулан Зураг
7–ийн баруун талынханд үзүүлэв. ASEE-ийн өгөгдөл нь Хойд Америкийн
бакалаврын төгсөгчдийн хувийг салбараар үзүүлсэн байдаг. Хэдийгээр ASEEийн өгөгдөл нь зөвхөн Хойд Америкийн инженерийн хөтөлбөрүүдийн талаарх
өгөгдөл боловч энэ нь салбаруудын харьцангуй тоог хэмжээг үзүүлж чадна.
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Эндээс яагаад нэг салбарын CDIO-ийн хэрэглээ (Жишээ нь Био инженер) нь
нөгөө салбарын хэрэглээнээс (Жишээ нь Механик) бага байгааг илүү сайн ойлгох
боломжтой.

Зураг 5.CDIO-г Хэрэглэх Үндэслэл

Зураг 6.CDIO санаачлагад нэгдэхээс өмнөх CDIO-г хэрэглэж байсан хэмжээ

Зураг 7.CDIO-г ямар салбарт хэрэглэж байна вэ?
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CDIO хэрэгжүүлэлтийн явц
Хүснэгт 1–д үзүүлсэн өгөгдөл нь байгууллагууд CDIO-ийн 12 стандартуудын
хэрэгжүүлэлтийн явцын талаараа өөрийн илтгэл болон анхны ба одоогийн төлөв
байдлын талаар өөрийн үнэлгээгээ хэрхэн гаргасныг харуулсан. Хүснэгтэд
танилцуулсан өгөгдөл нь CDIO-г хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хугацаатай
холбоогүйгээр бүх байгууллагуудын дундаж юм.Зураг 8 нь анх CDIO-г хэрэглэж
эхэлснээс хойш хэдэн жил болсон талаараа хэрхэн ялгагдахыг харуулсан
Хүснэгт 1–ийн өгөгдлийг багцыг үзүүлсэн. Уг зураг нь Хуримтлагдсан өсөлтийг
CDIO-ийн стандарт бүрийн Анхны ба Одоогийн өөрийн-үнэлгээний утгын
хоорондох ялгаагаар тодорхойлогдсон өсөлтөөс хамаарснаар үзүүлнэ. Зураг нь
ихэнх CDIO стандартуудын хувьд 0-5 онооны өөрийн үнэлгээний хуваарь дээр
хөтөлбөрүүд өндөр үзүүлэлт рүү тасралтгүй шилжсэн гэдгийг илрүүлэн харуулна.
Нэг онцгойрол нь “0-1 жил” группд мэдээлэгдсэн тодорхойлохгүй утга болох
Стандарт 3 юм. Стандарт 3 нь нийлмэл сургалтын төлөвлөгөөнд хамаарах ба “01 жил” ангилалд харгалзах өгөгдөл нь нэгэн жигд өсөлтөд нийцэхгүй байна.
Судалгааны өгөгдлийг шинжлэхэд Стандарт 3–ын хувьд “0-1 жил” группэд зөвхөн
7 хариулт хүлээн авсан бөгөөд эдгээр 7-ийн 3 нь “хариулт байхгүй” гэснийг
сонгосон байсан юм. Үүнээс шалтгаалан Стандарт 3–ын хувьд “0-1 жил” гэсэн
өгөгдөл нь статистикийн хувьд бодит биш болох нь харагдаж байна.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хүснэгт 1.CDIO-ийн Стандартуудын Хэрэгжүүлэлтийн Явц
Стандарт
Анх
Одоо
Дундаж
Стандарт
Дундаж
Стандарт
хазайлт
хазайлт
CDIO үзэл баримтлал
1.73
1.14
3.35
0.97
CDIO сургалтын үр дүнгүүд
1.88
1.26
3.77
0.87
Нийлмэл сургалтын сургалтын
1.66
1.19
3.37
1.04
төлөвлөгөө
Инженерийн удиртгал хичээл
1.92
1.42
3.78
1.28
Зохиох бүтээх-хэрэгжүүлэх дадлагууд
2.21
1.51
3.88
1.17
Инженерийн CDIO ажлын байр
1.97
1.18
3.34
0.96
Нийлмэл сургалтын арга, туршлагууд
1.74
1.36
3.29
1.11
Идэвхтэй сургалт
1.65
1.07
3.15
0.99
Багшийн инженерийн чадварын
1.36
1.19
2.64
1.18
сайжралт
Багшийн заах чадварын сайжралт
1.64
1.11
2.95
0.99
Сургалтын явцын үнэлгээ
1.58
1.16
3.05
0.88
Хөтөлбөрийн үнэлгээ
1.23
1.12
2.69
1.26

Стандарт 9 (Багшлах бүрэлдэхүүний CDIO чадамжийн сайжруулалт) ба
Стандарт 10 (Багшлах бүрэлдэхүүний заах аргын чадамжийн сайжруулалт)–
уудын хугацаанаас хамаарсан өсөлт дэх бусад онцгойролууд болон эдгээр
стандартуудын шугамуудын хоорондох босоо зайнууд нь CDIO-ийн хэрэглээний
жилүүдээс хамааран мэдэгдэхүйц өсөхгүй байна. Үүнийг Стандарт 9 ба 10–ийн
Хуримтлагдсан өсөлт (зүүн талын тасархай зураас) нь хугацаанаас хамааран
аажим өсөлтийг үзүүлсэн ба бусад үлдсэн 10 стандартууд нь илүү тогтвортой
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өсөлтийг үзүүлснийг Зураг 9-д цаашид шинжилсэн болно. Стандарт 9 ба 10 нь
багш нарын дүр төрхийн өөрчлөлтнь Хичээлийн төлөвлөгөө (Стандарт 1-5, 7-8),
Үнэлгээ (Стандарт 11-12) эсвэл Ажлын байр (Стандарт 6) зэргээс илүү хэцүү
төвөгтэй нөлөөлнө гэдгийг харуулж байна. Англид хийгдсэн саяхны судалгаа
(Graham, 2015) мөн үүнтэй ижил дүгнэлтэд хүрсэн. Graham их сургуулийн
удирдлагуудаар гаргасан хичээл заалтын чанарын ач холбогдлын өсөлтийн
танигдалтыг үл харгалзан багш нь хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшнээс дээгүүрх
хичээл заалтын гүйцэтгэлүүд нь сайжруулах тохиолдолд тооцогдож байгаа
алдаагаа ойлгоогүй хэвээр байна гэдгийг олж тогтоосон байна. Энэхүү мэдрэмж
давамгайлж байгаа учраас багшийн заах чадварын мэдэгдэхүйц сайжралын
дундаж нь бага байна.

Зураг 8: CDIO-г ашиглаж эхэлсэн оноос хойших CDIO стандартуудын өсөлтийн
үзүүлэлт

Зураг 9: CDIO-г ашиглаж эхэлсэн оноос хойших сонгогдсон CDIO стандартуудын
өсөлтийн үзүүлэлт
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Бүх хөтөлбөрүүдийн Стандарт бүрээр үзүүлсэн дундаж өсөлтийг Зураг 10–д
үзүүлэв. График нь Стандарт 2 (Сургалтын Үр Дүнгүүд) -ийн хувьд өсөлт
(Одоогийн төлөв – Анхны төлөв) хамгийн их ба Стандарт 9 (Багшийн Чадварын
Сайжралт) –ийн хувьд өсөлт хамгийн бага байгааг харуулж байна. Хэрвээ өсөлт
нь Анхны төлөвтэй холбоотой байсан эсэхийг тодорхойлохын тулд Зураг 11–д
үзүүлсэн давхарласан хэвтээ тэгш өнцөгт графикийг авч үзэв.Зураг 11 нь
Стандарт 5 (Зохиох-Хэрэгжүүлэх Туршлагууд) ерөнхийдөө хамгийн өндөр
эрэмбэлэгдсэн боловч үүний стандарт дахь өсөлт нь ердөө 5 дэх өндөр өсөлт
(Зураг 10) байгааг харуулна. Энэ нь Стандарт 5-н Анхны төлөв нь эхлэхэд аль
хэдийн бэлэн байсан учраас сайжралтын өсөлтийн боломж нь бага байгаагаас
шалтгаалж байна. Стандартуудын хоорондох харьцангуй сайжралтын
ялгаануудыг үл харгалзан судалгаанд хариулагчдийн их сургуулиуд/хөтөлбөрүүд
нь бүх CDIO стандартуудад илэрхий мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гарсан байна. Энэ
нь илүү их CDIO-гхэрэглэсэн хариулагчид нь хөх өнгөөр тэмдэглэсэн мужаас
бүхэлдээ илүү байгаагаар мөн илэрч байна.Эдгээр өгөгдөл нь Gray-ийн (2008)
олдворуудтай ижил төстэй байна. Gray мөн Стандарт 5 (Зохиох-Хэрэгжүүлэх
Туршлагууд) нь шинэ их сургуулиудын дунд хамгийн өндөр эрэмбэтэй байх
хандлагатай ба Стандарт 2 (Сургалтын Үр Дүнгүүд) нь өндөр өсөлттэй байна
гэдгийг тогтоосон. Гэхдээ Gray-ийн судалгаанд Стандарт 12 (Хөтөлбөрийн
үнэлгээ) хамгийн өндөр өсөлттэй байсан.

Зураг 10: CDIO стандарт бүрээр үзүүлсэн өсөлт

Зураг 11: CDIO стандарт дахь Одоогийн төлөв = Анхны төлөв + Өсөлт (Хамгийн их
өсөлт – Стандарт 2; Хамгийн бага өсөлт – Стандарт 9)
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CDIO хэрэгжүүлэлтийн нөлөөллүүд
Судалгаагаар цаашид төгсөгчдийн мэдлэг ба чадварууд сайжирсан, төгсөгчдийн
сэтгэл ханамж эсвэл төгсөгчдийн ажилд оролт дээшилсэн гэх зэрэг боловсролын
чанарт эерэг нөлөө үзүүлснийг харуулсан тусгай өгүүлбэрүүдэд харгалзан CDIO
хэрэгжүүлэлтийн нөлөөллүүдийг судалгаанд оролцогчид нь хэрхэн эрэмбэлсэн
талаар шинжилсэн. Үнэ өссөн ба математик ба шинжлэх ухааны мэдлэг буурсан
гэх зэрэг цөөн тооны сөрөг нөлөөллийн өгүүлбэрүүд бас орсон. Эдгээр
өгүүлбэрүүдийн эх сурвалж нь Crawley et al (2014) ба EUR-ACE стандартуудын
цар хүрээ (ENAEE) болно. Судалгаанд хариулагчид нь “бүрэн санал нийлэхгүй”эс “бүрэн санал нийлэх” хүртэл, мөн “үнэлж чадахгүй” гэсэн хариултыг
оролцуулаад10 онооны үнэлгээгээр өгүүлбэр бүрд хариулт өгсөн.Хүснэгт 2–т
өгүүлбэрүүд ба тэдгээрийн эрэмбэлэлтийг үзүүлэв. Эндээс сургалтад
зориулагдсан CDIO-ийн үндсэн зорилтуудтай (сайжирсан сэтгэх-зохиоххэрэгжүүлэх-ажиллуулах, хувь хүний ба хүмүүс хоорондын чадварууд)
холбоотой өгүүлбэрийн хувьд маш сайн нийцэл байгааг ажиглаж болно.
Цаашилбал, гадна талд танигдах (магадлан итгэмжлэл, засгийн газрын шагнал)
болон бусад их сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай холбоотой өгүүлбэрүүдийн
хувьд мөн сайн нийцэл байна. Бид хамгийн сайн нийцэлтэй байгаа өгүүлбэрүүд
нь CDIO-г хэрэглэх үндэслэлүүдтэй (Зураг 5) маш сайн таарч байгааг тэмдэглэж
байна. Нэг хариулагч “CDIO нь эдгээр чадваруудыг дэс дараатай зарчмаар
болон илүү мэдлэг олгох байдлаар манай оюутнуудыг хөгжүүлэхээрцар хүрээг
хамарсан байна. CDIO-оос өмнө оюутнуудын туршлагууд нь илүү ‘хэрэгжүүлэх
ба ажиллуулах’-д чиглэсэн нэг талыг барьсан байдаг байжээ. Одоо оюутнууд
зохиож бодох, сайн сэтгэх чадварыг хөгжүүлсэн байна.” гэж өөрийн саналаа
өгсөн байна.Мөн оюутан ба төгсөгчийн сэтгэл ханамж ба танигдалт (курсийн
эрэмбэлэлт, төгсөгчийн сэтгэл ханамж ба ажилд оролт “Бид ажил олгогчдоос
манай оюутнуудын ажилд оролт сайжирсан байна гэсэн эерэг дохио авсан.”,
оюутны шагнал “Оюутнууд FSAE, Mini Baja, Solar Car, Solar Decathlon, Petro
Bowl, iGem . . . зэрэг оюутны багуудын тэмцээнд илүү сайн оролцсон”)–тай
холбоотой өгүүлбэрүүдтэй сайн нийцэл байна. Гэвч харьцангуй олон оролцогчид
төгсөгчтэй холбоотой өгүүлбэрт “үнэлгээ өгч чадахгүй” гэж хариулсныг мөн
тэмдэглэж байна. Энэ нь олон байгууллага өөрийн төгсөгчөөс судалгаа авах
системтэй механизм байдаггүй болохыг харуулж байна.Дундыг баримталсан
хандлагатай нийцэл бүхий өгүүлбэрүүд нь оюутны элсэлт, тогтвор ба
төгсөгчдийн өндөр төлбөр зэрэгтэй холбоотой байна. Эдгээр зорилгууд нь
боловсролын шинэчлэлийн хүчин чармайлт (Graham, 2012) болон CDIO-той
(Crawley et al., 2014) холбоотой байх нь нийтлэг байдагболовч энэ муж дээрх
CDIO хэрэгжүүлэлтийн үр нөлөөллүүд бага ач холбогдолтой мэт эсвэл олж
харахад төвөгтэй байдаг. Энэ олдвор нь Сингапурын Политехникийн химийн
инженерийн хөтөлбөрийн Ng (2014)–ийн судалгааны үр дүнгүүдийг баталж
байна. CDIO-ийнхэрэгжүүлэлттэй холбоотой боломжит дунджийг эсвэл
эрсдэлийг илэрхийлсэн олон тооны өгүүлбэрүүд (“CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь
мэдэгдэхүйц хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг”, “CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт
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нь үйл ажиллагааны зардлыг ихэсгэнэ”, “Төгсөгчдийн математик ба шинжлэх
ухааны мэдлэг бага байна.”) байгаа. Эдгээр өгүүлбэрүүд нь дундаж эсвэл сул
гэсэн оноог авсан байна. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд оролцогчдын зүгээс эдгээр
өгүүлбэрүүдийн хувьд багахан дэмжлэг байна: “Манай үндсэн инженерийн
шинжлэх ухаан ба математик нь өмнө байсан түвшинд танилцуулагдаж
байгаа. Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажил нь оюутнууд үндсэн мэдлэгээ
хэрэглэхэд туслах ёстой.” Гэвч зарим тохиолдолд CDIO нь мэдэгдэхүйц
хөрөнгө оруулалт ба өндөр үйл ажиллагааны зардалтай хоёулантай нь
холбоотой байсан гэдгийг үзүүлсэн өргөн тархалт байна. Түүгээр ч барахгүй, энэ
өргөн тархалтыг тооцсон ч гэсэн, CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь математик ба
шинжлэх ухааны бага мэдлэг рүү хөтөлнө гэсэн өгүүлбэрийн хувьд бага дэмжлэг
авсан байна.
Хүснэгт 2: Боловсролын орц, нөөц үүсвэр ба гарцад нөлөөлөх нөлөөлөл
Өгүүлбэрүүд
Дундаж Стандарт
хазайлт
Сайн нийцэл (дунджаар>6.5)
Төгсөгчдийн сэтгэх-зохиох-хэрэгжүүлэх-ажиллуулах чадвар сайжирсан
7.9
1.8
CDIO хэрэгжүүлэлт нь магадлан итгэмжлэлийг дэмжсэн
7.9
1.7
Төгсөгчдийн хүмүүс хоорондын чадвар сайжирсан
7.8
1.6
Бид боловсролын өндөр чанараараа танигдсан (жишээ нь засгийн
7.5
2.1
газрын агентлагаас шагнуулсан)
Бид их сургуулиудтай боловсролын хөгжлийн хувьд хамтын
7.5
1.9
ажиллагаагаа өргөжүүлсэн
Төгсөгчдийн хувь хүний чадвар сайжирсан
7.5
1.6
Бидний боловсролын хөгжлийн талаар хэвлүүлсэн өгүүллийн тоо өссөн
7.2
2.3
Багшийн заах чадвар сайжирсан
7.1
1.8
Эцсийн зэрэг авах ажлууд/capstone загварын төслүүдийн чанар
7.0
1.9
сайжирсан
Төгсөгчийн сэтгэл ханамж өссөн
6.9
1.7
Хичээлийн талаар сэтгэл ханамжийн эрэмбэ сайжирсан
6.9
1.9
Төгсөгчдийн ажилд оролт
6.6
2.1
Манай төгсөгчид олон тооны шагнал хүртсэн (жишээ нь төслийн шагнал
6.6
2.4
эсвэл оюутны тэмцээнд ялах)
Дунджийг баримталсан нийцэл (дунджаар 3.5 – 6.5)
Багшийн инженерийн мэргэжлийн чадвар сайжирсан
6.5
1.8
Оюутны сургуулиас гаралтын байдал сайжирсан
6.4
1.9
Оюутны тогтвортой суралцах байдал сайжирсан
6.3
2.0
CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь боловсролын дэд бүтцэд мэдэгдэхүйц
6.2
2.1
хөрөнгө оруулалт шаарддаг.
Олон төгсөгч шинэ компани байгуулсан.
5.8
1.0
Төгсөгчдийн эхний цалин нь ойролцоо орших CDIO хэрэгжүүлээгүй
5.8
1.0
сургуулийн төгсөгчдийнхөөс өндөр.
CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь үйл ажиллагааны зардлыг өсгөдөг.
5.5
2.5
Сул нийцэл (дунджаар <3.5)
Төгсөгчид математик ба шинжлэх ухааны ойлголт багатай байдаг.
3.4
2.2

CDIO стандартуудын (Зураг 10) хувьд ихэнхдээ бага өсөлт байгааг үл харгалзан
бид нөлөөллийн талаар сайн нийцэл бүхий зарим өгүүлбэрүүд: “CDIO-ийн
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хэрэгжүүлэлт магадлан итгэмжлэлийг дэмждэг” гэдэг нь харьцангуйгаар 7.9 дээр
эрэмбэлэгдсэн нь Зураг 10-т Стандарт 12–Хөтөлбөрийн Үнэлгээний байдлыг
үзүүлснээр CDIO стандартуудын хувьд 4-р бага өсөлттэй байгааг онцлон
тэмдэглэж байна. Бид “Багшийн заах чадвар сайжирсан” гэдэг нь 7.1 дээр
харьцангуй өндөр эрэмбэлэгдсэн нь Зураг 10-т Стандарт 10 – Багшийн Заах
Чадварын Өсөлтийн байдлыг үзүүлснээр CDIO стандартуудын хувьд 2-р бага
өсөлттэй байгааг онцлон тэмдэглэж байна. “Багшийн инженерийн мэргэжлийн
чадвар сайжирсан” гэдэг нь арай доогуур 6.5 дээр эрэмбэлэгдсэн нь Стандарт 9–
Багшийн Чадварын Өсөлт хамгийн бага өсөлттэй байгаа CDIO стандарт юм.
Хэдийгээр эдгээр стандартуудтай холбоотой өөрийн үнэлгээгээр өндөр эрэмбэд
хүрэхэд хэцүү мэт боловч боловсролын чанарын талаарх дундаж өсөлтүүд нь
тэмдэглэж болмоор эерэг нөлөөлөлтэй байсаар байна гэж тайлбарлаж болно.
Хүснэгт 3: CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн саад бэрхшээл ба амжилтын хүчин зүйлүүд
Өгүүлбэрүүд
Дундаж Стандарт
хазайлт
Сайн нийцэл (дунджаар>6.5)
CDIO нь манай их сургууль/салбарын эрхэм зорилго ба стратегитай
8.9
1.5
бүрэн нийцэж байна
Сургуулийн удирдлага манай CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийг сайн дэмждэг
8.1
2.0
CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь манай боловсролын өндөр хүсэл
8.1
1.5
эрмэлзэлтэй холбоотой байсан
Бид CDIO-ийнхэрэгжүүлэлтээр хүрэхийг хүсэж байгаа тодорхой эрхэм
7.9
1.6
зорилго ба зорилтуудтай байсан
CDIO-ийн цар хүрээг манай өөрийн дотоодын нөхцөлтэй нийцүүлэн
7.3
2.2
өөрчлөхөд хялбар байсан
Хэрвээ манай сургууль дээрх CDIO-ийн үндсэн proponent нь маргааш
7.2
2.1
зогсохоор байвал одоог хүртэл хийгдсэн өөрчлөлтүүд нь 5 жил
хэвээрээ байна
CDIO нь манай их сургууль дээрх боловсролын анхаарлыг бий
7.2
2.3
болгосон
Бид CDIO-г хэрэгжүүлэх хангалттай санхүүгийн нөөц үүсгэвэртэй
6.6
2.4
байсан
Дунджийг баримталсан нийцэл (дунджаар 3.5 – 6.5)
Багш нар CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн ололт амжилтыг хүлээн
5.8
2.5
зөвшөөрсөн ба урамшсан
Бид өөрийн CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн нөлөөг тохиромжтой
5.7
2.1
үзүүлэлтүүдээр хэмжсэн
Багшийн заах чадвар CDIO-г хэрэгжүүлэх саад бэрхшээл болж байсан
5.2
2.1
Багш нар CDIO-г эсэргүүцэж байсан
4.9
1.9
Багшийн инженерийн мэргэжлийн чадвар CDIO-г хэрэгжүүлэх саад
4.9
2.4
бэрхшээл болж байсан
Сул нийцэл (дунджаар <3.5)
Байхгүй
-

CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн саад бэрхшээл ба амжилтын хүчин зүйлүүд
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Судалгаанд оролцогчид нь боловсролын тогтвортой шинэчлэлд зориулан
нийтлэгдсэн амжилтын хүчин зүйлүүд ба саад бэрхшээлүүдийн ач холбогдлыг
тэдний CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн хүчин чармайлтын нөхцөлд хэрхэн эрэмбэлж
байгааг шинжлэхэд судалгааны нэг хэсэг нь зориулагдсан. Өгүүлбэрүүдийг
Crawley et al (2014), Graham (2012) ба Malmqvist et al(2010) гэсэн эх
сурвалжуудаас авав.Хүснэгт 3 нь өгүүлбэрүүд ба тэдгээрийн эрэмбийг харуулна.
Энэ нь судалгаанд оролцогчдийн CDIO төсөл нь ерөнхийдөө их сургуулийн эрхэм
зорилго ба стратегиудтай сайн нийцэж байгааг, удирдлагаас сайн дэмжлэг
үзүүлснийг, тодорхой эрхэм зорилго ба зорилтуудтай байсныг болон тэдгээрийн
боловсролын өндөр хүсэл эрмэлзэлтэй холбоотой байсныг баталж
байна.Хүснэгт 3 нь тэдгээр өндөр хүсэл эрмэлзэл нь сургалтын тусгай
зорилтуудтай (CDIO чадварууд, хүмүүс хоорондын чадвар) ба/эсвэл гадна талд
танигдалттай (магадлан итгэмжлэл, засгийн газрын шагнал) холбоотой байх
хандлагатай байгааг санал болгож байна. Эдгээр бүх өгүүлбэрүүд маш сайн
нийцэлтэй ба харьцангуй бага тархацтай байна.Мөн хариултууд нь CDIO-ийн цар
хүрээ, дотоод нөхцөлүүдтэй бүрэн зорилготойгоор зохицож чадна, нэг хувь
хүнээс илүү олон хүний оролцоогоор биелэгдэнэ, их сургууль дээр боловсролын
анхаарлыг бий болгоно гэдгийг харуулж байна. Гэвч хариултуудын тархац нь
эдгээр өгүүлбэрүүдтэй дундыг баримталсан нийцлийн өндөр хувийг үзүүлж
байна.Санхүүгийн нөөц үүсвэрийн хангалттай эсэх нь дундыг баримталсан
нийцлийн хилийн дөнгөж дээр харьцангуй өндөр тархацтайгаар эрэмбэлэгдсэн
байна. Хариулагчдын чөлөөт-бичгэн хариултууд “Нэмэлт эх үүсвэр
хуваарилагдаагүй”-ээс “Бид CDIO-д зориулсан тусгай сантай” эсвэл “CDIO-д
зориулсан их хэмжээний гадаад санхүүжилт” гэсэн өгүүлбэрүүдийн хооронд
өөрчлөгдөж байна. Энэ нь боломжит санхүүгийн эх үүсвэр нь мэдэгдэхүйц
өөрчлөгдөж болохыг харуулж байна.Гэвч бага эсвэл нэмэлт сангүй сургуулиуд ч
гэсэн CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн эерэг нөлөөллүүдийг танилцуулсан
байна.Эцэст нь багш нарын эсэргүүцэл ба чадвартай холбоотой өгүүлбэрүүд нь
дунджыг баримталсан нийцэлтэйгээр эрэмбэлэгдсэн нь CDIO шинэчлэлтэд хатуу
саад болж чадахгүй гэдгийг харуулж байгааг онцлон тэмдэглэж байна.
CDIO-ийн цар хүрээг хөгжүүлэх хэрэгцээ
Чөлөөт хариулт бүхий асуулт “CDIO-ийн цар хүрээнд ямар хөгжил эсвэл
өөрчлөлт хэрэгтэй байгааг та олж харсан вэ”-г асуусан. Хариултуудыг
ойролцоогоор CDIO-ийн эрхэм зорилгын шинэчлэл, CDIO-ийн цар хүрээний
тусгай засварууд ба CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн дүрэм журам гэсэн 3 категорид
бүлэглэж болно.
CDIO-ийн эрхэм зорилгын шинэчлэл. CDIO-д суурилсан боловсролын эрхэм
зорилго (Crawley et. al., 2014) нь инженерийн боловсрол сэтгэх-зохиоххэрэгжүүлэх-ажиллуулах нөхцөлд үүсэн бий болсон үндэс сууриудыг онцлох
ёстой гэдгийг санал болгодог. Мөн түүнчлэн хөрөнгө оруулагчдад тулгуурласан
хөтөлбөрийн зорилтууд, сургалтын мэргэжлийн мэдлэг ба мэргэжлийн чадварын
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нэгдмэл арга зам, ба олон талт зохиох-хэрэгжүүлэх туршлагууд зэрэг онцлог
шинжүүдийг агуулна. Гэвч нэг хариулагч CDIO нь онлайн боловсрол, хийсвэр ба
алслагдсан лаборатори зэрэг шинэ санаа ба концепцыг дэлгэрүүлэхэд илүү
идэвхтэй байх хэрэгтэй гэдгийг шүүмжилсэн байна. Өөр нэг хариулагч CDIO нь
“ирээдүйн инженерт ямар мэдлэг ба чадвархэрэгтэй талаар тодорхой эрхэм
зорилгыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өнөөгийн инженерээс ялгагдах үндсэн ялгаа юу
вэ? CDIO-ийн цар хүрээ нь энэхүү шинэ хэрэгцээг хангахын тулд хэрхэн зохицох
вэ?” гэдгийг санал болгосон байна.
CDIO-ийн цар хүрээний тусгай засварууд. Энэ категори дахь саналууд нь
CDIO стандартуудын рубрикуудыг засварлах, өөрийн үнэлгээг засварлах,
сургалтын ба амжилттай практик хийх гол хүчин зүйл болох дотоод үндэслэлд
хүчтэй анхаарах, жендерийн ба хүйсийн ялгарлыг илэрхий авч үзэх зэргийг
агуулж байна. Мөн Магистр ба Докторын хөтөлбөрүүдэд зориулсан CDIO-ийн цар
хүрээний бүрэлдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх ба тодорхойлохыг санал болгосон байна.
CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн дүрэм журам. Олон тооны хариулагчид CDIO-ийн
хэрэгжүүлэлтэд зориулсан “ялгаатай түвшингүүд дээрх нөлөөллүүдийн
баталгааг хэрхэн цуглуулах”, “алхам алхмаар хэрхэн хэрэгжүүлэхийг бичсэн
ном”, “заах мэргэжлийн чадварын илүү зөвлөмж” зэргийг багтаасан заавар ба
журмуудыг хүссэн байна. Энэ нь CDIO вэб сайт дээрх хэрэгжүүлэлтийн талаарх
зөвлөгөө бүрэн тохиромжтой биш эсвэл хандахад хэтэрхий хэцүү байж магадгүй
байна.
CDIO санаачлагыг хөгжүүлэх хэрэгцээ
Чөлөөт хариулт бүхий асуулт “CDIO-ийн санаачилгын талаар ямар хөгжил эсвэл
өөрчлөлт хэрэгтэй байгааг та олж харсан вэ”-ыг асуусан. Хариултуудыг
ойролцоогоор дотоод хамтын ажиллагаа ба гадаад хамтын ажиллагаа гэж
бүлэглэж болно.
Дотоод хамтын ажиллагаа. Олон хариулагчид оюутан ба багшийн хөдөлгөөнт
чанар ба оюутны хамтарсан төсөл зэрэг хамтын ажиллагааны механизмуудыг
өргөтгөх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн зарим хариулагчид
ялгаатай CDIO-ийн туршлагын түвшинд (шинэхэн, дунд зэргийн, туршлагатай)
чиглэгдсэн үйл ажиллагаануудыг санал болгосон байна: “туршлагатай
гишүүдийн үр дүнгүүдийн талаар илүү анхаарах”, “CDIO стандартуудад
гүйцэтгэлийн үнэмлэх олговол сайн байх болно”, “CDIO гишүүдийг туршилтын
ба жинхэнэ гэж ялгах”.
Гадаад хамтын ажиллагаа. Цөөн хариулагчид CDIO санаачилга нь ASEE, CEEA
ба SEFI зэрэг бусад мэргэжлийн инженерийн боловсролын нэгдлүүдтэй болон
үндэсний ба бүсийн их сургуулийн удирдлагын сүлжээнүүдтэй илүү ойр хамтрах
зэргээр өөрийн гадаад хүчин чармайлтаа өсгөх хэрэгтэй гэдгийг санал болгосон
байна. Мөн CDIO-ийн олон улсын сэтгүүл гаргахыг санал болгосон байна.
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Эцэст нь нэг хариулагч инженерийн боловсролын хөгжилд тэтгэлэг ба
практикийн хоорондох хүндрэлийг CDIO нийгэмлэг нь практик руу чиглүүлэх
хэрэгтэй гэдгээр тэмдэглэн хэлсэн байна: “Би байгууллага нь илүү их хуваалцах
зарчим руу шилжих хэрэгтэй гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. Тэтгэлгээс илүү
инженерийн практикт анхаарах хэрэгтэй”.
ДҮГНЭЛТ
CDIO-ийн төлөв байдлын судалгаагаар CDIO-ийн ашиглалт, түүний явц,
хэрэгжүүлэлтийн үр ашиг ба саад бэрхшээл/амжилтын хүчин зүйлүүдийг
шинжлэхийг зорьсон. Судалгаанд CDIO санаачилагч гишүүдийн 40%-аас илүү нь
оролцсон.CDIO-г нийтлэг хэрэглэж байгаа салбаруудад механик, цахилгаан ба
компьютер инженерийн салбарууд орж байна. Гэхдээ олон CDIO-ийн гишүүд
үйлдвэрлэлийн, иргэний ба химийн инженерийн салбарууд дахь CDIOийнхэрэглээнүүдээ мөн танилцуулсан байна. Оролцогчид CDIO хэрэглэгдсэн
бусад олон тооны инженерийн салбаруудыг жагсаасан.CDIO-г хэрэглэх хамгийн
нийтлэг үндэслэл нь инженерийн боловсролыг илүү үнэн бодит болгох хүсэл
эрмэлзэл, боловсролын хөгжлийн системтэй аргачлалын хэрэгцээ, боловсролд
зохиох ба шинэчлэлийг илүү оруулах хүсэл болон боловсролын мэдлэгийг
хуваалцах ба хамтран ажиллах олон улсын нийгэмлэгийг олох зэрэг
байна.Судалгааны үр дүн нь оролцогч их сургуулиуд төгсөгчдийнхөө сэтгэхзохиох-хэрэгжүүлэх-ажиллуулах, хувь хүний болон хүмүүс хоорондын
чадваруудыг амжилттай сайжруулсан гэдгийг харуулж байна. Мөн оролцогчид нь
боловсролын чанараараа гадна талд танигдаж чадсан ба бусад их
сургуулиудтай хамтын ажиллагаа тогтоосон гэдгээ илэрхийлсэн байна.
Оролцогчдын хариултууд нь сургалтын болон боловсролд зориулсан эх
үүсвэрийн зарцуулалтын талаар сөрөг нөлөөлөл бүхий өгүүлбэрүүд дээр өчүүхэн
дэмжлэг өгсөн байсан. Хүлээгдэж буй CDIO-ийн хэрэгжүүлэлтийн
нөлөөллүүдэдоюутны элсэлтийн сайжралт, тогтвор ба төгсөгчдийн цалин зэрэг
мөн орно. Гэхдээ судалгаа эдгээр өгүүлбэрүүдэд дундыг баримталсан нийцлийг
үзүүлсэн байгаа.CDIO-ийн хэрэгжүүлэлт нь их сургуулийн удирдлага их
сургуулийн хөгжлийн төслүүдийг сайн дэмждэг, их сургуулийн эрхэм зорилго ба
зорилтуудтай нийцдэг, ба хангалттай санхүүжилт хийгддэг гэдгийг харуулж
байна. Судалгаа нь багш нэг бүрд тараагдаагүй, тиймээс багш нэг бүрийн CDIOийн талаарх үзэл бодол судлагдаагүй болно. Гэхдээ, их сургуулийн удирдлагууд
багшын эсэргүүцэл CDIO-г хэрэгжүүлэхэд саад болоогүй гэж хариулсныг дүгнэж
болно.CDIO-ийн цар хүрээг хөгжүүлэх талаар тодорхойлогдсон хэрэгцээнд 2030
оны хэрэгцээ шаардлагыг тооцсон боловсролын эрхэм зорилгын шинэчлэл ба
тоон боловсролын хэрэгслүүдийн боломжууд, хэд хэдэн CDIO стандартуудын
рубрикийн засварууд болон илүү тодорхой хэрэгжүүлэлтийн дүрэм журам зэрэг
тооцогдож байна.
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ХУРААНГУЙ
Сорилтод суурилсан сургалтын арга гэдэг нь тусгайлан бэлтгэгдсэн орчинд
тухайн нэг асуудлыг задалж үзэх, дүн шинжилгээ, туршилт хийх арга юм. Энэ
аргыг ихэвчлэн олны анхаарлыг татсан чухал сэдвүүд болох байгаль орчин,
нийгэм эдийн засгийн оновчтой шийдлийг боловсруулах, шийдэлд хүрэхэд
ашигладаг. Америкийн Инженерийн үндэсний академиас 21-р зууны эхээр
инженерүүдэд зориулсан “тулгамдаж буй асуудлууд”-н жагсаалтыг боловсруулан
гаргасан ба сүүлийн хэдэн арван жилд сорилтод суурилсан сургалтын арга нь
маш чухлаар яригдах болсон. Үүнээс хойш олон их дээд сургуулиуд энэ аргыг
сургалтын системдээ нэвтрүүлсэн байна. Гэвч сорилтод суурилсан сургалтын
аргын талаарх дэлгэрэнгүй тайлбар, харьцуулсан дүгнэлт өдийг хүртэл хараахан
гараагүй байгаа юм. Энэ судалгааны ажлаар 4 төрлийн сорилтод суурилсан заах
аргыг сонгон авч тэдгээрийг тус бүрд нь дэлгэрэнгүй судлах, хооронд нь
харьцуулах байдлаар дэлгэрүүлж үзэх юм. Ингэснээрээ дээрх арга тус бүр ямар
ямар давуу талтай болоод цаашдаа судалгааны ажлын хэтийн төлөвийн талаарх
дүгнэлт гаргах юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Challenge-based learning, Sustainability, Social Responsibility, CDIO Standards 1, 4
ТАНИЛЦУУЛГА
2008 онд Америкийн инженерийн академиас тусгай комисс байгуулан ирэх
жилүүдэд дэлхий дахинд тулгарах “Тулгамдаж буй асуудал”-н жагсаалтыг
боловсруулсан байна. Энэ судалгааг хийхдээ нарны эрчим хүчийг үр
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ашигтайгаар зарцуулахаас эхлээд шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг багаж,
төхөөрөмжийг хүртэл судалж өргөн хүрээтэй судалгаа явуулсны үр дүнд
томоохон 14 асуудлыг тодорхойлсон байна (Зураг-1). Сорилтуудыг ерөнхийд нь
багцлаад 4 бүлэгт хуваасан. Үүнд: тогтвортой амьдрах, аюулгүй амьдрах, эрүүл
амьдрах, шинэ зүйлд суралцаж сонирхолтой амьдрах гэж ангилсан. “Тулгамдаж
буй асуудлууд” сэдвийн санаа маш хурдацтай тархаж засгийн газар агентлагууд,
академиудаас явуулж буй судалгаа, инновацийн асуудлын хүрээнд сорилтын
талаар ихээхэн ярих болсон. Жишээ нь DARPA-сорилт(тээврийн хэрэгслийн),
нийгмийн эрүүл ахуйн туршилт судалгаа (www.grandchallenges.com), Шведийн
инновацийн үндэсний агентлаг (VINNOVA) болон төрийн бус байгууллагууд
сорилтод суурилсан инновацын ажилд хамрагдаж эхэлсэн.Мөн сорилтод
суурилсан сургалтын арга нь бакалавр болон магистрын дипломын сургалтад
нэвтэрсэн байсан. Жишээ нь Хойд Австралийн их сургуульд “Инженерийн ухааны
нийтийн сорилт”, Данийн Техникийн их сургуульд зохион байгуулагдсан “Ногоон
сорилт” нэртэй хөтөлбөрүүд юм. Сорилтод суурилсан сургалтын аргыг
оюутнуудын хөтөлбөрийн түвшинд хэрэгжүүлсэн юм. Энэ хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд судалгааны туршлагатай байх, нэгдсэн хөтөлбөртэй байх,
оюутнуудын бие даах чадварыг хөгжүүлсэн байх, ерөнхий чиг хандлагыг
ойлгуулах, үйлчилгээний хэрэглээг таниулах зэрэг ойлголтуудыг оюутан
эзэмшсэн байх ёстой. Малайзын Тейлорын их сургууль энэхүү хөтөлбөрийг
туршиж үзсэн бөгөөд анхан шатны дүгнэлтээс оюутнуудын хандлага илт
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй гарсан(Al-Atabi, 2013). Хэдийгээр сорилтод суурилсан
сургалтын арга нь харьцангуй шинэ ойлголт боловч хэд хэдэн харьцуулсан
судалгаа өмнө нь хийгдэж байсан байна. Цаашдын судалгааг явуулахад олон
төрлийн хүчин зүйл нөлөөлж байгаа юм. Үүнд сургалтын аргыг хэрхэн зохион
байгуулах, ингэснээр оюутнуудын мэдлэгт хэрхэн нөлөөлөх, сургалтын өрөө
тэнхимийг зөв зохион байгуулах, мөн багш нарын мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх,
эдийн засгийг үр ашигтай шийдэл гаргах гэх мэт цаашдын хөгжлийн талаар
нарийн тооцоолох шаардлагатай. Энэ судалгааны ажлын зорилго нь:
 Сорилтод суурилсан сургалтын аргын их сургуулиудын хүрээнд явуулсан
судалгааны жишээг харуулах, харьцуулах
 Чалмерсын Технологийн сургуульд хийсэн судалгааг дэлгэрэнгүй
танилцуулах
 Дээрх судалгаануудаас сорилтод суурилсан сургалтын аргын нийтлэг
болоод үр өгөөжтэй талыг дүгнэх
Сорилтод суурилсан сургалтын арга нь бага болон ерөнхий боловсролын
сургууль, их дээд сургуулиудад ашиглагддаг. Бид энэхүү судалгааны ажлыг
зөвхөн их сургуулийн хүрээнд авч үзсэн юм. Хэдийгээр өмнө нь дурдсан
тулгамдаж буй асуудлын жагсаалтын эхэнд нарны эрчим хүчийг эдийн засгийн
хэмнэлттэй горимд ашиглах судалгааны ажил жагссан боловч багаж тоног
төхөөрөмжийн дутагдал, нийтийн оролцоо зэргээс шалтгаалаад сорилтод
суурилсан сургалтын аргыг их сургуулийн хүрээнд судлах судалгааг авч үзсэн
болно.
Энэхүү судалгааны ажил дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
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Танилцуулах хэсэг;“Сорилт”-гэсэн нэр томьёоны талаар, судалгаа шинжилгээнд
хэрхэн ашиглагдаж байсан талаар хэлэлцүүлэг;Судалгааны ажлын дүгнэлт,
ирээдүйн чиг хандлага; Мөн “Сорилтод суурилсан сургалтын арга зүйн” талаарх
тодорхойлолтыг танилцуулна. Эхний 2 бүлэгт 4 төрлийн сорилтод суурилсан
заах аргын талаар ярилцах бөгөөд хооронд нь харьцуулж дүгнэх болно.
СОРИЛТОДСУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙ
“Сорилт” гэсэн үгийг инженерийн сургалтад хэрхэн томьёолох талаар ярилцъя.
“Сорилт” хийхэд ямар төрлийн чадваруудыг эзэмшсэн байх шаардлагатай вэ?
Энэ чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх шаардлагатай вэ?Шведийн инновацийн
үндэсний агентлаг (Vinnova, 2015)-аас сорилтод суурилсан судалгааны аргыг
ирээдүйн хот төлөвлөлт, эрүүл ахуй, техник технологи болон үйлдвэрлэлийн
салбаруудад явуулсан. Үүний үр дүнд сорилтод суурилсан арга нь олон талыг
хамарч чаддаг, өргөн хүрээтэй бөгөөд байгаль орчин, нийгэм, санхүү эдийн
засгийн салбарын балансыг барихад ихээхэн хувь нэмэртэй болохыг баталсан.
Мөн зөвхөн их сургууль эсвэл үйлдвэрлэлд тулгуурлан нэг талын судалгаа хийх
нь өрөөсгөл талтай бөгөөд үүсээд буй асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй гэдгийг
баталсан байна.
Аюулгүй амьдрах

Эрүүл амьдралын
хэв маягийг уриалах

Шинэ зүйлд суралцаж
сонирхолтой амьдрах

Нарны эрчим хүчийн
ашиглах

Кибер орчинд аюлгүй
байх

Эрүүл мэндийн
мэдээлэл өгөх

Өөрийгөө хөгжүүлэх

Азотын хийг
зохицуулах

Цөмийн аюулаас
урьдчилан сэргийлэх

Эм үйлдвэрлэл

Виртуал бодит
байдлыг дэмжих

Инженерийн
сэтгэлгээг хөгжүүлэх

Шинжлэх ухааны
туршилт хийх багаж
загварчлах

Тогтвортой амьдрал

Хайлшнаас эрчим хүч
гарган авах
Нүүрстөрөгчийн хийг
битүүмжлэх аргуудыг
хөгжүүлэх
Хот суурин газрын
дэд бүтцийг
хөгжүүлэх

Зураг 1. Америкийн үндэсний агентлагаас гаргасан “Тулгамдаж буй асуудал”-н
жагсаалт (Инженерийн үндэсний агентлагын судалгаа, 2008).

Vinnova агентлаг нь нийтийн гол оролцоо нь ирээдүйн сорилтын хэрэгцээ,
шаардлагыг тодорхойлох үүрэгтэй гэж үзэж байгаа юм.Тиймээс сорилтын ажлыг
амжилттай явуулж дуусгахын тулд үндсэн нэг том зорилго тавин ажиллах,
төслийн баг тус бүр ажил үүргээ хуваарилан авч, тус бүр зорилт тавин ажилладаг
байх, олон төрлийн технологи туршиж үзэх, зорилгодоо хүрэхэд урт хугацааны
хөтөлбөр явагдахыг ойлгодог байх, үндсэн чиглэлийн мэдлэг чадвартай байх
зэрэг ухагдахуунуудыг шаарддаг байна. Сорилтод суурилсан аргын асуудалтай
шинж чанар болон шийдэгдэхгүй байгаа асуудлын ерөнхий агуулгад ижил шинж
чанарууд байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө “Асуудлын гол шалтгаан нь тодорхойгүй
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байх, яг хаанаас хэрхэн яаж шалтгаанаа тодруулахаа мэдэхгүй байх” (Rittel,
Webber, 1973) үед юм.Lönngren(2014)-нь шийдэгдэхгүй байгаа асуудлуудын 5-н
характеристикуудыг жагсаасан байна. 1) Асуудлын шалтгаан болон шийдвэрийг
тусад нь авч үзэж болохгүй. 2) Асуудлыг шийдвэрлэх сонгомол ганц арга гэж
байхгүй бөгөөд олон аргаар шийдэх боломжтой байдаг. Гэвч эдгээр аргууд
хоорондоо зохицож чадахгүй байх тохиолдол байдаг. 3) Тухайн мөчид асуудал
шийдэгдэж болох ч дараа нь илүү ээдрээтэй болох магадлалтай. 4) Асуудал бүр
өөр өөр шалтгаантай байдаг тул маш нарийн судалж үзэх шаардлагатай. 5)
Асуудлууд нь олон төрлийн шалтгаанаас үүдэлтэй байдаг. Тиймээс асуудал
бүрийг маш зөв үнэлж дүгнэх хэрэгтэй. Сорилтод суурилсан сургалтын аргын
үндэс нь асуудалд тулгуурлан суралцах арга юм. Энэ нь оюутнууд (багууд)
тулгамдаад буй асуудлыг авч хэлэлцээд, үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар
ярилцаж, төлөвлөгөө боловсруулж, загварчлах ёстой юм. Хэрэв асуудал яг
яагаад үүссэн, хаанаа асуудалтай байгаа болоод хэрхэн шийдвэрлэх аргаа
олоогүй тохиолдолд сорилтод суурилсан сургалтын арга нь эсрэгээрээ
шийдвэрлэх асуудлыг улам төвөгтэй болгодог.Сорилтод суурилсан сургалтын
арга нь ирээдүйд бизнес болон санхүүгийн чиглэлийг хамтад нь
хөгжүүлэх(тогтворжуулах)-д
ашиглагдана.
Уламжлалт
арга,
асуудалд
тулгуурласан арга болон сорилтод суурилсан сургалтын аргуудын үр дүнг
Зураг.2-т харуулав.
Асуудалд
суурилсан/CDIO

Уламжлалт
Уламжлалт
Уламжлалт





Инженерийн
 Инженерийн
шинжлэх
ухаан
шинжлэх
ухаан
R&D
 R&D
Дүн
шижилгээ
 Дүн
шижилгээ
хийххийх



Үр
 өгөөж
Үр өгөөж
багатай
багатай
Ганцаарчилсан
 Ганцаарчилсан



Зорилт
 Зорилт





Инженерийн
 Инженерийн
шинжлэх
ухаан
шинжлэх
ухаан
Бүтээгдэхүүний
 Бүтээгдэхүүний
бүрэлдэхүүн
хэсэг
бүрэлдэхүүн хэсэг
Загварчлах
 Загварчлах




Хосолсон
 Хосолсон
Баг
 Баг



Хэрэглэгчийн
 Хэрэглэгчийн
хүсэлтийн
дагуу
хүсэлтийн
дагуу



Сорилтод
суурилсан




Инженер&
Бизнесс
 Инженер&
Бизнесс
Нийгмийн
оролцоо
 Нийгмийн
оролцоо
Асуудалын
 Асуудалын
шийдэл&
шийдэл&
загварчлах
загварчлах




Үр
багатай
 өгөөж
Үр өгөөж
багатай
Багаар
& &
 Багаар
Ганцаарчилсан
Ганцаарчилсан



Чухал
 Чухал
шаардлагатай
шаардлагатай
байхбайх

...одоо ч гэсэн инженерийн суурь мэдлэгийг нарийн технологиор зааж байна

Зураг 2. Уламжлалт аргаас асуудалд суурилсан, асуудалд суурилсан аргаас
сорилтод суурилсан сургалтын аргын хувьслын үзүүлэлт

Сорилтод суурилсан сургалтын аргыг томьёолбол:
Сорилтод суурилсан сургалтын арга гэдэг нь аливаа асуудлыг үнэлэх, дүн
шинжилгээ хийх, үүнээс гарах арга замыг бодит жишээн дээр шийдвэрлэх арга
юм. Энэхүү сургалтын арга нь олон улсын томоохон сэдэв болох байгаль
орчин, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж чадахаар маш өргөн
хүрээг хамарч чаддаг.
Сорилтод суурилсан сургалтын аргын жишээ
Энэ бүлэгт бид сорилтод суурилсан сургалтын аргын хэд хэдэн жишээтэй
танилцах болно.
Сорилтод суурилсан сургалтын арга нь сургалтын
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програмаасаа хамаараад олон төрөл байж болох тул жишээ бүр өөр өөрийн
онцлогтой байгаа. Эхний жишээ болох магистрын хөтөлбөрийн эхний болон
сүүлийн жилийн судалгааны талаар авч үзнэ. Оюутнуудын олон төслийг хооронд
нь өрсөлдүүлэх замаар сорилтод суурилсан сургалтын аргыг ашигласан юм.
Өрсөлдүүлэх гэдэг нь олон оюутнуудын дунд тэмцээн зохион байгуулах юм.
Жишээ 1: Баруун Австралийн Их сургуулийн инженерийн ухааны сорилт,
туршлага
Баруун Австралийн Их сургууль нь барилгын инженерийн оюутнуудад эхний
хичээлийн жилээс эхлэн сорилтод суурилсан аргыг ашиглаж эхэлсэн байна.
Үүнийг “Олон улс дахь инженерийн ухааны сорилт” гэж нэрлэсэн юм.(Bailliу. 2014;
Баруун Австралийн Их сургууль, 2014)Уг төсөлд “Инженерүүд аливаа зүйлийг
нарийн судалж, материал болоод онцлогийг дахин боловсруулсны үндсэн дээр
эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй шийдлийг боловсруулдаг” гэж үзэж байгаа юм.
Оюутнууд энэ чадвараа хөгжүүлэхийн тулд төрийн бус байгууллагуудтай
хамтран геополитикийн сэдвийн хүрээнд төсөлд хамрагдаж ажиллана. Бид
ядуурал, хог хаягдлын талаар голчлон авч үзнэ. Жишээ нь “The Briquette Press”модны хэрэглээг бууруулах, Roebourne мужийн бордооны асуудал, Condo-Timor
Leste-усны хэрэглээг багасгах” гэх мэт.Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа оюутнууд
маш олон төрлийн чадварыг эзэмшсэн байсан юм. Үүнд харилцаа болон бичгийн
чадвар, багийн ажиллагаа & төслийн менежмент, соёлын болон жендэрийн тэгш
байдал, нийгэмд тулгараад буй асуудал, хууль, ёс суртахуун, инженерийн эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгэм, хүрээлэн буй орчин, эдийн засагт инженерийн
оролцоо болоод үүнд инженерчлэлийн үүрэг(дахин загварчлах, илүү бүтээлчээр
сэтгэх, хөгжүүлэлт хийх болон алдаагаа үнэлэх, дүгнэх)-ийн талаар нарийн
ойлголттой болсон байсан.Заах арга барилын хувьд хичээлийн нэг 7
хоног(сургалт нийт 13-н долоо хоногтой)-т нэг удаагийн лекц(хог хаягдал,
хүрээлэн буй орчин, нийгмийн талаар), нэг удаагийн практик семинар (багийн
ажиллагаа)-аас бүрдэнэ. Үнэлгээний хувьд оюутнуудын семинарын ирц,
оролцоо, 7 хоног бүрийн явцын тайлан, төслийн зорилго зорилтын талаар аман
хэлбэрээр тайлагнах, хамгийн сүүлд нь төслийн эцсийн дүгнэлтийг гаргаж амаар
тайлагнах зэргийг харгалзан үзэж дүгнэнэ.Эцэст нь дүгнэхэд сургалтыг
алслагдсан орон нутгуудын 1-р курсийн оюутнууд олон улсад тулгамдаад буй
асуудлаар инженерийн техникийн болон нийгмийн талаас нь авч үзэн амжилттай
зохион байгуулж чадсан байна. Программаар инженерийн мэргэжлийн цаашдын
хөгжлийг маш өргөн хүрээнд танилцуулж чадсанаараа энэхүү програмын зорилго
биелсэн юм.
Жишээ 2: “Purdue” их сургуулийн EPICS хөтөлбөр
EPICS(Engineering Projects in Community Services) гэдэг нь олон нийтийн
үйлчилгээнд инженерийн төслийн ашиглах гэсэн утгатай бөгөөд энэхүү хөтөлбөр
нь 1995 оноос хойш Америкийн Purdue их сургууль хэрэгжүүлж байгаа аж.Уг
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төсөл нь ерөнхийдөө өөр өөр чиглэлээр сурч буй бакалаврын оюутнуудыг баг
болгож “тухайн орон нутгийнхаа нийтийн үйлчилгээний систем болон
боловсролын байгууллагын багаж тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, дахин
загварчилж, илүү сайжруулах замаар инженерүүдэд тулгардаг асуудлуудыг
шийдвэрлэдэг” хамтран ажилладаг юм.EPICS-ийн гол санаа нь нийтийн
үйлчилгээний байгууллагуудад шаардагдаж буй технологийн шийдлийг
боловсруулж харилцан уялдаатай ажиллах замаар жинхэнэ чадварлаг
инженерүүдийг бэлтгэхэд чиглэж байсан. Үүнд нэг асуудал тулгарсан.Энэ нь уг
төслийг хэрэгжүүлэх явцад гарах санхүүгийн эх үүсвэр байсан.EPICS програмын
үр дүнд загварчлах-угсрах-тестлэх чадвар, багийн ажиллагаа болон харилцаа,
төслийн төлөвлөгөө боловсруулах&манлайлал, ёс суртахуун, эдийн засаг,
хуулийн хүрээнд хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох чадваруудыг
эзэмших юм.Хичээлийн програм (2015 оны хаврын улирал)-ийн лекцийн хүрээнд
техникийн загвар, түүнийг загварчлах, угсрах, мөн ёс суртахуун, хүнлэг байдал,
ярилцлага, ажиглалт, манлайлал гэсэн сэдвүүдийг агуулдаг. Төслийн 7 хоног
бүрийн хичээлийн хөтөлбөр, бие даалт зэрэг нийт төслийн ажил маш нарийн
зохион байгуулалт, нягт, харилцан уялдаатай төлөвлөгөөний дагуу
явагдана.Төсөлтэй холбоотой жишээг дурдвал “Байгалийн гамшгийн бүс нутагт
хямд аргаар найдвартай хорогдох байр барих”, “Угандад түлшний хэрэглээнд
модыг орлох боломжууд”, “усны нөөцийн менежмент” гэх мэт. Гэвч EPICS
төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны үр дүн харилцан адилгүй гарсан юм.EPICS
програмаас жилд дунджаар 30 орчим төсөл зохион байгуулагдсан, төсөл бүр 818 оюутны бүрэлдэхүүнтэй, үндсэндээ маш том програм юм. Үүнээс гадна
менежмент болон зохион байгуулагч 10 хүн, зөвлөх-50 орчим хүн, туслах-12
багшийн бүрэлдэхүүнтэй.Дүгнэж хэлэхэд EPICS програм нь олон оюутныг
нийтийн үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, тэдгээрийн техникийг
шинэчлэх, дахин загварчлах боломжийг олгодог төсөл юм.
Жишээ 3: Данийн технологийн их сургуулийн “Ногоон сорилт”
Оюутнуудыг хооронд нь өрсөлдүүлэх сорилтод суурилсан сургалтын аргын бас
нэг өгөөжтэй арга юм. Данийн технологийн их сургууль нь оюутнуудыг хооронд
нь өрсөлдүүлэх замаар “Ногоон төсөл” (Hussman 2010; Данийн технологийн их
сургууль 2014) програмыг хэрэгжүүлсэн байна. Тэмцээн 2010-2014 оны хооронд
2 жилд тутамд 1 удаа, 2014-оноос жил бүр зохион байгуулагдаж байна. Тэмцээн
бакалавр болон магистрын судалгааны ажил болон өөр олон төслийн хүрээнд
зохиогддог бөгөөд төслийн ойлголт, хэрхэн хөгжүүлэх талаар бакалавр,
магистрын хичээлийн суурь хичээлүүдэд тусгагдсан байна. 2014 онд уг
тэмцээнийг “шинэ санаа”, “концепт”, бакалавр болон магистрын судалгааны
ажил, курсийн ажил гэж ангилаад эдгээрийн хослолоор нийт 8 категорид хувааж
ангилсан. Данийн технологийн их сургуулийн зүгээс хамгийн их оюутан оролцсон
хамгийн өргөн төсөл нь 2014 онд 276 оролцогчтойгоор зохион байгуулагдаж
байжээ.Тэмцээнийг шүүхдээ төсөл хэр ашигтай, эрэлт хэрэгцээтэй байж чадах
вэ, байгаль орчин болоод хүрээлэн буй орчинд хэрхэн сайнаар нөлөөлөх вэ,
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техникийн шийдлийг хэрэгжүүлэхэд хэр боломжтой вэ, бүтээлч шинэ
санаачилгатай байсан уу, ирээдүйд хэр хэрэгцээтэй гэдгийг үндэслэн дүгнэдэг.
Оюутнууд өөрсдийн хийсэн судалгааны ажлаа эцэст нь танилцуулах бөгөөд
үнэлгээний энэхүү арга нь маш үр дүнтэй байсан гэдгийг баталсан.Уг тэмцээнээс
шалгарсан төслүүдийг дурдвал “нарны эрчим ашиглан жимсний аж ахуйн
хортонтой тэмцэх систем байгуулах”, “6 валенттай хромын орлуулах”,
“Энэтхэгийн хөдөө орон нутгийн хог хаягдлын менежмент”. Ихэнх төслүүд
хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлын талаар, цөөн хэсэг нь (жишээ нь
сүүлийн дурдсан төсөл) нийгмийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн
байдаг.“Ногоон төсөл Инноваци”-н талаар танилцуулга, заавар дэлгэрэнгүй
гарсан боловч ногоон төслийн талаар хамгийн бага яригдсан байна. Мөн олон
удаагийн цуврал хөтөлбөрүүд (Ногоон-7 хоног, Ногоон-хөгжил, Өдрийн цай
хөтөлбөр, Дараагийн алхам) зохион байгуулагдсан бөгөөд хөтөлбөр оюутнууд,
Denmark-ийн их сургуулийн судлаач нар, ивээн тэтгэгч байгууллагуудын
хоорондын харилцааг дэмжих зорилготой юм. Энд нэг зүйлийг онцлоход Ногоон
хөтөлбөр нь бага хэмжээний нэмэлт төсвийг гаргах боломжтой байгаа юм.
Оюутнууд бакалавр болон магистрын дипломын ажлын сэдвээ сонгон авч зөвлөх
багш нар үндсэндээ оюутнуудын гүйцэтгэлийг хянах байдлаар төсөл явагддаг.
Дүгнэж үзвэл ногоон хөтөлбөр нь сорилтод суурилсан сургалтын аргыг олон
оюутны оролцоотойгоор илүү үр өгөөжтэй, хүртээмжтэй, өртөг багатайгаар
зохион байгуулж чадсан юм.
Жишээ 4: Чалмерс Технологийн их сургуулийн туршилтын лабротор
Бидний сүүлийн жишээ бол Чалмерс-Технологийн их сургуулийн туршилтын
лаборатори C-Lab (Holmberg, 2014) хөтөлбөр юм. C-Lab төсөл нь нийгмийн
тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр ажиллаж буй ажил олгогчдод тулгамдаад
буй асуудлыг туршилтад суурилсан аргыг авч үзэн үүнийгээ оюутнууд магистрын
ажлын сэдэв болгон авч цаашид хөгжүүлэх, турших арга юм. C-Lab лабораторийг
доорх байдлаар ангилдаг. Үүнд “нийгмийн лабротор” (Hassan, 2014) энэ нь
нийгмийн чиглэлийг хамарсан (жүжигчид, бие даасан уран бүтээлч нар голчлон
оролцоно), туршилт (олон удаагийн сорилт, туршилт хийж шийдлээ гаргана),
системт(зөвхөн тулгараад буй асуудлыг шийдэх төдий биш асуудлын
шалтгааныг тодруулах, шинж чанарыг ойлгох) гэж ангилна.Чалмерс их
сургуулийн бүх салбарын оюутнууд энэхүү ажилд хамрагдах боломжтой бөгөөд
одоогоор мастерын судалгааны ажилд ашиглагдаж байна. Уг төсөлд судалгааны
ажил болон дипломын ажлаа хийж буй оюутнуудыг оролцогч талууд гэж нэрлэх
бөгөөд оролцогч талууд судалгааны ажлаа хийх сургалтын орчныг C-Lab гэж
нэрлэж байгаа юм. Энд оюутнууд өөрсдийн хийж буй судалгааны ажил болон
төслийн талаар хоорондоо зөвшилцөж, хамтран ажиллах боломжтой. C-Lab нь
Чалмерс их сургууль дотор байрлана. Мөн тус сургуультай ойрхон эрдэм
шинжилгээний байр байх бөгөөд энэ хэсэгт үйлдвэр үйлчилгээ, эрдэм
шинжилгээ, нийтийн салбарынхан цуглаж цаашдын хамтын ажиллагаа, урт
хугацааны судалгаа, шинжилгээнийхээ талаар ярилцдаг аж. Энэхүү төсөл нь
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туршилтад суурилсан аргаар оюутнуудын чадварыг хөгжүүлэх зорилготой. Гол
санаа нь оюутнуудыг туршилт, судалгааны ажилд хамруулах, цаашлаад тэднийг
нийгмийн харилцаанд оруулах явдал юм. Энэ нь оюутнууд мастерын судалгааны
ажлыг зөвхөн загварчлаад орхих биш бодитоор угсрах боломжийг олгож байна.
Хичээлийн зорилтот сургалтын үр дүн нь:
 Тулгамдаад буй асуудлыг хөндөх, учир шалтгааныг олох, боломжуудын
талаар судлах
 Системийг тогтворжуулах туршилт хийх
 Туршилтад суурилсан аргаар тогтвортой хөгжлийн арга болон ерөнхий
бүтцийг судлах
 Хувь хүний манлайлал, удирдлагыг туршилтад суурилсан аргаар хэрхэн
бий болгох лекц болон аргын талаар авч үзэх
 Нийгэмд нөлөөлж буй хүчин зүйл, түүний үр дагавар, системийн хөгжил
хувь хүн болон байгууллагад нөлөөлөх нөлөөлөл
 Системийг хэрхэн зохион байгуулах талаар суралцах, үүнийг тогтвортой
барих аргыг туршилт хийж олон олон түвшний судалгаа боловсруулах
Мөн Чалмерс их сургуулийн мастерын судалгааны ажлаа хийж буй оюутнууд
өөрсдийн сонгосон сэдвийн хүрээнд мэдлэгээ өргөжүүлэх, бичгийн болоод аман
чадвараа сайжруулах зэрэг хувь хүний олон чадварыг хөгжүүлсэн юм.

Зураг 3. Туршилтын лабораторийн ажлын процесс

Лабораторийн курс нь 2 үеэс тогтоно. Зураг 3-т үзүүлснээр эхний үед оюутнууд
сэдвээ сонгож, дараагийн үед төслийг томьёолох загварчлах ажлууд хийгдэнэ.
Эхний үе буюу асуудлыг шийдвэрлэх үед орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчид болон
нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд оролцоно. Тэдний үйл ажиллагааг дэмжих
үүднээс тулгамдаад буй асуудлыг авч хэлэлцэх, хувь хүний манлайлал, загварын
санаа гаргах, бизнес эрхлэгчдийн
талаар лекц болон семинар зохион
байгуулагддаг. Энэ ажил нь оюутнуудын асуудалд бие даан шийдвэр гаргах
чадварыг хөгжүүлэх зорилготой юм. Хоёр дахь үед оюутнууд судалгаагаа багаар
болон ганцаарчлан хийж гүйцэтгэнэ. Оюутнууд сонгосон сэдвийнхээ талаар
хоорондоо ярилцаж, байнгын мэдээлэл солилцож нэг нэгэндээ туслах ёстой. Мөн
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ажлын явцад Чалмерс их сургуулийн эрчим хүч, хүрээлэн буй орчин, технологи,
менежмент, санхүү, үйлдвэр үйлчилгээ зэрэг салбаруудаас бүрдсэн зөвлөх багш
нар оюутнуудад заавар зөвлөгөө өгнө. 2014 онд хийгдсэн Готенбург мужийн
“Хотын тээвэрлэлт” сэдвийн талаар ярилцъя. Үүнд жишээ болгож “Шведийн биодизель түлшний талаар: жолооч, саад бэрхшээл, сүлжээ болон захиалагчид”,
“Нийтийн тээвэрт зориулсан утасны аппликейшн-тогтвортой ирээдүйн төлөө
нийтийн тээврийн хэрэглээг дэмжих үүднээс гар утасны аппликейшнийг хэрхэн
ашиглах”, “Тогтвортой ирээдүйн төлөө нийтийн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг
дахин шинэчлэх”. Энэхүү төсөл нь хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлыг
хангахад чиглэж байсан төдийгүй олон салбарын судалгааг лабораторийн
хүрээнд судлах зорилготой байсан юм. C-Lab-ийн үр дүнг дүгнэхийн тулд 2014
онд уг лабораторийн ажилд хамрагдаж байсан 12 сурагчтай ярилцлага хийсэн
юм.Ярилцлагад оролцсон хүмүүс C-Lab-нь олон төрлийн салбарын хүмүүсээс
бүрддэг тул тэдэнтэй хамтран ажиллах, нэг нэгнээсээ суралцах, мөн өөрөө
өөртөө хэрхэн удирдагч байх талаар, асуудалд асуулт тавиад өнгөрөх биш харин
бодитоор туршиж үзэж боломж олгосон гээд маш олон эерэг талуудыг дурдаж
байсан.Үүний хажуугаар мөн процесс(хэрхэн яаж ажиллах) ойлгомжгүй байсан,
тэдгээр хүмүүсийн сонгосон мэргэжлийн чиглэл рүү хандаагүй, маш олон
төрлийн өргөн хүрээний концепт болон шинэ багаж хэрэгслүүд хүндрэлтэй
байсан гэж мөн хэлсэн.Тиймээс тогтвортой байдлын талаарх лекцийн сэдэв
болон туршилтад суурилсан сургалтын арга нь сурагчдад яг шаардлагатай арга
байсан нь дээрх судалгаанаас харагдаж байгаа юм. Оюутнуудын ерөнхий мэдлэг
өөр өөр, олон салбарыг хамарсан байсан тул C-Lab-ийн курсэд хамрагдахын
өмнө заавал бэлтгэл курсэд хамрагдах шаардлагатай гэдгийг курсийн ажлын
үеэр тодорхойлсон юм. Эцэст нь, багш нар C-Lab-ийн оюутны тоо олон байх
тусам, сургалтын заах арга зүйг оновчтой авч явах нь хүндрэлтэй байна гэж
үзжээ. Гэвч оюутнуудын мэдлэг, чадварын хүрээ C-Lab-ийн хувьд гол асуудал
юм.Үүнээс дүгнэхэд Чалмерс их сургуулийн C-Lab курс нь олон салбарын
оюутнуудыг хамруулж чадсан бөгөөд тухайн орон нутагтаа шинэчлэлтийг хийх
хүсэл эрмэлзлийг бий болгож, бодит шаардлага, туршилтад суурилсан
дэвшилтэд сургалтын арга болсон юм. Энэ курс нь туршилт хийх тодорхой орон
зайг гарган өгч гурван төрлийн салбарын зөвлөхүүд ажилласан юм.Мөн курсийн
үеэр оюутнуудад туслах мэргэжилтнүүд байсан бөгөөд зөвлөх багшийг оюутны
судалгааны сэдэв, судалгааны сэдвийн түвшин, хүрээнд харгалзан үзэж сонгон
томилж байсан юм.
ХАРЬЦУУЛСАН ДҮГНЭЛТ
Хүснэгт 1-д өмнөх дурдсан курсийн гол санаануудыг харьцуулж үзүүллээ.
Хөтөлбөр тусгай програмын дагуу мастерын 1-р курсээс дипломын ажил хүртэл
зохион байгуулагдсан. Данийн технологийн их сургууль болон Чалмерсийн их
сургуулиудад магистрын судалгааны ажлыг туршилтад суурилсан сургалтын
аргаар хэрэгжүүлэхэд сурагчдын бэлтгэл байдал болоод ерөнхий чадвар бага
зэрэг дутмаг байсан гэж үзэж байгаа юм. Уг хөтөлбөр анх удаа тэдгээр оюутнууд
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хэрэгжиж эхэлсэн. (Чалмерс их сургууль оюутнуудыг мастерын судалгааны
ажлаа бичиж эхлэхийн өмнө заавар бэлтгэл курс буюу 7,5 ECTS хөтөлбөрт
хамрагдах шаардлагатай гэж үзжээ.) Үүнээс үүдэн 2 дахь удаагийн туршилтад
суурилсан сургалт ямар байх шаардлагатай вэ, эсвэл дахин энэ курсийг
үргэлжлүүлэх шаардлагатай юу, туршилтад суурилсан сургалтын аргыг нэг
удаагийн оролтоор үр дүнтэй хийе гэвэл хамгийн сайн лаборатори ямар байх
ёстой вэ гэх мэт асуултууд урган гарч байгаа юм. DTU-ээс бусад бүх
байгууллагууд загварчлах тухай,багийн ажиллагаа, харилцаа холбоо зэрэг
сэдвүүдийн хүрээнд гарсан үр дүнгээ хуваалцсан юм. Чалмерсийн зүгээс
магистрын курсэд маш их ач холбогдол өгсөн боловч курсийн үр дүн бусадтай
харьцуулахад адилхан байсан.UWA- ийн танилцуулга дээр хог хаягдал, ядуурал
гэх мэт тодорхой сэдвүүдийг хэлэлцдэг. Үүнд төслүүд хоорондоо (EPICS-ийн
зарим төслүүдэд үл хамаарна) ерөнхийдөө ижил утгатай байдаг бөгөөд үүнээс
гарах үр дүн мөн адилхан байсан.Курсууд нийгэм/эдийн засгийн тогтворжуулалт,
байгаль орчин болон эдгээрийг хамтад нь судлах зорилготой юм. Чалмерс болон
DTU-ийн курсууд байгаль орчин, UWA болон EPICS курсууд нийгэм эдийн
засгийн чиглэлээр судалгаагаа эхлүүлж байсан. Гэтэл курсууд дээрх судалгааны
ажлын жагсаалтыг харахад нийгэм, хүрээлэн буй орчныг хамтад нь судлах
шаардлагатай болж байсан юм. Тиймээс курсийн зорилго өөрчлөгдөж “эх
дэлхийгээ аврах”, “эх дэлхийгээ аврах чиглэлээр бизнес хийх” гэсэн чиглэлээр
үргэлжилсэн юм. Ингээд UWA болон EPICS курсууд үндсэн зорилгоороо,
Чалмерс болон DTU-ийн курсууд шинэчлэгдсэн зорилтоор хичээллэсэн
юм.EPICS-нь жил бүр хамгийн их оюутан хамруулдаг бөгөөд группийн оюутны
тоо хамгийн олон байдаг байна.DTUийн магистрын хөтөлбөрийн нэмэлт
элсэлтээс шалтгаалж мөн адил олон оюутан хамруулдаг байсан.Харин UWA,
Чалмерсийн курсууд харьцангуй бага байсан. Чалмерсийн их сургуулиас хэрхэн
C-Lab хөтөлбөрт оюутнуудыг татан оролцуулах боломжтой вэ гэдэг тал дээр
нэлээд олон арга боловсруулсан. Үүний нэг нь бол бусад хичээлүүдэд
хэрэглэгдэх модуль, загварыг C-Lab-д турших, загварчлах хөтөлбөр байсан
юм.Нэг оюутанд ноогдох өртгийн хувьд Чалмерсийн курс хамгийн өндөр
үзүүлэлтийг авсан. Учир нь оюутны тоо бага, мөн тодорхой сургалтын танхим
байхгүй байсан зэргээс шалтгаалсан юм. Харин DTU-ийн Ногоон сорилт
хөтөлбөр нь нэг оюутанд ноогдох зардлын үзүүлэлтээр хамгийн доор жагссан
байсан. Чалмерсийн хувьд оюутнуудын чадварыг хөгжүүлэх, тэднийг
зоригжуулах, урам зориг өгөх зэрэг идэвхжүүлэх ажил хийх шаардлагатай
санагдаж байсан. UWA курсийн хувьд хөтөлбөрөө маш тодорхой боловсруулсан.
Оюутнуудыг 1-р курсэд орох үеэс нь сургалтын програмд тус курсийн хөтөлбөр
агуулагдаж байсан төдийгүй дараа дараагийн сургалт семинар бүрт агуулга
тусгагдаж явсан. Гэсэн ч төлөвлөгөөндөө хүрэхэд оюутнууд нэлээд цаг
зарцуулсан юм.
ДҮГНЭЛТ
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Сорилтод суурилсан сургалтын арга нь шинэ уриа үг болсон юм. Маш олон
төрлийн сургалтын програмууд “сорилтод суурилсан” гэсэн тодотголтой болсон
байсан. Бага анги, ерөнхий боловсролын сургууль (K-12)-иас эхлээд коллеж, их
сургууль, оюутнуудын тэмцээн уралдаан, бакалавр магистрын судалгааны
ажилд хүртэл энэ арга ашиглагдаж байна.Сорилтод суурилсан сургалтын арга
нь асуудалд суурилсан аргаас үүсэлтэй бөгөөд үүсээд буй асуудлыг эхлээд
үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, шийдвэрлэх арга боловсруулах, цаашлаад
ганцаарчлан болон багаар ажиллах байдлаар хувь хүнийг ухамсарлуулах,
манлайлах аргад суралцуулах гэх мэт олон чухал үзүүлэлтүүдийг нэмж тусгасан
байна. Сорилтод суурилсан сургалтын аргыг хэрэгжүүлэхэд шинэ боловсон
хүчний хэрэгцээ шаардлага тулгарч байсан. Мөн загвар боловсруулах-угсрахтурших төслийн хүрээнд: тулгамдаад буй, шийдвэрлэх асуудал тодорхой байх,
үүнийг шийдвэрлэхийн тулд олон салбарыг хамарсан оюутнуудыг нэгтгэж нэг баг
болгож маш эрч хүчтэй, илүү бүтээлч ажлын хэсэг байгуулж ажиллах
шаардлагатай байсан. Үүнд зөвлөх багш нар төслийн сэдвийг сонгож өгөх
боломж бага байсан юм. Ийм нөхцөлд оюутнууд зөвлөгөө, тусламж, заавар авах
тал дээр дутмаг байсан байж болох юм. Олон салбарыг хамрах төсөл учир
салбарын багш, ажилчид, багийн гишүүд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллах
шаардлага гарч байсан. Үүний талаар бид өмнө нь C-Lab-ийн жишээн дээр
дурдсан билээ. Сорилтод суурилсан сургалтын арга нь инженерүүдийн
техникийн мэдлэгийг нийгэм дэх техниктэй хослуулж туршилт хийх боломж
олгосноороо оюутнуудын инженерийн боловсролын түвшинг нэмэгдүүлсэн.
Оюутнуудыг багаар ажиллах, шийдвэр гаргаж ажиллах, бусадтай харилцах, хувь
хүний манлайлал, ёс зүйн талаарх чадваруудыг хөгжүүлснээр оюутнууд сонгосон
мэргэжлээ илүү шимдэн сонирхох, бахархах сэтгэл төрүүлж чадаж байгаа юм.
Энд дурдагдсан ихэнх сорилтод суурилсан сургалтын арга нь орон нутгийн
сургуулиудын ерөнхий болон мастерын хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлсэн юм. Гэхдээ
энэ сургалтын арга нь цаашид нэлээн өргөжин хөгжих боломжтой.

Хичээлийн жил
Сургалтын
зорилтод

Хүснэгт 1. Сорилтод суурилсан сургалтын аргуудын харьцуулалт
UWA сорилт
EPICS
DTU Ногоон
ЧалмерсC-Labs
сорилт
1 жил
1-4 жил
3-5 жил
Магистрын
судалгааны ажил
Зорилтыг доорх ЗагварчлахХарилцаа,
Тогтвортой
хүснэгтээс
угсрах-турших
Байгаль орчин,
байдал,
харна уу
Багийн ажиллагаа үнэлгээ
Манлайлал
Харилцаа
Алсын хараа
Загвар
Төслийн
боловсруулах
төлөвлөгөө
боловсруулах
Манлайлал
Хувь хүний, эдийн
засаг, хуулийн
мэдлэг, ёс зүй
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Заах сэдэв

-Төслийн
төлөвлөгөө
боловсруулах,
-Хог хаягдал,
Нийгмийн
нөлөө
загвар
боловсруулах,
-Байгаль
орчин&тогтворт
ой байдал
-Даяарчлал, ёс
зүй,шударга ёс
Шахмал түлш

-Загвар
боловсруулах
-Ёс зүй
-Ярилцах
&ажиглалт
хийх
арга
-Танилцуулга хийх
-Манлайлал
-Хэв шинж

-Инновацийн
хамрах хүрээ
-Танилцуулга

-Давтлага
-Харилцан ярианы
арга, хэрэгсэл
-Загвар
боловсруулах
-Хувь
хүний
манлайлал
-Хувин бизнес

Гамшгийн бүсэд
хоргодох байр
байгуулах

Салхин сэнсний
үр ашгийг
нэмэгдүүлэх

Биодизелийг
нэвтрүүлэх

Хэмжигдэхүүн
Ирээдүйн зорилт
Хамрах хүрээ

10 ECTS
Гадаад
НийгэмБайгаль орчин

5-10 ECTS
Гадаад-Дотоод
Нийгэм

5-30 ECTS
Гадаад-Дотоод
Байгаль орчинНийгэм

Багш нарын
бүрэлдэхүүн

Бага

Том-админ

Төслөөс
хамаарна

1 оюутан ноогдох
зардал
Хамрагдах
оюутнууд/жилд
(төлөвлөгөө)
Давуу тал

Дунд

Дунд-их

Бага

37.5 ECTS
Дотоод
Байгаль орчинсонгосон сэдвийн
хүрээнд
Дунд зэрэгОлон салбарыг
хамарсан байх,
сонгосон сэдвээс
хамаараад нарийн
мэргэжлийн
зөвлөх
Их

45

400

250

20

Программын
талаарх
ерөнхий мэдлэг
олгох

Өргөн хүрээг
хамарсан

Уян хатан
чанартай

Илүү мэргэжлийн
чиглэлээр
судалгаа хийх
&угсралт хийх

Төслийн нэр
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ОХУ ДАХЬ CDIO АКАДЕМИЙН ХӨГЖИЛ
Alexander Chuchalin, Marina Tayurskaya
Tomsk Polytechnic University, Russia
Johan Malmqvist
Chalmers University of Technology, Sweden
ХУРААНГУЙ
ОХУ-ийн их дээд сургуулиудад инженерийн боловсролын шинэчлэл нь CDIO
санаачилгын дагуу эрчимтэйгээр хөгжиж байна. 2012-2014 оны хугацаанд ОХУийн 12 их дээд сургууль CDIO-д нэгдэж орсон. CDIO төслийн зорилго нь
инженерийн салбарт сургалтын шинэ арга барилыг боловсруулах бөгөөд энэ нь
ОХУ-н их дээд сургуулиудын инженерийн сургалтын шинэчилсэн системтэй яг
тохирч байгаа юм. Томскийн Политехникийн Их Сургууль (TPU) болон
Сколковийн Шинжлэх ухаан, Технологи байгууллага (Skoltech)-ууд хамтарч
Чалмерс-Технологийн Их сургууль, CDIO үндэслэгч байгууллагуудын
зөвлөмжийн дагуу ОХУ-н Шинжлэх ухааны академийг байгуулсан бөгөөд энэхүү
академи нь ОХУ-ийн их дээд сургуулиудад CDIO стандартыг нэвтрүүлэх, багш
ажилчдыг бэлтгэх зорилготой. Мөн уг төслийн хэтийн зорилго бол “ CDIO
стандартыг инженерийн салбарт нэвтрүүлэх” бөгөөд уг төсөл 2014 онд үйл
ажиллагаагаа эхэлсэн. Энэхүү судалгааны ажлаар “CDIO стандартыг
инженерийн сургалтад ашиглах” хөтөлбөрийн бүтэц, агуулга, ашигласан
технологи болон гарсан үр дүнгийн талаар авч үзэх болно. Судалгааны ажлын
зорилго нь:
 Програмын шинэчлэл болон сурагчдын гэдрэг холбоо
 Багш нар сурагчдын гүйцэтгэлийн дагуу хөтөлбөрийг дүгнэх
 ОХУ-н их сургуулиудад CDIO стандартыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үр дүн
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Faculty development programme, faculty competencies, CDIO implementation,
engineering education.
ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO-н хорооны хувьд багш ажилчдын чадамжийг нэмэгдүүлэх асуудал нэлээд
чухлаар яригдаж байна. Үүнд 2 төрлийн асуудал нөлөөлж байгаа гэж үзэж байна.
Нэгдүгээрт CDIO-ийн 9 болон 10-р стандартад багш нарыг сурган хүмүүжүүлэх
болон хувь хүн талаасаа тэргүүлэгч, нийгэм дэх харилцаа болон аливаа зүйлийг
боловсруулах, бүтээх чадвартай байх ёстой гэж заасан байдаг (Cárdenas at all,
2013; Loyer& Maureira, 2014). Хоёрдугаарт боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрт
үндэслэн боловсруулсан CDIO-ийн талаарх асуудлууд багтана. Шинэчлэлийн
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хөтөлбөр нь их сургуулийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй CDIO-ийн
стандартын үйл ажиллагаа, багш ажилчдын энэхүү өөрчлөлтөд хэр хурдан дасан
зохицох чадвартай байхаас хамаардаг гэдгийг CDIO-ийн гишүүдээс баталсан
юм. (Malmqvist at all, 2008; Crawley at all, 2014). Багш ажилчдыг CDIO-ийн
сургалтад хамруулах шаардлагад үндэслэн багш ажилчдыг хөгжүүлэх жижиг
хэмжээний цогц хөтөлбөр зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь CDIOийн хэрэглээний талаарх бүх шатны ойлголт бүхий агуулгыг багтаасан. ОХУ-д
CDIO-ийн танилцуулах хөтөлбөрийн хүрээнд багш ажилчдыг бэлтгэх нэн
шаардлагатай байна. Сүүлийн 3 жилийн турш ОХУ-ийн 12 их сургууль CDIO
сургалтыг нэвтрүүлсэн. Тэд өөр өөрийн сургалтын онцлогтоо тохируулан CDIO
аргыг хөтөлбөртөө шинэчлэн нэвтрүүлсэн юм. ОХУ-н боловсролын байгууллагад
бэлтгэгдсэн боловсон хүчин бий болгохын тулд Томскийн политехникийн их
сургууль, Скольково шинжлэх ухаан, технологийн байгууллагууд хамтран
“Инженерийн сургалтад CDIO стандартыг ашиглах” хөтөлбөрийг эхлүүлсэн
байна.
“ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТАД CDIO СТАНДАРТЫГ АШИГЛАХ” ПРОГРАМЫН
БҮТЭЦ, АГУУЛГА, НЭВТРҮҮЛСЭН ТУРШЛАГА
“Инженерийн сургалтын хөтөлбөрт CDIO стандартыг ашиглах” нэртэйгээр үүсгэн
байгуулагдсан хөгжлийн хөтөлбөр нь ерөнхийдөө ОХУ-н боловсролын салбар,
цаашлаад инженерийн салбар ухааны шинэчлэлийн хөтөлбөрт CDIO ашиглан
чадварлаг мэргэжилтэн, багш ажилчдыг бэлтгэх зорилготой юм. Энэхүү програм
нь модуль бүтэцтэй бөгөөд доорх хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
M1. Инженерийн боловсрол дахь CDIO арга
1.1. Инженерийн боловсрол болон үйл ажиллагаа
1.2. CDIO стандартын бүтэц
1.3. CDIO стандарт 1. Инженерийн боловсролын агуулгад CDIO-г тусгах
1.4. CDIO стандарт 2. CDIO хичээлийн хөтөлбөрт тулгуурласан сургалтын үр дүн
Модуль төсөл (P.1): CDIO хөтөлбөрийн дагуу сонгосон инженерийн хөтөлбөр
(модуль, курс)-ийн үр дүнг төлөвлөх
M2. CDIO аргын дагуу инженерийн хөтөлбөрийг загварчлах
2.1. CDIO стандарт 3. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
2.2. CDIO стандарт 4. “Инженерийн удиртгал” хичээлийн хэсэг
Модуль төсөл(P.2): Сонгосон инженерийн нэг хөтөлбөрийг CDIO ашиглан
загварчлах (модуль, курс).
M3. CDIO концептийн дагуу сурган, заах үйл ажиллагааны бүтэц
3.1. CDIO стандарт 5. Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлага
3.2. CDIO стандарт 6. Оюутнуудын туршилт, сорилт хийх инженерийн ажлын
байр
3.3. CDIO стандарт 7. Нийлмэл сургалтын арга, туршлага
3.4. CDIO стандарт 8. Идэвхтэй сургалт
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Модуль төсөл(P.3): Сонгосон инженерийн хичээлийг дахин шинэчилж, агуулгыг
боловсруулах, хөтөлбөрт оруулах шинэ санал санаачилга бэлтгэх
M4. Сургалтын үр дүнг үнэлэх, инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэл
4.1. CDIO стандарт 11. Сургалтын явцын үнэлгээ
4.2. CDIO стандарт 12. Инженерийн хөтөлбөрийн үнэлгээ
Модуль төсөл (P.4): Тухайн сонгож авсан инженерийн програмын үр дүнг үнэлэх
арга, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах
M5. CDIO концептийг нэвтрүүлэхэд багш ажилчдыг бэлтгэх
5.1. CDIO стандарт 9. Багш нарын СDIO ур чадвар
5.2. CDIO стандарт 10. Багш ажилчдын заах арга зүйн чадамж
Инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, багш ажилчдыг хөгжүүлэх төсөл нь CDIOийн загвар болох Шинийг сэтгэх, Загварчлан зохиомжлох, Туршин хэрэгжүүлэх,
Ажиллуулан ашиглах гэсэн хэсгүүдтэй уялдаатай ажиллах ёстой. Сургалтын
эхний хэсэгт сонгосон инженерийн хөтөлбөр (модуль, курс)-ийн зорилго болоод
хөгжүүлэх ёстой чадвараа зөв тодорхойлж чадвал хөтөлбөрөөс гарах үр дүн
нэмэгдэх болно. Тухайн сонгосон инженерийн хөтөлбөрийн М1 модуль болох
“Шинийг сэтгэх” гэсэн үед: Ажил олгогч болоод ирээдүйн чиг хандлагад
тулгуурлан хөтөлбөрийн ерөнхий чиг хандлагыг боловсруулна. Төслийн М2
болон М3 модуль хэсэгт “Загварчлан зохиомжлох”, “Ажиллуулан ашиглах”
талаар голчлон үзнэ. Мөн энэхүү инженерийн хөтөлбөр нь хоорондоо уялдаа
холбоотой шат дараалалтай алхмуудтай байх бөгөөд хувь хүний бие даах,
багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх ёстой. 4-дахь модуль буюу “Туршин
хэрэгжүүлэх” хэсэгт CDIO стандартыг ашигласнаар тухайн инженерийн програм
зорилгодоо хүрсэн эсэхийг дүгнэх, сурагчдын үнэлгээний аргыг боловсруулна.
Инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэл хөтөлбөр нь нийт 16 долоо хоног (1
хичээлийн семестр)-оос бүрдэх бөгөөд тус бүр 3 удаагийн уулзалт (лекц болон
семинар), 2 удаагийн бие даалт (төслийн шинэчлэлийн талаар)-аас бүрдэнэ.
CDIO-н байгууллагаас боловсруулсан инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн
хөтөлбөр нь хамгийн их туршилт хийдэг, уг сорилтоороо сурагчдад мэдлэг олгох
зарчмын дагуу явагдана. Томскийн Политехникийн Их Сургууль, Cкольтеч,
Уралын их сургууль, Авсрахан их сургууль, Москвагийн физик, технологийн
байгууллага, Томскийн удирдлага болон радио электроникийн сургууль зэрэг
ОХУ-ын 6 байгууллагаас, Чалмерс технологийн их сургууль, KTH(Швед), Делфттехнологийн их сургууль (Нидерланд), Данийн техникийн их сургууль,
Массачусетийн технологийн байгууллага (USA) зэрэг гадаадын 5 байгууллагаас
нийт ОХУ-н HEI-ийн 27 экспертүүд хамтран CDIO санаачилгыг нэвтрүүлэх
талаар хөтөлбөр бэлтгэж, заах арга зүй болоод сургалтын материал
боловсруулсан байна. CDIO стандартыг хамгийн амжилттай хэрэгжүүлсэн их
сургуулиудыг аваад үзвэл, оюутнуудыг тусгай лабораторийн орчинд буюу
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инженерийн ажлын байранд асуудал шийдвэрлэх сургалтын аргад суурилсан
хөтөлбөр болох уулзалт хэлбэрийн (Face to face) сургалтын аргыг хэрэгжүүлсэн.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН, ДАВУУ ТАЛ
“Инженерийн сургалтын хөтөлбөрт CDIO стандартыг ашиглах” хөтөлбөрийг
2013-2014 оны хаврын хичээлийн хөтөлбөрт хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Анхны
биечлэн уулзах сургалтын (M1) модуль 2014 оны I сард Чалмерсийн технологийн
их сургууль (Швед, Готенбург)-д хэрэгжиж, дараагийн (M3) модуль III сард
Томскийн политехникийн их сургуульд, 3-дахь удаагийн модуль (M5) нь V сард
Скольково шинжлэх ухаан технологийн байгууллагуудад хэрэгжсэн юм.
Интернетэд суурилсан видео сургалт (M2) ба (M4) модулиуд 2014 оны II сард
Томскийн политехникийн их сургуульд мөн хэрэгжсэн. Хэрэгжүүлсэн сургалтын
бүтэц, гарын авлага, материал бүгд Томскийн политехникийн их сургуулийн
сайт(http://cdio.tpu.ru/) дээр тавигдсан байгаа. Ажил олгогчид энэхүү
шинэчлэлийн хөтөлбөрийн үр дүнд оюутнуудын чадвар дээшилсэн, асуудлыг
нэгтгэн дүгнэх, шийдвэрлэх чадвартай болсон талаар дурдаж байсан юм.
Хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх аргыг доорх байдлаар ангилсан. Үүнд:
 Сургалтын шинэчлэл болон үүний гэдрэг холбоо
 Оюутнуудын гүйцэтгэлийг үндэслэн багш нар уг хөтөлбөрийг үнэлэх
 Нийт CDIO хэрэгжүүлсэн ОХУ-н их сургуулиудын төслийн үр дүн
Програмд хамрагдсан сурагчдын өөрчлөлт, үр дүн
Сургалтын баг 24 менежер болон ОХУ-ийн HEIs-ийн 12 сургагч багшийн
бүрэлдэхүүнтэй ажилласан бөгөөд ажил үүргийн хувьд дараах байдлаар ангилж
үзсэн. Үүнд HEIs-ийн профессор (нийт сургагчдын 43%), HEIs-ийн захиргааны
ажилчид (нийт сургагчдын 38%), HEIs-ийн албаны менежер (нийт сургагчдын
29%), инженерийн сургалт заах арга зүйч (нийт сургагчдын 5%). Энэхүү
категорийн дагуу албан тушаалтан бүрийн хөтөлбөрт гүйцэтгэх үүрэг өөр өөр
байна. Хөтөлбөрийн сургагч багш бүр 1-5 (хамгийн өндөр оноо нь 5) хүртэлх
оноогоор дүгнэх эрхтэй бөгөөд доорх хүчин зүйлээс хамаарч үнэлгээ хийгдэнэ.
Үүнд:




хамааралтай
байдал
(инженерийн
хөтөлбөрийн
шинэчлэлтэй
хамааралтай эсэх),
дадлага хийх (ямар төрлийн материал, ямар төрлийн мэдлэг, чадвар
ашиглах),
шинэлэг байдал (мэдлэгийн хүрээ өргөжсөн эсэх, шинэ санаачилга гарсан
эсэх).

CDIO-ийг хэрэгжүүлсэн их сургуулиудын багш ажилчдын бараг тал хувь CDIOийн төлөөлөгч болон нэгдсэн бөгөөд тэд CDIO сургалтын хөтөлбөрийн
шинэчлэл, өөрчлөлтийг судалж, танилцсан юм. Багш ажилчдын хөгжлийн
хөтөлбөрийн үр дүнг Хүснэгт 1-д харууллаа(CDIO-ийн гишүүн болсон HEIs-ийн
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ажилтан болон CDIO-д нэгдээгүй ажилчдын харьцуулсан үзүүлэлт). Ерөнхийдөө
сургагч багш нар бүх үзүүлэлтэд өндөр оноо авсан. Төлөвлөгөөний дагуу CDIOийн гишүүн болсон HEIS-ийн ажилтан шинэлэг санаа, дадал туршлагын хэсэгт
бусад гишүүн бус ажилчдаас бага зэрэг доогуур үзүүлэлт авсан байсан.
Нөлөөлөх хүчин зүйл
Хамааралтай байдал
Шинэлэг санаа
Дадал, туршлага

Хүснэгт 1. Хөтөлбөрт хамрагдсан сургагч нарын үр дүн
HEIs – CDIO-ийн гишүүд
HEIs - CDIO-ийн бус
гишүүд
4,51
4,48
4,01
4,30
4,23
4,56

Мөн хөтөлбөрийн хамааралтай байдал хэсэгт 2 бүлэг хоёулаа адил өндөр
үзүүлэлттэй жагссан юм. Тиймээс сургагч багш нарын ирүүлсэн саналын дагуу
ОХУ-н инженерийн боловсролд нэн шаардлагатай байгаа сэдвүүдийг дурдаж,
эдгээрийг дэлгэрүүлж судлах шаардлагатай байна гэжээ. Үүнд:
 CDIO стандарт 3. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах (сургалтын
40%),
 CDIO стандарт 7. Нийлмэл арга, туршлага боловсруулах (сургалтын 30%),
 CDIO стандарт 2. CDIO хөтөлбөрийн дагуу хөтөлбөрийн зорилт, үр дүнг
тодорхойлох (сургалтын 20%),
 CDIO стандарт 5. Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлага (сургалтын 20%),
 CDIO Standard 8. Сургалтын идэвхтэй аргууд (сургалтын 20%).
Хэд хэдэн төрлийн нэмэлт сэдвийг тусгах боломжтой гэдгийг сургагч багш нар
тодорхойлсон байна. Үүнийг ангилж үзвэл:




Хувь хүн болоод багийн ажиллагаа, манлайлал, бизнесийн ухааны
талаарх ойлголт хуучны инженерийн ухааны боловсролын агуулгад
багтдаггүй
байсан.
Харин
эдгээрийг
сургалтын
хөтөлбөртөө
нэвтрүүлснээр төгсөгчдийн бие даах чадвар, өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэнэ
гэж үзэж байгаа тул эдгээр ойлголтуудыг загварчилж, үр дүнг тооцоолох
ОХУ-н боловсролын салбарыг тогтвортой байлгах томоохон хэмжээний
үйл ажиллагааны хүрээнд ОХУ-н HEIs-ийн хөтөлбөрийг шинэчлэх
менежмент боловсруулах

Багшийн хөтөлбөрийн зөвлөмж, дүгнэлт
Багшийн хөтөлбөрийн судалгааг ганцаарчилсан ярилцлага, сургалтаар заагдсан
сэдвийн хүрээнд хийсэн ажлын тайланг дүгнэх байдлаар гаргасан юм. Багш
нартай хөтөлбөрийн шинэчлэлтэд өгөх зөвлөмжийн талаар ярилцсан бөгөөд
үүнийг нэгтгэвэл:
 CDIO стандартыг ОХУ-н их сургуулиудад нэвтрүүлэх үед тулгараад буй
асуудлууд, практик судалгаа хийх үед тулгамдаж байсан асуудлууд
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Хөтөлбөрийн үед оюутнуудыг дүгнэх, өөрөөр хэлбэл өгөгдсөн даалгавраа
шалгах үед багш нарт тулгарах асуудлууд
Сургагч багш нараар гүйцэтгэгдсэн төслийн давуу тал болоод сул талыг
тодорхойлох

Багш нарын гаргасан дүгнэлт, харьцуулалтыг энэхүү судалгааны ажилд бүгдийг
жагсаах боломжгүй тул хамгийн чухал асуудлын талаар бичье. Багш нар энэхүү
төслийг оюутнуудад заах явцад олон шинэ санал санаачилга, бүтээлч ажил хийх
санаачилга гаргасан бөгөөд боловсрол шинэчлэлийн хөтөлбөр амжилттай
хэрэгжиж дууссан. Үүний хажуугаар зарим шинэ санааг турших явцад хүссэн үр
дүндээ хүрэхгүй байх тохиолдол байсан. Тиймээс туршилтийг илүү дэлгэрүүлэн
хийж тестийн үр дүндээ дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна. Инженерийн
хөтөлбөрийн шинэчлэлийг илүү нарийн төлөвлөх, CDIO стандартыг хэрэгжүүлэх
ажлыг олонд түгээх ажлыг өргөн хүрээнд явуулахын тулд төслийн үйл
ажиллагааг тодорхой хугацааны интервалаар авч судлах, төслийн зорилтот
төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажлуудын амжилттай болон амжилтгүй хэрэгжсэн
аргуудыг судалж үзэх шаардлагатай байгаа юм. Сургалтын явцад маш олон
төрлийн туршилт хийж олон зүйлийн талаар сурч авах боломжтой учраас
Инженерийн хөтөлбөрийн шинэчлэлд боловсролын салбараас хамгийн их
анхаарал хандуулах шаардлагатай. Багш нарт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад
тулгарсан хамгийн том асуудал бол сургуульд хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр
шинэчлэлийн ажилд тэдний хийх үндсэн үүргийг тодорхой тусгаж өгөөгүй байсан,
үүнээс үүдэн сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнд тэдний эзлэх үүрэг хариуцлага
тодорхой бус байсан юм. Энэ сөрөг хүчин зүйлийг бууруулахын тулд өөрөө
өөртөө дүн шинжилгээ хийх, хөтөлбөрийг бие даан үнэлэх хэрэгтэй болов уу.
CDIO гишүүд-ОХУ-н их сургуулиудад хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүн
ОХУ-н боловсролын салбарт CDIO-н зарчмыг ашиглан хөтөлбөрийн шинэчлэлт
хийснээр ажил олгогч болон ажилтан хоёрыг холбож өгөх гүүр нь болдог учир
энэхүү хөтөлбөр нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Захиргааны ажилчид СDIO
хэрэгжүүлсэн их сургуулиудаас мэргэжлийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийн чанарын
талаар судалгаа явуулсан юм. Асуулгын зорилго нь үндсэндээ:
 ОХУ-н их сургуулиудад хэрэгжүүлсэн инженерийн хөтөлбөрийн
шинэчлэлийн зорилго болоод үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, гол
хүндрэлүүдийг жагсаах,
 ОХУ-н их сургуулиудад нэвтрүүлсэн боловсролын шинэчлэлийг CDIO-ийн
консепцтэй хэрхэн хослуулсан уялдаа холбоог тодорхойлох
ОХУ-н 10 их дээд сургуулиудаас 15 төрлийн санал асуулга явуулсан юм. Үүний
үр дүнд ОХУ-н их сургуулиудад CDIO ашигласан инженерийн шинэчлэл
хөтөлбөр нь маш өргөн хүрээг хамарсан байсан юм. Өөрөөр хэлбэл олон
төрлийн чиглэлийг хамарсан (бакалавр болон магистрын судалгаа, шинжилгээ),
өөр өөр мэргэжлийн хүмүүс хамрагдсан байсан юм. ОХУ-н их сургуулиуд
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CDIOконсепцийг инженерийн шинжлэх ухаан, менежмент, хүмүүнлэгийн салбарт
хэрэгжүүлсэн байсан юм. Өргөн хүрээг хамарсан CDIO санаачилга нь сурагч
болон багш 2-ууланд нь нэлээд төвөгтэй байсан ба энэ тохиолдолд зөвхөн
мэргэжил хөгжүүлэх сургалтын тухай биш CDIO нийгэмлэгийг нийтэд нь авч үзэх
шаардлагатай болж байгаа юм. CDIO-н хэрэглээний талаар нарийн судалж,
дэлгэрэнгүй хэлэлцэж, ярилцах нь оюутан болон багш нарт энэхүү үл ойлголцлыг
арилгах, шаардлагыг ойлгоход чухал нөлөөтэй гэж дүгнэжээ. Хүснэгт 2-т CDIO
стандартын ОХУ-н дээд боловсролын байгууллагад ашиглах шаардлагатай
гэдгийг харууллаа.
Хүснэгт 2. CDIO стандартын ОХУ-н дээд боловсролын байгууллагад ашиглах
шаардлага
Үүрэг
Нийт оюутнаас
ирсэн
хариултын %
Заах арга зүйн дутмаг байдал
54%
Эдийн засгийн хомсдол
52%
Багш нарыг идэвхжүүлэх ажил дутмаг байх
48%
Багш нарын мэдлэг ур чадвар дутмаг байх
74%
Сургалтын процесст олон нийтийг хамруулж чадахгүй байх
39%
Өөрчлөлтөд суурилсан системийг байгууллагад ашиглахад үүсэх
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх (бүтцийн хувьд ялгаатай их сургуулиуд
63%
хоорондын хамтын ажиллагаа)

Хүснэгт 2-т үзүүлснээр CDIO стандартыг дээд боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх
үед тулгарсан асуудлыг жагсаасан бөгөөд үүнд багш ажилчдын мэдлэг дутмаг
байдал, мөн ялангуяа бүтэц зохион байгуулалтын ойлгомжгүй байдал нь нэлээд
өндөр хувийг эзэлж байсан юм. Мөн асуулгад оролцсон оюутнууд лекц болон
семинарын үед шинэчилсэн хөтөлбөрийн төлөвлөгөө, заавар, гарын авлага
бэлтгэх, энэ гарын авлагад хийх сорилтын ажлын зорилт, гүйцэтгэх ажлын
жагсаалт, төлөвлөгөө зэргийг агуулсан байвал тохиромжтой гэж үзжээ.
Судалгаанд оролцсон хүмүүс “Инженерийн боловсролд CDIO стандартыг
ашиглах” төслийн хүрээнд инженерийн шинэчлэлийн програмын дагуу
боловсруулсан материал, гарын авлагыг ашигласан. Уг гарын авлага нь их
сургууль бүрийн хөтөлбөрийн онцлогийг тусгасан байсан. Хүснэгт 3-т
“боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн аль хэсэг нь танай сургуульд хамгийн
тохиромжтой байсан вэ” гэсэн асуултын хариултыг харууллаа.
Хүснэгт 3. ОХУ-н их сургуулиудад явуулсан судалгаа болох “Боловсрол шинэчлэлийн
хөтөлбөрийн аль хэсэг хамгийн их хэрэгцээтэй шаардлагатай байсан бэ” асуултын
хариулт
Боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн нөлөө
Нийт судалгаанд
оролцогчдын
эзлэх хувь
1.1. Инженерийн сургалт болон үйл ажиллагаа
22%
1.2. CDIO стандартын бүтэц
35%
1.3. CDIO стандарт 1. Инженерийн сургалтын агуулгад CDIO-г тусгах
33%
1.4. CDIO стандарт 1. Инженерийн сургалтын агуулгад CDIO-г тусгах
71%
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2.1. CDIO стандарт 3. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
2.2. CDIO стандарт 4.”Инженерийн удиртгал” хичээлийн хэсэг
3.1. CDIO стандарт 5. Зохион бүтээх хэрэгжүүлэх дадлага
3.2. CDIO стандарт 6. Инженерийн ажлын байр
3.3. CDIO стандарт 7. Нийлмэл сургалтын арга, туршлага
3.4. CDIO стандарт 8. Идэвхтэй сургалтын арга.
4.1. CDIO стандарт 11. Сургалтын явцын үнэлгээ
4.2. CDIO стандарт 12. Хөтөлбөрийн үнэлгээ
5.1. CDIO стандарт 9. Багш нарын CDIO ур чадвар
5.2. CDIO стандарт 10. Багш нарын заах арга зүйн чадамж

83%
29%
71%
29%
64%
64%
74%
32%
31%
41%

Хүснэгт 3-т үзүүлснээр хамгийн их ашиглагдсан материал бол модуль төслийн
багшийн гарын авлага (1.4, 2.1, 3.1, 4.1 бүлэг) байсан бөгөөд энэ материалуудад
багш ажилчдын ажлын зааврыг дэлгэрэнгүй багтаасан байсан.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
Дээрх судалгааны дагуу оролцогч талуудаас ирсэн саналыг үндэслэн
“Инженерийн сургалтын хөтөлбөрт CDIO-г ашиглах” төслийн хөтөлбөр дахин
шинэчлэгдсэн. Энэхүү өөрчлөлтийг ерөнхийд нь 3 бүлэгт хувааж үзэж байгаа юм.
Үүнд:
 Хөтөлбөрийн модуль, бүлгүүдийн агуулга
 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх технологи, хэрэгжүүлэх арга
 Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний систем
Модуль хэсгийн шинэчлэл
Оролцогчдын ирүүлсэн саналын дагуу шинэчилсэн хөтөлбөрийн хичээлийн лекц,
семинарын агуулгад дараах сэдвүүдийг нэмж оруулсан. Үүнд:
ОХУ-н боловсролын стандарт болон олон улсын инженерийн боловсролын
хэрэгцээ шаардлага, харьцуулалт: CDIO стандарт, олон улсын магадлан
итгэмжлэгдсэн AEER зөвлөмж, EUR-ACE болон ABET зөвлөмж
CDIO-г ОХУ-н боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх ажил цаашлаад ОХУ-н
боловсролын салбарын хууль эрх зүйн тогтоомж батлуулах, хуулийн хүрээг
бататгах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх салбар луу чиглэсэн
CDIO стандартын дагуу боловсруулсан боловсролын шинэчлэлийн арга барил,
тактикийн хөгжүүлэлт, зорилгоо тодорхойлох, нөөц бололцоогоо үнэлэх
Үүнээс гадна бакалавр болон магистрын судалгааны ажлын хэд хэдэн сэдэв
хөтөлбөрт нэмэгдэж орсон. Үүнд: Уралын их сургуулийн бакалаврын судалгаа,
Сколтекийн магистрын судалгаа, Астрахан
их сургуулийн хүмүүнлэгийн
салбарын програмчлалын судалгаа
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх технологийн шинэчлэлт
Шинэчилсэн хөтөлбөрийн сэдэв, бүлэг тус бүрийн агуулгууд өмнөх хөтөлбөрийн
бүтэцтэй ерөнхийдөө адилхан байсан. Нэмэлт сэдвүүдийг оруулж хөтөлбөрийн
108

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

хүрээг тэлсэн ч сэдвүүдийн агуулгыг нэгтгэж, багцлах байдлаар хөтөлбөрийн
ачааллыг нэмэгдүүлэхгүйгээр зохион байгуулах боломжтой байсан. Юуны өмнө
их сургуулиудаас ирсэн саналын дагуу хөтөлбөрийг бүлэг болгон хувааж бүлэг
тус бүр CDIO-д тулгамдаад буй асуудлын талаар шийдвэрлэнэ. Хоёрдугаарт
хөтөлбөрийн уулзалтын хэсэгт багш нар сургалтыг ахалж, оюутнууд идэвхтэй
сургалтын арга болох танин мэдэх, туршилт хийх байдлаар оролцоно. Үүнээс
цааш энэхүү сургалтын арга нь ОХУ болон олон улсын сургалтын арга (асуудал
шийдвэрлэх аргад суурилсан, төсөлд суурилсан, хам сэдвийг хамарсан
сургалтууд )-уудтай адил хэрэгжинэ. Гуравдугаарт бүлэг тус бүр оюутнуудыг бие
дааж ажиллах бодит жишээн дээр суурилсан судалгааны ажилд хамруулна.
Бодит жишээн дээр суурилсан судалгааны ажил гэдэг нь ОХУ болон олон улсын
салбар бүрийг хамарсан их сургуулиудад тулгарсан асуудал, тодруулбал
шинэчилсэн хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх, шинэ санал санаачилгыг хэрэгжүүлэх,
төсөлд суурилсан сургалтын хөгжүүлэлт гэх мэт.Туршилтад суурилсан
сургалтын үед оюутнууд багаар ажиллах бөгөөд боловсролын шинэчилсэн
хөтөлбөрийн дагуу оюутнууд нэг нэгнээсээ суралцаж, мэдлэгээ хуваалцах
үүрэгтэй. Гэвч зарим төрлийн туршилтын хөтөлбөрийн үед оюутнууд
ганцаарчлан ажиллах, бие даан дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх(асуумж,
хэлэлцүүлэг, хувь хүний судалгааны дүгнэлт) шаардлагатай байдаг. LMS Moodleдээр идэвхтэй хэлэлцүүлгүүд байдаг бөгөөд энэ нь лиценз шаарддаггүй
сургалтын платформ юм. Оюутнууд тодорхой сэдвийн хүрээнд хоорондоо санал
бодлоо хуваалцах, сэтгэгдлээ үлдээх боломжтой байдаг.
Үнэлгээний нэмэлт аргууд
Багшаас өгсөн төслийн үндсэн 4 модулийн гүйцэтгэлд үндэслэн оюутнуудад
сертификат олгогддог. Хөтөлбөрийн үнэлгээний системд орсон үндсэн өөрчлөлт
нь ижил түвшний үнэлгээний аргыг нэвтрүүлсэн юм. Ингэснээрээ сурагчид
мэдлэгээ хуваалцах, нэг нэгнээсээ суралцах, хоорондоо хэлэлцүүлэг өрнүүлэх,
өөрсдөө шийдэлд хүрэх давуу талтай.
ДҮГНЭЛТ
Их сургуулийн захиргаа, хөтөлбөрийг боловсруулагч, багшлах боловсон хүчин
зэргийн даган мөрдөж буй инженерийн боловсролын CDIO арга нь инженерийн
чадварыг дээшлүүлэхэд нөлөөлсөн бөгөөд хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг зөв
тодорхойлох, шинэлэг сургалтын технологи ашиглан хүссэн сургалтын үр дүндээ
хүрч чадсан. “Инженерийн сургалтын хөтөлбөрт CDIO стандартыг ашиглах”
сэдэвт багшлах бүрэлдэхүүний хөгжлийн хөтөлбөрийн боловсруулалт болон
хэрэгжүүлэлтийн зорилго нь CDIO аргаар инженерийн боловсролын системтэй
шинэчлэлд зориулсан ОХУ-ын их сургуулиудын эрдэм шинжилгээний болон
захиргааны ажилтнуудыг цогц сургалтыг зохион байгуулах юм. CDIO стандартыг
сургалтын хөтөлбөртөө амжилттай нэвтрүүлсэн ОХУ болон олон улсын их
сургуулиудын туршлагад үндэслэн хөтөлбөрийг хөгжүүлсэн. Хөтөлбөрийн
үргэлжлэх хугацаанд (2014 оны 1-5-р сар) чанарын үзүүлэлтийг шалгах
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системийг хэрэгжүүлсэн юм. Энэхүү системдсурагчид, багш нар болон ОХУ-н
CDIO гишүүд хамрагдсан. Хөтөлбөр шинэчлэлд оролцогчдод хөтөлбөрийн
агуулга тохирч байсан бөгөөд хөтөлбөрөөс гарсан үр дүн өндөр байсан.
Оролцогч талуудын санал, зөвлөмжийн дагуу хөтөлбөр нь ихээхэн сайжирсан.
ОХУ-ын их сургуулиудад боловсролын үйл ажиллагааны шинэчлэлтэй
холбоотой хэд хэдэн төслүүд туршигдсанаар, багш суралцагчдын хоорондын
хамтын ажиллагаа, харилцааны талаарх өөрсдийн шилдэг туршлагыг
тодорхойлж чадсан. Судалгаанд оролцогчдын санал асуулгын дагуу
хөтөлбөрийн хамгийн том амжилт нь ОХУ-ын багшлах боловсон хүчинг
инженерийн боловсролын хөгжүүлэлтэд анхаарлыг хандуулж, сэдэлжүүлсэн
явдал юм.
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CDIO ЗАГВАРААР БИЧИЛ ДОЛГИОНЫ ХЭЛХЭЭ ХИЧЭЭЛИЙН ЗААХ АРГЫГ
ШИНЭЧЛЭХ НЬ
Rongqiang Li, Guohong Du, Ling Yang
School of Electronic Engineering, Chengdu University of Information Technology,
Chengdu, 610225, China
ХУРААНГУЙ
CDIO инженерийн боловсролын үзэл баримтлалд суурилсан зарим заах аргын
үзэл баримтлал, заах арга ба үнэлгээний арга нь өмнө заагдаж байсан бичил
долгионы хэлхээний EDAхичээл дээр гарч ирсэн асуудалд анализ хийх байдлаар
шинэчлэгдсэнээс гадна үүнд тохирсон туршилтын ажлууд нэмэгдсэн. Эхлээд
багш сургалтын агуулгад шинэчлэл хийхдээ хамгийн түгээмэл үйлдвэрлэлийн
програм хангамж Ansoft HFSS програм хангамжийг сонгосон ба одоо бичил
туузан төхөөрөмж ба субстрат нийлмэл долгион хөтлүүр (SIW) төхөөрөмжүүдийг
хичээлийн агуулгадаа өргөн ашиглаж байна. Дараа нь оюутнуудхоорондоо
харилцан ярилцаж нэгэндээ заах замаар бичил долгионы симуляцийн програм
хангамж HFSS-ийн үндсэн хэрэглээг маш хурдан ойлгох болно. Үүнээс гадна
оюутнууд сургалтын явцад болон хичээлийн дараа зарим CDIO төслийг
дуусгахын тулд зарим нэг жижиг баг бүрдүүлэх болно. Эцэст нь, багш хоёр өөр
багт нэг CDIO төслийн даалгавар өгөх ба тэдний хэн илүү сайн хийж дуусгасныг
сонгоно. Энэ заах аргын шинэчлэл нь оюутнуудынтөсөөллийн чадвар, зохион
бүтээх ба шинийг санаачлах чадвар, багаар хамтран ажиллах чадвар,
зорилгодоо хүрэх чадвар гэх мэтийг зааж сургадаг юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO mode, Microwave Circuit EDA, Mutually motive method, Teaching reform
ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO инженерийн боловсролын аргахэлбэр нь олон улсын инженерийн
боловсролын шинэчлэлийн сүүлийн үеийн ололтуудын нэг ба 2005 оноос хойш
танилцуулагдсаны дараа Хятадын инженерийн боловсролд гүн гүнзгий нөлөө
үзүүлж эхэлсэн байдаг. Оюутнууд нь санаачилгатай, идэвхтэй байж
хичээлүүдээр үзсэн мэдлэгээ ашиглан онолын мэдлэг, технологи ба туршлагыг
төслөөр олж авах ба өсөж дэвших амьдралын циклийг бүтээж бий болгохдоо
CDIO-ийн Бодож сэтгэх, Зохион бүтээх, Хэрэгжүүлэх, Ажиллуулах, Бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэх аргуудыг ашиглана. Энэ нь бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх, шинийг
санаачлах, багийн хамтын ажиллагааны чадвар ба тогтвортой хөгжих чадвар
зэргийг нэгтгэсэн мэдлэг, чадваруудыг ашиглахад оюутнуудыг сургах
зорилготой. Электроник мэдээллийн шинжлэх ухаан батехнологийн салбарын
зорилго нь электроник мэдээллийн шинжлэх ухаан ба технологийн онолын
мэдлэг, туршилт хийх чадвартай, RF, бичил долгионы хэлхээ ба системүүд,
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электроник, мэдээллийн системийн судалгаа, зохион бүтээх, хөгжүүлэх, хэрэглээ
ба менежментийн талаар тодорхой мэдлэг эзэмшсэн дэвшилтэт инженер
техникийн ажилтнуудыгхөгжүүлэх гаргах юм. Компьютерын загварчлал нь
хүмүүсийн зохион бүтээсэн процесс, шинж чанарыг удирдан үнэлэхийн тулд
компьютерын системийн бүтэц, функц, шинж чанар, дэд системүүдийг
ашигласан динамик ба бодит байдлын хуулбарлалт юм. Компьютерын
загварчлалын технологи нь уур амьсгал, талбай, цагийн хязгааргүйгээр эдийн
засгийн хэмнэлттэй, нууцлалтай, дахин давтан хийх засварлах боломжтой гэсэн
давуу талуудыг үзүүлдэг. Бичил долгионы EDA хичээл нь электроник мэдээллийн
технологийн салбар дахь компьютер симуляцийн хэрэглээг таниулах ба уг
хичээлээр оюутнууд нь олон талт характеристикуудтай бичил долгионы идэвхгүй
хэлхээнүүд ба антеннуудыг загварчлахад цахилгаан соронзон симуляцийн
програм Ansoft HFSS-ийг ашиглаж сурна. Заах арга зүйг сайжруулахдаа заах
арга зүйн шинэчлэлийг CDIO инженерийн боловсролын санаачилгаарБичил
долгионы EDA хичээл дээр жишээ болгон боловсруулахдаа заах арга зүйн
агуулга, заах аргууд, хөтөлбөрийн шинэчлэлийн үнэлгээний аргын 3 аспект,
оюутны шинээр санаачлах чадварт суралцуулах, зохион бүтээх, багаар ажиллах
гэх мэт одоогийн хэрэглэж байгаа боловсролын аргын асуудлууд ба дутагдалтай
талуудыг шийдсэн.
ОДООГИЙН ЗААХ АРГУУДЫН АСУУДАЛТАЙ ТАЛУУД
Хоцрогдсон заах арга:
Электроник болон харилцаа холбооны хөгжилтэй бичил долгионы хэлхээний
агуулга нь үргэлж цуг хөгжиж дэвшиж байдаг.Металл долгион хөтлүүрт
төхөөрөмжөөс бичил туузан дамжуулах шугамын төхөөрөмжүүд төдийгүй
нэгтгэгдсэн долгион хөтлүүрийн төхөөрөмжүүд хүртэл хөгжөөд байна. Мөн
хөрсний бүтэц, нийлмэл бүтэц, LTCC бүтэц гэх мэт дэвшилтэт технологиуд нь
эдгээр төхөөрөмжүүдэд ашиглагдаж байна. Хэдийн тийм боловч манай заах арга
зүйн агуулга нь зарим хуучин төхөөрөмжүүдийн симуляцийг хадгалсаар байгаа
нь нийгмийн ба үйлдвэрлэлийн зарим шаардлагууд байгаатай холбоотой юм.
Дан ганц заах арга арга:
Энэ хичээлд багш зааж, оюутан компьютер дээр ажиллах буюу уламжлалт заах
аргыг ашигладаг. Багш нар эхлээд симуляцийн програмын үндсэн шинж чанар,
ажиллагааг заах ба оюутнууд багшийн зааварчилгын дагуу компьютер дээрх
алхмын дагуу гүйцэтгэнэ. Энэ заах арга нь оюутнуудад уг програмын сурахад
сонирхолгүй болгох ба тэд хэрхэн бусад асуудлыг шийдвэрлэх чадвар эзэмшиж
чадахгүйгээс гадна хичээлийн дараа бие даан зарим туршилтын асуудлуудыг
шийдэх чадахгүйд хүрнэ.
Уламжлалт үнэлгээний аргыг дагаж мөрдөх
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Хичээлийн уламжлалт шалгалт нь ирц, гэрийн даалгавар гэх мэт нэмэлт
оноогоорба хуучны үнэлгээний арга болох тестийн үнэлгээг ашигладаг. Гэвч энэ
нь програм хангамжийн симуляцийн хичээлд тохиромжгүй, учир нь уг хичээл нь
оюутнуудад програм хангамж ашиглан асуудлыг шийдвэрлэх чухал чадварыг
олгох ба оюутнуудын програм хангамжийг ашиглах чадвар нь хичээлийн
үнэлгээний чухал хэсэг болно.
Туршилтын ажил хэт бага
Бичил долгионы EDA нь бүрэн туршилтын дагнасан хичээл ба энэ нь бичил
долгионы хэлхээний симуляц, анализын үйл явцын байнга хөгжүүлэлт
сайжруулалт хийгдэж байдаг. Одоогийн заах арга хэлбэр нь туршилтын ажил
багатай байдгаас оюутнууд симуляцийн хичээл ба бодит бүтээгдэхүүний уялдаа
холбоог ялгаж ойлгож чаддаггүй.
CDIO АРГААР ХИЧЭЭЛИЙНАГУУЛГА БА ЗААХ АРГЫН ШИНЭЧЛЭХ НЬ
Бичил долгионы EDA хичээлийгCDIO инженерийн боловсролын арга хэлбэрээр
шинэчилсэн ба CDIO инженерийн боловсролын үзэл баримтлал нь заах аргын
үйл ажиллагаанууд нь уян хатан, оюутан төвтэй боловсролын тогтолцоо руу
чиглэсэн болон оюутнуудын урам зориг, санаачилгатай байдал, шинийг бүтээх
чадварыг хөгжүүлэх байдлаар боловсруулагдсан байх ёстой.
Орчин үеийн шаардлагад нийцүүлсэн сургалтын арга
Бичил долгионы хэлхээний EDA нь олон нийтийн эрэлт хэрэгцээ, салбарын чиг
хандлагуудтай нягт холбогдсон хичээл байх бахичээлийн агуулга нь технологийн
шинэчлэлээ даган шинэчлэгдэж байх ёстой. Багш нар CDIO төслийг
хэрэгжүүлэхдээ онолын үндэс суурийг машсайн тавих, хамгийн түгээмэл програм
хангамж хэрэглэх, цаг тухайд нь шинэчилсэн аргаар заах, онолын мэдлэг ба
инженерийн технологийг ашиглах хэрэгтэй. Бичил долгионы технологийн
салбартай холбогдолтой бизнест өргөн хэрэглэгддэг програм хангамж хайхын
тулд бид олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийсэн ба энэ нь оюутнууд
сургуулиа төгссөний дараа ажиллахдаа богино хугацаанд өөрийн гүйцэтгэх
ажилдаа дасан зохицох боломжийг олгох юм. Түүнээс гадна, бид хэд хэдэн их
сургуулиуд, судалгааны хүрээлэнгүүдэд мөн судалгаа хийснээр тэдгээрийн
голчлон ашигладаг бичил долгионы симуляцийн програм хангамжуудыг хайж
олсон ба оюутнууд ирээдүйн ахисан түвшний сургуулиудад суралцахад чухал
давуу тал болж байгаа юм. Дээрх 2-ыг үндэслэн, бид төгсгөлөг элементийн арга
(FEM) дээр суурилсан 3-н хэмжээст цахилгаан соронзон долгионы инженерийн
симуляцийн програм хангамж болох Ansoft HFSS програм хангамжийг сургалтын
програм хангамжаар сонгосон. Бид голчлон бичил туузандамжууллын шугам,
субсрат нэгдсэн долгион хөтлүүр дамжууллын шугам зэрэг дээр суурилсан бичил
долгионы бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгосон ба энэ ньбичил долгионы хэлхээний
багасаж байгаа ба нэгдэж байгаа ирээдүйн чиг хандлагатай нийцэж байна.
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Багаараазаах арга
Бид оюутнуудын багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэхийн тулд 5 оюутны
бүрэлдэхүүнтэй багийг бий болгосон. Энэхүү хичээлээр бид зарим CDIO төслийг
багийн гишүүдээрээ ярилцаж шийдэх, хэрэгжүүлэх даалгавар өгдөг. Хичээлийн
дараа оюутнуудад багаараа хуваагдан, CDIO төслийн даалгаврыг багийн
гишүүддээ хүлээлгэн өгч тус бүрийн ажил үүргийг хуваарилан зааж өгөх
шаардлагатай. Мөн багийн оноонд хувь хүний өөрийн амжилт томоохон хувьд
тооцогдоно. Энэхүү CDIO төслийг багаар хэрэгжүүлэх нь оюутнуудын
харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах, төслийн зохион байгуулалт болон
удирдах чадварыг сайжруулах үр дүнтэй арга юм.
Бодит жишээн дээр заах арга
Багш заах явцдаа бичил туузан ба субстрат нийлмэл бичил долгионы бүтэц
суурьтай шүүрүүд юмуу антеннууд гэх мэт бичил долгионы бүрэлдэхүүнээс
төлөөлөл болгон сонгон аваад жишээ болгон оюутнуудад Ansoft HFSS програм
ашиглан тодорхой жижиг ажил гүйцэтгэж үзүүлнэ.Жишээ нь 2 хэт том хэмжээтэй
SIW хоолойтой субстрат нийлмэл долгион хөтлүүрийншүүрийнгеометрийн
бүтцийгЗураг 1-д үзүүлэв.

Зураг 1. Агаарын хайрцагтай хэт том хэмжээтэй SIW шүүрийн симуляторын загвар

Зураг 2. Хэт том хэмжээтэй SIW шүүрийн s-параметр

Бид эхлээд HFSS програм хангамжийн орчинд ажиллах талаар ба SIW шүүрийн
бүтцийн онцлогийг тайлбарлаад дараа нь загвар гаргах үйл явцыг харуулахдаа
компьютер ашиглах ба эцэст нь загварын дараах боловсруулалтыг
танилцуулдаг.Загвар гаргаж дууссаны дараа бид агаарын хайрцагны хэмжээг
тодорхойлох зэрэг загвар гаргах явцад алдаа гарах магадлалтай хэсгүүдийг
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танилцуулдаг. Бодит хэлхээний SIW шүүр нь металлхамгаалах хайрцагтай ба
бид хайрцагны хэмжээнээс хамааруулан агаарын хайрцагны хэмжээг авдаг
эсвэл субстратын зузаанаас 6-10 дахин өндөр байхаар агаарын хайрцгийг авдаг.
Металл хамгаалах хайрцаггүй шүүрийн хувьд шууд агаарт ил байх ба бид бичил
туузан антенны агаарын хайрцагтай ижил загварыг ашигладаг.SIW шүүрийн
гадаад металл хэсэг нь агаарын хайрцагтай харьцангуй долгионы уртын ¼-ээс
багагүй байна. Энэ шүүрийн загвар дууссаны дараа симуляцийн ажлаа эхлэх ба
симуляц хийсний дараах S-параметрийг Зураг 2-т үзүүлсэн; энд 2 өөр хэт том
хэмжээтэй хайрцагны төрлүүдийг төрөл 1, төрөл 2 гэж тэмдэглэсэн. CDIO
инженерийн боловсролын арга хэлбэрийн эхний шат нь ерөнхий төсөөлөл юм,
тиймээс хичээлийн танхимд багш нар хичээлийн агуулга ба CDIO төслийн
асуудлаар зарим асуудал шийдвэрлэх даалгаврыг оюутнуудад өгнө. Хичээл заах
явцад алдаа гарсан тохиолдолд бид оюутан тус бүрд дахин ажиллах, алдааг
олох, бусад оюутнуудад энэ үйл ажиллагааныхаа талаар танилцуулахыг хүсдэг.
Хэрвээ оюутнууд даалгаврыг гүйцэтгэж чадаагүй тохиолдолд бид багийн бусад
гишүүдэд нэмэлтээр үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх даалгавар өгдөг. Багаараа уг
даалгаврыг гүйцэтгэсний дараа тэдгээрийн гүйцэтгэлд тохирсон оноог нэмж
өгдөг. Хичээлийн дараа зарим CDIO төслүүдийг хувиарлах ба нэг юмуу хоёр
багуудыг төслийн гүйцэтгэлийг тайлбарлуулдаг ба дараагийн хичээлд ярилцах
ажлын даалгавар өгдөг. Оюутнууд багаараа төслөө хийх нь оюутны бүтээлч
орчныг өргөжүүлээд зогсохгүй оюутнуудад сургалтын үр дүнг ил тодоор харуулах
мөн оюутны харилцааны ур чадвар ба багаар ажиллах чадварт суралцуулах ач
холбогдолтой юм. Уг харилцан урамшуулах жишиг сургалтын арга нь
одоогийнодоогийн үйлдвэржилтийн хөгжлийн чиг хандлагатай нийцэж байгаа ба
энэ нь оюутнуудын урам зориг ба идэвхтэй оролцоо сайжруулахаас гадна
инженерийн туршилтад инженерийн асуудлуудыг шийдвэрлэх чадварыг бий
болгох, хувь хүний чадамжуудыг сайжруулах гэх мэт давуу талуудтай байна. Энэ
арга нь цэвэр CDIO-ийн сурган, заах аргазүйн философийг ашигласан.
Туршилтын үйл явцыг үр дүнтэй болгох нь
Оюутнуудын инженерийн чадварыг сайжруулахын тулд хичээлдээ зарим
CDIOтөслийн хэрэглээний жишээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Бичил долгионы
бүрэлдэхүүнхэсгүүдийн симуляцийг хийж дууссаны дараа бид дараагийн үйл явц
болохтестлэх үйл явцыгтайлбарлах ба оюутнуудад бодит биетээр
харуулна.Зураг 3-т SIW шүүрийгтомруулсан хэмжээгээр жишээ болгон харуулсан
байна. Энэ бодит биет нь оюутнуудадсимуляцийн загварыг хялбар ойлгох,
илүүсонирхолтойгоор сурахад түлхэц болох баоюутнуудын бичгийн болон бодит
инженерийн чадварыг сайжруулахад оршино.
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Зураг 3. SIW шүүр

Үнэлгээний аргын шинэчлэлт
Бичгийн шалгалтын уламжлалт арга нь оюутнуудын зөвхөн онолын
мэдлэгийгшалгадаг байсан нь оюутнуудын бүх талын чадварыг шалгахад
хүндрэлтэй байсан.Тиймээс бид CDIO инженерийн сургалтын арга зүйгээр Бичил
долгионы хэлхээ EDA хичээлийн үнэлгээний аргыг сайжруулсан. Нийт үнэлгээ нь
явцын оноо, компьютерын туршилтын оноо ба нийлмэл зохион бүтээх үйл
ажиллагааны оноо гэсэн 3 хэсгээс тогтоно. Явцын үнэлгээ нь нийт онооны 30%ийг эзлэх ба ирц идэвх,бүтээл,танхимын гүйцэтгэл зэргээс бүрдэнэ. Ирцийн оноо
нь оюутны хичээлд ирэх ирцээс гадна цагтаа ирсэн эсэхээр үнэлэгддэг бол
бүтээл нь хичээлийн дараа CDIO төслийн гүйцэтгэсэн байдлыг үнэлнэ. Харин
танхимын гүйцэтгэл нь багийн хэлэлцүүлэг дээр үндэслэгдэх ба хувь хүний болон
багийн гүйцэтгэл гэж ангилагддаг. Компьютерын туршилтын оноо нь нийт онооны
40%-тай тэнцүү байх бөгөөд компьютер дээр гүйцэтгэх ажлын шаардагдах
агуулгын гүйцэтгэлийн үнэлгээ байна. Үнэлгээ нь хувь хүн болон багийн оноо гэж
хуваагддаг. Хувь хүнийг үнэлэхдээ туршилтад ашиглагдах суурь мэдлэгээр нь ба
даалгаврын гүйцэтгэлийг хүн бүрээс асууж үнэлдэг. Харин багийг үнэлэхдээ
туршилтын агуулгыг өргөжүүлэх маягаар явуулсан ба багийн гишүүд өөр
хоорондоо туршилтад шаардлага бүхий бичил элементүүдийн талаар хэлэлцэж
санал солилцож байгаа байдлаар үнэлдэг. Туршилтын үеэр тэд HFSS програм
хангамжийг ашиглан таамаглалаа улам бататгаж багаараа туршилтын тайлангаа
илтгэдэг. Нийлмэл зохион бүтээх үйл ажиллагааны оноо нь нийт онооны 30%тай тэнцүү байна.CDIO инженерийн боловсролын шаардлагын үзэл
баримтлалаар нийлмэл зохион бүтээх үйл ажиллагаа нь оюутнуудын төслийн
багуудад 2 бүрэн хэмжээний CDIO төслүүдийг гүйцэтгэх даалгаврыг өгдөг ба
багш оюутнуудад маш сайн загвар гаргахад нь тусална. Уг даалгаврын бүрэн
дууссаныг илэрхийлж чадах агуулга нь симуляцийн загвар, симуляцийн үр дүн,
туршилтын тайлан зэргээс бүрдэнэ. Бусдаасаа илүү загвар гаргаж түүнийгээ
бүрэн дуусгаж чадсан оюутнуудын хувьд бид тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг
шалгаж, үйлдвэрлэдэг ба бусдад сурталчлан, оюутнуудыг урамшуулдаг.
Нийлмэл зохион бүтээх үйл ажиллагаа нь оюутнуудыг өөрсдийн мэдлэгээ
ашиглан өмнөө тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжуудыг олгож, бодож
сэтгэх, шинийг санаачлах, багаар хамтран ажиллах чадваруудыг нь хөгжүүлдэг.

116

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зураг 4. Шинэчлэлийн өмнөх болон дараах харьцуулсан үр дүн

ДҮГНЭЛТ
CDIO боловсролын философийн зорилгоньоюутнуудын цогц чанарыг
сайжруулахад анхаарч оюутнуудын инженерийн хэрэглээний ур чадвар ба
шинийг санаачлах ур чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.Мэдээллийн Технологийн
Ченгду Их Сургуулийн Электроникийн инженерийн сургууль ньCDIO инженерийн
боловсролын аргаар оюутнуудын чанар, зохион бүтээх, шинийг санаачлах ур
чадвар, багаар ажиллах чадвар, зорилгодоо хүрэх чадвар зэргийг хөгжүүлэхдээ
“Бичил долгионы хэлхээ EDA” хичээл дээр жишээ болгон сургалтын агуулга, заах
аргууд, үнэлгээний аргууд дээр шинэчлэл хийсэн. Шинэчлэлийг хийсний үр дүнд
“Бичил долгионы хэлхээ EDA” хичээл ньэлектроник мэдээллийн инженерийн
сургалтын системд голлох үүрэг гүйцэтгээд зогсохгүй бид цаашлаад бусад
хэрэглээ суурьтай электроник мэдээллийн инженер технологийн бакалаврын
оюутнуудад энэ аргаар хичээлээ шинэчлэн орох нь зүйтэй юмаа гэсэн дүгнэлтэд
хүрсэн.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Edward, F. C., Johan, M.,Soren, O., & Doris, B. (2007). Rethinking engineering
education: the CDIO approach. New York: Springer.
Chen, M., Xie, M.Y., & Yang, D. Y. (2014). Integrated active learning implementation
in CDIO practical course for massive population. Proceedings of the 10th International
CDIO Conference, University Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain,1-8.
Холбогдох зохиолч
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МЕХАТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН
ТӨСЛИЙН БҮТЦИЙН ХИЧЭЭЛД CDIO АШИГЛАСАН ТУРШЛАГА
Yan Shen
School of Control Engineering, Chengdu University of Information Technology,
Chengdu, 610225, P.R.China
ХУРААНГУЙ
Мехатроникийн инженерийн бакалаврын төгсөгчдөд бодит амьдрал дээрх
инженерийн асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварыг суулгах,мехатроникийн
инженерийн авьяас чадварыгхөгжүүлэх, мехатроникийн инженерүүдийг татахын
тулд үйлдвэрлэлийн салбарын эрэлт хэрэгцээтэй нийцүүлэх зэрэг боломжийг
олгохын тулдбидМехатроникийн инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт CDIO
аргачлал болон роботын технологид нийцсэн шинэ төслийн бүтцийг судалж
туршсан.Юуны өмнө мехатроникийн инженерийн одоогийн сургалтын
хөтөлбөрийг судалж дүн шинжилгээ хийсэн. Үүний дараагаар роботууд дээр
суурилсан шинэ төслийн бүтцийг илүү боловсронгуй болгон сургалтын
хөтөлбөрийн бүтцийг шинэчилсэн. Эцэст нь бид шинэчилсэн сургалтын
хөтөлбөрөө Мэдээлэл Технологийн Ченгду Их Сургууль(CUIT-Chengdu University
of Information Technology)-д нэвтрүүлсэн. Оюутнуудаас авсан санал асуулгын үр
дүнгээс харахад оюутнууд бодит амьдрал дээр тулгарч болох асуудлуудыг
шийдэхийн тулд өөр өөр шинжлэх ухааны аргачлалуудыг ашиглаж чадаж байна.
Нөгөөтээгүүр, энэ нь заах арга зүйн хувьд үнэтэй туршлага болохоос гадна,
ирээдүйн мехатроникийн инженерүүдэд шаардагдах бүхий л ур чадваруудыг
хөгжүүлэхэд тусална.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO, Mechanical engineering undergraduate, project architecture, problem-solving
ability, Standards: 1, 2, 5, 8, 11.
ТАНИЛЦУУЛГА
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарууд асар хурдацтай өөрчлөгдөн өсөж
хөгжихийн хэрээр тэдгээр салбаруудад ажиллах туршлагатай, чадвартай техник
болон тухайн мэргэжлийн тал дээр өндөр мэдлэгтэй ажиллах хүчний эрэлт
хэрэгцээ ихэссээр байна(Mirks K,et al., 2014). Гэсэн ч шинээр төгсөгчид туршлага
болон мэдлэг дутмаг байдгаас болж салбартаа болон бусад компаниудад ажилд
ороход асар хүндрэлтэй байдаг нь оюутан болгоны санааг зовоосон асуудал
болдог билээ. Өндөр боловсрол болон салбарын эрэлт хоёрын хоорондох зааг
ялгааг багасгахын тулд маш олон их дээд сургуулиудад CDIO аргачлалыг
сургалтын хөтөлбөрт нь оруулж, Мэдээлэл Технологийн Ченгду их сургууль
(CUIT-Chengdu University of Information Technology)шиг идэвхтэйгээр өөрчлөн
шинэчлэх хэрэгтэй юм (Shao J, etal., 2013).
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CUIT нь БНХАУ-ын Сичуан мужид оршино. CUIT нь ихэвчлэн сургалтын чанарыг
сайжруулахын тулд онол дээр тулгуурлан урт хугацааны турш дадлагажуулан
боловсрол олгохыг зорьдог(Shen Y,et al., 2014). CUIT-ийн чухал мэргэжлүүдийн
нэг бол мехатроникийн инженерийн мэргэжил ба өсөн нэмэгдэж буй хүн амын
амьдралын аюулгүй байдал болон чанарыг хангах бүтээгдэхүүн, системүүдийг
хөгжүүлэх ажиллуулах гэсэн эрхэм зорилготой ирээдүйн мехатроникийн
инженерүүдийг хөгжүүлэх зорилготой. Учир нь энэ мэргэжил нь нийлмэлолон
талт салбарын нэгдэл бөгөөд төгсөгчдөөс өргөн хүрээний мэдлэг, мэргэжлийн ур
чадвар болон системтэй сэтгэн бодох чадваруудыг шаарддаг. Тийм ч учраас
CDIO санаачилгын дагуу сургалтын хөтөлбөрөө шинэчилсэн ба зарим ололт,
амжилтыг гаргаж чадсан. Гэхдээ энэ сургалтын хөтөлбөрийн боловсролын
зорилго, зорилт нь зарим талаараа тодорхой бус байсан. Одоогийн зорилго,
зорилт:
(1) Оюутнууд нь бүтээгдэхүүн зохион бүтээх, хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх,
засварлахад механик болон электроникийн инженерийн суурь мэдлэг олгох.
(2) Оюутнуудад механик болон бусад салбарт мэргэжлийнхээ карьерт амжилт
гаргах бат бэх суурийг тавьж өгөх.
(3) Дүн шинжилгээ хийх, инженерийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, бие даан
суралцах, насан туршдаа суралцах чадваруудыг эзэмшүүлэх.
(4) Оюутнуудын дэлхий нийтийн асуудлуудыг танин мэдэх чадварыг хөгжүүлэх.
(5) Ёс зүйн болон мэргэжлийн хариуцлагыг ойлгох ухамсар суулгах.
(6) Оюутнуудын бичгээр болон амаар харилцах чадварыг өндөр түвшин
хөгжүүлэх.
(7) Оюутнуудыг багаар ажиллах чадварт сургах
Одоогийн зорилго, зорилттой нийцэх сургалтын хөтөлбөр механик болон
электроникийн инженерийн мэдлэгүүдийн нэгдэл байсан.Багш нар нь бүхий л
багшлах хугацааны туршдаа хичээлийн хөтөлбөрөө нарийн гаргах, хичээлийн
агуулгын дагуу хичээлээ нухацтай заах, оюутнуудад олон бие даалт/ даалгавар
өгөх, олон тооны туршилтын ажлууд хийлгэх, оюутнуудад зориулан сонгомол
тестүүдийг зохиох зэрэгт анхаарна. Үүний зэрэгцээ, бидоюутнуудад өгсөн зарим
төслүүдийг бодит инженерийн орчноос өөр орчинд хийлгэдэг. Энэ нөхцөлд
оюутнууд хичээлийг хүлээн авахдаа идэвхгүй сул байдаг. Оюутнууд онол болон
бодит байдал хоёрыг хооронд нь холбож чадахгүй байгаа нь том асуудал юм.
Үнэн хэрэгтээ, оюутнууд бодит инженерийн асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвар нь
суларчзарим чадвар нь хөгжихгүй байгааг хүснэгт 1-т харуулав. Мехатроникийн
инженерийн оюутнуудын инженерийн ур чадвар мэдлэгийг сайжруулан
хөгжүүлэх, нийгмийн хэрэгцээнд нийцсэн шинэ боломжуудаар хангаж өгөхийн
тулд(Daniels, et al., 2011) одоо байгаа сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийг шинэчилж,
шинжлэх ухаан технологитой хослуулсанCDIO аргачлалын үзэл баримтлал,
хичээлийн хөтөлбөр, стандарт дээр тулгуурлан шинэ төслийн бүтцийг судалж
турших шаардлагатай байна. CUIT-ийн мехатроникийн инженерийн мэргэжил
дээр боловсролын шинэчлэл ба туршилт хийсний дараа эдгээр замуудаар
оюутнуудад оюутнуудын суралцах сонирхлыг өдөөх, тэдний идэвх санаачилга
болон ухамсрыг дээшлүүлэх, сургалтын чанарыг үр ашигтай болгох зэрэг дээр
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анхаарсан. CUIT-ийн мехатроникийн инженерийн төгсөгчдийн мэдлэг болон
мэргэжлийн ур чадварбодож байснаас илүүтэй сайжирч байгаа нь илт мэдэгдэж
байна.
Хүснэгт 1.Хуучин сургалтын хөтөлбөр дахь оюутнуудын чадварууд болон хандлага
Оюутнуудын хандлага болон ур чадвар
Тийм
Үгүй
Мэдлэгээ хэрэглэх
*
Зохион бүтээх болон гүйцэтгэх
*
Туршилтын өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх
*
Програмын дэд хэсэг болон системийг зохион бүтээн хөгжүүлэх
*
Багаар ажиллах чадварыг эзэмшүүлэх
*
Дадлага ажлын инженерийн үндсэн ур чадвар
*
Орчин үеийн дэвшилтэт хэрэгсэл ашиглах
*
Инженерийн асуудлыг шийдвэрлэх
*
Нийгмийн болон хүний хэрэгцээнд нийцсэн систем болон бүтээгдэхүүнийг
*
гарган хөгжүүлэх
Дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх
*
Технологийн хязгаарлагдмал болон боломжуудын талаар гүнзгий ойлголт олж
*
авах
Үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан шаргуу ажиллаж сайн мэргэжилтэн болох
*
Олон нийттэй харилцах чадвараа хөгжүүлэх
*
Бие даан суралцах чадвар болон насан туршдаа суралцах чадвар эзэмших
*

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЦИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ
Зорилго, зорилтууд
Өнөө үед роботууд нийгмийн хөгжилд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Робот
бол энгийн мехатроникийн бүтээгдэхүүн. Роботуудыг нийгмийн хэрэгцээтэй
уялдуулан хөгжүүлэхийн тулд бид юуны өмнө робот технологи болон мэдлэгтэй
нэгтгэсэн мехатроникийн инженерээр төгсөгчдийн боловсролын зорилго,
зорилтыг шинэчилсэн. Бид оюутнуудад мехатроникийн инженерийн суурь мэдлэг
өгөх, шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийж сургах, ёс зүй, нийгэм, эдийн
засгийн хувь хүний үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулах, бүтээлч, шинийг
санаачлагч чадварыг хөгжүүлэх зэрэг зорилтуудыг тавьсан. Төгсөгчид нь
роботын загвар боловсруулах, шинээр зохион бүтээх, хөгжүүлэх, удирдах болон
системийг нэгтгэх чадвартай байх ёстой. Энэ зорилго, зорилтуудын дагуу CDIO
санаачилгад тулгуурласан бакалаврын түвшний мехатроникийн инженерийн
мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг бид тодорхойлсон.
Роботод суурилсан шинэ сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц
Бид бакалаврын түвшний механик инженерийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг
тодорхойлсны дараа сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийг дахин боловсруулсан ба
зураг 2-т үзүүлэв. Шинэ сургалтын хөтөлбөрийн загвар нь оюутнуудын суралцах
хугацаандаа тасралтгүй хөгжсөөр байх хөтөлбөрийн үр дүнг бий болгож байгаа
юм.Онолын заах арга зүйгээр бид хөтөлбөрөө ерөнхий суурь боловсролын
хичээлүүд, мэргэжлийн хичээлүүд, тусгай платформ гэсэн гурван төрөлд
хуваасан. Загвар бүр нь оюутны өргөн хүрээний мэдлэг, ур чадварт хүрэхэд
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туслах модулиуд буюу хичээлүүдийг агуулна. Мөн одоогийн сургалтын
хөтөлбөрийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг агуулсан хичээлүүдийг тодорхойлсон.
Тусгай платформ дээр бид роботын үндэс, үйлдвэрлэлийн робот, механик ба
электроникийн систем, эргономик зэргийг багтаасан роботуудад суурилсан
бүхий л төрлийн тусгай мэдлэгийгдэвшүүлсэн байдаг. Мэргэжлийн хичээлүүд нь
янз бүрийн роботуудын онолын мэдлэгийг ойлгоход оюутнуудад тусалдаг.

Зураг 1. Бакалаврын түвшний мехатроникийн инженерийн оюутны мэдлэг, ур чадвар
болон хандлага

Зураг 2. Шинэ сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц

121

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

ТӨСЛИЙН БҮТЭЦ
Практик сургалтад, бид төсөлд суурилсан бүтцийг боловсруулсан. Энэ нь 3
хэсгээс бүрдэнэ: 1) Сургалтын хөтөлбөрийн загвар болон туршилт, 2) роботын
загвар, үйлдвэрлэл ба интегралчлал, 3) төгсөлтийн төслийн ажил. Практик
сургалтаа сайжруулахын тулд бид роботын платформууд гэх мэт янз бүрийн
загваруудыг гаргасан(Зураг3). Эдгээр нь бидний боловсролын шинэ санаачилгыг
дэмжих ба оюутнуудынидэвхтэй, багт суурилах, практик төслийн ажлууд,
нийлмэл туршилтуудыг хийхэд дэмжлэг болно.

Зураг 3. Роботын загварууд

Сургалтын хөтөлбөрийн загварболон туршилт
Сургалтын хөтөлбөрийн загвар ба туршилт нь хичээл бүрийн зорилго, зорилт,
агуулгатай уялдаатай.Энэ хэсэгт бид оюутнуудадтуршилтын ажлын даалгавар
өгөх ба хөтөлбөрийн загвар ба туршилтаар инженер сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.
Жишээ нь зураг 4-т үзүүлсний дагуу "Механик болон электроникийн удирдлагын
систем" хичээлийн оюутнуудыг санамсаргүйгээр багт хуваан, өгөгдсөн зааврын
дагуу замыг даган явах ухаалаг машиныг бүтээх даалгавар өгдөг. Энэ хичээлд
оюутнууд хэрхэн удирдлагын системийг програмчлах талаар мэдлэгтэй болдог.

Зураг 4. Ухаалаг автомашин

Роботын загвар, үйлдвэрлэл ба интегралчлал
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Роботын загвар, үйлдвэрлэл ба интегралчлал нь CDIO аргачлалтай маш сайн
уялддаг ба энэхүү аргачлал нь дөрвөн үе шатнаас бүрдэнэ: График дүрслэл,
механик бүтцийн зохиомж, удирдлагын системийн загвар ба инноваци. 4 үе
шатыг 4 семестрийн турш зохион байгуулна. Энэ үйл явц нь маркетинг, төслийн
менежмент, шийдвэр гаргах, тайлан бичих, аман илтгэл зэрэг энгийн онолын
мэдлэгээс гадна суурь мэдлэг сайтай байхыг оюутнуудаас шаарддаг. Бид 4 үе
шатыг 4 семестрттус тус хэрэгжүүлнэ. Оюутнуудыг багуудад хуваах ба өгсөн
зааврын дагуу бүтэн семестрийн турш энэ төсөл дээр ажиллана.Мөн багууд тус
тусдаа судалгаа хийн, төлөвлөгөөний дагуу лекцүүдэд суун, хичээлдээ идэвхтэй
оролцон, багшийн удирдлага дор хичээллэнэ. Багуудыг тайлан бичих, төслийн
үр дүнгээ илтгэх, төслийн асуудлыг амжилттай шийдвэрлэснээс хамааран
дүгнэнэ. График дүрслэл үе шатанд оюутнууд роботын холбоос загвар, тодорхой
бүтцийн талаар сурна. Оюутнууд инженерийн зураг төслийн хичээлээр роботын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэмжээлэх шаардлагатай ба тэдгээрийг дүрслэхдээ 3D
програм хангамжийг ашиглана. Механик бүтцийн зохиомж үе шатанд өмнөх үе
шатанд боловсруулсан 3D загварын дагуу оюутнууд роботын тодорхой бүтцийг
загварчлахыг оролддог. Энэ үе шатанд, оюутан тус бүр нь өөр хоорондоо маш
сайн холбогдсон эд ангиуд, тэдгээрийн угсралтыг хийж дуусгах ёстой.
Удирдлагын схемийн дагуу оюутнууд хяналтын системийн техник болон програм
хангамжийг хийх электрон эд ангиудыг сонгоно. Инновацийн загвар үе шатанд,
дээр дурдсан 3 аргачлалыг нэгтгэсэн роботын шинэ загвараа хийнэ. Бид сайн
бүтээгдэхүүн гаргаснаар оюутнуудад урам зориг өгөөд зогсохгүй бусад
оюутнуудыг судалгааны ажилд хэрэглэгдэх бодит бүтээгдэхүүнээр хангах юм.
Энэ үе шатанд бид оюутнуудад CUIT-тэй хамтран ажилладаг үйлдвэр болон
компаниудад дадлага хийх онцгой боломжуудыг санал болгодог. Үйлдвэрүүд
болон компаниуд оюутнуудын тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд тусалдаг.
Төгсөлтийн төсөл
Энэхүү төгсөлтийн төсөл нь сургалтын хөтөлбөрийн сүүлийн үе шат бөгөөд 12
долоо хоногийн сургалт юм. Бакалаврын төгсөлтийн төсөл нь оюутныг
инженерийн бодит асуудлуудыг шийдвэрлэх ба бүх мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг
нэгтгэхийг шаарддаг. Бакалаврын төгсөлтийн төсөл нь сургууль болон үйлдвэр,
эсвэл сургалт болон мэргэжлийн ажлын байр хоёрын хоорондох гүүр болж
өгдөг.Төгсөлтийн ажлын төсөл нь мөн оюутнуудад тохирсон ажлын хамтрагч олж
өгөх, анхны ажлыг амжилттай эхлүүлэх чухал гарц юм.
ОЮУТНЫ АМЖИЛТ
Мехатроникийн инженерийн шинэчлэлийн багийн бүх багш нар шинэчлэлийн
ажлыг хийх даалгавартай ажиллаж байна. Шинэчлэл хийгдэхээс өмнөх болон
дараах үеийн оюутнуудаас авсан санал асуулгын үр дүнд харьцуулалт хийсэн.
Бид хоёр анги сонгож, санал асуулга авсан. 2013 оны анги ньшинэ сургалтын
хөтөлбөр, 2012 оны анги нь хуучин сургалтын хөтөлбөрийг ашигласан.2012 оны
анги болон 2013 оны ангиудаас нийт 80 асуултаар санал асуулга аван, үнэлгээг
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хийсэн. Зураг 5-т үзүүлснээр, үнэлгээний үр дүнгээс харахад зарим ур чадвар нь
сайжирсан байна. Үүнд харилцааны чадвар илт сайжирч, асуудал шийдвэрлэх
гэх мэт ур чадваруудын үнэлгээ нь өссөн байна. Энэхүү төслийг гүйцэтгэснээр
онолыг практик дээр хэрэгжүүлэх, өөрийн сонирхсон сэдвээр ажиллах
боломжийг өгч байгааг оюутнууд онцолсон. Оюутнуудын хувьд энэ нь маш их
эерэг нөлөө үзүүлсэн гэж бид үзэж байна.

Зураг 5. Шинэчлэл хийхээс өмнөх болон дараа үеийн харьцуулсан үр дүн

ДҮГНЭЛТ
Өнөө үед дээд боловсрол нь олон талтай ба олон зорилго бүхий үйл явц
юм.Хэрвээ их сургуулиуд нь сургах хугацаандаа оюутнуудыг үйлдвэрлэлийн
төслүүдээр хангаж өгвөл, оюутнууд идэвхтэй судалгаанд хамрагдан маш сайн
боловсрол эзэмших болно. Бодит инженерийн орчин нь тэдний оюун ухааныг
өргөжүүлэх, онол болон практикийн мэдлэгүүд нь нэгтгэгдэх, цагийг үр ашигтай
өнгөрүүлэх, хугацаанд нь багтаан ажиллуулж сургах ба маш олон чадваруудыг
хөгжүүлнэ.Энэхүү олон алхамт төслийн даалгаврыг оюутнуудад өгснөөр
үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг ухамсарласан шинийг
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санаачлагч сайн мэргэжилтэн бэлтгэхийн тулд бид маш сайн сургалтаар хангах
бүрэн боломжтой юм.
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CDIO АРГУУД АШИГЛАН ШЕРИДАНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН
ХӨТӨЛБӨРТЭЙМАТЕМАТИК БОЛОН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ
НЭГТГЭХ НЬ
Farzad Rayegani, Ramin Ghalati
School of Mechanical and Electrical Engineering & Technology, Sheridan College,
Ontario, Canada
ХУРААНГУЙ
Шериданий Коллеж нь Шериданий Их сургууль болж байгаа энэхүү шилжилтийн
үе нь CDIO стандартыг Шериданий инженерийн хөтөлбөрт эхнээс нь хэрэгжүүлэх
маш сайхан боломжийг олгож байгаа юм. Бид төсөлд суурилсан сургалт ба
зохион бүтээх-хэрэгжүүлэх дадлага туршлага гэх мэт идэвхтэй сургалтын
аргуудааринженерийн хөтөлбөртэй математик болон шинжлэх ухааны
хичээлийн нэгтгэсэн жишээг харуулах ба энэ нь техникийн мэдлэгийн хүрсэн
түвшин ба инженерийн асуудлыг таних, асуудал шийдвэрлэх, туршилт ба
мэдлэгээ бататгах, системтэй сэтгэн бодох, хувь хүний чадвар ба хандлагууд,
багаар ажиллах ба харилцааны ур чадвар гэх мэт CDIO ур чадвар, хандлагуудыг
цаашид сайжруулах боломжийг олгох юм. Математик болон шинжлэх ухааны
хичээлийн хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлыг хангахын тулд инженерийн
хөтөлбөртэй түүнийг зөв уялдуулах мөн (механик) инженерийн сургалтын үр дүн
дээр математик болон физикийн хичээлийн сургалтын үр дүнгүүдийг уялдуулах,
үр дүнг үнэлэх, санал асуулга авах гэх мэт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж
байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO Implementation, Project Based Learning, Bus Structure, Integration of Math and
Science in Engineering, Curriculum Mapping, CDIO Standards: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO аргыг хэрэглэн оюутнуудад инженерийн бодит төслөөр дамжуулан
математикт болон шинжлэх ухааны хичээлүүдийг суралцах бололцоог олгодог
(CDIO Standards 5, 7, 8) (Ghalati, 2014). Шеридан нь инженерийн зэргийн
хөтөлбөрийн хөгжүүлэлтдээ CDIOаргачлалыг ашиглахаар сонгосон ба
Шериданий Их Сургуулийн өргөн хүрээтэй суурь нь (Zebudsky et al., 2014) CDIO
стандартууд болон хандлагуудтай нэгдсэнээр энэхүү шинэчлэлийн эхний үе шат
тавигдаад байна.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД, ОДООГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ БА
ИРЭЭДҮЙ
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Энэ ажлаар бид хоёр зүйлийг зорилго болгосон. Нэг нь Шериданий инженерийн
хөтөлбөрүүдэд математик болон физикийн хичээлүүдийн сургалтын үр дүнг
тусгах ба нөгөө нь эдгээр хөтөлбөрүүдnay инженерийн хичээлүүдтэй математик
болон физикийн хичээлүүдийгнэгтгэх зорилгоор “Холбоотой бүтцийн төсөл”-ийг
танилцуулсан. Одоогоор, механик инженерийн хөтөлбөрт уг ажил нь хийгдсэн ба
хэрэгжүүлэлтийн шат нь их сургуулиуд, коллежууд, Онтариогийнсургалт,
судалгааны яамны зөвшөөрлийг хүлээж байна.
МАТЕМАТИК БОЛОН ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДИЙНУЯЛДАА
Уг уялдаа холбоог гаргах нь математик болон физикийн хичээлүүдийн сургалтын
үр дүнгүүдийг хөтөлбөрт заагдаж байгаа бүх хичээлүүдтэй холбох бололцоог
олгоно.Энэ мэдээлэл нь инженерийн хүрээний хичээлийн төлөвлөгөөг
сайжруулах, төсөл болон даалгавруудыг хөгжүүлэх, математик болон физикийн
хичээлүүдийн зорилтот түвшинг тогтоох зэрэгт ашиглаж болно. Түүнчлэн, дээрх
үзэл баримтлал алдагдвал, эсвэл математик болон физик хичээлийн үзэл
баримтлалууд нь бүх хичээлүүдэд ашиглагддаггүй ба эдгээр уялдаа холбоог
ашиглан тэдгээрийг чиглүүлдэг.
ЗАГВАРХОЛБООТОЙ ТӨСЛҮҮД
Шериданий Механик Инженерийн зэрэг олгох хөтөлбөрт математик болон
физикийн хичээлүүдийг нэгтгэхийн тулд дөрвөн холбоотой төслийг санал
болгосон. Холбоотой төслүүд нь оюутнуудад нийлмэл идэвхтэй сургалтын
аргаар суралцах бололцоог олгодог (CDIO standards 8 & 9). Эдгээр загвар
төслүүдийг энд үзүүлэх ба CDIO ур чадвар ба хандлагуудыг мөн тусгасан байдаг:
инженерийн асуудлыг таних ба асуудал шийдвэрлэх, туршилт ба мэдлэгээ
бататгах, системтэй сэтгэн бодох, бүтээлч ба шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох,
хугацааны болон нөөцийн менежмент, багаар ажиллах чадвар ба харилцааны ур
чадвар.
Робот гарзохион бүтээх холбоотой төсөл
Робот гар зохион бүтээх холбоотой төсөл нь нэгдүгээр семестрийн оюутнуудад
робот гарыг загварчлал, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно.
Оюутнуудад механик гарыг хийхэд ашиглагдах материал болон холбоосны
функцүүд ба хэмжээснүүд тодорхой нөхцөлтэйгөөр өгөгдсөн байна. Холбоос нь
зохион бүтээх ажил эхлэхээс өмнө зарим статик болон динамикууддээр
загварчлагдах ёстой.

Зураг 1. Роботын гар зохион бүтээх холбоотой төсөл
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Төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд оюутнууд холбоосны тэнцвэрийн нөхцөлөөс
гарах тодорхой шугаман тэгшитгэлийн системийг МATLAB ашиглан бодох
хэрэгтэй.
Робот гарны замын оновчлол хийх холбоотой төсөл
Энэхүү төсөлд (Зураг 2), Шериданий механик инженерийн зэргийн хөтөлбөрийн1р курсийн оюутнууд өгөгдсөн зайд тодорхой багц зорилгыг гүйцэтгэхийн тулд,
хөдөлгөөний тодорхой хэмжээг давалгүйгээр, хамгийн бага цагийг зарцуулан
механик гарыг хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах хэрэгтэй болно.

Зураг 2. Робот гарын замын оновчлолын төсөл

Механик гар нь серво мотороор холбогдсон хоёр перпендикуляр холбоосноос
тогтоно, нэг нь эхний холбоосны төгсгөлд хэвтээ ба босоо серво моторуудтай
холбогдох бол хоёр дахь нь нөгөө холбоосны төгсгөлд баригчтай холбогдоно.
Оюутнууд серво мотор цагийн зүүний дагуу ба цагийн зүүний эсрэг эргэлдэх
хөдөлгөөн хийж чаддагийг харгалзан обьектуудаас янз бүрийн захиалга
даалгаврыг сонгон хамгийн богино хугацааны замыг тодорхойлж барих үйлдлийг
хийх MATLAB кодыг бичих шаардлагатай болно.
Агаарын хөдөлгүүрийн холбоотой төсөл
Агаарын хөдөлгүүрийн холбоотой төсөлд(Зураг 3) Шериданий механик
инженерийн зэргийн хөтөлбөрийн гуравдугаар семестрийн оюутнууд өгөгдсөн
таван цилиндрт агаарын хөдөлгүүрийн CAD зураг төсөл боловсруулалт
үйлдвэрлэл, программ гүйцэтгэлээр оролцоно. Төслийн санаа болон
хөдөлгүүрийн CAD загвар зэрэг нь Охио үндэсний их сургуулийн нэгэн магистрын
ажил дээр тусгагдсан байдаг (Neal, 2013).

Зураг 3. Агаарын хөдөлгүүрийн төсөл

Төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд, оюутнууд агаарын хөдөлгүүрт холбогдсон
дамжуулагч арааны өнцөг хурдыг тооцоолох шаардлагатай болно, түүнчлэн
арааны эргэлдэх пүрштэй хосолсон үеийн үет хөдөлгөөний анализыг хийх
шаардлагатай болно.
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Стирлинг хөдөлгүүрийн холбоотой төсөл
Автобус Төсөл Стирлинг Хөдөлгүүр (Зураг 4), Шериданий Механик Инженерийн
зэрэг олгох хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр семестрийн оюутнуудад

Зураг 4. Стирлинг хөдөлгүүрийн төсөл

Оюутнууд α-төрлийн Стирлинг хөдөлгүүрийн ажиллагааны загварыг
танилцуулах ба ингэхдээ CAD програм дээр өөрсдийн хөдөлгүүрийн загварыг
(урвуу инженерчлэл ашиглан), түүний дулааны динамик болон ажиллагаа
угсралтын хамт үзүүлэх даалгавартай. Хөдөлгүүрийн загварыг гаргахын тулд
оюутнууд адиабат нөхцөлд байгаа Стирлинг хөдөлгүүрийн дулааны динамикийн
гол тэгшитгэл болон хөдөлгүүрийн кинематикийг хамтран гаргах ба харгалзах
дифференциал тэгшитгэлийг тоон аргуудыг ашиглан бодох MATLAB кодыг
бичсэн байна. Оюутнууд дараа нь өөрсдийн үзүүлэлтийг бодит хөдөлгүүрийн
хэсгүүдийн заалтуудтай харьцуулан үзэж болох юм.
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CDIO АШИГЛАН ТОГТМОЛ ГҮЙДЛИЙН УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН
СИСТЕМХИЧЭЭЛИЙГШИНЭЧЛЭХ НЬ
Wang Liqiao, Wu Junjuan, Guo Zhongnan, Shen Hong, Sun Xiaofeng
School of Electrical Engineering, Yanshan University
ХУРААНГУЙ
Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем нь Электроникийн
инженерийн сургуулийн үндсэн хичээлийн нэг билээ. Энэ хичээл нь инженерийн
ухааны өргөн хүрээг хамардаг бөгөөд инженерүүдэд практик мэдлэг олгодог учир
CDIO-ийн заах арга зүйн загвар болгоход маш тохиромжтой. Хичээлийн
хөтөлбөрийн агуулгад нарийн судалгаа хийсний үндсэн дээр CDIO-ийн 5, 7, 8, 11р стандартын зөвлөмжийн дагуу 3-н түвшинт төслийг боловсруулсан. Төслийн
хүрээнд багш нарт хэлхээний зураглал, тогтмол гүйдлийн зураг өгөгдөж,
оюутнууд өөрсдөө электрон хэлхээг зохион байгуулж загварчлах ёстой.
Оюутнуудын суурь мэдлэг болоод өмнөх судалсан хичээлийн агуулгын хүрээнд
энэхүү төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй гэж үзэж байгаа
юм. Энэхүү төсөл нь оюутнуудын бие даах чадварыг хөгжүүлж, хэлхээ зохион
байгуулах чадварыг нэмэгдүүлэх, илүү мэргэжлийн түвшинд ажиллуулах
зорилготой. Төслийн хүрээнд оюутнуудыг баг болгон хувааж дараах зааврын
дагуу ажиллах юм. Үүнд: 1. Төслийн зорилго, энэ хэсэгт судалгааг хийх болсон
шалтгаан, судалгааны агуулга, зорилго, тулгарч буй асуудлууд, судалгааны
төлөвлөгөө, шийдвэрлэх асуудлууд зэрэг багтана. 2. Судалгааны тайлан, энэ
хэсэгт хэлхээг загварчлах, симуляци хийх, түүний үр дүн болоод тайланг PPT
бэлтгэж, үр дүнг тайлагнах юм. 3. Хэлхээг угсрах тестлэх, энэ хэсэгт хэлхээг
бодитоор угсарч, үр дүнгээ харна. Үүний дараа багш оюутан бүрд төслийн
ажиллагаанд оролцсон идэвх санаачилгыг харгалзан үзэж ажлын явцад тохирох
үнэлгээ өгнө. Оюутан шалтгаангүй хичээл таслах, чөлөө авахыг үл зөвшөөрөх
бөгөөд хичээлдээ цаг тухай бүр хамрагдах ёстой. Мөн хичээлд идэвх
санаачилгатай оролцсон оюутнууд нэмэлт оноо авах боломжтой. Хичээлийн цагт
оюутан даалгавраа өөрөө загварчилж, өөрөө зохион бүтээж үнэлгээгээ авах юм.
CDIO төслийг хэрэгжүүлснээр оюутнууд өөрсдөө даалгавраа хийж сурах маш том
дадлыг олж авахаас гадна багаар ажиллах чадвар, цаашдаа бие даах чадварыг
олж авах юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
DC Motor Drive and Control System, CDIO Teaching Mode, Teaching Reform, CDIO
Standards: 5, 7, 8, 11
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ТАНИЛЦУУЛГА
Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем нь Электрон
инженерийн сургуулийн үндсэн хичээлийн нэг юм. Энэ хичээлээр тогтмол
гүйдлийн моторын хурдыг зохицуулах систем болон үйлдвэрлэлийн
загварчлалыг үздэг билээ. Энэ нь инженерүүдийн өмнө нь судалсан онолыг
практикт ашиглах чухал холбоос хичээл болж өгөх ёстой. Өмнө нь энэхүү хичээл
нь ихэвчлэн онол дээр суурилдаг, практик судлах цаг бага байсан юм. Тиймээс
инженерүүдэд практик мэдлэг олгоход хуучны арга барил зохицохгүй байсан тул
шинэчлэх шаардлагатай байсан юм. 2008 онд Zha Jianzhong-ийн боловсруулсан
CDIO-ийн заах арга зүй нь оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх үеэс эхлэн төгсгөлийн цэг хүртэлх уялдааг ойлгож
таниулах, багаар ажиллах чадварыг дэмжих, практикт суурилсан маш их
өгөөжтэй арга юм. Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем
хичээл нь инженерийн ухааны өргөн хүрээг хамардаг бөгөөд инженерүүдэд
практик мэдлэг олгодог учир CDIO-ийн заах арга зүйн загвар болгоход маш
тохиромжтой юм. Энэхүү судалгааны ажлаар эхлээд Тогтмол гүйдлийн моторын
удирдлага, хяналтын систем хичээлийг уламжлалт аргаар заах судалгаа, дараа
нь CDIO төслийн онцлог шинж чанарын талаар эцэст нь дээрх аргуудын онцлог
давуу тал болоод нэгдсэн дүгнэлтийг гаргах болно.
СУРГАЛТЫН СИСТЕМ , УЛАМЖЛАЛТ ЗААХ АРГА ЗҮЙ
Сургалтын систем
Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем хичээл нь тогтмол
гүйдлийг хэрхэн тогтворжуулах талаар мэдлэг олгох маш чухал хичээл юм.
Энэхүү хичээлд хамрагдахын өмнө оюутнуудын эзэмшсэн байвал зохих
мэдлэгийг Зураг 1-т үзүүлэв. Зургаас үзэхэд оюутнууд Цахилгааны инженер,
автоматжуулалтын суурь бүх хичээл, ялангуяа эрчим хүчний электроник,
удирдлагын онол болон цахилгаан механикжуулалтын тухай ойлголтыг
хамарсан байх ёстой юм. Энэ хичээлийг үзсэний дараа холбогдох холбоос
хичээлийг Зураг 2-т харуулав. Зураг 1 болон Зураг 2-с харахад Тогтмол гүйдлийн
моторын удирдлага, хяналтын систем хичээл нь олон чухал ойлголтуудыг
холбосон чухал холбоос болох нь харагдаж байна.
Уламжлалт заах арга зүй
Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем хичээл нийт 56 цагийн
хичээл заагдах ёстой. Үүний 50 цагийн хичээл нь танхимд суурилсан, багш зааж,
сурагчид сонсох хэлбэрээр явагддаг. Үлдсэн 6 цагт лабораторийн хичээл ордог.
Лабораторийн хичээлээр оюутнууд багшийн заасан онолыг туршиж үзэх, гагнаас
хийх, хэлхээ угсрах зэрэг ажлууд хийгддэг. Энэ 6 цагийн лабораторийн хичээлээр
оюутнууд онолоор олж авсан мэдлэгээ бататгаж өөрсдөө бие дааж хэлхээ
угсрах, туршилт хийж, цаашид өөрсдөө хөгжүүлэлт хийх боломжгүй байдаг юм.
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Үүнээс гадна уламжлалт заах арга зүйд бас нэг дутагдалтай тал байна. Ерөнхий
эрдмийн хичээлүүдийг салбар бүрээс багш нар заадаг.

Аналог
электроник

Тоон
электроник

Удирдлагын
онол

Эрчим
хүчний
электроник

Тогтмол
гүйдлийн
моторын
удирдлага,
хяналтын
систем

Цахилгаан
механик

Компьютерын
үндэс

Хөрвүүлэлт

Зураг 1. Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем

Тогтмол гүйдлийн моторын
удирдлага, хяналтын систем

Компьютер ашигласан
удирдлага хяналтын систем

АС мотор тохируулгын
систем

Тэжээлийн үүсгүүр

Зураг 2. Тогтмол гүйдлийн моторын удирдлага, хяналтын систем

Үүний эцэст оюутнууд судалсан хичээлүүдийнхээ уялдаа холбоог тэр бүр ойлгож
чаддаггүй, цаашид оюутан инженерүүдэд тохиолддог асуудлуудыг шийдвэрлэх
чадвар дутмаг, багаар ажиллах чадваргүй болж байна. Тиймээс оюутнуудын
инженерийн чадварыг нэмэгдүүлэх, багаар ажиллах чадварыг дэмжихийн тулд
заах арга барилаа шинэчлэх шаардлага зайлшгүй тулгараад байгаа юм.
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CDIO ТӨСЛИЙН ТОГТМОЛ ГҮЙДЛИЙН МОТОРЫН УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН
СИСТЕМ ХИЧЭЭЛД НЭВТРҮҮЛСЭН ТУРШЛАГА
3 түвшинт төслийн танилцуулга
CDIO заах арга зүй нь өмнө нь дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой юм. 3н түвшинт төслийг CDIO 5, 7,8 болон 11 (LIU Si-yuan, et al, 2012) –р стандартын
дагуу боловсруулсан. Хэлхээний гүйдлийн хурдыг тогтворжуулна гэдэг нь
хэлхээг бүхэлд нь судалж, цогцоор нь авч үзэх юм. Тогтмол гүйдлийн моторын
удирдлага хяналтын систем хичээлээр үндсэндээ хэлхээг хэрхэн яаж оновчтой
зохион байгуулах вэ гэдэг талаар судална. Хичээл заах багшид уг хичээлийн
хүрээнд угсрах хэлхээний зураглал өгөгдөх боловч оюутнуудын өмнөх судалсан
хичээл болон мэдлэг дээр суурилан энэ хичээлийг сурагчид өөрсдөө бие дааж
хийж гүйцэтгэхэд хангалттай гэж үзэж байгаа юм. Мөн оюутнууд өөрсдөө
баяжуулж илүү сэтгэж хийх боломжтой талаар тусгасан. CDIO-ийн 5-р
стандартын дагуу 3-түвшинт төслийг хоёр ангилна. Үүнд 1. Анхан шатны аналог
хяналтын хэлхээ, 2. Ахисан түвшний тоон хяналтын хэлхээ.Эхлээд оюутнуудыг
групп болгож хуваагаад курсийн ажлын даалгавар өгнө. Оюутнууд энэ ажлын
хүрээнд хийгдэх судалгааны ажлыг түүхээс нь эхлээд хамааралтай бүрэлдэхүүн
хэсгийг судалд, энэ судалгааны ажлын зорилго, шийдвэрлэх асуудал,
төлөвлөгөө, цаашлаад ямар асуудлыг шийдвэрлэх, нэгдсэн дүгнэлт зэргийг
нарийн тусгасан төлөвлөгөө бичнэ. Мөн энэ судалгаанд оролцож буй гишүүн
бүрийн мэдээлэл, танилцуулга, судалгааны ажлын мөнгөн төсөв, уг ажлыг
хийхэд шаардагдах ажлын байр, нөхцөл зэргийг тусгасан байна. Үүний дараа
оюутнууд боловсруулсан хэлхээгээ программ дээр загварчилж, симуляци хийж
тайлан бэлтгээд пресентейшнболгож танилцуулна. Тайланд боловсруулсан
хэлхээний зураг, параметр бүрийн тооцоолол, бүрэлдэхүүн бүрийг яагаад сонгох
болсон тайлбарыг тусгасан байна. Эцэст нь оюутнууд уг хэлхээгээ бодитоор
угсарч ажиллагааг тестэлнэ.
Бүтэц, зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэх алхам
Төсөлд оролцож буй багш нарыг ангийн багш болон зөвлөх багш гэж 2 ангилна.
Оюутнуудын чадвараас хамаараад зөвлөх багшийн үүрэг өөр өөр байна. Зураг
3-т төслийн хэрэгжилтийн алхмын схемийг харууллаа. Төсөл оюутнуудыг
өрсөлдүүлэх хэлбэрээр явагдах юм. Эхлээд оюутнуудаа 4-5 хүнтэй 2 групп
болгон хуваагаад групп бүр анхан шатны схемийн зураг боловсруулж хоорондоо
өрсөлдөнө. Дараа нь өрсөлдөөнөөс шалгарсан багийн схемийн зураглалыг
цаашид хөгжүүлж төслийг үргэлжлүүлнэ. Схемээ сонгосны дараа группийг
нэгтгэж, төслийн удирдагчийг сонгоно. Төслийн удирдагч нь өрсөлдөөнд ялсан
багийн гишүүн байх бөгөөд цаашид төслийг удирдаж, төслийг үргэлжлүүлэх юм.
Багт хуваарилагдсан гишүүд лабораторид ирж төсөлдөө оролцох үүрэгтэй.
Багийн гишүүн бүр өөрт хуваарилагдсан ажлаа хийж гүйцэтгэхээс гадна төслийн
ерөнхий явцын талаар ойлголттой байх ёстой. Оюутнуудыг баг болгон хувааж
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ажиллуулснаар бие биеэсээ суралцах, нэгэндээ зааж зөвлөх, багаар ажиллах
чадварыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангагдаж байгаа гэж үзэж байгаа юм. Мөн
оюутнууд тогтмол хугацаанд ажлын тайлан бэлтгэж байх ёстой, ингэснээрээ
оюутнууд асуудлыг хурдан шийдвэрлэх, алдаа гаргахаас сэргийлэх юм. 3-н
түвшин төсөл хичээлийн улирал эхлэх үеэс хэрэгжээд явна. Төслөөр нийт 42
цагийн хичээл орох ёстой, үүнээс 20 цагийн хичээл тэнхимийн сургалтаар,
үлдсэн 22 цагийн хичээл бие даалт хэлбэрээр явагдана. Оюутнууд хуваарийн
дагуу бие даалтын ажлаа шалгуулаад явна. Хүснэгт1-д төслийн ажлын
процессыг хичээлийн хуваарьтай хамт харуулав.
Бүх оюутнууд

4-5 оюутан бүхий
групп

4-5 оюутан бүхий
групп
Анхан шатны
схемийн тэмцээн
Схемийн сонгон
шалгаруулалт
8-9 оюутан бүхий
баг
Схемийн
оновчлол
Дүн шинжилгээ
Системийн
симуляци
PCB загварчилах,
алдааг засах
Тест

Зураг 3. Гурван түвшинт төслийн бүтцийн схем

Шалгалт авах горим болон үнэлгээний хэлбэр
Багш оюутнуудыг үнэлэхдээ тухайн оюутны ур чадвар, судалгааны ажлын
тайлан болон хичээлийн ирцийг харж дүгнэнэ. Оюутны хичээлийн ирцийг маш
чанга шалгана, оюутан хичээлдээ тухай бүрд хамрагдах ёстой бөгөөд
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шалтгаангүй чөлөө авах, хичээлийн дундаас орхиж явахыг хориглоно. Мөн
хичээлд идэвхтэй оролцсон оюутан нэмэлт оноо авах боломжтой.
Хүснэгт 1. Хуваарь
Хуваарь
1-4цаг
5-8цаг

9-12цаг
13-16цаг
17-20 цаг
21-24 цаг
25-34 цаг
35-38 цаг
39-42 цаг

Төслийн явц

Тэмдэглэгээ

Тогтмол
гүйдлийн
моторын
удирдлага,
хяналтын системийн ерөнхий ойлголт
Тогтмол
гүйдлийн
моторын
удирдлага,
хяналтын системийн гүйдлийг тогворжуулах
арга зам
Тогтворжуулах системийн ерөнхий загварчлал
Хэлхээний
ажиллагаа,
төхөөрөмжүүдийн
тооцоолол
Хэлхээг угсрах, хэлхээний загвар гаргаж групп
хоорондоо өрсөлдөх
Симуляци хийх
PCB загварчлах, хэлхээ бодитоор угсрах, гагнах
Угсарсан
хэлхээгээ
тестлэх,
мэтгэлцээн
өрнүүлэх
Хариу гаргах

Хичээлийн танхимд
Хичээлийн танхимд

Хичээлийн танхимд
Хичээлийн танхимаас гадуур
Хичээлийн танхимд
Хичээлийн танхимаас гадуур
Хичээлийн танхимаас гадуур
Хичээлийн танхимаас гадуур
Хичээлийн танхимд

Төслийн үнэлгээний стандартыг CDIO-ийн 11-р стандартын дагуу
боловсруулсан. Төсөл 2 төрлийн үнэлгээнээс бүрдэнэ. Нэгт багийн үнэлгээ, энэ
нь багийн гишүүдийн гүйцэтгэсэн даалгаврын үр дүн, тайлан зэргээс хамаарах
бөгөөд багийн гишүүдийн дунджаар үнэлэгддэг. Хоёрт нэмэлт оноо, энэ үнэлгээг
төслийн багийн ахлагч өгөх үүрэгтэй бөгөөд хувь хүний идэвх санаачилгад
суурилан үнэлэх юм. Энэ үнэлгээ нэмэх байж болно бас хасах байж болно, гол
нь багийн бүх гишүүд тухайн оюутанд өгсөн оноог зөвшөөрөх ёстой. Ингээд
багийн үнэлгээн дээр нэмэлт оноо нэмэгдээд эцсийн байдлаар дүн гарна.
Хүснэгт 2-т багийн үнэлгээний стандартыг харуулав.
Хүснэгт 2. Багийн үнэлгээний стандарт
Агуулга
Стандарт
Хэлхээ загварчлах, угсрах
25%
Тестлэх, тэмцээний оролцоо
25%
Судалгааны тайлан
30%
Эцсийн шийдэл
20%

3 түвшинт төслийн үр дүн
3 түвшинт төслийн хүрээнд бүх баг хэлхээ угсрах ажлыг хийж дуусгах ёстой.
Эхний шатанд багууд өсгөгч, эсэргүүцэгч, конденсатор бүхий IC удирдлагатай
аналог хэлхээ угсарна. Зураг4-т оюутнуудын угсарсан PCB хэлхээнээс жишээ
болгож нэгийг харууллаа.
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Зураг 4. Оюутнуудын угсарсан PCB аналог хэлхээ

Дараагийн шатанд тоон удирдлагатай хэлхээ угсрах бөгөөд оюутнууд
микроконтроллёр оруулсан 1чипийн микрокомпьютертэй (SCM-Single Chip
Microcomputer), тоон дохио боловсруулагчтай хяналтын систем (DSP-Digital
Signal Processor) угсарна. Жишээ болгож нэг оюутны угсарсан DSP хяналттай
системийн загварыг харууллаа.

Зураг 5. Оюутнуудын угсарсан DSP удирдлагатай системийн зураг

Хэлхээг загварчлахдаа зарим тохиолдолд моторын тогтмол гүйдлийн хурдыг
динамик аргаар тогтворжуулахыг хориглодог тухай онолоор тайлбарладаг.
Харин заар арга барилаа өөрчилж энэхүү төслийн хэрэгжүүлсний дараа
оюутнууд хэлхээний гүйдэл огцом өсөх эрсдэлээс сэргийлэх аргыг олж чадсан
байна. Энэ бол оюутнуудыг идэвхтэй, бие даасан системээр сургасны ашиг тус
нь юм.
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Зураг 6. Оюутнуудын боловсруулсан гүйдлийн огцом өсөлтийг тогтворжуулсан
хэлхээний долгионы уртын график зураг

CDIO ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН, НӨЛӨӨ
Энэхүү CDIO төслийг 2014 оны хаврын улирал хэрэгжүүлсэн юм. Хичээлийн заах
арга зүйг шинэчлэх зорилготой байсан энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжиж
дууссан бөгөөд 3-н түвшинт төслийн судалгааны үр дүн эерэг нөлөөтэй байсан.
Идэвхтэй сурах арга барил
CDIO-н заах арга зүй нь Багш оюутнуудыг чиглүүлэх үүрэгтэй оролцож, оюутнууд
төслийн үндсэн хэсэг болж ажилласан юм. Ийм сургалтын системээр
оюутнуудын идэвх оролцоо нэмэгдсэн. Оюутнуудын идэвх зүтгэл нэмэгдсэн нь
CDIO төслийг хэрэгжүүлсний маш том үр өгөөж юм. Мөн ангийн уур амьсгал
нэмэгдэж, багш оюутнуудын харилцах харилцаа нэмэгдсэн. Хуучны заах арга
барилаар багш оюутны чадварыг яг бодитоор үнэлэх боломжгүй байдаг. Учир нь
оюутны мэдлэгийг тэнхимийн сургалтаар мэдэх маш хүнд байдаг. Тиймээс заах
арга барилыг лабораторид туршилт хийх байдлаар өөрчлөх нь илүү өгөөжтэй
байсан юм. Өмнө нь олон төрлийн асуудал тулгарахад оюутнууд интернетээс,
номын сангаас хайдаг байсан юм. Цөөхөн тохиолдолд ангиараа хэлэлцэж,
хоорондоо мэтгэлцэх байдлаар шийдвэрлэдэг байсан. Харин CDIO төслийн
хүрээнд оюутнуудын өмнө нь тулгарч байгаагүй маш олон асуудлыг өөрсдөө бие
дааж шийдвэрлэх боломжийг олгосон. Үүнээс гадна зарим оюутнууд бие дааж
хичээлийн сэдэвтэй холбоотой нэмэлт материал уншиж судлан, илүү оновчтой
шийдлийг боловсруулж чадсан. Энэ бол идэвхтэй заах аргаар хичээллэсний бас
нэг давуу тал юм. Үүнээс дүгнэн үзэхэд CDIO төслийн 8-р стандарт маш үр
өгөөжтэй төсөл болж байна.
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Дэлгэрэнгүй судалгаа
Уламжлалт заах арга зүйн үед оюутнууд сурах ёстой мэдлэгийн зөвхөн хэсгээс
нь олж авдаг. Тэдэнд яг инженерийн мэдлэг сорьсон асуудал тулгарах үед
асуудал шийдвэрлэх мэдлэг чадвар суугаагүй тул шийдвэрлэж чаддаггүй. Харин
энэ төслийн явцад оюутнууд сурсан мэдлэгээ нэгтгэж сурсан бөгөөд тэднийг
байнгын идэвхтэй шинэлэг байхыг шаарддаг. Тиймээс төсөл эхний
туршилтандаа амжилттай батлагдаж чадсан юм. Зохицуулагч хэлхээнд тохиргоо
маш чухал үүрэгтэй. Хуучны заах арга зүйд оюутнууд эцсийн хэлхээний тохиргоог
чухалчилж авч үздэггүй байсан. Учир нь тэд энэ төрлийн инженерийн асуудалтай
тулгарах нөхцөл бүрддэггүй юм. Харин 3-түвшинт төслийн хүрээнд оюутнуудын
үл ойшоосон энэ тогтворжуулагч нь маш чухал юм байна гэдгийг яг бодит курсийн
ажил дээр туршиж үзсэний дүнд ойлгосон. Ингэснээрээ CDIO-ийн 7-р стандартын
зорилгод хүрч чадсан юм.
Багаар ажиллахын давуу тал
Өмнө нь оюутнууд багаар ажиллах системд суралцаагүй байсан бөгөөд өөрт
оногдсон даалгавраа өөрсдөө хийх системээр ажиллаж ирсэн. Харин 3-түвшинт
төслийн явцад оюутнууд инженерийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэх нь
боломжгүй гэдгийг ойлгосон юм. Тэд бие биедээ олж сурсан мэдлэгээ хуваалцах,
асуудлыг багаараа шийдвэрлэх нь чухал гэдгийг ойлгосон. Тиймээс багийн
ажиллагаа үр дүнгээ өгсөн юм.
ДҮГНЭЛТ
Тогтмол гүйдлийн хяналт, удирдлагын систем хичээлээр CDIO төслийг
хэрэгжүүлсний үр дүнд оюутнуудын хэлхээ угсрах чадвар нэмэгдэж, оюутнуудын
мэдлэг дээшилсэн. Мөн багаар ажиллах чухал хэрэгцээг ойлгож авсан. CDIO
төслийн үр дүнг Хуучны заах арга зүйтэй оюутны эцсийн шалгалтаар харьцуулж
үзэхэд илт давуу үзүүлэлттэй гарсан. Тиймээс CDIO-нсургалтын арга барилыг
шинэчлэх нь зорилгодоо хүрч чадсан юм.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Zha Jianzhong. (2008) On CDIO mode under “ learning by doing” strategy. Research
in Higher Education of Engineering, (110), 1~6
Chen Boshi (2003). Automation Control System of Electric Drive. Beijing: China
Machine Press
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ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ БА ЗОХИОМЖ: БОДИТ АМЬДРАЛ ДЭЭРХ ТӨСЛҮҮД БҮХИЙ
НИЙЛМЭЛ ХИЧЭЭЛ
Rubaina Khan, M. Fikret Ercan
School of Electrical and Electronic Engineering, Singapore Polytechnic
Noel Kristian
School of Chemical and Life Sciences, Singapore Polytechnic
Soh Ying Ying
School of Math and Science, Singapore Polytechnic
Tune Chien Jung
School of Mechanical and Aeronautical Engineering, Singapore Polytechnic
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэл нь инженерийн хийж гүйцэтгэдэг бодит туршлагыг оюутнуудад
эзэмшүүлэхийн тулд янз бүрийн чиглэл болон чадварын цогцыг нэгтгэх замаар
инженерийн зохиох процессыг зааж танилцуулдаг төсөлд суурилсан хичээлийн
талаар өгүүлнэ. Энэхүү инженерчлэл ба зохиох гэсэн нэртэй хичээл нь цахилгаан
ба механик инженерийн сууриас бүрдсэн холимог оюутнуудад заагдана. Энэ нь
инженерийн өргөтгөгдсөн хөтөлбөр хэлбэрээр санал болгож байгаа 3 цогц
төсөлд суурилсан хичээлүүдийн эцсийн бүрэлдэхүүн юм. Хичээлийн хамгийн
эхний зорилго нь бодит амьдрал дээрх бодлогуудыг бодоход инженерийн
аргуудын хэрэглээ ба зарчмуудыг зохиохыг оюутнуудад таниулах явдал юм.
Бодлогыг хөгжүүлэхийн тулд хоёр өөр салбараас бүрдсэн оюутнууд баг болж
ажиллана. Хичээл нь юуны өмнө сэтгэх, зохиох, хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах
(CDIO) элементүүдээс бүрдэнэ. Хэдийгээр тийм боловч, нэгдмэл хичээл учраас
инженерийн янз бүрийн чиглэлүүдийг холбох, мөн өөрийн оюутнуудын нийгмийн,
харилцааны болон багаар ажиллах чадваруудыг хөгжүүлэх зорилготой. Энэ
өгүүлэл төсөлд суурилсан хичээлийн хөгжүүлэлтээс гадна сурах процесс болон
түүний хэрэгжүүлэлтийг бидний урьдчилсан үнэлгээнүүд ба ажиглалтуудын хамт
танилцуулах болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Integrated curriculum design, project-based learning, active and experiential
learning.Standards: 3, 5, 7, 8
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ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO цар хүрээний чухал тал нь инженерийн боловсрол дахь харилцааны,
интерпренерийн ба манлайллын чадварууд зэрэг сэдвүүдийг нэгтгэх явдал юм.
Үр дүнтэй харилцаа, багаар ажиллахад оролцох, манлайлал болон удирдлагын
чадварууд нь боловсролын номууд дээрх хамгийн өргөн хэлэлцэгдсэн сэдвүүд
(Жишээ нь McCowan ( т2002-a), McCowan (2002-b), Tenopir (2010)-ийг үз) байдаг.
Zharam (2009) харилцааны чадвар, бодлого бодох ба хүмүүс хоорондын
харилцааны чадварууд нь Азийн нөхцөлд техникийн чадвар дээр нэмэгдэх
хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн, зайлшгүй 3 чадварболохыг харуулсан. Энд
харилцааны чадвар нь жигд үзүүлэлтэд хязгаарлагдахгүй гэдгийг тэмдэглэх
хэрэгтэй. Орчин үеийн инженерүүд нь өөрийн санаагаа бичгээр илтгэхээс эхлээд
хэцүү төвөгтэй техникийн зургаар хүртэл өргөн цараанд янз бүрийн хэлбэрээр
илэрхийлэх боломжтой байх шаардлагатай. Инженерийн шийдлүүд нь биологи,
хими, загвар зохиох гэх мэтчилэн ялгаатай олон салбаруудын нэгдлийг шаардаж
болох учраас өнөөгийн инженерийн төгсөгчдийн өөр нэг сорилт нь янз бүрийн
мэргэжил ба ойлголтыг сайн мэддэг байх хэрэгтэй юм. Энэ нь технологийн
ололтуудтай болон өнөөгийн инженерийн янз бүрийн салбаруудын хил зааг
арилж байгаатай холбоотой юм. Тиймээс манай хичээлийн төлөвлөгөөнд бид
олон янзын мэргэжлүүдийн нэгдэл оролцсон инженерийн бодлогыг бодох
мэдлэгийг олж авах аргыг бий болгохыг оролдсон. Сингапурын ажиллах хүчин ба
нөөц баялаг хомсдолтой нөхцөлд манай төгсөгчид олон талын чадвартай байх
шаардлагатай бөгөөд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөөнт орчинд амжилтад хүрч чадах
ажилсаг байх хэрэгтэй болдог. Энэ нь инженерийн оюутнууд олон талын
чадвартай бөгөөд нэг талын дадлагын хөгжүүлэлтийг арилгах хэрэгтэйг харуулж
байна. Бидний олон жилийн туршид цуглуулсан үйлдвэрлэлийн саналууд дээр
үндэслэсэн хичээлийннэгдэл нь манай төгсөгчдийн мэргэжлийн амьдралд чухал
үүрэг гүйцэтгэхийг дүгнэсэн. Төсөөтэй нөхцөлүүдийн талаар номуудад олон
санаачлагууд бичигдсэн байна. Жишээ нь Dederich (2011) загвар зохиол дахь
транс-мэргэжлийн үзэл нэвтрүүлснээр төгсөгчид олон мэргэжлийн багуудад
хялбархан ажиллаж чадаж байна гэдгийг үзүүлсэн. Linder (2001) инженерийн
шинжлэх ухаан ба загвар зохиохыг нэгтгэх талаар танилцуулсан. Froyd (2005)
инженерийн хичээлийн төлөвлөгөөнд янз бүрийн мэргэжлүүдийг нэгтгэхийг
өргөнөөр шүүн хэлэлцсэн байна. Манай сургуульд, өөрийн оюутнуудыг амьдрал
дээрх сорилтуудад бэлтгэхийн тулд тийм чадваруудыг нэгтгэх хэд хэдэн
стратегиудыг хэрэгжүүлсэн. Эдгээр санаачилгуудыг хэрэгжүүлэх анхны талбар
нь оюутнууд өөрийн жирийн хичээл дээр нэмж сонгосон инженерийн өргөтгөсөн
хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх байсан юм. Одоогийн инженерийн
төгсөгчдийн орчин нь өндөр чадвартай инженерүүдийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ
шаардлага бүхий өрсөлдөөнт нөхцөл байдалтай байна. Нөгөө талаас
оюутнуудын дунд инженерээр ажиллах сонирхол нь аажимдаа буурсаар байна.
Бидний оюутнуудтай харилцсан олон жилийн харилцаан дээр үндэслэн, бид
инженерийн ойлгоц хэрэгцээтэй хэвээр бөгөөд хичээл нь нэг хэвийн уйтгартай,
мөн оюутнууд өгөгдсөн олон тохиолдлуудаас хамгийн өндөр түвшинд юмыг хийх
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болон байгуулахад итгэл үнэмшил дутагдалтай байна.Инженерийн төгсөгчдийн
эдгээр үйлдвэрлэлийн хандлагууд ба төсөөллүүдийг тооцон инженерийн
боловсролыг дахин бодох зайлшгүй шаардлагатай болсон байна. Тиймээс манай
сургуульд оюутнууд өмнөө тулгарсан сорилтуудад бэлэн байхын тулд тэдний
техникийн чадвар төдийгүй бусад програм хангамжийн чадваруудыг өргөсгөхийг
чармайж байна. Бидний ажиглалт дээр үндэслэн оюутнууд чадваржих
шаардлагатай 4 гол чиглэлийг тогтоосон. Тэдгээр нь бие даасан байдал, нэгдэл,
чадваруудыг өөрийн болгох ба багаар ажиллах болон харилцах чадварууд юм.
Бие даасан байдлыг дэмжсэн хичээлийн төлөвлөгөө нь оюутнуудад шийдэл
гаргах ба өөрийн суралцах байдлыг тодорхойлох олон бололцоог өгдөг. Энэ нь
чухамдаа, үүрэг даалгаврыг, хувь хүний сэтгэл ханамжийг болон санаачилгыг
илүү урамшуулна (Lyengar (1999)).Өмнө дурдсаны дагуу нэгдэл нь манай
төгсөгчид инженерийн илүү мэдлэгтэй байх болон бусад янз бүрийн
мэргэжлүүдтэй хэрхэн холбогдох талаар мэдэж байх зорилт бүхий бидний
хичээлийн төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн нэг гол элемент юм. Политехникийн
хувьд манай сургууль үйлдвэрлэлтэй хамтран ажилладаг ба өөрийн оюутнуудыг
мэргэжлийн практикт зориулан бэлтгэх замаар тэдний хэрэгцээг хангадаг.
Үйлдвэрлэл нь чадварууд эзэмшсэн, ажиллах хүчин болж нийцэж чадах
инженерүүдийг шаарддаг. Тиймээс өөрийн оюутнуудыг ажлын төсөлд
оролцуулах, улмаар тэдний судалгааны эхний шатанд янз бүрийн туршилтын
багаж хэрэгслүүдийг эзэмшүүлэх замаар бид оюутнуудад инженерүүд юу хийдэг
болон хийх бүтээх соёлыг ойлгуулахыг оролдож байна. Тэдний эзэмшсэн
чадварыг хөгжүүлэх нь инженерийн бүтээл хийх ба бүтээхэд тэдний итгэл
үнэмшлийг өсгөх үр дүнтэй юм. Дээр өгүүлсэн асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд
хөтөлбөрийн өргөтгөл хэлбэрээр бид төсөлд тулгуурласан хичээлүүдийн
цувралуудыг хөгжүүлсэн. Эдгээр хичээлүүдэд “Зохион бүтээх шинж чанар”,
“Инженерийн зохион бүтээлт”(Ercan (2013), Ercan et al (2014)-ийг үз) ба
“Инженерчлэл ба зохиомж” зэрэг хичээлүүд орно. Тэдгээр нь инженерийн
боловсролын эхний 2 жилд дараалан заагдах юм. Хичээлийн нарийн төвөгтэй
байдлын түвшин ба хичээлийн зорилтууд нь бидний чадваржуулахыг хүсэж буй
оюутны суралцах чиглэлүүдээс хамааран дэс дараалан өөр өөр байна. Энэ
өгүүлэл нь дээрх хичээлүүдийн сүүлийнх болох “Инженерчлэл ба зохиох”
хичээлийг танилцуулна. Энэ хичээлийг политехникийн түвшинд цахилгаан ба
механикийн инженерийн оюутнуудад санал болгодог. Хичээлийн эхний зорилго
нь оюутнуудад бодит амьдрал дээрх бодлогуудыг бодоход инженерийн онолын
хэрэглээ болон зохиох зарчмуудыг танилцуулна. Энэ нь оюутнуудад өөр өөр
инженерийн сэдвүүд ба инженерийн бодит амьдрал дээр өөрийн сурсан
материалуудын холбоо хамаарлыг нээх арга замыг бий болгох хоёрын
хоорондох холбоог тогтооход тусална.Уламжлалт лекц, гэрийн даалгавар,
лабораторид суурилсан сургалтын хэлбэр нь бидний оюутнуудад нэмж өгөхөөр
хүсэж буй чадваруудыг хөгжүүлэхэд үр ашиггүй гэдгийг танин мэдэхүйн шинжлэх
ухаан ба боловсрол дахь шинжилгээ судалгаа харуулсан байдаг. Тийм учраас
эдгээр төсөлд суурилсан хичээлүүдийг 4 өөр салбаруудын багш нараас бүрдсэн
баг олон тооны идэвхт ба туршилтын сургалтын хэрэгсэл бүхий урлангийн
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орчинд явуулдаг. Хичээлийн туршид оюутнууд 2 өөр салбарын оюутнуудаас
бүрдсэн багаар ажиллана. Энэхүү арга нь тэдний судалгааны эхэн үед
инженерийн дадлагын бодит жишээг үзүүлнэ. Тиймээс тэд сүүлийн жилд аливаа
төсөл эхлүүлэхэд илүү амьдралын хараатай, илүү боловсорсон санаануудтай
болсон байдаг. Өгүүллийн дараагийн хэсэгт хичээлийн талаар дэлгэрэнгүй
танилцуулах ба туршлагажихад зориулагдсан олон боломжийг олгодог бидний
нэгдмэл аргыг болон инженерийн зохиох ба хэрэглээний дадлага хэрхэн хийх
талаар танилцуулна. Сургалт илүү туршилтын чанартай болох тусам оюутнууд
нь мэдлэгээ илүү ойлгох, хадгалах болон хэрэглэх чадвартай болдог. Оюутнууд
хичээлийг сайн хүлээн авч байгааг бидний урьдчилсан үр дүнгүүд ба
ажиглалтууд харуулсан.
ХИЧЭЭЛИЙН ТОЙМ
Оюутнууд хичээлийн эхэнд бодит амьдрал дээрх асуудлуудаас үндэслэн
инженерийн бүтээл зохиох болон бүтээх нь тэдэнд хэрэгтэй юу гэдгийг ойлгож
авна. Эдгээр оюутнууд нь хоёр дахь жилдээ эхний жилд судалсан төсөлд
суурилсан хичээлүүдээрээ дамжуулан инженерийн судалгаагаа хийнэ. Өмнөх
улиралд илүү туршлага олж инженерийн чадваруудаа хөгжүүлсэн учраас илүү
бодит инженерийн бодлогуудыг бодоход дөхөмтэй болсон байдаг. Хичээлийн
төслийн сэдэв нь уян хатан бөгөөд тогтмол солигдож байдаг. Сингапурын нөхцөл
дэх бодит амьдралын тохиолдолтой холбоотой байж чадах учраас оюутнууд
одоогийн төслийн сэдэв нь “ус” юм. Төслийн энэхүү сэдэв нь механик, цахилгаан
ба химийн инженерийн болон математик, шинжлэх ухааны нэгдлийг харуулах
олон боломжтой юм. Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа нь 15 долоо хоног байдаг.
Эхлээд сонгосон төслийг хөгжүүлэх шатанд сэтгэх ба зохиоход тустай
инженерийн сэдэв нь олон тооны гараар гүйцэтгэх үйл ажиллагаанууд,
үзүүлэнгүүд ба хэрэглээнүүдийг танилцуулна. Эдгээр үйл ажиллагаа нь
оюутнуудад ургуулан бодох, задлан шинжлэх ба бодлого бодох урам зоригийг
олгодог CDIO-ийн стандарт 8-тай тохирно. Энгийн шингэний динамик, хаалттай
дамжуулагч доторх урсгал, усыг турших техникүүд, өгөгдөл гарган авах, усны
хими, усны ариутгал зэрэг нь идэвхтэй сургалтын аргуудыг ашиглан
танилцуулагдах зарим жишээ концепцууд юм. Төслийн сэтгэх ба зохиох шатны
хугацаанд оюутнууд нь усны шинжүүдийг ашиглах эсвэл устай холбоотой
асуудлуудад хандсан зүйлүүд (өөрөөр хэлбэл усны чанар, шүүлт ба
цэвэршүүлэлт)-ийнталаар бодол санаагаа хуваалцана. Төслийн хэрэгжүүлэх ба
ажиллуулах шатанд тэд ажлын туршилтын загварыг гаргана. Оюутнууд
хичээлийн туршид аман танилцуулга хийх, бичгэн танилцуулга бэлтгэх, богино
илтгэл бичих зэргээр харилцааны янз бүрийн хэлбэрүүдээр өөрийгөө илэрхийлэх
ба харж мэдрэх харилцаанд зориулсан янз бүрийн дамжуулах орчны
хэрэгслүүдийг ашиглана.
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Агуулга
Модулийн Тодорхойлолт:
Өмнө дурдсанаар Инженерчлэл ба Зохиох хичээл нь олон мэргэжлийн багш
нараар гүйцэтгэгддэг олон тооны үйл ажиллагаа бүхий олон талт мэргэжлийн
модуль юм. Үйл ажиллагаануудаас гадна оюутнууд нь модулийн сэдэвтэй
холбоотой асуудлуудыг багцалсан төсөл дээр ажиллах шаардлагатай. Зураг 1–
д оюутнуудад зориулсан үйл ажиллагаанууд ба төслийн хугацаа ямар байхыг
үзүүлэв.
ДОЛОО
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ХУВААЛЦАХ

ДОЛОО
ХОНОГ 6
АНХНЫ
ТУРШИЛТЫН
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УСНЫ ШИНЖ ЧАНАРУУД, ӨГӨГДӨЛ ГАРГАН АВАХ
БА УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ХОЛБОГДОЛТОЙ
СЭДВҮҮДИЙН ТАЛААРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД БА
СУРГАЛТ

ДОЛОО
ХОНОГ 11

ДОЛОО
ХОНОГ 15
ТӨСЛИЙН
ТӨГСГӨЛИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА
БА ҮЗҮҮЛЭН

ТӨСЛИЙН ЦАГ

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ БА ЗОХИОН БҮТЭЭХ АЖИЛ

Зураг 1. Үйл ажиллагаанууд ба төслийн хэрэгжүүлэлтийн хуваарь

Үйл ажиллагаанууд ба төслийн ажил нь бүлэг үнэлгээний нэг хэсэг байдлаар
үнэлэгдэнэ. Концепцын хувь хүний ойлголтыг үнэлэхэд даалгаврууд, богино
асуултууд ба шалгалтуудыг ашиглана.
Үйл Ажиллагаанууд
Цахилгаан инженерийн үйл ажиллагаагаар өгөгдөл гарган авах аргууд ба усан
цахилгааны зарчмыг судална. Усны чанарын ялгаатай параметрүүдийг мэдрэх
янз бүрийн мэдрэгчүүдийг оюутнуудад өгнө. Эдгээр мэдрэгчүүд нь өөр өөр
холбооны протоколуудтай байдаг учраас групп бүр өөр өөр хяналтын хэлхээний
интерфейстэй, бичил хяналтын портуудтай, программын багцуудтай болон
тохируулгын техникуудтай ажиллана. Мөн энэ үйл ажиллагаа нь өгөгдлийн
хуудаснуудаас тодорхойломжуудыг унших ач холбогдлыг ба тэдгээрийн
нэгдлийн процесс дахь мэдээллийг ашиглахыг дэмжинэ. Дараагийн үйл
ажиллагаанд усан цахилгааны зарчмыг танилцуулах ба генераторуудын
онолууд, энергийн хувиргалт болон механизмуудыг судлан тэд бүгд хамтдаа
хэрхэн ажиллахыг үзүүлнэ. Групп бүр тэдгээрийг томьёо руу болон
параметрүүдийн ойлголт руу хөрвүүлэхээс өмнө эхлээд үйл ажиллагаанд
тэдгээрийн оролцох үзэгдлийн концепцыг таньж мэдэх онолын тайлбарын илтгэл
бэлтгэн танилцуулна. Механик инженерийн үйл ажиллагаа нь оюутнуудад ус
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түгээлтийн системийн үндэс ба усанд зориулсан системийг зохиох үед зайлшгүй
тооцох усны урсгах ба хөвөх чадвар зэрэг концепцуудыг ойлгоход тусална.
Оюутнууд усан онгоц ба завь зохиоход хөвөх чадвар ба тогтворжилт хэрхэн ямар
үүрэг гүйцэтгэж байгааг харахад тохиромжтой хөвөгчийн бүтцийг хийнэ. Тэд мөн
машины гадаргуугийн урсгалын динамикт нөлөөтэй байдаг бүтцийн хэлбэр
урсгах чадварт хэрхэн нөлөөлж байгааг дүгнэнэ. Химийн инженерийн үйл
ажиллагаа нь оюутнуудад усны хими ба физик, pH, хатуу биеийн бүрэн хайлах,
бүрэн ууршилт, шүлтлэг зэрэг химийн шинж чанаруудыг танилцуулна. Тэд
цахилгаан инженерийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг тухайлбал pH-метр зэрэг
энгийн шинж чанар шалгах хэрэгсэл ашиглан усан дахь бохирдлын найрлагыг
тодорхойлох аргуудад суралцана. Усны тодорхойломжуудыг ойлгосны дараа,
оюутнууд химийн ба физикийн цэвэршүүлэлт ашиглан ууж болох цэвэр усыг бий
болгохын тулд бохирдсон усыг цэвэршүүлэх аргыг зохиож, үнэлнэ. Тэд төрөл
бүрийн ээдүүлэгч ба түүний ээдүүлэлтийн процесс дахь найрлагыг туршина.
Цуглуулах процессод тэд үймэх хөдөлгөөний хурд ба тогтох хугацааны
үргэлжлэлийн нөлөөг судална. Мөн тэдгээр дээр нэмээд шүүлтүүрийн төрөл
бүрийн материалууд (шатаасан нүүрс, элс ба антрацит нүүрс) ба тэдгээрийн
шүүлтийн процесс дах бүтэцжилтийг шинжилнэ. Туршилт хийх болгоны өмнө
туршилтын зөв загварыг гүйцэтгэх ба таамаглалын шалгалт ашиглан гарган
авсан үр дүнгүүдэд дүн шинжилгээ хийнэ. Үүнээс гадна, усны менежментийн
асуудал, усны эх үүсвэрийн хэрэглээний үр ашигтай менежмент, усны хомстолд
нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн талаар ярилцана. Химийн инженерийн үйл
ажиллагаанд оюутнууд өөрсдийн өгөгдлийг задлан шинжилгээ хийхэд
зориулагдсан таамаглалын шалгалтын мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Гэхдээ
тэд үндсэн инженерийн математикийн хичээлд энэхүү сэдвийг хараахан
судлаагүй байдаг. Тиймээс заах баг “Тухайн хугацаанд нь заах” стратеги
хэрэглэн таамаглалын шалгалтын концепцыг зааж өгдөг, ингэснээр тэд бодит
хэрэглээний бодлого бодоход энэхүү математик концепцыг хурдан хэрэглэж
чаддаг. Оюутнууд мөн өгөгдөл дээр энгийн таамаглалын дүн шинжилгээг
гүйцэтгэхэд Microsoft excel-г хэрхэн ашиглахыг сурна.
Төсөл
Оюутнууд шинэ санаагаа харилцан солилцох үе шатанд хичээлийн сэдэвтэй
уялдуулан өөрийн төслийн сэдвийг сэтгэн сонгож авах ба туршилтын загварын
зорилгын хамт өөрийн санаануудыг зохионо. Дээрх Зураг 1-д үзүүлснээр төслийг
хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах шатанд 4-р долоо хоног зарцуулахаар онцгой
богиносгосон хугацаа өгөгдсөн байна. Төслийн цикл 1-р долоо хоногоос эхлэх ба
групп бүр шаардлагатай үйл ажиллагаанууд ба худалдан авалт хийхэд
шаардлагатай төсвөө өгнө. 6-р долоо хоногт оюутнууд туршилтын загвараа
эсвэл жижиг загвараа ашиглан мэргэжилтнүүдийн комиссод өөрсдийн эхний
танилцуулгыг хийнэ. Комисс нь инженерчлэл, зохиох ба харилцааны дадлага
туршлагатай багш нараас бүрддэг. Төслийн талаарх шүүмжлэл ба техникийн
сорилтын талаарх санал, алдаа ба асуудлуудыг нээлттэй, шууд зарчмаар өгнө.
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Улирлын сүүлийн долоо хоногт групп бүр өмнөх комиссод өөрийн төслийг албан
ёсоор танилцуулж үзүүлнэ.
Зан чанарын чадамжууд
Модуль нь оюутнуудад өөрөө төсөл гүйцэтгэх боломж олгох болон төслүүдээр
дамжин шинжлэх ухааны үзэгдлүүдийг мэдэж авахаас гадна өмнө дурдсанаар
оюутнуудын өсөн дэвжих процессод тус болох зан төлөвийн шинж чанарт эерэг
шилжилт авчрах зорилготой. Үйл ажиллагаанууд ба төслөө харилцан
танилцуулах үе нь санаануудын богино хэсгүүдийг албан ёсоор танилцуулга
хийхээс бүрдэнэ. Энэ нь оюутнуудад санаагаа хуваалцах байдлаар хурдан
шуурхай байх дадалтай болох ба тэдний харилцааны чадварыг хэвшүүлэхэд
тустай байдаг. Төслийн сэдэв нь бодит нөхцөлөөс тодорхойлогдсон байдаг
учраас оюутнууд багтаа санаагаа гаргах процессын явцад итгэлтэй байхад
тохиромжтой юм. Төслөө харилцан танилцуулах үеүд нь оюутнуудын шинэ
чадвар сурах сониуч зан, шинэчлэлийн аргуудыг мэдэж авах зэрэг шинж
чанаруудын талаар үнэлнэ.
Жишээ үйл ажиллагаанууд
Усан цахилгаан эрчим хүч
Энэ үйл ажиллагаанд усан цахилгаан эрчим хүч зарчмуудыг хэд хэдэн
туршилтаар танилцуулна. Оюутнууд урсгалын өнцгийг өөрчлөн урсгалын хурдыг
хэмжих замаар усан цахилгаан станцад налуугийн өнцөг гүйдэл үүсгэхэд хэрхэн
нөлөөлөхийг судлахаас эхэлнэ. Зураг 2-д үзүүлснээр дараагийн даалгавар нь
оюутнуудаас DC мотор уруу холбогдсон усны хүрдийг ашиглахыг шаардана.
Усны эх үүсвэрийн өндөр болон урсгалын хурдыг хэмжих ба үүсэж байгаа
хүчдэлийг харна. Оюутнууд өндөр нь ихсэхийн хэрээр LED гэрлийг асаах
хангалттай цахилгаан гүйдэл гарган авах боломжтойг мэдэж авна. Үйл
ажиллагаа арааны хайрцгийг моторын голтой холбохоор цааш өрнөнө.Арааны
харьцаа, хурд ба араануудын эргэлтээс үүсэж буй хүчдэлийг хэрхэн ихэсгэж буйд
дүн шинжилгээ хийнэ. Энд оюутнууд өмнөх төслийн хичээлээр (Ercan et al 2014)
үзсэн араануудтай ажиллах үйл ажиллагаануудаа мөн дүгнэнэ. Гараар гүйцэтгэх
үйл ажиллагаа нь эхлээд оюутнуудад ямар нэгэн ажиллагааны өгөгдөлгүйгээр
төвөөс зугтах аквариум хөргүүрүүд өгөгдөх ба тэдгээр хөргүүрүүдийн
ажиллагааны (урсгалын хурд ба орой) шинж чанарыг тодорхойлох
шаардлагатай. Гэрийн даалгаварт цаасан дээр энгийн ус зөөвөрлөх (нэг
дамжуулах хоолой) бодлого бодоход хөргүүрийн ажиллагааны шинж чанарын
муруй нь оюутан нэг бүрд ашиглагдана. Зураг 4-т туршилтын бүтцийг үзүүлэв.
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Зураг 2. Усан цахилгааны концепцийг ойлгохын тулд усны хүрд ашиглан хүчдэл үүсгэх

Ус Түгээх Систем
Энэ үйл ажиллагаа нь ус түгээх системийн үндсэн ойлголтыг танилцуулна.
Эртний ус түгээгүүрийн системийн товч түүхэн үндсэн ойлголтыг өгнө. Гараар
гүйцэтгэх үйл ажиллагаа нь эхлээд оюутнуудад ямар нэгэн ажиллагааны
өгөгдөлгүйгээр төвөөс зугтах аквариум хөргүүрүүд өгөгдөх ба тэдгээр
хөргүүрүүдийн ажиллагааны (урсгалын хурд ба орой) шинж чанарыг тодорхойлох
шаардлагатай. Гэрийн даалгаварт цаасан дээр энгийн ус зөөвөрлөх (нэг
дамжуулах хоолой) бодлого бодоход хөргүүрийн ажиллагааны шинж чанарын
муруй нь оюутан нэг бүрд ашиглагдана. Зураг 4-т туршилтын бүтцийг үзүүлэв. Үр
дүн гарган авахын тулд өгөгдсөн хөргүүрүүдийн шинж чанарыг тодорхойлох
хэрэгтэй учраас үйл ажиллагаа нь мөн цуваа дамжуулах хоолойн систем дэх
урсгалын хурд ба даралтын алдагдлын дүн шинжилгээний талаар онцлон үзнэ.
Зураг 5-д энэхүү ажиллагааг гүйцэтгэж буй оюутнуудыг харуулав.

Зураг 3. Хөргүүрийн шинж чанарыг тодорхойлох туршилтын бүтэц

146

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зураг 4. Оюутнуудын зурсан хөргүүрийн шинж чанарыг тодорхойлох туршилтын
бүтцийн диаграм

Зураг 5. Ус түгээх системийн үндсийг судалж буй оюутнууд

Гадаргын усан онгоцны хөвөх шинж ба тогтворжилт
Энэ үйл ажиллагааны хувьд оюутнуудад хөвөх шинжийн концепцын талаар товч
өмнөхөө сэргээх лекц өгөх ба дараа нь хөвж буй объектын тогтворжилтын
концепцыг (хэт эргэлт ба шулуун болох агшин, метатөвийн өндөр гэх мэт)
танилцуулна. Оюутнууд гар урлалын модон савх, хөөсөнцөр ба цавуугаар
туршилтын усан онгоцыг бүтээнэ (Зураг 6-г хар). Дүүрэн ундаатай 2 лаазны
жинтэй зүйлийг аль ч чиглэлд зөөх боломжтой туршилтын усан онгоц
шаардлагатай. Зохиох эрх чөлөөг урамшуулах ба оюутнууд бүтээж чадах өөр өөр
боломжит хальсан бүтцүүдийн (нэг ба олон хальс) тухай илүү мэдэхийн тулд
богино судалгаа хийнэ. Групп бүр янз бүрийн хазайлтын өнцгөөс хамаарсан хэт
эргэлтийн агшнуудыг гарган авах туршилт хийх туршилтын усан онгоц ашиглана.
Тэд Зурагт 7-д үзүүлсэн байдлаар үр дүнгээрээ график байгуулна. Мөн түүнчлэн
тэд зөвхөн нэг тэнхлэг дээрх эргэлтэд зориулсан усан онгоцны метатөвийн
өндрийг тооцоолох шаардлагатай.

147

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зураг 6. Хөвөх шинжийн туршилтын бүтцийг гаргахад туслах хялбар зургийг
оюутнуудад өгнө.

Зураг 7. Оюутнуудын групп өөрийн усан онгоцоор хэмжсэн хэт эргэлтийн агшин
хазайлтын өнцгөөс хамаарсан график.

Таамаглалын шалгалтын үйл ажиллагаа
Оюутнууд эхлээд хэвийн тархалт ба тасалдлын тархалтуудын талаарх жижиг
жишээнүүдээр таамаглалын шалгалтын концепцтой танилцана. Жишээнүүд нь
оюутнуудыг групп дотроо энэ сэдвээс юуг сурах талаар болон Microsoft excel-г
асуултуудыг шийдэхэд хэрхэн ашиглах талаар мэдлэгээ хуваалцах шаардлага
тавина. Таамаглалын шалгалтын талаарх ажлын жишээнүүд нь оюутнуудыг “хос
туршилтын шалгалт” ба “бие даасан туршилтын шалгалт” хоёрын хоорондох
ялгааг ялгаж чадахыг шаардана. Баг энэхүү хамтын ажиллагаат сургалтын
туршлагаар дамжуулан сэдвийн талаар илүү ойлголт авна гэж итгэж болно. Энэ
үйл ажиллагааны дараа оюутнууд өөрийн өгөгдлийг дүн шинжилгээ хийх
Таамаглалын Шалгалтын үйл ажиллагаагаар сурсан зүйлээ ашиглах
шаардлагатай ус шүүх үйл ажиллагаанд шууд шилжинэ.
Ус шүүх үйл ажиллагаа
Энэ үйл ажиллагаанд оюутнууд цэвэр ба сийрэг элс, шатсан нүүрс, антрисик
нүүрс болон бусад натурал материалууд зэрэг өөрсдийн сонгосон
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материалуудаа ашиглан хамгийн үр ашигтай, хурдан шүүх боломжит шүүрийг
бүтээнэ.Өөрсдийн хурдан шүүх шүүрийнхээ үр ашгийг хэмжихийн тулд тэд шүүх
процессын өмнөх ба шүүсний дараах усны булингар, pH ба дамжуулах чадварыг
харьцуулна. Эдгээр усны 3 чухал шинж чанараас гадна, тэд өөрсдийн
таамаглалын шалгалтын хамгийн ач холбогдолтойг нь шийдэх хэрэгтэй бөгөөд
өөр өөр популяцуудын утгыг харьцуулахад зориулан t-шалгалтаа ашиглан
үнэлнэ. Эдгээр дээр нэмээд тэд харгалзах шүүрийн материалын функцуудыг
тайлбарлах болон цэвэр ус гаргахад өөр өөр бүтэц хэрхэн янз бүрийн үр дүн
үзүүлж байгааг тайлбарлах хэрэгтэй болно. Зураг 8-д энэ үйл ажиллагаанаас
авсан фото зургийг харуулав.

Зураг 8. (зүүн) Бохир усны булингар ба pH-ийн хэмжилт, (баруун) шүүсэн усны
булингар ба pH-ийн хэмжилт

Төслийн жишээнүүд
Төслийн хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах үе шатанд оюутнууд нь ажлын загвар
гаргахаар төлөвлөнө. Нэгэнт оюутнууд зохиох болон бүтээх туршлагатай болсон
учраас төслийн үр дүнгийн чанарын талаарх хүлээлт мэдэгдэхүйц өндөр байна.
Улирал бүр 12-оос олон өөр өөр төслүүд бий болно. Дараах хэсэгт оюутнуудын
бий болгож буй төслийн төрлийн тухай санаа өгөхийн тулд тэдгээрийн цөөн
заримыг тодорхойлов.
Асгарсан тос цэвэрлэх робот
Оюутнуудын групп могойны хөдөлгөөнийг дууриадаг робот бүтээх ба энэ нь усны
гадарга дээгүүр явах боломжтой байна. Роботыг хөвж чадахаар хийх зорилгоор
хөвөх чадварын тооцоог гүйцэтгэдэг. Хяналт удирдлагын хэлхээг ус цацагдахаас
хамгаалагдсан савандроботын үзүүр хэсэгт байрлуулах ба серво моторууд
ашиглан могойны биетэй адил найгах хөдөлгөөнд оруулна. Их бие нь уян хатан
байх зорилгоор жижиг хэсгүүдэд хэсэглэгдсэн байх ба өөр хоорондоо холбогдсон
байна. Тос шингээх материалаар тэдгээр хэсгүүдийг ороосон байх ба аль болох
цөөхөн шинэ материалаар солих боломжтой хийгдэнэ. Энэ төсөл нь оюутнуудад
механик, цахилгаан ба химийн инженерийн мэргэжлээс олж авсан өөрсдийн
мэдлэгээ хэрхэн ашиглахыг үзүүлнэ. Зураг 9(а)-д усан бассейн дотор хөдөлж буй
роботыг үзүүлэв.
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Газар уснаа явагч машин
Газар уснаа явагч машин нь газар дээгүүр жолоодон явах ба түүний бүтцэд ямар
нэгэн өөрчлөлт хийхгүйгээр шууд усны гадаргуу дээгүүр явах боломжтой байхаар
зохиогдоно. Машин нь RF удирдлагаар удирдагдана. Электрон хэсгүүд нь усны
хамгаалалттай өөрөө хийсэн хайрцагт савлагдсан байх ба батарейд
зориулагдсан цэнэглэх залгуур залгах нээж болдог усны хамгаалалттай тагтай
байна. Усан дотор хялбар хөдөлж явахын тулд доорх Зураг 9(b)-д үзүүлснээр
өмнө талын дугуйнууд нь усны хүрднүүд байна.
Усны чанарыг хянах төхөөрөмж
Усны чанарыг хянах төхөөрөмж нь усны чанарын параметрүүдийг цуглуулах ба
өгөгдлийн дүн шинжилгээ хийх боломжтой байна.Алгоритм нь өгөгдлийг шууд
боловсруулан цуглуулсан өгөгдлөөс хэвийн бусыг хэрэглэгчид мэдээлэх дохиог
утасгүйгээр дамжуулахаар суурилагдана. Төхөөрөмж нь усанд байгаа биетийн
доод ёроолд усанд дүрэгдсэн байх ба кабелаар хөвөгч төхөөрөмж рүү
холбогдсон байна. Хөвөгч төхөөрөмж нь утасгүй холбооны антен ба электрон
хэсгийг тэжээлээр хангах нарны зайнаас бүрдэнэ. Өөрөө ажиллагч усны чанарын
хяналтын системийг Зураг 9(c)-д үзүүлэв.

Зураг 9. Инженерийн загвар зохиолтын оюутны зарим төслүүд (a) далайн
гадаргуугаас тосыг шүүхэд зориулсан могой робот (b) Газар уснаа явагч машин (c)
Хэд хэдэн мэдрэгчүүдийн уншсан мэдээллийг цуглуулах ба утасгүйгээр компьютер
уруу дамжуулах мэдрэгч станц

ҮР ДҮНГҮҮД БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Оюутны туршлага нь хичээлийн зорилтуудад хүрэхэд шууд нөлөөлөх чухал
элемент юм.Хичээлийг сонгосон ихэнх оюутнууд гараар гүйцэтгэх үйл
ажиллагаануудтай болсон ба төслийн ажлын урам зориг олсон болон өөрсдийн
хүрэхийг хүссэн сорилтыг шийдэх чадвартай болсон. Гэхдээ хичээлийн төгсгөлд
санал авах үед цөөхөн хүндрэл бэрхшээл байсан. Энэ нь оюутнуудын одоогийн
группыг өөрчлөх, засварлах эсвэл сайжруулах явдал биш юм. Энэ бол дараагийн
хичээлийн модулийг санал болгох үед сайжруулалт хийх хэвийн сайн арга
хэмжээ юм. Мөн түүнчлэн, ерөнхий төсөлд зарим оюутны сурсан түвшин дээр
тулгуурлан ямар нэгэн байдлаар тохируулагдах зүйл юм. Дээрх эргэцүүлэл нь
өөрөө тодорхойлох онол (Ryan and Deci (2000)) гэж нэрлэгддэгсэдлийн цар
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хүрээг нэгтгэсэн санал авах систем хэрэглэх нөхцөл рүү хөтөлж байна. Энэ
онолд сэдэл нь а-сэдэл, гадаад зохицуулалт, тогтоогдсон зохицуулалт ба
зайлшгүй сэдэл гэсэн 4 төрөлд ангилагдаж болно. Ихэнх оюутнуудын сэдлийн
төрлийг тодорхойлох нь анги танхим дахь нөхцөл байдлаар жолоодогддог ба
энэ нь боловсрол олгогчдод үйл ажиллагааны ямар асуудал байна вэ гэдгийг
шийдэхэд тустай ба оюутны туршлага нь анхаарал шаардана.Үйл ажиллагааны
төрлийн болон үнэлгээний өөрчлөлт нь үргэлж дараагийн үеийн хамгийн сүүлийн
долоо хоногт хийгддэг. Энэ нь оюутнуудад сэтгэл ханамжтай байх ба сэдлийн
түвшинд эерэг шилжилт хийх замыг хайх туршлага олоход тустай болно. Санал
авалт нь сэдлийн түвшингүүдэд өөрчлөлт орохыг мэдэх боломжтой байхын тулд
бараг бүх үеүдэд авагддаг ба сэдлийн тодорхой зарим түвшин рүү хөтлөх хүчин
зүйлүүдийг тодорхойлох зорилготой байдаг. Асуултууд нь сэдлийн төрлийг
болон эрчимшлийг үзүүлэхэд чиглэгдсэн байна. Зураг 10-т тодорхой үйл
ажиллагааны анги дахь “а-сэдэл”-ийн түвшний үр дүнгийн жишээг үзүүлэв.
Оюутнууд “Надад өөр сонголт байгаагүй учраас эдгээр үйл ажиллагаануудыг
гүйцэтгэсэн” гэсэн өгүүлбэрт хариулсан ба өөрсдийн мэдрэмжийг хуваарилсан.
Үр дүн нь ихэнх хичээл нь сэдлийг өдөөсөн гэсэн үр дүнг үзүүлсэн.

Бүрэн санал
нийлэхгүй

Санал
Зарим талаарСанал Бүрэн санал
нийлэхгүй санал нийлнэ нийлнэ нийлнэ

Зураг 10. Үйл ажиллагаан дахь тэдний урамшлын түвшинтэй холбоотой “Надад өөр
сонголт байгаагүй учраас эдгээр үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэсэн” гэсэн өгүүлбэрт
хариулсан хариулт

Энд анги дахь зайлшгүй сэдлийг үзүүлсэн үү үгүй юу гэдгийг шинжлэхийн тулд
тухайлбал “Надад сайхан санагдсан учир би эдгээр үйл ажиллагаануудыг
гүйцэтгэсэн” гэх зэрэг өгүүлбэрүүд загварчлагдсан байсан. Энэ өгүүлбэрт өгсөн
хариулт нь Зураг 11-т үзүүлснээр мөн эерэг байсан.
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Бүрэн санал Санал
Зарим талаар Санал
Нийлэхгүй нийлэхгүй санал нийлнэ нийлнэ

Бүрэн санал
нийлнэ

Зураг 11. Анги дахь зайлшгүй сэдлийн түвшинг илэрхийлэх “Надад сайхан санагдсан
учир би эдгээр үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэсэн” гэсэн асуултадөгсөн оюутнуудын
хариулт

Энэ судалгааны маягт нь сэдлийн төрөл бүрийг төлөөлөх тус бүр нь 4 багц
асуултуудаас бүрдсэн 16 ийм төрлийн асуултуудтай байсан. Сэдлийн түвшинг
Guay et al (2000)-д тодорхойлогдсон Сэдлийн Нөхцөл Байдлын Хэмжээс
(Situational Motivational Scale–SIMS)–ийг ашиглан тооцоолсон. Энд үзүүлсэн
өгөгдөл нь оюутнуудын хөргүүрийн шинж чанарыг тодорхойлсон “Ус Түгээх
Систем” гэсэн үйл ажиллагааны өгөгдөл юм. Сэдлийн түвшин нь мөн чанартаа
“тодорхойлогдсон зохицуулалт” гэсэн сэдэлтэй байсныг харуулж байна. Энэ нь
оюутнууд энэ үйл ажиллагааг тэд албан хүчээр хийгээгүй эсвэл тэд үнэлгээний
оноо авахын тулд хийгээгүй гэдгийг харуулж байгаа юм. Хэдийгээр тэд үүнийг
зайлшгүй сэдлээс гадуур гүйцэтгэсэн боловч мэдлэг ба туршлага олж авах нь
чухал ба ирээдүйд төсөл зохиоход үр ашигтай гэдгийг мэдэж байсан байна. Зураг
12-т сэдлийн түвшингийн шилжилтүүдийг үзүүлсэн ба тэдгээр нь сэдлийн
түвшинд хэзээ уналт үүсч байгааг шалгахад багшид тусална. Жишээ нь 3 дахь
долоо хоногт оюутнууд 4 цагийн хугацаанд дэндүү олон үйл ажиллагаанууд
байна гэж хариулсан байна. Энэ нь тэдэнд анхаарал төвлөрөлтөө алдахад
хүргэж байна. 7 дахь долоо хоногт, өөр нэг салангид сэдлийн тохиолдлыг
ажигласан. Энэ нь олон даалгаврын болон бусад хичээлүүдийн лабораторийн
шалгалтуудын улмаас хэт ачаалалд орсноос болж оюутнууд өөрийн багын
гишүүнтэй уулзахад болон өөрийн төслийн ажлаа бэлтгэхэд маш хүндрэлтэй
байсан явдал юм. Энэ өгөгдөл ангид зайлшгүй сэдэл олж авах чиглэлд эерэг
шилжилт авчрахын тулд дараагийн үйл ажиллагааг өөрчлөх ба загварчлахад үр
ашигтай юм. Үйл ажиллагаанууд нь бодит амьдрал дээрх тохиолдлуудтай
холбоотой байх чанарыг харуулж чадах бөгөөд оюутнуудад чадвартай байх
мэдрэмжийг өгөх ба тэд өөрсдийн сургалтыг хянаж байхыг баталгаажуулж өгнө.
Энэ шинж чанарууд бид ангид юу үзэхийг хүсэж байгаа талаар эерэг шилжилт
авчирна. Үнэлгээний чухал хэсэг нь 10 оюутантай хийсэн онцгойлсон групп
ярилцлага байсан. Онцгойлсон групп ярилцлагын дараа, оюутнууд бичлэгийн
алдааны нөлөөг багасгах ба илүү хүчин төгөлдөр хөрвүүлэлтийг
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баталгаажуулахын тулд үнэлэгчийн хийсэн оюутны туршлагын дүгнэлт ба
хөрвүүлэлтийг шалгахыг хүсэж байсан. Энэ онцгойлсон групп бидний нэгдсэн
үзэл бодол бол техникийн нэгдэл болон бусад ерөнхий чадварууд (тухайлбал
багаар ажиллах, харилцаа)-ын хувьд хичээл эерэг шинжтэй болсон гэж дүгнэсэн.
Оюутнууд мөн сургалтын үр дүнд ба төслийн олгох үр дүнд нийцэх маш сайн
гүйцэтгэлийг танилцуулсан. Гэхдээ, оюутнуудад модулийн агуулга эрчимтэй
бөгөөд дуусах хугацаа шахуу байсныг олж мэдсэн. Мөн түүнчлэн тэдний чөлөөт
цагаараа лаборатори руу нэвтрэхэд хязгаарлалттай байсан. Эдгээр асуудлууд
үндсэндээ оюутнууд ба багш нарыг цаг хугацааны менежментээ илүү сайн хийх
хэрэгтэйг шаардаж байна.

Зураг 12. Оюутнуудын сэдлийн түвшний хэмжилтийн талаарх судалгааны үр дүнгүүд

ДҮГНЭЛТ
Энэ өгүүлэл төсөлд суурилсан нэгдмэл хичээлийг зохиох талаарх бидний
санаачилгыг танилцуулсан. Бидний туршлага дээр үндэслэн, амжилттай
хэрэгжүүлэхэд дараах хүчин зүйлүүд чухал гэдгийг дүгнэж байна. Үүнд:Багшлах
баг: Баг нь нэг нь нөгөөтэйгөө эвтэй бөгөөд шинэ сурган хүмүүжүүлэх ухааны
аргыг туршихад чинхүү сонирхолтой багш нараас бүрдэх ёстой.Сэдэв: Холбоо
хамааралтай бөгөөд бодит төслийн сэдэв сонгох нь оюутнуудын анхаарлыг
татахад чухал байдаг. Түгээмэл асуудал дээр ажиллах нь оюутнуудыг
сэдэлжүүлэх ба тэдний бүтээх мэдрэмжийг өргөж өгнө. Мөн зөв сэдэв сонгох нь
янз бүрийн техникийн мэргэжлүүдийг нэгдлийг үзүүлэхэд тусална.Ханган
нийлүүлэлт: Сайн бүтэцлэгдсэн материал ба үйл ажиллагаанууд оюутнуудыг
төслийн ажилд бэлтгэдэг. Эдгээр үйл ажиллагаанууд төслийн сэдэвтэй
холбоотой инженерийн концепцуудын зарим үндэс суурийг танилцуулна. Энэ нь
оюутнуудын бодит амьдрал дээрх бодлогуудыг мэдэж байх чадварыг өргөжүүлэх
ба янз бүрийн сэдвүүдийн хоорондох холбоосуудыг тогтооход тэдэнд тусална.
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CDIO БА ABET МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ-НАНЯНГ ПОЛИТЕХНИКИЙН
СУРГУУЛИЙН ТУРШЛАГА
Dr. Choo Keng Wang, Desmond Tan, Joseph Chong, Kwek Siew Wee
School of Engineering, Nanyang Polytechnic, Singapore
ХУРААНГУЙ
Энэ судалгааны ажил нь Сингапурын Нанянг Политехникийн Сургууль (NP)-д
хэрэгжүүлж буй CDIO санаачилгын хэрэгжилт нь хэрхэн “Сансрын ба сансар
судлалын инженерийн диплом”-ын ABET магадлан итгэмжлэлд хувь нэмэр
оруулж байгаа талаар өгүүлнэ. Энэхүү өгүүлэлд эхлээд Инженерийн
сургуулиудад CDIO санаачилгын хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан, энэ нь бидний
Заах арга зүйн хүчин зүйлийн баримт бичиг ба нөхцөл байдалд суурилсан заах
аргатай хэрхэн нийцэж байгаа талаар, мөн техникийн, мэргэжлийн, харилцааны
өндөр чадвартай ирээдүйд бэлтгэгдсэн төгсөгчдийг бэлтгэх суралцах арга
зэргийн талаар хэлэлцэх болно. Дараа нь бид курсийн үнэлгээнд CDIO стандарт
12 хэрэглэх ба 2011 оноос хойш тасралтгүй сайжруулалт хийсэн өөрсдийн
туршлагынхаа талаар та бүхэнтэй хуваалцах болно. Жил бүрийн CDIO
үнэлгээний процесс нь бидний ABET шалгуурт бэлтгэх бэлтгэл замыг тавьж
өгдөг. Жил бүрийн үнэлгээний энэ процесс нь хичээлийн бэлтгэлийн дотоод
үнэлгээ, сургалтын үр дүн, тасралтгүй сайжруулалтын цикл, хичээлийн
хөтөлбөрийн боловсруулалт, үнэлгээний төлөвлөгөө ба хичээлийн модулийн
үнэлгээний дэвшил, рубикийн үндэс суурь болон шууд хэмжих аргагүй бусад
олон дэвшилтэд аргууд, инженерийн удиртгал хичээлийн модулийн
сайжруулалт, түүнчлэн багш нарын ур чадварыг сайжруулах зэрэг боловсронгуй
болгох шаардлагатай маш олон зүйлсийг гаргах боломжийг олгодог. Эцэст нь
бид CDIO нь ABET-ийн шалгууруудад чухал үүрэг гүйцэтгэж байгааг мөн NP-ийн
давамгайлал болох соёл, үзэл баримтлал, чадвар, хамтын ажиллагааны хувьд
стратегийн суурийг маш богино хугацаанд тавьснаар магадлан итгэмжлэлд
амжилт гаргасан талаар дүгнэх болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
ABET, Accreditation, Self-evaluation,
Excellence, CDIO Standard 12

Innovative

Pedagogy,

Organizational

Тэмдэглэл– Нанянг Политехникийн Сургуулийн бичиг баримтад, ‘course’ нь ‘program’ гэсэн
нэрээр ‘module’-ийг ‘course’ гэж авч хэрэглэдэг. Жишээ нь, Сансрын болон сансар судлалын
инженерийн Диплом нь ‘course’; Инженерийн удиртгал нь модуль гэж явдаг.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Нанянг Политехникийн сургууль (NP) 2011 онд CDIO санаачилгыг нэвтрүүлж
эхэлсэн ба үүнээс хойш жил бүр хөтөлбөрийн менежерүүд дипломын курс дээр
өөрийн үнэлгээг авч, нотлох баримтыг цуглуулдаг ба CDIO-ийн 12 стандартууд
тус бүр дээр тэдгээрийн үзүүлэлтийг 0-5 оноогоор рубрик ашиглан үнэлдэг. Энэ
өгүүлэлд заах арга зүйн хүчин зүйлийн үзэл баримтлал (TF) болон нөхцөл
байдалд суурилсан заах арга зүй (CTL), CDIO санаачлагыг Инженерийн
Сургуульд (SEG) хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан, түүнийг TF-тай хэрхэн нийцэж
байгаа тухай өгүүлэх болно. Дараа нь CDIO-гийн 12 стандартын дагуу хичээлийг
үнэлэх зөвлөмжийг ашигласан туршлага, 2011 оноос тасралтгүй сайжирч ирсэн
үйл явц болон жил бүрийн CDIO үнэлгээний процесс нь бидний “Сансрын ба
сансар судлалын инженерийн диплом”-ын (DAAT) ABET магадлан итгэмжлэлийн
шалгуурт бэлтгэх бэлтгэл замыг тавьж өгдөг талаар хуваалцах болно. Эцэст нь,
бид АBET шалгуур үзүүлэлтийг даван гарахад Соёл, Урлаг, Харилцаа Холбоо,
Хамтын ажиллагаа-зохион байгуулах NYD стратегийн сангийн дэмжлэгтэйгээр
богино хугацаанд магадлан итгэмжлэл авахад CDIO чухал үүрэг гүйцэтгэсэн
болохыг дүгнэнэ.
NP, ЗААХ АРГА ЗҮЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ БА CDIO
TF нь NP дахь сурган хүмүүжүүлэх үндсэн өвөрмөц арга юм, энд бид оюутнуудад
одоо болон цаашид аж үйлдвэрүүдэд урган гарах хэрэгцээг хангахын тулд
төгсөгчдөд үйлдвэрт бэлэн техник мэдлэг сайтай хувь хүн болоод хувь хүн
хоорондын харилцааны өндөр ур чадвартай боловсролыг олгохын зорьдог. TF
гол зүйл нь төслийн ажлын салшгүй нэг хэсэг болгож бодит байдлыг хотхон дотор
үйлдвэрийн орчинг бүрдүүлэн оролцуулдаг байдал. Үйлдвэр (орон нутаг болон
гадаадын) болон засгийн газрын агентлагийн (Roza 2010) нягт уялдаа
холбоогоор, оюутнууд үйлдвэрээс ирсэн төсөл болон үйлдвэржсэн гэр төсөл,
бодит амьдралын тулгамдсан асуудал дээрх сургалтын орчинд төсөл, тоног
төхөөрөмжийн дадлага зэрэг төслийн семестрээр бүтэн ажиллах боломжтой
болдог.Тухайлбал, “NP Технологи Парк” оюутнуудыг сахилга баттай багаар
ажиллах чадварт сургах болон шинэлэг төслийн ажилд татан оруулах зорилгоор
хотхоны өмнөд хэсэгт байгуулагдсан. Паркийн байшингуудад Инженерийн
сургууль, Химийн инженерчлэл, Химийн болон байгалийн ухаан, Мэдээллийн
технологи, Дижитал болон Интерактив Медиа, Дизайны зэрэг сургуулиудын
технологийн бүх курсүүдэд хичээллэдэг. Энэ паркийг NP дахь “Хил Хязгааргүй
Сургууль Үзэл Баримтлал” модулийн сайн зохион байгуулалтын нэг хэсэг
(Хавсралт A үз) хэмээн нөөцийн ашиглалтын зарцуулалт оновчлолын хамтарсан
төсөл, харилцан багшлах болон сурах олон салбарын үйлчлэл харилцааны
төлөөллийн удирдлагууд болон оюутнууд хүлээн зөвшөөрдөг. Бид оюутнууд
шинжлэх ухаан ба инженерийн аль алинд нь тухайн орчны нэг хэсэг болох
нөхцөл хангагдсан үед амжилттай сурах болно гэдэгт итгэдэг. Дээрээс нь тэд
өөрсдийн инженерийн мэдлэгээ техник болон технологид ашигласнаар, тэд
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инновацийн болон багаар ажиллах соёлд суралцаж, асуудлыг шийдвэрлэх нь
хамтын ажиллагааны ур чадварыг хурцалж, мэргэжлийн ба ёс зүйн
үнэлэмжүүдэд нөлөөлж, түүнчлэн хөдөлмөрийн үнэ цэнэ, чанар, хугацаа ба
найдвартай байдал зэргийг сурна. Сургах ба суралцах үйл явцын хүрээнд,
нөхцөл байдалд суурилсан заах арга зүйн сургалт ба суралцах арга барилын
(CTL) хүрээнд NP-д багш нарыг бодит амьдралаас олж авсан мэдлэгээ
оюутнуудын сонирхлыг татахын тулд бодит байдалтай холбон ашиглах
боломжийг олгодог.NP-ийн өөр өөр сургуулиуд олон янзын сургалтын болон
суралцах арга барилыг сургалтын үр дүнд нийцүүлэн агуулга болон ялгаатай
агуулгаар сургууль даяар явуулдаг. Харин инженерийн сургуулийн хувьд CDIO
хөдөлбөрийг нэвтрүүлсэн.CDIO хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх үндэслэл нь CDIO
хөтөлбөрийн зорилго юм. CDIO хөтөлбөрийн зорилго нь техникийн үндсэн
мэдлэгийг гүнзгий эзэмшсэн ажлын өндөр бүтээмжтэй байж чадах; шинэ
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон SEGсистемийг бий болгох үйл ажиллагаанд
манлайлан оролцох; нийгэмд технологи хөгжүүлэлтийн урт хугацааны хүчин зүйл
болон ач холбогдлын ойлгодог байх. Эдгээр зорилгууд нь NP-ийн TF болон CTLд нийцэж байна. Өөрөөр хэлбэл, аж үйлдвэрт бэлэн мэргэжилтэн оюутныг
хөгжүүлэх хос зорилго.
CDIO РУБРИКУУД АШИГЛАН ХИЧЭЭЛИЙН ӨӨРИЙН-ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ
2011 хойш, SEG нь CDIO санаачлагын гишүүн болсон ба бид CDIO стандартууд
хичээлийг үнэлэх, академийн бүтэц тогтолцоо болон дөрвөн салбарын:
хөтөлбөр, ажлын байр, сургах ба суралцах арга барил, мөн үйл ажиллагааны
үнэлгээний тогтмол сайжруулалтын удирдамж зөвлөгөө болгон ашиглаж ирсэн.
Үнэлгээ нь хоёр гол баримт бичигт тулгуурласан: зургаан онооны хуваарьтай
рубрик CDIO стандарт үнэлгээ болон дагаж мөрдөх баримт жишээнүүд. Угтаа,
дипломын хичээлийг рубрик ашиглан чанаржуулахыг сургалтын менежерүүд
тусгасан санал хүсэлтийг хүлээн авсан байдаг. Тэд рубрик нь тодорхой
ашиглахад хялбар болохыг тогтоосон.Тэд мөн CDIO стандартын дагаж мөрдөх
баримт бичгийн жишээнүүд нь дагаж мөрдөх стандартын түвшин бүрд нийцсэн
ба ийм төрлийн баримт бичгийг бий болгоход тусалдаг болохыг тусгадаг.Гэсэн
хэдий ч, тэд зарим нэг рубрикуудын хувьд тус тусын сургалтын менежерээр
тайлбарлагдах ба стандарт бүрийн хувьд тухайн нөхцөл байдалд тохирсон
баримт бичиг шаардлагатай байгааг мэдэрсэн байна.SEG гаргасан арван нэгэн
дипломд хичээлүүдтэй үнэлгээг зохицон нийцүүлэхийн тулд, сургууль CDIO
стандарт тус бүрийн тухайн нөхцөл байдлын онцлог түвшинд тохируулан
стандартчилахаар шийдсэн.Дараагийн хэсэгт дипломын Сансрын ба Сансар
Судлалын экологи (DAAT) хөтөлбөрийг ашиглан нарийвчилсан стандартчиллыг
жишээ болгон тайлбарлах болно.
DAAT-ийн өөрийн үнэлгээний туршлага
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DAAT нь нийт 50 оюутантай ба оюутнуудын төгсөлтийн гол үнэлгээ болсон
гурванжилийн дадлагад чиглэсэн үйлдвэрийн сургалт бүхий сургалтын
хөтөлбөртэй. 2012 оноос CDIO стандартын рубрик шинэчлэгдсэнээр
хичээлүүдээ үнэлж эхэлсэн. Хүснэгт 1-д 2012-оос 2014 оны хоорондох DAAT-ийн
үнэлгээг үзүүлэв. Бидний TF болон сайн зохион байгуулалтын модультой, DAATийн дараах дараах стандартууд сайн зохицно: зохион бүтээх хэрэгжүүлэх
дадлагууд (Стандарт 5), инженерийн ажлын байр (Стандарт 6), бие
бүрэлдэхүүний чадамжийг сайжруулах (Стандарт 9). Багшлах Бүрэлдэхүүний
Заах Арга чадамжийг сайжруулах хүрээнд (Стандарт 10), сургууль програмын
нөхцөл байдалд зохицуулан өөрчлөлт хийх газарт (Shankar & Suppiah, 2014)
удирдлагын ур чадварын өсөлтийг дэмжих зорилгоор нийлмэл сургалтын арга,
туршлага (Стандарт 7), идэвхтэй сургалт (Стандарт 8), Сургалтын Явцын Үнэлгээ
(Стандарт 11) тавьсан. Дээр дурдсан долоон стандартын үр нөлөөг судалгаагаар
тогтоох болно.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хүснэгт 1. 2012-2014 DAAT-ийн рубрик үнэлгээ (0-5)
CDIO Стандарт
2012 2013 2014
CDIO Үзэл Баримтлал
3
3
3
Сургалтын Үр Дүн
3
3
4
Нийлмэл Сургалтын төлөвлөгөө
3
4
4
Инженерийн Удиртгал Хичээл
2
4
4
Зохион Бүтээх Хэрэгжүүлэх Дадлагууд
3
5
5
Инженерийн Ажлын Байр
4
5
5
Нийлмэл Сургалтын Арга, Туршлага
3
4
4
Идэвхтэй Сургалт
3
4
4
Багшлах Бие Бүрэлдэхүүний CDIO чадамжийг сайжруулах
4
4
4
Багшлах Бүрэлдэхүүний Заах Арга чадамжийг сайжруулах
4
5
5
Сургалтын Явцын Үнэлгээ
4
4
4
Хөтөлбөрийн Үнэлгээ
3
3
3

CDIO бусад стандартуудыг дараах байдлаар стандартчилсан:
Стандарт 1 – CDIO Үзэл Баримтлал
Хүрэх түвшин 3, энэ нь, нэг болон түүнээс дээш сургалтаар олгох инженерийн
дипломд сургалтын нөхцөл болгон CDIO баталсан дүрэм. Илүү өндөр түвшинд
хүрэхийн тулд курсийн менежер болон түүний багийнхан CDIO хичээлийн
төлөвлөгөө курсийн хөтөлбөрөө веб сайтад байрлуулна, мөн бүх оролцогч
талууд, ялангуяа оюутнууд, сургах болон суралцах үйл явц тогтмол CDIO
зарчмаар гүйцэтгэнэ.
Стандарт 2 – CDIO Сургалтын Үр дүн
Хүрэх түвшин 4, энэ нь, дипломд сургалтын үр дүн байгууллагын ирээдүй болон
эрхэм зорилготой нийцэж байгаа бөгөөд үр дүн болгонд ур чадварын түвшинг
суулгасан. CDIO сургалтын хөтөлбөрт заагдсан сургалтын үр дүнг бий болгох
процесс нь сургалтын үр дүн болгоны ур чадварын түвшинг тогтоох, бүх оролцогч
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талуудаар хүлээн зөвшөөрүүлэх, курсийн сургалтын үр дүнгийн түвшинээс
модулийн сургалтын үр дүнгийн түвшин хүртэл сургалтын хөтөлбөрийг
байгууллагын ирээдүй болон эрхэм зорилготой уялдуулахын тулд хичээлийн
хөтөлбөрийг хянан Зураг1-д үзүүлэв. Илүү өндөр түвшинд хүрэхийн тулд,
одоогийн Хөтөлбөр Хөгжүүлэлт & Хяналтын Зөвлөл болон дэд зөвлөл сургалтын
үр дүнг тогтмол хянаж бүх оролцогч талуудын саналыг үндэслэн сургалтын үр
дүнд өөрчлөлт хийнэ.

Зураг 1. Сургалтын үр дүнгийн дүн шинжилгээг бий болгох үйл явц

Стандарт 3 – Нийлмэл Сургалтын Төлөвлөгөө
Хүрэх түвшин 4, энэ нь, бүх модулийн хэрэгжилтийг хариуцсан системийг
байгуулах үйл явц, үр дүн, хувь хүн болон хувь хүн хоорондын харилцааны
баримт бичиг. Баримт бичигт Нийлмэл Сургалтын Төлөвлөгөөний зураглал
(Зураг 2 үз), модулийн түвшний бүхийл курсүүд дэх сургалтын үр дүнгийн
зураглал, модулийн зохицуулагчаар зохицуулагдах сургалтын үр дүн болон
энэхүү зохицуулалтыг модулийн ерөнхий агуулга, хичээлийн хөтөлбөр,
үйлдвэрийн дүн зэрэг модулийн үнэлгээг төлөвлөгөө зэргийг тусгасан байна.
Илүү ахисан түвшинд хүрэхийн тулд, одоогийн Хөтөлбөр Хөгжүүлэлт & Хяналтын
Зөвлөл болон дэд зөвлөл нэгдсэн хөтөлбөрийг тогтмол хянаж зөвлөгөө гаргах.

159

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зураг 2. Нийлмэл сургалтын төлөвлөгөө

Стандарт 4 – Инженерийн Удиртгал Хичээл
Хүрэх түвшин 4, энэ нь, инженерийн удиртгал хичээлээр оюутнууд хичээлийн
зорилго, түүний баримтат нотолгоог олж авдаг байх явдал. 2012 онд сургалтын
менежер нэгэн дутагдал олсон нь стандартын шаардлага ёсоор инжеэерийн
удиртгал хичээлд тэдний багийн өөрийн үнэлгээний дасгал агуулагдаагүй байсан
явдал юм. 2013 онд DAAT-ийн хөтөлбөрт энэхүү инженерийн модулийн удиртгал
хийгдсэн. Сургалтын менежер болон түүний баг эхний семестрт инженерийн
модулийн удиртгалыг үзэх нь эхний жилийн оюутнуудын сонирхлыг илүү өдөөх,
бөгөөд үндэслэлийг илүү бэхжүүлэх, бодит инженерийн асуудлыг туршилтаар
шийдэх аргачлал болно гэдэгт итгэлтэй байна.DAAT-ийн хөтөлбөрт инженерийн
модулийн удиртгалыг сургуулийн хөгжүүлсэн (Goh, Lim, & Ang 2014) ерөнхий
хүрээнд мөрдөж байна. Энэ хүрээнд эхний жил инженерийн сахилга батын тухай
мэдлэгээс бүрддэг, мөн инженерийн дадлага нэгдсэн мэдлэг, хэрэглээ, түүнчлэн
зайлшгүй шаардлагатай хувь хүн болон хувь хүн хоорондын харилцаа
багтдагаараа онцлогтой. Хөтөлбөр хэрэгжсэн 2013 оноос хойш удирдлага болон
оюутнуудаас эерэг сэтгэгдэл сайшаал хүлээн авсан. Илүү өндөр түвшинд
хүрэхийн тулд хөтөлбөрт үр дүнгийн нөлөөллийн судалгааг хийнэ.
Стандарт 12– Хөтөлбөрийн үнэлгээ
Хүрэх түвшин 3, энэ нь, хөтөлбөрийн оюутнууд, тэнхим, сургалтын менежер,
төгсөгчид болон бусад оролцогч талуудын өгөгдлийг цуглуулах аргаар үнэлгээ
хийгдэж байна. Баримт бичигт Модулийн Тойм Тайланг модуль хариуцагч
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бэлдэх, чингэхдээ тухайн түвшин дэх сургалтын үр дүнгийн хэрэгжилтийг үнэлнэ.
Хөтөлбөрийн Тойм Тайланг сургалтын менежер бэлдэхдээ тухайн курсийн
түвшинд сургалтын үр дүнгийн хэрэгжилтийг үнэлэнэ, мөн CDIO Өөрийн
үнэлгээний Тайланг курс сургалтын менежер CDIO арван хоёр стандартын дагуу
үнэлгээг өгч бэлдэнэ. Илүү өндөр түвшинд хүрэхийн тулд, оролцогч талуудаас
илүү олон мэдээлэл цуглуулсан байна, жишээ нь сургалтын үр дүнгийн талаар
төгсөн гарч буй оюутантай ярилцлага хийх.
DAAT-ийн МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ
CDIO хамтрагчийн хувьд, SEG-ийн хичээлүүдэд зөвхөн CDIO өөрийн үнэлгээний
стандартуудыг дагаж мөрдөхөөс гадна боловсрол, сургалтын чанарыг
тасралтгүй сайжруулах арга замыг хайн ажиллаж байна. DAAT-ийн хувьд, 2012
оноос хойш CDIO хэрэгжүүлснээс хойш зарим эерэг нөлөө болон үр дүнг
оюутнуудад авчирсан. Олон улсын зөвлөлөөс ийм эерэг үнэлгээ авах нь
сургалтын менежер болон тэдний багийнханд том урам зориг өгсөн. Зорилго нь
DAAT хичээлүүдийг олон улсын магадлан итгэмжлэлийн агентлагийн заасан
чанарын үзүүлэлтийг хангах болон сансрын ба сансар судлалын инженерийн
манай төгсөгчдийг зохих ёсоор дэлхийд хүлээн зөвшөөрүүлэн баталгаажуулах
явдал юм. Сингапурын Инженерийн Институт шиг холбогдох инженерийн
байгууллагуудтай хамтран хийсэн судалгаа болон харилцаагаар ABET Магадлан
Итгэмжлэл, Инженерийн Технологийн Магадлан Итгэмжлэлийн Зөвлөл (ИТМИЗ)
нь инженерчлэлийн магадлан итгэмжлэл & технологийн дипломын хичээлүүдэд
холбогдох, тохирсон үнэлгээ болохыг илтгэсэн. ABET Магадлан итгэмжлэл нь
мөн АНУ-д дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр (CHEA) хүлээн
зөвшөөрөгдсөн ба Сингапурын Боловсролын яамнаас дэмжигдсэн байдаг. 2012
оны эцэст, сургууль DAAT сургалтыг ABET магадлан итгэмжлэлд оруулах
шийдвэр гаргасан.Магадлан итгэмжлэлийн үйл явцын эхний алхам 2013 оны
хоёрдугаар улиралд DAAT-ийн тойм тайланг ABET-руу илгээснээр эхэлсэн.
Технологийн хөтөлбөрт ABET-ийн ерөнхий найман шалгуур байдаг:
1.
2.
3.
4.

Оюутнууд
Хөтөлбөрийн зорилго
Оюутны үр дүн
Тасралтгүй сайжруулалт

5.
6.
7.
8.

Хөтөлбөр
Тэнхим
Байгууламж
Байгууллагын дэмжлэг

Уг шалгуурын онцлог нь инженерийн хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээнд суурилан
сайжруулалт явуулах ба академик хөтөлбөрийг төгсөгчийн үр дүнгээр хэмжих
мөн үнэлгээний өгөгдөлд тулгуурлан тасралтгүй сайжруулалтын давтамжийг бий
болгох зэргийг шаарддаг.Costa et al (2012)-гийн онцлон тэмдэглэснээр, Шалгуур
8 (Байгуулллагын Дэмжлэг), Шалгуур 1 (Оюутнууд) ба Шалгуур 7-аас
(Байгууламж) бусад шалгуурууд нь CDIO стандартуудад агуулагддаг. Дараах
ABET шалгуурууд нь CDIO стандартуудад агуулагдаагүй.
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Шалгуур 1– Хөтөлбөр нь шинэ болон олон улсын дадлагын оюутнуудад аль
алинд нь зөвшөөрөгдсөн, өөр институтэд суралцсан зохих академик кредитийг
олгох, мөн өөр институтэд ажилласан зохих академик кредитийг олгодог байх
бодлого хэрэгжүүлэх ёстой. Хөтөлбөр нь төгсөлтийн бүхийл шаардлагыг
хангасан төгсөгчийн бичиг баримтыг баталгаажуулах бодлого хэрэгжүүлдэг байх
ёстой.
Шалгуур 7 – Номын сангийн үйлчилгээ болон тооцоолон бодох, мэдээллийн дэд
бүтэц нь оюутнуудын шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн үйл ажиллагааг
дэмжсэн байх ёстой.
Шалгуур 8 – Байгууллагын дэмжлэг болон манлайлал хөтөлбөрийн чанарыг
тасралтгүй хангахад хүрэлцээтэй байх ёстой.
Эдгээр шалгуурууд нь хэдийгээр NP-ийн ISO-9000 боловсролын чанарын
хүрээнд агуулагдан чанарын баталгаанд хүрэх үйл явц болох боловч. Анхан
шатны хэрэглээ нь хичээлийн зохион байгуулалт болон хөгжүүлэлт, нийлүүлэлт,
дүн шинжилгээ агуулсан тоймлол зэрэг нь зорилгод хүрэх илүү нотлогдсон үйл
явц юм.2012 оноос хойших жил бүрийн CDIO өөрийн үнэлгээний тайлан болох
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон нотолгоог бэлтгэн баримтжуулж ирсэн нь
бидэнд Бие Даан Сурах Удиртгалын тайланг бэлдэхэд явцад эдгээр бүх
шалгууруудтай тулгарахад чухал хэрэгтэй байсан. Үүнээс гадна, дотоодын CDIO
үнэлгээний үйл явц болон туршлага нь илүү багт суурилсан үйл ажиллагааны
төлөвлөлт, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, чанарын үйл явцад суралцах
болон ажил байдлыг сайжруулах зэрэгт том түлхэц өгсөн. Эдгээр нь ABET
шалгуурыг 2013 оны дөрөвдүгээр улиралд амжилттай давахад ихээхэн хувь
нэмрийг оруулсан.DAAT курсүүд нь 2013 онд амжилттай магадлан
итгэмжлэгдсэн, энэ нь Сингапурын Инженерийн Технологи дахь анхны ABET
Магадлан Итгэмжлэлийн Комиссоор магадлан итгэмжлэгдсэн диплом
болсон.ABET шалгуурын амжилттай давах нь NP-ийн удирдлагууд NP
Байгууллагын Шилдэг Орчин хамтран ажилласнаар боломжтой болсон юм. Ийм
зохион байгуулалтын соёл нь хөтөлбөрийн жирийн шаардлагуудад нийцүүлэхээс
урьтал болгоно гэхээсээ удирдлагыг хөтөлбөрийн үнэлгээнд илүүтэй оролцох
байдлыг дэмжсэн. Энэхүү соёлыг гүнзгийрүүлснээр, бид ABET-ийн бүх
шалгууруудыг зохих ёсоор хангах боломжтой юм.
ДҮГНЭЛТ
Хөтөлбөрийн үнэлгээ нь сургуулийн төлөвлөсөн үйл ажиллагаа үр дүнтэй эсэх
болон сургалтын үр дүн, цар хүрээ зэргийг үнэлэхэд чухал байдаг. CDIO өөрийн
үнэлгээний хэсгийг ашиглан CDIO арван хоёр стандартын эсрэг курсийг үнэлэх
нь курсийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх болон ялгаатай мэдээллүүдийг цуглуулах нь
тасралтгүй сайжрах үйл явцад ач холбогдолтой. Энэ нь ABET магадлан
итгэмжлэлийн амжилт, DAAT-ийн ямар нэг гадаад үнэлгээг засах арга зам болох
болно.Хэдийгээр CDIO нь ABET-ийн шалгуур үзүүлэлтийг хангахад чухал үүрэг
гүйцэтгэсэн боловч, гадаад үнэлгээг богино хугацаанд амжилттай давахад NP162
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ийн удирдлагуудын сайн зохион байгуулалт, анхдагч манлайлал, чадна гэсэн
зорилго, өргөн уудам харилцаа чухал байсан. Хөтөлбөрийн үнэлгээн дэх CDIO
өөрийн үнэлгээний хэсэг нь цаашид явагдаж буй хичээлүүдийг нэгтгэх болон
менежмент хийх мөн хөтөлбөрийн үнэлгээнээний шалгуурыг үнэлэх ба курсийн
байдалд нөлөөлөх шийдвэр гаргахыг удирдлагаас шаардана.
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ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРЫН
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ – СУРАЛЦАХУЙН ТАЛААРХ ОЮУТНУУДЫН ҮЗЭЛ
Mirka Kans
Department of Mechanical Engineering, Linnaeus University, Sweden
ХУРААНГУЙ
Энэ өгүүлэлд бид төслийн менежмент хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн
биелэлтийн үр дүнг сурлагын ахиц дэвшлийн талаарх оюутны үзэл бодлыг
оролцуулан судлах болно. Хичээл нь онол болон төслийн удирдлага, мэдээлэл
боловсруулах, загвар гаргах ба харилцааны ур чадварын дадлага зэргээс
бүрдэнэ. Оюутнуудын бүрэлдэхүүн нь маш олон төрөл, үндсэн хөтөлбөрийн
болон өргөн хүрээний мэргэшилтэй, өөр өөр үндэстэн болон өмнө нь сурч байсан
туршлагуудыг төлөөлсөн олон улсын солилцооны оюутнуудаас бүрдэнэ. Иймээс
хичээл хэдий албан ёсоор нэгдүгээр курс ч гэлээ хичээлд оролцож буй
оюутнуудын жинхэнэ ур чадварын хүрээ нэгэн жигд биш. Үүнээс үүдэн хичээлийг
хэрхэн заах нь чадвар сорьсон явдал болох бөгөөд улмаар хэд хэдэн асуулт
урган гарна. Бүх оюутнууд хичээлд анх элсэхдээ ямар чадвартай байснаас үл
хамааран, оюутан тус бүр хувийн ур чадвараа дээшлүүлж чадах уу? Бид зөв ур
чадварууд дээр төвлөрч байна уу? Эсвэл зарим ур чадварыг хөгжүүлэх нь
бусдаасаа илүү чухал уу? Оюутан бүрийг ур чадвараа хөгжүүлэх боломжтой
болгохын тулд хичээлийн системээ хэрхэн сайжруулах вэ? Энэ өгүүлэл нь эхний
хоёр асуултад анхаарна, учир нь аливаа зүйлийг сайжруулахын тулд хамгийн
түрүүнд хийх алхам нь асуудлыг ойлгох юм. Үүнийг ойлгох нь цаашид хичээлийн
хөтөлбөр болон агуулга, сургалтын үр дүн болон үйл ажиллагааг сайжруулахад
хэрэгтэй.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Project management, academic writing, information handling, study design, basic level
course, skills’ development, skills’ assessment, Standards: 2, 8, 11
ТАНИЛЦУУЛГА
Хичээл дуусч, дүн гаргаж, хичээлийн үнэлгээ явагдаж дууссан ч гэлээ хэн нэгэн
өөрөөсөө хичээл өөрт нь ямар нэгэн өгөөж өгсөн юм уу? хэмээн асууж
болзошгүй.(арай өөр үгээр илэрхийбэл). Улирлын эцсийн дүн бол хичээлийн
хөтөлбөрийн дагуу тодорхойлсон сургалтын үр дүнгээс хамааралтай оюутны ур
чадварын үнэлгээний үр дүн юм. Гэвч хэрэв оюутнууд хичээлд өөр өөр ур
чадварын түвшинтэй орсон бол яах вэ? Хэрэв хэн нэгэн оюутан
аль хэдийнээ тодорхой хэмжээний өрсөлдөхүйц мэдлэг эзэмшсэн байсан бол
ерөнхий эрдмийн хичээлээс юм сурч чадах уу?
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Хичээлд хамрагдаж буй оюутнуудыг ижил түвшинтэй гэж үзэн хичээлээ төлөвлөх
үед дээрх асуултууд урган гардаг. Багшийн хувьд оюутнуудын өмнөх мэдлэг
болон чадварыг нь үл хамааран, хичээлийн агуулгад сонирхол төрүүлэхүйц
зүйлсийг багтааж, тэдний ур чадварыг цааш үргэлжлүүлэн хөгжүүлж чадахуйц
хичээл заах нь тун хүч сорьсон хэрэг юм. Заримдаа заах арга
барилын түвшинг хамгийн ахисан түвшний оюутанд тохируулан заах гэтэл,
оюутнаас шаардагдах гүйцэтгэл болон хичээлийн агуулга анх бодсон заах арга
барил болон хуваарьт тусгасан албан ёсны агуулгаас зөрөх асуудал гардаг. Энэ
үйлдэл нь суурь мэдлэг багатай оюутнуудад нөлөөлж, өнгөцхөн сураад өнгөрөх,
эсвэл бүр юу ч сурахгүй байхад хүргэх магадлалтай. Ийм үед туршлагатай болон
гүйцэтгэл өндөртэй оюутнуудыг сорьж чадахуйц ерөнхий эрдмийн хичээл заах
(хэрэв ерөнхий эрдмийн хичээл зааж буй бол) нь тохиромжтой шийдэл болно.
Бид үүний талаар Техникийн төсөл болон Тайлан бичих хичээлийн ерөнхий
эрдмийн хүрээнд хийх аргаа олсон гэж найдаж байна.Оюутнуудаас авсан
судалгаа болон хичээлийн үнэлгээ оюутнууд ерөнхийдөө сэтгэл ханамжтай
байна гэсэн үр дүн үзүүлэх хэдий ч хичээлийн үнэлгээ ньбид үнэхээр оюутны ур
чадварыг хөгжүүлсэн эсэхийг батлахгүй. Үүнийг хийхийн тулд бид оюутан бүрийн
суралцах үйл явцад анхаарах хэрэгтэй. Энэ өгүүлэлд бид хувь хүний ур
чадварын хөгжилд хандсан арга барилыг өгүүлнэ. Дээд боловсролын түвшинд
хувь хүн болон хувь хүн хоорондын харилцааны чадварыг хөгжүүлэх талаар
ярилцсаны дараа, Техникийн төсөл хичээлийн үр дүн болон тайлан бичилт
зэргийг толилуулна. Хичээлийн загвар болон оюутнуудын онцлог шинжийг
тодорхойлсоны дараагаар ур чадварын хөгжүүлэлтийн үнэлгээний ажлыг мөн
адил тодорхойлно. Бид хичээлийн агуулгатай холбоотой арван нэгэн сэдвийг
урьдчилан тодорхойлж түүнийхээ хүрээнд оюутнуудыг ур чадварын түвшнээ
тодорхойлохыг хүссэн. Хичээлийн эцэст оюутнуудаар ур чадвар нь хэрхэн
хөгжсөнийг тодорхойлуулсан. Ур чадварын үнэлгээний үр дүнг дэлгэн ярилцаж,
хичээлийн загварыг илүү сайн хөгжүүлэхтэй холбоотой дүгнэлтийг гаргалаа.
ХУВЬ ХҮН БОЛОН ХУВЬ ХҮН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
Инженер байх нь маш өргөн хүрээний мэдлэг болон ур чадварыг шаарддаг.
Математик болон физикийн суурь ур чадвар болон ерөнхий мэргэжлийн
хичээлийн өрсөлдөхүйц ур чадвар нэмэгдээд бат бөх сайн мэдлэгийн сан
үүсгэнэ. Түүгээр зогсохгүй
бизнес ба компаний талаарх ерөнхий мэдлэг,
нийгмийн дүрэм журмыг мэддэг байх, даруу, хожигдол хүлээж чаддаг зан болон
мэргэжлийн ёс суртахуун шаардлагатай. Гэвч оюутнууд янз бүрийн нөхцөл
байдалд мэдлэгээ ашиглах шаардлагатай болох учир орчин үеийн инженерт
байх ёстой чадварт хувийн болоод хувь хүн хоорондын харилцааны ур чадвар
чухал хэмээн онцолсон (Yorke and Knight 2007). Эдгээр ур чадваруудын
заримаас
нь
дурдвал харилцааны ба багаар
ажиллах
ур
чадвар,
асуудлыгшийдвэрлэх ба шүүмжлэн бодож үзэх, цагаа төлөвлөх, суралцах үйл
явцдаа уян хатан ба бие даасан байх гэх мэт байна. Harris болон Rogers нар
(2008) Их Британийн профессороор үнэлэгдсэн 16 оюутнуудад хийсэн
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судалгаагаар дээд шатны инженерийн анги эсвэл технологийн хичээлд ороход
хувь хүн хоорондын харилцаа болон ажлын ёс суртахууны ур чадвар
шаардлагатай болохыг олж тогтоосон бол Schwieler (2007) Шведийн
үйлдвэрлэлийн ирээдүйн өрсөлдөх чадварын тухай судалгаандаа зургаан
төрлийн чадвар хамгийн чухал гэж тогтоожээ: ерөнхий чадвар (Унших, Бичих,
Тооцоолох) нийгмийн чадварууд (онцлон чухалчилсан ур чадварууд, хамтран
ажиллах, харилцааны ур чадварууд), соёл хоорондын чадвар (хэлний ур
чадварууд, бусад соёлд нээлттэй сэтгэлгээгээр хандах), анализ хийх ур
чадвар (бие
даан
асуудал
шийдвэрлэх
болон
үндэслэлтэй
шийдвэрлэх), компаний ур чадвар (боломжуудыг тодорхойлох, таних ур чадвар,
үйлдвэрлэл аж ахуй эрхлэх ур чадвар) болон удирдлагын ур чадвар (бизнесийн
зорилгодоо хүрэхийн тулд хүмүүсийг зохион байгуулж удирдах). Аль аль
судалгаа нь өнөөгийн инженерүүдэд маш өргөн хүрээний мэдлэг чадвар
хэрэгтэйг баталж байна. Ганц хичээл төслийн удирдлагад нэмж оруулах, жишээ
нь төслийн менежментийн хичээл болгоод эсвэл хичээлийн эцэст ганц бие
даалтын ажил болгож оруулах нь оюутанд хувийн болон хувь хүн хоорондын ур
чадварыг суулгаж өгөхөд хангалтгүй. Оронд нь нийт боловсролын системдээ,
ерөнхий техникийн болон инженерийн хичээл заахдаа ерөнхий ур чадварын
дадлагыг багтааж өгөх хэрэгтэй (www.CDIO.org). Энэ нь үйлдвэрлэлийн
менежментийн бакалаврын програмд биеллээ олсон хэдий ч төслийн ойлгоход
хэцүү төвөгтэй зүйлс болон суралцах төлөвлөгөө, удирдлага, академи болон
техникийн харилцаа холбоон дээр төвлөрөхийн тулд иймэрхүү ур чадварууд
дээр төвлөрсөн хичээлийг анхны семестрт багтаасан. Энэ хичээлд олж авсан
туршлага, ур чадвар, мэдлэг нь оюутнуудад цаашид бүх хичээлийн туршид
хувийн болон дотоод ур чадвараа илүү сайн хөгжүүлэхэд нь хэрэг болно.
Хичээлийг доор дүрсэлсэн байна.
ТЕХНИКИЙН ТӨСЛИЙН БОЛОН ТАЙЛАН БИЧИХ ХИЧЭЭЛ
Техникийн төсөл болон Тайлан бичих хичээл нь 7,5 европын кредит (ECTS)–с
бүрддэг суурь мэдлэгийн хичээл юм. Хичээл нь үйлдвэрлэлийн менежментийн
бакалаврын програмд заавал үзэх ёстой хичээл бөгөөд эхний жилд багтдаг, мөн
олон улсын солилцооны оюутнуудад санал болгодог. Шведийн болон олон улсын
оюутнуудын харьцаа энгийн үед 50:50 байдаг ба олон улсын оюутнууд өөрсдийн
эх орондоо өөр өөр мэргэжлээр суралцдаг. Энэ хичээл үйлдвэрлэлийн
менежментийн арга барилыг заахаас гадна тодорхойлолт, удирдлага, төлөвлөлт
гэх мэтийг хамруулан авч үздэг. Мөн суралцах арга барил, мэдээллийг ойлгон
хүлээн авах, аман харилцаа болон академик түвшинд техникийн бичилтийг
заана.
Хүснэгт 1. Сургалтын үр дүн болон үүнтэй холбоотой томоохон үйл ажиллагаанууд
Сургалтын үр дүн
Үйл ажиллагаанууд
Төслийн удирдлагын ерөнхий зүйлсийг
ойлгох

MS төсөл дээр дасгал хийх, Төслийн
баримтжуулалт, “Төслийн амжилт болон
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Төлөвлөх, жижиг төслийг хэрэгжүүлэн дагах

Тайлангийн салангид өөр өөр хэсгүүдийг
ойлгож хэрхэн хамтдаа нэгэн бүхэл
болдгийг ойлгох
Жижиг сажиг сурсан зүйлээ хэрхэн
хэрэгжүүлэхийг ойлгох
Суралцах зорилго дээрээ тулгуурлан ямар
мэдээллийн эх үүсвэр тохиромжтойг ойлгох
Үр дүнг яриа болон бичигт холбож өгөх

уналт” тусдаа өгүүлэл, Өгүүлэл дээр
семинар
Төслийн баримтжуулалт, Тусдаа төслийг
дагах, Тусгалын баримтжуулалт, Тусгалын
семинар
Төслийн тайлан, Аман илтгэл, Эсрэг тэсрэг
байдал
Төслийн тайлан, Суралцах template,
Төслийн санаан дээр семинар, Эсрэг тэсрэг
байдал, Тусгалын баримтжуулалт
Төслийн тайлан, Зааварчилгаа өгөх, Эсрэг
тэсрэг байдал, Тусгалын баримтжуулалт
Амаар: Төслийн санаан дээр семинар,
Тусдаа өгүүлэл дээр семинар, Илтгэл
Бичгээр: Тусдаа өгүүлэл, Төслийн тайлан,
Эсрэг тэсрэг байдал

Бараг бүх оюутны үйл ажиллагаанууд шууд эсвэл шууд бусаар төсөлд суурилсан
ажилтай холбогдсон байдаг. Хичээлийн эхэнд оюутнууд дөрвөн оюутнуудаас
бүрдсэн багуудад санамсаргүйгээр хуваагдана, багш баг бүрд Швед болон олон
улсын оюутнууд, нэгдүгээр курсийн болон илүү ахисан түвшний оюутнууд болон
өөр өөр мэргэжилтэй оюутнууд байхаар хуваана. Түүнчлэн төслийн багууд нь
олон төрлийн. Дараа нь төслийн багууд өөрсдийн сонголтоор төслөө байгуулж
төлөвлөнө. Төслийн санааг төлөвлөлтийн шатанд баримтжуулах бөгөөд
семинарын үеэр ярилцана. Дараа нь багууд төлөвлөсөн хичээлийн үйл
ажиллагаа болон ахалж буй багш нарын тусламжтай бие даасан байдалтай
суралцана. Үр дүнгүүд нь илтгэл хэлбэрээр амаар болон тайлан маягаар
бичгээр тайлагнагдана. Оюутнууд өөрсдийн хувь хүний үйл явцаа тайлагнаж,
төслийн ажилд болон хичээлийн үр дүнд хувь нэмрээ оруулах ёстой. Үнэлгээнд
ашиглагдах сургалтын үйл ажиллагаа болон түүнээс гарах үр дүнг Хүснэгт 1-т
хураангуйллаа. Уг сургалтыг 2013 онд 44 оюутан хичээлд элсэн орох үед заасан.
Хоёр оюутан өөр өөр шалтгааны улмаас хичээлээс эрт үеэс болон дундаас нь
гарсан.
СУРГАЛТЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Сургалт нь оюутнуудыг өөртөө үнэлгээ өгөхөд сургах зориулалтаар хичээлд
оруулж өгсөн үйл ажиллагаа юм. Арван нэгэн ур чадварын хүчин зүйлийг
хичээлийн албан ёсны сургалтаас гарах үр дүн болон хичээлийн агуулгаас ялган
авлаа. Хүснэгт 2-г харна уу. Арван нэгэн хүчин зүйлс нь анализ хийх зорилгоор
дөрвөн гол бүлэгт хуваагдсан: Төслийн менежментийн ур чадвар, Суралцах ур
чадвар, Мэдээлэл ойлгон хүлээн авах ур чадвар, Харилцааны ур чадвар.
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Сургалтын үр дүн
a) Төслийн
менежментийн үндсийг ойлгох
b) Жижиг төслийг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх
a) Жижиг судалгааг хэрхэн
хэрэгжүүлэхийг ойлгох
a) Суралцах зорилго дээрээ
тулгуурлан ямар мэдээллийн эх
үүсвэр тохиромжтойг ойлгох

a) Тайлангийн салангид өөр өөр
хэсгүүдийг ойлгож хэрхэн хамтдаа
нэгэн бүхэл болдгийг ойлгох
b) Үр дүнг яриа болон бичигт
холбож өгөх

Хүснэгт 2. Судалсан ур чадварын хүчин зүйлүүд
Хүчин зүйл
Ур чадварын хүчин
зүйл
1. Багийн ажиллагаа болон
Төслийн
багийн динамик
менежментийн ур
2. Төслийг төлөвлөх
чадвар
3. Эрсдэлийн менежмент
4. Асуудлын томьёолол
5. Сурах арга барил
6. Мэдээлэл хайх
7. Мэдээллийн чанар болон
ач холбогдлыг үнэлэх
8. Ном зүй ашиглах (Reference
handling)
9. Тайлан бичих
10. Академик бичгийн чадвар
11. Аман илтгэл

Суралцах ур
чадвар
Мэдээлэл ойлгон
хүлээн авах ур
чадвар (Мэдээлэл
боловсруулах)
Харилцааны ур
чадвар

Удиртгал хичээл дээр оюутнуудыг 11 өөр ур чадварын хүчин зүйлийн чадвараа
үнэлэхийг хүсэж судалгааны хуудас тарааж өгсөн. Асуулт нь “Энэ хуудсанд илүү
их суралцан дадлагажих хэрэгтэй гэж үзэж буй ур чадвараа бичнэ үү”
гэж томьёологдсон. Ашиглагдсан хэмжүүр нь дөрвөн сонголттой Licker хэмжүүр
байв. Саналууд нь: “Би илүү ихийг сурах хэрэгтэй”, “Зарим талын мэдлэг
хэрэгтэй”, “Аль хэдийн бүх талын чадвартай болчихсон” болон “Эхнээсээ маш
сайн чадвартай байсан”. Удиртгал хичээл дээр 40 оюутан уг хуудсыг бөглөсөн.
Хичээлийн төгсгөлд оюутнууд төслийн ажил болон хичээлийн үр дүнгийн тухай
өөрсдийн бодлоо бичгээр өгсөн. Оюутнууд удиртгал хичээл дээр асуусан хүчин
зүйлүүдийг ойлгон хүлээн авч хөгжүүлсэн эсэхээ өөрсдөө шүүсэн. Асуултууд
дараах байдлаар тавигдсан: Хичээлийн турш хөгжүүлсэн гэж үзэж буй ур
чадвараа бичнэ үү? Хэмжүүр нь: “Тийм ч их хөгжүүлээгүй”, “Зарим талаараа
хөгжсөн”, “Нэлээн их хөгжсөн” болон “Өндөр хөгжсөн”. Нийт 39 оюутан үзэл
бодлоо гардуулан өгсөн. Үнэлгээний загвар нь Хавсралт А-с олдоно.
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
Энэ хэсэгт бид сургалтаас олж авсан үр дүнг тооцно. Эхлээд бид
нийт хариултуудыг бүхэлд нь харна, дараа нь хариулт хүйс, мэргэшил болон
сурч буй төрөл гээд хэмжигдэхүүнүүдээр нь харвал өөр эсэхийг нягтална. Эцэст
нь мэдээлэлд өмнө дурдсан дөрвөн ур чадварын бүлэгт хамааралтайгаар анализ
хийнэ.
Ерөнхий ойлголт
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Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын багахан хэсэг нь хичээлд элсэн орохдоо
зааж өгсөн арван нэгэн ур чадвараас нэг болон түүнээс дээшид нь сайн ур
чадвар эзэмшсэн гэжээ (Зураг 1-г харна уу). Мэдээлэл хайх болон төсөл
төлөвлөх чадваруудад
оюутнууд
хамгийн
их
туршлагатай
байсан
бол эрсдэлийн менежмент болон академик бичгийн чадвар дээр оюутнууд
хамгийн их сургалт шаардлагатай байна гэж үзжээ. Хамгийн бага үнэлгээтэй
хоёр сонголт (“Би илүү ихийг сурах хэрэгтэй”, “Зарим талын мэдлэг
хэрэгтэй”) болон хамгийн өндөр үнэ цэнэтэй (“Аль хэдийн бүх талын чадвартай
болчихсон”, “Эхнээсээ маш сайн чадвартай байсан”) сонголтуудыг хооронд нь
нэгтгээд харж үзэхэд багийн ажиллагаа, багийн динамик болон мэдээлэл хайх ур
чадваруудад
оюутнууд
хамгийн
туршлагатай
гэж
өөрсдийгөө
дүгнэв. Доорх таван ур чадвар хамгийн их сургалт шаардсан гэж гарч ирэв:
1. Эрсдэлийн менежмент
2. Асуудал томьёолол
3. Академик бичгийн чадвар
4. Сурах арга барил
5. Аман илтгэл
Хичээлийн эцэст ур чадварууд сайн хөгжсөн гэж үзсэн буюу дунджаар
оюутнуудын 61% нь хөгжсөн гэдгийг зураг 2-оос харах боломжтой. Хамгийн сайн
хөгжүүлсэн гэж үзэж буй ур чадвар нь ном зүйг хэрхэн ашиглах (reference
handling), тайлан бичих болон академик бичилт юм.

Зураг 1. Хичээлд элсэн орох үед тодорхойлсон ур чадвар

Хамгийн бага үр дүнтэй 2 сонголт (“нэг их хөгжөөгүй”, “зарим талаараа
хөгжсөн”) болон
хамгийн
их
үр
дүнтэй (“дажгүй
хөгжсөн”,
“өндөр
хөгжсөн”) сонголтуудыг хооронд нь нэгтгээд харвал ном зүйг хэрхэн
ашиглах (reference handling), тайлан бичих болон академик бичилт нь хамгийн их
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хөгжсөн гэж гарч ирэв. (Өөрөөр хэлбэл ихэнх оюутнууд хамгийн их хөгжсөн гэж
үзсэн тэр ур чадварууд). Хамгийн муу, бага хөгжсөн гэж үзсэн 3 ур чадвар нь
“аман илтгэл”, “мэдээллийн чанар болон ач холбогдлыг үнэлэх” ба
“эрсдэлийн менежмент” байна.

Зураг 2. Ур чадварын хөгжүүлэлтийн нийт

Хорин нэгэн тохиолдолд оюутнууд “Нэг их хөгжөөгүй” гэсэн хувилбарыг сонгосон
байв. Бид уг хариулт нь нийт ангийн оюутнуудынх уу эсвэл хэдхэн оюутнуудынх
уу гэдгийг олж мэдэхийг хүссэн. Сүүлийн хувилбар нь зарим оюутнууд хичээлийн
турш хичээлийг маш товчхон сураад өнгөрчээ гэсэн үг юм. Илүү
нарийн судалсны үр дүнд хорин нэгэн хариулт арван хоёр өөр оюутнаас гарсан
гэдгийг олж мэдэв. Тэдний тал нь ганцхан удаа “Тийм ч их хөгжөөгүй”-г сонгосон
байхад үлдсэн хагас нь гурав гурваараа нөгөө хариултаа хоёр ба гурван удаа тус
тус сонгожээ. Нөгөөтэйгүүр эдгээр арван хоёр оюутны найм нь нэг болон түүнээс
дээш ур чадварын хөгжлийг “Өндөр хөгжсөн” гэж тодорхойлсон
бөгөөд дундаж хариулт нь “Зарим талаар хөгжсөн” болоод “Дажгүй сайн хөгжсөн”
гэсэн байжээ. Өөрөөр хэлбэл: Бүх оюутнууд энэ тодорхойлсон арван нэгэн ур
чадвараас нэг болон түүнээс дээш чадварыг нь зарим талаар хөгжсөн гэж үзжээ.
Хүйс, гол мэргэшиж буй хичээл болон сургалтын төрөл гэсэн
хэмжигдэхүүнүүдээр авч үзвэл:
Тестийг гурван суурь хэмжигдэхүүнээр удирдан авч үзлээ. Хүйс, гол мэргэшил,
сургалтын төрөл. Гол мэргэшиж буй хичээлд бүлгүүд нь: Үйлдвэрлэлийн
менежмент (IM), Инженер (ENG) болон Бусад хичээл (OTH). Сургалтын төрлийн
хувьд бүлгүүд нь: Хөтөлбөрийн оюутан (PROG), Солилцооны оюутан (EXCH) ба
ганц хичээл үзэж буй оюутнууд (SING) байв. Mann-Whitney U тест бүлгүүдийн
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хоорондох ялгааг тодорхойлоход ашиглагдав. Гол мэргэшил болон сургалтын
төрлийн хэмжигдэхүүнүүдэд ерөнхий чухал ялгааг гаргахын тулд эхлээд Kruskall
Wallis тест ашиглагдаж, дараа нь Mann-Whitney U тест бүлгүүдийн хооронд аль
бүлэг аль талаараа өөр байгааг тогтоохын тулд ашиглагдсан. Практик дээр
үүнийг эхлээд бүлэг 1-ийг бүлэг 2-той, дараа нь бүлэг 1-ийг бүлэг 3-тай сүүлд нь
бүлэг 2-ийг бүлэг 3-тай харьцуулж хийдэг. Тестүүдийн үр дүн Хүснэгт 3аас олдоно. (Уншихад ойлгомжтой байх зорилгоор зөвхөн чухал ялгааг
харуулсан хэмжигдэхүүнүүдийг тооцоолсон) Тестүүд хэд хэдэн ур
чадваруудын түвшин дээр 95%-н чухал ялгааг харуулжээ. Хичээл эхлэх үед
тайлан бичих ур чадвар дээр хүйсийн ялгаа анзаарагдсан. Хичээлд элсэхдээ
эрэгтэй оюутнууд эмэгтэй оюутнуудыг бодвол ур чадвараа илүү өндөр гэж үзжээ.
Хичээл дуусахад тестэд ур чадварын хөгжлийн хувьд нэг их ялгаа гараагүй
байна. Эрэгтэй эмэгтэй оюутнууд бүгд ур чадварын хөгжлөө адилхан гэж үзсэн.
Гол мэргэшлийн талбарт хичээл эхлэх үед төсөл төлөвлөх ур чадвар дээр,
хичээлийн төгсгөлд эрсдэлийн менежментэд ялгаа ажиглагджээ. Инженерийн
ангийн оюутнууд бусад мэргэжлийн оюутнуудыг бодвол төсөл төлөвлөх ур
чадвараа илүү өндөр гэж үнэлжээ. Эрсдэлийн менежментийн хувьд хөтөлбөрийн
оюутнууд үлдсэн бусад оюутнуудыг бодвол ур чадвараа илүү хөгжүүлсэн гэж
үзсэн гэж судалгаанд гарчээ. Сургалтын төрөлд ердөө ганцхан ур чадварт ялгаа
гарчээ: хөтөлбөрийн оюутнуудыг солилцооны оюутнуудтай харьцуулж үзэхэд
менежментийн ур чадварын хөгжүүлэлтийн хувьд онцлох ялгаа гарчээ.
Хөтөлбөрийн оюутнууд солилцооны оюутнуудыг бодвол ур чадвараа илүү өндөр
хөгжүүлжээ.
Хүснэгт 3. Судалгааны үр дүн
Хүйсээр

Тайлан
бичих
(өмнө)

Тоо

Дундаж
үнэлгээ

Нийт
үнэлгээ

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed
Sig.)]

Эм

9

12,22

110

Эр

30

22,33

670

65

110

-2,579

0,010

,0190

Нийт

39
MannWhitney
U

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed
Sig.)]

68

278

-2,147

0,032

0,044b

17,5

45,5

-2,253

0,024

0,036b

Судалгааны
чиглэлээр

Тоо

Дундаж
үнэлгээ

Нийт
үнэлгээ

Төслий
н
төлөвл
өлт

IM

20

13,9

278

ENG

12

20,83

250

Нийт

32

ENG

12

12,04

144,5

OTH

7

6,5

45,5

Төслий
н

MannWhitney
U
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төлөвл
өлт

нийт

19

Эрсдэл
ийн
менеж
мент
(дараа)

IM

21

19,36

406,5

ENG

12

12,88

154,5

Нийт

33

Эрсдэл
ийн
менеж
мент
(дараа)

ENG

21

15,5

325,5

OTH

6

8,75

нийт

27

76,5

154,5

-2,017

0,044

0,063b

52,5

31,5

52,5

-1,982

0,047

0,065b

MannWhitney
U

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

Exact Sig.
[2*(1-tailed
Sig.)]

67,5

158,5

-2,638

0,008

0,013b

Сургалтын төрөл

Тоо

Дундаж
үнэлгээ

Нийт
үнэлгээ

Тайлан
бичих
(өмнө)

PROG

21

20,79

436,5

EXCH

13

12,19

158,5

Нийт

34

Ур чадварыг бүлгээр нь ойлгох нь
Төслийн менежментийн ур чадвар
Төслийн менежментийн ур чадварын бүлэг нь багаар ажиллах, багийн динамик,
төслийг төлөвлөх болон эрсдэлийн менежмент гэсэн чадваруудыг хамардаг.
Гурван асуултын нийт хариултууд зураг 3-аас олдоно. Оюутнуудын 57 орчим
хувь нь тэдэнд төслийн менежментийн ур чадвар дээр илүү их сургалт, 16 хувь
нь маш их сургалт хэрэгтэй гэжээ. Хичээл дуусахад 59 орчим хувь нь тэд ур
чадвараа нэлээн их
буюу
өндөр
хөгжүүлсэн
гэсэн
бол
16%
нь
өндөр түвшинд хөгжүүлсэн гэжээ.
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Зураг 3. Төслийн менежментийн ур чадвар
a). Хичээл эхлэх үеийн ур чадварууд b). хөгжүүлсэн ур чадварууд

Суралцах ур чадвар
Суралцах ур чадварын бүлэг асуудлыг томьёолох болон сурах арга барил зэрэг
ур чадваруудыг хамаардаг. Гурван асуултын бүх хариултуудыг Зураг 4-өөс олж
болно. Оюутнуудын 70 орчим хувь нь сургалцах ур чадварт илүү их суралцах
хэрэгтэй гэхэд 8% нь маш их суралцах хэрэгтэй гэжээ. Хичээлийн төгсгөлд
тэдний 57% нь ур чадвараа нэлээн сайн хөгжүүлсэн гэсэн ба 15% нь өндөр
хөгжүүлсэн хэмээжээ.

Зураг 4. Суралцах ур чадвар a). Хичээл эхлэх үеийн ур чадварууд b). хөгжүүлсэн ур
чадварууд

Мэдээлэл ойлгон хүлээн авах ур чадвар
Мэдээлэл ойлгон хүлээн авах ур чадвар нь мэдээлэл хайх, мэдээллийн ач
холбогдол болон чанарыг үнэлэх, ном зүй ашиглах (reference handling) зэрэг ур
чадваруудыг хамарна. Гурван асуултын нийт хариултууд Зураг 5-с олдоно.
Оюутнуудын 51% нь мэдээлэл ойлгох ур чадварт илүү их сургалт шаардлагатай,
7% нь маш их сургалт шаардлагатай гэсэн байна. Хичээлийн эцэст 62% нь ур
чадвараа нэлээн сайн хөгжүүлсэн, 23% нь өндөр хэмжээнд хөгжүүлсэн гэжээ.

Зураг 5. Мэдээлэл ойлгон хүлээн авах ур чадвар
a). Хичээл эхлэх үеийн ур чадварууд b). хөгжүүлсэн ур чадварууд
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Харилцааны ур чадвар
Харилцааны ур чадвар нь тайлан бичих, академик бичилт болон аман
илтгэлүүдээс бүрдэнэ. Гурван асуултуудын нийт хариултын тоог Зураг 6-с олж
болно. Оюутнуудын 64 орчим хувь нь тэдэнд харилцаа холбооны ур чадварт илүү
их сургалт шаардлагатай гэхэд 11% нь маш их суралцах шаардлагатай гэжээ.
Хичээл дуусахад 66% нь ур чадвараа нэлээн сайн хөгжүүлсэн гэсэн бол 22% нь
өндөр түвшинд хөгжүүлсэн хэмээжээ.

Зураг 6. Харилцааны ур чадвар
a). Хичээл эхлэх үеийн ур чадварууд b). хөгжүүлсэн ур чадварууд

Үр дүнгийн талаар ярилцан дүгнэлт гаргах нь
Бүх оюутнууд хичээлд анх элсэхдээ ямар ур чадварын түвшинтэй
байснаас үл хамааран хувь хүний ур чадвараа хичээлийн турш хөгжүүлдэг
үү?
Ерөнхийдөө ихэнх оюутнууд хичээлийн турш ямар нэгэн юм сурдаг байх.
Хичээлийн эхэнд таван ур чадвар, нэрлэвэл эрсдэлийн менежмент, асуудал
томьёолол, академик бичилт, сурах арга барил болон аман илтгэл, хамгийн их
суралцах шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байв. Хичээл дуусахад оюутнууд
зөвлөмж
боловсруулах (reference
handling),
тайлан
бичих
болон академик бичилт зэргийн ур чадварууд хамгийн их хөгжсөн гэж үзсэн.
Зөвхөн академик бичилт нь хамгийн их суралцах шаардлагатай жагсаалтад
орсон ур чадвар байна. Сонирхолтой зүйл дурдахад хичээлийн хамгийн
сүүлийн хөгжүүлэлт бичгийн чадварыг хөгжүүлэх тал дээр анхааран ажилласан
нь амжилттай хичээлийн загвар болсон байж мэдэх юм. Нөгөө талаар оюутнууд
хамгийн бага хөгжсөн гэж үзсэн ур чадваруудыг харвал бид аман илтгэл
болон эрсдэлийн менежментийг олно. Энэ нь ирээдүйн хичээлийг хөгжүүлэх
ажлууд энэ хэсгүүд дээр төвлөрөх хэрэгтэйг харуулж байна. Гарсан үзүүлэлтүүд
тодорхойлсон хэрэгцээ болон тодорхойлсон хөгжүүлэлтээ оюутнуудын бүлгээс
хамааран өөр байгааг харуулж байна. Инженерийн ангийн оюутнууд хичээл
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эхлэх үед төсөл төлөвлөх ур чадварыг бусдаасаа илүү эзэмшсэн гэж байсан.
Инженерийн ангийн оюутнууд ихэвчлэн төсөл дээр ажилладаг, заримдаа бүр
нэгдүгээр курсдээ, тиймээс энэ нь мэдээжийн хэрэг юм. Үйлдвэрлэлийн
менежментийн ангийн болон хөтөлбөрийн оюутнууд эрсдэлийн менежментийн
ур чадвараа бусдаасаа илүү хөгжүүлсэн гэж тодорхойлсон. Энэ нь хичээлийн
өөрийнх нь талбартай холбоотой байх магадлалтай ч, энэ хичээлийн хувьд ялгаа
нь үйлдвэрлэлийн менежментийн оюутнууд бараг бүхлээрээ хөтөлбөрийн
оюутнуудтай давхацсанаас болсон байж болно. Эдгээр оюутнууд бусад
оюутнууд илүү туршлагатай байхад нэгдүгээр курсдээ уг хичээлийг хоёр дахь
хичээлээрээ сонгон үзсэн. Илүү туршлагатай оюутнууд өмнөх хичээлүүд дээрээ
төслийн менежменттэй холбоотой эрсдэлтэй тулгарч байж байсан болно.
Аль хэдийнээ дээр дурдсан өөр нэгэн боломжит тайлбар нь бид хичээлийн
үеэр эрсдэлийн менежментийн хэсгийг зөв хэлж тайлбарлаж чадаагүй бололтой.
Ур чадварын хөгжилтэй холбоотой үр дүнг илүү сайн ойлгохын тулд мэдээллийг
цааш нь хичээл дээр тавигдсан албан ёсны дүн болгон оюутнуудын бичгээр
өгсөн саналтай харьцуулж болно. Аман илтгэлийн ур чадварын бага үнэлгээнд
өгч болох боломжтой тайлбар нь төслийн ажлын сүүлийн илтгэлийн өмнө болдог
аман илтгэлийн сургалтын үйл ажиллагаанд ирц муу байсан байж болох юм.
Ангийн хагас нь л энэ үйл ажиллагаанд оролцсон. Үүний талаар илүү ихийг олж
мэдэхийн тулд сургалтаас гарсан үр дүнг оюутнууд өөр өөр үйл ажиллагааг
үнэлсэн хичээлийн албан ёсны хичээлийн үнэлгээтэй харьцуулж болно. Хэрэв
үнэлгээ үйл ажиллагааг муу гүйцэтгэлтэй гэж тодорхойлбол үйл ажиллагаа илүү
их хөгжүүлэгдэх хэрэгтэй. Өөр авч болох арга хэмжээ нь аман илтгэлийн
сургалтын үеийг заавал суух хичээл болгох. Хэрэв бид ур чадварын бүлгүүдийг
харвал, суралцах ур чадвар болон харилцааны ур чадварын бүлгүүдэд оюутнууд
илүү их суралцах шаардлагатай байсан. Мэдээлэл ойлгон хүлээн авах чадвар
нь ихэнх оюутнууд өмнө нь үзэж байсан ур чадвар байх. Хичээлийн төгсгөлд
хамгийн сайн хөгжүүлсэн гэж үзсэн ур чадвар нь мэдээлэл ойлгон хүлээн авах ба
харилцааны ур чадварууд байсан, мөн оюутнууд хамгийн их хөгжүүлэх хэрэгтэй
гэж үзсэн ур чадварууд ба хамгийн их хөгжсөн гэж тодорхойлсон ур чадваруудын
хооронд ямар нэг шууд хамаарал байхгүй юм. Уг ялгаанд байж болох нэг
боломжит тайлбар нь оюутнуудын өмнөх мэдлэг, ялангуяа мэдээлэл ойлгох ур
чадвар, илүү гүнзгийрсэн тодорхой ур чадварын түвшинд сайн суурь болж өгсөн
юм. Энэ шийдэх аргагүй үр дүнгүүд нь хичээлийн агуулгууд ерөнхийдөө
хоорондоо хамааралтай гэдгийг илэрхийлж, дээрээс нь бид ирээдүйд бүх дөрвөн
ур чадварын бүлэгт анхаарах хэрэгтэйг харуулж байгаа байх. Энэ өгүүлэлд
толилуулсан сургалтын үнэлгээний арга барил нь хэд хэдэн зорилгод нийцэж
байна. Нэгдүгээрт энэ хичээлд элсэн орох үеийн болон хичээлийн турш олж
авсан хөгжүүлэлттэй хоёулантай нь хамааралтайгаар оюутан бүрийн хувийн
хөгжилд үнэ цэнэтэй алсын хараа өгч байна. Хоёрдугаарт энэ нь хичээлийн
хөгжүүлэх үйл явцад хувь нэмэр оруулж байна. Бид энэ нь ихэвчлэн хувийн
хөгжил болон хичээлийн агуулгын нарийвчилсан ойлголтын тухай асуултыг
дэлгэн тавьдаггүй албан ёсны хичээлийн үнэлгээнд сайн нэмэлт болсон гэж
итгэж байна. Хамгийн чухал нь энэ оюутнуудад өөрийгөө үнэлэн дүгнэх болон
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бодож үзэх чадвараа хөгжүүлэх боломжийг олгож байна. Сургалтаас гарсан үр
дүн нь боловсролын судалгааны нийгэмлэгт оюутны ур чадварын хөгжилтэй
холбоотой сонирхолтой алсын хараа өгч байгаа бөгөөд, ур чадварыг хөгжүүлэх
үед суралцах үйл явцыг заасан ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлно.
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МАГИСТРЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТАНД НЭЭЛТТЭЙ БОЛОН АМЬДРАЛД
ОЙРХОН АСУУДЛУУДЫГ АШИГЛАСАН ТУРШЛАГУУД
Mirka Kans
Department of Mechanical Engineering, Linnaeus University, Sweden
ХУРААНГУЙ
Онол ба практик хоорондын оновчтой тэнцвэрийг олох нь дээд боловсролын
томоохон сорилтуудын нэг юм. Оюутан төвтэй сургалтын аргыг судлаачид болон
дадлагажигч нарт зориулагдсан гэж үздэг ба сургалтын явцад оюутнуудыг
идэвхжүүлснээр илүү гүнзгий сургалтыг олгох боломжтой болох юм. Энэ
өгүүлэлд Үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн менежмент мэргэжлийн магистрын
хөтөлбөрт 1 жилийн хугацаанд заагдсан Засвар үйлчилгээний өгөгдлийн
менежмент хичээлийн арга туршлагуудыг, ялангуяа компьютержсэн засвар
үйлчилгээний менежментийн системүүдийн тухай мэдлэг, ур чадваруудыг хэрхэн
олгосон талаар тодорхой авч үзсэн. Энэ хичээл нь лекц, лаборатор, дасгал
ажлууд болон семинар зэргээс бүрдэнэ. Мөн хоёр хичээлийг танхимаас гадуурх
сургалтаар, нэг хичээлийг зочин лекц уншуулах замаар зохион байгуулсан
болно. Хичээлийн үйл явц нь мэдээллийн технологийн системийн сонголтын
талаарх дасгал байх ба оюутнууд ялгаатай системүүдийг үнэлэхдээ фунционал
ба функционал бус шалгуурыг тодорхойлох, мөн үнэлгээний тохиромжтой
хувилбаруудыг олох, төгсгөлд нь үнэлгээ хийх ба үр дүнгүүдийг хэлэлцэх юм. Энэ
дасгал нь илүү нээлттэй ба бодит амьдралд ойр асуудлуудыг дэвшүүлэн,
жишээгээр тайлбарлах ба энэ нь оюутнуудыг идэвхжүүлж, тэдний ур чадвар
болон хандлагыг нэгэн зэрэг дэмжих боломжийг олгодог. Энэ дасгалын
сургалтын үр дүнгүүдийн дэлгэрэнгүйг CDIO хөтөлбөр ашиглаж тодорхойлсон ба
үр дүн нь ч мөн ач холбогдолтой, амжилттай хэрэгжсэн гэж дүгнэж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Student active learning, real-life resembling learning situations, master level course,
methods for IT systems requirement determination and selection, Standards: 2, 7, 8
ТАНИЛЦУУЛГА
Оюутнуудын ажил эрхлэлтийн хувь өндөр, ирээдүйн ажлын байраар хангагдах
зэрэгт тэдний олж авсан мэдлэг, ур чадварууд чухал гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэвч
оюутны биеэ даах чадвар, цагийн үр ашигтай менежмент, шүүмжлэлтэй
сэтгэлгээ, багаар ажиллах болон асуудал шийдвэрлэх ур чадварууд зэрэг нь
дутмаг байдгаас ирээдүйн ажлын байранд тавигддаг шаардлагуудад нийцэхгүй
инженер/менежерүүд
бэлтгэгддэг
(Yorke
and
Knight,
2007;
CDIO,
http://www.cdio.org/se/index.html).
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Үүнээс гадна, эрдэм шинжилгээ/судалгааны ажлыг ойлгох, шинжлэх ухааны
судалгааны аргуудыг хэрэглэх болон хэн нэгний үзэл бодол, шийдэлд
шүүмжлэлтэй хандах, хэлэлцэх зэрэг ур чадварууд ялангуяа хоёрдахь шатны
боловсролын сургалтанд (ж. магистрын түвшинд) шаардагддаг. Тиймээс,
академик сургалтыг практиктай нэгтгэх боломжтой эсэх? Бид оюутнуудад бодит
байдлаас ялгаатай онолын хичээлээр туршлагажих боломжийг хэрхэн өгдөг вэ?
Мөн мэдээлэл хангалтгүй байгаа нөхцөлд асуудлыг бодитоор шийдвэрлэх
дадалтай болох боломжийг оюутнуудад хэрхэн олгодог вэ? Бид шүүмжлэлтэй
сэтгэн бодох аргад оюутнуудыг хэрхэн сургаж болох вэ?
Лекцийн өмнө багш болон оюутан хэр сайн бэлдсэн нь чухал биш, оюутан хэрхэн
төвөгтэй үзэгдлийг жижиг хэсгүүдэд хувааж, асуудлыг удирдан зохион байгуулж
байгаа эсвэл маш сайн лекцийн материал цуглуулсан байгаагаас хамаарч
тухайн сургалт нь оюутнуудаар хийгддэг идэвхтэй үйл явц бөгөөд мөн энэ нь
оюутнуудын ур чадвар болон суралцах арга барилаас хамаардаг. Оюутнууд
сурснаа сэргээн санах зэрэг өнгөц мэдлэгээс эхлээд тухайн сэдвийг ойлгох
хэмжээний илүү гүнзгий мэдлэгийг хамарсан өөр өөр суралцах аргуудыг
ашигладаг (Ramsden, 2003). Үүнээс гадна оюутнуудын өмнөх мэдлэг ба
туршлагын түвшингүүд нь харилцан адилгүй, мөн нас болон боловсорсон байдал
нь ч ялгаатай байдаг. Тиймээс өөр өөр хүрээлэлд тухайн мэргэжлийн сургалтыг
явуулах боломжийг харах шаардлагатай. Харилцан адилгүй байгаа эдгээр
нөхцөл байдлыг даван туулахад төрөл бүрийн заах буюу сургалтын аргуудыг
ашиглана. Сургалтын өөр нэг асуудал нь тухайн сургалтын нөхцөл байдал юм
(Tynjälä et al., 2005). Багш-төвтэй сургалтын аргад багш нь лекц болон
илтгэлүүдээрээ дамжуулан оюутнуудад мэдлэг болон туршлагасаа хуваалцдаг,
мөн багш идэвхтэй, оюутнууд нь ерөнхийдөө идэвхгүй байдаг. Оюутан-төвтэй
сургалтын аргад оюутан нь унших, сонсох, хэлэлцэх ба хийх зэрэг идэвхтэй
байдлаар суралцдаг. Энэ аргад багшийн үүрэг нь удирдан зохион байгуулагч
буюу зөвлөгч байна. Багш нь идэвхтэй ба урам зориг өгөх сургалтын нөхцлийг
үүсгэх ба энэ нь оюутнуудыг төлөвлөсөн сургалтын зорилгод хүрэхэд нь тусалдаг
байна. Сургалтын орчин нь оюутнуудыг идэвхжүүлж, сургалтын үр дүнгүүдэд
эерэг нөлөөтэй байгааг олон зохиогчид болон мэргэжилтнүүд баталж байна
(Macdonald and Scott, 1994; Castles et al., 2009; CDIO). Макдоналд болон Скотт
(1994) нар нь аливаа зүйлсийг хийснээр суралцдаг гэж үздэг ба нийлмэл ур
чадваруудыг олгох сургалт нь төсөөлөл болон бодит байдлын хооронд холбоос
болж өгөхөөс гадна цогц сэтгэх ур чадвар, инженерийн зөн совин/мэдрэмжийг
хөгжүүлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл: аливаа зүйлсийг хийснээр суралцах гэдэг нь
дээд боловсролын шаардлагад нийцсэн ерөнхий ур чадварууд болон олон талт
асуудлуудыг шийдэх чадваруудын аль алиныг нь хөгжүүлдэг.
Энэ өгүүлэлд засвар үйлчилгээний менежментийн салбарын дээд боловсролд
ялгаатай мэдлэг болон олон талт асуудлуудыг шийдвэрлэх ур чадваруудыг
хэрхэн олгохыг авч үзэх болно. Гол зорилго нь идэвхтэй сургалтын аргыг
оюутнуудыг ирээдүйн мэргэжилтэн болгон бэлтгэх болон академик болосвролыг
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олгох зорилгын аль алинд нь хэрэглэж болно гэдгийг харуулах явдал юм. Үүний
тулд Үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хугацааны менежмент
мэргэжлийн хоёр жилийн магистрын хөтөлбөрт эхний жил заагдсан Засвар
үйлчилгээний өгөгдлийн менежмент хичээл дээр хийгдсэн арга, туршлагуудыг
энэ өгүүлэлд авч үзлээ.
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЗОРИЛГО ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Энэ хэсэгт бид дээд боловсролын зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох болон
ангилах хэд хэдэн ялгаатай аргуудыг авч үзнэ. Эдгээр зорилго, зорилтууд нь бүгд
дараагийн хэсэгт тайлбарласан жишээн дээрх нэг эсвэл хэд хэдэн аргуудад
тусгагдсан байна. Дээд боловсролыг олон улсын стандартуудаар, мөн тухайн
улсын боловсролын байгууллагуудаар зохицуулдаг. Швед улсын хувьд
боловсрол нь Дээд Боловсролын Журам (1992)-аар зохицуулагддаг.
Боловсролын зорилго, зорилтууд нь хоёр үе шатаас бүрдэх ба үүнээс гадна
инженер, сувилагч болон бага ангийн багш нар зэрэг тодорхой мэргэжлийн
хүрээнд өөр өөр зорилго, зорилтуудыг тусгасан байдаг. Хоёрдагч шатны
боловсрол буюу магистрын зэрэг олгох сургалтын зорилго, зорилтуудад
оюутнуудын суралцаж буй хөтөлбөрөөс үл хамааран бүх оюутнууд ижил буюу
минимум шаардлагуудыг хангасан байхыг шаарддаг. Хүснэгт 1-д магистрын
зэрэг олгох сургалтын (2 жилийн) зорилго, зорилтуудыг харуулав.
Хүснэгт 1. Швед улсын магистрын зэрэг олгох сургалтын зорилго, зорилтууд
Ангилал
Мэдлэг ба
ойлголт

Ур чадвар

Үнэлгээ ба арга
зам

Зорилго, зорилтууд
a) Магистр оюутнуудын үндсэн судалгааны чиглэлийн дагуу мэдлэг ба
ойлголтуудыг олгох, үүнд: судалгааны чиглэлийнх нь гол хэсэгт нилээн
өргөн хүрээтэй гүнзгий мэдлэгийг, мөн сүүлийн үеийн судалгааны болон
хөгжүүлэх ажлуудад нь чиглэсэн илүү гүнзгий мэдлэгийг олгох
b) Магистр оюутнуудын үндсэн судалгааны чиглэлд тохирсон
судалгааны арга зүйн илүү гүнзгий мэдлэгийг олгох
a) Мэдлэгээ системтэйгээр болон шүүмжлэлтэйгээр нэгтгэх чадвар,
мэдээлэл хязгаарлагдмал болон нарийн төвөгтэй асуудал, нөхцөл
байдал үүссэн тохиолдолд ч задлан шинжилгээ хийх ба үнэлэх чадварыг
олгох
b) Аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ тохиромжтой арга хэрэгслийг
ашиглан шүүмжлэлтэйгээр, өөрийн үзэл бодлоо тусгасан ба бүтээлчээр
хандах, асуудлыг томьёолох болон төлөвлөх ур чадварууд, мөн
судалгааны ахисан түвшний ажлуудыг тогтсон цаг хугацаанд гүйцэтгэх,
эндээс мэдлэгээ хөгжүүлэх болон тухайн ажлаа үнэлэх ур чадваруудыг
олгох
c) Аливаа асуудлын гол санаа, тэдгээрийн үр дүнгүүдийг үндэсний болон
олон улсын хэмжээнд аман ба бичгийн, бусадтай харилцан зөвшилцөх
зэрэг хэлбэрээр хэлэлцэх, илэрхийлэх ур чадваруудыг олгох
d) Судалгааны болон хөгжүүлэх ажилд оролцоход нь шаардагдах ур
чадвар, бусад ахисан түвшний нөхцөлд ч бие даан ажиллах чадварыг
олгох
a) Судалгаанд үүссэн асуудлыг үнэлж дүгнэхдээ шинжлэх ухааны,
нийгмийн болон ёс зүйн асуудлуудыг харгалзан үзэх, мөн тухайн
судалгааны ба хөгжүүлэх ажлын ёс зүйн асуудлуудын талаарх мэдлэг,
чадварыг олгох
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b) Шинжлэх ухааны давуу болон сул талууд, түүний нийгэмд үзүүлэх үр
нөлөө болон түүнийг хэрхэн ашиглах талаарх хүмүүсийн үүрэг
хариуцлагыг ойлгуулах
c) Цаашид тухайн мэдлэг, ур чадварын хэрэгцээ шаардлагыг
тодорхойлох, мөн мэдлэгээ хөгжүүлэх үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах
чадварыг олгох

Сургалтын зорилго, зорилтуудад хүрэхэд бичгийн хэлбэрээр явагддаг
шалгалтын үнэлгээний аргууд болон уламжлалт заах аргууд хангалттай биш
гэдэг нь хүснэгт 1-ээс тод харагдаж байна. Жишээлбэл, та тодорхой цаг
хугацаанд судалгааны ахисан түвшний ажил хийхийг төлөвлөх болон гүйцэтгэх
эсвэл уншсан сэдвийнхээ талаар бусадтай харилцан ярилцах замаар үр дүнд
хэлэлцүүлэг хийх, санал бодлоо илэрхийлэх, мөн шалгалтаар эдгээр
мэдлэгүүдээ үнэлүүлэх чадварт сургаж чаддаггүй байна. Тиймээс үнэлгээний
шинэ аргуудыг сургалтанд ашиглах шаардлагатай юм.
Хүснэгт 2. CDIO хөтөлбөр v. 2.0 (2-р түвшинд)
Бүлэг ур чадвар
1. Олон талт мэдлэг ба сэтгэлгээ

2. Хувь хүний ба мэргэжлийн ур чадвар,
хандлага

3. Хувь хүн хоорондын ур чадварууд: багаар
ажиллах ба харилцааны

4. Үйлдвэрлэл, нийгмийн болон хүрээлэн
буй орчинд системийг төсөөлөн бодох,
загварчлах, хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах

Нарийвчилсан ур чадвар
1.1 Математик болон шинжлэх ухааны суурь
мэдлэг
1.2 Инженерийн үндсэн суурь мэдлэг
1.3 Ахисан түвшний инженерийн суурь
мэдлэг, арга хэрэгслүүд
2.1 Шалтгааныг задлан шинжлэх ба асуудлыг
шийдвэрлэх
2.2 Туршилт явуулах, шинжилгээ хийх болон
мэдлэг бүтээх
2.3 Системтэй сэтгэн бодох
2.4 Хандлага, суралцах чадвар
2.5 Ёс зүйн, шударга ёсны/тэгш эрхийн болон
бусад үүрэг хариуцлагууд
3.1 Багаар ажиллах
3.2 Харилцааны
3.3 Гадаад хэлний мэдлэг
4.1 Гадаад, нийгмийн болон хүрээлэн буй
орчны нөхцөл байдлыг судлах
4.2 Үйлдвэрлэл болон бизнесийн нөхцөл
байдлыг судлах
4.3 Төсөөлөн бодоод, системийг инжнерчлэх
ба удирдах
4.5 Хэрэгжүүлэх
4.6 Ажиллуулах

Өнөө үед мэдлэгт төвлөрсөн уламжлалт сургалтын аргаас гадна хувь хүний
болон хувь хүн хоорондын ур чадварууд шаардагдах болсон (Yorke and Knight,
2007). Энэ нь CDIO санаачилгыг жолоодож байгаа нэг хүч бөгөөд инженерийн
боловсролыг шинэчлэх зорилготой юм. Орчин үеийн инженерийн шаардлагыг
хангахын тулд шаардагдах ур чадваруудын жагсаалтыг CDIO хөтөлбөр
хэлбэрээр хөгжүүлсэн байна. (Crawley et al., 2011). Энэ хөтөлбөрийг хүснэгт 2оос харж болох ба энэ нь суурь болон гүнзгийрсэн мэдлэгийн шаардлагууд, хувь
хүний ба хувь хүн хоорондын, мэргэжлийн ур чадварууд, мөн тухайн нэг
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгохоос өмнө эхлээд төсөөлөн бодох, загварчлах,
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хэрэгжүүлэх болон түүнийгээ ажиллуулах гэсэн дарааллаар тайлбарлагдах
бүтээгдэхүүний амьдрах үе шатаас хамаарсан ур чадварууд зэргийг хамарна.
Ramsden(2003) нь сургалтыг хоёр төрлийн үйл явцад хуваан авч үзсэн байна:
дахин үйлдвэрлэх үйл явц ба оновчтой санаа гаргах үйл явц. Эхний үйл явц нь
ихэвчлэн хоёрдогч үйл явцад урьдчилсан нөхцөл болж өгөх ба үр дүн нь өмнөх
мэдлэг дээрээ тулгуурлан аажмаар суралцах буюу дэс дараалалтайгаар
урагшлах процесс юм. Сургалтаар олгох ур чадваруудын энэ үйл явцыг Блүүмын
таксаномид маш тодорхой тайлбарласан ба энд эдгээр ур чадварууд нь
ойлголтын
хэд
хэдэн
ялгаатай
түвшингүүдэд
хуваагддаг.
(http://www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.htm). Суурь ойлголтоос
эхлээд илүү гүнзгийрсэн дарааллаар тайлбарлагдах энэ таксаномийн дагуух ур
чадваруудын түвшингийн жагсаалтыг хүснэгт 3-т үзүүлсэн.
Хүснэгт 3. Блүүмын Таксаноми
Танин мэдэхүйн
түвшин
Мэдлэг
Ойлголт
Хэрэглээ
Анализ
Синтез
Үнэлгээ

Үйл үг
Эмхлэн зохион байгуулах, тодорхойлох, хуулбарлах, жагсаалт гаргах,
тогтоох, сэргээн санах, нэрлэх, цэгцлэх, таних, нөхцөл байдлыг
хуулбарлан буулгах
Ангилан ялгах, тодорхойлох, хэлэлцэх, илэрхийлэх, таних, онцлогийг
гаргаж ирэх, олох, ялган таних, мэдэгдэх, өөр хэлбэрээр илэрхийлэх,
шалгаж хянах, сонгох, хөрвүүлэх
Хэрэглэх, шилж сонгох, үзүүлж харуулах, ашиглах, дүрслэн үзүүлэх,
тайлбарлах, хийж гүйцэтгэх, практикт хэрэглэх, хувиарлах, хар зураг,
ноорог гаргах, шийдвэрлэх, бичих
Задлан шинжлэх, дүгнэлт гаргах, тооцон бодох, зэрэг тогтоох, харьцуулах,
сөргүүлэн тавих, шүүмжлэх, ялгах, ялгаварлан үзэх, шалгаж үзэх, турших,
сорих шалгаан байцаах
Тохируулж өөрчлөх, угсрах, хураах, найруулах, зохион бүтээх, бүтээн
туурвих, загвар гаргах, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, томьёолох, удирдах,
эмхлэн байгуулах, төлөвлөх, бэлтгэх, бодох, төлөвлөх, барьж байгуулах
Дүгнэх, маргах, үнэлэх, харьцуулан сонгох, үнэлгээг зөвтгөх, шүүх,
таамаглах, шилж сонгох, хөгжөөн дэмжих, ач холбогдол өгөх

ЖИШИГ ХИЧЭЭЛ: ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨГӨГДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
Засвар үйлчилгээний Өгөгдлийн Менежмент хичээл нь Үйлдвэрлэлийн
төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын хугацааны менежмент мэргэжлийн 2 жилийн
магистрын хөтөлбөрт заагддаг хоёрдогч шатны хичээл юм. Энэ хичээл нь нэг
жилийн хугацаанд заагдсан ба 10 долоо хоногийн бүтэн цагийн хичээлийг
хамардаг. Мөн энэ хичээл нь 4 модулиас бүрдэнэ: Эхний модуль нь ялангуяа
Компьютержсэн Засвар үйлчилгээний Менежментийн Систем (CMMS) дээр
төвлөрсөн IT системүүдийн талаар болон засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанд
IT системүүдийг хэрхэн ашиглах тухай ойлголтуудыг өгдөг. Энэ мэдлэг нь
тодорхой мэдээллийн технологийн хэрэгслүүдийг засвар үйлчилгээнд оновчтой
сонгож хэрэглэхэд ашиглагдана. Хоёр болон гурав дахь модуль нь засвар
үйлчилгээний менежментэд шаардагдах өгөгдөл дээр төвлөрнө. Нэгдүгээрт,
оюутан Нэгжийн хамаарлын загвар ашиглан шаардагдах өгөгдлийг хэрхэн
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тодорхойлох болон өгөгдлийн чанарын тухай ойлголтуудыг судална. Цаашлаад
өгөгдлийн шаардлагын талаарх хэлэлцүүлэг явагдах ба энэ нь шийдвэр гаргах
болон гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдтэй холбогддог. Хамгийн сүүлийн
модуль нь материалын менежмент болон эд ангиудын жижиг хэсгүүдийн
оновчлол зэргийг хамарна. Энэ хичээл нь лекц, лаборатор, дасгал ажлууд болон
семинар зэргээс бүрдэнэ. Хичээлийн модулиуд нь агуулгын хувьд бага зэрэг
давхардсан хэлбэрээр заагдсан ба энд модуль бүрийн суурь онол нь эхлээд
лекцийн хичээлээр өгөгддөг. Үүний дараа дасгал ажил, бие даалт болон
лабораторын ажлуудаар илүү гүнзгийрүүлсэн мэдлэг ба практик дадлыг олгодог.
Мөн модуль бүрийн төгсгөлд семинарын хичээлээр хэлэлцүүлэг явуулдаг ба
хичээлийн төгсгөл хэсэгт хоёр удаа үйлдвэрлэлийн газруудыг танилцуулсан. Энэ
танилцах хичээл нь оюутнуудад тухайн сэдвийн хүрээнд төгсгөлийн тайлан юмуу
эссе бичихэд нь эмпирик буюу практикт тулгуурласан өгөгдлөөр хангадаг. Энэ
хичээлийг шинэчлэн заахад ямар нэгэн бэрхшээлтэй асуудлууд тулгараагүй.
Оролцсон багш нар нь асуудал ба төсөлд суурилсан сургалтын аргын тал дээр
олон жилийн туршлагатайгаас гадна анхдагч шатны түвшний (бакалаврын) ижил
төстэй хичээлүүдэд хэрэгжүүлчихсэн байгаа юм. Тулгамдсан нэг асуудал нь
академик түвшинд тохиромжтой практик болон мэргэжлийн сургалтыг
оюутнуудад зэрэг олгох гэрийн даалгавар/бие даалтын ажлуудыг өгөх байсан.
Цаашид хичээлийг хөгжүүлэх явцад энэ асуудал дээр илүү анхаарлаа хандуулах
нь зүйтэй юм.
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙГ (IT) СОНГОХ ДАСГАЛ
Оюутныг хэрхэн яаж идэвхжүүлсныг дүрслэн үзүүлэхийн тулд Засвар
үйлчилгээний Өгөгдлийн Менежмент хичээлд хэрэгжүүлсэн идэвхтэй сургалтын
аргын нэг дасгал ажлыг доор илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Тухайн
хичээлийн сургалтын үр дүнг идэвхжүүлэх үйл явцтай холбосон үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт болон удирдамж, мөн оюутанд олгох практик үр
дүн зэргийг дүрслэн үзүүлэх болно.
Идэвхжүүлэх үйл явцын зорилтот буюу хүлээгдэж буй үр дүн
Энэ идэвхжүүлэх үйл явцын зорилго нь ерөнхийдөө IT нийлүүлэхүйл явцын,
ялангуяа компьютержсэн засвар үйлчилгээний менежментийн системийн тухай
ойлголтыг өгөх юм. Үүний тулд тухайн оюутнууд тохиромжтой IT шийдлийг
сонгохдоо тодорхой шаардлагуудыг дагаж мөрдөх юм. Ангиллын түвшинтэй
уялдсан хүлээгдэж буй үр дүнгүүдийг хүснэгт 4-д харуулав.Энэ сургалтын үр
дүнгүүдийг Шведын магистрын зэрэг олгох сургалтанд зориулж ерөнхий 9
зорилтуудтай байхаар хөгжүүлсэн. Энэ ур чадварууд нь Блүүмын таксаномийн
дээд 4 түвшний ур чадваруудтай (хэрэглээ, анализ, синтез, үнэлгээ) уялдаатай
байгааг хүснэгт 3-аас харж болно. Оюутнууд IT-ийн нийлүүлэх аргыг ихэвчлэн
ашигладаг.
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Хүснэгт 4. Сургалтын үр дүнгүүд
Cургалтын
үр дүн

Тодорхой
шаардлагууд
ын дагуу
засвар
үйлчилгээний
менежментэд
зориулсан IT
системийг
сонгох

Ангилал 3

Ангилал 4

Ангилал 5

Оюутан
нь
IT-ийн
нийлүүлэх үйл явц дахь
ялгаатай
алхмуудыг
мэддэг
ба
тодорхой
бизнесийн шаардлагад
нийцсэн
хамгийн
тохиромжтой
IT
системийг сонгох аргыг
ашиглаж чаддаг байх.
Оюутан функционал ба
функционал
бус
хэлбэртэй
аливаа
бизнесийн
шаардлагуудыг
тодорхойлж чаддаг байх,
мөн чухал эсэхээс нь
хамааруулж
ялгаатайгаар
шаардлагуудыг үнэлэх
чадвартай байх.
Оюутан нь IT-ийн зөвхөн
нэг шийдлийг сонгож
чаддаг ба энэ шийдлээ
бусад
шийдлүүдтэй
харьцуулж
сонгосон
шалтгаанаа тодорхойлж
чаддаг байх.

Оюутан
нь
IT-ийн
нийлүүлэх үйл явц дахь
ялгаатай
алхмуудыг
мэддэг
ба
тодорхой
бизнесийн шаардлагад
нийцсэн
хамгийн
тохиромжтой
IT
системийг сонгох аргыг
ашиглаж чаддаг байх.
Оюутан нь функционал
ба
функционал
бус
хэлбэртэй
аливаа
бизнесийн
шаардлагуудыг өөрчлөх
чадвартай байх, мөн
чухал
эсэхээс
нь
хамааруулж
ялгаатайгаар
шаардлагуудыг үнэлэх,
тэдгээр
ялгаатай
үнэлгээнд сайжруулалт
хийж чаддаг байх.
Оюутан нь IT-ийн зөвхөн
нэг шийдлийг сонгож
чаддаг
ба
сонгосон
шийдлийнхээ
шаардлагуудыг
(бага
зардал vs үйлчилгээний
хамрах
хүрээ)
сайжруулж чаддаг байх.

Оюутан
нь
IT-ийн
нийлүүлэх үйл явц дахь
ялгаатай
алхмуудыг
мэддэг
ба
тодорхой
бизнесийн шаардлагад
нийцсэн
хамгийн
тохиромжтой
IT
системийг сонгох аргыг
ашиглаж чаддаг байх.
Оюутан нь функционал
ба
функционал
бус
хэлбэртэй
аливаа
бизнесийн
шаардлагуудыг өөрчлөх
чадвартай байх, мөн
чухал
эсэхээс
нь
хамааруулж
ялгаатайгаар
шаардлагуудыг үнэлэх,
тэдгээр
ялгаатай
үнэлгээнд сайжруулалт
хийж чаддаг байх.
Оюутан нь IT-ийн зөвхөн
нэг шийдлийг сонгож
чаддаг
ба
сонгосон
шийдлийнхээ
шаардлагуудыг
(бага
зардал vs үйлчилгээний
хамрах
хүрээ)
сайжруулж чаддаг байх.
Оюутан
нь
IT-ийн
нийлүүлэх үйл явцын
нөлөөг болон энэ үйл
явцын чанарт хэрхэн
нөлөөлж
болохыг
эргэцүүлэн боддог байх

Тэд аль нэг компанийн IT-ийн шаардлагуудад дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй.
Үүний дараа тэд тохиромжтой шийдлүүдийн талаарх мэдээллийг цуглуулж,
дараа нь түүндээ синтез хийх ба төгсгөлд нь өгөгдсөн нөхцөл байдалд
тохируулан хамгийн оновчтой IT системийг олоход зориулж тухайн цуглуулсан
мэдээлэлдээ үнэлгээ хийнэ.
Энэ дасгал ажил хийгдсэний дараагаар оюутнуудаар албан бус тайланг хийлгэх
ба нэг долоо хоногийн дараа семинарын хичээл дээр үүндээ хэлэлцүүлэг хийнэ.
Энэ семинарын хичээлд бэлтгэл болгож оюутнуудад бичгийн даалгавар өгдөг.
Төгсгөлийн шалгалт нь энэ дасгал ажил (дасгалын ажлын үед хийгдсэн
гүйцэтгэлүүд/үзүүлэлтүүд), түүний тайлан болон дээр дурьдсанчлан семинарын
хичээл дээр хийгдсэн хэлэлцүүлэг болон гэрийн даалгаварт өгсөн бичгийн
ажлууд зэрэг дээр тулгуурласан байна. Өөрөөр хэлбэл сургалтын үр дүн нь
практик ажлууд , бичгийн болон аман шалгалтын хэлбэрээр үнэлэгдэнэ. Дасгал
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ажил болон семинарын хичээлийн оюутнуудын оролцоог амжилттай эсвэл
амжилтгүй гэсэн байдлаар ангилна. Багуудын идэвх, оролцоо болон шийдвэрлэх
тодорхой сэдвүүдийн хүрээнд хэлэлцүүлэг хийх чадвар зэрэг нь идэвхтэй үйл
явцыг шаарддаг. Энэ дасгал ажлын туршид бүх оюутнууд идэвхтэй оролцоотой
байгаа эсэхийг хянах зорилгоор нэг багш бүх үйл явцыг хичээлийн туршид
ажиглаж байна. Мөн энэ багш нь дасгал ажлын туршид хийгдэж байгаа ялгаатай
алхмуудыг баг бүр хэрхэн даван туулж байгаа чадварыг үнэлнэ: эхлээд
шаардлагуудад нийцүүлж бизнесийг өөрчлөх ба тухайн нэг шаардлагыг хангасан
ялгаатай асуудлуудад сайжруулалт хийх чадварыг, дараа нь эцсийн
сонголтондоо хэрхэн шинэлэг санаа гаргаж байгаа чадварыг үнэлдэг. Хэрэв
оюутнууд ямар нэгэн алдаа гаргасан эсвэл багийн ажлаа дахин цэгцлэх
шаарлагатай бол үүнийг нь нягтлан шалгаж, дасгал ажлаа цааш
үргэлжлүүлэхээс нь өмнө тэдэнд алдаагаа засах боломжийг олгодог. Энэ
сургалтын үр дүнгийн гол хэсэг нь багийн ажлаар үнэлэгдэх ба хэрэв оюутнууд
хангалттай хэмжээнд ур чадваруудаа харуулж чадахгүй бол тэд дасгалаа
үргэлжүүлэн хийх боломжгүй ч болж болно. Нийлүүлэх үйл явцын чанарт
нөлөөлөх ур чадварыг бие даалтаар өгсөн ажлууд болон семинарын хичээл дээр
хийгдсэн хэлэлцүүлэг дээр тулгуурлаж тус тусад нь үнэлдэг.
Идэвхжүүлэх үйл явц ба удирдамж
Энэ идэвхжүүлэх үйл явц нь компьтертэй өрөөнүүдийн аль нэгэнд 3 цаг
хичээллэх хуваарьтайгаар 3,5 долоо хоногт явагддаг. Оюутнууд энэ идэвхжүүлэх
үйл явц хийгдэхээс өмнө онолын болон практик түвшинд (CMMS-ийн бодит орчин
дахь лабораториуд) засвар үйлчилгээний менежментэд зориулагдсан ялгаатай
IT системүүд, мөн бусад мэдээллийн технологийн системүүд болон ялангуяа
засвар үйлчилгээний бизнес дээр төвлөрсөн техникийн, зохион байгуулалтын
болон эдийн засгийн урьчилсан нөхцөл байдал, тэдгээрийн хэрэглээ зэргийн
талаар судалсан байх ёстой. Бодит дасгал хийхээс өмнө оюутнуудыг 3-6 хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр жижиг багуудад хуваана. Багуудад аль нэг үйлдвэрт шинээр
ажилд орсон засвар үйлчилгээний менежер болж дүрд тоглох удирдамж өгөх ба
мөн тэд одоогийн ашиглаж байгаа засвар үйлчилгээний менежментийн
системүүд нь хоцрогдсон учраас шинэчилсэн IT системийн төсөл бичих ёстой,
хавсралт A-с харах. Үүний дараа тэд жишээ болгож өгсөн 2 компаний
тодорхойлолтуудын аль нэгийг нь уншиж асуугдана. Багийн оюутнуудын хагас нь
эхний тохиолдлын жишээн дээр, нөгөө хагас нь хоёр дахь тохиолдлын жишээн
дээр ажиллана. Хэвлэлийн ба цаасны үйлдвэр гэсэн хоёр өөр төрлийн жишээн
дээр ажиллах ба эдгээр нь тус тусдаа өөр өөр түвшний IT шаардлага ба
хугацаатай байх учраас төслийг хийхэд ялгаатай IT нийлүүлэх шаардлагууд бий
болно. Хэвлэлийн үйлдвэрийн жишээний энэ тохиолдолд засвар үйлчилгээний
менежментэд албан ёсны бус компьтержсан системүүд ашиглагддаг. Тиймээс
багууд энгийн ажиллагаатай IT системийг хайж олох нь зүйтэй юм. Харин цаасны
үйлдвэрийн жишээний тохиолдолд хэд хэдэн IT системүүд аль хэдийн
хэрэглээнд байгаа боловч өгөгдлийн хяналтын анализ хийх болон тухайн нэг
184

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

шийдэлд дэмжлэг үзүүлэх нэмэлт IT үйлчилгээнүүд шаардлагатай. Хэвлэлийн
үйлдвэр нь IT-ийн нийлүүлэлт дутуу байгууллагыг төлөөлж байгаа бол цаасны
үйлдвэр нь үүний эсрэг төлөөлөл болж байна. Хэрэгцээ шаардлагыг дагаж
нийлүүлэх үйл явц ялгаатай байх хэдий ч дээрх хоёр тохиолдолд ижилхэн байна.
Удирдамж дээрх тэмдэглэл: Энэ нөхцөлд, өөрөөр хэлбэл шинээр ажилд орсон
менежерийн хувьд IT систем нийлүүлэхтөсөл хийх нь томоохон байгууллагын
хувьд нилээд бодит бус болох ба харин жижиг компанид энэ нь боломжтой юм.
Энэ өгүүллын зохиогч дээрх асуудлын талаар дор хаяж нэг бодит тохиолдлыг
мэдэх юм. Оюутнуудын харах өнцгөөс энэ нөхцөл байдлыг хэдий авч үзэж байгаа
ч тухайн даалгаварт тэд аль нэг компаний талаарх бодит бус ба хомс мэдээлэл
дээр тулгуурласан IT шийдлийг үнэлж дүгнэх учраас тэднийг шинээр ажилд
орсон менежер маягаар дүрд тоглуулах юм. Мөн багуудад тухайн жишээ болгож
өгсөн үйлдвэрийн ажиллагааны үйл явц, засвар үйлчилгээ болон түүний зорилго,
зорилтуудын талаарх товч тэмдэглэлүүд өгнө. Тухайн хийх ажлын тодорхойлолт,
дасгал ажлын зорилго, хичээлийн хүлээгдэж буй сургалтын үр дүнгүүд,
материалын жагсаалт болон ажлын төлөвлөгөө зэргээс бүрдэх яг ижилхэн
удирдамж материалууд багуудад мөн өгнө. Энэ ажлын төлөвлөгөө нь 3 цагийн
туршид хийгдэх дараах 6 алхмаас бүрдэнэ:
1. Төлөвлөх
2. Бусадтай санал бодлоо хуваалцах
3. Сонголт хийхэд тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлох
4. Шаардлагуудад нийцүүлж тохиромжтой системүүдийг сонгох
5. Системүүдийн үнэлгээ хийх
6. Системийн сонголт
Нэгдүгээр алхамд, багууд өгөгдсөн 3 цагаа төлөвлөх ёстой ба энэ төлөвлөгөөгөө
багшид мэдээллэнэ. Үүний дараа тухайн компаний тодорхойлолт дээр
тулгуурлан функционал ба функционал бус (жишээ нь хэрэглэгчийн сэтгэл
ханамж, гүйцэтгэл эсвэл аюулгүй байдал) шаардлагуудын аль алиныг хайж олох
зорилгоор багийн гишүүд хоорондоо санал бодлоо хуваалцах буюу ярилцлага
хийнэ. Гуравдугаар алхамд, шаардлагуудыг бүлэглээд, ач холбогдлоор нь ялгах
ба өөр өөр шалгууруудыг үнэлэхэд ашиглагддаг Олон Шалгууртай Шийдлийг
Олох (MCDM) матриц рүү хөрвүүлнэ. Дараагийн алхам нь хамгийн тохиромжтой
системүүдийг хайж олох юм. Үүнийг интернэтийн хайлтын системээр хийнэ.
Удирдамжид зарим хэрэгтэй вэб сайтуудыг туслах зорилгоор дурьдсан байх
боловч оюутнууд зөвхөн үүгээр хязгаарлагдах ёсгүй.
Энэ дасгал ажлын туршид хоёр баг багшаар удирдуулан хоёр удаа нэгдсэн
хэлэлцүүлэг хийнэ. Эхний хэлэлцүүлгийг гуравдугаар алхам хийгдсэний
дараагаар хийх ба үүгээр дамжуулан үлдсэн алхмуудаа тодорхойлно. Энэ үед
эхлээд сонгосон шаардлагын шалгууруудыг танилцуулж, дараа нь хэлэлцүүлэг
хийнэ. Шалгуур бүрийн томьёолол, түвшин ба ач холбогдол зэргийг хэлэлцсэний
дараагаар дөрөвдүгээр алхам хийгдэхээс өмнө багууд өөрсдийн шаардлагуудын
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жагсаалтад өөрчлөлт хийж болно. Хоёр дахь хэлэлцүүлэг нь зургаадугаар алхам
хийгдсэний дараа явагдах ба энэ үед MCDM-ийн үр дүнгүүдийг хэлэлцэж, мөн
сонгосон IT шийдлээ танилцуулна. Эдгээр үр дүнгүүд нь засвар үйлчилгээний
менежментийн IT-ийн шаардлагуудын талаарх хэлэлцүүлэгт зориулагдсан маш
сайн суурь болж өгөх ба энд үр дүнгүүд нь тухайн компаний нөхцөл байдал
(хамрах хүрээ, наслалт, IT-ийн зохион байгуулалт ба засвар үйлчилгээний
аргууд)-аас хамаарч ялгаатай байна.
Идэвхжүүлэх үйл явцын дараагийн үе шат: Үр дүнгийн хэлэлцүүлэг ба
аргуудын тусгал
Энэ дасгал ажилд хийгдсэн системийн эцсийн сонголтод зөвхөн дээр дурдсан
хүчин зүйлүүд нөлөөлөхгүй: энэ нь хувь хүний болон багийн гишүүн бүрийн
сонголтуудаас ихээхэн хамаарна. Өөр өөр системүүдийн аль нэгийг сонгох
шийдвэр гаргах гэж байгаа нөхцөлд энэ дасгал нь үр дүнгийн чанарт тухайн үйл
явцын чанар хэрхэн яаж нөлөөлдөг талаарх маш сайн ойлголтыг өгч чадна.
Тиймээс энэ дасгал ажил нь бэлэн сонголтуудаас оновчтой сонголт хийх
шийдлийг тодорхойлсноос бодит амьдралд ойр туршлагуудын хамгийн оновчтой
шийдлийг гаргах нь ямар хэцүү вэ гэдгийг ойлгуулдаг. Энэ нь ялангуяа шийдэл
гаргах үйл явц мэдээлэл хайлт болон өөрийн гаргасан шийдвэрээс хэрхэн
хамаарч байгааг харуулдаг. Жишээлбэл шалгуурын сонголт, харьцуулалт болон
томьёолол зэрэг нь үр дүнд шууд нөлөөлдөг. Дээрх бүх алхмууд нь үндсэндээ
хувь хүний гаргасан шийдвэрүүд болон өмнө нь олж авсан туршлага дээр
тулгуурладаг. Олон хувилбаруудаас сонголт хийхдээ бэлэн мэдээлэл дээр
тулгуурлах ба дасгал ажил дээр хийгдсэн хамтарсан хэлэлцүүлгийн явцад
оюутнууд ялангуяа тавигдсан шаардлагад тохирсон буюу харьцуулагдсан
мэдээллийг хайх асуудлыг чухалчилдаг. Энэ тохиолдолд IT систем
үйлдвэрлэгчдийн хувийн вэб хуудсууд болон танилцуулах материалууд зэрэг
бодит мэдээллийн эх үүсвэр ашиглах нь оюутнуудад ажлын байрны нөхцөл
байдлын талаарх мэдээллийн бодит эх сурвалжуудыг өгдөг. Түүнчлэн, бодит
шийдлыг MCDM-ийн хэд хэдэн хүчин зүйлүүд дээр тулгуурлан гаргаж болох ч
эцсийн сонголт нь цорын ганц байх албагүй. Жишээлбэл, заавал байх ёстой
шаардлагуудын нэгэнд хэд хэдэн хувилбаруудаас олон шалгуураар харьцуулж
сонгох ордог хэдий ч ингэж сонгосон хувилбар нь бусад хувилбаруудаас доогуур
байж ч болох юм. Өөрөөр хэлбэл зардалд анхаарлаа хандуулах буюу хамгийн
зардал багатай хувилбарыг сонгох юм. Шийдэл гаргах ийм төрлийн аргуудыг мөн
MCDM-ийн үр дүнгүүдэд тулгуурласан энэ дасгал ажлын явцад хэлэлцсэн болно.
Дасгал ажлын явцад оюутнуудаас дараах асуултуудаар бичгийн хэлбэрээр
сорилт явуулсан: “IT нийлүүлэгчийн энэ дасгал ажил ба түүний үр
дүнгүүдийн үзэл санаа. Тухайн үйл явцын чанар нь (жишээ нь: шалгуурыг
тодорхойлох, тэдгээрийг харьцуулах, хувилбаруудыг сонгох болон
системийн эцсийн сонголтыг хийх зэрэг өөр өөр алхмуудыг хэрхэн яаж
хэрэгжүүлжүүлж байгаа үйл явц) нийт нийлүүлэх үйл явцын чанарт
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хэрхэн нөлөөлж болох вэ?” Өөрөөр хэлбэл хэрхэн яаж үнэн зөв өгөгдөл олж
ашигласан, мөн тэдгээр ашигласан аргууд нь эцсийн үр дүнгүүдэд хэрхэн
нөлөөлж байгаа талаар оюутнуудаас асуусан. Энэ бичгийн сорилтын үр дүн нь
тухайн үйл явцын талаар хэр сайн ойлголт авсныг харуулсан нийлүүлэх үйл
явцын маш энгийн дүн шинжилгээнээс хамаарч байна. Сүүлийн тохиолдлын нэг
жишээг авч үзвэл: “бид системүүдийн үндсэн шалгуурыг сонгочихоод, дараа нь
тухайн системд шаардагдах шалгуурыг ач холбогдлоор нь ангилсан байна. Энэ
нь маш чухал алхам байсан бөгөөд шалгуурын буруу сонголт нь биднийг
зорилгоос холдуулж, мөн буруу ангилал нь шалгуурын ач холбогдлыг
нэмэгдүүлж эсвэл бууруулж ч болно. “Хэрэв бид 100-аас 50 болгож ангилал
хийхдээ [шалгууруудын нэг, зохиогчийн санал] буруу хуваарилалт хийчихсэн бол
энэ нь гарцаагүй худалдан авсан системийн чанарт нөлөөлсөн байна (MCDMийн дүн шинжилгээн дэхь зохиогчийн санал).”
Энэ бүх нийлүүлэхүйл явцыг зөвхөн гурван цагийн дотор хийсэн гэдгийг онцлох
нь зүйтэй. Тиймээс үр дүн нь бодит IT нийлүүлэх шийдлийг гаргахад
зориулагдсан маш сайн туршлага болж чадахгүй ч байж мэдэх юм. Гол зорилго
нь аль нэг зорилтот шийдэлд хүрэх биш, учир нь тухайн процессыг
тодорхойлоход ялгаатай асуудлууд тулгарч болно. Энэ төрлийн идэвхжүүлэх үйл
явцыг бодит жишээн (тухайн компаний талаарх нэмэлт мэдээллийн эх
сурвалжууд болон бусад хувийн чанартай материалууд зэргийг агуулсан) дээр
долоо хоног эсвэл сар бүр зохион байгуулсан нь оюутнуудад хичээлийн талаарх
маш сайн ойлголтыг өгч чадсан. Бүх үйл явцыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
бодит хугацааг алхам бүрт багш тогтоож өгөх ба оюутнуудын үзэл бодлыг ч мөн
энд тусгасан: “Шалгууруудаа ангилсны дараа бид боломжит програм
хангамжийн хувилбаруудыг хайсан. Бодит нөхцөл байдалд энэ үйл явц нь 1
сараас ч илүү хугацаанд хийгддэг, харин бид интернэтээс хайлт хийж 3
хувилбарыг олсон. // Энэ сонголт нь богино хугацаанд, зарим нь төсөөллөөр
хийгдэж байгаа учраас ямар нэг компаний тодорхой шийдэл биш юм. Энэ үйл
явцад буруу шийдэл гаргах нь хортой нөлөөтэй байж болох ба ялангуяа эдийн
засгийн алдагдалд хүргэдэг. Буруу програм хангамж худалдан авснаар цаг
хугацаа, хүч хөдөлмөр болон хөрөнгө мөнгө зэргийг алдаж болох ба түүнчлэн
энэ нь тухайн компаний ажлыг удаашруулна. Компаниуд ихэвчлэн энэ төрлийн
шийдлийг санал болгодог зөвлөх үйлчилгээний компаниудтай холбогддог.
Дасгал ажлын явцад олгосон ур чадварууд
Энэ дасгал ажлын явцад хэд хэдэн ялгаатай ур чадваруудыг олгосон. Хамгийн
чухал ур чадваруудыг нь CDIO хөтөлбөр (хувилбар 2)-ийн 4 бүлэг ур
чадваруудтай уялдуулсан байдлаар хүснэгт 5-д жагсаан үзүүллээ. Энэ дасгал
ажил нь 4 бүлэг ур чадваруудыг олгоно. Ялангуяа бие даалтын ажлыг амжилттай
хийхэд шаардагдах хувь хүний, мэргэжлийн болон хувь хүн хоорондын ур
чадварууд(2-3 бүлгийн) зэргийг илүү түлхүү олгоно. Багийн ажиллагаа сайн биш,
харилцан ярилцдаггүй багууд хамтран ажиллах боломжгүй болдог. Үүний нэгэн
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адил асуудал шийдвэрлэх болон дүн шинжилгээ хийх ур чадваргүй багууд ямар
нэг шийдэл гаргаж чадахгүй буюу асуудалд буулт хийх замаар хэлэлцүүлэгт
ялагдах болно.
Хүснэгт 5. CDIO хөтөлбөрийн дагуу олгосон ур чадварууд
Бүлэг ур чадварууд
Олон талт мэдлэг ба сэтгэн
бодох чадвар

Ур чадварууд
Ахисан түвшний инженерийн
суурь мэдлэг, арга
аргачлалууд ба хэрэгслүүд
Тодорхойгүй байдалд дүн
шинжилгээ хийх
Шийдэл ба санал зөвлөмж
Хэвлэмэл ба цахим баримт
бичгийн судалгаа, шинжилгээ
Нэгтгэн бодох

Хувь хүний болон
мэргэжлийн ур чадвар,
хандлага

Системүүдэд үүсэх
асуудлууд ба харилцан
нөлөөлөл
Дарааллыг тогтоох ба гол
асуудалд анхаарлаа
хандуулах
Шийдлийг шүүн хэлэлцэх,
буулт хийх болон тэнцвэрийг
хадгалах
Ямар нэг тодорхойгүй
асуудалд шийдэл гаргах
санаачилга ба хүсэл
эрмэлзэл
Шаргуу, түргэн шуурхай ба
зорилгодоо хүрдэг, овсгоо
самбаатай ба хөрвөх чадвар
Бүтээлч сэтгэлгээ

Шүүмжлэлтэй сэтгэлгээ

Хувь хүн хоорондын ур
чадварууд

Хугацааны ба нөөцийн
менежмент
Ёс зүйн, шударга ёсны ба
нийгмийн үүрэг хариуцлагууд
Мэргэжлийн онцлог шинж
чанар
Багаар ажиллах
Аман харилцаа
Лавлах, бусдыг сонсох,
харилцан ярилцах
Хэлэлцэх, харилцан буулт
хийх, зөрчлийг тогтоох
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Идэвхтэй сургалтаар
олгосон ур чадварууд
Дасгал ажлын бүх түвшинд
Системийн сонголт
Системийн сонголт
Үнэлгээ хийхэд ашиглах
системийг сонгох,
системүүдийг үнэлэх
Шаардлагуудыг сонгох ба
тэдгээрийн дарааллыг
тогтоох
Бусадтай санал бодлоо
хуваалцах
Шаардлагуудыг сонгох ба
тэдгээрийн дарааллыг
тогтоох
Шаардлагуудыг сонгох ба
тэдгээрийн дарааллыг
тогтоох
Дасгал ажлын бүх түвшинд

Дасгал ажлын бүх түвшинд
Бусадтай санал бодлоо
хуваалцах, Үнэлгээ хийхэд
ашиглах системийг сонгох
Шаардлагуудыг сонгох ба
тэдгээрийн дарааллыг
тогтоох, системүүдийн
үнэлгээ
Төлөвлөлт
Дасгал ажлын бүх түвшинд
Төлөвлөлт
Дасгал ажлын бүх түвшинд
Системийн сонголт
Төлөвлөлт
Шаардлагуудыг сонгох ба
тэдгээрийн дарааллыг
тогтоох
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C-D-I-O систем

Ухуулга сурталчилгаа

Бусадтай санал бодлоо
хуваалцах

Хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох
ба зорилго, зорилтуудыг
тодорхойлох

Дасгал ажлын бүх түвшинд

ДҮГНЭЛТ
Дээр дурьдсан идэвхжүүлэх үйл явцын жишээнд гол хэсэг нь үр дүнгээс илүү
тухайн үйл явц дээр төвлөрсөн. Тийм учраас энэ төрлийн идэвхжүүлэх үйл явц
нь цаашид хэлэлцүүлэг хийхэд зориулагдсан маш сайн суурь болно. Дээрх
тохиолдолд бичгийн хэлбэрээр санал зөвлөмж авахаас гадна семинарын
хэлэлцүүлэг хийх замаар энэ дасгал ажлыг зохион байгуулсан. Энэ нь багш
оюутнуудад алдаагаа олох болон дутуу шийдэл гаргасан бол залруулах, мөн
цаашдын судалгаандаа бодит туршлага болгож ашиглах зэрэг боломжийг
олгодог юм. Багшийн хувьд та хэлэлцүүлгийн дараа тухайн сургалтын явцад
тулгарч байгаа асуудлуудыг анхааралдаа авах нь зүйтэй. Тиймээс багш бол энэ
дасгал ажлын явцад идэвхгүй байна гэсэн үг биш юм. Энэ дасгал ажлын давуу
тал нь оюутнууд багаар эсвэл хувь хүн тус бүрээр (нэг-нэг харилцааны хэлбэр)
тухайн сэдвийн талаар хэлэлцэх маш сайн боломжийг олгодог. Үүний нэг жишээ
нь дасгал хичээл дээр хийгдсэн албан бус IT нийлүүлэгчийн төсөл нь бодит
байдал дээр хэр урт хугацаанд хийгдэх вэ гэсэн асуудал юм.Сургалтыг
идэвхжүүлж байгаа энэ төрлийн үйл явц нь олон давуу талуудтай: оюутнууд
тухайн хичээлд идэвхтэй оролцохоос гадна бүх хичээлийн туршид идэвхждэг
(зөвхөн шалгалтын өмнөх долоо хоногт биш), мөн тухайн хичээл, цаашлаад
боловсролын хөтөлбөрийг бүрэн хамарсан сургалтын зорилго зорилтуудыг
оюутнуудад бүрэн олгох болон оюутан тус бүрт хүрч ажиллах боломжийг бий
болгоно. Энэ амжилтанд хүрэхийн тулд төлөвлөлт ба бэлтгэл ажил
шаардлагатай. Багш энэ дасгал ажлыг сайтар төлөвлөх шаардлагатай ба жишээ
нь сайн бичигдсэн дасгал ажлын удирдамж бэлдэх, оюутан тухайн хичээлийн
сургалтын үр дүнгүүдэд хэрхэн яаж хүрэх зэргийг тодорхой тайлбарласан байх
хэрэгтэй. Мөн дасгал ажлын удирдамж болон цагийн хуваарилалтын
төлөвлөгөөг урьдчилан оюутнуудад тараах ба энэ нь маш ойлгомжтойгоор
тайлбарлагдсан байх шаардлагатай. Оюутнууд товч тодорхой удирдамж
ашиглах учир хийгдэх ажлыг ойлгох тал дээр бага цаг зарцуулна. Энэ нь тухайн
хичээлийн цаг төлөвлөлтөнд багагүй хөрөнгө оруулалт болохоос гадна багш
болон оюутнуудын аль алиных нь эрх ашиг (хичээл зохион байгуулалт ба
оролцоо)-г хангаж чадна гэсэн үг юм. Оюутнууд энэ тохиолдолд компьютержсэн
засвар үйлчилгээний менежментийн системүүд болон IT нийлүүлэлтийн
чиглэлийн тодорхой суурь мэдлэгтэй байх ёстой. Тиймээс энэ идэвхжүүлэх үйл
явц нь тухайн хичээлийн төгсгөлд явагдсан. Түүнчлэн оюутан бүрийг дүрд
тоглуулах ба тэдний санаа бодлыг хуваалцах дасгал ажлыг хийлгэх ёстой ба энэ
дасгал ажлаар дамжуулан оюутнуудыг идэвхжүүлэх юм. Тэд зөвхөн асуусан
тохиолдолд хариулах биш, чөлөөтэй ярих чадвар эзэмших ёстой. Үүнээс гадна
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багийн гишүүн бүр бие биенийхээ итгэлийг хүлээсэн байх ба тэдний ур чадвар
бүр багт хувь нэмрээ оруулах ёстой. Энд багш оролцогч байх ёстой, харин
удирдагч биш, аливаа асуудалд мэдрэмжтэй хандаж, чиглүүлэгч байх хэрэгтэй.
Энэ нь оюутнуудын шийдэл хэдий оновчтой биш байсан ч тэдэнд шийдвэр гаргах
боломжийг багш олгох ёстой гэсэн үг юм. Гэхдээ багш дасгал ажлын явцад
багуудад чиглэл өгч, төгсгөлд нь тэдний ашигласан арга замуудын давуу болон
дутагдалтай талаас гарах цаашдын үр дүнг хэлэлцдэг байх хэрэгтэй. Үүнээс
гадна, тухайн хичээлийн явцад үүсэх асуудлуудад зөв эсвэл буруу гэсэн
тодорхой хариултуудыг өгөхгүйгээр аливаа эрсдлийг даван туулах чадварыг
хичээлээр олгох шаардлагатай. Багшийн хувьд та зорилгодоо хүрэхийн тулд
оюутан-төвтэй сургалтын аргыг хэрэглэх ёстой, яагаад гэвэл энэ идэвхжүүлэх
үйл явц нь нэг л эхэлсэн бол та энэ үйл явцыг бүрэн удирдах албагүй. Үүний
оронд оюутнууд нь идэвхтэй хэсэг болох ба багш та тухайн үйл явцыг хэтэрхий
их чиглүүлэхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс оюутнуудад алдаа гаргах,
өөрсдийнхөө санал бодлыг шалгах зэрэг боломжийг олгох орчныг бүрдүүлсэн
байх шаардлагатай ба эсрэг тохиолдолд энэ идэвхжүүлэх үйл явц нь зорилгодоо
хүрч чадахгүйд хүрнэ.
Хичээлийн үнэлгээ ба цаашид хийх ажлууд
Оюутнууд болон багш нар тухайн хичээлийг хэрхэн үнэлсэн бэ? Оюутны санаа
бодлыг аман харилцааны хичээлийн үнэлгээнд тусгаж өгсөн. Ялангуяа
лабораторын болон дасгал ажлууд нь практик ба бодит амьдралд ойрхон
идэвхжүүлэх үйл явцууд байсан нь оюутнуудаар өндрөөр үнэлэгдсэн. Мөн зочин
лекц уншуулах болон хичээлээс гадуур судалгаа хийх зэрэг аргууд ашигласан нь
эерэг үнэлгээ авсан. Харин эсрэгээрээ гэрийн даалгавар буюу бие даалтын
ажлууд нь гол төлөв оюутнуудаар хөгжүүлэгдэж болох ямар нэг онолын
судалгаанууд байсан. Тиймээс гэрийн даалгавар ба бие даалтын ажлууд нь
сонирхолгүй буюу бодит бус байсан гэж оюутнууд үнэлсэн. Үүний оронд ажлын
байранд ашиглагдах бодит кейс судалгаа байвал дээр гэж үзсэн. Тухайн
хичээлийг зохион байгуулагч нь оюутнуудын энэ санал гомдлыг хүлээн зөвшөөрч
байгаа ба хичээлд дараах үнэлгээг өгч байна: “Гэрийн даалгавар ба бие
даалтууд нь илүү бодитой ба кейс судалгаанууд байвал илүү тохиромжтой”. Энэ
кейс судалгааг гэрийн даалгавар ба бие даалтын ажлуудаас гадна лабораторын
дасгал ажлуудад ашиглаж болох ба цаашлаад: “Тухайн хичээлийн туршид
ажиллаж болох аль нэг үйлдвэрийн бодит кейс судалгааг ашиглах нь хамгийн
тохиромжтой юм”. Сүүлийн тохиолдлын хувьд энэ нь тухайн хичээлийн агуулгад
тохирсон, шийдвэрлэх бодит асуудлуудтай байгаа тодорхой үйлдвэрүүдтэй сайн
хамтын ажиллагаатай байхыг шаарддаг учир хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг.
Өөр бас нэг бэрхшээл нь цаг хугацаа юм. Энэ хичээл нь арав гаруй долоо
хоногийг хамардаг ба IT нийлүүлэгчийн үйл явцын жишээний хувьд түүний бүх
үйл явцыг дагаж мөрдөх боломж бага байдаг. Түүнээс гадна анхаарах бас нэг
асуудал нь тодорхой сэдвийн хүрээнд хийгдэж байгаа судалгааны ажлын гол
явцыг эзэлдэг төгсгөлийн төслийн тайлан бичих явдал юм. Тиймээс шинжлэх
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ухааны материалуудыг хайх, унших болон тэдгээрт үнэлгээ хийхэд төдийгүй
практик ажлын хувьд өгөгдөл цуглуулах болон түүнд дүн шинжилгээ хийх зэрэгт
хангалттай цаг шаардлагатай. Дараагийн хичээлийн гол хөгжүүлэлтэнд шинжлэх
ухааны түвшинг нь бууруулахгүйгээр илүү бодит тохиолдлуудын жишээн дээр
бие даалтын ажлуудыг хийлгэхээр шийдсэн. Тиймээс бие даалтын ажлуудыг
мэргэжлийн түвшинд тулгарсан бодит асуудлууд руу дахин шинэчлэх болсон ба
үүний хэрэгжүүлэлтийн нэг хэсэгт сүүлийн үед судлагдаж эсвэл ашиглагдаж
байгаа судалгааны ажлууд байх шаардлагатай. Хичээлийн бусад үйл явцууд
болон хуваарилалтанд өөр том өөрчлөгдөх зүйл байхгүй юм. Хөгжүүлэлтийн бас
нэг чиглэл нь сургалтаар олгох бүх мэдлэг, ур чадварын шалгууруудад ангилал
тогтоох юм. Сүүлийн үед хувь хүн, хувь хүн хоорондын болон мэргэжлийн ур
чадварууд нь боловсролын хөтөлбөрт тус тусдаа тусгагдах болсон ба эдгээр нь
сургалтын үр дүнгүүдэд шууд бусаар агуулагддаг. Харин хичээлийн зорилго,
зорилтуудад үүнийг тодорхой /шууд/ томьёолж өгснөөр тухайн ур чадваруудыг
олгох сургалт нь өндөр ач холбогдолтой болно.
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ХУРААНГУЙ
Хичээлийн зорилго нь хэрхэн сайн инженер байх вэ гэсэн ойлголт өгөх ба
оюутнууд ажлын байран дээрх инженерийн маш олон дүрд тоглох байдлаар
хэрэгжинэ. Төгсөгчид компанид шинээр ажилтан болж очих үед олон зүйлийг
богино хугацаанд суралцах шаардлага гардаг. Тиймээс төслийн хичээл дээр
оюутнууд компанийн шинэ ажилтан болох даалгавар авахаас энэхүү хичээл нь
эхэлнэ. Ингэснээрээ тэд үйлдвэр, компанид ажиллах үед шаардагдах техникийн,
багаар ажиллах чадвар болон төслийн ухагдахуунуудыг суралцана. Оюутнууд нь
үйлчлүүлэгчтэй харилцах мэргэжлийн ур чадвар болон компанийн дотоод
шаардлагуудад нийцэх, мөн техникийн шийдэл гаргах чадвартай болох ёстой.
Оюутан энэхүү хичээлд хамрагдсанаар өөр өөр зан төлөвшил, мэдлэг бүхий
төслийн гишүүд үйлчлүүлэгчид, мэргэжилтнүүдтэй хэрхэн идэвхтэй хамтран
ажиллах болоод байгууллага нь хувь хүний болон багийн үйл ажиллагаа, зохион
байгуулалтад хэрхэн нөлөөлдөг талаар суралцана. Түүнчлэн, тэд нийгмийн
болон ёс суртахууны тусгалыг тусгасан ерөнхий тойм том зургийг харж сурах
хэрэгтэй. Тэд бас байгууллагын ач холбогдлыг эдийн засаг талаас нь олж харж
сурах бөгөөд байгууллага нь багийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд хэрхэн
нөлөөлж болох бүр нөгөөтэйгүүр хувь хүний үйл хөдлөл, биеэ авч явах байдалд
нөлөө үзүүлдэг талаар ойлголттой болно. Төслийн хичээл нь CDIO syllabus 2.0той холбогдох бөгөөд оюутан нь:







Эдийн засгийн, нийгэм ёс суртахууны, бизнес болон бизнесийн нөхцөл
зэргийг бүгдийг багтааж авч үзсэн томоохон технологийн системд
зориулсан архитектурын төлөвлөгөө байгуулах.
Одоо байгаа хэсэгчилсэн шийдлүүдийг судалгаа шинжилгээ, үнэлгээн
дээр суурилсан илүү том техникийн систем зохиох.
Бие даасан төсөл болгон илүү гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлсэн төслийн дэд
хэсэг дээр үнэлгээ хийх.
Зарим нэгэн ерөнхий энгийн ёс зүйн онол, зарчим, агуулгыг дүрслэх.
Технологи болон технологийн хөгжилтэй холбогдолтой эрсдэл болон
харилцааны нийгмийн шинжлэх ухааны онолыг дүрслэх болон тусгах.
193

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр





Тодорхой кейсүүд дээр ёс зүйн, сэтгэл зүйн болон нийгмийн шинжлэх
ухааны үүднээс хандах.
Ёс зүйн ерөнхий онолууд, зарчмууд, агуулгыг нийгмийн мэдээлэл
технологийн кейс дээр хангалттай хэмжээнд буулгаж ажиллах.
Мэдээлэл технологийн хэрэглээнээс үүдэлтэй нийгмийн асуудлууд,
тухайлбал аюулгүй байдал болон эрсдэл зэргээс үүдэх асуудал дээр ёс
зүйн үүднээс хандах зэрэг чадваруудыг эзэмшинэ.

ТҮЛХҮҮР ҮГ
Applied ethics, learning to be, integration, project course, soft skills, standard 2.
ТАНИЛЦУУЛГА
Шведийн инженерийн ангийн оюутнуудын шалгалтын журамд оюутнууд нийгэм
болон хүмүүсийн зорилго, шаардлага хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн, процесс
болон системийг зохион бүтээж хөгжүүлэх чадварыг харуулах болно гэсэн
байдаг. Тэд технологийн боломж болон хязгаарлалтууд, тэдгээрийн
нийгэм дэх үүрэг мөн технологийг хэрэглэх хүмүүсийн үүрэг хариуцлагыг нийгэм
ба эдийн засгийн байдал болоод хүрээлэн буй орчны, эрүүл мэндийн болон
аюулгүй байдал талаас нь харуулах болно. Эдгээр нь CDIO syllabus v2.0-ийн
хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, хандлагуудын тухай зүйлд бичигдсэн
байдаг. Үүн дээр тулгуурлаад, хөтөлбөр төлөвлөлтийн хорооноос мэдээллийн
технологийн инженерийн хөтөлбөрийн хичээлд хослуулан ашиглагдах ур
чадварын модулийг зохиожээ.
ЁС ЗҮЙН ТУСГАЛ
Технологид суурилсан шийдлүүд нь нийгэм болоод бидний амьдралын хэв
маягийг өөрчлөх өндөр чадамжтай. Шинээр бий болсон технологийн систем
болоод үйлчилгээнүүд нь олон замаар бидний амьдралд давалгаалж,
амьдралыг хөнгөвчлөх хэдий ч бидний нөхцөл байдал ба зан авирыг урьдчилан
таамаглаагүй ө.х бидний хүсээгүй зам руу ч өөрчлөх боломжтой. Хүчтэй нөлөө
гэдэг бол одоо оршин буй технологийн сайжруулалтын эсвэл шинэ технологийн
шийдлийн хөгжлийн үе шатанд ёс зүйн тусгалыг оруулахыг дэмжиж буй аргумент
юм. Ёс зүйн тусгал нь технологийн хөгжлөөс тусдаа дан ганц ёс зүйн шинжлэх
ухааны эрдэмтдийн хүрээнд хэрэгжих бус, харин ч технологийн хөгжлийн үйл
явцад хариуцлага хүлээх ёстой хүмүүс, үүнд гар бие оролцсон холбогдох хүмүүс
болоод технологийг бодитоор хэрэглэж буй болон хэрэглэх хүмүүсийн дунд
хэрэгжих ёстой. Техникийн инноваци болон системийн загварчлал дээр ажиллаж
буй хүмүүсийг ёс зүйн тусгалд сургаснаар, хөгжүүлэх шатанд ёс зүй тусгагдаж
өгөх бөгөөд ёс зүйн хувьд тохиромжтой аюулгүй шийдэлд хүрэх юм. Тэгвэл уг
сургалт ямаршуу байх ёстой вэ? Энэ төслийн хугацаанд санал болгох нэг
хувилбар нь: бие биеэсээ хамааралтай олон ухагдахууны нэг гэж үзэн хичээлд
оруулах. Ёс зүйн тусгалыг хичээлийн бусад агуулгаас салган авч ганц даалгавар
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болгон өгөхийн оронд түүнийгээ хичээлийн турш загвар гаргахаас эхлэн эцсийн
бүтээгдэхүүн бэлэн болгох хүртэл төслийн бүх явцад оруулж нэгтгэж өгөх
хэрэгтэй. Оюутнуудаас дутагдлаас сэргийлж ёс зүйн хувьд зөв зүйтэй
бүтээгдэхүүн бүтээх эцсийн шийдэлд хүрэхийн тулд төслийн хүрээнд хөгжүүлж
буй үйлчилгээ, систем, бүтээлдээ ёс зүйн хамаарлыг багтааж өгөх хэрэгтэй
гэдгээ ухамсарлахыг шаарддаг.Оюутнууд үйлчлүүлэгч/ худалдан авагчдад
бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээ хэрхэн ёс зүйн шаардлагад нийцсэн, ямар ёс зүйн
стандартыг хангасан, хэрхэн үүнийгээ хамгаалж аюулгүй болгосон зэргийг
тайлбарлаж чаддаг байх ёстой ч энэ нь бага зэрэг төвөгтэй. Төслийн хичээлд ёс
зүйг багтаахболсон гол зорилго нь оюутнуудыг ухаалаг шийдэлд хүргэх гэхээсээ
илүүтэйгээр тэднийг системтэй ёс зүйн шинжилгээ явуулахад сургах болон
тасралтгүй ёс зүйн тусгалын хэрэгцээг таниулах юм.
ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ
Төслийн хүрээн дэхь ёс зүйн бүрэлдэхүүнүүд нь ёс зүйн үнэлгээний онолын
идеалуудыг эх сурвалжаа болгодог – технологийн ёс зүйн үнэлгээ (eTA) (Palm
and Hansson, 2006), оновчтой ёс зүйн үнэлгээ (Schot, 2001), харилцан хамааралт
технологийн үнэлгээ (Palm et al.,2013) гэх мэт. Дээр дурьдсан загварууд систем,
технологи, үйлчилгээний хөгжүүлэлд бүтээлч хандлага гаргадагаараа хоорондоо
ижил төстэй. Ёс зүйн үнэлгээний загварын аргачлалын ерөнхий онцлог шинж
ньхөгжүүлэлтийнүед бие даасан байдал болон хувийн нууцлал гэх мэт энгийн
зүйлсийг авч үзсэн ёс суртахууны зарчим болон хэм хэмжээтэй холбоотой
асуултууд байна. Төсөл нь бүтээлч байна
гэдэг нь шинэ
технологийн хөгжүүлэлт ба загварчлалын нэгдэл (Schot 2001), олон талт
байна гэдэг нь өөр өөр оролцогч талуудыг хамруулдаг гэсэн үг юм (Palm et al.,
2013). Олон талт ёс зүйн үнэлгээний загварын гол онцлог нь төслийн зорилгын
гол бүрэлдэхүүн болох технологийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, системүүдийн
хөгжилд ёс зүйн тусгалыг төслийн эхний үе шатнаас эхлэн төслийн туршид
тасралтгүй авч үзэх ёстой юм. Ёс зүйн эргэцүүлэл болон хэлэлцүүлэг нь төслийн
“шинийг санаачлах/ажиглалт хийх” эхний шатнаас эхлээд эцсийн шат хүртэл
үргэлж агуулагдах ёстой (Palm et al., 2013). Хамгийн чухал нь шинээр яаран гарч
ирж буй үйлчилгээ/ систем/ технологи зах зээлд гарахаасаа өмнө ёс зүйн
тусгалын нөлөөг агуулсан байх ёстой. Сайжруулан нэмэлт өөрчлөлт оруулах
хэрэгцээг анхны загвар гаргах үе шатанд тодорхойлоод өгчихвөл, дараа нь
өөрчлөлт нь таагүй эсвэл өртөг ихтэй байвал технологийг хөгжүүлэгчид
хөгжүүлэлтийн шатандаа загвар дизайныг анх төлөвлөснөөс өөрчлөх
хандлагатай байдаг. Олон талт ёс зүйн үнэлгээг технологи хөгжүүлэлт/
хэрэгжүүлэлтийн эрт үе шатанд хэрэгжүүлж чадвал холбогдох талуудын
хэрэгцээ, ашиг сонирхол, үзэл бодлыг нэгтгэж чадна. Тийм үр дүнд тулгуурлан
үйлчилгээ үзүүлэгч/ системийг загварчлагч/ технологи хөгжүүлэгч нар болон
тухайн үйлчилгээ, систем ба техникийн шийдлийг таниулах хариуцлага хүлээсэн
хүмүүс систем, технологи, үйлчилгээгээ эерэг байдлаар сурталчилжсөрөг
зүйлсээс аль болох сэргийлж чадна. Олон талт ёс зүйн үнэлгээ нь үйлчилгээ,
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систем, технологи нь хэнд нөлөө үзүүлэх, мөн ямар арга замаар үр ашиг болон
дутагдлыг тэдний дунд шударга хуваарилах вэ гэдгийг харуулдаг (Palm et al.,
2013). Олон талт үнэлгээний арга барил нь технологийн нийгмийн бүтээлч
онолыг урьдаас таамагладаг. Технологийн тодорхойлолтоос ялгаатай нь,
нийгмийн бүтцийн онолчид шинэ технологи нь нийгмийн сонирхол, сонголт болон
хүчнээс үүсэх үр дүн гэж үздэг. Энэ онол бүтцийн болонтодорхойлолтын аль
алиныг агуулна. Энэ нь бидэнд технологи төвийг сахисан зүйл биш, харин ч
зарим байгууллага болон хэсэг бүлэг хүмүүсийн сонирхолд нийцүүлж байдаг
гэдгийг мэдэгддэг. Түүнчлэн бид технологи бол тогтмол эсвэл өгөгдсөн зүйл биш,
харин бидний хэрэгцээ болон ач холбогдолд тохирч хэлбэрээ өөрчилдөг гэдгийг
мэдэж байвал технологийн хөгжүүлэлтийн үе шат нь ёс зүйн сорил болж хувирах
юм. Технологийн бүтцийн үйл явц нь сайхан амьдралыг юу бүрдүүлдэг вэ, ямар
үнэ цэнийг бид ойлгон хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэж байна вэ гэсэн асуултуудтай
тун ойрхон холбогддог.
ТӨСЛИЙН ХИЧЭЭЛ ДЭХ ЁС ЗҮЙН ҮҮРЭГ
Энэ төсөлнь оюутнуудад системтэй ёс зүйн тусгалыг гаргах арга хэрэгслийг
санал болгоно. Тэдгээр арга хэрэгслүүд нь энгийн ёс зүйн онолын танилцуулга
болон ихэнхи төслийн хөгжүүлэлтэд зайлшгүй шаардлагатай гол
үнэ цэнээсбүрдэнэ.Бусад арга хэрэгслүүд нь ёс зүйн технологийн үнэлгээний өөр
өөр загварууд, бичгээр өгөгдсөн удирдлагын кодын утга, үнэ цэнэ болон
норматив үүднээс авч үзэх ёс зүйн хариуцлага бүхий мэргэжлийн хариуцлагын
ойлголтууд юм.Оюутнууд төслийн хөгжүүлэлтийн явцад нөхцөл байдал
өөрчлөгдөх магадлалтайг ойлгон, анхны ёс зүйн үнэлгээг дараа нь дахин эргэн
харж үзэж, дахин загварчлах хэрэгтэй болдог. Анхандаа оюутнууд тэдний
төслийн таамагласан болон боломжит санаандгүй үр дагавруудыг жагсааж
тодорхойлоод түүхий эдийг авах шаардлагатай байдаг. Энэ нь оюутан аль болох
боломжит эрсдэлийг тооцох, төслийг загварчлахдаа эдгээр эрсдэлээс зайлсхийх
гэсэн байдлаар үйлчилгээ/ систем/ технологийн ашиглалтууд мөн буруу
хэрэглээнүүдийг хайх хэрэгтэйг онцолсон байдаг. Мэдээж оюутнуудаас ирээдүйг
зөгнөхийг шаардахгүй ч гэлээ, ядаж боломжит үйл явдлыг зураглаж чаддаг байх
хэрэгтэй. Үйл явдлыг зохион бичих жишээ хичээлд агуулагдана. Гол нь алхам
бүрийг баримтжуулах хэрэгтэй. Эхний үе шатанд оюутнууд оролцогч талуудыг
тодорхойлох, оролцогч талууд дахь хүн бүрийг тодорхойлж, ямар байдлаар
тэдний хөгжүүлж буй үйлчилгээ/систем/бүтээл нь оролцогч талуудад нөлөөлөх
талаар сонирхлын бүлгийн судалгаа хийнэ. Түүнчлэн үе шат бүрд хамгийн хор
багатай дизайн юу байх талаар нухацтай ярилцаж мөн аль болох төвөг багатай
бүтээгдэхүүн
санал
болгоно.
Хичээлийн
турш
хөгжүүлсэн
үйлчилгээ/систем/бүтээлийн ёс зүйн үнэлгээн дээр нэмээд, оюутнууд өөрсдийн
хичээлийн/төслийн баг доторх ёс зүй, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй харилцах
харилцаан дахь ёс зүйг ч бас хамааруулах шаардлагатай. Энэ судалгаа нь
хариуцлага, хүндлэл, итгэл зэрэг ёс зүйн хамааралтай ухагдахуунуудыг мөн
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адил тусгах ёстой юм. Ийм замаар хичээлд хийгдэж буй үйлчилгээ/систем/бүтээл
нь ёс зүйн арга барилын шаардлагад нийцэж чадна.
МОДУЛИЙН ПРАКТИК ДИЗАЙН
Уг хичээл нь төслийн хичээл бөгөөд оюутны бакалаврын ажилтай хосолсон
байна. Төсөл, хичээл хоёулаа оюутны зургаа дахь семестрт бүтэн орно. Уг
заавал судлах хичээлд хамрагдаж буй оюутнуудын өмнөх таван семестрт
суралцсан заах арга барил болон сурган хүмүүжүүлэх арга зүй нь асуудалд
тулгуурлан суралцах (PBL) байсан учир тэд аль хэдийн багаар ажиллах
чадвартай болсон байгаа. Уг заах арга зүй нь оюутнууд өөрсдийн ирээдүйн
мэргэжилд хамааралтай бодит байж болохуйц асуудлыг 6-8 оюутны
бүрэлдэхүүнтэй баг үүсгэн шийднэ гэсэн үг юм. Мөн оюутнуудад суралцах үйл
явц болон багаар ажиллах үйл явцад нь тусалж урамшуулах зөвлөх багштай
байна. Багийн ерөнхий ажлын бүтэц/хийх арга барил нь багаас өөрөөс нь
хамаарах ба багийн гишүүд бүгд хамт хариуцлага хүлээх ёстой. Ажиллах багаа
тодорхойлох, шинэ санаа дэвшүүлэх, таамаглал гаргах, ямар шинэ мэдлэг
мэдээлэл хайж буй болон олж авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан шинэ суралцах
зорилго тавих зэрэг чадвартай байх ёстой. Хэдийгээр тэд багаар ажиллаж байгаа
ч гэсэн гол анхаарах зүйл нь хувь хүний хөгжил юм. 6-р семестрт энэ ойлголт
өөрчлөгдөж, тодорхой нэг төслийн загварын дараа багаар ажиллаж буй
оюутнууд багийн удирдагчгүй ажиллах болно. Чиглэл нь багийн хамтын үр дүн
рүү шилжинэ. Хөдөлгөөнт системийн аюулгүй байдал хичээл нь олон
инженерүүдэд анх мэргэжлийн карьераа эхлэх үед үүсэх нөхцөл байдлыг жишээ
болгон авч хичээлийн агуулгадаа оруулахыг эрмэлздэг. Компанийн шинэ
ажилтны хувьд богино хугацаанд олон зүйлийг сурах хэрэгтэй болдог. Олон
компаниуд инженерүүдээ компанийн төсөл дээр ажиллуулахын тулд зайлшгүй
шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлэхээр эрчимжүүлсэн сургалтадхамруулдаг.
Оюутнууд компанид шинээр орж буй ажилтны дүрд хувирах шаардлагатай
болно. Тэд компанид зохицон ажиллахад зайлшгүй шаардлагатай техникийн,
багийн болон төслийн ухагдахууныг сурах шаардлагатай. Тэд мөн техникийн
шаардлагыг биелүүлэхээс гадна үйлчлүүлэгчид болон дотоод шийдвэр
гаргагчидтай харилцахад зайлшгүй хэрэгтэй мэргэжлийн харилцааны ур
чадварыг ч гэсэн эзэмших үүрэгтэй. Семестрийн турш оюутнууд төсөл дээр
ажиллаж, төслийн төлөвлөлт болон санал хүсэлтийн аль алин дээр нь практик
туршлага олж авна.Багийн үр дүнг хичээлийг удирдан явуулж буй хүмүүсээс
бүрдэх зохиомол компанийн удирдлагад үзүүлнэ. Тэд багийн бусад гишүүд,
үйлчлүүлэгчид болон өөр зан төлөвшилтэй мэргэжилтнүүдтэй хамтран
ажиллахыг суралцана. Оюутнууд байгууллага хэрхэн багийн зохион байгуулалт
болон хувь хүний үйл хөдлөлд нөлөөлдөгийг ойлгоно. Түүнчлэн оюутнууд илүү
өргөн хүрээнд сэтгэж, нийгэм болон ёс зүйн ойлголтыг эргэцүүлж сурна.
Хичээлийн бий болгосон нөхцөл байдалд суурилаад оюутнууд түргэн тусламж
эсвэл 2010 онд Гайтид болсон гамшгийн үед хамгийн түрүүнд хариу өгөх хүмүүст
зориулан гаргах аюулгүй утасны холбооны систем зохион бүтээх үүрэгтэй
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байгууллагын ажилчид болж хувирна. Оюутнууд зохиомол үйлчлүүлэгчдэд
шийдэл толилуулах төслийн багт хуваагдана. Үйлчлүүлэгчид нь эрүүл мэндийн
үйлчилгээнийхэн,
цагдаагийн
хүчнийхэн,
хотын
захиргааны
түргэн
тусламжийнхан болон цэргийн хүчнийхэн байна.Үйлчлүүлэгчийн байгууллага
болон тэдний хэрэгцээг ойлгохын тулд оюутнууд байгууллага тус бүрээс хэн
нэгэнтэй холбогдох хэрэгтэй. Энэ нь оюутнуудад тэдний бүтээсэн систем ямар
өргөн хүрээг хамарч болохыг ойлгуулах юм. Оюутнууд
түүнчлэн
хямралын үеэрх хүний сэтгэл зүйн үйл явц, нийгэм хэрхэн ямар олон төрлийн
эрсдэлтэй тулгардаг, хэрхэнтэдгээр эрсдлийгүнэлж зохицуулдаг зэргийг ойлгоно.
Тухайн оюутан бусад багийн гишүүдийнхээ болон үйлчлүүлэгчдийн өмнө хүлээх
хариуцлага, мөн инженерийн бүтээсэн бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээндээ хүлээх
хариуцлага, эдгээр нь бидний нэрлэсэн ёс зүйн асуудлын жишээ юм. Эдгээр хувь
хүний ур чадваруудыг өөр өөр аргаар шалгана. Багууд багаар ажиллах үйл
явцын турш өөрсдийн талаар тэмдэглэл хөтөлж байгаа. Энэ хэсгийг багуудад
хичээлийн турш зөвлөгөө өгч байсан бүрэн мэргэшсэн сэтгэл зүйчид шалгана.
Дээрээс нь, хоёр үе шаттай шалгалт авна. Эхний шат нь багийн сэтгэл зүй, ёс
зүй болон нийгэм-технологийн систем, эрсдэл болон аюулгүй байдалд
төвлөрсөн онол болон агуулгын ганцаарчилсан (өөрөөс нь ганцаар нь) шалгалт.
Хоёрдугаар шатанд орохын тулд оюутан 1-р шатанд тэнцсэн байх ёстой. 2-р шат
нь баг бүрээс нэг оюутан гарч–яаралтай нөхцөл байдлын дор бүтсэн холбоог
(HFN) төсөөлүүлж шинэ баг бүтээнэ. Яаралтай нөхцөл байдлын дор бүтсэн
холбоонытодорхойлолт, (Denning 2006a) байгууллагын бүтцээр:


Онц байдал, хямрал эсвэл яаралтай нөхцөл байдлын улмаас богино
хугацаанд цуг тавигдсан. Үүсээд буй хэрэгцээг хангах чадалтай ганц ч
байгууллага эсвэл тусгай хүчин байхгүй.
 Ийм нөхцөл байдалд тусламж үзүүлэх хариуцлага бүхий хэдий ч өмнө нь
хамтран ажиллаж байгаагүй мэргэжилтнүүд болон байгууллагын
цуглуулгаас бүрдэнэ
 Дээд түвшний шийдвэр гаргах эрхтэй хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй.
Denning (2006b) цааш дурьдахдаа холбоонд оролцож буй байгууллагуудад
хамтдаа ажиллаж үр дүн гаргаж эхлэхээс өмнө бие биенийхээ талаар суралцах
эсвэл хоорондоо зохицоход маш өчүүхэн бага цаг байдаг ба даалгавар
биелүүлэхийн тулд хамтарч буй ч гэлээ тус тусын байгууллагын нэрээ
хадгалсаар байдаг гэжээ. Эдгээр зохиомол HFN нь оюутнуудад баг бүрд нэг
жинхэнэ кейс өгөх үед бүрдэнэ. Хэлэлцүүлэг нь өөр өөр салбарын өөр заах арга
барилтай багшаар үнэлэгдэнэ. Хэлэлцүүлгийн бүтэц нь ярилцлагын орон зайн
ойлголт байх ёстой (Denning 2006b). Тэрээр хариу үйлдлийн анхны үе шатанд
бий болсон ярилцлагын орон зайгаар (хүснэгт 1) даалгаврыг амжилтад хүрэх
эсэхийг урьдчилан тогтоох нь учир дутагдалтай гэж үздэг.
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Хүснэгт 1. Харилцан ярианы орчны бүрэлдэхүүн хэсэг Denning (2006b)
Категори

Онцлог шинж

Жишээ

Биет систем

Хүмүүс хоорондоо холбогдож,
мэдээлэл хуваалцдаг, эх
үүсвэрийг хуваарилдаг
мэдээллийн хэрэгсэл, механизм

Утас, цахилгаан, зас, уулзалтын
газар, хангамж, түгээлтийн систем

Тоглогчид

Оролцон тоглогчид ба тэдний
үүрэг, гол чадвар болон
эрх мэдэлтнүүд

Иргэд, гал хамгаалалтынхан,
цагдаагийн хэлтэс, хотын хэлтсүүд,
онцгой байдлын алба

Харилцаа
холбоо
тогтоох

Хамтын ажиллагаа зохион
байгуулах/зохицуулах болон үр
дүнг гаргахын тулд тоглогчид
мөрдөх ёстой тоглоомын дүрэм

Нөхцөл байдлын мэдээлэл,
мэдээлэл хуваалцах, төлөвлөх,
шийдвэрт хүрэх, зохицуулалт,
нэгдсэн тушаал болон удирдлага,
эрх мэдэл, олон нийтийн холбоо

Кейсүүд нь цэргийн сургуулилтын үерх осол, шуурга эсвэл галт тэрэгний осол гэх
мэт байж болно. Ийм нэгэн жишээ кейс нь Bodtraskfors дахь гал юм (Lundberg et
al, 2014).
Бодтраскфорс (Bodtraskfors) дахь гал
2006 онд хойд Шведэд ер бусын халуун байлаа, түүнчлэн наймдугаар сар
сүүлийн 100 жилд тохиолдсон хамгийн халуун таван сарын нэг болоод
байв. SMHI, Шведийн цаг уур болон чийгшил судлалын институт галын аюулын
үнэлгээг 4-с E хүртэл хэмээн тогтоож байв. (газрын чийгшил болон ойн түймрийн
аюулыг 1-5 хүртэл ба E гэсэн индексээр ангилж, 1 бол газар нэлээн нойтон
түймрийн аюул бага гэсэн үзүүлэлт, Е нь ургамал маш хуурай түймрийн аюул
туйлын өндөр гэсэн үг) Тэр зун Бодтраскфорсийн ойр орчимд нийт 264 түймэр
бүртгэгдэж хэд хэд нь хоорондоо нэгдэж үргэлжилж байлаа. 2006 оны 8-р сарын
11-ний шөнө, SOS онц байдлын газарт дуудлага ирлээ. Бодтраскфорсийн
ойролцоох эмнэлгийн төвийн шөнийн ээлжийн ажилтан ойгоос утаа гарахыг
харжээ. SOS-н оператор дуудлага өгсөн хүн аль хэдийнээ мэдэгдсэн түймрийн
талаар ярьж байна хэмээн бодсон учир ямар ч арга хэмжээ авсангүй. Дараа нь
дахин тэр өглөө 6:05-д дуудлага ирж гал унтраах ажилд оролцож буй хэд хэдэн
гал сөнөөгчид ойр орчимд өөр гал байгаа тул утааны үүслийг олох хэрэгтэй
гэжээ. Галын байршлыг тогтоохын тулд нэлээн хугацаа орж, цагийн дараа
түймрийг олж тогтоон боломжит бүх багаж хэрэгсэл хүчин чадлаа дайчлан галыг
унтрааж эхэлжээ. Шатаж буй газар 300x20 метр орчим талбайг хамарсан байсан
ба дахин гурван гал сөнөөгч, нутгийн хоёр сайн дурын хүнтэй нэгдэн ирж
тусалжээ. Тэд үдээс өмнө дахин дахин нэмэлт хүч шаардсаар байв. Галын болон
аврах ангийнханБоденоосоройны 22.13-т нэмэгдэн ирэхэд түймэр хяналтад орж
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эхэлж, эхний багт амралт өгч байв. Дээр дүрсэлсэн зүйл бол Шведэд сүүлийн
үед гарсан хамгийн том түймрийн үед юу болсон талаарх дотоодын дүрслэл юм.
Түймэр хамгийн их дүрэлзэх үедээ 1900 га талбай ойг хамарч, нийт түймрийн хил
хязгаар 3000 га-д хүрч байсан юм. Гал анх газрын гадаргуун дахь галаас эхлээд
100-150 метр өндөр, модны орой хүртэл дүрэлзсэн түймэр болон хувирчээ.
Шатсан резинэн хоолой болон салхины хурд өсч байснаас үүдэн гал маш
хурдацтай тархаж өмнө нь олж тогтоосон хэд хэдэн түймэртэй нэгдэн
үргэлжилжээ. Түймрийг дарахын тулд маш их хэмжээний хангамж ашиглагдаж
байсан бөгөөд нийт 80 км резинэн хоолой хэрэг болсон түүнчлэн нийт ашигласан
хангамжийг буцааж зөөхөд дөрвөн ачааны тэрэг шаардагджээ. Түймрийн нийт
зардлыг 75-100 сая (SEK) гэж тогтоожээ. (Seminar documentation 2006) Маш олон
хүмүүс ойн аж ахуйн байгууллагууд, нисэх хүчнийхэн, Шведийн зэвсэгт
хүчнийхэн, Үндэсний аюулгүй байдлын алба, Швед болон Финландаас ирсэн
галын болон аврах ангийнхан ба олон тооны сайн дурынхан түймрийг унтраахын
тулд Яаралтай нөхцөл байдлын дор бүтсэн холбооны хэсэг болон хамтран
ажиллажээ. 160 хүмүүс 24 цагийн турш 10-12 цагийн ээлжтэй тасралтгүй
ажиллаж, гал тасралтгүй дүрэлзэж байсан дөрвөн долоон хоногийн турш нийт
ажилласан цаг 750 хүний нэг өдрийн ажиллах цагтай тэнцэжбайлаа.
Нисдэг тэрэгний тоо хамгийн дээд цэгтээ хүрч, найм нь агаараас гал сөнөөхөд
тусалж, хоёр нь ажиглах болон нүүлгэн шилжүүлэх гэсэн бусад үйл ажиллагаанд
ашиглагдаж байв.
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
Нийт оюутнуудыг 3-4 баг болгон хувааж, өдийг хүртэл бүх багууд оролцогч
талуудыг тодорхойлж, тэдэнд нөлөөлөх бодит болон байж болохуйц нөлөөллийн
тухай ярилцсаар нэлээн хол явжээ. Багууд зөвхөн сонирхлын бүлгийг
тодорхойлж, бодит болон байж болохуйц эрсдэл болон үр ашгийг тооцоод
зогсохгүй, үнэ цэнэ болон тохиромжтой нөлөөллийг тодорхойлсоор баялаг
судалгааг бий болгожээ. Ийм маш баялаг судалгааны онцлог шинж нь асуудлаас
сэргийлж эцсийн бүтээгдэхүүнийг ёс зүйн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжийг
ихэсгэхийн тулд дизайны хөгжүүллийн өөр хичээлийг олж мэдэн санал болгох
хүчтэй нөлөөлөгч болох юм. Өнгөрсөн жилүүдийн турш хэд хэдэн оюутны багууд
төсөлтэй холбоотой үүсэж болохуйц ёс зүйн асуудлуудыг анх харахад ёс зүйн
хувьд асуудалгүй эсвэл төвийг сахисан гэж бодогдохуйц байсныг олж мэдээд
ихэд гайхсан гэдгээ илэрхийлсэн. Тэд мөн ёс зүйн үнэлгээ бүтээгдэхүүнийг илүү
сайн болгосон хэмээн хэлсэн.
ДҮГНЭЛТ
Хичээлийг шинэхэн төгссөн инженерт тулгарах бодит байдалтай тун төстэй
нөхцөл байдал үүсгэн загварчилсаны үр дүнд ёс зүйн ерөнхий энгийн онолууд,
зарчим болон агуулгууд аяндаа урсан орж ирнэ. Тэдгээр нь салангид нэмэлт
болох албагүй. Түүнчлэн оюутнууд орчин үеийн мэргэжлийн инженерийн үүрэгт,
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нийгмийн болон байгууллагын ёс зүйн тусгал ба бизнесийн асуултууд зайлшгүй
хэсэг нь болж нэгдэн ууссан гэдгийг ойлгоно.
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ЦАХИЛГААН БА ЭЛЕКТРОНИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮДЭД
СУРГАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ ТУРШЛАГА: ТООН ЭЛЕКТРОНИКИЙН
ТЕХНОЛОГИЙН ХИЧЭЭЛ ДЭЭР ХИЙСЭН ТУРШЛАГА
Jianghao Li, Xuan Guo, Zhen Huang, Baojun Zhang, Qizhu Lu
College of Information Science and Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao,
China The Key Laboratory for Special Fiber and Fiber Sensor of Hebei Province,
Qinhuangdao, China
ХУРААНГУЙ
Их дээд сургуулиудад мэргэжлийн мэдлэг боловсрол олоход суурь хичээлүүд нь
тулгын чулуу болдог. Эдгээр хичээлүүд нь оюутнуудын ирээдүйд хүрч болох
өндөрлөгийг тодорхойлдог. Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн нэг болох “Тоон
электроникийн технологи” хичээлд сургалтын байгууллага ба тэнхимүүд нь
голлон анхаарал хандуулдаг. CDIO инженерийн боловсролын хөтөлбөрийн
дагуу “Тоон электроникийн технологи” хичээлд хийх сургалтын шинэчлэлийн
шинэ санаа ба аргууд руу энэхүү өгүүлэл чиглэгдэн бичигдсэн болно. Ангид
хичээл заах аргын реформоор эхлэх ба ингэснээр инженерийн авьяас чадвар
хөгжих, мэдлэгийн хүрээ тэлэх, хүсэл эрмэлзлийг төвлөрүүлэн төрүүлэх,
туршилт хийх чадварыг сайжруулах юм. Сургалтын реформ буюу шинэчлэл гэдэг
нь “нэг цэг ба 2 тал” гэсэн сэндвич арга болон “гурван холбоостой цэг” гэсэн
аргуудын нийлбэр юм. Энэ нь оюутанд төвлөрсөн, олон талт арга замд чиглэгдэх
ба ангид хичээл заах, ангийн бус үйл ажиллагаанууд ба курс дизайныг хамтад нь
холбосноор онол ба практикийн мэдлэгийг эрчимжүүлдэг.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Electrical and electronic major, basic specialty course, teaching reform, education
concept
ТАНИЛЦУУЛГА
Олон сая Хятад хүмүүс “Хятадад үйлдвэрлэв” гэсэн үгээр бахархдаг байсан үе
бий. Одоо үед шинжлэх ухаан ба технологийн хурдацтай хөгжилтэй уялдан
“Хятадад зохион бүтээгдэв” гэдгийг манай үндэстэн яаралтайгаар хүлээх
боллоо. Инноваци нь боловсролд нэвтэрч эхэлж байна. Тэр тусмаа үндэстний
итгэл боловсролд тулгуурлаж байна. Инженерийн салбарын инноваци нь оюутан
байх хугацаан дахь инженерийн боловсролоос эхэлнэ. CDIO санаачилгын
нөлөөн доор, ирээдүйн инженерийн салбарт инженерийн шилдэг ур чадваруудыг
цуглуулах зорилгоор 2010 оны 6-р сард Хятадын Боловсролын Яамнаас
Инженерийн Шилдэг Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү төлөвлөгөө нь их
дээд сургуулиудыг боловсролынхоо үзэл баримтлалыг өөрчлөх, ур чадваруудыг
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цуглуулах загварт шинэчлэл хийх, инженерүүдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх,
Хятадын үйлдвэрүүдийн олон улсад өрсөлдөх чадваруудыг сайжруулахыг
шаардана (Zhang et al., 2011). Инженерийн Шилдэг Төлөвлөгөө нь маш дайчин,
олон зүйлийг хамарсан ба гэхдээ тэнгэрт шүргэсэн цамхаг хамгийн доод
сууриасаа эхэлдэг шиг байх юм. Ирээдүйн шилдэг инженерүүд нь нэг курсээс
нөгөө курс рүүгээ тэтгэгдэх ба ингэснээр тэд үе шаттайгаар өсөж дэвшинэ. Их
дээд сургуулиудад мэргэжлийн мэдлэг олгох сургалтын хувьд мэргэжлийн суурь
хичээлүүд чухал үүрэгтэй. CDIO (Wang et al., 2009)-ийн үзэл баримтлалын дагуу
шинэчлэл хийх нь мэргэжлийн суурь хичээлүүдэд чухал нөлөөтэй. Багш нарын
хувьд инженерийн мэдлэгийг бататгах, оюутнуудын практик мэдлэгийг
сайжруулж, сургах явцдаа багаар ажиллах уур амьсгал бий болгох нь нэн чухал
шаардлагатай. Энэхүү өгүүлэл нь CDIO инженерийн боловсролын үзэл
баримтлалын чиг баримжаа доор “Тоон электроникийн технологи” хичээлийн
хувьд сургалтын шинэчлэл хийх шинэ санаа ба аргуудыг танилцуулах болно.
2012 онд эхэлсэн сургалтын шинэчлэл нь “нэг цэг ба 2 тал” гэсэн сэндвич зарчим
ба “3 холбоостой цэг” гэсэн аргыг нэгтгэсэн. Сургалтын агуулга ба сургалтын
аргад хийсэн зоригтой оролдлого нь зааж сургахад сайн нөлөө үзүүлсэн.
“НЭГ ЦЭГ БА ХОЁР ТАЛ” ЗАРЧИМ
Норм ба стандартгүйгээр юунд ч хүрч чадахгүй. Сургалтын шинэчлэл нь хэд
хэдэн тодорхой зарчмыг дагах шаардлагатай. Энд “Нэг цэг ба хоёр тал” зарчмыг
санал болгож байна. Нэг цэг гэдэг нь анхаарлын төвд орших оюутнуудад
хамааралтай ба яагаад гэвэл оюутнуудын өөрсдийнх нь чадамжийн бодит
нөхцөлд дурын шинэчлэл нь тохирох ёстой. Хоёр тал гэдэг нь ном сурах
бичиг дээрх онолын мэдлэг ба сурах бичгээс гадуурх инженерийн мэдлэгт
үндэслэгдэнэ. Үнэн хэрэгтээ, энэхүү мэдлэгийн хоёр төрөл нь бие биетэйгээ нягт
холбоотой. Нэгээ талаас онолын мэдлэг нь инженерийн мэдлэгийн суурь ба
нөгөө талаас инженерийн практик мэдлэг нь онолын мэдлэгийг гүнзгийрүүлэхэд
чухал нөлөөтэй. Энэхүү курсийн нийт цаг нь 60 цаг. Үүнээс, сургалтын нийт
цагийн 90% нь онолын мэдлэгт, практик мэдлэгт 10% оногдоно. Энэхүү зарчим
нь сэндвич гэж нэрлэгддэг, яагаад гэвэл түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг Зураг 1т үзүүлсэн шиг яг сэндвич харагддаг, Онолын мэдлэг нь хоёр цар хүрээтэй, нэг
нь заавал үзэх агуулга, нөгөө нь сонгон үзэх агуулгатай байна. Ангид эхлээд маш
нарийн танилцуулга
хийх ба
дараа нь зөвхөн
энгийнээр
танилцуулах
шаардлагатай. Инженерийн мэдлэг нь үндсэндээ 4 цар хүрээтэй: техникийн ном
сурах бичгээс хайлт хийх арга, инженерийн асуудлын тохиолдлууд, дэвшилтэт
дизайн төлөвлөлтийн төхөөрөмжүүд болон багш нарын төсөл. Хоёр тал нь нэг
цэгт үйлчлээд зогсохгүй, түүний талбай нь цэгийн хэмжээнээс шалтгаалан
тавигдана. Бүс гэдэг нь мэдлэгийн өргөн ба гүн, хэмжээ нь оюутнуудын өөрийнх
нь суурь мэдлэг, ойлголт, нөхцөл байдалд үндэслэгдэнэ. Хэрэв мэдлэгийн өргөн
ба гүнийг дураар өөрчилбөл энэ нь байгалийн хуулийн эсрэг явна.
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Зураг 1. Нэг цэг ба 2 тал гэж нэрлэгдэх шинэчлэлийн зарчмын диаграмм

“ГУРВАН ХОЛБООСТ ЦЭГҮҮД”-ИЙН АРГА
Сургалтын шинэчлэл нь өөртөө харилцан холбоостой 3 цэгийг агуулдаг:
ангид хичээл заах, ангиас гадуурх сургалт ба дизайн төлөвлөлт. Үндсэн суурьт,
хамгийн эхний цэг нь мэдлэг хуримтлуулах функцийг агуулна. 2 дахь цэг нь
практик чадварын хувьд анхан шатны бэлтгэх сургалт хийхэд хамаарна. Хамгийн
сүүлийн цэг нь эхний 2 шатнаас олж эзэмшсэн онол ба практикийн мэдлэгийн
ерөнхий бэлтгэлийн шат байдаг. Зураг 2-т эдгээрийн хоорондын харилцан
хамаарлыг үзүүлсэн. Дотроос гадагшаа чиглэсэн нь, энэ бол emanative процесс
юм. Дотоод мэдлэг нь гадаад мэдлэгийн үндэс болдог. Инноваци ба хэрэглээ нь
сургалтын онол ба практикийн мэдлэгийн эцсийн зорилго болдог учраас,
хуримтлагдсан дотоод мэдлэгийн үр дүн, нөлөөг авахын тулд дотоод мэдлэг нь
шат дараалалтайгаар гадагшаа цацагдах ёстой.

Зураг 2. Сургалтын шинэчлэлийн гурван холбоост цэгэн аргын хоорондын хамаарлын
диаграмм

Ангид сургаж заах: Өргөтгөсөн агуулга ба Олон талт аргуудын комбинац
Сургалтын шинэчлэлын эхний шугам болох “ангид зааж сургах” нь өөртөө баялаг
агуулга ба олон цаг хугацааны турш заасан лекцийг өөртөө агуулдаг бөгөөд энэ
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нь хамгийн гол шугам байдаг. Өргөтгөсөн агуулга нь онолын мэдлэг ба
инженерийн практик мэдлэгийг өргөтгөхөд тулгуурладаг. Энэ тохиолдолд
ганцаарчилсан ба уламжлалт сургалт нь хамаарахгүй. Үүний оронд, олон талт
аргуудыг ангид заана. Идэвхтэй сургалт, туршилтын судалгаа, статик ба тууштай
сургалт, олон талт сургалтын арга нь илүү үр дүн, нөлөөтэй аргууд байдаг. Энэ
бүгд 3 зорилгод хүрэхэд чиглэгддэг: мэдлэгийн цар хүрээг өргөтгөх, сургалтын
интузиацийн мотиваци ба практикийн үндсийг бий болгох.
Сургалтын Агуулгын Өргөтгөл
Онолын мэдлэгийг өргөтгөхийн тулд ангид хэд хэдэн сонголттой агуулгыг оруулж
заана. Сонголтын агуулга материал нь оюутнуудад ирээдүйд тулгарч болох
инженер техникийн асуудал нөхцөлийг тооцоолж үзсэн байх шаардлагатай.
Жишээлбэл, “Gate Circuit” бүлэгт тоон схемийг бодитоор зохион бүтээхэд 2
төрлийн хэлхээ хамт хэрэглэгдэх учраас CMOS ба TTL хэлхээг хоёуланг нь зааж
сургах хэрэгтэй. Өөр нэг жишээ бол “Competition and Risk” (Өрсөлдөөн ба
Эрсдэл) гэсэн ойлголт нь инженер дизайнеруудын хувьд ихэвчлэн тулгардаг
асуудал бөгөөд үүнийг мөн оюутнуудад зааж сургах хэрэгтэй юм. Инженерийн
практик мэдлэгийг өргөтгөх зам нь 4 категорийг өөртөө агуулах ба Зураг 1-д
үүнийг үзүүлсэн. Багш нараар олон жилийн туршид хуримтлагдсан, инженерийн
практикаас бодит тодорхой мэдлэг үүснэ. Оюутнуудын инженерчлэлийн ойлголт
чадамж нь дөнгөж эхлэл төдий байгаа тул төвөгтэй байдал ба мэдлэгийн гүнийг
хянаж болохуйцаар байна. Ирээдүйд, оюутнууд инженерээр ажиллах үед,
хамгийн эхний зүйл нь мэдээллийн хайлт байдаг. Тэгэхээр, хайлтын арга нь
мэдлэгийг өргөтгөх эхний шугамд нэмэгдэж ирдэг. Мэдээллийн хайлт гэдэг нь
өгүүлэл хайх, патент хайх, IC хайлт зэрэг олон агуулгыг өөртөө агуулдаг. IC
“Datasheet” хайлтыг багш сонгоно, яагаад гэвэл тоон схемийн дизайнд IC-ийн
олон загварыг оюутнууд ашигладаг. Логик функц, pin функц гэх мэт бүх
үзүүлэлтүүд нь datasheet-д байдаг. Өгүүллийн хайлт ба патентын хайлттай
харьцуулбал datasheet хайлт нь илүү чухал юм. Ангид оюутнууд ихэвчлэн
“Мэдлэгийн сайн нь юу вэ” гэж асуудаг. Энэхүү асуултад инженерийн дизайны
тохиолдлуудад мэдлэгээ өргөтгөхөд 2 дахь хамрах цар хүрээ нь хариулдаг.
Сонгосон тохиолдлууд нь оюутнуудын өдөр тутмын амьдралд танигдсан байхаар
байна. Жишээ нь “эмнэлгийн Платт өрөөнүүдийн дуудлагын систем” гэж дэлгэц
дээр гарахад “энкодер”, “декодер” ба “nixie tube”-ийн хэрэглээг тайлбарлах
хэрэгтэй. Энэхүү системд, өвчтөнөөс ирсэн дуудлагын дохио нь
эхлээд кодерын BCD (2-т ба 10-т) кодоор кодчилогдож, дараа нь декодер
дэлгэцрүү дохио хэлбэрээр дамжигдан, декодчилолын дараа nixie tube дээр
дуудлагын дугаар нь дэлгэцээр гарна. Оюутнууд энэхүү дуудлагын
асуудал гайхах юмгүй, гэхдээ хэрхэн яаж өрнөөд байгааг мэддэггүй. Энэхүү
жишээгээр дамжуулан, холбогдох тоон схемийг оюутнууд гүнзгий ойлгох болно.
Дараагийн
жишээнд
“триггер”-ийн
ажиллагааг
тайлбарлан
үзүүлэхэдсвичийн саатлыг үзүүлдэг. Энэхүү төрлийн свич нь гэрэлтүүлгийг
хянахад хэрэглэгддэг. Ирээдүйн шилдэг инженерүүд болохын тулд өөрийнхөө
205

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

ажлын талбар дээр технологийн хөгжлийн цаг тухайд нь мөшгөн хайдаг байх
шаардлагатай. Тийм маягаар, тоон схемийн хувьд, өөрөөр хэлбэл
Электроникийн Дизайн Автоматчиллын (EDA) хувьд сүүлийн үеийн дизайныг
танилцуулснаар
мэдлэгийг
өргөтгөнө.
Тодорхой
агуулга
нь техник
хангамжийн CPLD ба FPGA,
програм
хангамжийнMax+plusбаQuartus-ийн
мэдлэгийг өөртөө агуулна. Энэ бүхнийг танилцуулснаар тоон схемийн
дараагийн курсийн дизайн төлөвлөлтийн бат бөх суурьтай болно. Мэдлэгийг
өргөтгөх 4 дэх цар хүрээ нь багш нарын өмнө нь хэзээ нэгэн цагт хийж байсан
төслүүд байдаг. Төслийн тоон схемийн хэсгээс эхлээд түүний деталь эд ангийг
хүртэл тайлбарлан хэлснээрээ оюутнуудад тухайн системд схем хэрхэн яаж
ажиллаж байгааг ойлгоход тусалдаг. Оюутнууд энэхүү агуулгад маш их анхаарал
хандуулдаг. Жишээлбэл, “пластик оптик системийн диаметр хэмжил” гэдэг нэг
төсөл дээр тоон схем нь A/D конвертер, CPLD, nixie tube ба түүний драйвер,
D/A хувиргуур ба бусад зүйлийг агуулдаг. Энэ жишээний ачаар оюутнууд
жинхэнээсээ тоон схемийн хүчирхэг функцийг мэдэрдэг.
Сургалтын аргуудын олон төрөл
Сургалтын үр нөлөө нь сургалтын аргатай ойр холбоотой байдаг. Одоо ангиудад
хэрэглэж байгаа аргууд нь үндсэн 3 категорид хуваагддаг: интерактив
сургалт (Zhou, 2012), идэвхтэй сургалт ба судалгаа шинжилгээний туршилтын
сургалт (Zhang et al., 2010). Интерактив сургалтын хувьд бүлэг болгон хуваах нь
ерөнхий арга байдаг (Li et al., 2014). Оюутнуудын харилцан ажиллагааны
сонирхлыг нэмэгдүүлэхээр, зарим шинэчлэл хийгддэг ба нэг ангид90~120оюутан
байхаар хуваана. Чөлөөт бүлэг болгон, 1 бүлэгт 5 оюутан байлгах ба бүлэг бүр
ядаж 1 охинтой байна. Үүнээс гадна, Qinhuangdao хотын дурсгалт газруудын
нэрээр нэрлэгддэг. Оюутнууд энэ төрлийн групп хуваах горимд их дуртай байдаг
ба эцэст нь хэлэхэд Qinhuangdao хотын хамаг дурсгалт газруудыг хамарсан
нэртэй бүлгүүд танилцуулдаг. Суудал хуваарилалтын хувьд, нэг ангид нэг бүлэгт
байгаа оюутнууд чөлөөтэйгөөр суух ба гэхдээ хамтдаа суух нь илүү сайн байдаг.
Бүлгүүдийн өрсөлдөөний хувьд бүлгийн үйл ажиллагаанд бүлгийн гишүүн бүр
хамтдаа
суух
шаардлагатай,
ингэснээр
багийн
ажиллагаа
сайжирдаг.Сургалтын идэвхтэй хэлбэрийн аргын хувьд багш ба оюутнууд өөр
өөрийнхөө үүрэг ролийг сольдог. Багш биш оюутан нь ангид мэдлэгийг
тайлбарладаг.
Үүнээс
гадна,
өөрөө
суралцах
чадвараа
дээшлүүлэхэд, идэвхтэй сургалтын арга нь хэл яриа ба өөрийгөө илэрхийлэх
чадварыг сайжруулдаг. Оюутнуудын хувьд тэдний ирээдүйн ажилд энэ 2 төрлийн
чадвар үнэхээр чухал юм.Идэвхтэйсургалтынарга нь хагас идэвхтэй сургалт ба
бүтэн идэвхтэй сургалт гэж 2 хуваагддаг. Хагас идэвхтэй сургалтын хувьд
сургалтын агуулгыг багш гаргаж өгдөг. Харин бүтэн идэвхтэй сургалтын аргын
хувьд сургалтын агуулгыг оюутан өөрөө гаргах ба харин багш зөвхөн хамрах
хүрээг нь тодорхойлдог. Хагас идэвхтэй сургалтын аргын жишээний
хувьд “XOR ба NXOR нь эсрэг операц”гэдгийг батал гээд, хэсэг минут бодсоны
дараа самбарт гарч өөрийн үндэслэлтэй ажиллагаа ба тайлбар хийхийг хүсэх
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бөгөөд багш дараа нь өөрөө тайлбарлаж өгнө. Харин бүтэн идэвхтэй сургалтын
хувьд, 1 жишээ болгоход, оюутнуудыг тоон электроникийн технологиор ангийн
бус мэдлэгийг цуглуулаад дараа ньPPTашиглан танилцуулга хийхийг
хүсдэг. PPT презентац нь оюутнуудадөөрийгөө таниулахад дасгал болдог сайн
арга юм (Huang et al., 2011). Олон цаг хугацааны туршид оюутнууд зарим агуулга
нь бодит нөхцөлөөс зөрж байсан ч гэсэн сурах бичгээс бүх онолын мэдлэгээ
аваад сурсан байлаа. Хайлтын туршилтын сургалт нь туршилтын замаар сурах
бичиг дээр байгаа маргаантай агуулгыг гаргаж ирэхэд оюутнуудад өргөн боломж
олгоно. Туршилтын сэдэв нь хялбар бөгөөд амархан ашиглагдах практик утга
агуулах шаардлагатай. Жишээ нь “TTLхэлхээний ачааллын характеристик” гэсэн
сэдвээр оюутнууд туршилтын явцад бодит нөхцөл нь ном сурах бичгэн дээрх
дүгнэлттэй таарахгүй байгааг олж мэддэг. Анализ хийсний дараа, оюутнууд ном
сурах бичиг дээр байсан төхөөрөмжийн загвар нь туршилтад хэрэглэсэн бодит
төхөөрөмжөөс өөр гэдгийг олж илрүүлдэг. Зураг 3-т үзүүлсэн шиг, туршилтын
төхөөрөмж нь мультиметр,DC тэжээл, IC, зарим эсэргүүцэл ба дамжуулагч
утаснуудыг бүгдийг нь ангид зөөж хэрэглэх нь хялбар байдаг (Li et al., 2014).

Зураг 3. Ачааллын характеристикийн туршилтанд хэрэглэдэг эд анги ба туршилтын
хэлхээ

Ангиас гадуурх сургалт: Бие даан суралцах чадвар ба Багаар ажиллах уур
амьсгал
Ирээдүйд хийх инженерийн дизайны ажлыг бодолцож үзэхэд, бие даан суралцах
чадвар ба багаар ажиллах уур амьсгал хамгийн чухал байдаг. Энэ нь сургуулиас
гадуурх сургалтын зорилго байдаг. Багш нарын өгдөг сургалтын сэдэв нь
оюутнуудад өөрөө суралцах ба багаар ажиллах боломж олоход туслахад
чиглэгдэх шаардлагатай. “Дуудлагын систем”-ийн дизайныг хийж дуусгахын тулд
оюутнууд декодерийн тухай мэдлэгийг сурах бичгийн хэсгээс бие даан сурах
шаардлагатай.
Ангийн бус сургалт: Бие даан суралцах чадвар ба багаар ажиллах уур
амьсгал
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Үүнээс гадна, хэд хэдэн модулийн дизайн хийх үед тухайн модулийн багийн
гишүүн бүр судлах үүрэгтэй. Оюутнууд өөрсдийнхөө хариуцсан үүргийг
биелүүлэхэд хөдөлмөрийн тодорхой хуваарилалт зайлшгүй шаардлагатай.
Модуль бүр нь бусад модулиудтай нягт холбоостой байдаг учраас оюутнуудын
харилцан хамтын ажиллагаа тун чухал юм. Ийм маягаар, оюутнууд нь зөвхөн
өөрсдийн бие даан ажиллах чадварт суралцахаас гадна мөн хамтаар ажиллах
чадварт суралцдаг.Мэдээллийн хайлтын хэд хэдэн алхмын дараа буюу зохион
бүтээлтийн төлөвлөлт, сайжруулалтыг ярилцах алхмын дараа бүлэг бүр нь үүний
үр дүнд өөрийн төлөвлөгөөг танилцуулна. Энэ хугацааны туршид багш зөвлөх
үйлчилгээ үзүүлнэ. Сургалтын хүндрэлийн түвшин их өндөр байх хэрэггүй ба the
1~2 сургалтын хугацаа нь боломжийн байх юм. Оюутнууд нь тусгай гүйцэтгэлээс
илүүтэйгээр дизайны схемээ гаргах шаардлагатай. Курс дизайны дараагийн
шатанд тусгай гүйцэтгэлээ хэрэгжүүлнэ. Хамгийн сүүлийн схемийн сонголт
нь PPT үзүүлэнгээр танилцуулах ба багшийн зөвлөгөө тайлбар хийгдэнэ. Схем
бүрийн давуу ба дутагдалтай тал нь онцын чухал биш бөгөөд хамгийн чухал зүйл
нь энэхүү процессын үед бие даан суралцах чадвар, багаар хамтран ажиллах,
бодох чадвар сайжирсан байх шаардлагатай.
Курс дизайн: Комплекс чадварт анхаарал хандуулах
Тоон схемийн дизайны EDA курс нь олон жилийн турш хэрэгжсэн; оюутнуудын
комплекс чадварыг хөгжүүлэхэд үр нөлөө үзүүлсэн нь батлагдсан. Курсийн
дизайны сэдэв нь бодит байдалд их ойр: үүнд гэрлийн ачааллын контроллер,
дуудлагын систем, такси-метр. Дизайн хийхэд, хэлхээний дизайныг хийж
дуусгахад оюутнууд нь компьютер ашиглах шаардлагатай. Дараа нь техник
хангамжийн дизайны шийдлийг хийнэ (CPLD эсвэл FPGA). Хугацаа нь 2 долоо
хоног. Курс дизайнд 1 тойргоор 60 оюутан оролцох ба 4 багш чиглүүлэн
удирдана. Хариултын горимыг хийхээс өмнө бүлэг бүр нь шалгах хэрэгтэй.
Чиглүүлэг ба Хайлтын дизайны цар хүрээг өргөтгөх
Энэхүү курс дизайны турш, чиглүүлэг ба хайлтын дизайны цар хүрээг өргөтгөх
явдал нь оюутнуудын тэмүүллийг эрчимжүүлдэг, мөн түүнчлэн илүү их мэдлэг
олж авахад тусалдаг. Жишээлбэл, “модуль портын дарааллыг яаж хийх вэ?” гэж
оюутан асуух үед энэ нь багшийн хувьд мөн шинэ асуулт байдаг. Ийм маягаар,
багш оюутандаа “чи өөрөө судалж, өөрөө оролдож чадна гэж итгэж байгаа ба
хэрвээ хариултыг нь олбол надад хэлэхээ битгий мартаарай” гэж хэлнэ. Дараа
нь оюутан тохирох хариултыг олж; түүний царай ололт амжилтаас шалтгаалан
догдлон байхыг би харсан. Шүүмжлэхээс илүүтэйгээр encouragement хийх нь
оюутнуудын өсөлтөд маш их нөлөө үзүүлнэ гэдэгт бид үргэлж итгэдэг.
“Загасчлах”-д анхаарал хандуулах
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Эртний хятадын зүйр үгэнд “хүнд загас өгснөөс илүүтэй загас хэрхэн барих аргыг
заах нь дээр” гэж сургасан байдаг. EDA чиглүүлэгчийн процессын үед багш нар
“загасчлах” аргад илүү их анхаарал хандуулдаг. Оюутнууд нь дизайн хийх үедээ
програм хангамжийн ба техник хангамжийн нэлээн их асуудалтай тулгардаг.
Хэрвээ багш оюутанд хариултыг хэлж өгвөл энэ нь хялбар бөгөөд хурдан байх
ба гэвч энэ нь оюутнуудын урт хугацааны хөгжил дэвшилд тийм ч сайн зүйл
болохгүй. Хамгийн зөв арга зам бол багш оюутанд аргыг нь хэлж өгөөд, дараа нь
оюутнуудыг өөрсдөө хийхийг хүсэх явдал юм. Хүнд асуудлуудын хувьд багш энэ
асуудлыг шийдвэрлэхэд оюутанд туслах ба гэвч дараа нь яаж энэ арга замаар
асуудал шийдсэн зарчмыг тайлбарлах шаардлагатай. Хамгийн гол зорилго нь
оюутнууд зөвхөн тухайн зүйлийг мэдээд зогсохгүй мөн түүнчлэн яагаад гэдгийг
мэдэж сурахад оршино.
Харилцан ярилцлага ба Инновацийн Дэмжлэг
Энэхүү курс дизайны үед инновацлаг дизайн, бүр хэрэгжиж болохооргүй
хэтрүүлэг санаануудыг хүртэл халуунаар угтан авна. Дизайны санаа бүр нь
дизайн хийхээр уламжлалт аргатай байна. Гэвч оюутнууд дотор үргэлж хэвийн
биш аргаар асуудал шийдэх чин хүсэлтэй оюутан олддог. Тийм хүмүүс олон байх
хэрэгтэй. Жишээлбэл, “ALU автомат логик хэсэг” гэсэн сэдэв нь LED-ээр
тооцооны үр дүнг дэлгэцээр гаргахыг шаарддаг. Тэгэх тусмаа 1 оюутан nixie tubeийг ашиглан үр дүнг гаргаж ирэх нь илүү их бүтээлч байх юм. Өөр жишээ,
“автомат хөгжмийн тоглуулагч” сэдэв нь энгийнээр тоглохыг шаардах бол, харин
оюутан “Chrysanthemums Terrace” гэж нэрлэгдэх комплекс дууг тоглохын тулд
тодорхой арга хэрэглэнэ. Үүнээс гадна, тоглолтын хамгийн сайн үр дүнг гаргахын
тулд сайн чанарын buzzer-ыг тоглолтдоо зориулж худалдаж авдаг. Инноваци
гэдэг бол инженерийн төсөл төлөвлөлтийн шинэлэг санаа юм: багш
тэвчээртэйгээр инновацийг дэмжиж, өргөтгөх шаардлагатай.
ДҮГНЭЛТ
“Нэг цэг ба 2 тал” гэсэн зарчмын чиглүүлэг доор ангид сургах 3 харилцан
холбоостой цэгүүд, курс дизайн Тоон Электроникийн Технологийн хичээлд
сургалтын шинэчлэл хийх асуудал нь CDIO-ийн шаардлагад нийцэх ёстой.
Хамгийн чухал нь шинэчлэлээс олон төрлийн ач холбогдлыг оюутнууд авдаг.
Хичээлийн сургалтын шинэчлэл нь хэрэгжихдээ удаан замыг туулна. Бид 2
чиглэлд өөрсдийнхөө ирээдүйн ажлыг чиглүүлэх ёстой. Багш нар цаашдын
судалгаандаа семинарт оролцох, өөр хоорондоо туршлагаа солилцох гэх мэт
арга замаар өөрсдийнхөө боломж чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Мөн энэ
үед, сургалтын шинэ үзэл баримтлал ба ангид хамгийн чухал агуулгыг
танилцуулахын тулд энгийн туршилтын самбар хэрэглэх гэх мэт аргууд
нь танилцуулсан.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
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ТОНГОРУУ СУРГАЛТ: МАТЕРИАЛЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨРТ ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ
ЗОРИЛГОТОЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ
Eunice Goh Shing Mei, Choo Keng Wah
School of Engineering, Nanyang Polytechnic, Singapore
ХУРААНГУЙ
Тонгоруу сургалтын арга гэдэг нь ангид явагддаг лекцийн уламжлалт сургалтын
аргыг ангиас гадуур бие даан суралцах арга руу хөрвүүлсэн сургалтын арга зүйн
нэг хэлбэр юм. Энэ арга нь тухайн хугацаанд өөрийн дуртай орчиндоо суралцах
уян хатан боломжийг оюутанд өгдөг бөгөөд сургалтандаа чиглэсэн илүү их үүрэг
хариуцлагыг бий болгодог. Энэхүү өгүүлэлд Сингапурын Нанянг Политекникийн
Инженерийн Сургууль (CНПИС)-ийн “Материалын шинжлэх ухаан” хичээлийг
заахдаа идэвхтэй сургалтын арга (CDIO Standard 8), тэр дундаа тонгоруу
сургалтын аргыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлсэн үе шат болон түүний дараах үр дүнг
орууллаа. СНПИС-д тонгоруу сургалтын аргыг хэрэгжүүлэхдээ ялгаатай
академик суурьтай оюутнуудын сургалтын шаардлагад нийцүүлэн ашиглахыг
зорьсон. Тонгоруу сургалтын арга нь оюутнуудад аль хэдийн танил болсон бусад
аргуудаас ялгаатай учраас шинэ аргын ашиглан суралцсан оюутнуудын үзүүлэх
хариу үйлдэл болон гүйцэтгэлийн үр дүнг тэдний сургалтын шаардлагад нийцсэн
ашигтай талаас гаргасан үзүүлэлтүүдээс хэмжих болно. Энэ аргад оюутнуудын
хувьд ангийн орчин нь илүү харилцан бие биетэйгээ хамтрах болон сургалтын
үйл ажиллагааг идэвхтэй болгох, багшийн хувьд сургалтын үр дүнгүүдийг
үнэлгээтэй холбох боломжтой юм. Хэрэгжүүлэлтийн явцад оюутнуудын
сургалтын материалын талаарх ойлголтыг илүү сайжруулах, инженерчлэлийн
шинжлэх ухааны хичээлийн сэдвийн хувьд сонирхлыг өдөөх, мэргэжлийн
инженерийн дадлага ажлыг симуляцилах зорилгоор тэднийг бодит хэрэглээтэй
холбоотой дасгал, ажилд татан оролцуулсан. Ангийн орчинд дээр дурьдсан
дасгал ажлуудыг хэрэгжүүлэх стратеги нь сургалтын материалын
боловсруулалт, дасгал, ажлуудад тодорхой харагдах болно. Мөн оюутнуудын
сонирхол болон идэвхтэй сургалтын аргын талаарх ойлголтын хувьд үр дүнг
үнэлж харуулсан. Бидний зүгээс энэхүү аргын давуу талууд, сайжруулах
боломжуудыг политехникийн сургуулийн оюутнуудын сургалтыг сайжруулах
үүднээс дараа дараагийн хичээлүүдэд хэрэгжүүлэх туршлагаа хуваалцах болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Flipped Classroom, Active Learning, Materials Science, Constructive Aligned
Curriculum,Standard 8
ТАНИЛЦУУЛГА
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2014 оны 8-р сард боловсролын яамны ерөнхий сайдын удирдлагад байдаг
политехникийн хэрэглээний судалгаа болон ITE шинжилгээний хороо политехник
болон ITE-ийн төгсөгчдийн карьер, академик хөгжлийн төлөвийг сайжруулах
өөрчлөлт хийх зорилготой зөвлөмж гаргасан. Хэрэглээнд суурилсан сургалт
болон насан туршийн сурах арга барилын талаар зөвлөмжид тусгасан байна.
Хэрэглээнд суурилсан сургалтад сүүлийн үеийн техник, технологийн хөгжилтэй
хөл нийлэхүйц мэдлэг, чадвар, мөн баг хамт олонтойгоо хамтран ажиллах эерэг
хандлагыг хэрэглээ болгох, тэдгээрийг бусдад дамжуулах зэрэг үйл
ажиллагаанууд багтдаг. Насан туршийн сургалтад ажиллах, туршлага
хуримтлуулах, амьдралынхаа туршид шинэ чадваруудыг олж авах ёс
суртахуунтай үе шатуудыг хамааруулна. Дээр дурдсан хоёр төрлийн
боловсролын бүрэлдэхүүн хэсэгт дэлхий нийтээрээ онцгой анхаарч байна. NMS
хоризоны тайланд: 2014 оны дээд боловсролын чадварыг их сургуулиас
илүүтэйгээр албан бус сургалтын туршлагуудаас олж авч байгаа тухай, мөн
боловсролыг олж авах хэлбэр онлайн, гибрид, хамтран суралцах гэсэн хэлбэр
лүү шилжиж байна хэмээн нийтэлжээ. Мөн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
хөгжлийн байгууллага болон боловсрол судлал, инновацийн төв өөр хоорондоо
(1)Суралцагч бүрд суралцах таатай орчинг бүрдүүлбэл сургалтын чанар дээшлэх
боломжтой (2)Мэдлэгийг олж авахад мэдээлэл, харилцан холбооны технологи
улам бүр ач холбогдолтой болж байна (3)Явцын үнэлгээ нь суралцагсдын
ойлголтыг үнэлэх, тэдний сургалтын явцыг үнэлэхэд ашиглах зайлшгүй
шаардлагатай гэсэн гурван ойлголт дээр санал солилцсон байна. Энэхүү
нийтлэл нь 21-р зууны суралцагсдын суралцах үйл явцад насан туршийн
сургалтын давуу тал болон шинэ аргуудыг ашиглахыг тодотгон тусгажээ. Нанянг
политехникийн инженерийн сургуульд 2011 оноос CDIO санаачлагын
хэрэгжүүлэлтийг эхлүүлсэн бөгөөд 12 стандарт дээр суурилсан шинэ аргуудыг
ашиглах, сайжруулах үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Инженерийн боловсролыг
хөгжүүлэх, цаашид бие даан хөгжих, асуудлыг шийдвэрлэх, багаар хамтран
ажиллах чадвартай инженерийн боловсон хүчин бэлтгэхэд 12 стандарт тэр
дундаа идэвхтэй сургалтын арга (стандарт 8)-ыг түлхүүр бүрэлдэхүүн хэсэг
болгон авч үзэж байна. Туршилтад суурилсан идэвхтэй сургалтын аргуудаар
оюутнуудыг
суралцуулахын
тулд
сургалтын
хөтөлбөрийг
шинэчлэх
шаардлагатай. Тиймээс оюутнуудыг лекцийн танхимд идэвхгүй сонсогчид
байлгахын оронд сургалтын үзэл баримтлал, агуулгыг суралцуулах үйл
ажиллагаанд идэвхтэйгээр татан оролцуулах шаардлагатай юм. Унших, бичих,
хэлэлцүүлэг хийх, асуудлын шийдэл боловсруулах зэрэг сургалтын үйл
ажиллагаанд оюутнуудыг татан оролцуулах, болон оюутнуудад мэдлэг,
чадваруудын цогц ойлголтуудыг илүү ашигтай, сонирхолтой хэлбэрээр хүргэх
үүднээс идэвхтэй сургалтын аргуудыг хэрэгжүүлэхээр зорьсон юм.‘O’ түвшин
болон Техникийн Боловсролын Гэрчилгээний Үндэсний Институт (ТБГҮИ)-аас
ирж суралцаж буй манай оюутнууд суурь боловсролын хувьд түвшин өндөртэй
мөн өмнөх шатны сургалтын олон төрлийн туршлагуудыг эзэмшсэн нь харагдаж
байгаа учраас политехникийн багш нар хичээлийн агуулгыг төлөвлөх болон
оюутанд хичээлийг заах арга зүйн аргуудыг сонгохдоо тэдний олон талын
212

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

мэдлэгийг харгалзаж үзэх шаардлагатай юм. Сингапур улсын гуравдагч заах
арга зүйн аргуудын талаарх дэлгэрэнгүй ойлголтыг боловсролын яамны веб
сайтаас авах боломжтой. Үр ашигтай заах аргаар бусад багш нарыг хангах болон
сургалтад оюутнуудыг тэр дундаа 1-р курсийн оюутнуудыг татан оролцуулахад
тохиромжтой аргыг олох шаардлагатай гэсэн асуулт бидэнд тавигдаж байна.
Хичээлийн агуулгад багтах шинжлэх ухаан (хэрэглээний шинжлэх ухаан) болон
инженерийн математикийн ойлголтыг оюутанд дамжуулж, хүргэхэд тэдний
шинжлэх ухаан, математикийн ялгаатай суурь түвшин илүү их асуудал болж
байсан. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхдээ тонгоруу сургалтын аргын ашигтай
талыг нь судалж мэдэн багш нар материалын шинжлэх ухааны хичээлүүдийг
заахдаа тухайн аргыг өргөнөөр ашигласан. Тонгоруу сургалтын арга гэдэг нь
ангид явагддаг лекцийн уламжлалт сургалтыг ангиас гадуур бие даан суралцах
хэлбэр лүү хөрвүүлсэн сургалтын арга зүйн нэг хэлбэр юм. Энэ арга нь тухайн
хугацаанд өөрийн дуртай орчиндоо суралцах уян хатан боломжийг оюутанд
олгодог бөгөөд сургалтандаа чиглэсэн илүү их үүрэг хариуцлагыг бий болгодог.
Бидний сургалтын арга зүй болон үр дүнг дараах бүлгүүдэд харууллаа.
СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙ
Стратеги
Зураг 1-т дүрсэлсэн CDIO-ийн хөтөлбөр (Crawley, E. F., Lucas, W.A., Malmqvist, J.
& Brodeur, D. R., 2011) -ийн хүрээнд авч үзсэн сургалтыг төлөвлөх загварыг
энэхүү модуль хичээлд шинэчлэн ашигласан. Нэгдүгээрт, бид модуль хичээлийн
сургалтын үр дүн (MLO)-г тодорхойлсноор хичээлд оролцсоны үр дүнгүүдийг
эзэмшихийн тулд юуг хийх шаардлагатайг оюутнууд мэдэх боломжтой юм.
Хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан үр дүнгүүдийг хичээлийн агуулгаас илүүтэйгээр
оюутнуудын сургалтын үйл ажиллагаатай холбох шаардлагатай. Оюутнууд
тухайн курсийн түвшин бүрдээ зохицсон сургалтын үр дүнгүүдийг дэс
дараалалтайгаар эзэмших шаардлагатай бөгөөд үр дүн нь хэмжигдэхүйц байх
ёстой. Хичээлээр эзэмших шаардлагатай үр дүнг дараах байдлаар томьёолсон.
Үүнд:
Оюутнууд материалуудын бүтцийг таних чадварыг эзэмшинэ
Оюутнууд материалуудын атом болон кристалл бүтцийг ялгах чадварыг
эзэмшинэ
Оюутнууд бат бөх чанарын эсрэг хүчин зүйлсийг тайлбарлах чадварыг эзэмшинэ
Хоёрдугаарт, бид хичээлийн сургалтын үр дүнг үнэлэх үнэлгээний аргуудаа
тодорхойлсон. Сургах үйл явцыг үр ашигтайгаар шийдэхийн тулд үнэлгээний
аргуудаа багш нар өөрсдөө сонгох боломжтой байхаар, мөн оюутнууд сургалтын
үйл явц болон цаашдын төлөвлөгөөгөө өөрсдөө хянах боломжтойгоор зохион
байгуулсан. Хүснэгт 1-т үнэлгээний төлөвлөөг харууллаа. Үнэлгээний
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг явц болон улирлын шалгалт гэж ангилсан. Ангид явагдах
явцын үнэлгээг бие даалт, идэвх, пресентэшн, сорил гэж дөрөв ангилж үзсэн.
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Зураг 1. Сургалтыг төлөвлөх загвар (Biggs, 2003)
Хүснэгт 1. Үнэлгээний төлөвлөгөө

Үнэлгээ

Эзлэх хувь (%)

Явцын үнэлгээ

60

Улирлын шалгалт

40

Нийт

100

Үнэлгээний арга
Бие даалт
Идэвх
Пресентэшн
Сорил

Эцэст нь оюутнуудын оролцох шаардлагатай дасгал ажлуудыг хичээлийн үр
дүнтэй холбож гаргахаар шийдсэн. Дасгал, ажлууд нь лекцийн болон даалгавар
хэлбэртэй явагдана. Гэхдээ зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй. Хичээлийн
шинэчилсэн төлөвлөгөө, хүргэх хэлбэрүүдийг дэлгэрэнгүйгээр хүснэгт 2-т
хичээлийн бүлэг 1-ийн төлөвлөгөөний хамтаар оруулсан. Дасгал, ажлыг
гүйцэтгэсний үр дүнд оюутнуудын олж авах мэдлэг, чадварын түвшинг дөрвөн
түвшин ангилж үзсэн. Үүнд:





Сэргээн санах
Ойлгох
Хэрэглэх
Задлан шинжлэх/үнэлэх/бүтээх

Мэдлэгт суурилсан сургалтын хувьд лекцийн цаг нь даалгаврын цагаасаа илүү
бөгөөд энэ тохиолдолд оюутнуудад материалын шинжлэх ухааны мэргэжлийн
түвшний зарчмуудыг таньж мэддэг. Энэ хэлбэр нь олон оюутантай том группээр
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сургалтыг уйтгартайгаар явуулахад хүргэдэг. Ялангуяа 1-р курсийн оюутнуудын
хувьд цаашид мэргэжлийн хичээлүүдийг үзэх сонирхол буурах хандлагатай.
Тиймээс тонгоруу хэлбэрийн идэвхтэй сургалтын аргыг ашигласнаар илүү
сургалтыг идэвхтэй үр дүнтэй явуулах боломжтой юм. Сургалтын үр дүн, үнэлгээ,
дасгал, ажлыг төлөвлөхдөө CDIO хөтөлбөрийн хувилбар 2.0-ийг гарын авлагыг
ашигласан. Хүснэгт 3-т дээрх гурван бүрэлдэхүүн хэсгүүд хоорондын хамаарлыг
харуулсан (Crawley, E. F., Lucas, W. A., Malmqvist, J. & Brodeur, D. R., 2011).
Хүснэгт 2: Хичээлийн задаргаа (Л – Лекц, C – Семинар, П - Практик)
№
1.0
1.1

1.2

1.3

Сэдэв

Зорьсон үр дүн

Л

C

П

Материалын шинжлэх ухаан ба инженерчлэлийн суурь
3
1
0
Материалын
Материалын шинжлэх, ухаан болон
шинжлэх ухаан
инженерчлэлийг тодорхойлох, тайлбарлах
болон
Материал судлал болон тэдгээрийн нийгмийн
инженерчлэлийн
хэрэгцээг тодорхойлох
үндэс
Материалын
Ялгаатай материалуудыг ангилж, тайлбарлах
ангилал болон
Материалуудын хөгжүүлэлтийн төлөв болон шинэ
шинэ төрлийн
төрлийн материалуудын ангиллыг тайлбарлах
материалуудын
товч танилцуулга
Инженерчлэлд
Инженерчлэлийн өөр өөр салбарт материалуудын
материалуудын
ялгаатай хэрэглээг тайлбарлах
хэрэглээ
Олон төрлийн инженерчлэлийн хэрэглээний
шаардлагуудад нийцүүлэх материалын
тохиромжтой сонголт хийхийн чухлыг тайлбарлах

Чадварын
түвшин

I

II

III

Хүснэгт 3: Сургалтыг төлөвлөх загварт ашигласан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг CDIO
хөтөлбөртэй уялдуулсан зураглал
CDIO хөтөлбөр v 2.0*
1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
Модуль сургалтын үр дүн
Үнэлгээ
Сургалтын дасгал, ажил

СDIO хөтөлбөрийн хувилбар 2-ын бүлгүүдэд:








Математик болон шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
Инженерчлэлийн суурь мэдлэг
Асуудлыг задлан шинжлэх, шийдэх
Туршилт, шинийг санаачлах, мэдлэг нээх
Хандлага, бодол, сурах эрмэлзэл
Багийн хамтын ажиллагаа
Харилцаа
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Төлөвлөгөө
Тонгоруу сургалтын аргыг нэгдүгээр курсийн оюутнуудад эхлэн туршихаар
болсон. Хүснэгт 4-т хамрагдсан оюутнуудыг нэгтгэн харууллаа. Оюутнууд нь
ялгаатай суурь мэдлэгтэй гэдгийг тэмдэглэн хэлмээр байна. Шалтгаан нь энэхүү
арга нь бүхэлдээ ялгаатай суурьтай оюутнуудад хэрхэн нөлөөлж байгаад
судлахад дөхөм болох юм.
Хүснэгт 4: Жишиг ангийн оюутнуудын нэгдсэн мэдээлэл
Суурь боловсрол
Оюутны тоо
O түвшин
8
ТБГҮЙ
4
Бусад
3
Нийт
15

Заах аргын хувьд нэг семестерт гурван удаа буюу дөрвөн долоо хоногт нэг удаа
дээр дурдсан тонгоруу сургалтын аргаар хичээлийг явуулна. Нийт хичээлийн
долоо хоног 15. Тонгоруу сургалтын аргыг удирдаж зохион байгуулахдаа, үндсэн
авч үзэх асуудлууд нь ямар сэдэвтэй холбоотой байна, энэ сэдвийн ойлголтыг
оюутанд хүргэхэд ямар арга ашиглахад тохиромжтой вэ гэдгийг анхаарах
шаардлагатай. Хүндрэлийн түвшин нь ялгаатай гурван сэдэв сонгож авсан ба
хөнгөн сэдвийн хүрээнд тонгоруу сургалтын аргыг хэрэглэж сургалтыг явуулсан.
Хүснэгт 5-д сонгогдсон сэдвүүдийг хүндрэлийн түвшинг дасгал, ажлын хамтаар
харууллаа. Сэдвүүдийн хүндрэлийн түвшинг нэмэгдүүлж байгаа шалтгаан нь
оюутан тухайн заах аргыг илүү тусгаж авах боломжтой болно. Тиймээс
оюутнуудын судалгааны ажлуудын сүүлийн шатуудад тонгоруу сургалтын аргыг
хэрэгжүүлэхэд илүү сайн суралцах боломжтой болно.
Хүснэгт 5: Тонгоруу сургалтын аргыг ашигласан үеийн
ангийн сургалтын төлөвлөгөө
Хичээлийн
долоо
хоног

Хичээлийн
сэдэв

Хүндийн
түвшин

3

Химийн
хэлхээ

Хялбар

7

Кристалл
систем

Дундаж

10

Нэвчилт

Хүнд

Сургалтын дасгал, ажил
Багт суурилсан сургалт: ялгаатай материалуудын
хэлхээг ойлгох
Гараар хийх болон багт суурилсан сургалт:
кристаллын загваруудыг хийгээд шинж чанарыг
ойлгох
Асуудалд суурилсан сургалт: өгөгдсөн нэвчилтийн
өөр өөр тохиолдлуудыг таньж, механизмыг
тайлбарлах

Хэрэгжүүлэлт
Ерөнхийдөө тонгоруу анги болон уламжлалт сургалт хоорондын ялгааг хүснэгт
6-д харууллаа. Тонгоруу сургалтын арга нь багш нар тухайн сэдвийг оюутнууд
олгохдоо зөвхөн гэрийн даалгавар хийлгэхээс гадна бусад дасгал, ажлаар сургах
боломжтой бөгөөд хичээлийн материалын талаарх хэлэлцүүлгийг багштайгаа
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хийх үр дүнтэй цаг хугацаатай байх боломжийг оюутанд олгодог (Fulton,K. P.,
2012; Tucker, B., 2013). Тонгоруу сургалтыг ангид хэрэгжүүлэхэд юун түрүүнд
оюутнуудад багадаа нэг долоо хоногийн турш тэрхүү тонгоруу сургалтын арга нь
уламжлалт сургалтын аргаас давуу талтай болохыг танилцуулсан байх
шаардлагатай. Сургалтын материал болон богино тестийн санг сургалтын
удирдлагын системд оруулсан байх ёстой. Сургалтын материалд багшийн
бэлтгэсэн лекцийн слайдууд, видео лекц, лекцийн сэдэвтэй холбоотой бусад
материалууд багтана. Оюутнууд ангид явагдах лекцийн цагаас өмнө тухайн
материалыг судалж, дуусгасан байх юм. Ангид явагдах лекцийн цаг дээр багш
заах бус удирдах үүрэгтэйгээр оролцож, сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэн
хичээлийг явуулна. Зураг 2-т багаар хамтран сургалтын үйл ажиллагаан дээр
ажиллаж байгаа оюутнуудыг харууллаа.
Хүснэгт 6: Уламжлалт анги болон тонгоруу сургалтын анги хоорондын харьцуулалт
Сургалт явуулах орчин
Уламжлалт анги
Тонгоруу сургалтын анги
Багш лекцийг заах явцад Оюутнууд
багшийн
Анги дотор
оюутнууд тэмдэглэл хөтөлнө
дэмжлэгтэйгээр даалгаврыг
гүйцэтгэж, үнэлгээг авна
Оюутнууд багшийн өгсөн Багш видео хичээл, ном, веб
Ангиас гадуур
даалгаврыг
гүйцэтгэж, сайтаар дамжуулан хичээлийг
үнэлгээ авна
оюутанд хүргэнэ.

Зураг 2: Сургалтын дасгал, ажлын үеэр багаар хамтран ажиллаж буй оюутнууд

Мөн оюутнууд тухайн сэдэвтэй холбоотой асуултуудыг хариулсан. Оюутнууд
сургалтын материалтай холбоотой асуулт байвал багштайгаа хувиараа, мөн
сонирхсон асуулт байгаа тохиолдолд нээлттэйгээр хэлэлцэх боломжтой.
Хэмжилт
Триангулар нь өгөгдлийг хэмжих, хүчин төгөлдөр болгоход ашиглагддаг.
Триангулар нь ерөнхийдөө аливаа ололтуудын үнэн зөв, нууцлалтай талыг
нэмэгдүүлэхдээ нэг аргаас илүү олныг ашигладаг. Тиймээс өгөгдлийн цуглуулах
болон задлан шинжлэх хоёр аргыг таниулах болно.Эхний арга нь асуулга
ашиглах юм. Тухайн оюутнуудтай хоёр асуулга асуугчийн нэг нь семестрийн дунд
үед, нөгөө нэг нь семестрийн төгсгөлд хамтарч ажилласан. Асуулгын үндсэн
зорилго нь тонгоруу сургалтын аргын ашигтай тал, ашиглахад бололцоотой
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эсэхийг үнэлэх мөн оюутнууд хэрхэн хүлээж авч байгаа тодорхойлох юм.
Асуулгын үр дүнг боловсруулан хянаж, задлан шинжилсэн. Хоёрдох арга нь хагас
бүтэцлэгдсэн ярилцлага хийх юм. Ярилцлага хийхдээ ялгаатай суурь мэдлэгтэй
нэг, нэг оюутанг сонгож авсан. Ярилцлагын асуултуудыг урьдчилан бэлтгэсэн
байсан ба ярилцлагын явцад өөр бусад холбоотой асуултуудыг асуух
боломжтой.
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Асуулга/Санал асуулга
Хоёр асуулга асуугчийн нэг нь семестрийн дунд (хичээлийн 8-р долоо хоногоос
хойш), нөгөө нэг нь семестрийн төгсгөлд оюутнууд дунд асуулгыг явуулсан.
Семестрийн дунд үеийн асуугчийн үндсэн зорилго нь тонгоруу сургалтын арга нь
оюутнуудын сурах үйл явцад хэрхэн нөлөөлж байгаа болон, юуг нь сайжруулах
шаардлагатай байгааг тодорхойлох юм. Тиймээс асуултуудын агуулга нь
оюутнуудын сонирхол, ойлголт, хичээлийн материалын талаарх санал,
бодлуудыг тодорхойлоход чиглэсэн байсан. Семестрийн дунд явуулсан санал
асуулга дээр үндэслэн шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хэлэлцсэний дараа
хэрэгжүүлсэн. Тиймээс ч семестрийн төгсгөлд явагдсан санал асуулгын хувьд
тухайн идэвхтэй сургалтын арга нь оюутнуудын сурах үйл явцад хэр ашигтай
байсан энэхүү аргыг бусад идэвхтэй сургалтын аргуудтай нэгтгэн бусад
мэргэжлийн сэдвүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой эсэхийг
тодорхойлсон. Энэхүү санал асуулгад 15 оюутнаас нийт 13 нь хоёр санал
асуулгад оролцсон. Семестрийн дунд явагдсан санал асуулгын үр дүнд идэвхтэй
сургалтын арга болон сургалтын үйл ажиллагааг явуулсан хичээлүүдийг лекц
болон практик даалгавраар явагдсан хичээлүүдтэй харьцуулсан үр дүнг
тодорхойлсон. Зураг 3 болон 4-т үр дүнг харуулав. Үр дүнгээс харахад
оюутнуудын ихэнх хувь нь уламжлалт лекцийн аргаас илүүтэйгээр тонгоруу
сургалтын аргын хүргэх хэлбэр болон сургалтын материалд илүү тааламжтай
хандаж байгаа нь харагдаж байна. Хэдийгээр тийм боловч зураг 4-ийн үр дүнгээс
харахад сургалтанд ашиглагдсан дасгал, ажлуудад тийм ч тааламжтай
хандаагүй болох нь харагдаж байсан. Үүнээс үзэхэд уламжлалт сургалтын
даалгаварууд нь оюутнуудын хувьд илүү үнэлэгдсэн байна.
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Зураг 3: а) Тонгоруу болон уламжлалт лекцийн анги хооронд харьцуулсан үнэлгээ. b)
Тонгоруу болон уламжлалт лекцийн сургалтын материалуудын харьцуулсан үнэлгээ

Зураг 4: а) Дасгал, ажил болон даалгаврыг оюутны сонирхолтой болон b) заагдсан
сэдвийн ойлголттой харьцуулсан үнэлгээ

Мөн семестрийн дунд авсан санал асуулгаас оюутнууд даалгавартай хослуулсан
тонгоруу сургалтын ангийг давуу талтай гэж үзэж байгаа нь харагдаж байсан.
Тонгоруу ангид хийгдэх дасгал, ажлыг уламжлалт даалгавартай төстэй болгосон.
Оюутнууд группээрээ асуудалд суурилсан сургалт хэлбэрээр хичээлийг
явуулсан. Семестрийн төгсгөлд авсан санал асуулгаар оюутнуудын 62% нь
мэдлэгийг сурах болон хэрэглээг эзэмшихэд уламжлалт лекцээс тонгоруу
сургалтын анги нь илүү үр дүнтэй, 54% нь уламжлалт даалгавраас тонгоруу
сургалтын ангийн дасгал ажил нь давуу талтай гэдэгтэй санал нийлсэн байна.
Семестрийн төгсгөлийн санал асуулгын үр дүнг хүснэгт 7-д харууллаа. Хоёр
судалгаанаас оюутнууд тонгоруу сургалтын аргыг давуу талтай гэж
тодорхойлсон учраас цаашдаа бусад сургалтандаа түлхүү ашиглахаар болсон.
Хэдийгээр тийм боловч санал нийлэхгүй байгаа бусад хүмүүсээс санал
шүүмжлэл хүлээж авсан. Нийт хамрагдсан оюутнуудын 7% нь суурь мэдлэгийн
түвшиндээ сэтгэл ханамжгүй байсан. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд урьдчилан
анхаарах шаардлагатай юм. Политехникийн сургуульд элсэж орохоос өмнө
шинжлэх ухааны суурь мэдлэг сул оюутнуудыг илүү сайн идэвхжүүлэх
боломжуудыг тодорхойлох шаардлагатай юм.
Хүснэгт 7. Семестрийн төгсгөлийн санал асуулгын үр дүн
Эзлэх хувь (%)
Асуулт
Тийм
Мэдэхгүй
Үгүй
Би уламжлалт лекцээс илүүтэйгээр тонгоруу сургалтын
61.5
38.5
0
үед суралцсан хичээлийн агуулгыг сайн санадаг
Би уламжлалт лекцтэй харьцуулахад тонгоруу
61.5
38.5
0
сургалтын үед илүү үр ашигтай сургалтыг олж авдаг
Би сурах бичгийн даалгавартай харьцуулахад сургалтын
53.8
30.8
15.4
дасгал ажлын үед илүү үр ашигтай сургалтыг олж авдаг
Бодит асуудлуудтай холбоотой дасгал ажил нь бодит
амьдралд суралцсан мэдлэгээ хэрэглэхэд дэмжлэг 61.5
30.8
7.7
болдог
Би бусад тонгоруу сургалтын арга илүү их хэрэглэгдэнэ
61.5
30.8
7.7
гэдэгт итгэдэг
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Би бусад хичээлүүдэд дасгал, ажил илүү их хэрэглэгдэнэ
гэдэгт итгэдэг

69.2

23.1

7.7

Хагас бүтэцлэгдсэн ярилцлага
Ярилцлага хийхээс өмнө асуултуудыг урьдчилан бэлтгэсэн. 15-20 минутын
хугацаатай үргэлжилсэн. Агуулгын хувьд тонгоруу сургалтын арга оюутнуудад
хэр өгөөж, уялдаа холбоо илүү сайн ойлгуулах зорилготойгоор зохион
байгуулагдсан. Ярилцлагыг семестрийн төгсгөлд нэг O түвшинтэй оюутан, нэг
ТБГҮИ суурьтай оюутантай тус тусад нь хийгдсэн. Хавсралтад ярилцлагын үеэр
асуугдсан асуулт, оюутнуудын хариултыг оруулсан. Ярилцлага хийсний үр дүнд
өмнө нь хийгдсэн хоёр судалгааны үр дүн батлагдсан. Хоёр оюутан хоёулаа
ангид явагдсан сургалтын үйл ажиллагааны тал дээр эерэг хариулт өгсөн ба
үнэлгээний хувьд ч авч хэлэлцсэн. O түвшинтэй оюутны хувьд нөгөө
оюутантайгаа харьцуулахад суурь мэдлэгийн түвшин өндөр байсан учраас тус
идэвхтэй аргыг хэрэглэх тал дээр илүү чадварлаг байсан. ТБГҮИ суурьтай
оюутны зүгээс бичгийн шалгалтын үнэлгээнээс гадна сургалтын явцад хийгдсэн
дасгал, ажлуудад оролцсон идэвхийн үнэлгээг оруулах шаардлагатай гэж санал
болгосон. Эндээс дүгнэж хэлэхэд цаашдаа идэвхтэй сургалтын аргыг дахин
хэрэглэх, үнэлгээг илүү бодитой болгох шаардлага тулгарч байна.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүлэлд материалын шинжлэх ухааны хичээлийг тонгоруу сургалтын
аргаар явуулахаар шинэчилж, тус хичээлийг нэгдүгээр курсийн оюутнуудын
хүрээнд явуулсан. Өөрөөр хэлбэл энэ модуль хичээлийг CDIO-ийн стандарт 8ын дагуу шинэчилсэн. Сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэхдээ сургалтын үр дүн,
үнэлгээ, дасгал, ажил гэсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзсэн. Тонгоруу
сургалтын аргыг хэрэглэхэд үүссэн хоёр асуудлыг шийдсэн. Нэгдүгээрт,
сургалтын дасгал, ажил болон үнэлгээ хоорондын уялдаа холбоог тодорхойлсон.
Сургалтын дасгал, ажил нь тонгоруу сургалтад ашиглагдах материалуудыг
оюутанд гүнзгийрүүлэн эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн. Семестрийн дунд гэхэд л
оюутнууд асуудал шийдэх, асуултад хариулах илүү сонирхолтой байгаа нь
ажиглагдаж байсан. Үнэлгээний хувьд сургалтын дасгал, ажилд оюутны оролцоо,
идэвхийн үнэлгээг бий болгосон ба мэдлэгийн үнэлгээ болох бичгийн шалгалтын
үнэлгээний жин нь өндөр болгосон. Хоёрдугаарт, сургалтын материал болон
дасгал, ажлыг урьдчилан бэлтгэхэд багшаас илүү их цаг хугацаа шаардаж
байсан. Сургалтын материалын хувьд видео хичээл, пресэнтэшн бэлтгэж
байсан. Ангид сургалтад дасгал, ажил хийлгэх нь уламжлалт даалгавар хийхээс
ялгаатай байсан ба багш нар заахаас илүү туслах үүрэгтэйгээр оролцох ёстой.
Тиймээс сургалтын үеийн дасгал, ажлыг удирдаж явуулах, оюутнуудыг идэвхтэй
оролцуулахад багш нарын заах арга зүй, чадвар асар чухал нөлөөтэй юм.
Идэвхтэй сургалтын хэрэгжүүлэлтийн явцыг дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Тонгоруу
сургалтын аргын хэрэгжүүлэлт нь сургах болон суралцах үйл явц шинэлэг зүйл
болсон. 15 оюутантай жижиг группд идэвхтэй сургалтын аргыг хэрэглэн
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сургалтыг удирдаж явуулсан. Үр дүнг үнэлэхдээ санал асуулга болон
ярилцлагын аргыг хэрэглэсэн. Үүнээс энэхүү аргаар оюутны сурах идэвх, тухайн
хичээлийн талаарх мэдлэг, сонирхлыг нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн үр дүн
гарсан. Цаашид илүү олон оюутантай том группийн хувьд идэвхтэй сургалтын
аргыг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж тодорхойлсон. Иймээс багш нар цаашдаа
идэвхтэй сургалтын аргуудын давуу талуудыг мэдэхийн тулд сургалтын дасгал,
ажлуудыг түлхүү явуулах шаардлагатай юм.
ХАВСРАЛТ
Ярилцлагын жишиг асуултууд
Тэмдэглэл: Ярилцлагын асуултууд болон оюутны хариултуудыг хавсаргасан.
О-түвшний академик суурьтай оюутантай хийгдсэн ярилцлага
Асуулт:Тонгоруу сургалтыг уламжлалт лекцийн хэлбэртэй харьцуулан дүгнэж
хэлбэл таны санал юу вэ?
Хариулт: Тонгоруу сургалт нь өөрийн дуртай цагтаа, сонирхсон сэдвээ судлах
боломжийг олгодог илүү чөлөөтэй суралцах боломжийг хангадаг. Уламжлалт
лекцийн хувьд өдрийн хоолны дараа ихэвчлэн идэвхгүй, нойрмог төлөвтэй
болчихдог. Тонгоруу сургалтын материал нь видео, анимейшнтэй учраас
сонирхолтой мөн тухайн ойлголтыг гүнзгийрүүлэн эзэмшихэд төхөмтэй байсан.
Асуулт: Тонгоруу сургалтын ангид явуулсан группээр хийсэн дасгал ажлуудыг
уламжлалт лекцийн даалгавартай харьцуулж үзвэл таны санал юу байна вэ?
Хариулт: Энэхүү хоёр сургалтын хувьд ялгаатай хэлбэрээр оюутныг
дадлагажуулж, туршлагажуулах зорилготой. Тонгоруу сургалтын ангид явуулсан
группээр хийсэн дасгал ажлууд илүү амьдралд ойрхон байсан. Мөн өгөгдсөн
дасгал, ажлаас олж авсан шинэ ойлголтуудыг агуулсан пресэнтэшн тавих нь
мэдлэгийг улам гүнзгийрүүлж, баталгаажуулж байсан. Уламжлалт лекцийн хувьд
зөвхөн бичгийн шалгалттай байсан.
Асуулт: Тонгоруу сургалтын хэлбэртэй явуулсан группээр хийсэн дасгал ажлууд
хэр уялдаа холбоотой байсан бэ? Яагаад?
Хариулт: группээр гүйцэтгэсэн дасгал, ажил нь бидний тухайн сэдвийн талаарх
ойлголтыг гүнзгийрүүлэхэд асар дөхөмтэй байсан. Дасгал, ажлууд ихэвчлэн
бодит амьдралтай холбоотой жишээнүүд дээр тулгуурлаж байсан.
Асуулт: Таны бодлоор тонгоруу сургалтыг ямар давтамжтайгаар явуулбал
зүгээр вэ?
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Хариулт: Хоёр долоо хоногт нэг удаа. Тонгоруу сургалтын арга нь бид өөрсдийн
хүссэн цагтаа суралцах уян хатан нөхцөлөөр хангадаг. Асуултад хамааралгүй
өөр бусад чухал талууд нь:
Үнэлгээнд тухайн семестрийн төслийн ажлыг оруулах хэрэгтэй. Энэ нь бидэнд
багаар хамтран ажиллах илүү их боломжийг олгоно.Группээр дасгал ажил
хийхэд оюутанд илүү их цаг хугацаа шаардагддаг. Ингэснээр илүү чанартай
гүйцэтгэх боломжтой болно.
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CDIO СТАНДАРТУУДЫН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ХИЙХ ХЭРЭГСЭЛ
Claudia Martinez, Marcia Muñoz
Computer Science Department Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Chile.
Cristian Cárdenas
Industrial Engineering Department Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Chile.
ХУРААНГУЙ
Инженерийн хөтөлбөрийн CDIO стандартуудын биелэлтийн түвшинд хяналт
хийх хэрэгслийн тухай өгүүлнэ. Энэ хэрэгсэл нь одоогоор Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) инженерийн сургуульд мөн Чили
улсын 5 инженерийн хөтөлбөрийг хянахад хэрэглэгдэж байна. 2011 оноос,
UCSC инженерийн сургуульд CDIO-д суурилсан сургалтын төлөвлөгөөний
шинэчлэлтийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2013 онд дээрх хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлсэн
CDIO-ийн эхлэл стандартын хувьд урьдчилсан өөрийн үнэлгээ хийж,стандарт 3ын биелэлтийн түвшин бүрэн, стандарт 2 ба 4-ийн биелэлтийн түвшин өндөр,
стандарт 9-ын биелэлтийн түвшин бага гэсэн үр дүнгүүд гарсан. Энэ урьдчилсан
өөрийн үнэлгээ нь бүх хөтөлбөр дэх CDIO стандартын биелэлтийн түвшинд үе
шаттайгаар хяналт хийхэд шаардлагатай өгөгдлүүдийг системтэйгээр
цуглуулах үйл явцад туслах хэрэгслүүдийн загварыг гаргахад оршино.Энэхүү
хяналт хийх хэрэгсэл нь CDIO стандарт бүрийн хэд хэдэн хүчин зүйлүүдтэй
холбогдох
хэмжигдэхүүн
болон
болон
хэмжээснүүдийг нэгтгэхэд
бидэнд тусална.Бүххолбогдох
биелэлтийнмэдээллийг
ойлгоход
хялбар
байдлаар цацрагт диаграммаар харуулсан. Хэрэгсэл нь түүнчлэн өөр өөр
хугацааны туршид хөтөлбөр бүрийнCDIOбиелэлтийн түвшний үнэлгээг
харуулдаг. Хөтөлбөрийн менежер ба удирдагч нь стандарт бүрийн биелэлтийг
өндөр түвшинд хүргэх зорилгооршуурхай шийдвэрүүд гаргах, мэдээллээр хангах
болон дэвшилтэт арга замаар давуу ба сул талуудыг илрүүлэн гаргах зэрэгт энэ
хэрэгслийг ашиглаж чаддаг байх ёстой. Энэ хэрэгсэл нь маш уян хатан ба
тохируулахад хялбар байна: хөтөлбөрбүрдшаардлагатай тусгай хөтөлбөрийн
хэрэгслийг тааруулахдаа хэмжигдэхүүн ба хэмжээсүүдийн нэмэх ба хасах
боломжтойгоор хийгдсэн. Хяналт тавих хөтөлбөрийн тоог мөн тохируулдаг
байдлаар хийх ба админ нь хөтөлбөрийг нэмж хасаж болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Program Evaluation, Self-Evaluation, Standards: 12
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ХАМРАХ ХҮРЭЭ
2011 онд UCSC Инженерийн сургууль нь анхны CDIO-д (Crawley et al.,
2007)суурилсан 5 инженерийн хөтөлбөрийн сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг
хийсэн.Тодорхой шалтгаанаар хөтөлбөрийн шинэчлэл нь нэгдүгээр курсын
оюутнуудыг идэвхжүүлэх гэсэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд UCSC-ийн
нэгдүгээр курсын хичээлүүд дээр хийгдсэн. (Muñoz et al., 2013).Энэ хичээлүүдэд
CDIO-ийн 1,4 болон 8-р стандартуудыгхэрэглэн оюутнуудын идэвх, харилцааны
ур чадвар ба багын ажиллагаа, мэргэжлийн үүргүүдийг идэвхтэй сургалтын
аргаар идэвхжүүлэх зэргээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 2013 онд дээрх
хөтөлбөрүүдэд CDIO стандарт хэрэглэсэн байдалд урьдчилсан өөрийн үнэлгээг
хийсэн. Үүнд нь стандарт 9-ийн биелэлтийн түвшин 1 (Martinez et al., 2013),
стандарт 2, 4-ийн биелэлтийн түвшин өндөр, бусад стандартуудын биелэлтийн
түвшин 3 байна гэсэн үр дүн гарсан. Энэ урьдчилсан өөрийн үнэлгээ нь бүх
хөтөлбөр дэх CDIO стандартын биелэлтийн түвшинд үе шаттайгаар хяналт
хийхэд шаардлагатай өгөгдлүүдийг системтэйгээр цуглуулах үйл явцад туслах
хэрэгслийн загвар болно.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ
CDIO хөтөлбөрийн үнэлгээ нь оролт, процесс ба гаралтуудад голлосон загварт
(Brodeur, D.& Crawley, E.,2005) суурилсан стандартуудыг хүлээн зөвшөөрдөг.
Энэ загварташиглах боломжтой ба хэрэгцээтэй бүх нөөц бололцоо
(стандарт 1 ба 6-г авч үзсэн) мөн инженерийн орчны тухтай байдал ба хэрэглээ,
бүх оролцогч талуудын гэдрэг холбоог багтаасан оролтууд байна. Үйл
ажиллагаанд заах, дүгнэх ба үнэлэх аргууд (Cтандарт 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 ба 1) багтана. Гаралтууд нь хөтөлбөрийн ерөнхий нөлөөлөл ба оюутнуудын
сургалтын үр дүнгүүд байна. (Стандарт 2 ба 11)Сүүлийн стандарт 12 нь
хөтөлбөрийн үнэлгээнд зориулагдсан хамгийн гол шалгуур стандарт билээ.
(Crawley, E. et al., 2007)
CDIO ЗАГВАР БА ЧИЛИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Чилийн магадлан итгэмжлэлийн систем нь дээд боловсролын судалгааны
хүрээлэн, бакалаврын болон ахисан түвшний хөтөлбөрүүдийн боловсролын
магадлан итгэмжлэлийг авч үздэг. Чилийн No20.129 (CNA, 2009) хуулийн дагуу
үндэсний магадлан итгэмжлэлийн комисс CNА нь дээд боловсролын
байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн зэрэг олгох ажлыг хариуцдаг. Бакалаврын
хөтөлбөрийн
хувьд CNA-ээр
зөвшөөрөгдсөн
магадлан
итгэмжлэлийн
агентлагууд өөрийн хүсэлтээр магадлан итгэмжлэлд орсон хөтөлбөрүүдийн
итгэмжлэлийн зэргийн үнэмлэхийг олгоно. Хэдий тийм боловч, магадлан
итгэмжлэлийнпроцессодзаавал орсон бакалаврын хөтөлбөрүүдэд Анагаах ухаан
болон Боловсролын зэргийг олгох ёстой. CDIO стандартад суурилсан загвар нь
Чилийн магадлан итгэмжлэлийн загвартай нийцсэн, хөтөлбөр сайжруулах
төлөвлөгөөний биелэлтийн шаардлагатай нотолгоонууд, тавигдах шалгуур 2-ийн
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аль алинд суурилсан байна. Хүснэгт 1-д CDIO сургалтын хөтөлбөр
(Crawley et al., 2011), CNA чадварууд ба UCSC ерөнхий чадварууд хоорондын
уялдаа холбоог үзүүллээ. Мөн адил, хүснэгт 2-д CNA инженерийн үнэлгээний
шалгуур хэрхэн CDIO стандарттай холбогдохыг үзүүллээ.
Хүснэгт 1. CDIO стандарт, CAN ба UCSC чадваруудын уялдаа холбоо
CAN ба CSC
Чадвар

CDIO
CDIO Хөтөлбөр
Түвшин
1
ТЕХНИКИЙН МЭДЛЭГ, СЭТГЭЛГЭЭ
1.1

Математик, шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг

x

1.2

Инженерийн цөм суурь мэдлэг

x

1.3

Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгслүүд

x

2

ХУВЬ ХҮНИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, ДАДАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА

2.1

Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар

x

2.2

Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар

x

2.2.2

Хэвлэмэл ба электрон сурах бичиг судалсан байдал

x

2.3

Системтэйгээр бодох чадвар

x

2.4.1

Шийдвэр гаргахдаа шүүн тунгаан бодох чадвар

x

2.4.2

Дэс дараатай бодох, анхаарлаа төвлөрүүлэх

x

2.4.2.6

Өөрчлөлтөд зохицох чадвар

x

2.4.3

Бүтээлч чадвар

x

2.4.4

Шийдвэрлэх чадвар

x

2.4.5

Ёс суртахуунтай, шударга, хариуцлагатай болох

x

2.4.6

Насан туршдаа суралцах

x

2.4.7

Хугацаа ба нөөц боломжоо удирдах

x

2.5.1

Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар

x

2.5.2

Мэргэжлийн чадвар

x

2.5.4

Инженерийн ур чадвар

x

2.5.5.1

Бусадтай шударгаар харилцах

x

2.5.5.2

Багийн олонт талт харилцааны чадвар

x

2.5.6

Итгэл ба үнэнч шударга байдал

x

3

ХҮМҮҮСТЭЙ ХАРИЛЦАХ УР ЧАДВАР: БАГААР АЖИЛЛАХ ЧАДВАР БА ХАРИЛЦАА

3.1

Багаар ажиллах чадвар

x

3.2

Харилцааны ур чадвар

x

3.2.4

Электрон болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр харилцах

x

3.3.1

4.1

Англи хэлээр харилцах чадвар
x
ГАДААД ОРЧИН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА НИЙГЭМ ДЭХ CDIO СИСТЕМҮҮД – ИННОВАЦИЙН
ПРОЦЕСС
Гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар
x

4.2

Үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар

x

4.3

Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар

x

4.4

Төлөвлөх чадвар

x

4.5

Хэрэгжүүлэх чадвар

x

4.6

Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

x

4.7

Инженерийн манлайлал

x

4.8

Энтерпрёнёршип

x

4
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Хүснэгт 2. CNА инженерийн шалгуур ба CDIO стандартуудын харилцаа холбоо
CNА инженерийн шалгуур
CDIO стандартууд
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ, ҮР ДҮНГҮҮД
Сургалтын төлөвлөгөөний бүтэц
1, 2, 3, 4, 5, 11,12
Заах ба суралцах процесс
5, 7, 8, 11
Сургалтын үр дүнгүүд
2, 11,12
Үйлдвэрлэл ба харилцааны ур чадвар
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГУУД
Хүний нөөц
9, 10
Дэд бүтэц
6
ӨӨРИЙН ДЭГ ЖУРАМ, АВЬЯАС
Хөтөлбөрийн объект
1, 2, 3, 4, 12
Өөрийн үнэлгээ
11, 12

ХӨТӨЛБӨР ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
Бидний хөтөлбөр тасралтгүй сайжруулах хэрэгсэл нь Зураг 1-д үзүүлсэн шиг
итгэмжлэлийн чанарыг дээшлүүлэх хэд хэдэн шатыг авч үзнэ. Шинжилгээ хийх
шат нь хөтөлбөрийн зорилт ба үр дүнгүүд, ажиллагааны шаардлагууд ба өөрийн
дүрэм
журмын
чадамж зэргийг
нэгтгэсэн
магадлан
итгэмжлэлийн
шалгуурын биелэлтэд хяналт
тавьдаг. Төлөвлөлтийн
шатанд
стратеги
төлөвлөгөө ба хөтөлбөр сайжруулах төлөвлөгөөнүүд багтана. Олон улсын
үнэлгээний шат нь 3-н тусгай үе шатанд хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт
тавьдаг: оюутнуудын элсэлт, элссэн оюутнуудын чадварын түвшинг үнэлэх,
улирлын эхэн дэх салбарын чадавх, суралцах орчин болон улирлын
төгсгөл дэх төлөвшилтийн процессыг үнэлэх, эцэст нь хичээлийн жилийн
төгсгөлд оюутнуудын сургалтын үр дүнг үнэлнэ.

Зураг №1. UCSC инженерийн сургуулийн хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтын
загвар

Нөлөөллийн үнэлгээний шат нь үйлдвэр, харилцагчид зэрэг оролцогч талуудын
тус тусын нөлөөллийг тодорхойлж амжилттай болгох хөтөлбөрийн
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нотолгоонуудаар хангадаг. Дараагийн 2 шат нь хөтөлбөр тасралтгүй
сайжруулахад зориулсан өгөгдөл ба мэдээллээр хангадаг. Бүр нарийвчилбал,
хэрэглүүр, үнэлгээний тайлангууд,Хүснэгт 3-т үзүүлсэн оролцогч талууд
ба CDIO стандартууд байна.
Хүснэгт№3. Хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх хэрэглүүр, үнэлгээний тайлан ба оролцогч
талууд

Инженерий
н сургууль x

Салбар

x

Оюутан

x

Элсэлт,
бүртгэх
алба
Сургуулийн
үйл
ажиллагаан
ы алба
Стратеги
төлөвлөлти
йн алба
Оюутны
үйл
ажиллагаа
хариуцсан
алба
Хамтын
ажиллагаан
ы алба

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x
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Удаан хугацааны нөлөөллийн тайлан
(Стандарт :1-ээс 12 хүртэл)

x

x

x

CDIOстандартын биелэлтийн тайлан
(Standards :1to12)

x

x

x

x

Хувьцаа эзэмшигчдийн санал асуулга
Стандарт :1-ээс 12 хүртэл)

Нөлөөллийн
үнэлгээ(3-аас
дээш жил)

Салбарын хөгжлийн тайлан
(Стандарт: 9,10)

Оюутны санал асуулга ба багшийн заах чадварын
тайлан
(Стандарт:10)

Сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлт, оюутны
хариуцлагын тайлан (Стандарт:11)

Курсийн каталог ба ангийн хуваарийн тайлан
(Стандарт:2)

UCSC Хөтөлбөрийн хяналт
(Стандарт:2,8,11)

Элсэн орсон оюутны чадвар, үйл ажиллагааны
нөхцөл байдлын тайлан
(Стандарт:2,6,9,10)

x

x

x

Олон улсын үнэлгээ
(жил бүрийн)

x

x

x

Стратеги төлөвлөлт
Стандарт :1-ээс 12 хүртэл)

сайжруулах төлөвлөгөө
(Стандарт :1-ээс 12 хүртэл)

Өөрийн үнэлгээний тайлан
(Стандарт :1-ээс 12 хүртэл)

Шинжил Төлөвлөлт
гээ
(5 жил)

x

x

x
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Заах болон
сургалтын
төв
ҮМК
Төгсөгчид
Ажил олгогч

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

CDIO СТАНДАРТУУДЫН БИЕЛЭЛТИЙН ТҮВШИНД ХЯНАЛТ ТАВИХ
ХЭРЭГСЭЛ
Өмнө дурдсан бидний хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтын загвар нь
Чилийн магадлан итгэмжлэлийн шалгууртай нийцүүлэн CDIO стандартын
биелэлтийн түвшин(CDIO, 2010a) болон судалгааны хүрээлэн, сургууль,
салбарын түвшинд стратегийн төлөвлөгөөний явцыг хянах ба үнэлэхийг
шаарддаг. Үүнийг гүйцэтгэхэд туслахын тулд бид хөтөлбөрийн удирдагч,
салбарын эрхлэгч ба/эсвэл бусад мэргэжилтнүүдийн ашиглаж болохуйц нотолгоо,
үзүүлэлт ба биелэлтийнтүвшингүүдийг харах боломжтой хяналтын хэрэгслийг
хөгжүүлсэн.Олон жилийн үнэлгээг авч үзээд бид нэг талд нь үр дүнд чиглэсэн
үзүүлэлтүүд ба нөгөө талд нь үйл явцад чиглэсэн нотолгоог суулгаж өгөх хэрэгтэй
гэж үзсэн. Үзүүлэлтүүд нь дээр дурдсан Инженерийн сургуулийн хөтөлбөрийн
магадлан үйл явцтай хамааралтай стратегийн ба сайжруулалтын
төлөвлөгөөнүүдээс цуглуулагдсан ба нэгтгэгдсэн байдаг ба эдгээр үзүүлэлтүүд нь
Инженерийн сургуулиудын хөтөлбөрт CDIO стандартуудыг нийцүүлэн
боловсруулахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор Чилийн боловсролын яамын
MECESUPтөслийн USC1308-аар зөвшөөрөгдсөн байдаг.
ХЭРЭГСЛИЙН БҮТЭЦ
Зураг 2-т хяналтын хэрэгслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харууллаа. Доорх догол
мөр болгонд бүрэлдэхүүн хэсэг болгоныг нарийвчлан тодорхойлно.

Зураг 2. Хяналтын хэрэгслийн бүрэлдэхүүн хэсэг
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Хэрэглэх заавар: Энд хяналтын хэрэгслийн зорилтууд, хэрэглэгчийн
хувийнтодорхойлолтууд, хэрэглэх аргачлал ба CDIO-н 12 стандартын
тайлбарууд багтана.Оролтууд: 2 төрлийн оролтын өгөгдлийг хүлээн
авдаг.Нэгдүгээрт,томьёонууд i-дүгээр жилийн үндсэн судалгаа, одоогийн утга, jдүгээр жилийн зорилт, стратеги ба сайжруулах төлөвлөгөөнд тусгагдсан
хамгийн бага ба хамгийн их утгууд бүхий бүх параметрүүд, эдгээрийн
тодорхойлолтуудыг
багтаасан CDIO-ийн стандарт бүрд нэгтгэн
гаргасан
жагсаалт байна. Бүх хөтөлбөрийнүнэлгээний талбарт ойролцоогоор 30 орчим
заагч багтсан байдаг. Хоёрдугаарт: (CDIO, 2010b) 0-5 хүртэл цараанд өгөгдсөн
стандарт, нотолгооны тодорхойлолт ба стандартын биелэлтийн түвшинг
багтаасанпроцессодчиглэсэн
нотолгооны
жагсаалт
байна.Биелэлтээолохтооцоондоруулахоролтын
модульжагсаалтад байгаа
заагч болон нотолгоонуудыгнэмэх эсвэл хасах, үндсэн судалгаа/ эсвэл
зорилгуудыг сайжруулахад заагчийг ашиглана.Гаралтууд: Хэрэгсэл нь 3-н
төрлийн
үнэлгээнээс
тогтдог.
Үр
дүнгийн
үнэлгээ
нь
өгөгдсөн
хөтөлбөр дэх стратеги болон сайжруулах төлөвлөгөөнд байгаа бодит утга ба
зорилтуудын харьцаануудаар заагчийн биелэлтийн түвшинг харах боломжтой
заагчийн хүснэгтээр илэрхийлэгдэнэ. Зураг 3-т үйлдвэрийн инженерийн
хөтөлбөр дэх заагчийн хүснэгтийн хэсгийг үзүүллээ. Процессын үнэлгээ
нь CDIO стандартын биелэлтийн түвшингийн хүснэгт ба цацрагт диаграммаар
илэрхийлэгдэнэ. Зураг 4-т үзүүлсэн хүснэгтэд өндөр (4 ба 5-р түвшин), дунд (3-р
түвшин) эсвэл
бага
(0 ба 2-р
түвшин) гэсэн
биелэлтийнтүвшингүүдийг харуулсан. Зураг 5-д үзүүлсэн цацрагт диаграмм нь
хөтөлбөр бүрийн биелэлтийнтүвшингүүдийгнэгтгэн харуулдаг. Зураг 6-д
үзүүлсэн олон улсын үнэлгээ нь бүх Инженерийн сургуулийн хөтөлбөрүүдийн
биелэлтийн түвшинг харахад ашиглагдана.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ
UCSC үйлдвэрийн инженерийн хөтөлбөрийн үр дүнгийн заагч
Заагчууд
Үндэсний магадлан итгэмжлэлийн хөтөлбөр (жил)
Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн хөтөлбөр (жил)
Хөдөлмөр эрхлэлтийн харьцаа (эхний жил)
Математикийн хичээлийг төгссөн харьцаа
Улирсан харьцаа (эхний жил)
Улирсан харьцаа (3 жилд)
Зураг 3. Үр дүнгийн үнэлгээний хүснэгт

Үйлдвэрийн
инженер
5
0
89
60
89
72

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ
Инженерийн сургуулийн хөтөлбөрүүдийн CDIO стандартуудад хүрсэн түвшин
Цахилгаа
Компьютеры
Үйлдвэрийн
Геологийн
Барилгын
CDIO
ны
н инженер
инженер
инженер
инженер
инженер
Стандарт 1
3
3
1
3
3
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Стандарт 2
Стандарт 3
Стандарт 4
Стандарт 5
Стандарт 6
Стандарт 7
Стандарт 8
Стандарт 9
Стандарт 10
Стандарт 11
Стандарт 12

4
4
2
3
3
3
5
5
3
2
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
Зураг 4. Процессын үнэлгээний хүснэгт

Компьютерын ухааны инженер

4
3
5
2
3
3
2
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Үйлдвэрлэлийн инженер

Зураг5. Процессын үнэлгээнийдиаграм

Зураг 6.Олон улсын үнэлгээ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БА ИРЭЭДҮЙД ХИЙГДЭХ АЖИЛ
Шалгалтын хэрэгсэл нь CDIO загварын дагуу хийгдсэн хөтөлбөрүүд дэх CDIO
стандартын биелэлтийг үнэлэх гол зорилготой бөгөөд UCSC инженерийн
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сургуулийн хөтөлбөрийнтасралтгүй сайжруулалтын загварыг дэмжихэд
ашиглагдана. Хэдий тийм боловч, үндсэн заагчийн түвшинд дурын хөтөлбөрийг
үнэлэхэд хэрэглэгдэх бөгөөд уян хатан ба өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой.
Ерөнхийдөө дээд боловсролын байгууллагуудад ашиглагдах өгөгдлийн сангийн
системүүдэд зохицсон, түүнчлэн хөтөлбөрийн менежментэд холбоотой шинэ
заагчуудыг тооцоолоход хувьсаж чадах, заагч ба өгөгдлүүдийг хүлээн
зөвшөөрдөг өргөжүүлэх ба хэрэглээг өсгөх боломжтой байна. Тасралтгүй
сайжруулах үйлдлийн нөлөөллийг үнэлэх ба үр дүнг харьцуулан өөр өөр
хөтөлбөрийн тайлангуудын түүхийг удирдах, хэрэгтэй үед цуглуулах ёстой.
ДҮГНЭЛТ
Хяналтын хэрэгсэл бол UCSC Инженерийн сургуулийн хөтөлбөрийн
CDIO стандартын биелэлтийн төвшний үнэлгээтэй сургалтын төлөвлөгөөг
өөрчлөх процессын хэрэгжилтийг ажиглаж хувь нэмэр оруулах юм. Өмнөх
магадлан итгэмжлэлийн процессоор зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийн зорилт,
стратеги ба сайжруулах төлөвлөгөөнд засвар хийх шийдвэр гаргах, харагдахуйц
үр дүнгүүд ба хүчинтэй нотолгоогоор сургалтын төлөвлөгөөг удирдахад
хяналтын хэрэгсэл тусална. Эцэст нь, хөтөлбөрийн удирдагч тусгай
хөтөлбөрүүдэд таарах шинэ тусгай заагч ба нотолгоонуудыг бүртгэх,
тохируулах боломжтой уян хатан, олон талт байна.
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ОЛОН УЛСЫН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН
CDIO-Д СУУРИЛСАН ХАРИЛЦАН ХӨГЖИХСУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Yingqiu Li, Tao Wen, Lu Yang
Dalian Neusoft University of Information
ХУРААНГУЙ
Орчин үеийн програм хангамжийн инженерийн боловсролын үндсэн хэсгийн нэг
нь програм хангамжийн хөгжүүлэлт дээрх програм хангамжийн инженерийн
аргачлал, техник хэрэгслүүдийг үндэслэн оюутнуудыг идэвхжүүлэх, бодитойгоор
үнэлэн дүгнэх юм. Үүний зэрэгцээгээр олон улс орны соёлд хамаарах байдлаар
багийг хөгжүүлэхэд яг менежмент шиг туршлага, ур чадвар болон харилцаа
холбоо, багийн ажиллагаа зэрэг нь зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйлсийн нэг болж
байна. Бид энэ зорилтод хүрэхийн тулд практикт чиглэсэн ажлын хэсгүүдтэй
олон улс орны ялгаатай соёлд хамаарах сургалтын шинэ CDIO аргад суурилсан
програм хангамжийн төслийг танилцуулж байна. Oюутнуудаар хэрэгжүүлүүлэх
хөтөлбөр нь Хятадын 4-р курсийн оюутнууд болон Японы компанийн МТ-ийн
инженерүүдийн бүрэлдэхүүнээр 2 сарын хугацаанд багийн ажиллагаагаар
програм хангамжийн төсөлд суурилсан ажлыг хийнэ. Энэхүү төсөл нь програм
хангамжийн төсөл боловсруулалт, хөгжүүлэлтийн бүрэн мөчлөгт гүйцэтгэгдэнэ.
Эдгээр оюутнуудаас ангид үзэж судалсан арга барил болон техник,
хэрэгслүүдээрээ бүрэн мөчлөг бүхий програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж
дуусгахыг шаарддаг. Хөгжүүлэлтийн багийгөөрсдөө чиглүүлж бий болгохын тулд
зарим багийн дэмжлэгийн ур чадваруудыг танилцуулсан.Төлөвлө-Хий-ШалгаХэрэгжүүл (ТХШХ) гэсэн үе шат бүрийн эхэнд хөгжүүлэлтийн багууд төлөвлөгөө
зохиож, (ТХШХ) гэсэн үе шат бүрийн төгсгөлд багийн дүгнэлт гаргаж тэдгээрээс
туршлага олох, зарим асуултандаа хариулт олох болон зорилтот шийдлийг олох
гэж хичээх, дараагийн (ТХШХ) шатлалт аргын үр дүн болон нөлөөллийг
сайжруулахыг гол санаагаа болгодог.Энэ төрлийн төсөлд суурилсан боловсрол
болон сургалт гэдэг нь оюутны онолын мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, бие даан сурах,
хувийн зохион байгуулалт, шүүмжлэлтэйгээр сэтгэн бодох чадвар болон
асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг сайжруулдаг. Үр дүн нь сургалтад дахь Япон
инженерүүд болон Хятадын оюутнуудын аль аль тал нь хурдтай мэдлэг чадвараа
нэмэгдүүлэх арга барил болохыг харуулж байна. Өөр өөр соёл, зан заншил
болон идэвхтэй хамтын ажиллагаа нь бие биедээ эерэг нөлөө үзүүлж тэдгээр
төслийг яг таг дуусгах баталгаа болдог.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
CDIO-Based Cross-culture Training, team facilitation, PBEL
ТАНИЛЦУУЛГА
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CDIO аргад суурилсан олон улс орны соёлд хамаарах хөтөлбөр, багийн дэмжлэг,
PBEL /Төсөлд суурилсан боловсрол болон сургалт/ CDIO гэдэг нь сэтгэн бодох,
зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах гэдэг үгний товчлол. Энэ нь “Практикаар
дамжуулан суралцах” ”Төсөл дээр суурилсан боловсрол болон сургалт (Project
based Education and Learning, PBL)”-ын хураангуй илэрхийлэл юм. Mэдлэгийг
шууд дамжуулах үйл явц дээр суурилсан уламжлалт заах арга нь төсөлд
суурилсан идэвхтэй сургалтын аргаас ялгаатай байдаг. Идэвхтэй сургалт ба
нийлмэл сургалтаас төвөгтэй болон илүү бодит хувилбар дотор бие даасан
шинжилгээ судалгаа болон хамтын ажиллагаагаар асуудал дээрх далд
мэдлэгийг олдог.Үүний үр дүнд асуудал шийдвэрлэх болон идэвхтэй суралцах ур
чадвар хөгждөг. Ийм прагматик арга нь системийн хандлагыг хангахад
хэрэгжүүлэх үйл явц болон үр дүнг үнэлэхэд зориулагдсан 12 стандартыг
бэхжүүлдэг (1). Одоо хүртэл маш олон их сургуулиуд төсөлд суурилсан
инженерийн боловсрол олгож ирсэн (2, 3, 4). Оюутан, багш, үйлдвэр, нийгэм,
бусад оролцогч бүлгүүдийн шаардлагын хариуд Хятадын дээд боловсрол ба МТийн авьяасыг хүмүүжүүлэх дадлага туршлагын байгаа байдлыг мэдээллийн
Далянь Ньюсофт их сургууль уламжлан авсан ба 2009 оноос хэрэглээнд
чиглэсэн олон улсын инженерийн боловсролын CDIO санаачлага гаргахаас
эхлүүлэн TOPCARES-CDIO-г бий болгож загварыг бий болгон, амжилттай
хөгжүүлсэн (5). Энэхүү загварыг бүх талаар нь оюутны хотхонд хэрэгжүүлсэн нь
бүхэл талын системтэй шинэчлэл юм. Ийм нөхцөл байдлаар 2010 оноос хойш
олон улсын програм хангамжийн инженерүүдэд зориулсан олон улс орны
ялгаатай соёлд хамаарах сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлсэн. Энэ нь ахлах
програм хангамжийн инженер, Японы боловсрол сургалтын байгууллага
хоорондын хамтарсан хөтөлбөр хамтын ажиллагаа юм. Мэргэжлийн багш
нараар удирдуулсан олон улсын ангийн програм хангамж мэргэжлийн МТ-ийн
инженерүүд болон 4-р курсийн оюутнуудаас бүрдсэн баг програм хангамжийн
хөгжүүлэлтийн төслийн дагуу багийн ажиллагаагаар хийж гүйцэтгэнэ. Хөтөлбөрт
оролцож буй Японы МТ-ийн инженерүүдийг
алдартай МТ-ийн аж ахуй
нэгжүүдийн 2-3 жил ажилласан зөвлөх, систем хөгжүүлэгч нар байдаг. Гэхдээ
тэд олон улс орны ялгаатай соёлд хамаарах орчин болон туршлагын менежмент
дээр ажиллах туршлагагүй. Хятад оюутнууд програм хангамжийг хөгжүүлэх
чадвартай боловч төсөл хөгжүүлэх бодит туршлага бага байдаг. Сургалтын
хөтөлбөрөөр дараах чадваруудыг сайжруулсан байх шаардлагатай.
1) Мэргэжлийн түвшинд объект хандалтад чиглэсэн системийн дүн шинжилгээ
хийх, загварчлах арга барил.
2) Багаар ажиллах нөхцөл байдалд хэрхэн цогц програм хангамж системийг үр
дүнтэй, загварчлах хэрэгжүүлж ашиглах
3) Програм хангамжийн төслийг удирдах аргыг судлах ба түүнийгээ бодитоор
ашиглах.
4) Олон улс орны ялгаатай соёлд хамаарах ажлын орчинд үр дүнтэй харилцах.
5)Aнгли хэл дээр технологийн тайлан бичих болон илтгэх
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CDIO санаачлага дээр тулгуурлан сургалтын хөтөлбөр дээрх 5 чадвар дээр
сургалтын агуулга ба хэрэгжүүлэлтийн үйл явцыг нэгтгэн загварчилдаг. Энэ
сургалтын хөтөлбөрийг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд оновчтой шийдвэр
гаргасан. Мөн энэ эрдэм шинжилгээний илтгэлд хөтөлбөрийн эх үүсвэр ба
функц, бүтэц, үйл явцын менежмент, үнэлгээний аргуудыг дэлгэрэнгүй
танилцуулсан.
ПРОГРАМЫН ЭХ БА АГУУЛГА
Энэ сургалт нь Хятадын алдартай аутсорсинг компанийн нэгнийх нь ажилд авах
шаардлагад нийцүүлэх байдлаар програм хангамж хөгжүүлэлтийн төсөл мөн
бодит төсөлд дээр гол анхаарлаа хандуулан сургалтыг зохион байгуулдаг.1995
оноос хойш энэ компани дэлхийн хэмжээний том бизнесийг хангах болсон. МТийн зөвлөх, шийдэл боловсруулах, аутсорсингийн үйлчилгээг дэлхийн өнцөг
булан бүрт байрлах харилцагчдад үзүүлдэг. Эдгээр бизнесийн огцом өсөлтийн
жилүүдэд тус компани нь Япон, Сингапур,АНУ, Австрали Европ дахь бизнесийн
өргөн хүрээтэй бизнестэй олон улсын програм хангамжийн компани болсон.Маш
олон тооны програм хангамж хөгжүүлэгчид нь бизнесийн хэрэгцээнд жил болгон
оюутны хотхон болон хүний нөөцийн зах зээлээс ажилд орсон байдаг. Маш их
ажлын байрны өргөдлийн мэдээллийг хянаж үзээд холбогдох ажлууд дээр 80
хүн ажилд оруулдаг. Үүний үр дүнгээс үзвэл ажилд авах менежментийн систем
нь ажилд орох үйл явц болон ажлын байрны өргөдлийг ангиллын
зохицуулалтаар эрэлт хэрэгцээг тохируулах юм. Ажилд авах систем нь дараах
функцуудаас бүрдэнэ:
1) Ажлын байрны өргөдөл
 Онлайн хандалт
 Анкет өгөх /байршуулах/
2) Анкет боловсруулах
 Анкетыг стандартчилах
 Хүсэлт гаргагчийг эрэмбэлэх
3) Ажилд авах менежмент
 Ажилд авах чиглэл
 Ажил горилогчдод мэдэгдлийг тараах
4) Мэдээллийн статистик
 Ерөнхий мэдэгдэл
 Хэрэглэгчийн мэдэгдэл
5) Хувийн зохион байгуулалтын менежмент
 Ажилд орох үйл явц
 Ажилд шилжүүлэх
6) Нотолгоо
7) Менежментийн үүрэг
Төслийн хөгжүүлэлтийн мөчлөг нь 2 сарын хугацаанд үргэлжилдэг. Зохион
байгуулагчид нь төслийн эрэлт хэрэгцээнд тааруулан төслийн хэмжээг өөрчлөх
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ба илүү нийлмэл болгож хугацааг багасгаснаар тэнхимийн сургалтын орчинд
төслийн сургалтыг хийхэд тохиромжтой болдог. Оюутнууд бодит төсөл дээр
хэрхэн бодожсэтгэж хийх, загварчлан боловсруулах,хэрэгжүүлэх, ажиллуулахыг
онол дадлагаар хослуулан суралцдаг. Жишээ нь, оюутнуудад зориулсан
танилцах дадлагыг төслийн эрэлт хэрэгцээний үе шатуудад хуваан компанид
ажилд ороход юу хийх яах талаар судалдаг. Оюутнууд ажил олгогчидтой
харилцаа тогтоосноор бодит байдал дээр яг юу хэрэгтэйг мэдэж чаддаг.
Нэмэлтээр, оюутнууд эрэлт хэрэгцээг нарийвчлан ойлгосноор хэрхэн суралцах
мөн харилцагчидтай хэрхэн тулж харилцахыг бодит төслөөр дамжуулан дадлыг
олдог.
ТӨСЛИЙН БҮТЭЦ
Төсөл нь 2 Япон оролцогч болон 2 Хятад оюутнуудыг нэг баг болгон эхлүүлдэг.
Баг доторх гишүүд нь 6 янзын гүйцэтгэх үүрэгтэйгээр оролцоно. Үүнд багийн
ахлагч (TL), Ахлах зохион байгуулагч (CA), Чанарын шаардлагын инженер (RE),
чанарын шаардлагын менежер (QAM), Зохион байгуулалтын менежер (CM),
Туршилтын инженер (TE). Гишүүн бүр нэгээс хоёр үүргийг гүйцэтгэдэг.
Хөгжүүлэлтийн үе шатанд,багын удирдагч болон багын бусад гишүүд оногдсон
гүйцэтгэдэг. Доор жагсаасан байгаа ялгаатай үүрэг хариуцлагыг гишүүд хийдэг.
Багын удирдагч нь:
1) Төслийн бүх шатны төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэх явцад хариуцлагатай
хандах.
2) Төслийн удирдлага, хэрэгжүүлэлтийн явцыг төлөвлөгөөнд зохицож байгааг
хариуцах
3) Хяналт болон асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажил хоорондын
хамаарлыг үнэлэн зохицуулах, ахисан шатны төслийн зорилгыг цаг хугацаанд нь
багтаан амжилттай хэрэгжүүлэх
4) Үргэлжилсэн хяналт шалгалт хийх. Хугацааны үе шатууд,
эрсдэлийг
тооцоолох.
5) Төслийн нөөцийн удирдлагын хамгийн их үр ашиг, үр нөлөө, нөөц ашиглалтыг
хийх.
6) Тухайн үеийн уулзалт болон бусад уулзалтыг зохион байгуулах.
Ахлах зохион байгуулагч нь:
1) Төслийн явцад техникийн үйл ажиллагаа ба бүтээгдэхүүний уялдааг
зохицуулах.
2) Архитектур болгонд таарсан бүтцийг бий болгож харуулах:
Багийг жижиг хэсгүүдэд задалж харах мөн томоохон багуудын уялдаа холбоог
харах.
Чанарын шаардлагын инженер:
1) Архитектур драйверын техникийн бичиг баримт ба шаардлагыг матриц
хэлбэрт оруулж бичих үүрэгтэй.
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2) Харилцагчидтай уулзалтыг хийх.
3) SRS дэмжлэг (Загварыг шаардлага, Архитектур драйверын техникийн
үзүүлэлт, Мөрдөх чанарын матриц)
Чанарын шаардлагын менежер:
1) Дэмжлэг үзүүлэх/үйл ажиллагааг уялдуулан шалгах.
2) Гарч байгаа бүтээгдэхүүн дээрх техникийн бичиг баримтыг шалгах.
3) Бүх хугацаанд удирдлагын багийн чанарыг хянадаг. Жишээлбэл : Багын
гишүүдийн туршилтын тухай илтгэлийг шалгадаг.
4) Ensure that the project processes are being followed Төслийн үйл явц
төлөвлөлтийн дагуу байгаа эсэхийг хариуцах.
·Төлөвлөлт /мөрдөх / эрсдэлийн менежментийн
·Харилцагчиддай холбоо тогтоох/ тавигдах шаардлагыгболовсруулах.
·Уулзалт / шалгах үйл явц.
·Зохион байгуулалтын менежмент (хувилбарууд / Менежментийг өөрчлөх).
·Загварчлах / дизайн үнэлгээний үйл явц, хэрэгжүүлэлт / туршилтын үйл
явц.
Зохион байгуулалтын менежер:
1) Хяналт болон удирдлагыг программ хангамж дээр өөрчилдөг.
2) Ямар нэгэн зүйлийг бүтэц зохион байгуулалтыг зөв байрлуулах.
3) Үйл явцын өөрчлөгдөхөд удирдаж хэрэгжүүлэх. Энэ нь ихэвчлэн болохгүй
байгаа, төлөвлөгөөнөөс гажсан үйлдэлээс татгалзах замаар өөрчлөлтийг
амжилттай хийж дуусгадаг.
4) Өөрчлөлтийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх, удирдах.
5) Хийж байгаа зүйлд хэрэглэгдэх хэрэгслийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх.
6) Системийн програм болон техник хангамжийг удирдах.
Туршилтын инженер:
1) Туршилтын төлөвлөгөө гаргах мөн туршилтын төлөвлөгөө зааврыг дагах.
2) Туршилтын орчин бий болгох болон алдааны бүртгэлийг шинэчлэх.
3) Програм хангамжийн үзүүлэлт ба бичиг баримтыг үүсгэх шалгах, туршилтын
хувилбарыг тодорхойлох.
4) Системийн туршилтыг нэгтгэх.
5) Програм хангамжийн инженерийг дагалдах туршилтын үйл явцыг ажиглах.
6) Багаар ажиллаж төслийг чанаржуулах.
ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
Олон удаагийн хөгжүүлэлтээр төсөл нь баталгааждаг. Нэг удаагийн хөгжүүлэлт
нь үйл ажиллагааны шаардлагатай нөөц, системийн дүн шинжилгээ, системийн
дизайн, дэлгэрэнгүй дизайн, боловсруулалт болон туршилт гэсэн 6 хэсгээс
бүрддэг. Зураг 1-д дээрх үйл ажиллагаанд хамаарах моделуудыг харуулав.
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Зураг 1. Программ хангамжийн үйл ажиллгааны мөчлөг болон моделууд

Японы төслийн менежментийн туршлагыг зөвлөмж болгон ашигладаг. Багийн
дэмжлэг гэдэг нь өөрсдийгөө чиглүүлдэг болон өөрсдийн менежментийн
хөгжүүлэлтийн багийг бий болгодог.Багийн дэмжлэгийн “MIERUKA” ба Rhythmийн аргын үйл ажиллагааны бүтцийг Зураг 2 дээрээс харна уу.

Зураг 2. Багийн дэмжлэгийн бүтэц

Энэ төслийн PDCA удирдлага нь нэг долоон хоногийн циклтэй. Энэ циклд долоо
хоногийн төлөвлөлт, өглөөний уулзалт, өнгөрснөө эргэж харах гэх мэт үйл
ажиллагаануудыг оруулдаг. Эхний үе шат болох төлөвлөгөөний хэсэгт долоо
хоногийн төлөвлөлтийг дүрсэлдэг. Энэ төлөвлөгөө нь дээрх төсөлд
харьяалагдах бөгөөд хөгжүүлэлтийн баг нь үе шаттай зорилтуудад хуваагдах ба
юу хийх нь тодорхой байна. “Өглөөний уулзалт” нь өглөө бүр багийн бүх
гишүүдэд төслийн явцыг танилцуулж хэлэлцүүлэг хийдэг. Гишүүн бүр өдрийн
төлөвлөгөө болон тулгарсан асуудлуудыг мэдээлдэг. Энэ уулзалт нь 15минутаас
дээшгүй хугацаанд үргэлжлэх ба товч агуулгатай бөгөөд дуусах хүртэл багийн
бүх гишүүд “Мэдээллийн самбарын” өмнө нь зогсоо байдалд байна. Хэрвээ
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чухал асуудал хэлэлцэхээр бол өглөө уулзалтын дараа гишүүдийг дахин зохион
байгуулдаг. “өнгөрснөө эргэж харах ” нь төслийн явцыг өөрсдийн судалснаар
хялбарчлах зорилготой ба үүнийгээ нэг циклийн төгсгөлд хэрэгжүүлдэг. Гишүүд
төслийг хэлэлцэн, шинэ санаануудыг нэгтгэх ба үүний зэрэгцээ тэд асуудлыг
шийдэх арга замыг хайдаг. “өнгөрснөө эргэж харах ” үйл ажиллагаа нь цагаан
самбар дээр KPT-г дүрсэлдэг бөгөөд KPT-тэй хамааралтай асуудлыг авч үздэг.
Нэгдүгээрт , цагаан самбарыг 3 хэсэг болгон хуваана. Дараа нь гишүүд нь хийж
байгаа зүйлс , тулгарч буй асуудлыг илүү сайжруулах туршилт хийх зэргийг
нэгтгэн хэлэлцдэг.

Зураг 3. KPT/keep, problem, try/

“MIERUKA”-ын арга “MIERUKA” гэдэг үг нь харж мэдэх гэсэн утгатай юм. Энэ харж
мэдэх аргаар төслийн хөгжүүлэлтийн үйл явцыг зохицуулдаг. Эхлээд маш их
хэрэгтэй арга болох зорилгын самбарыг зураг4-т харуулсан байна. Өглөө бүрийн
“Өглөөний уулзалтаар”-аар багууд үүрэг зорилтын самбарыг хийдэг. Энэ нь
гурван хэсэгтэй:Хийх(To Do), Хийж бай(Doing,), Хийж дууссан(Done.). Долоо
хоногийн төлөвлөлтөөс гаргадаг өдөр тутмын ажил нь хийх хэсэгт бүртгэгдсэн
байдаг. Хийж байгаа нь одоо хийгдэж буй ажлуудыг багтаадаг. Хийсэн нь
гүйцэтгэгдсэн ажлыг илтгэдэг. Багийн гишүүд нь ажлынхаа хажуугаар төслийн
хөгжүүлэлтийг зохицуулж болно.
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Зураг 4. Ажил үүргийн самбарын жишээ

Зураг 5-д үүрэг зорилтын самбар дахь зорилгын тодорхой байршлыг үзүүлэв.

Зураг 5. Үүрэг зорилтын ерөнхий зураглал

Эхлээд зорилгыг товчоор харуулдаг. Дараа нь энд төслийг хариуцаж авсан хүн,
хэзээ эхлэх мөн төлөвлөгдсөн ажлын ачааллыг харуулдаг. Төсөл дуусахад
жинхэнэ ажлын ачааллыг гаргадаг. Энгийн болон ашиглахад хялбар арга болох
үүрэг зорилгын самбарт төслийн хөгжүүлэлт болон гишүүн бүрийн хийх зүйлсийг
танилцуулдаг. Өөр нэг арга нь Burn Down Chart юм. Өдөр бүрийн ажлын
амралтын зураглалаар, багийн үйл ажиллагааг хянах ба төслийн хөгжүүлэлтийг
төлөвлөдөг. Хэмнэлийн утга нь бүх гишүүдийг нэг цагийн хуваарьт хамруулан
тодорхойлсон хөгжүүлэлтийн ажлыг илэрхийлдэг. Ингэснээр багийн гишүүд нь үр
дүнтэй хамтран ажилладаг.
ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Төсөлд оролцогчид нь үнэлгээ болон тодорхойлолт 2 дээр анхаардаг.
Танилцуулгын тодорхойлолт болон тэгш байдлын тодорхойлолт нь дүгнэх арга
юм. Оролцогч бүрд зориулсан тодорхойлолт нь багийн тодорхойлолт болон хувь
хүний тодорхойлолтын 50%, 50%-р нарийвчлан дүгнэгддэг.
1) Хувь хүний тодорхойлолт. Хувийн тодорхойлолт болон багийн ахлагчийн
тодорхойлолтыг багтаадаг. Үүнийг тус тусад нь 20 болон 80%-р 2 хэсэг болгон
дүгнэдэг.
Агуулга:
• Хариуцлагатай байдал: Даалгаврыг гүйцэтгэхдээ нягт нямбай, үнэн зөв
хийж үр дүнгээ цаг тухайд нь үзүүлдэг байх; даалгавартаа өөрийн
оролцоог, салбар хэрэгтэй зүйлийг ба үйлчилгээ болон ажлын үр дүнд
итгэл дааж чадах эсэхээ харуулах; үр дүнтэй олон төрлийн аргыг ашиглан
хариуцлагатайгаар гардан хийх, ажлын цагийг үр бүтээлтэйгээр ашиглах.
Энэхүү хэсэг нь 30%-г эзэлдэг.
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• Асуудлын шийдэл/ Бүтээлч байдал: Асуудлыг тодорхойлж дүн
шинжилгээ хийх; өөр өөр шийдлээр боловсруулах; хамгийн тохиромжтой
үйл ажиллагааг зөвлөж хийх; шийдэгдсэн асуудлыг ажиглах: Энэ хэсэг нь
30%-г эзэлнэ.
• Хамтын ажиллагаа/ Багийн ажиллагаа: бүрэлдэхүүн хэсэг болон хамтран
ажиллагсадтайгаа үр дүнтэй харилцаж,дипломат ажиллагаа явуулж эвтэй
байх; нэн тэргүүний өөрчлөлт болон шаардлагыг зохицуулах; мэдээллийг
хуваалцаж бусадтай эерэг харилцаа үүсгэх ба ажлын хамтрагчидтайгаа
хамтран ажиллах; олон нийтийн өөр өөр үйл ажиллагаанд өөрийн хувь
нэмрээ оруулах. Энэ хэсэг нь 20%-г эзэлдэг.
• Харилцаа/ Хувь хүний харилцааны чадвар: Байгууллагын уулзалтын
үеэр үр дүнтэй харилцаа үүсгэж бусдад нөлөөлөх; мэдээллийг
нээлттэйгээр хуваалцах; бүх төрлийн хүмүүстэй холбоо тогтоох; үр
дүнтэйгээр бичиж сайн ярьдаг байх. Энэ хэсэг нь 20%-г эзэлнэ.
2) Багийн тодорхойлолт. Хөгжүүлэлтийн үйл явцыг хэрхэн зохион байгуулах
талаар оролцогчийн ажиглалт, танилцуулга болон бичсэн төслийн дүгнэлтийг
багш тэмдэглэдэг байх. Энэ хэсэг нь дараах хэсгийг багтаадаг.
• Нийт үзүүлэлтийн үнэлгээ (20%). Мэргэжлийн арга барилд зорилго болон
санаанууд нь товч бөгөөд тодорхой дүрслэгдсэн байна уу?
• Цагийн зохицуулалтын үнэлгээ (10%): Төслийн танилцуулгад цагаа үр
дүнтэйгээр хуваарилж байсан уу?
• Бичиг баримт (20%): Бичиг баримтыг хэрхэн сайн хийж дуусгасан бэ?
Бичиг баримтаас хангалттай мэдээллийг бусад хүмүүс авч чадах уу? Бичиг
баримт бүрд найруулгын дүрмийг дагасан уу?
• Ажлын шатны үнэлгээ (30%): Баг энэхүү шатны ажлыг сайн гүйцэтгэсэн
үү?
• Зохицуулалт (20%): Зохицуулалтын ерөнхий үнэлгээ юу вэ?
2010 оноос хойш, бид олон улсын програм хангамжийн инженерийн 14 сургалтыг
зохион байгуулсан. Япон болон Хятадын 176 дадлагажигчид энэ сургалтад
хамрагдсан. Сүүлийн 2 сарын хугацаанд англи хэл дээр ажилладаг програм
хангамж хөгжүүлэлтийг төслийн мөчлөгтэй гишүүдээс бүрдсэн олон улс орны
ялгаатай соёлд хамаарах орчинд сургалтыг хийсэн. Энэ нь үнэндээ Хятадын
оюутнууд болон Японы инженерүүдэд хязгаарлагдмал хугацаанаас хамаарсан
харилцааны болон өөр өөр соёлын нөхцөл байдлын бэрхшээлтэй тулгарсан
маш том сорилт байсан. Төслийг эхлэх үед оролцогчид хэлэлцээр хийх болон
хамтран ажиллахад маш хэцүү байсан. Гэсэн хэдий ч тэд маш богино хугацаанд
зөвшилцөлд хүрэхийн тулд, өөрийгөө судлах, бүлгийн ярилцлага, хамтарсан
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судалгаа хийх бие биенээ ойлгох үр дүнтэй арга замыг олж авсан. Энэ процессын
үеэр бүх гишүүдийн харилцааны ур чадвар, хувь хүн хоорондын харилцааны ур
чадвар, болон хэлний чадварыг сайжруулсан. 14 сургалтын үр дүнд дунджаар
системийн анализ, загварчлах чадвар, төслийн удирдлагын чадвар нь эрс
сайжирсныг харьцуулж үнэлсэн. 18 ур чадварын өөрчлөлтийн дүн шинжилгээ
болон загварыг Зураг 6-д үзүүлэв. Төслийн эхэн болон эцсийн үе шатуудыг
харьцуулсан төслийн менежментийн өөрчлөлтийг Зураг7-д танилцуулсан. Үр
дүнгээс үзэхэд суралцагчдын чадвар тодорхой хэмжээгээр сайжирсан байна.
Тиймээс бид сургалтын төслийн тооцоолсон үр дүнг олж авсан.

Зураг 6. Шинжилгээ ба дизайны үнэлгээ

Зураг 7. Менежментийн үнэлгээ

ДҮГНЭЛТ
Бидний сургалтын хөтөлбөрийн зорилго нь оюутнуудын програм хангамжийн
хөгжүүлэлт болон програм бичих чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Тухайлбал,
олон улсын соёлын ялгаатай соёлд хамаарах орчинд хувь хүний харилцаа болон
багаар ажиллах чадварыг менежментэйгээр дээшлүүлдэг. Бид зорилгодоо
хүрэхийн тулд CDIO санаачлага дээр үндэслэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж мөн
сургалтын агуулгыг зохион байгуулсан. Сургалтын зорилго нь төсөл дээр нэгдсэн
байх ба оюутнууд нь баг байх ёстой. Үүнээс гадна өөрсдөө багаа удирдаж
чиглүүлэх мөн PDCA-ийн хэд хэдэн үе шаттай үйл ажиллагаа болон багийн
зарим мэргэжлийн ур чадваруудыг үүсгэдэг. Тухайлбал “MIERUKA”-ын арга
болон хэмнэл, үйл ажиллагааг хөтөлбөрт танилцуулагдсан. Практикт
оюутнуудын програм бичих чадвар, төсөл удирдах чадварууд илэрхий нэмэгдсэн
нь харагдана. Үүний үр дүнд тэд зорьсон үр дүндээ хүрч чадна.
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CDIO САНААЧИЛГАД ҮНДЭСЛЭСЭН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ДАДЛАГА:
ЭМБЭДДЭД СИСТЕМ ХИЧЭЭЛИЙН ТУРШЛАГА
Ziwei Chen, Ling Yang
Electronic Engineering College, Chengdu University of Information
Technology,Chengdu, China
ХУРААНГУЙ
Асуулгад суурилсан заах арга нь CDIO "интегралчлалын" санаатай нийцдэг. Энэ
нь CDIO-ийн стандарт 8-г хангасан байх ба CDIO хөтөлбөрт нэгтгэгдсэн байна.
CDIO хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу хэсэгчилсэн сургалтын эцэст гарах үр дүн
нь Эмбэддэд сургалтын аргаар явагддаг байна. Энэ эрдэм шинжилгээний илтгэл
нь Эмбэддэд системийн заах аргын жишээг ашигласан бөгөөд, нэгдүгээрт
уламжлалт заах арга ба Эмбэддэд заах аргын ялгааг харьцуулалт хийн CDIO
хөтөлбөрийн түвшинд хэрхэн ямар аргаар хүрэх талаар судалдаг. Улмаар сурган
хүмүүжүүлэх янз бүрийн аргуудыг Эмбэддэд системийн шинж чанарын дагуу
шинэчлэн боловсруулсан болно. Жишээ нь тохиолдолд суурилсан танхимын
лекц хэлбэрийн хичээл, ерөнхий онол болон үндсэн ойлголтын талаарх
асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилго бүхий сургалт, туршилт болон хөтөлбөрийн
загвар боловсруулах төсөлд суурилсан сургалт зэргийг шинэчилсэн. Судалгааны
эцэст хүлээгдэж буй үр дүнг сургалтын явцад явуулсан тандалт судалгаагаар
үнэлсэн. Суралцагчдад сургалт таалагдаж байгаа байдлыг 5 оноогоор үнэлэхэд
3.94 оноо авсан байна. Энэ нь суралцагчдын хариулт/эргэх холбоогоор
сургалтын аргуудыг дүгнэхэд эерэг хандлагатай байгаа нь харагдаж байгаа
бөгөөд үүнээс гадна суралцагчдын суралцах идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэх,
тэдний суралцах чадварыг дээшлүүлэх, шинэлэг аргыг нэвтрүүлэх, харилцааны
байдал, багийн ажлыг сайжруулахад ач холбогдолтойг харуулж байна. Мөн энэ
арга нь CDIO инженерийн боловсролын шинэчлэлийн үндсэн арга болохоос
гадна, тус салбарт тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд зохих хувь нэмрээ оруулж
байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Inquiry teaching, Pedagogical methods, Embedded system, Standards:
3, 7, 8
ТАНИЛЦУУЛГА
Эмбэддэд сургалтын арга буюу судалгааны аргаар суралцах гэдэг нь
суралцагчид, оюутнуудын чадварыг үнэлж идэвхтэй байдлаар сургах хэлбэрээр
явагдах заах арга юм. Энэ аргыг анх 1961 онд АНУ-ын нэрт судлаач, профессор
Жосеф Шваб үндэслэн нэвтрүүлжээ. Эмбэддэд сургалтын аргуудад сурганы
олон арга зүй болох асуудалд суурилсан суралцах арга, төсөлд суурилсан
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суралцах арга, тохиолдолд жишээн дээр суурилсан суралцах арга гэх зэрэг олон
ордог. Хүмүүнлэгийн сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн үүсэл, хөгжлийн явцад
асуулгад сургах аргын онолын болон практикийн ач холбогдол, түүний үнэ цэнэ
улам нэмэгдсээр байна. Уламжлалт ёсоор эмбэддэд сургалтын арга нь
боловсролын шинжлэх ухааны хамгийн тохиромжтой арга юм (Hu, 2014). Гэсэн
хэдий ч Ченгдугийн Мэдээлэл Холбооны Их Сургуулийн (цаашид ЧМХИС)
хэрэгжүүлж буй эмбэддэд системийн (цаашид СС гэнэ) эмбэддэд сургалтын арга
бол оюутан суралцагчдад инженерийн өргөн боловсрол эзэмшүүлж, улмаар
инженерийн шинэлэг авьяас чадвар өвлүүлэн олгох зорилготой юм. Түүнчлэн
CDIO арга нь инженерийн боловсролын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор
боловсруулан гаргасан аргачлал ба CDIO-ийн ихэнх аргууд оюутан суралцагчдыг
туршилтын аргад суралцуулах арга зүйтэй холбоотой байдаг. Оюутнууд CDIOийн аргад суралцсанаар мэргэжлээрээ ажиллах явцдаа инженерийн туршлагыг
эзэмшиж авах боломжтой болдог байна. Үүнээс гадна СDIO хөтөлбөр бол
эмбэддэд сургалтын аргын үндсэн элементүүдийг багтаасан байдаг (Hu, 2014)
учир эмбэддэд сургалтын аргад бүрэн цогц байдлаар дэмжлэг үзүүлдэг байна.
Инженерийн боловсролд хэрэглэх нь
Инженерчлэл гэдэг нь нийгмийн хэрэгцээг хангасан шаталсан төлөвлөгөөтэй
хэрэгжилтийн явц юм. Энэ нь олон талын мэдлэгийг бүрдүүлсэн, тодорхой
стандартууд болон шаардлагуудыг хангах ёстой байдаг байна. Инженерчлэлийн
өргөн хүрээний боловсролыг инженерийн тодорхой үйл явцаар олж эзэмшдэг.
Энэ нь шинжлэх ухааны бодит үнэнийг эрэлхийлэх, тодорхойлох үндсэн
зорилготой байх бөгөөд инженерчлэлийн зорилгын хувьд хүний хэрэгцээг
хангасан бүтээн байгуулалтыг явуулахад чиглэнэ. Инженерчлэлийн үйл
ажиллагаа нь байгал, нийгэм, соёлын өвөрмөц хүрээлэн буй орчинд үйл
ажиллагаагаа явуулдаг ба түүний бүтээн байгуулалтын явцад нөлөөлж болохуйц
төсөл хөтөлбөр, тэдгээрийн загварыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх зэрэг нөлөөлөх
хүчин зүйлүүдийг анхааран авч үзэх шаардлагатай. Инженерчлэлийн төслийн
хэрэгжилтийн явцад төслийн хүлээгдэж буй үр дүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл,
үйл явц гэж байдаг. Иймд инженерийн салбарын хүрээн дэх үйл ажиллагааг
инженерийн нарийн мэдлэгийн хүрээнд шинэлэг орчин нөхцөлд, шинэчилсэн
бүтээн байгуулалтыг шинэ схем болон төлөвлөлтийн дагуу явуулах, хэрэгжүүлэх
шаардлага тулгарч байна (Schutz, 2001).
CDIO-г хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга
Эмбэддэд сургалтын арга нь CDIO-ийн 8-р стандартын шаардлагыг хангасан
(Идэвхтэй суралцах), байх бөгөөд туршилтын суралцах аргад үндэслэсэн сургах
болон суралцах (цаашид “С&С" гэх) арга болдог. Суралцах явцын эхэн үед
суралцагсдын идэвх санаачлаг болон тэдгээрт тулгамдаж буй саад, бэрхшээлтэй
асуудлууд тодорхой биш, ойлгомжгүй байх бөгөөд цорын үнэн хариулт гэж
байдаггүй байна. Гэвч суралцагч оюутнуудад аливаа асуудлыг шийдэх
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шийдлийн гаргалгааг төлөвлөх, цаашид суралцах дараагийн аргад холбоос
бүхий үргэлжлэл бий болгоход ач холбогдолтой байдаг. Эмбэддэд сургалтын
арга нь CDIO-ийн 3-р стандарт (Нийлмэл хөтөлбөр) ба CDIO-ийн 7-р стандарттай
(Суралцах нийлмэл туршлага) шууд хамааралтай. Эмбэддэд сургалтын аргаар
оюутнууд аливаа үйл явцыг ажиглах, сэтгэн бодохоос гадна тухайн үйл
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжтой болдог. Энэ
арга нь сургалтын уламжлалт аргыг боловсронгуй болгож, онол болон практикийг
хослуулах үйл ажиллагааг дэмжин, оюутан суралцагсдын сонирхлыг татсанаар
инженерийн боловсрол эзэмшүүлэх явцыг бодит амьдралд илүү ойртуулж
өгснөөрөө ач холбогдолтой юм. Эмбэддэд сургалтын арга нь CDIO хөтөлбөр
бүхий эмбэддэд системийн хүрээнд оюутан суралцагсдын өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл, CDIO хөтөлбөр нь Эмбэддэд сургалтын бүх
үе шатанд өрсөлдөөнт чадвар, чадавхыг нэмэгдүүлдэг. Мөн CDIO–ийн
санаачлагын хүрээнд инженерийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд
идэвхтэй байдлаар суралцаж, оролцох шаардлагатай байдаг.
IОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ
Тохиолдолд суурилсан суралцах арга
Тохиолдолд суурилсан сурах аргыг (ТССА) анх АНУ-ын Харвардын Бизнесийн
Сургууль санаачлан боловсруулжээ. Энэхүү аргыг ихэвчлэн онол болон
практикийг хослуулахад ашигладаг байна. Тохиолдолд суурилсан сургалт бол
бодит амьдралд дээр тулгамдаж байгаа асуудлуудыг анги танхимын хүрээнд
оюутнуудын идэвхтэй оролцооны аргаар шийдвэрлэх байдлаар явагддаг.
Инженерийн мэргэжлийн хувьд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд
инженерийн практик туршилтын явцад гарч ирдэг тул бодит нөхцөл байдал дээр
инженерийн аливаа загвар боловсруулахад бэрхшээлүүд тулгардаг. Мөн аливаа
тохиолдолд инженерийн бодит туршлага нь нарийн орчинд хийгддэгээрээ
онцлогтой байдаг. Сурган заах арга зүйн хүмүүс ТССА-ыг хичээл заах явцдаа
сонгож, оюутнуудын бодит амьдралын нөхцөлд шийдвэр гаргах чадварыг
хөгжүүлдэг. Зарим ном сурах бичиг, судалгаанаас харахад (Кториду & Дионисиу,
2011) ТССА-ыг хэрэглэж байгаа багш нар оюутнуудын хичээлийн идэвх, оролцоо,
сонирхол зэрэг нэмэгдэж байгааг ажигласан байна. Өөрөөр хэлбэл олон их, дээд
сургуулиуд тохиолдолд суурилсан сургалтыг дэмжин ажиллаж, бодит амьдралын
дээр багш нарын ажилдаа хэрэгжүүлэх сургах араг зүйн үндсэн зарчим болж
байгааг нотолж байна (Оливер,1999).
Асуудалд суурилсан суралцах арга
Асуудалд суурилсан суралцах арга (АССА)-ыг анх 1969 онд Канадын Манчестерын Их сургуульд нээсэн байна. АССА нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд
чиглэсэн үндсэн зарчмаар явагддаг үйл явц юм. АССА-ад суралцаж байгаа
оюутнууд аливаа асуудлын талаар ямар мэдлэгийг олж авах, түүнийг яаж
ашиглах, үр дүнтэй мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, мэдээлэлд яаж системтэйгээр
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дүн шинжилгээ хийх, аливаа асуудалд зохих тайлбартайгаар оновчтой хариулт
өгөх, асуудалд хэрхэн хандах, мэдээллийн талаар ойлголт олж авах явцдаа
түүнд үнэлгээ яаж өгөх, мэдлэгийг хэрхэн ашиглах, асуудлыг мэтгэлцээн
байдлаар яаж шийдвэрлэх зэрэг чадварт суралцдаг. АССА-г ашиглан
инженерийг сургахдаа олон талт үйл ажиллагааг шийдвэрлэгддэг нийлмэл
асуудлыг тодорхойлох шаардлагатай байдаг бөгөөд тухайн даалгаврыг зөв
оновчтой байдлаар гүйцэтгэх жишээ загварыг сонгоно. Энэ нь өнөөгийн нөхцөлд
тодорхой хэмжээнд тулгамдаж байгаа асуудал байх ёстой ч ихэнхдээ нээлттэй
бодит амьдралын жишээ асуудал байна (Пардо, 2014). АССА нь түгээмэл
чадварыг эзэмшүүлэх инженерийн сургалттай хавсарсан байдлаар явагдаж
болно. Иймд АССА-д харилцааны соёл, эрдэм шинжилгээ судалгаа, багийн
болон өөрөө өөрийгөө үнэлэх зэрэг чадваруудыг авч үздэг(Цунха, ба бусад.,
2013).
Төсөлд суурилсан суралцах арга
Төсөлд суурилсан суралцах арга (ТӨССА) нь оюутанд бодит амьдрал дээр
тулгамдаж буй асуудалд зохих шийдвэр гаргах чадвар олгох зорилготой.
Суралцагчид энэ хэлбэрийн сургалтаар асуудалд дүн шинжилгээ хийх явцын
удирдамжийн дагуу бусад ижил төстэй асуудлуудыг судалж асуудлыг
шийдвэрлэх зөвлөмж гаргадаг. ТӨССА нь судалгаа шинжилгээ, хамтын үйл
ажиллагаа, үйл явц зэргийг дэмжих, технологийг үйл явцдаа ашиглах, үйл явцын
үр дүнд гарсан эцсийн бүтээгдэхүүнийг түгээх зэрэг байдлаар явагддаг. Төслийн
хэрэгжилтийн явцад оюутны идэвхтэй оролцооны аргаар тэдний өөрсдийн үзэл
бодлоо илэрхийлэх боломж олгодог байна. Төсөлд үндэслэсэн сургалтаар
оюутнууд системийн нарийн үйл явцыг танин мэдэх, үүний үр дагаврын талаарх
мэдлэгээ өргөжүүлдэг байна (Венгрович, ба бусад., 2014). ТӨССА нь бодит
амьдралын бодит хугацаанд суралцагчдад суралцах боломжийг бүрдүүлж,
сурсан мэдлэгээ насан туршийн боловсрол эзэмших явцдаа хэрэглэх нөхцөлөөр
хангадаг байна (Дори & Силва, 2010).
ТССА, АССА, ТӨССА-ын хоорондын хамаарал
Дээр дурдсанаар, АССА, ТӨССАзэрэг сургах үндсэн аргууд оюутан төвтэй
явагдах бөгөөд бодит амьдралын асуудалд үндэслэн явагддаг. Эдгээр сургалтын
үед оюутнууд идэвх, санаачлалтай суралцаж, хичээлийн явцад олж авсан
мэдлэгээ бусадтайгаа хуваалцдаг. Гэхдээ эдгээр аргууд хоорондоо ялгаатай.
Ялангуяа, ТССА-ын аргаар тодорхой тохиолдолд суурилж хичээл явагддаг.
АССА-ын арга философийн үндэслэлтэй тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх
байдлаар явагдана. Сургалтын хэлбэр нь тулгамдсан асуудлаар илэрхийлэгддэг
байна. Харин ТӨССА-ын арга үүний эсрэг төслийн хүрээнд тулгамдаж буй
асуудлыг шийдвэрлэх аргад суралцуулдаг байна. Сургалтын хэлбэр нь энэ үед
хөтөлбөр, төсөл байдлаар илэрхийлэгдэнэ. ТӨССА-ын зорилтууд АССА-ын
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зорилтуудтай төстэй боловч АССА нь мэдлэгийн хэрэглээнд тулгуурладаг бол,
ТӨССА нь мэдлэгийг олж авахад чиглэсэн байдгаараа ялгаатай байна.
СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА БА ӨНӨӨГИЙН АСУУДЛУУД
Эмбэддэд системын сургалтын онцлогууд
Эмбэддэд систем нь өнөө цагт мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн бүхий л
салбар болох, холбооны сүлжээ, автомашин, хэрэглээний электроник зэрэг
салбарт ашиглагдаж байна. Системийн нөхцөл шаардлагын дагуу тэжээлийн
хэрэглээг багасгах, хадгалах багтаамжийг ихэсгэх зэрэг системийн үр ашигтай
байдлыг сайжруулах зорилгоор Эмбэддэд системийг хялбаршуулан
боловсронгуй болгосон арга юм. Эмбэддэд системийн загварын хувьд
туршилтын драйверын өвөрмөц програм, түүний хэрэглээ тодорхой
шаардлагуудын дагуу боловсруулагдсан байх шаардлагатай байдаг. Жишээ нь,
LCD гэх зэрэг програм боловсруулахын тулд “touch screen” буюу мэдрэгчтэй
дэлгэцийн бүтцийн зарчим болон технологийг бид мэдэх шаардлагатай болдог.
Дээрх байдлуудад үндэслэн, "Эмбэддэд систем” харьцангуй нарийн нийлмэл
байдлаар явагддаг сургалт учир оюутнууд шаардлагатай онолын болон
практикийн нарийн мэдлэгийг өмнө нь урьдчилсан байдлаар олж эзэмшсэн байх
шаардлагатай (Фэн, ба бусад.,2012). Оюутнууд Эмбэддэд системийн сургалтын
үр дүнд програм хангамж, бүтэц зохион байгуулалтаар зарим судалгаа
шинжилгээ явуулж, олон талын өргөн хүрээний мэдлэгийг нарийн дүрэм,
зааврын дагуу эзэмшин олж авдаг байна. Ингэснээр оюутнууд нь инженерийн
програм хангамжийн талаар нарийн мэдээлэлтэй болж, Эмбэддэд системийн
мэдлэг эзэмшин, Эмбэддэд системийг аргачлалыг боловсруулах, түүний мастер
загварыг бүтээх, Сургалтын Нийлмэл Туршилтын аргачлалыг боловсронгуй
болгоход суралцдаг.
Практикийн өнөөгийн үйл ажиллагаа болон тулгамдсан асуудлууд
Энэхүү сургалтын аргыг БНХАУ-д өргөн хүрээнд хэрэглэж байгаа бөгөөд өнөө
үеийн сургалтын уламжлалт аргуудын нэг болсоор байна. Тус сургалтын арга нь
өргөн хүрээний мэдээлэлтэй нэг мэдээлэгчээс (хичээл зааж байгаа багш) өргөн
хэмжээний мэдээлэл хүлээн авах олон хүлээн авагчид руу (оюутнууд руу)
шилжсэн байх зарчимд үндэслэсэн бөгөөд өөрөөр хэлбэл оюутан хүн сургалтын
үр дүнд сургалтын үр шимийг багшаас хүртэх байдлаар явагдах сургалтын
уламжлалт арга юм. Гэхдээ энэхүү сургалтын зарим сул талуудыг анхаарах
шаардлагатай (Пардо, 2014): оюутнууд юунд суралцсанаа бага санадаг; олж
авсан мэдлэг нь бодит мэдээ мэдээллээс багассан байдаг ч тэд аливаа тусгал
болон шүүмжлэлийг төсөөлдөггүй; бусад нөхцөл байдал ба түүнтэй холбоотой
мэдээллийн уялдаа холбооны хамаарлын талаар ойлголтгүй байх нь элбэг
байдаг байна. Бүх оюутнууд ижил мэдээлэл авч, ижил арга зүйгээр ижил орчинд
суралцдаг. Мөн оюутнууд хичээлийн сурах бичиг болон хичээл зааж байгаа багш
нараасаа зөв болон буруу олон хариултуудыг авч дассан байдаг. Иймд бидэнд
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нийгэм, үйлдвэрлэлийн бодит байдалд үндэслэн энэ уламжлалт сургалтын арга
барилаас зайлсхийх шаардлага тулгарч байна.
САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ АРГА ЗҮЙ БОЛОН ТУРШИЛТЫН СУДАЛГАА
Ченгдугийн Мэдээлэл Технологийн Их Сургуулийн Эмбэддэд системийн
сургалт
Зорилтот оюутнуудын бүлэг нь Ченгдугийн Мэдээлэл Технологийн Их
Сургуулийн электроник болон мэдээллийн инженерийн мэргэжлийн 34 оюутнаас
бүрдсэн. Оюутнууд эмбэддэд системийн хичээлийг сургалтын жилийн 3 дахь
семестрт заавал үзэх хичээл болгон суралцсан. Эмбэддэд системийн сургалтыг
16 удаагийн 90 минутын хичээлээр явуулсан бөгөөд 16 цагийн 5 дадлагыг
явуулсан. Хичээлийн бусад цагаар оюутнууд хөтөлбөрийн загвар боловсруулах,
бие даалтын даалгаврыг хийж гүйцэтгэсэн.
Лекц хэлбэрээр явуулах тохиолдолд суурилсан суралцах арга (TCCA)
Инженерийн төслийн мэдлэг олгох нь оюутнуудын сонирхлыг илүү татдаг бөгөөд
тэднийг илүү идэвхтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг (Ду, ба бусад., 2013).
Оюутнууд сургалтын явцад илүү өргөн хүрээний мэдлэг, мэдээлэл олж авахын
тулд тодорхой тулгамдаж буй асуудал дээр ажилладаг. Оюутнууд нийлмэл
төсөлд суурилсан сургалт нь хэсэгчилсэн үйл ажиллагаа дээр суралцахтай
харьцуулахад цогц, системчлэгдсэн мэдээлэл, мэдлэгийг эзэмших нөхцөл
бүрддэг. Иймд нэг ангийн хэмжээнд оюутнуудыг бие даасан суралцах сэдвийн
(модуль) загвар боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор жижиг төсөл болгон
хуваадаг. Сэдэв бүрд нэг эсвэл хэд хэдэн модулийг хэрэгжүүлэхээр зорилт
дэвшүүлдэг. Энэхүү аргын дагуу нэг ангийн хүрээнд оюутнуудад лекцийг
тодорхой сэдвүүдээр зааж инженерийн жижиг тохиолдлууд дээр (Хүснэгт 1-т
харуулснаар) ажиллуулж жижиг төсөл хэрэгжүүлэх байдлаар сургалтыг
явуулдаг. Төслийн жижиг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэрэгжүүлэх явцад хичээлийн
онолын мэдлэг болон төслийн зарим үндсэн чиг үүргүүдийн талаарх нэгдмэл
мэдээлэл өгөх байдлаар хичээлийг явуулахад анхаарах ёстой. Үүнээс гадна
тохиолдлуудыг жижгээс томруу чиглэсэн байдлаар хэрэгжүүлснээр оюутнуудын
урам зориг, дур сонирхлыг хөгжөөн дэмжиж тэдэнд тулгарч болзошгүй
бэрхшээлээс зайлсхийх ач холбогдолтой юм. Жишээ нь бидний туршилтын
сургалтаар “Автомат хөшигний алсын удирдлага” төслийн загвар дээр
оюутнуудыг ажиллуулснаар тэдэнд системийн шаардлага болон түүний
бүрэлдэхүүн хэсгийн талаар мэдлэг өгч, загвар дээр дүн шинжилгээ хийх боломж
олгодог. Мөн асуудлын бүтцийг задлан тодорхойлох, LCD-ийн дэлгэцэд фонт
ачаалах тухай Харвардын бүтцийн онолыг танилцуулж, тоон сүлжээний
дамжуулалтын үүрэг, эхлүүлэх-зогсоох хяналтын моторын GPIO–ийн талаар
тайлбарлаж өгсөн. Мөн түлхүүрээр моторын тасалдлыг удирдан хянах
аппликэйшн, бодит хугацаан дахь харилцаа болон хяналтын асуудлууд,
удирдлагаар хугацааг зохицуулах, хөшигний алсын удирдлагын тусламжтайгаар
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эцсийн хүлээн авагчтай харилцан холбогдох аргыг тайлбарлах зэрэг орсон. Иймд
1-2 ангид сэдэв тус бүрээр нэг практикийн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа лекц
уншсанаар амьдрал дээр тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдэхэд нь мэдлэг
олгох замаар сургалтыг явуулсан. Үүний үр дүнд багш нь оюутны онолын
мэдлэгийг нэгтгэн дүгнэж, орхигдсон дутуу мэдлэгийг нэмж олгох байдлаар
хичээлийг заасан явуулсан.
Хүснэгт 1. Санал болгож буй тохиолдол болон анги тус бүрт лекцээр өгөх асуудал

1

Лекцийн
сэдэв
Суурь
системийн
танилцуулга
ба CortexM3-ийн бүтэц

2

Development
tools Арга
аргачлалыг
боловсруулах
ба програмын
загвар

3

Микро
програм
хангамж

4

Гаралт ба
оролт

5

Асуудлын
менежмент

Холбогдох мэдлэг
1. Суурь системийн онцлог
2. ARM-ийн танилцуулга ба
cortex-M3
3. Ой санамж ба автобусны
бүтэц
4. Bit-band арга
5. Бага тэжээлийн горим
1. АRM төслийн бүтэц
2. Төслийн хүснэгт
3. Боловсруулалтын
нийлбэр аргын хэрэглээ
4. Салгалтын түгээмэл
аргууд ба програмчлах
аргууд
5. МDK and Proteus
хавсарсан арга
6. Чип флаш програмчлал
1. ARM хэлний програмын
тохиргоо хийх
2. STM32 микропрограм
3.Cortex програм
хангамжийн интерфейс
стандарт: CMSIS
4. Суурь системийн C
хэлний програмчлал
1. GPIO
2. Гаралтын хөшүүрэг
3. Үйлдэл болон бүтцийг
тусгаарлах
4. Энгийн интерфейс
товчлуур
5. Агшингийн товчлуурын
даралт
1. Системийн хуваарь ба
үйл ажиллагааны үндсэн
ойлголтууд
2. Суурин машин
3. Тасалдал
4. Тасалдалтыг хэрхэн хянах
вэ
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Хэлэлцүүлгийн
хэсэг
C1. Автомат
хөшигний алсын
удирдлага
C2. LCD фонтын
ачаалал

Асуудлуудыг
судлах
Q1. Эмбэддэд
системийн ойлголт
Q2.Bit-band-ийн дүр

C3.LED флаш
дэлгэц

Q3.Төслийн
хүснэгтийн үйл явц
түүнийг
боловсруулах арга
Q4.Програмчлалын
модель

C4.Үйл
ажиллагааны
статусын үзүүлэлт

Q5. Суурь
системийн болон C
хэлний стандартын
ялгаа

C5. Эхлэхезогсоох
моторын
удирдлага
C6.Асар

C7. Гар удирдлага

Q6. Процессын
товчлуур
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6

Хугацаа

7

Алсын зайтай
харилцах

8

ADC and DMA

1. Ерөнхий хугацаа (TIMx)
2. Импульсийн зурвасын
модуляц (PWM)
3. Цаг хугацааны
хэмжигч(WDT)
4. Бодит хугацаан дахь цаг
(RTC)
1. Өргөн зурвас
2. Харилцах арга
3. Зах хязгаарыг тогтоох,
нэгдмэл харилцаа
1. ADC ажиллах горим
2. ADC тасалдал
3. Мэдрэгч
4. DMA-ын үйл ажиллагаа ба
бүтэц

C8.Хугацааны
удирдлага
C9. LED гэрлийн
удирдлага

C10. Алсын
удирдлага
C11.Температурын
хэмжигч
C12. Хүрэлцэх
мэдрэгчтэй дэлгэц
C13. Гэрлийн
мэдрэгч ба
дохионы хүлээн
авалт

ТССА-ны үндсэн асуудлуудад жишээний загвар боловсруулах болон жишээ
сонгох зэрэг ордог. Сургалт явуулах багш нь сургалт эхлэхээс өмнө сургалтын
агуулгатай холбоотой мэдээлэл цуглуулж жишээний загварыг боловсруулдаг.
Иймд тухайн жишээний онцлог шинж чанарууд нь оюутнуудын мэдлэгийн
хүрээнд нийлэмжтэй, ойлгомжтой байх шаардлагатай ба сэдвийн агуулгыг хэт
хүнд биш байхаар сонгох хэрэгтэй болдог байна. Өөрөөр хэлбэл оюутнууд
багшийн сонгосон тохиолдолд дээр ажиллахаас айж зайлсхийх асуудал
гаргахгүй байх хэрэгтэй.
Онолын болон үндсэн зарчмын асуудалд суурилсан суралцах аргаар
хандах
Сургалтын арга зүйн үүднээс асуудалд суурилсан сургалтын явцад багш онолын
үндсэн ойлголтуудыг оюутнуудад өгдөг. Багш нар оюутнуудад үндсэн мэдлэгийг
олгохын тулд түгээмэл тохиолддог асуудлуудыг тайлбарлаж, жишээ нь
Эмбэддэд системийн зарчим, процессын товчлуурын үйл ажиллагаа гэх зэрэг
Хүснэгт 1-т харуулсан туршилтын сургалтын зарим асуудлуудыг танилцуулдаг.
АССА-ын стратегийг олон аргаар хэрэгжүүлэх боломжтой ба энэ нь оюутнуудын
тооноос хамаардаг. Бидний аргачлал дараах 8 үе шатнаас бүрдсэн. 1) Оюутнууд
загвар даалгаврыг унших; 2) Асуудлуудыг эрэмбэлэн жагсаах; 3) Хэвлэлийн тойм
уншиж хайлт хийх, мэдээ цуглуулах гэх зэрэг сурах идэвхтэй процесс явуулах; 4)
Хэлэлцүүлэг ярилцлага явуулах, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, туршилтын
схем зохиох; 5) Мэдээлэл, мэдлэг олж авах ба судалгаа шинжилгээ явуулах; 6)
Үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэлт боловсруулан бичих; 7) Үр дүн, дүгнэлтүүдээ олон
нийтэд танилцуулах; 8) Шүүмж, хэлэлцүүлэг явуулах.
Практик сургалтаас төсөлд суурилсан суралцах аргаар хандах
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Тохиолдолд болон асуудалд суурилсан сургалтын явцад оюутнууд мэргэжлийн
талаарх мэдлэг эзэмшдэг ч практикийн өргөн хэрэглэгддэг мэдлэгийг төдийлөн
бүрэн олж авч чаддаггүй. Иймд оюутнуудад зориулсан практикийн бусад
сургалтуудыг явуулах шаардлага гарч ирдэг. Өмнө нь дурьдсантуршилтын болон
хөтөлбөрийн загвар боловсруулах сургалтууд нь Төсөлд суурилсан сургалтын
арга юм. Энэ аргын үндсэн зорилго нь анги, танхимын орчинд лекцийн хэлбэрээр
хичээл зааж хичээлийн сэдвийн агуулгыг оюутнуудад хялбар ойлгомжтой
байдлаар тайлбарлах арга хэдий ч оюутнуудад CDIO хөтөлбөрийн тухай,
нөөцийн менежмент, багаар ажиллах чадвар, харилцаа хандлага гэх зэрэг
мэдлэг, мэдээлэл шаардлагатай болдог байна. Туршилт бүрийг жижиг төсөлд
суурилсан сургалтын хэлбэрээр явуулдаг. Жишээ нь Хүснэгт 2-т харуулснаар
матриц гарын удирдлагатай хронометр, дулааны хэмжигч гэх мэт. Эдгээр жижиг
төсөлд суурилсан сургалтын арга нь сургалтын хоёр болон түүнээс дээш
сэдэвтэй уялддаг.
Хүснэгт 2. Туршилтын хичээлүүд дээр санал болгож буй жижиг төслүүд
Д/д
1

2
3

4
5

Лабораторийн төслийн асуудлууд

Холбогдох
сэдвүүд

4 LED-оор гэрлийн янз бүрийн нөлөөлөл
үүсгэх (нэг нөлөөллөөс нөгөө нөлөөлөл
рүү хувиргахдаа товчлуур дарах)
Тоон давтамж хэмжигч ( хэлбэлзэл: 1020000Hz)
Матриц гар болон LCD дэлгэцээр
удирддаг хронометр
Дата-логийг процессор луу дамжуулах
(серийн харилцаа)
Дулааны хэмжилт (I2Cд мэдрэгчийн
удирдлагатай гадна санамж ойтой.
Хэрэгцээтэй тохиолдолд хадгалагдсан
мэдээлэл процессор луу илгээгдэнэ
(серийн харилцаа)

Ашиглах модуль
Оролт/Гаралтын порт; таймер

Лекц 2,4,6
Лекц 3,5,7

Лекц 1,4,7
Лекц 3,5,7

Лекц
1,3,5,7,8

Тасалдал; CCP модуль
(Илрүүлэлт)
LCD
дэлгэц;
CCP
модуль (харьцуулалт);
Матриц гар
USART модуль (синхрон
бус харилцаа)
SSP модуль (I2C); USART
модуль; гаднах хэсгүүд
(дулааны мэдрэгч, EPROM ой
санамж,...)

Ийм аргаар оюутнуудад лекцээр өгсөн онолын мэдлэгийг практикт нэвтрүүлэх
нөхцөл бүрдэж улмаар шинээр эзэмшсэн мэдлэг чадвараа бодит амьдралын
асуудал дээр ашиглах чадварыг сайжруулдаг. Оюутнууд туршилтын явцад дүн
шинжилгээ хийх, туршилтын аргад суралцах зэрэгт боломжтой болдог ч
инженерийн бүх онолыг олж авах боломжгүй байдаг байна. Иймд энэ асуудлыг
шийдэхийн тулд оюутнууд төслийн загвар боловсруулах хэрэгцээ гарч ирнэ.
Жишээ нь MP3 тоглуулагч, энгийн тоон зургийн цомог, алсын удирдлагатай
тоглоомон машин, PID термостат, алсын зайны удирдлагат систем, гэх мэт.
Эдгээ загварууд нь хугацааны менежмент, өвөрмөц үзүүлэлт гэх зэрэг төслийн
менежментийн нийлмэл байдлыг бүрдүүлсэн байдаг. Бид оюутнуудын туршлага,
мэдлэг, сонирхлын түвшинд чиглэсэн заах арга зүйн хөтөлбөртөө төслийн хэд
хэдэн сэдвүүдийг багтаан боловсруулсан. Оюутнуудад багаар ажиллах,
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асуудлын менежмент гэх зэрэг сэдвүүдийг мэдлэг эзэмшүүлэх зорилгоор 3-4
оюутнуудыг нэг багт байхаар хэд хэдэн багт хувааж ажиллуулсан. Санал
болгосон төсөл дээр ажиллаж дууссаны дараа баг бүрээс гишүүн төлөөлж
багшид тухайн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар танилцуулж ярилцана.
Мөн оюутан багшийн асуусан асуултад холбогдох хариултуудыг өгдөг. Улмаар
багаар хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг боловсруулан бичдэг. Энэ боловсруулсан
практикийн ажлын тайландаа багийн гишүүд асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн
талаар бичиж онол, практикийн холбогдох асуултуудад зохих хариултуудыг
тайлбартайгаар тусгана. Ийм аргаар оюутнууд дадлагын хичээлийн тайлан
бичихийн тулд лекцээр заасан хичээлийн сэдвийн ойлголтуудын талаарх
тайлбарын гаргалгаа гаргадаг. Оюутнуудын мэдлэг, чадвар дээшлэн хөгжихөөс
гадна энэ арга нь оюутнууд номоос хуулах асуудлаас сэргийлж энэ байдлыг
хялбар аргаар илрүүлэх боломжтой болдог (Ариас, ба бусад., 2010).
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Цаашид сургалтын аргыг шинэчлэх түүнийг үнэлэхийн тулд бид сургалтын тандалт судалгааг
Likert-scales -ээр хийх санал дэвшүүлж байна: 1 (хамгийн баг)-ээс 5 (хамгийн их) хүртэл
оноогоор үнэлэх аргыг танилцуулж байна. Бид Эмбэддэд системийн сургалтад
34 оюутныг хамруулж судалгаа явуулсан. Эдгээр оюутнуудаар санал болгосон
аргын талаарх нэргүй асуулга бөглүүлж асуулт судалгааны үр дүн, үнэлгээг
Хүснэгт 3-т ба асуулт бүрийн үнэлгээг Зураг 1-т тус бүр харуулав.

1
2
3
4
5
6
7
8

Хүснэгт 3. Үнэлгээний асуултууд
Үнэлгээний асуултууд
Ерөнхий сургалтын арга,CDIO санаачлаг нь уламжлалт сургах аргаас илүү арга;
Эмбэддэд сургалт нь надад суралцах аргад илүү санаачлагатай хандах боломж олгож
миний суралцах идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлсэн;
Эмбэддэд системд эмбэддэд сургалтыг нэвтрүүлснээр лекцэд суух сонирхлыг
нэмэгдүүлсэн;
ТССА, АССА –ууд сургалтын онолын мэдлэгийг ойлгоход тус дэм үзүүлсэн;
Практикийн сургалтаар сэдэв бүрийг агуулгыг заалгаснаар лекцийн хичээлээр өгсөн
мэдлэгийг ойлгуулан баталгаажуулсан;
Эмбэддэд сургалт бол минийбагаар ажиллах, илтгэх ур чадвар зэрэг техникийн бус
чадваруудыг сайжруулсан
Эмбэддэд системд эмбэддэд сургалтыг хэрэглэснээр миний сурлагын идэвхийг
сайжруулсан;
Манай ангийн профессор эмбэддэд сургалтын дагуу бидэнд хичээл заагаасай гэж би хүсч
байна.
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Зураг 1. Судалгааны үр дүн

Судалгааны эцэст суралцагчдаас цуглуулсан хариултуудын ихэнх нь эерэг
хариултууд байсан ба бүх хариултуудын дундаж үнэлгээ 3.94 оноотойгоор
дүгнэгдсэн. Нэг дэх асуултуудын нийт үнэлгээгээр уламжлалт аргаас илүү гэж
хариулсан нь 100% байв; Асуулт 6-д судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь эмбэддэд
сургалт нь тэдний техникийн бус (харилцаа, багаар ажиллах, төлөвлөх чадвар)
болон техникийн чадваруудыг сайжруулж бодит амьдралд тулгарсан асуудлыг
шийдэх чадварт бүтээлчээр ашиглах боломжтой гэж хариулсан; Асуулт 3, 4, 5
болон 8-д оюутнуудын ихэнх нь Эмбэддэд сургалт нь зөвхөн сургалтын
материалыг ойлгохоос гадна түүний хэрэглээн таалагдаж байгааг илэрхийлсэн;
Асуулт 2 ба 7-ийн хариултыг дүгнэхэд тус сургалт нь оюутнуудын сурах идэвх,
санаачлагыг идэвхжүүлсэн арга ба сургалтын бүх арга зүйн хүрээнд эдгээр
чадварууд багтаасан байна гэж дүгнэлт өгчээ.
ДҮГНЭЛТ
Эмбэддэд сургалт бол CDIO-ийн санаачилга дээр үндэслэсэн төсөл хөтөлбөрт
тулгуурласан багийн ажлаар хэрэгжих бодит амьдралын тохиолдол бүхий
асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой суралцагсдын түгээмэл болон техникийн
чадварыг “хийж суралцах“ замаар хөгжүүлэх CDIO-ийн санаачилгаар явагдах
“Заах & Суралцах” сургалтын арга зүйн нэг загвар юм. Гэхдээ энэ эмбэддэд
сургалтын аргыг дан ганцаар хэрэгжүүлбэл сургалтын хэлбэр болон
хөтөлбөрийн онцлогоос хамаарч хүссэн үр дүнд хүрэх боломжгүй байдаг. Бидний
сургалтын арга зүйн туршлагаас авч үзэхэд Эмбэддэд сургалтад ТӨССА, АССА,
ТССА-ыг хослуулан хэрэгжүүлбэл, өөрөөр хэлбэл лекцийн хичээлээр ТССА-ыг,
онолын болон дадлагын мэдлэгийн АССА-ыг, туршилт болон хөтөлбөрийн
загвар боловсруулахад ТӨССА-ыг нэвтрүүлснээр Эмбэддэд сургалтын
аргачлалын хүрээнд оюутнуудын суралцах идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэх,
тэдний ур чадварыг дээшлүүлэх, шинийг санаачлах, харилцаа хандлага болон
багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж цаашид инженерийн мэргэжилтний ур
чадварыг бий болгоход ач холбогдолтой. Мөн энэ арга нь CDIO-ийн инженерийн
шинэчлэлийн, үр дүнтэй арга гэдэг нь нотлогдсон болно. Эмбэддэд сургалтын
аргыг мөрдөж буй багш нарын өмнө тулгарах түгээмэл асуудлуудын нэг нь
оюутнуудыг идэвхжүүлэн сэдрээх загвар жишээг олж хайх явдал юм. Түүнчлэн
“Заах & Сурах” үйл явцад тохиромжтой эмбэддэд сургалтын аргыг сонгон
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хэрэгжүүлэх нь төлөвлөсөн ажлыг зохих хугацаанд нь, бүрэн бэлтгэлтэй, өргөн
хүрээний оролцоотойгоор явуулж, багийн тогтмол хяналтын дор эргэх холбооны
зарчмаар шуурхай явуулна.Цаашид бид эмбэддэд сургалтад хамрагдаагүй ижил
мэргэжлийн оюутнуудын дунд харьцуулсан дүн шинжилгээ явуулж үр дүнгийн
харьцуулалтыг хийнэ. Үүний үр дүнд Эмбэддэд сургалтын аргын хэрэгжилтийн
талаарх илүү дэвшилтэт саналуудыг тодорхойлж, цаашид хэрэгжилтэд тусгах,
сургалтын уламжлалт аргыг сайжруулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулах болно.
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ИНЖЕНЕРИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙН ОЛОН УЛСЫН
ШААРДЛАГА
Robyn Paul, Ron J Hugo, Lynne Cowe Falls
University of Calgary, Schulich School of Engineering
ХУРААНГУЙ
Нийгэм болон байгууллагын динамик өөрчлөлттэй уялдан төгсөж байгаа
инженерээс хүлээгдэж буй онцлог шинжүүд мөн өөрчлөгдөж байна.Инженер
мэргэжлээр төгсөгчийн онцлог шинж, чадамжид тавигдах шаардлага
шинэчлэгдэж байгаатай уялдан дэлхий даяартүүнийг шинэчлэн сайжруулахаар
ажиллаж байгаа билээ.Эдгээр зохицуулалт нь инженерийн хөтөлбөрийн
хүлээгдэж буй үр дүнд инженерийн боловсролын байгууллагуудыг чиглүүлэх юм.
Энэ судалгааны зорилго нь төгсөх инженерүүдийн олон улсад нийтлэг онцлог
шинж шаардлагуудыг тодорхойлох явдал юм. Төгсөгчдийн онцлог шинжийг
тодорхойлохын тулд дэлхийн 17 зохицуулах байгууллагаас удирдамжийг
цуглуулсан. Үндсэн бүлгийн өгөгдлийг буурах дарааллаар агуулгын дүн
шинжилгээ хийсэн. Инженерийн төгсөгчдийн онцлог шинжийг таван ерөнхий
сэдвээр тодорхойлсон: үндсэн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар, асуудал
шийдвэрлэх байдал, олон талт ажиллаж чадвар /хөрвөх/ болон загварчлал хийх.
Эдгээр таван бүлгийг 21 ангилалд хуваасан ба эдгээр сэдэв, ангиллаас анализ
хийхдээ олон улс орнуудыг багтааснаараа ач холбогдолтой болсон. CDIO
хөтөлбөрийн ангиллуудыг харьцуулан үзэхэд Олон улсын магадлан
итгэмжлэлийн байгууллага CDIO хөтөлбөртэй ижил төстэй онцлог шинжүүдийг
хэрэглэж байгаа ба тэдгээрийн хоорондох хамаарал нь өндөр түвшинтэй байна.
CDIO хөтөлбөр болон төгсөгчдийн онцлог шинжийг хоёуланг нь хөгжүүлэхийн
тулд улс орон бүр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг урьдаас мэдэх ёстой.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Graduate Attributes, Washington Accord, Qualitative Content Analysis, CDIO
Syllabus, Standards: 2,3
ТАНИЛЦУУЛГА
Cүүлийн хэдэн арван жил бидний өдөр тутмын амьдралд технологийн нөлөө
нэмэгдсээр байгаа (Brynjolfsson & McAfee, 2014) бөгөөд үүрэг хариуцлага, ач
холбогдол нь нэмэгдэхийг хирээр инженерийн мэргэжилрүү хошуурах болсон.
Инженерийн мэргэжил болон үйл ажиллагаа нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн
буй орчны системд нөлөөлөх нөлөөлөл, инженерийн бүтээлч байдлын түвшинг
тооцвол инженерийн боловсрол нь олон улс болон үндэсний тэргүүн эгнээнд
байна (NAE, 2007; Seeley, 1999). Жишээ нь 1984 онд US Engineer Bernard Gordon
Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu University of
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Information Technology, Chengdu, Sichuan, P.R. China, June 8-11, 2015.
Танилцуулж (Gordon, 1984) Инженерийн Боловсрол Европын Нийгэмлэг
(European Society for Engineering Education (SEFI)) тэмдэглэснээр техникийн
мэдлэгийг инженерийн оюутнуудад заах нь чухал ч мэргэжлийн инженерт
хандлага, ур чадвар чухал ач холбогдолтой гэсэн байна. Gordon хэлэхдээ
дэвшилтэт технологи болох инженерийн сургалтын хөтөлбөр нь улс орны алсыг
харсан, болзошгүй байдлыг урьдаас тооцоолсон байх шаардлагатай. Gordon
хэдэн арван жилийн турш инженерийн боловсролын хөтөлбөрийн ач холбогдол,
ижил төстэй байдалдсудалгаан хийж нэгдмэл well-rounded curriculum
хөтөлбөрийг санал болгосон. (Goldberg &Sommerville, 2014; McKenna, Froyd,
&Litzinger, 2014; McMasters, 2004). Gordon-ий (1984) инженерийн боловсролд
техникийн мэдлэг (the liberal arts degree of the 21st century, as McMasters (2004)
imagined) шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч олон улсын алсын харааг
тодорхойлон түүнтэй холбон Олон улсын инженерийн нийгэмлэг (IEA) үндэстэн
даяар хэрэглэх инженерийн мэргэжлээр төгсөгчдийн онцлог шинжийн
жагсаалтыг тогтоож өгсөн. Олон улсын инженерийн холбоо Вашингтоны гэрээнд
гарын үсэг зурснаар инженер мэргэжлээр төгсөгчдийн онцлог шинжийг хөгжүүлэн
үр дүнд суурилсан магадлан итгэмжлэлийг шалгуурыг боловсруулан ашиглах
боломжтой болсон (IEA, 2014).Эдгээр шалгуур нь олон улсын хамтын ажиллагаа,
дэлхий нийтийг хамарсан хөдөлгөөн болон ажлын байрыг нэмэх,тэднийг нэгтгэх
механизм болсон. Олон улсын инженерийн нийгэмлэгийн төгсөгчдийн онцлог
шинжүүд нь нийтлэг байх боловч гарын үсэг зурсан талууд төгсөгчдийн онцлог
шинжийг нөхцөл байдлынхаа хүрээнд тохируулан өөрчлөх боломжтой.
Асуулт: Инженерийн төгсөгчдийн хүлээгдэж буй нийтлэг шинж чанарууд, олон
улсад хөгжиж байгаа процесс юу вэ? Энэхүү өгүүлэл энэ асуултад эхнээсээ
төгсгөл хүртлээ хариулах бөгөөд төгсөгчдийн онцлог шинжүүдийг гарын үсэг
зурагдсан Вашингтоны гэрээ болон тогтмол харьцуулсан арга хэрэглэн агуулгын
шинжилгээ хий нэг бүрчлэн тодорхойлох болно.Энэ процессын дүнд
тодорхойлогдсон онцлог шинжүүдийн нийтлэг сэдэв, ангилал бий болно.
Өгөгдлийн давтагдах харьцаанд дүн шинжилгээ хийж эдгээр онцлог шинж олон
улсад батлагдсан болохыг илэрхийлнэ.
СУУРЬ СУДАЛГАА
Төгсөгчдийн онцлог шинж, түүний хөгжил
Инженерийн хөтөлбөрүүдийг үнэлэх магадлан итгэмжлэлийн шалгуур нь хэдэн
арван жилийн турш хэлэлцэгдэж байгаа бөгөөд албан ёсоор төгсөгчдийн онцлог
шинжийн танилцуулгыг 1996 онд "Desired Attributes of an Engineer " баримт бичигт
хийсэн нь чухал үйл явдал болсон (Boeing, 1996).21-р зууны эхэн үеэс хойш,
инженерийн хөтөлбөрийн төгсөгчид практик түвшний ур чадваруудыг (IEA, 2014)
тодорхойлон олны хүртээл болгосон ба түүнийгээ төгсөгчдийн онцлог шинж гэж
нэрлэсэн. Төгсөгчдийн онцлог шинжийг хөтөлбөрийн үр дүн эсвэл чадамж гэж
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нэрлэдэг. Эдгээр онцлог шинжүүд нь, үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагуудаар
шинэчлэгдэн зохицуулагдах бөгөөд инженерийн хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр
дүн рүү байгууллагуудыг чиглүүлнэ. Үр дүнд суурилсан боловсрол нь
инженерийн боловсролыг сайжруулах мөн сургалтын өөрчлөлтийг хурдасгагч
хүч болсон. (Maranville, O’Neill, & Plumb, 2011). Их дээд сургуулиуд магадлан
итгэмжлэлийн шаардлагыг дагаж мөрдөх, төгсөгчдийн онцлог шинжүүд нь цаг
үедээ тохирсон байх нь чухал. Энэ өгүүлэлд Вашингтоны гэрээнд харьяалагддаг
байгууллагуудын төгсөгчдийн онцлог шинжийг олон улсад тохирсон эсэхийг
судлах зорилготой.
Вашингтоны гэрээ
1989 онд Олон улсын инженерийн нийгэмлэг Нэгдсэн Вант улс, Ирланд, АНУ,
Канад, Австрали, Шинэ Зеланд гэсэн зургаан орны үндэсний магадлан
итгэмжлэлийн байгууллагуудын хоорондын Вашингтоны гэрээ болох олон улсын
гэрээнд гарын үсэг зурсан (IEA, 2014). Вашингтоны гэрээ нь "инженерийн
сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл нь инженерийн мэргэжлийн
түвшинг практикт тодорхойлох байгууллага" гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг
(Hanrahan, 2011). Олон Улсын Магадлан итгэмжлэлийн байгууллага нь өөр өөр
улс орнуудын ижил төстэй хоёр хөтөлбөрийг олон улс инженерийн ажилд
төгсөгчдийг бэлтгэх үйл явцыг ижил түвшинд авч үзэж хүлээн зөвшөөрдөг
(Hanrahan, 2011). Одоогийн байдлаар Вашингтоны гэрээнд гарын үсэг зурсан 17
улс орон байдаг эдгээр гарын үсэг зурсан улс орнуудыг зураг 1-д үзүүлэв.

Зураг 1. Вашингтоны гэрээнд гарын үсэг зурсан улс орнууд

АРГА ЗҮЙ
Чанарын агуулгын анализын аргыг судалгааны зорилгоор ашигласан. Энэ арга
нь дараах судалгааны асуултад хариулт өгдөг: Инженерийн төгсөгчдөөс олон
улсад хүлээгдэж буй нийтлэг онцлог шинж юу вэ? Төгсөгчдийн онцлог шинжийг
тодорхойлсон маш олон тодорхойлолт байдаг. Олон улсад хүлээгдэж буй үр дүнг
ойлгох,
түүнийг
бий
болгох
аргыг
Paton
“sense
making”
гэж
тодорхойлсон.Чанарын агуулгын анализ нь ихэвчлэн судалгааны асуултад
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хариулахын тулд зориудаар өгөгдлийг сонгон судлах, дэлхий дахин түүнийг
хэрхэн авч үзэж буйг тодорхойлох зорилготой (Zhang &Wildemuth, 2009).
Вашингтоны гэрээгээр магадлан итгэмжлэгдсэн 17 улсын байгууллага дээр
суурилан дэлхийн улс орнуудын төгсөгчдийн онцлог шинжийг тодорхойлсон. 17
байгууллагын мэдээллийг Вашингтоны гэрээн дэх веб сайтад өгсөн холбоосоор
оржцуглуулсан (IEA, 2014). Вашингтон гэрээний гарын үсэг зурсан улсуудын
англи хэл дээрх баримт бичгээс төгсөгчдийн онцлог шинжийн тодорхойлолтыг
авсан мөн хөгжлийн төлөв байдал, технологийн чадвар нь ижил түвшинд
байхаар сонгосон. Чанарын агуулгын анализыг цуглуулсан өгөгдөлд бэлтгэх,
зохион байгуулах, тайлан бичих гэсэн3 үе шаттай хийсэн (Elo&Kyngäs, 2008).
Бэлтгэл шатанд тохирох мэдээллийг цуглуулж анализ хийх нэгжийг тодорхойлох
нь чухал юм. Анализын нэгж нь " үзэл баримтлал"-ийг тодорхойлдог ихэвчлэн
үйл үг / Субъектийг агуулсан байна. Дараа нь зохион байгуулах шатанд, анализ
хийх нэгжийг ашиглан төгсөгчдийн онцлог шинжийг тодорхойлно. Жишээ нь
"загварчлах/процесс / хэрэгцээг шаардлагыг хангах", "хэрэгцээ шаардлага /
нийгэм мөн "хэрэглэх / холбогдох анализын аргууд / асуудал" зэргийг агуулсан
байна. 17 орны төгсөгчдийн онцлог шинжийн тодорхойлолтыг нэг бүрчлэн (улс
орон бүрийн 22-69 нийт 704 өгөгдөл) цуглуулан бичсэн. Ижил төстэй
тодорхойлолтуудыг таван үндсэн бүлэг болгож, эцэст нь 21 ангилал, 28 дэд
ангилалд хуваасан. Тайлан бичих шатанд судалгааны үр дүнг хянаж, нэгтгэн
дүгнэнэ. Тодорхойлох процессын туршид тогтмол харьцуулах анализын аргын
асуултуудыг ашигласан. Тодорхойлолт бүр нь дараах байдлаар асууж тогтоосон.
мэдээлэл судалгаа гэж юу вэ?, Энэ ямар ангилалд байна вэ?, энэ тохиолдолд
мэдээлэл үнэн үү? (Glaser, 1978, p. 57). Эдгээр асуултууд мэдээлэл, код, сэдэв
болон ангиллын ялгаатай байдлыг гаргах зорилгоор тасралтгүй харьцуулан
кодлох процессыг удирдаж байсан.
ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Төгсөгчдийн онцлог шинжийг хүснэгт 1-д нэгтгэн үзүүлэв.Төгсөгчдийн онцлог
шинжийн тодорхойлолт бүрд шалгуур үзүүлэлт, үгсийн тоо нь баримт бичгийг
тус бүрийн талаарх мэдээллийг өгнө. Хамгийн урт төгсөгчдийн онцлог шинжийн
жагсаалт нь Нэгдсэн Вант улс 33 шалгуур үзүүлэлт, 433 үгтэй. Хамгийн бага нь
Тайван 8 шалгуур үзүүлэлт, 98 үгтэй (Ирланд 6 шалгуур үзүүлэлттэй байсан
хэдий ч, 113 үгийн урттай байсан). Төгсөгчдийн онцлог шинжийн тодорхойлолтыг
байгууллагуудын оролцоотой хийснийг дурдах нь чухал. Ижил төстэй зарим улс
орны төгсөгчдийн онцлог шинжийг судалж үзсэн. Вашингтоны гэрээ нь
төгсөгчдийн онцлог шинжийн тодорхойлолтын жагсаалтыг дөрвөн орны (India,
Malaysia, New Zealand, and Sri Lanka) хэл дээр үгчлэн буулгасан. Түүнчлэн, Хонг
Конг, АНУ-ын төгсөгчдийн онцлог шинжийн жагсаалт нь өөр хоорондоо ижилхэн
байсан.
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Хүснэгт 1а. Вашингтон гэрээнд гарын үсэг зурсан 17 орны төгсөгчдийн онцлог
шинжийг холбогдох холбоосоор олж авсан өгөгдөл
Улсууд
Төлөөлөгч
Гарын үсэг
Шалгуур
зурсан он
үзүүлэлт/үг
Австрали
Engineers Australia
1989
16 (162)
Канад
Engineers Canada
1989
12 (347)
Хонг Конг
The Hong Kong Institution of Engineers
1995
12 (180)
Энэтхэг
National Board of Accreditation
2014
12 (422)
Ирланд
Engineers Ireland
1989
6 (113)
Япон
Japan Accreditation Board for Engineering
2005
9 (99)
Education
Солонгос
Accreditation Board for Engineering
2007
12 (132)
Education of Korea
Малайз
Board of Engineers Malaysia
2009
12 (227)
Шинэ Зеланд
Institution of Professional Engineers NZ
1989
11 (333)
Орос
Association of Engineering Education of
2012
14 (231)
Russia
Сингапур
Institution of Engineers Singapore
2006
10 (135)
Өмнөд Африк
Engineering Council of South Africa
1999
10 (203)
Шри Ланка
Institution of Engineers Sri Lanka
2014
12 (325)
Тайван (Chinese
Institute of Engineering Education Taiwan
2007
8 (98)
Taipei)
Турк
MUDEK
2011
11 (261)
Нэгдсэн вант улс
Engineering Council UK
1989
33 (433)
АНУ
ABET
1989
11 (135)
Хятад
China Association for Science and
2016
technology
Хүснэгт 1б. Сиднейн гэрээнд гарын үсэг зурсан 10 орны төгсөгчдийн онцлог шинжийг
холбогдох холбоосоор олж авсан өгөгдөл
Улсууд
Төлөөлөгч
Гарын
Шалгуур
үсэг
үзүүлэлт/үг
зурсан он
Australia
Engineers Australia
2001
Canada
Canadian Council of Technicians and
2001
Technologists
Hong Kong China
The Hong Kong Institution of Engineers
2001
Chinese Taipei
Institute of Engineering Education Taiwan
2014
Ireland
Korea
New Zealand
South Africa
United Kingdom
United States

Engineers Ireland
Accreditation Board for Engineering Education
of Korea
Institution of Professional Engineers NZ
Engineering Council of South Africa
Engineering Council UK
ABET

2001
2013
2001
2001
2001
2009

ТӨГСӨГЧДИЙН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙН БҮЛЭГ СЭДЭВ, АНГИЛАЛ
Чанарын агуулга анализын аргыг ашиглан, таван бүлэг өгөгдлийг гаргасан: суурь
мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар, асуудал шийдвэрлэх, олон талт ажиллах /хөрвөх/
чадвартай байх, загварчлал хийх. Эдгээр таван бүлэг сэдвийг 21 ангилалд
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хуваасан үүнийг зураг 2 –т үзүүлсэн (нэмэлтээр 28 дэд ангиллыг хавсралтхүснэгт
А1-д үзүүлсэн). Энэ таван бүлэг нь үндэсний байгууллага,инженерийн онцлог
шинжийн үндсэн чиглэлийг төлөөлнө.
Үндсэн
мэдлэг

Мэргэжлийн
ур чадвар

Асуудал
шийдвэрлэх

Олон талт
ажиллах чадвар

a. Мэргэжлийн
үүрэг
хариуцлага

а. Асуудлуудыг
тодорхойлох

b.Ерөнхий
мэдлэг

b.Мэргэжл
ийн ёс зүй

b.Асуудлуудыг
томъёолох

c.Тоног
төхөөрөмж
хэрэглэх
чадамж

с.Харилцаа

с.Асуудлуудыг
шинжлэх

d.Мэдлэгээ
хэрэглэх
чадвар

d.Инженерийн
нөлөөлөл

d. Мэдээллийг
тайлбарлах

a.Инженерий
н суурь
мэдлэг

е. Насан
туршдаа
суралцах

a.Бие даан
ажиллах

b.Багаар
ажиллах
ШУ-ны бүх
салбар,
орчинд
ажиллах

Загварчлал
хийх
a.Загварчлал хийх
чадвар

b.Хэрэгцээ
шаардлагад
нийцүүлэх
c.Хязгаарлах хүчин
зүйлүүдийг ойлгох

е. Мэдээлэлд
анализ хийх
f. Асуудал
шийдвэрлэх
байдал

Зураг 2. 17 орны төгсөгчдийн онцлог шинжээс гарсан бүлэг сэдэв, ангилал

Төгсөгчдийн онцлог шинжийн ангиллуудын давтагдах харьцаа
Давтагдах харьцааны анализ ангиллуудыг багтаасан хир олон улс байгаа
талаарх ойлголтыг өгдөг. Зураг 3-т Давтагдах харьцааны төсөөллийг харуулсан.
21 ангиллын тав нь (32%) 17 онцлог шинжид орсон байна. Зургаан ангилал
(буюу 31%) нь улс орнуудын 16 нь дурдсан байна. Хоёр ангилал нь маш бага
харьцаатай байсан 4a. Бие даах ажил болон 5б. Хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх
17 орноос зөвхөн 12 орон л багтаасан байсан. Зураг 3-т үзүүлсэн таван ангиллыг
17 байгууллага төгсөх инженер онцлог шинжийг дэлхийн даяар зөвшилцөж
илэрхийлсэн. Эдгээр таван ангилал нь инженерийн хөтөлбөрийн ихээхэн хэсгийг
төлөөлөх бөгөөд инженерийн хөтөлбөрт суулгасан байх ёстой үүнийг Зураг 3-т
онцлон үзүүлэв. Гэсэн хэдий ч үлдсэн ангилал нь мөн маш чухал ач
холбогдолтой. Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага нь үлдсэн ангилал оруулж
инженерийн боловсролын хөтөлбөрийн ашигтай байх эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага нь үлдсэн ангиллыг хэрэглэн инженерийн
боловсролын хөтөлбөрийн үр ашигтай байх эсэхийг нэмэлтээр судлах хэрэгтэй.
Ангилал тус бүр практик дээр инженерийн сургалтын хөтөлбөрт бага агуулагдаж
байна. (Litzinger et al., 2011).Иймд үзэл баримтлалдаа мэргэжлийн ур чадвар,
Олон талт ажиллах чадвар/ хөрвөх чадвар/, загварчлал хийх зэргийг оруулах
хэрэгтэй. Онцлог шинжүүдийг нэг, хоёрдугаар курсэд нь оюутнуудад хэд хэдэн
удаа сурталчлан таниулан эхний болон сүүлийн жил “өөр өөр” загварчлал
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хийлгэх (Neumeyer, Chen, & McKenna, 2013). Эрдэм шинжилгээ, сургалтын
агуулагдаа: мэдлэг туршлагаа хөгжүүлэх, оюутнууддаа илүү ур чадваруудыг
хэрхэн олгох мөн мэдлэгээ нэгтгэн нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, мөн
оюутны саналыг тусгах хэрэгтэй (Karim et al., 2012; Litzinger et al., 2011; Martello
&Stolk, 2007). CDIO Стандарт 3 Нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрт “хувийн болон
хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар, бүтээгдэхүүн, процесс, системийг
барьж байгуулах ур чадваруудыг нэгтгэн тодорхой төлөвлөх” зэргийг багтаадаг
(Crawley, Malmqvist, Östlund, Brodeur, &Edstrom 2014, p. 36). Үндэсний магадлан
итгэмжлэлийн байгууллагад техникийн сургалтын агуулгын хүрээнд мэргэжлийн
онцлог шинжийг нэгтгэх шаардлагатай байгааг авч үзэхийг санал болгон байна.
Үндсэн
мэдлэг

Мэргэжлий
н ур чадвар

Асуудал
шийдвэрлэх

a. Мэргэжлийн
үүрэг
хариуцлага

а. Асуудлуудыг
тодорхойлох

b.Ерөнхий
мэдлэг

b.Мэргэжлийн
ёс зүй

b.Асуудлуудыг
томъёолох

c.Тоног
төхөөрөмж
хэрэглэх
чадамж

с.Харилцаа

с.Асуудлуудыг
шинжлэх

d.Мэдлэгээ
хэрэглэх
чадвар

d.Инженерийн
нөлөөлөл

d. Мэдээллийг
тайлбарлах

a.Инженерий
н суурь
мэдлэг

е. Насан
туршдаа
суралцах

Олон талт
ажиллах чадвар
a.Бие даан
ажиллах
b.Багаар
ажиллах
c.ШУ-ны
бүх салбар,
орчинд
ажиллах

е. Мэдээлэлд
анализ хийх

Загварчлал
хийх
a.Загварчлал хийх
чадвар
b.Хэрэгцээ
шаардлагад
нийцүүлэх
c.Хязгаарлах
хүчин зүйлүүдийг
ойлгох

38% 32%

f. Асуудал
шийдвэрлэх
байдал

31%

Үргэлж орсон (17)
Бараг л үргэлж орсон (16)
Байнга орсон (12-15)

Зураг 3. Ангилал тус бүрийг дурдсан улс орнуудын тоонд үндэслэсэн ангиллын
давтагдах харьцаа

Агуулгаа нэгдмэл болгон сайжруулах хамгийн сайн аргын нэг нь техникийн
хичээлийн агуулга дотор мэргэжлийн онцлог шинж, чадварыг
суулгаж
өгөх,сургалтыг явуулах багшаар хангах явдал юм (Teerijoki& Murdoch, 2014;
CDIO Standards 9 and 10).
CDIO ХӨТӨЛБӨР СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Судалгааны үр дүнд улс орнуудын төгсөгчдийн онцлог шинж, хөтөлбөр
хоорондын хамаарлыг тодорхойлон CDIO хөтөлбөртэй харьцуулахзорилготой.
Төгсөгчдийн онцлог шинжийн ангилал бүрийг CDIO хөтөлбөртэй (xоёрдугаар
түвшинд задлан) харьцуулах. Хөтөлбөрийн ойлгомжгүй хэсгийг гуравдугаар
түвшинд сэдвийн ойлголтыг иш татан дэлгэрүүлэх.CDIO хөтөлбөр болон
төгсөгчдийн онцлог шинжүүдийн хоорондох ялгаа, ижил төстэй зүйлийг
тодорхойлон хоорондох хамаарлыг хүснэгтэд (Хүснэгт-2) үзүүлсэн. Жишээ нь
төгсөгчдийн онцлог шинжтэй хамгийн хүчтэй хамааралтай нь 2а. Мэргэжлийн
үүрэг хариуцлага, CDIO 2.5 Ёс зүй, үнэнч шударга байдал болон бусад ур
чадварууд байсан. Эдгээр хоёр ангилал маш төстэй бөгөөд адилхан гэж үзэж
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болно. Жишээ нь төгсөгчдийн онцлог шинжтэй сул хамааралтай нь 3е.
Мэдээлэлд анализ хийх, CDIO 2.1 асуудлыг шийдвэрлэх,тайлбарлаж анализ
хийх. Эдгээр хоёр ангиллын зарим нь ижил төстэй байсан хэдий ч, мэдээлэлд
анализ хийх, тайлбарлан анализ хийх нь хооронд арай өөр утга байсан. CDIO
хөтөлбөрийг төлөөлж байсан төгсөгчдийн онцлог шинжийн нэг нь 4.6
Ажиллуулах, энэ нь инновацийн процессын төгсгөлийн болон дөрөв дэх үе шат
юм. Хөтөлбөрт үйл ажиллагааны ойлголт, ажиллуулах тодорхойлолт нь
системийг урьдчилан харах болон хөгжүүлэх, үлдсэн үр дүнг багтаадаг. CDIO
хөтөлбөрийн ажиллуулах үе шатанд ирээдүйн тогтвортой байдлыг урьдчилан
харж ойлгох, анхаарлаа хандуулах нь чухал хэсэг нь болдог (Crawley et al., 2014).
Олон улсын инженерийн нийгэмлэг Вашингтон гэрээний баримт бичгийг хянан
шийдвэрлэдэг, онцлог шинж, үйл ажиллагааны үр ашгийг авч үздэг.Төгсөгчдийн
онцлог шинж нь СDIO-н 3.3 Гадаад хэлний харилцаа, 4.5 хэрэгжүүлэх,
инновацийн процессын гуравдугаар түвшинд сул төлөөлдөг байна. Хүснэгт 2-оос
харахад хүснэгтийн зүүн талын цэгүүд илүү өндөр хамааралтай, баруун талаар
цөөн байна. CDIO хөтөлбөрийн 4 хэсэг нь инновацийн процессыг хамардаг
учраас инновацийн процесс нь төгсөгчдийн онцлог шинжийн бүрэлдэхүүнд дутуу
байгааг харуулж байна. Төгсөгчдийн онцлог шинжийн бүх ангиллыг CDIO
хөтөлбөр төлөөлж чадна. Гэсэн хэдийн ч дараах 4 үзүүлэлт сул төлөөлөлтэй
байна.1d. Мэдлэгээ хэрэглэх чадвартай байх, 3е. Мэдээлэлд анализ хийх, 4с.
ШУ-ны бүр салбар, орчинд ажиллах, 5b. Хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх. Эдгээр
ангиллууд нь CDIO хөтөлбөрийн тодорхойлолтыг хоёрдугаар түвшинд төлөөлж
чаддаггүй ч нарийвчлан гуравдугаар түвшинд авч үзэж болно. Судалгааны
бүтээл дээр тулгуурлан үзэхэд CDIO хөтөлбөрийг илүү өндөр түвшинд авч үзэх
ёстой Ж.нь 3.1.5 Олон төрлийн багийн ажиллагаа байж болно. Орчин үеийн
инженерийн орчинд шинжлэх ухааны бүх салбарт хамтын ажиллагаа болон
нийгмийн
ур
чадварын
шаардлагыг
тусгах
хэрэгтэй.
Эдгээрурчадварыгинженерийнхөтөлбөрийнхүрээндоруулахшаардлагатайгонцо
лсон байдаг (Ashton, Bailey, Coomber, Goodell, & Weiland, 2012; Huet et al., 2008).
Хүснэгт 2. CDIO хөтөлбөр, төгсөгчдийн онцлог шинжийн хамаарал
Төгсөгчдийн
онцлог шинж
1a.Инженерийн
суурь мэдлэг
1b.Ерөнхий мэдлэг
1c.Тоног төхөөрөмж
хэрэглэх чадамж
1d.Мэдлэгээ
хэрэглэх чадвар*
2a. Мэргэжлийн
үүрэг хариуцлага
2b.Мэргэжлийн ёс
зүй
2с.Харилцаа

CDIO хөтөлбөр
1.1

1.2

1.3

x

x

x

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3
*

4.1

4.2

o

x

4.3

4.4

x

4.5
*

o
o
x

o

x
x
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4.6
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2d.Инженерийн
нөлөөлөл
2е. Насан туршдаа
суралцах
3а. Асуудлуудыг
тодорхойлох
3b.Асуудлуудыг
томьёолох
3с.Асуудлуудыг
шинжлэх
3d.Мэдээллийг
тайлбарлах
3е. Мэдээлэлд
анализ хийх*
3f. Асуудал
шийдвэрлэх байдал
4a.Бие даан
ажиллах
4b.Багаар ажиллах
4с.ШУ-ны бүх
салбар, орчинд
ажиллах*
5a.Загварчлал хийх
чадвар
5b.Хэрэгцээ
шаардлагад
нийцүүлэх
5c.Хязгаарлах хүчин
зүйлүүдийг ойлгох*

x
x

o

o

x
x

o
x

o
x

o

o

o
x
x

o

x
o

o

x

o

х
о

Хүчтэй
хамааралтай
Сул хамааралтай

*

Сул төлөөлдөг

**

төлөөлдөггүй
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CDIO болон ТОШ-н ангиллын ур чадвар нь
ижил,төстэй үг хэллэгээр илэрхийлэгдсэн.
CDIO болон ТОШ-н ангиллын ур чадвар нь
ижил, oйлголт нь өөр утгаар илэрхийлэгдсэн.
CDIO буюу ТОШ-н ангилал нь бусдыгаа сул
төлөөлдөг.
CDIO буюу ТОШ-н ангилал нь бусдыгаа
төлөөлдөггүй.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭС ГАРАХ ЗӨВЛӨМЖ
Судалгааны үр дүн, хэлэлцүүлэг үндэслэн дараах зөвлөмжийг гаргаж байна.
1. Төгсөгчдийн онцлог шинж, мэргэжлийн ур чадварууд нь инженерийн
боловсролд нэгтгэгдэн суугдсан байх ёстой. Их сургуулиуд нь хичээл бүрд
шаардлагатай төгсөгчдийн онцлог шинжийг олон талаас нь тайлбарлах
ёстой бөгөөд сургалтын хөтөлбөрөөрөө дамжуулан олон нийтэд 1-с 2 удаа
хүргэж тэдний сэтгэл ханамж, шаардлагыг мэдэх хэрэгтэй
А. шинэ сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх эхний хийгдэх ажил нь аль болох олон
хичээлд хоёр буюу түүнээс дээш ангиллыг (инженерийн суурь мэдлэг,
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мэргэжлийн үүрэг хариуцлага, харилцаа, багаар ажиллах болон загварчлах
чадвар) оруулж өгөхийг зөвлөж байна.
В. Зохицуулах хороо нь магадлан итгэмжлэх процессын шаардлага, сургалтын
хөтөлбөрт онцлог шинжүүдийг нэгтгэн оруулж өгөх
2. Төгсөгчдийн онцлог шинжийн ихэнх нь холбогддог инновацийн процесс нь
бодох-загварчлах үе шаттай холбоотой. Магадлан итгэмжлэлийн байгууллага нь
аливаа зүйлийг байнга урьдчилан харах (хэрэгжүүлэх-ажиллуулах), оюутнуудад
итгэл үзүүлэх, ажиллуулах болон дэмжих чадвар гэсэн нэр томьёог үзэл
баримтлалдаа нэмэлтээр авч үзэх.
3. CDIO хөтөлбөр нь маш өргөн хүрээтэй, төгс төгөлдөр. Түүний хамрах хүрээг
сайжруулахад инженерийн боловсрол дахь шинжлэх ухааны бүх салбарын
дадлага туршлага дээшлүүлэхэд анхаарч түүнийг оруулахыг зөвлөж байна
ДҮГНЭЛТ
Үр дүнгүүдийн нийтлэг байдлыг урьдаас мэдэж, ойлгох мөн Вашингтоны гэрээнд
гарын үсэг зурсан улсуудаас сонгосон төгсөгчдийн онцлог шинжийг нэн тэргүүнд
авч үзэх. Таван ангиллын (17 байгууллага бүгд багтсан) уялдаа холбоог ойлгох
нь
чухал. Эдгээр таван ангиллын тодорхойлолт нь дэлхийн хэмжээнд
тодорхойлсон төгсөгч инженерүүдийн онцлог шинжүүд юм. Вашингтоны гэрээнд
гарын үсэг зурсан улсууд болон CDIO хөтөлбөрийн хоорондох хамаарал нь
өндөр түвшинтэй байгаа нь олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагатай
ижил төстэй онцлог шинжүүдийг хэрэглэж байгааг харуулж байна.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ БОЛОН ЦААШИД ХИЙГДЭХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ
Бүх өгөгдлийг Олон улсын инженерийн нийгэмлэгээр магадлан итгэмжлэгдсэн
улс орнуудаас авсан бөгөөд энэ өгөгдөл тогтвортой тодорхой түвшинд
тогтвортой байна гэж үзэж байна. Хамгийн хүчтэй онцлог шинжүүд болон
хамгийн чухал онцлог шинжүүдийг чухалчлан авч үзсэн. Цаашдаа Вашингтоны
гэрээнд гарын үсэг зураагүй улс орнуудын төгсөгчдийн онцлог шинжийн хамрах
хүрээг авч үзэх, ялгаатай үр дүнгүүдэд анализ хийн мэдээлэл олж авах судлах
хэрэгтэй. Сургалтын хөтөлбөрт заах болон суралцах үйл ажиллагаагаар
дамжуулан төгсөгчдийн онцлог шинжийг заадаг. Төгсөгчдийн онцлог шинжүүд,
олон улсын шаардлагын ойлголтыг сайжруулах, дараагийн алхам нь
боловсролын байгууллагын хөгжил хир байгааг тодорхойлох, инженерийн төгсөх
ангийн оюутнуудын онцлог шинжийг үнэлэх явдал юм. Дараагийн судалгаа нь
хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтын процессод дэмжлэг үзүүлэх шилдэг
туршлагыг тодорхойлох эрэлхийлэх түүнийг хэрэглэн заах болон суралцах үйл
ажиллагаанд нэгтгэх явдал юм. Төгсөгчдийн онцлог шинж нь ойлгомж байх, заах
болон суралцах үйл ажиллагааг цаашид судлах арга замыг судалгааны ном
зохиолд бичиж санал болгож байх ёстой.
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ХАВСРАЛТ
Хүснэгт 1 Төгсөгчдийн онцлог шинжээс тодорхойлсон бүлэг сэдэв, ангилал, дэд
ангиллууд
Бүлэг, сэдэв
Ангилал
Дэд ангилал
Инженерийн суурь мэдлэг
Бизнесийн дадлага, туршлага
Ерөнхий мэдлэг
Орчин үеийн хүн байх
Тогтвортой байдлын хангах
Тоног төхөөрөмжийг бий
Үндсэн мэдлэг
Тоног төхөөрөмж хэрэглэх
болгох
чадамж
Техникийн талаарх ойлголт
Мэдлэгээ хэрэглэх
Мэдлэгээ хэрэглэх чадвар*
Аргуудыг хэрэглэх
Ур чадваруудаа хэрэглэх
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Мэргэжлийн үүрэг
хариуцлага
Мэргэжлийн ёс зүй
Аман харилцаа
Бусадтай харилцах
Бичгийн харилцаа

Харилцаа
Мэргэжлийн ур чадвар

Инженерийн нөлөөлөл

Насан туршдаа суралцах

Бие даан насан туршдаа
суралцах
Хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн
зөвшөөрч насан туршдаа
суралцах

Асуудлуудыг тодорхойлох
Асуудлуудыг томьёолох
Асуудал шийдвэрлэх
байдал

Асуудлуудыг шинжлэх
Мэдээллийг тайлбарлах
Мэдээлэлд анализ хийх*
Асуудал шийдвэрлэх байдал
Бие даан ажиллах

Олон талт ажиллах чадвар

Багаар ажиллах

Туршилт явуулах
Ажиглан судлах
Судалгаа хийх
Мэдээллийг синтезлэх
Өгөгдөлд анализ хийх
Асуудалд анализ хийх
Шийдлийг тодорхойлох
Adaptability
Creativity
Self Management
Удирдан манлайлах
Төслийн ажил

ШУ-ны бүх салбар, орчинд
ажиллах*

Загварчлал хийх чадвар
Загварчлал хийх
Хэрэгцээ шаардлагад
нийцүүлэх
Хязгаарлах хүчин зүйлүүдийг
ойлгох*

Харилцах зохиолч
Robyn Paul
Dept. of Civil Engineering
Schulich School of Engineering
University of Calgary
2500 University Drive NW
Calgary, Alberta, Canada, T2N 1N4
1-403-220-4816
rmpaul@ucalgary.ca
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CDIO БА ЕВРОПЫН ТӨСЛИЙН УЛИРАЛ: CAPSTONE ТӨСӨЛТЭЙ НИЙЦЭХ
ҮҮ?
Бенедита Малхеро, Мануель Силва, Пауло Феррейра, Педро Гуедес
School of Engineering, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal
ХУРААНГУЙ
CDIO санаачилга нь нээлттэй инновацийн дэлхийн их сургуулиудын нэгдсэн
сүлжээ ба CDIO-д нэгдэгчдийн хөгжүүлж буй бодит амьдрал дахь систем
бүтээгдэхүүнийг Сэтгэн бодох - Зохион бүтээх – Хэрэгжүүлэх - Ажиллуулах гэсэн
баримт бичигт суурилсан инженерээр төгсөгчдөд зориулсан нээлттэй
инновацийн боловсролын тогтолцоо юм. CDIO-д нийцэх инженерийн зэргийн
хөтөлбөр нь сүүлийн улиралд capstone модулийг багтаасан байдаг. Үүний
зорилго
нь
оюутнуудын
хувьд
зэргийн
хөтөлбөрөөр
суралцах
хугацаандтулгарсан нарийн төвөгтэй, хүнд асуудлуудыг дэлгэж тавих, мөн
тэдгээрийг бодит амьдралтай болон сургуулийн сургалтын орчинтой холбон
тайлбарлах боломжийг олгодог юм. Хэдий CDIO баримт бичиг боловсруулагдан
гарсан ч инженерийн боловсролын бодит амьдрал дахь бичиг баримтаас
инженер оюутнуудыг capstone төслүүдээс тусгаарлах хаалт байсаар л байна: (i)
өөр өөр салбарын мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагаа хязгаарлагдмал; (ii)
багууд доторх соёлын болон шинжлэх ухааны олон талт байдлыг бууруулах; (iii)
инженерийн мэргэжилд шаардлагатай техникийн болон техникийн бус ур
чадваруудыг дэмжих, төслийн дутагдалтай талуудыг сайжруулах. Эдгээр
дутагдалтай талуудыг цохон тэмдэглэж бид Европын төслийн улирлын
тогтолцоог санал болгож байна. Сурагчдын солилцооны программын нэгэн
хэсэгт Европын сургуулиуд олон улсын capstone програмд оюутнуудаа нэг
улирал төвлөрүүлдэг. Европын инженерийн сургуулиудын багц нь EPS төслийн
төвлөрсөн модуль хэлбэрээр зохион байгуулагддаг-Нэмэлт дэмжлэгийн модуль.
Төслийн төлөвлөгөөндөө олон талын олон салбарыг хамарсан дэлхийн бодит
асуудлууд, хяналтын удирдлагыг нээлттэйгээр зохион байгуулдаг. Оюутнууд
янз бүрийн академик нөхцөлөөр багийн болон хувийн зохион байгуулалтад орж
баг бүр уг төслөө гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагатайгаар ажилладаг. Дэлхийн нөхцөл
байдлаас болон ёс зүйн дүн шалтгаанаас хамааран аж ахуй эрхлэх, манлайлал,
бүтээлч, харилцаа холбоо, асуудал шийдвэрлэх, олон талт салбарын багийн
ажил дээр төвлөрөн capstone төслийн ажил хэрэг дорEPSньдизайны багаж
хэрэгсэл, туршлагад суурилж хангасан нэгдсэнтогтолцоот CDIO-гдагаж мөрдөж
байна.Үүний үр дүнд бид EPS-ын хүрээндCDIO capstone төслийн модулийн ач
тусыг инженерийн оюутнуудад санал болгон зөвлөж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Engineering education, project-based learning, student-centred learning,
multiculturalteamwork, multidisciplinary teamwork, CDIO Standards 1, 7, 8, 9, 11.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Харилцаа холбоо, бүтээлч, манлайлал, аж ахуй бизнес эрхлэх бодол, ёс зүйн
шалтгаант болон дэлхийн бодит асуудлуудад дүн шинжилгээ хийсэн зэрэг
асуудлууд нь 21-р зууны инженерийн боловсролд учир дутагдалтай
байв (Committee on the Engineer of 2020, 2005). Эдгээр тогтолцооны өөр өөр
сорилтуудыг цохон тэмдэглэж хувь нэмэр оруулах CDIO болон EPS-ын
санаачлагыг санал болгож байна. CDIO хандлага нь Массачусетсийн
Технологийн Институтэд (MIT) үйлдвэрийн төлөөлөгчид, оюутнууд эрдэмтдийн
хамтын ажиллагаан дээр үндэслэн ерээд оны үед хөгжсөн. CDIO олон улсын
санаачлаг нь 2000 онд Массачусетсийн Технологийн Институтэд болон
Чалмерсийн Технологийн Их Сургууль, КТН Хатан хааны Технологийн Институт
ба Линкопингийн Их Сургуулиудад үүссэн ба одоогийн байдлаар 100 гаран их
сургуулиудад оролцож байна (Crawley et al., 2014). EPS буюу Европын
төслийн семестр нь ArvidAndersen-ны зохиосончлон
оюутан
төвтэй
нэг
семестрийн capstone програм юм. Програмын гол зорилго нь шинжлэх ухааны
хөгжлийг хөхүүлэн дэмжих, олон соёл багийн ажиллагаагаар дамжуулан олон
салбар олон талаас харан асуудлыг шийдэх арга замыг нээх байдлаар
инженерийн оюутнуудын техникийн тогтвортой ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх юм
(Andersen, 2004). EPS нь 1995 онд Данид эхлээд түүнээс хойш одоогоор
Европын инженерийн холбооны 16 сургуульд нэвтрээд байна. Энэхүү эрдэм
шинжилгээний өгүүлэл нь, ялангуяа ерөнхий инженерийн сургалтын чанарыг
сайжруулахад чиглэсэн бөгөөд capstone инженерийн модулийн үр дүнг судлахад
оршино. Өнөөгийн хэрэгжиж буй CDIO capstone модуль болон EPS хөтөлбөрийн
давуу болон сул талууд онцлогуудыг тодорхойлно. Энэ ажлын гол хувь нэмэр,
EPS тогтолцоог нэвтрүүлэх хууль эрх зүй, соёлын орчинд инженерийн capstone
төсөл/дадлагын модульд тулгарч буй асуудал бэрхшээлийг даван туулах
зөвлөмж гаргахад оршино. Өгүүлэл нь бүтцийн хувьд, 1-р хэсэг танилцуулга, 2-р
хэсэг асуудал ба төсөлд суурилсан сургалт, 3-р хэсэг CDIO болон ESP
инженерийн боловсролын шинэлэг тогтолцоо, 4-р хэсэг ISEP@EPS тохиолдлыг
тайлбарлах, 5-р хэсэг CDIO болон ESP-ийн уялдаа холбоог авч үзсэн бол 6-р
хэсэг нь дүгнэлт хэсэг болно.
АСУУДАЛ БА ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН СУРГАЛТ
Мөн чанартаа, инженерчлэл нь шинжлэх ухаанч туршилтын болон технологийн
мэдлэгийн тусламжтай дэлхийн бодит асуудлыг шийдлийг гаргах нь урлаг юм.
Инженерийн боловсролын агуулгын хүрээнд, бүтээлч байдлыг оюутнуудад
боломж олгох шинэ мэдлэгийг хуваалцах, харин суралцах нь хамтын хүчин
чармайлтаар мэдлэг бий болгох үйл явц гэж үзэж болно. Төсөлд суурилсан
сургалтын арга барилын хандлагаар бүтээлч инженерийг дэмжих зорилготой
инженерийн сургуулиуд асуудлыг судалж байна (Zhou 2012). Эдгээр сурах арга
барилд, танин мэдэхүйн хамтын ажиллагааны агуулгын хэмжээ орно. Edstrom
болон Kolmos (2014) нарын үзэж буйгаар, асуудлын чиг хандлагад дүн
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шинжилгээ хийх болон асуудлыг тодорхойлох нь сургалтын эхний үзүүлэлт
болдог, тэд нээлттэй сайн эсвэл муу тодорхойлогдсон байх ёстой. Асуудлыг
барьж авах нь сургалтын зорилгоос хамаарна. Шийдэгдээгүй асуудлын шинэ
арга зүйд суралцах явцдаа асуудлаа задлах, нарийвчлах арга замаар явах нь
илүү тохиромжтой байдаг. Асуудлууд нь ямар ч сургалтын үйл явцын эхлэлийн
цэг нь юм; тэд суралцагсдын туршлагын хүрээнд суурилан тавигдсан байна.
Хэрэв хичээл нь мөн төсөл дээр суурилсан бол даалгавар илүү төвөгтэй бөгөөд
асуудалд дүн шинжилгээ хийх болон асуудлыг шийдвэрлэх стратеги зэргийг
агуулна. Асуудалд суурилсан сургалт болон төсөлд суурилсан сургалт
хоорондын мөргөлдөөний гол асуудал нь эхний асуудал буюу төслийн нээлттэй
буюу хаалттай мөн чанар юм. Асуудалд суурилсан сургалтыг дэмжигчид төсөлд
суурилсан сургалтыг, хэцүү даалгаврыг төслийн багш(нар)/удирдагч(нар)
урьдчилан тодорхойлон гүйцэтгэснээр, бодлогод суурилсан гэж хэлдэг. Төсөлд
суурилсан сургалтыг дэмжигчид оюутнуудын бие даасан байдал хадгалагдан
үлдсэн байх ёстой, өөрөөр хэлбэл, төслийн ажил нь анхны шийдлийн
тодорхойлолт болон олон асуудлын шийдлийн үйл явдлыг агуулсан байна гэдэг.
Асуудалд суурилсан сургалт нь анагаах ухаан бусад эрүүл мэндийн
холбогдолтой мэргэжлүүдийн мэргэжлийн сургалтад удаан хугацаанд
ашиглагдаж байна. Энэ арга нь хугацааны хязгаарлалтгүй үйл явдлууд болон
асуудлуудын эргэн тойронд мэдлэг бүтээхэд төвлөрч байна (Savin-Baden, 2004).
Энэ сургалтын арга нь оюутныг тусад нь болон багаар суралцах боломжийг
олгож , харин шийдэл дээр төвлөрч байна. Энэ нь эрүүл мэндийн оношилгоо
хийдэг (шийдийг олох) мэргэжлийн хувьд төгс чухал зорилтын биелэл. Сүүлийн
үед, инженерийн боловсролыг сайжруулах шийдэлд санал болгосон, зарим
инженерийн хөтөлбөрт хэрэгжиж байгаа. Сургалтын төлөвлөлт стратеги олон
жил инженерийн хөтөлбөрт хэрэгжсэн ба төсөлд суурилсан сургалтын
стратегитай олон адил төстэй зүйлтэй (Mills and Treagust, 2003). Гэсэн хэдий ч,
инженерүүд нь асуудлын зөв шийдлийг олохоос гадна, тэд бас үүнийг бүтээх
ёстой. Тиймээс, эрүүл мэндийн сургуулиуд нь лекцээ асуудалд суурилсан
сургалтаар сольж байна, инженерийн олон сургууль лекцэд суурилсан сургалтаа
төсөлд суурилсан сургалтаар сольж байна, тэнд шийдлийг бүтээх нь гол цөм
бөгөөд инженерчлэлийн хамгийн чухал үе шат гэж үзэж байна. Төсөлд суурилсан
сургалтын үед, оюутан асуудлыг шийдэх болон олох явцдаа аливаа зүйлсийг
сурч байдаг (Lunev et al., 2013). Төсөлд тулгуурласан хандлага нь сэтгэхүйн
сургалтын онолд суурилан, наяад онд Германд үүссэн байдаг. Энэ арга нь
оюутан төвтэй бөгөөд оюутан мэдлэгээ зүгээр олж авах биш мөн түүнийг
хэрэглэж сурах шаардлагатай болдог өргөн тархсан заах арга юм (Brodeur et al.,
2002). Үйл явцын бүх шатанд, багш нар зохион байгуулагч, сургагч, туслагч болон
ажилчны үүргийг гүйцэтгэнэ. Төсөлд суурилсан аргаар зааснаар оюутны хүсэл
сонирхлыг өдөөх, бие даан суралцах, дүн шинжилгээ хийх, асуудлыг шийдвэрлэх
чадваруудыг хөгжүүлдэг. Оюутнуудад багшлах явцад практик асуудлын шийдэлд
гол анхаарлаа хандуулах замаар суралцдаг (Lingling et al., 2012). Төсөлд
суурилсан сургалтын гол түлхүүр нь суралцагчдаа эрх мэдэлжүүлэх,
сэдэлжүүлэх, асуудлаа амжилттай шийдэж чадах ур чадвартай гэдгийг нь
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өөрсдөд нь ойлгуулж мотивацжуулахад оршино. Цаашлаад төсөлд суурилсан
сургалтын арга зүй нь суралцагчдадаа нэгэн хэвийн ур чадвар олгох бус өөр өөр
нөхцөл байдалд тохирсон өөр өөр чадваруудыг бий болгоход тусалдаг. Brenan
et al. (2013) хэлсэнчлэн төсөлд суурилсан сургалтын арга нь суралцагчдын
инженерийн ухаантай холбоотой хувийн урь чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтын үр
дүн зорилготой нарийн уялддаг ажээ.
ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
Зарим инженерийн боловсролын тогтолцоо даяаршил, насан туршийн амьдрал,
шинжлэх ухаан болон технологийн сорилтуудад санал гаргахаар чиглэгдсэн
байдаг. Энэ хэсэг нь CDIO инженерийн программ, ESP инженерийн capstone
програмуудыг харьцуулах, дүн шинжилгээ хийхэд оршино.
Төсөөлөх- Төлөвлөх- Хэрэгжүүлэх- Үйл ажиллагаа явуулах
CDIO санаачлаг нь суралцагчдыг хэрхэн орчин үеийн шаардлагад нийцсэн
инженерүүд болгон сургах тал дээр анхаарлаа хандуулдаг, өөрөөр хэлбэл, зураг
төслийг гаргах, хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, системийн үйл ажиллагаа
болон эцэст нь үзэл баримтлалыг боловсруулах зэрэгт оролцож чадах юм.
Инженерийн оюутнуудын сургалтад үзүүлэх бодит үр нөлөөний хувьд, онол нь
практикаар нөхөгддөг байх ёстой, үр ашигтай ба гүнзгий мэдлэг олох байдлыг
хангах, хувь хүн болоод хувь хүн хоорондын харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх,
өөртөө итгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх манлайллыг урамшуулдаг тогтолцоог
дэмждэг (Crawley et al., 2014). Lunev et al (2013) ба Takemata (2013) нарын үзэж
байгаагаар, төслийн үйл ажиллагаан дотор асуудлыг томьёолох, санаа
хөгжүүлэх, сонголт хийх, үндэслэлийг гаргах, загвар хөгжүүлэх, үнэлэх болон
боловсронгуй болгох зэрэг CDIO багтсан байдаг. Санаачилга нь нээлттэй
бүтэцтэй байж ямарч бакалаврын түвшний инженерийн хөтөлбөрт дасан зохицох
чадвартай бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц (Berggren et al. 2003) мөн
инженерийн зэргийн хөтөлбөрт CDIO-г хэрэгжүүлэх удирдамж гаргадаг байх
зэрэг зорилгуудтай. Ямар ч инженерийн хөтөлбөрөөр байсан дэмжсэн, үндэсний
магадлал итгэмжлэл, хүлээн зөвшөөрөгдсөнстандартад нийцсэн байх нь
хамгийн гол нь юм.
Европын Төслийн Семестр(EPS)
ESP нь олон улсын инженерийн болон бизнесийн оюутнуудын хамтран олон
улсын баг болж ажиллахаар зохицуулагдсан олон улсын хамтын семестр
(Andersen, 2012). ESP нь асуудал болон төсөлд суурилсан сургалтын арга
барилуудаар хичээлээ явуулах, оюутнуудыг солих, Америкийн болон Европын
олон талын боловсролын суурь ялгаануудыг таних, төсөлд суурилан олон талын
ур чадвараа хөгжүүлэх, ойр дотно нягт хамтын ажиллагааг улирлын турш
нэмэгдүүлэх зорилготой. Энэ хандлага нь сурагчдыг нийтлэг ур чадвараа
хөгжүүлэх, тухайлбал нийгмийн болон харилцааны ур чадвар, багийн
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ажиллагааны өөр өөр үе шатуудад суралцах, урамшуулах боломжийг хөхүүлэн
дэмждэгээрээ онцлогтой. Abata et al. (2013) тодорхойлсноор, EPS дэх сургалтын
процесс нь туршлагаас суралцах шилдэг загвар юм, өөрөөр хэлбэл, суралцагсад
мэдээллийг сурах бичгээс илүүтэйгээр үйл ажиллагаанаас олж авдаг.
Туршилтын сургалтын хэмжээ нь EPS уур амьсгалд тохирох, дүн шинжилгээ
хийх, санаачилга гаргах зэрэг юм. EPS хөтөлбөр нь Европын нэгж шилжүүлгээр
(ECTU) 30 багц кредитийг дараах байдлаар бүрдүүлдэг: 20 ECTU нь төслийн
модуль ба 10 ECTU нь нэмэлт модулиас авагддаг. Эдгээр нь бүгд хориннэгдүгээр
зууны инженерийн зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн
харилцаа холбоо (Jollands et al., 2012), буюу төсөлд суурилсан баг бүрдүүлэлт,
энэ нь төслийн менежер болон судлагдахууны хувирах байдал болон тогтвортой
байдал (Mills & Treagust, 2003; Rydhagen et al., 2011; Nicolaou et al., 2012) мөн ёс
зүй ба ёс зүйн хэм хэмжээний тухай юм (Chang & Wang, 2011). Анхандаа, EPS
нь, инженерийн capstone програм шиг инженерийн хөтөлбөрийн төгсөлтийн жилд
зориулагдсан байсан. EPS-г хэрэгжүүлэгчид, EPS ямар үзүүлэлт, чанаруудыг
хангасан байх ёстой талаар хэлэлцэн тохирсон зөвшилцлийг Европын Төслийн
Семестрийн сайт дээр тавьсан байна. EPS хэрэгжүүлэгчид дагаж мөрдөх энэ
дүрмүүдийг “EPS-ийн 10н алтан дүрэм” гэдэг: (i) Англи хэл нь EPS-ийн үндсэн
хэл байна; (ii) EPS нь олон улсын хамгийн багадаа гурав хамгийн ихдээ зургаан
оюутантай, дөрөв эсвэл таван гишүүн нь үндэстэн дамнасан, хамгийн багадаа
гурван олон улсын гишүүд тус бүрдээ EPS-д хамрагдсан байна; (iii) Онолын
хувьд, гэвч заавал биш, EPS төсөл нь олон салбар дундын байна; (iv) EPS улирал
30 ECTU багц, 15н долоо хоногоос багагүй хугацааг зарцуулдаг байна; (v) EPSийн төслийн кредит хамгийн багадаа 20 ECTU ба нэмэлт нь багадаа 5 ECTU
ихдээ 10 ECTU байна; (vi) EPS-н хувьд багаар ажиллах байдал нь гол зүйл байна;
(vii) EPSд орж байгаа хичээлүүд төслийг дэмжсэн байх ёстой; Англи хэл болон
орон нутгийн хэлээр орох үндсэн хичээлүүд нэрлэгдсэн байх ёстой; (viii) EPS
улирлын эхнээс хичээлүүд нь Баг байгуулах болон Төслийн Менежментийн
хичээлүүдийг агуулна; (ix) төслийн удирдагч/дасгалжуулагч нь бүтээгдэхүүн
болон үйл ажиллагааг хариуцна; (x) EPS нь завсрын болон эцсийн тайлангуудаар
тогтмол үнэлэгддэг байна. EPS-ийг хэрэгжүүлэгчид нь EPS-ийг зөвхөн ерөнхий
хөтөлбөрийн хүрээнд нийцсэн байдлаар санал болгохын сацуу, мөн янз бүрийн
хэлбэрээр ч байдаг. Инженерчлэлд чиглэсэн хөтөлбөрүүд (хэрэгжүүлэгчдийн
дийлэнх хувь), бизнес (Lodz Техникийн Их Сургууль), бүтээгдэхүүний загвар
(Vilanova би ла Geltru дахь Каталоний Техникийн их сургууль болон Antwerp-ийн
Их сургууль) эсвэл хэвлэл мэдээлэл (Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Poelten-ийн
Их Сургууль) гэх мэт янз бүрийн үйл ажиллагаа арга барил байна. Эдгээр
хөтөлбөрүүд нь 3-р курсийн оюутнуудад (бүх хэрэгжүүлэгчид), 3-аас 4-р курсийн
оюутнуудад (Porto-гийн Политехникийн Институт) ба 3, 4 болон 5-р курсийн
оюутнуудад (Valencia-гийн Политехникийн Их Сургууль) зориулагддаг.

EPS@ISEP
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EPS@ISEP хөтөлбөр-ESP хөтөлбөр нь Инженерийн Сургууль-Instituto Superior
the Engenharia do Porto (ISEP) буюу Портогийн Политехникийн Институтийн
дэвшүүлэн гаргасан инженерчлэл, бизнес, үйлдвэрийн дизайны оюутнуудад
зориулсан зургаан модулийг агуулдаг: Төсөл (20 ECTU), Төслийн Менежер болон
Багийн Ажил (2 ECTU), Маркетинг болон Харилцаа (2 ECTU), Гадаад хэл (2
ECTU), Энерги болон Тогтвортой Хөгжил (2 ECTU), ба Ёс Зүй болон Ёс Суртахуун
(2 ECTU). Эдгээр 2 ECTU модулиуд нь баг тус бүрийн онцлогт чиглэсэн төслийг
дэмждэг семинарууд юм. Жишээлбэл, шинжлэх ухаан техникийн Англи хэлийг
агуулдаг харилцаа холбоо нь төслийн нэгтгэл нийлүүлэлтийн хөгжилд хувь нэмэр
оруулна; төслийн менежер нь төслийн даалгаврыг тодорхойлох, хүний нөөцийн
хуваарилалт, ажлын төлөвлөгөө болон хуваарь, нөөцийн менежмент,
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болон улмаар дахин хуваарилах, экологи анхаарсан
тогтвортой байдал; ёс зүй ба ёс суртахууны асуудлын дүгнэлт; зэрэг хэв шинжийг
анхааран үзэж маркетинг, зах зээлийн дүн шинжилгээ хийж асуудлыг
шийдвэрлэхэд чиглэгдэнэ (Malheiro et al. 2013). Зураг 1 өнөөгийн EPS@ISEP-ийн
хуваарь болон алтан дүрэм viii ба x-ийг тодруулан харуулсан.

Зураг 1. EPS@ISEP-ийн хуваарь
ISEP-д ii дүрмийг хэрэгжүүлэхийн тулд Belbin-ний санал асуулгыг ашиглан олон
үндэстний өөр өөр шинжлэх ухааны суурь мэдлэгтэй бие даасан ажилчдын
ажиллах горимыг тодорхойлж багуудыг бүрдүүлж болно. Нэгэнт багуудыг
тодорхойлогдсоны дараа, эхний даалгавар багийн гишүүд, баг бүрдүүлэх үйл
ажиллагааны явцад (дүрэм viii), тулгарах зөрчил шийдвэрлэх дүрэм журмуудыг
тодорхойлон Hansen (2010) санал болгосон механизмыг ашиглан-Багийн
Ажиллах Гэрээг байгуулна. Үр дүнгийн бичиг баримтыг багийн гишүүдийн гарын
үсэгтэй багийн хавтаст хадгална. Rossiter (2013) тодорхойлсноор, үнэлгээ
хийхдээ суралцах ба үүний дүнд үр дүнтэй үнэлгээний загвар нь оюутны
хөгжлийн гол түлхүүр болно. EPS@ISEP нь Hansen (2010) санал болгосон
үнэлгээний схемийг ашигладаг. Үнэлгээ нь семестрийн турш хоёр удаа
тохиолддог ба өөрийн болон үе тэнгийн (S&P) мөн удирдагчийн үнэлгээ (SA) юм.
S&P үнэлгээ нь чанар болон тоо хэмжээнд оруулж буй техникийн хувь нэмэрт,
өөр санаа шийдэлд нээлттэй, багаар ажиллах гүйцэтгэл, манлайлал, хандлага
болон санаачилга зэрэгт анхаарлаа хадуулдаг. SA үнэлгээнд багийн гүйцэтгэл
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болон оюутан тус бүрийн гүйцэтгэл тусгагдана. Түр үнэлгээ нь гишүүдэд болон
багт тэдний үе тэнгийнхний болон удирдагчийн зүгээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг
өгөх зорилготой. Удирдагч багийн үйл ажиллагааг хянах болон хэрэгтэй үед нь
ажил хэрэгч санал зөвлөгөөг өгөхөд үнэлгээг ашиглана. EPS@ISEP нь олон
салбарын бүрэлдэхүүнтэй шинжээчдээс бүрдсэн зөвлөх хорооны үүрэг
гүйцэтгэдэг өвөрмөц хяналтын загварыг сонгон авсан. Өнөө хүртэл тогтсон
холбоо тухайд, салбар нь олон төрлийн шинжлэх ухааны болон соёлын ялгаатай
оюутнуудтай харьцаж байна. Үүнээс гадна, долоо хоног тутмын хяналт
шалгалтын хурлын товыг урьдчилан зөвхөн багийн wiki хөтөлбөр хэлэлцэнэ.
Зааварчилгааны арга зүйн өөр нэг чухал зүйл нь оюутнуудын шуурхай санал
хүсэлт юм. Оюутнууд багийн урьдчилан товлосон wiki хөтөлбөрийн хүрээнд
долоо хоногт нэг удаа уулзалт хийнэ. Багууд үйл ажиллагаандаа зориулан
төслийн wiki, илтгэл, бичлэг, эмхтгэл болон гарын авлага зэргийг бэлтгэж болно.
Тайлангийн бүтэц нь (урьдаас заасан) танилцуулга, орчин үеийн, төслийн
хөгжүүлэлт, маркетинг, тогтвортой байдал, ёс зүйн асуудал, дүгнэлт зэргийг
заавал багтаасан байх шаардлагатай. Маркетинг, ёс зүй ба ёс суртахууны
асуудлууд, түүнчлэн эко-үр ашиг ба тогтвортой байдал зэргийг илтгэж бүлэг
зохих нэмэлт модулийн хүрээнд боловсруулсан байна. Баримт бичгийн
танилцуулга бүтцийг холбооны семинарт авч үзнэ. Wiki нь EPS үйл явцын гол
түлхүүр юм, учир нь энэ нь удирдагч болон багийн гишүүдийн хамтын
ажиллагааны тавцан мөн төслийн үзүүлэн юм. Семестр эхлэхийн өмнө, бодит
асуудлуудад тулгуурласан төслийн саналууд бэлтгэгдсэн байна. Төслийн санал
олон янз ба үйлдвэрлэл үйлчилгээ, институт болон сургуулийн өөрийн R&D байж
болно. Төслийн санал олон талт байхад чиглэгдэнэ, өөрөөр хэлбэл, шинжлэх
ухаан техникийн олон талын зүйлсийг нэгтгэсэн байх шаардлагатай. Төслийн
санал асуудал/маргааныг шийдэхэд чиглэсэн заавал биелүүлэх хамгийн бага
шаардлагын удирдамжтай ба стандартууд болон зарцуулах хамгийн их төсөв
байна. Зураг 2-т 2014 оны хавраас багийн wiki-д гаргасан, сэлдэг робот төслийн
шаардлагуудыг жагсаалтыг үзүүлэв. Энэ төрлийн төслийн санал нь багийг гол
санаа болон дизайны шатанд аваачих бол дараа нь хэрэгжүүлэх болон үйл
ажиллагаа capstone төсөл/дадлага-ын үе шатанд аваачина. Төслийн хэр
төвөгтэй байдлаас шалтгаалан, материалууд болон бусад зүйлийг харгалзан
EPS@ISEP-ийн дундаж үнэ ойролцоогоор 350 € байдаг. Зураг 3-т сэлдэг роботын
төслийн хоёр үе шатны үр дүнгийн зургийг үзүүлэв. EPS@ISEP нь 2011 оноос
хаврын семестрт явагдаж байна. Энэ хугацаанд арван дөрвөн өөр улсаас 22 өөр
салбарын 90 оюутан (60 нь төслөө амжилттай дуусгасан ба 30 нь одоо суралцаж
байгаа) хамрагдсан байна. Хуваарь ёсоор танхимын үйл ажиллагаагаар арван
гурван багш долоон өөр ISEP тэнхимээс нийт 472 цаг/сем-аар оролцсон байна.
Төсөл нь ивээн тэтгэгчид, үйлчлүүлэгчид эсвэл (EU-бус) олон улсын оюутны
төлбөрөөр санхүүждэг. EU-бус оюутнууд EU Erasmus+ mobility сангаас, ердийн
үед нэг удаагийн аялал болон байрны төлбөрөөр тэтгэгддэг.
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Зураг 2. Сэлдэг роботын төсөл

Зураг 3. Сэлдэг роботын дизайн (зүүн) болон загвар (баруун)

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
CDIO санаачилга, инженерийн сургалтын түвшинд, мөн EPS, capstone модуль
түвшинд 21-р зууны шаардлагад нийцсэн инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой юм.
Бид EPS capstone хөтөлбөр нь CDIO-гийн зорилгод хүрэхэд capstone дахь
төсөл/дадлагын түвшинд илүү үр дүнтэй байдлаар тусалж чадна гэж үзэж байна.
Зураг 4 нь инженерийн capstone төсөл/дадлагын түвшинд CDIO болон EPS нар
хэрхэн зохицож байгааг харуулав. CDIO-гийн Төлөвлөх ба Загварчлах (CD) EPSийн эхний үе шатыг дайран, завсрын үнэлгээгээр дуусаж байна, Хэрэгжүүлэх
болон ажиллуулах (IO) үе шат нь EPS-ийн хоёр дахь үе шатыг дайран, эцсийн
үнэлгээгээр дуусаж байна. Орчин үеийн уламжлалт судалгаанаас гадна
шийдлийн шаардлагууд болон бүтцийг тодорхойлсон EPS-ийн C-D үе шатанд
тогтвортой байдал, эко-үр ашиг, ёс зүй,ёс суртахуун, материалын сонголт ба
худалдан авалт мөн бүтээгдэхүүний маркетингийн төлөвлөгөө гэх мэт судалгаан
дээр төвлөрнө. Эдгээр зорилт нь инженерийн бүтээгдэхүүн бий болгох
санхүүгийн нөхцөл байдлаас гадна мөн ёс зүй экологийн асуудал чухал юм. C-D
үе шат хоорондох шилжилт болон хэрэгжилтийн болон (дараа нь) үйл
ажиллагааны гэсэн 2 үе шат нь бичиг баримт (илтгэл болон тайлан) эхний үе
шатыг амжилттай давснаар буюу завсрын үнэлгээгээр тэмдэглэгддэг. Энэ түр
зуурын тайлан нь олон төрлийн судалгааны гүйцэтгэл болон материалын данс
тооцоо, бүтээгдэхүүний загвар, үйл ажиллагааны жагсаалтаар тодорхойлогдоно.
Энэ үйлчилгээнүүд нь оюутнуудад тэдний ажлын талаар санал хүсэлтийг өгөөд
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зогсохгүй 2 төслийн хооронд дахь хэрэгжүүлэх цагийн тэнцвэртэй хуваарилалт,
дагаж мөрдөх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж өгнө.
Сэтгэн бодох ба Зохион бүтээх

Хэрэгжүүлэх ба Ажиллуулах

ШУ Технологийн орчин үеийн байдал
Шийдлийн шаардлагууд ба бүтэц

Турших ба засварлах
Үнэлэх

Төгсгөлийн ажлаа
тайлагнах ба
пресентейшн
Бүтээгдэхүүний
Анхны загвар

Маркетингийн төлөвлөгөө

Угсрах
Материалын
жагсаалт

Ёс суртахууны хэв хэмжээний асуудлууд

Явцын ажлаа тайлагнах ба
пресентейшн

Экологийн үр ашигтай хэмжилтүүд

Материалын сонголт ба нийлүүлэлт

Зураг 4. EPS болон CDIO

EPS-ийн IO үе шат нь бүтээгдэхүүний загварын Шалгалт болон Засварлалт мөн
баталгааны Ассамблейн (тогтоосон үйл ажиллагаа туршилтын хүрээнд)
шаардлагад нийцсэн байна. Үйл ажиллагааны сүүлчийн үе шат эцсийн үнэлгээ
байна. Үр дүн шаардлагатай бүх бэлтгэлүүд, илтгэл хэлэлцүүлэг, бүгдийг баг
гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай. Үнэлгээ инженерийн үйл ажиллагааг
(бүтээгдэхүүн загвар хоорондын хувьсал) түүнчлэн холбогдох нэмэлт ур чадвар,
багийн хамтын ажиллагаа зэргийг авч үзнэ. EPS үйл ажиллагааны явцад, нэмэлт
ур чадварыг хөгжүүлэх шаардлага төсөл дэмжих модулиос дэмжигддэг. Төслийн
сэдвийн олон янз байдал нь багийн удирдагчийг олон талт, динамик байхыг
шаардана. Оюутнууд долоо хоногийн уулзалтын хэлэлцэх асуудлыг
тодорхойлсны дараа багш нарт урьдчилан бэлтгэх хугацаа шаардлагатай байж
магадгүй юм, өөрөөр хэлбэл, багшийн үүрэг манлайлагчаас зөвлөгчрүү шилжинэ.
Энэ арга нь, мөн EPS багшийн хамтын ажиллагаагаар тодотгосноор, CDIO
Стандарт 9 Факультетын Чадварын Сайжралтай нийцэж байгаа. EPS нь
оюутнуудад олон соёлт болон олон салбарын багтай нийцэн зохицох туршлагыг
өгдөг, өөрөөр хэлбэл, олон үндэстний өөр өөр салбарын хүмүүстэй хамт
байлгана. Энэхүү олон соёлт байдлын дундаас соёл хоорондын харилцааны ур
чадвар хөгждөг. Цаашилбал, энэ үйл явц анхны нээлттэй асуудлын томьёоллоос
эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх инженерийн процессын бүхий л үе шатанд
үргэлжилнэ. Баг нь асуудлын шийдлийг, технологи болон санхүүгийн талаас нь
анхаарлаа хандуулахаас гадна, маркетингийн үзэл баримтлал болон ёс зүй, ёс
суртахуун, тогтвортой байдал зэргийг авч үзэн чөлөөт шийдлийг гүйцэтгэдэг.
Энэхүү бие даасан байдал оюутнуудын ирээдүйд аж ахуй эрхлэхэд (болон
инженерчлэлийн үйл явцыг ойлгоход) шаардлагатай туршлагыг өгдөг.
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ДҮГНЭЛТ
EPS болон CDIO нь инженерийн хөтөлбөрийг сайжруулах зорилгоороо адилхан.
EPS хөтөлбөрийн гол давуу тал нь асуудал болон төсөлд суурилсан сургалтаар,
янз бүрийн харилцаа, олон талт соёлын хүрээнд, оюутны бие даасан байдал,
бүтээлч сэтгэлгээг дэмжин хүссэн боловсролын зорилгод нэгэн зэрэг дээд
боловсролын байгууллагын бодит бэрхшээл болон инженерийн хөтөлбөрийн
бусад өөрчлөлт, тасалдлыг багасгах замаар хүргэдэг. CDIO санаачилга
боловсролын үйл ажиллагаанд оролцож буй бүх инженерийн хөтөлбөрийн
програмын түвшинд хатуу зөөлөн өөрчлөлтийг тууштай шаардаж байхад, EPS нь
инженерийн capstone төсөл/дадлагын түвшинд төвлөрч байгаа ба аль аль нь
шилдэг инженерийн боловсролын туршлага болсон, ялангуяа, CDIO-г харилцан
нөхдөг. EPS болон CDIO нь инженерийн боловсролын үндсэн зарчмын нэгэн
адил хуваалцаж эхэлснээс хойш capstone төслийн түвшин үйл ажиллагаанд
хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын системийн үе шат маш бага өөрчлөгдсөн:
оюутнууд дэлхийн бодит асуудлыг шийдвэрлэхэд суралцах \бодох төсөөлөх
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,үйл ажиллагаа явуулах\, хувийн болон хүмүүс
хоорондын ур чадваруудыг хөгжүүлэх, багаар ажиллахаас гадна суралцах
хугацаандаа технологийн болон шинжлэх ухаан соёлын олон янз байдлыг
илрүүлэхэд EPS тусална.EPS нь CDIO-гийн нээлттэй институт дэх төсөлд
суурилсан сургалтын аргыг нэвтрүүлэх, боловсрол дахь CDIO-гийн чиг
хандлагын адил сургалтын арга зүй, нийт сургалтын хөтөлбөр дэх
гүнзгийрүүлсэн өөрчлөлтийн сэдлийг турших боломжийг багш нар олгодог. Энэ
нь нэг семестрт л илэрхий харагдах ба бүх семестрийн сургалтын хөтөлбөрийг
илүү хөнгөн болгож өөрчилдөг. ESP нь оюутнуудын мэргэжлийн амьдралд илүү
туршлага болдог. Илүү бүтээлч тэдний сонгосон төсөл нь бүлэг оюутнуудын
соёлын суурь болж чөлөөт удирдамжаар хангах, инженерийн салбарын олон
янзын баталгаатай бүтээлч байдлыг дэмждэг. Худалдан авах болон
маркетингийн үе шат дахь эхний тодорхойлолттой холбогдохоос гадна ихэвчлэн
төсөлд суурилсан сургалтад агуулагдаагүй инженерийн ажлыг оюутнуудтай
холбон байрлуулдаг. Үүний үр дүнд бид оюутнуудад үр дүнтэй capstone CDIO-г
багтаасан EPS-ийн тогтолцоог санал болгож байна.
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ОЛОН ТАЛТ АРГЫГ ДОХИО БА СИСТЕМ ХИЧЭЭЛД АШИГЛАХ НЬ
Cruz Juan M., Giraldo Juan C., Hurtado Jairo A.
Electronics Engineering Program at Pontificia Universidad Javeriana
ХУРААНГУЙ
Дэлхий даяар маш олон сургуулиуд электроникийн инженерийн хөтөлбөртөө
оюутнуудад мэргэжлийн суурийг тавьж өгөх зорилгоор Дохио ба систем
хичээлийн хөтөлбөрийг оруулж өгсөн байдаг. Энэ хичээл нь чухал хэдий ч өдийг
хүртэл уламжлалт сургалтын арга буюу багш нар оюутнууддаа лекц орох
хэлбэрээр заагдсаар ирсэн. Учир нь энэ хичээл нь танхимд заагдах бамаш их
математик, комплекс томьёонууд, олон төрлийн салбаруудын мэдлэгийг
багтаасан агуулгатай байдагтай холбоотойгоор тайлбарлагддаг. Мөн энэ
хичээлд хэд хэдэн онолын үзэл баримтлалыг авч үзсэн байдаг ба энэ нь
дараагийн мэргэжлийн хичээлүүдэд илүү практик хэрэглээтэйгээр ашиглагддаг.
Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд мөн энэ хичээлийг сонгосон
оюутнуудын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгоор 2 жилийн
өмнөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ аргыг анх 1990 онд Харвардын их сургуулийн
Физикийн үндэс хичээл заадгаараа олон танигдсан профессор Эрик Мазур
боловсруулж байжээ. Энэ арга нь зөвхөн профессор Мазурын ашигласнаар
ашиглаагүй ба дохио ба систем хичээлийн нөхцөл шаардлагыг харгалзан үзэж
ашигласан. Энэ бичиг баримт нь хэрэгжүүлэгдсэн аргын шинж чанарууд, хүрсэн
үр дүн ба дэлгэрэнгүйг багтаасан өдийг хүртэлх үр дүнгүүдийг харуулсан. Анхны
загварын сайжруулалт ба шинэчлэлт ньтөсвийнзохицуулалт, боломжит нөөц ба
зарим технологийн хязгаарлалтын дагуу хийгдсэн хэдий ч боломжууд нь
хичээлийн хөгжүүлэлтийн дагуу сэргээгдэх ба дахин зохион байгуулагдах
шаардлагатай. CDIO-ийн 8-р стандарт (идэвхтэй сургалт) нь манай төслийн
түлхүүр элементүүд ба энэ нь өөрийн үнэлгээний хичээлүүд, тэдгээрийн тус
бүрийн тестүүд ба шалгалт, групп ажил, групп үнэлгээ, аман илтгэлүүд, воркшоп,
төслийн хэрэгжилт зэргийг багтаадаг, мөн оюутнууд даалгавраа гүйцэтгэснээр
тэдний идэвх ба хариуцлага мэдэгдэхүйц сайжирдаг (Brodeur, D.Hall, 2002).Эцэст
нь энд туршилтын хэд хэдэн хэрэгслүүд ашиглагдсан, жишээлбэл, зарим энгийн,
хямд төхөөрөмжүүд ба илүү нийлмэл, үнэтэй технологиудыг ашигласан. Тиймээс
багш энэ туршилтыгхийхдээ үнэтэй технологийн хэрэгслүүдийг их хэмжээгээр
ашиглахгүйгээр зарим тохиолдолд нэг төхөөрөмж дээрээ дахин давтан хийх,
хуулбарлах зэрэг аргыг ашиглаж болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ.
Peer instruction, self-learning, methodology, Standard 8
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ТАНИЛЦУУЛГА
Хэд хэдэн инженерийн сургуулиуд, тухайлбал Латин Америкт их сургуулийн багш
нар өөрсдийн зааж байгаа салбартаа мэргэшсэн, заах хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг
хэдий ч тэдмэргэжлийн бэлтгэлээ хийхдээ мэдлэг ба сурган заах арга зүй дээр
анхаардаггүй.Оюутнуудаассургалтын үйл явц, заах арга зүй, зарим асуултуудыг
асуухад тэд оюутан цагийн амьдралын туршид тэдгээрийн багш нартайгаа
өнгөрүүлсэн сайхан цаг хугацааг санан дурсдаг ба багш нартайгаа байх үедээ
болж байсан тааруухан сэтгэгдлүүдээ мартахыг чин сэтгэлээсээ хүсдэг талаар
ярьдаг.Энэ үзэгдэл ньоюутнуудын шилжин суухыг үл харгалзан их хэмжээний
өөрчлөлтгүйгээр инженерийн заах аргагүй нь оршин тогтносоор байна гэдгийг
харуулж байна.Хэдэн жилийн өмнөөс л инженерийн хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэгчдэд тулгарч байгаа томоохон асуудлын нэг (зарим тусгайлсан газар
зүйн эсвэл бие даасан хөтөлбөрүүд) нь энэ салбарт сурах хүсэлтэй хүмүүсийн
тоо цөөрсөн асуудал юм. Энэ асуудал нь хэд хэдэн шалтгаануудтай ба түүнд
тайлбар хийх нь энэ судалгааны ажлын үндсэн зорилго юм. Үүний нэг шалтгаан
нь хичээлийн танхимд уламжлалт заах арга зүйг байнга ашиглаж байгаа явдал
юм, учир нь зарим оюутнуудаас авсан судалгааны үр дүнгээр суралцах хүсэлтэй
хүмүүсийн тоо цөөрч байгаа явдал нь багшийн чанар муутай зааж байгаатай
холбоотой талаар дурдсан байна (Strenta, A. C.,1994). Олон талт аргыг
Электроникийн инженерийн гурав дугаар курсийн оюутнуудад ордог Дохио ба
систем хичээлийн 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнгөрсөн хоёр жилд
энэ хичээл нь судалгаа авч үнэлгээ хийсний үр дүнд оюутнуудын мэдлэг чадвар
дээшилсэн ба илүү их амжилт үзүүлсэнг харуулж чадсан. Мөнбагшийн цагийг
үрэхгүйгээр, сургуулиас их хөрөнгө нөөц шаардахгүйгээр оюутнуудын уралдаан
тэмцээнийг илүү сайн хийх,байнга хийх боломжийг бүрдүүлэх арга замуудыг
олгодог. Энэ арга нь профессор Мазур-ийн анх санаачилсан заах арга зүй хэдий
ч соёл ба технологийн ялгаа мөн хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу өөр өөр арга
замаар ашиглагдаж байна.
СУРАХ БОЛОН СУРГАХ АРГА ЗҮЙГ АШИГЛАХ НЬ
Энэ сурах болон сургах заах арга зүйн эхэн үед, оюутнуудаас
заримэсэргүүцлүүдтэй тулгарсан ба энэ нь эхэндээ зөрчилдөөнтэй, нийцгүй
байдлыг үүсгэж байсан. Хэдий оюутнууд уламжлалын аргыг өөрчлөхийг хүсдэг
байсан хэдий ч хичээл дээр заах арга зүйг өөрчилж эхлэхэд оюутнуудын хувьд
эргэлзсэн ба түүнтэй зөрчилдөж эхэлсэн. Үүний улмаас зарим оюутнуудыг олон
талт арга ашигласан баг руу оруулан, мөн зарим оюутнуудыг уламжлалт арга
ашигласан багт хуваасан ба оюутнууд өөрийн хүссэн баг руу орох боломжийг мөн
олгосон. Уламжлалт аргын багаас нэг ч оюутан өөр багш руу орох хүсэлт
тавиагүй. Энэ аргын хэрэглээний хувьд сургуулийн хөтөлбөрийн хорооны
удирдлагаас дэмжлэгтэй байсан ба тэд энэ аргын талаар хэлэхдээ: уг аргын
зорилго нь хичээлийн суурь сургалтын зорилго, зорилтоос хазайхгүйгээр
оюутнуудын хэд хэдэн чадваруудыг (жишээлбэл: багаар ажиллах, бие даасан
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чадварууд, шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох) хөгжүүлэх ба дээшлүүлэх боломжтой гэж
байсан. Энэ хичээлийг шинэчлэн зохион байгуулахад их сургуулиас өгөгдсөн хэд
хэдэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд (бодит орчин, эд хогшил, програм хангамж)-ийг
оруулсан ба мөн нэмэлт хичээлийн материалуудыг багш нар бэлтгэж, хөгжүүлж
байсан. Тухайн заах арга зүйн аргачлалын хэрэглээ нь ижил бүтэцтэй хэдий ч
ялгаатай хувилбаруудыг үнэлэхийн тулд өөр өөрийн үзэл бодолтой хүн бүрийн
хувьд ялгаатай аргаар үнэлдэг. Иймээс дараах аргуудыг ашиглан ялгаатай
үнэлгээг хийдэг.
 Идэвхжүүлэлт ба бие даасан байдал: Энэ нь оюутнуудад гэртээ хялбар
хэсгийг хөгжүүлэх ажил өгдөг (урьдчилсан бэлтгэл) ба багш хичээл дээр
хүнд хэсгийг нь хийлгэдэг (энэ нь бичиг баримт болон илүү төвөгтэй
дасгалууд дээр анхаардаг).
 Хичээлийн зохион байгуулалт: Хичээлийн хөтөлбөрийн агуулга
тодорхойлогдсон байх ёстой ба энэ нь долоо хоног бүрийн сэдвүүдэд
хуваагдсанаар оюутнууд хичээлээ урьдчилан бэлтгэх боломж олгодог.
Энэ хөтөлбөр нь хичээлийн улирлын эхнээс оюутнуудад өгөгдсөн байх
ёстой.
 Ном зүйн чанар:Мэргэжлийн ном сурах бичгээс гадна нэмэлтээр оюутнууд
семинар ба тестүүдийн цувралуудыг авах боломжтой ба өөрсдийгөө
үнэлэх боломжтой ба тэдгээрийн шийдвэрлэснээр өөрсдийгөө сорих
боломжтой юм.
 Тасралтгүй үнэлгээ: Хичээлийн цагийн туршид багш дангаар нь болон
багаар нь асуултанд хариулт авах зарчмаар нэг болон хэд хэдэн
оролдлогоор үнэлдэг (дүн тавих шаардлагагүй). Оюутнууд багшийн
асуултанд хариулах үед багш тухайн шийдлийг үнэлэх ба оюутанд
эргэлдээ төрүүлэх байдлаар эргээд шууд хариу асуулт асуух зэргээр
үнэлдэг байна. Мөн оюутнаар хичээлийг өмнө нь бэлтгүүлж ирэх нь
хамгийн чухал асуудал юм.
 Төсөл: Төслийн хийснээр оюутнууд баг болох ба багаараа хамтран
гүйцэтгэж үнэлүүлнэ. Төслийн хялбар болон төвөгтэй байдлаас хамааран
гурваас таван төслүүдийг нэг улиралд гүйцэтгэдэг. Төсөл бүр дээр төслийн
багийн гишүүдийг өөрчлөх нь зүйтэй гэж үздэг.
САНАЛ БОЛГОЖ БАЙГАА ШААРДЛАГАТАЙ НӨӨЦҮҮД:
 Ном зүйн материал: Багш ном сурах бичиг, семинар, төслийн гарын авлага
зэргийг урьдчилан оюутнуудад тараах шаардлагатай. Ном нь багшийн
өөрийн бэлтгэсэн ном эсвэл өөр зохиогчийн ном байх нь хамаагүй. Энэ
бүхэн багшийн хичээлд бэлтгэх хугацааг нэмэгдүүлдэг байна.
 Асуултуудын тоо бавариант: Багш хөтөлбөрт тусгагдсан сэдэв бүрд
ашиглагдах асуулт ба бодлогуудыг урьдчилан бэлтгэх ёстой. Уламжлалт
аргатай харьцуулахад багшийн хувьд маш их ачааллыг өгдөг.
 Мэдээллүүдээ хамтран хэрэглэх зорилготой виртуал орчин: Хичээл дээр
ашиглагдсан материалуудаа өөр хоорондоо солилцох зорилготой тусгай
талбай байх шаардлагатай. Энэ талбай нь бодит эсвэл виртуал байж
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болно. Платформ нь Blackboard шиг ашиглагдаж болох хэдий ч Dropbox,
Slideshare, Facebook зэрэг үнэгүй аппликейшнуудыг ашиглаж болно.
 Анги танхим ба эд хогшил: Энэ нь эд хогшлын (бие даан мөн багаараа
ажиллах боломжтой) хувьд зай сайтай ба дахин зохион байгуулах
боломжтой анги танхим байх нь зүйтэй. Энэ нь хэд хэдэн хөдөлгөөнт
ухаалаг хэрэгсэлтэй байх шаардлагатай ба энэ тохиолдолд баг бүр тэдний
аль нэгээр хандах боломжтой юм (Зураг 1).

Зураг 1. Дахин зохион байгуулах боломжтой хэрэгсэлтэй анги

 Хэмжилтийн хэрэгсэл ба бодит хугацааны хариу үйлдэл: Бодит хугацааны
хэд хэдэн үнэлгээний ба хариуны хэрэгслүүдийг ашигладаг. Нэг нь
blackboard ба онлайн тест авахад ашиглагддаг. Нөгөө арай хямд
төхөөрөмж нь бодит хугацаанд олж авсан мэдээллийн багтаамжийг хэвийн
хадгалах хэрэгсэл (хуванцар арилгадаг самбар, арилгах боломжтой олон
сонголттой хариултын дэлгэц) ба оюутнуудад дор нь хариу өгөх
боломжтой хэрэгслүүд байна.
 Төслийг гүйцэтгэх хэрэгслүүд: Дохио ба системийн тусгайлсан тохиолдолд
MATLAB-ийг ашиглах нь тохиромжтой юм. Энэ нь төслийг гүйцэтгэх
хамгийн чадварлаг хэрэгсэл хэдий ч өөр бусад програмуудыг мөн хэрэглэж
болно.
ЗААХ АРГА ЗҮЙН ТАЙЛБАР
Оюутнууд нь улирлын эхэнд өгөгдсөн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийн дагуу урьдчилан
хичээлээ бие даан бэлтгэх ёстой. Долоо хоног бүр оюутнууд хичээл дээр бэлтгэж
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ирсэн сэдвээрээ үнэлүүлэх хэдий ч заавал дүнгээр үнэлэх шаардлагагүй. Эдгээр
сэдвүүдийг бэлтгэхдээ дараах зааврын дагуу бэлтгэнэ.
Тусгайлсан ном ашиглалт: (Ихэвчлэн сурах бичгийн ном болон
даалгаврын гарын авлагаас даалгавраа хийнэ.)
 Багшийн ангийн тэмдэглэл: Энэ нь долоо хоног бүрийн сэдвийн хүрээнд
тэмдэглэгдсэн байх шаардлагатай ба дасгал, бодлого, жишээнүүдийг
агуулсан байна.
 Долоо хоногийн сэдэвт суурилсан семинар: Энэ нь сонгогдсон хариултын
сонголттой онлайн байдлаар суулгагдсан байх ёстой. Хэрвээ оюутнууд
буруу хариулсан тохиолдолд зөв хариултын хариуг дахин авах боломжтой
юм.
 Асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулсан цагийг төлөвлөх шаардлагатай.
Хичээлийн туршид дараах стратегийн дагуу ажиллана:


Ангийн үнэлгээ нь дүн тавигдахгүй. Асуултуудын вариант нь хичээл бүр
дээр хийгдэх ба тухайн хугацаанд оюутнууд асуултанд хариулсан байх
ёстой ба асуултын төрлөөс хамааран багшийн заавраар багаараа эсвэл
ганц ганцаараа асуултанд хариулна. Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь
шийдвэр гаргахын тулд багш бодит хугацаанд хариултыг мэдэх аргатай
байх ёстой. Жишээлбэл, асуултанд хариулахад зориулан янз бүрийн
тайлбар хийх мөн сэдвийг тайлбарлах аргаар өргөжүүлэх, хариултыг
баталгаажуулан авч, цааш үргэлжлүүлэх.
Эдгээр хариултууд нь онлайнаар өгөгдөх ба оюутнууд сонголтоо хийх ба дараа
нь багш нь хариултын статистик руу хандана. Хэрвээ тэнд онлайн хариултын
платформ байхгүй бол хуванцар арилгадаг самбарыг ашиглан оюутнууд
хариултуудаа самбар дээр бичин багшдаа үзүүлнэ (Jessica Watkins 2005).Энэ
шийдэл нь оюутнуудын өгсөн хариултын багш бодит хугацаанд харж болохоороо
давуу талтай юм. Хариултууд нь ижил биш байх тохиолдолд оюутнууд нь
ялгаатай хариулснаараа багууд болон өөрсдийн хариултыг хамтран батлах,
хамгаалахын тулд өөр хоорондоо зөвлөлдөх байдлаар ажиллана.




Шалгалт. Хоёр төрлийн үнэлгээтэй шалгалтыг ашигладаг: нэг нь
уламжлалт аргаар авах шалгалт ба нөгөө нь долоо хоног бүр авах шалгалт
байна. Долоо хоног бүр авах шалгалтын хувьд тэд зөв хариултыг авахын
тулд хэд хэдэн удаа оролдлого хийдэг. Шинэ оролдлого бүр нь зөв
хариултын үнэлгээний хувийг бууруулдаг.
o Эхний оролдлогын зөв хариултын үнэлгээ: 100%
o Хоёр дахь оролдлогын зөв хариултын үнэлгээ: 50%
o Гурав дахь оролдлогын зөв хариултын үнэлгээ: 25%
o Дөрөв дэх оролдлогын зөв хариултын үнэлгээ: 0%
Энэ төрлийн шалгалт бүр нь оюутан дангаараа болон багаараа өгөх
шалгалт байдлаар хийгдсэн байдаг.

Багаараа шалгалтаа өгч дууссаны дараа багш оюутнуудын хэлэлцүүлэг ба
мэтгэлцээнийг сонсох боломжтой ба энэ нь оюутнуудын сурах бичиг, лекцээр
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өгөх мэдлэгээ ашиглахаас гадна багшийн хувьд оюутнуудын мэдлэгийн түвшинг
мэдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Бие биенээр нь үнэлүүлэх. Багийн ажлын хувьд багийн гишүүд бүр үүрэг
даалгавар гүйцэтгэсэн байдлаар үнэлэгдсэн байх ёстой. Оюутан бүр нь
багийн гишүүдээ үнэлэх (Маш сайн, сайн, дунд, муу) ба нууцаар үнэлгээгээ
өгнө.
 Багийн төслийн гүйцэтгэл. Сургалтаар олж авсан мэдлэгээ практикт
ашиглах зорилгоор оюутнууд хичээлийн явцад хэд хэдэн төслийн ажлыг
(төслийн сэдвийн хүнд хөнгөнөөс хамааран нэг улиралд гурав эсвэл таван
төсөл хийнэ.) гүйцэтгэх ба багийн гишүүдийг төсөл бүр дээр сольж байх
ёстой.
Энэ аргын хувьд зарим профессор Мазурын аргаас хэд хэдэн ялгаатай талууд
бий. Мэдээж гол ялгаа нь хэрэгслүүдийг ашиглах боломж юм. Хоёр аргад аль
алинд нь онлайн шалгалтанд Blackboard-ийг ашигладаг ба энэ нь асуулт
асуултаар нь харах боломжгүй ба асуултанд хариулахад оролдлогын тооноос
хамааран үнэлгээний хувийг өөрчлөхийн зөвшөөрдөггүй. Бусад тохиолдолд
оюутнууд нь зарим үндсэн текстэд хариулт тайлбар бичихэд хэрэгсэл ашиглах
шаардлагагүй учраас багш өмнөх хичээл дээр дараагийн хичээлийн талаар
мэдээлэл өгдөг.


АРГА ЗҮЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Улирлын эхэнд оюутнуудад уламжлалт аргаас ялгаатай аргыг энэ хичээлд
ашиглах талаар мэдээлэл өгөх ёстой. Оюутнууд өөрсдийн багийг өөрчлөх
боломжтой хэдий ч одоог хүртэл ийм оюутан гараагүй л байна. Мөн оюутнуудад
энэ аргын бүрэлдэхүүн хэсэг, ямар зарчмаар заахаас гаднаамжилттай
суралцахын тулд ямар зорилго ба ямар үүрэг даалгавартай ажиллах талаар
хэлж өгөх шаардлагатай. Дурдсан хэсгүүдэд дараах боломжуудыг ашиглах
боломжтой: технологи хэрэгсэл ашиглах, бие даан суралцах, багаар ажиллах,
бие биенийгээ үнэлэх, төслийн ажил гүйцэтгэх ба түүнийгээ илтгэх, хичээл дээр
оюутнуудын оролцоог сайжруулах, харилцааны ур чадварыг сайжруулах,
хамтран хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн хийх, мөн урамшуулах. Түүнчлэн оюутны
өөртөө шүүмжлэлтэй хандах чадварыг сайжруулах, өөрийн ойлгоогүй болон
алдсан хэсгээ мэдэх, түүний цаг алдалгүй засах боломжийг олгохоос гадна
доогуур үнэлгээ авсандаа сэтгэлээр унах зэрэг хандлагыг багасгана.
ҮР ДҮН
Уг арга зүйг эхний удаад ашигласны дараа уламжлалтай аргатай харьцуулан
хэрэгжүүлэгдэж буй арга зүйг үнэлэхдээ үр дүнгээс гадна хичээлийн оролцоо
зэргийг харгалзан үзэж энэ хичээлийг үзсэн 29 оюутнаас судалгаа авсан.
Судалгааны хувьд 20 асуулттай байсан ба дөрвөн хэсэгт хувааж үзсэн: заах арга
зүйн стратеги, хичээлийн агуулга, багш оюутны харилцаа, үнэлгээ ба дүн. Үр дүнг
доор үзүүлэв:
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Заах арга зүйн стратеги: Оюутнуудын 100% нь сурганы хөгжүүлэлтэд технологи
ашиглах нь үр дүнтэй гэж үзсэн ба нийт судалгаанд оролцогсдын 80% хувь нь
нэмэлт ангийн ажил нь тохиромжтой гэж үзсэн. Оюутнуудын 45% нь үнэлгээний
аргыг сайнаар хүлээж авсан ба 30% нь уламжлалт аргыг илүүд үзсэн бол бусад
25 хувь ялгаагүй гэж үзсэн байна.
Хичээлийн агуулга: Хичээлийн эхэнд оюутнууд оюутнууд шинэ арга зүйгээр
ашигласнаар хичээлийн бүрэн агуулгыг хамарч чадахгүй байгаа гэж үзэж байсан
ч хичээлийн төгсгөлд 62% нь энэ хоёр аргын хувьд хичээлийн агуулгад ялгаа
анзаарагдаагүй гэсэн бол 32% нь агуулгадаа хүрэхгүй байна гэсэн үнэлгээ өгсөн.
Энэ нь бид цаашид сайжруулах шаардлагатайг харуулж байсан.
Багш оюутны харилцаа: Хичээлийн эхэнд багш оюутны харилцааг их тааруухан
үнэлэгдэх байх гэж бодож байсан хэдий ч оюутнууд илүү таатай хүлээж авсан
төдийгүй хичээлийн оролцоо маш сайн байсан. Шинэ арга зүйн хувьд оюутнууд
багш оюутны харилцааг үнэлэхдээ 50% нь шинэ аргыг дэмжиж байсан бол 10%
нь уламжлалт заах арга нь илүү дээр гэж үзсэн.
Үнэлгээ ба дүн: Оюутнуудын 70% нь шинэ заах аргын үнэлгээний дүрмийг ба 10%
нь уламжлалт заах аргын үнэлгээний дүрмийг илүүд үзсэн. Долоо хоног тутмын
шалгалтыг авах үед уламжлалт арга зүйтэй харьцуулахад оюутнуудын үнэлгээ
20%-иар дээшилсэн байсан бол цөөн буюу улиралд гурван удаа шалгалт авахад
уламжлалт аргатай харьцуулахад оюутнуудын үнэлгээ нь 10%-иар дээшилсэн
байсан.
Хэдийгээр оюутнуудаас долоо хоног бүр шалгалт авсан үнэлгээ илүү байсан
хэдий ч оюутнууд цөөн шалгалт авахыг илүүд үзсэн. Учир нь олон удаагийн
шалгалт нь хичээлээ судлах цагийг хязгаарлах дутагдалтай талтай. Энэ арга зүйг
бусад даалгаварт ашиглавал ямар вэ гэсэн асуултанд зөвшөөрсөн хариу өгсөн
боловч бүхий л хичээлүүдэд энэ аргыг ашиглахгүй зөвхөн цөөн тооны
хичээлүүдэд ашиглах нь тохиромжтой гэж үзсэн.Боловсролын тогтолцоо талаас
нь харвал шинэ арга зүй нь маш сайн байсан ба учир нь оюутнуудын
хэлэлцүүлэг, багаар хамтран ажиллах зэрэг ангийн идэвхтэй үйл ажиллагааг
явуулах нь оюутнуудыг идэвхжүүлэх, мэдлэгээ чадвар болгох зэрэг давуу
талуудтай юм.
ДҮГНЭЛТ
Үр дүнг үнэлэхийн тулд улирлын туршид уламжлалт болон шинэ арга зүйг хамтад
нь хэрэглэсэн. Судалгааны үр дүн хангалттай ба зорилгодоо хүрсэн боловч
дараах гурван сэдвийг зайлшгүй үргэлжлүүлэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж
үзсэн: шалгалт өгөх үед өөртөө итгэлтэй байх байдал, ашиглагдаж байгаа шинэ
арга зүйд хамаарах сэдвүүдийг ойлгох, багшаар заагдаагүй хичээлийн
хоцрогдлыг арилгах. Оюутнуудын хичээлээ урьдчилан судлах нь судлаагүй ирж
хичээлдээ сууснаас илүү үр дүнтэйг мөн энэ судалгаагаар харуулсан. Багаар
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ажиллах нь оюутнуудыг маш сайн идэвхжүүлж чадсан ба багаараа төслийн
ажлыг гүйцэтгэснээр хичээлээр үзсэн онолын мэдлэгээ практикт ашиглах,
мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхээс гадна оюутнууд хоорондын харилцааг сайжруулж
чадсан.
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CDIO АРГААР ХЭЛХЭЭНИЙ АНАЛИЗЫН ҮНДЭС СУРАХ БИЧИГ БИЧИХ
АРГАЧЛАЛ
Zhao lina
Chengdu University of Information Technology, Chengdu, China, 610225
ХУРААНГУЙ
CDIO стандарт, арга зүйн дагуу инженерийн боловсролд хийгдэж буй
инновацийн хүрээнд “Хэлхээний анализын үндэс” нэртэй сурах бичгийг хэрхэн
бичих талаар энэхүү өгүүлэлд авч үзлээ. Тус сурах бичгийг бичих санаа, суурь
бүтэц болон гол онцлогуудыг гаргахад чиглэнэ. Сурах бичгийн агуулгад суурь
зарчмууд болон ерөнхий төслийн хэрэглээний жишээг оруулсан. Иймээс
уншигчдын практик ойлголт, онолыг практиктай хослуулах чадварыг нэмэгдүүлж,
дэмжиж чадахуйц их хэмжээний практик хэрэглээтэй хэлхээнүүд болон онолын
жишээнүүдийг багтаасан болно. Энэ нь тэдний мэргэжлийн ойлголтыг илүү
өргөтгөх боломжтой юм. Уг сурах бичгийг 2012 оны тавдугаар сард албан ёсоор
хэвлэсэн. 2014 онд Хятад улсын "12-р таван жил" үндэсний төлөвлөгөөт сурах
бичгээр сонгогдож, шагнагдсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Textbook writing, CDIO, Fundamentals of Circuit Analysis, Standards: 1,3,10
ҮНДЭСЛЭЛ
Шинжлэх ухааны болон практик инженерийн шаардлага хооронд ялгаа бий
болсноор инженерийн боловсролыг шинэчлэх асуудал бий болсон. Үүнийг
хэрэгжүүлсний үр дүн нь дэлхий нийтийн CDIO санаачлага юм. CDIO санаачлага
нь Сэтгэн бодох- Зохион бүтээх- Хэрэгжүүлэх- Ажиллуулах (CDIO) бодит
хэрэглээний систем болон бүтээгдэхүүний бий болгоход боловсролын системд
цохон тэмдэглэгдэж буй инженерийн суурь ойлголтуудыг оюутанд эзэмшүүлэх
боломжийг олгож буй орчин үеийн боловсролын стандарт, арга зүй юм. 2008 онд
Хятад улсын тэргүүлэх их сургуулиудын нэг болох CUIT (Chengdu University of
Information Technology) CDIO–гийн дэвшилтэт үзэл санааг суралцах, шинэ
мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хичээлийн хөтөлбөрийг
өөрчлөх гэх мэт шинэчлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх ажлуудыг эхэлсэн. Хэлхээний
анализын үндэс нь БНХАУ-даа электроникийн инженерчлэлийн суурь
ойлголтуудыг эзэмшүүлдэг мэргэжлийн хичээлийн нэг юм. Энэ хичээл нь
хэлхээний онолын ойлголт, суурь хэлхээг загварчлах, угсрах гэх мэт
чадваруудыг бий болгоход чухал үүрэгтэй юм. 2009 онд CDIO шинэчлэлтийн
програмын дагуу CDIO-аар хичээлийн сургалтын материалыг боловсруулах
эхний ажлын хүрээнд “Хэлхээний анализын үндэс” сурах бичгийг бичиж эхэлсэн.
Эхлээд өмнө нь ашиглагдаж байсан “Хэлхээний анализ”-ийн сурах бичгийг
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сайтар судалж агуулгын давхардал, онцлогийн тусгаагүй, CDIO шинэчлэлт
нийцээгүй гэх мэт хэд хэдэн асуудал байгааг илрүүлсэн. Эдгээр нөхцөл байдлаас
шалтгаалан инженерийн боловсролын сурах бичиг болох сургах бичгийг бичих
ажлыг зохион байгуулах байсан.
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Cурах бичгийн давуу болон сул талуудыг жинлэх шалгуур нь тухайн сурах бичиг
нь ур чадвар хөгжүүлэх болон сургалтын хэлбэр, хөтөлбөрт хэр тохирч байгааг
харах үзүүлэлтүүд юм. Боловсролын үндсэн сууриар бүтээгдэхүүний амьдралын
цикл, гол бий болгох хүчин зүйлээр инженерийн практик дадал гэж тодорхойлж
байгаа учраас CDIO загварын гол зорилт нь суурь инженерчлэл, техникийн
мэдлэгт оюутнуудыг эзэмшүүлэн, оюутнуудын практик чадвар, инженерчлэх ур
чадварыг сайжруулах, мөн инженерийн авьяасын нийгмийн хариуцлагыг
төлөвшүүлэх явдал юм. Хэдий тийм ч Хэлхээний Анализын үндэс нь суурь
хичээл учраас энэ сурах бичгийг бичсэнээр инженерийн боловсролын аргыг
дүрслэхэд чиглэнэ. Олон удаагийн ярилцлагын дараа CDIO арга стандарттай
нийцэхүйц байхаар номын ерөнхий үзэл баримтлалыг эцсийн байдлаар
тодорхойлсон. Цаашид чадамжийг бий болгох чиглэл рүү инженерийн суурь
мэдлэгийг эзэмшүүлэхийн тулд онол, практикийн хэрэглээг хослолыг онцгойлон
анхаарах, мөн cуурь мэдлэг болон чадавх бий болгох хоорондын үндсэн
харилцан ажиллагааг илүү хүчтэй болгох юм. Үүний зорилго нь оюутнуудын
сэтгэлгээ, ойлгох, асуудлыг шийдэх, мэргэжлийн хэтийн төлөвөө илүү өргөн
хүрээнд харахад илүү сайн болгож хөгжүүлэх, мөн тэдний практик хэрэглээний
чадавх, шинэ мэдлэгийг бий болгох чадваруудыг дэмжих юм.
ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ
Сурах бичигт, тухайн хичээлийг зааж буй зорилго, зорилтууд болон уншигчид
ямар ойлголтуудыг авч болох талаар тодорхой тайлбарласан байх хэрэгтэй. Уг
шалтгаанаар бүлэг бүрийн эхлэлд мэдлэг болон чадварын зорилгыг багтаасан
“Бүлгийн зорилго”-ийг оруулсан. Дараа нь онолын ойлголтуудыг оруулахаас
өмнө онолын өмнө уншигчдын анхаарал сонирхлыг татах зорилгоор тухайн
бүлэгтэй уялдаатай энгийн тохиолдлын жишээ татсан. Үүний дараа онолын
мэдлэгийг тайлбарласан. дараа нь өмнөх иш татсан тохиолдлуудтай холбоотой,
техникийн дасгалын хэсэгт дээрх тохиолдлуудыг хэлхээний онол талаас
тайлбарласан бөгөөд ижил хэлхээнүүдийг дараа дэлгэрэнгүй тайлбарлагдах
болно. Сүүл хэсэг болох “Бүлгийн дүгнэлт”-д мэдлэгийн гол ойлголт болон чухал
дүгнэлтүүдийг нэгтгэж харуулсан. Эцэст нь уншигчдыг хөтлөх, тунгаан бодуулах,
хэлэлцэх болон шалгах дөрвөн хэсгээс бүрдэх дасгалуудыг оруулсан. Хүснэгт 1–
ээр уламжлалт хэлхээний сурах бичиг болон бидний CDIO стандарт арга зүйн
дагуу бичигдсэн хэлхээний сурах бичиг хоёрын хооронд бүтцийн хувьд ямар
ялгаанууд байгааг харууллаа.
Хүснэгт 1. Бүтцийн харьцуулалт
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Уламжлалт хэлхээний сурах бичиг

Бидний CDIO хэлхээний сурах бичиг
Бүлгийн зорилго
Иш татсан тохиолдлууд
Онолын хэсэг
Зорилтуудын үнэлгээ
Техникийн дасгал
Бүлгийн дүгнэлт
Онолын суурь ба нэмэлт ойлголт
Төслийн хэрэглээ
Симуляцийн хэсэг
Англи тайлбар толь

Онолын хэсэг

Бүлгийн дүгнэлт
Дасгал

ҮНДСЭН АГУУЛГА
Агуулга нь ерөнхий хоёр хэсэгтэй. Нэг хэсэг нь суурь онол бол нөгөө хэсэг нь
практик хэрэглээ болон нэмэлт ойлголтууд агуулсан юм. Бусад ерөнхий
хэлхээний сурах бичгийн дэндүү өргөн агуулга, хэтэрхий хүнд онол болон
уламжлалт сурах бичгийн агуулгын хоцрогдол болон нарийн төвөгтэй хэсгүүдтэй
гэх мэт дутагдалтай талуудыг арилгахын тулд дахин бүтцийг тодорхойлсон
бөгөөд суурь практик жишээнүүдийг оруулж өгсөн. "Ерөнхий эсэргүүцлийн
хэлхээний анализ" "Эквивалент хэлхээ", "First-order time-domain circuit analysis"
болон "Синусойд тогтвортой хэлхээний анализ" гэх мэт ойлголт руу чиглэсэн.
"Step response and impulse response", "Second order time-domain circuit analysis"
гэх мэт ойлголтуудыг маш зөвөөр нэгтгэж чадсан. Нэмж хэлэхэд өөр
салбаруудын харилцан нэгдэлт болон харилцан хоёр тал руу нэвтрэх шинжилгээ
нь өнөөгийн дэлхийн тодорхой чиг хандлага болж байна. Өмнөх мэдлэгийн суурь
үндэслэн сурах бичиг нь зөвхөн өөрийн агуулгыг дэмжих бус харин бусад
хичээлүүдийн агуулгын сайжруулалтад сайнаар нөлөөлнө.Жишээ нь:, "Харилцан
нөлөөллийн индукц болон бодит хувиргалтууд", "Хэлхээний давтамжийн хариу
нөлөө" болон "Хоёр портын сүлжээ" гэсэн ойлголтууд нь "Аналог электроникийн
хэлхээ" хичээлтэй, "Алхмын хариу болон импульсийн хариу" гэсэн ойлголтууд нь
"Дохио ба систем" хичээлтэй холбогдож байгаа бол "Гурван фазын хэлхээний"
талаарх ойлголт нь цахилгаан эрчим хүчний үндсийг болгох боломжтой юм.
Үүний зэрэгцээ CREE томруулдаг, DIMUK өсгөгч болон TCL телефон мэт эдгээр
бүх зургууд нь уншигчдын хараанд суурь онол болон сүүлийн үеийн
бүтээгдэхүүнийг хослол агуулсан олон тооны физик зургуудаар чимэглэсэн. Иш
татсан тохиолдлуудыг бүлгийн эхэнд, “Техникийн дасгал” –уудыг бүлгийн
төгсгөлд оруулсан. Иш татсан тохиолдлуудаас асуултууд урган гарна;
“Технологийн дасгал”–ууд нь бүлгийн агуулгатай холбоотой асуултуудын
хариулт болон нэмэлт тайлбарыг өгөх болно. Жишээ нь “эхний шатны хэлхээний
хугацааны анализ”–д эхлээд камерын гэрлийн хэлхээг оруулж ирэхдээ дараах
байдлаар эхийг оруулсан байна: “Гэрэл бол бидний өдөр тутмын амьдралд
байнгын хэрэгтэй зүйл юм. Ерөнхийдөө камерын гэрлийн хэлхээ нь удаан
хэрэглэсний дараа цэнэглэгддэг байх хэрэгтэй. Бусад тохиолдолд гэрэл нь
анхааруулах дохиогоор ашиглагддаг. Жишээ нь, антенны цамхаг, барилгын
талбай гэх мэт. Асуултууд нь “Гэрлийн хэлхээний бүрдэл юу вэ?”, “Хэрхэн
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ажилладаг вэ?”, ”Эдгээр элементүүдийг хэрхэн тодорхойлох вэ? зэрэг юм. Дээрх
асуултууд руу чиглүүлбэл уншигчид илүү гүнзгий, зорилготойгоор судлах
болно.Техникийн дасгалд “саатуулгын хэлхээ”, “релейн хэлхээ” болон
“автомашины асаах систем” гэх мэт нэг дүгээр эрэмбийн аналог хэлхээнүүд нь
мэдлэгийг өргөтгөх ойлголтууд багтана.
СИМУЛЯЦИ
Хэлхээний талаар суралцахад зарим нарийн төвөгтэй анализ болон тооцоолох
хийх шаардлага зайлшгүй тулгардаг. Үүнийг хийхэд маш их хугацаа, энерги
хэрэгтэй болдог. Компютерийн програм нь давтагдсан ажлуудыг багасгаж,
хурдан шуурхай үнэн зөв ажилладаг. Иймээс "Компьютерт суурилсан
шинжилгээ"-г бүлэг бүрд зайлшгүй оруулсан. Одоогийн байдлаар PSpicesr,
Electronic Workbench (EWB) болон MATLAB нь хэлхээний анализын үндсэн
гурван програм юм. PSpicesr нь аналитик үр дүн гэхээсээ илүү тоон үр дүнг
гаргадаг учраас хэлхээний анализ сургалтанд тохиромжтой биш юм. EWB нь
хялбар интерфейс, тохиромжтой ажиллагаатай, мөн электроникийн багаж
хэрэгслүүдийн хэмжих арга болон мастер хэлхээний ажиллагааг уншигчид
хурдан ойлгоход боломжийг олгодог гэх мэт давуу талуудтай. MATLAB код нь
функц зурах болон симуляцийн харагдах орчинтой, хэлхээний анализад
ашигладаг хүчирхэг хэрэгсэл юм. Multisim 9-ын судалгааны үр дүнд сурах
бичигтээ дэвшилтэт програм хэрэглэн хэлхээнд анализыг хийхэд оюутнуудад
туслах зорилгоор EWB болон MATLAB 6.5 програмуудыг оруулсан.
ДАСГАЛ, АЖИЛ
Уламжлалт хэлхээний сурах бичиг нь ихэвчлэн онолын үзэл баримтлал дээр
анхаарлаа хандуулж онол болон дасгалын хамаарлыг эс тоомсорлосон байдаг.
Оюутнуудын номноос олж авах мэдлэг нь шууд бус, хураангуй байдаг, үр дүнд
нь тэд асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй гэдгийг ойлгодог учраас тэдний сурах
урам зориг хугардаг. Инженерийн практик асуудлыг шийдэхийн тулд онолыг
ашиглах нь бидний хамгийн гол зорилго, тиймээс энэ нь оюутнуудын үндсэн ур
чадварыг шалгах голлох арга зам юм гэж үздэг. Бидний CDIO сурах бичигт
сонгосон дасгалууд тодорхой практик утгатай ба инженерийн практик
хэрэглээтэй тохирсон байна. Энэ нь оюутнуудад сургалтын агуулгын ач
холбогдлыг ойлгуулж чадна. Ийм замаар суралцах үйл ажиллагаанд оюутнуудын
анхаарлыг хандуулж чадна. Үүний дараа инженерийн практик асуудлыг
шийдвэрлэх чадварыг нь сайжруулж болох юм. Дөрвөн төрлийн дасгал байдаг
ба үүнд: “зорилтын үнэлгээ”, “суурь болон хэсэг нэмэгдүүлэх”, “төслийн хэрэглээ”
болон “симуляцийн хэсэг”. Өөр өөр хэсгүүд нь онолыг амар ойлгуулахаас гадна
оюутнуудын эсэргүүцэлтэй тулгарахаас зайлсхийн амархнаас хүнд рүү алхам
алхамаар асуудлуудыг оюутнуудад шийдвэрлэхэд тусална.
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ЗААХ АРГА
Уг хичээлийн хувьд уламжлалт заах хэлбэр нь лекц юм. Багш нар суурь
мэдлэгийн системчлэл болон бүрэн бүтэн байдалд ихээхэн анхаардаг ба онол
болон агуулгад илүү анхаарал хандуулдаг. Иймээс ихэнх оюутнууд идэвхгүй
төлөвтэй байдаг. Уламжлалт сургалтын арга нь оюутны практик асуудал шийдэх
чадварыг хязгаарладаг ба энэ шинийг санаачлах авьяас чадвар хөгжихөд муу
нөлөөтэй байдаг. Цаашид заах явцад оюутан уйдаж сургалтад суралцах
сонирхлоо алддаг. Эндээс хуучин заах аргыг шинэчлэх болон заах чанарыг
сайжруулах шаардлагатай. “Хийж суралцдаг” төрлийн CDIO заах арга нь оюутны
урам болон идэвхийг нэмэгдүүлж чаддаг. Бодит байдалд багш нар уйтгартай
байдал, утгагүй онолын сургаалыг гээж чадахын хамт хураангуй мэдлэгийг CDIO
хэлхээний сурах бичигт агуулдаг. Үүний хамт CDIO хэлхээний сурах бичиг хүний
танин мэдэхүйн чадварт нийцсэн, учраас оюутнууд амархан шинэ мэдлэг олж
авч чаддаг. Сонгосон тохиолдлууд дээр ихээхэн анхаарлаа хандуулж, практик
асуудлыг шийдэж чадахад хэрэглэх шинэ мэдлэг, арга барил болон арга
техникийг оюутнууд судална.
ЗААХ АРГЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН АНАЛИЗ
CDIO хэлхээний сурах бичиг ашиглан заах аргын үр нөлөөг шалгаж үзсэн.
Шалгалтын объект нь 2011 болон 2012 оны төгсөгч оюутнууд юм. Тус онуудын
төгсөгчид нь нийтлэг хэлхээний сурах бичгийг хэрэглэсэн. CDIO хэлхээний сурах
бичгийг 2012 оны оюутнууд төгсөх тус бүр хэрэглэсэн. Сургалтын дараа, сурах
бичгийн зохих үр дүнд үнэлгээ хийсэн. Зураг 1-т хэчнээн оюутанд хэлхээний
сурах бичиг таалагдсаныг харууллаа. Зураг 1–ээс харахад 2011 оны төгсөгч
оюутнуудын 67%-д тус сурах бичиг таалагдсан бол 2012 оны төгсөгч оюутнуудын
хувьд энэ үзүүлэлт нь 97% болж өссөн байна.
Сурах бичиг таалагдсан оюутны эзлэх %
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Сурах бичиг таалагдсан оюутны эзлэх %

Зураг 1. Хэлхээний сурах бичгийн үнэлгээ
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Судалгааны үр дүнд CDIO хэлхээний сурах бичиг оюутнуудын талархлыг
хүлээсэн болохыг харж болохоор байна. Дашрамд дурдахад, оюутнууд мэдлэг
хуримтлуулаад зогсоогүй, асуудлыг шийдвэрлэх чадвараа нэмэгдүүлж чаджээ.
ДҮГНЭЛТ
Албан ёсны хэвлэлийн өмнө, ном нь дэлгэрэнгүй санал хүсэлт цуглуулах болон
илүү сайжруулалт хийх гэсэн хоёр төрлөөр оюутнууд сурах бичгээр хэрэглэгдэж
байсан. 2012 оны тавдугаар сард, сурах бичиг нь их дээд сургуулиудын анхны
инженерийн сургалтын цуврал хэвлэл ISBN дугаар: 978-704-034-5858 номоор
олон нийтэд хэвлэгдсэн. 2014 онд "12-р таван жил" үндэсний төлөвлөгөөт сурах
бичгээр сонгогдон шагнагдсан. Сургалтын материал бэлтгэх нь боловсролын
шинэ санаачлага болон боловсролын судалгаанд үндэслэсэн байх хэрэгтэй.
Өндөр чанартай сургалтын материал нь боловсролын шинэ санаачлага бодит
хэрэгцээг хангасан байх ёстой. CDIO инженерийн боловсролын загварын мөн
чанар бол сурагчдын ирээдүйн мэргэжлийн албан тушаалд богино хугацааны
болон урт хугацааны бодит хэрэгцээнд үйлчлэх явдал юм. Гэвч заах хамгийн
тохиромжтой үр дүн авахын тулд боловсролын орчноос сургалтын материал
бүтээхийг салгах боломжгүй юм.
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ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИД СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ КОМПЬЮТЕРИЙН
ТУСЛАМЖТАЙГААР ҮНЭЛЭХ НЬ
Wojciech Toczek
Department of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University
of Technology
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд Хэмжил зүйн лабораторийн оюутнуудын мэдлэг, чадвар,
чадамжид өргөн хүрээтэй, хурдасгасан үнэлгээг хэрхэн ашигласан талаарх
туршлагыг танилцуулна. Сургалтын үр дүнг үнэлэх ба сургалтынхөтөлбөрийг
удирдах, чиглүүлэх,тайлагнахад зориулсан сургалтын менежментийн системийг
боловсруулсан.Энэ систем нь шууд гэдрэг холбоо үүсгэх боломжтой бөгөөд
оюутнуудад ойлгоогүй зүйлээ мэдэж авахадтус болдог. Мөн дараах дөрвөн аргыг
ашиглан энэ систем дээр компьютерын суурьтай үнэлгээг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
ABCD тест, арван сургалтын даалгаврыг бодит хугацаанд үнэлэх байнгын
үнэлгээ, сургалтын төгсгөлд үнэлэх эцсийн үнэлгээ, курсийн бүх оюутнуудын
түвшинг тогтоох зэрэг багтана. Мөн энд онолын суурь мэдлэг дээр үндэслэгддэг
үнэлгээний стратегийг үзүүлнэ.Хэрэгжүүлсэн стратегийн үр нөлөөг шалгахдаа
арван жилийн турш хийсэн нийлбэр үнэлгээний үр дүнг боловсруулсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Strategy of assessment, engineering workspaces, active learning, CDIO Standards:
6, 8, 11
ТАНИЛЦУУЛГА
Хэмжил зүй нь үйлдвэрт ажиллах инженерийн мэргэжлийн ур чадвар болон
үйлдвэрийн процесст чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өндөр чанартай хэмжилт хийхэд
зөвхөн мэдлэгээс гадна дадлага туршлага, мэргэжлийн ёс зүй, чадвар,
шаардлагатай. Холбоо, Мэдээлэл Технологийн Gdansk их сургуулийн
электроникийн салбарын, лабораторийн арга зүй нь сургалтыг сайжруулах,
чадварлаг багшлах боловсон хүчнээр хангах, сургалтын үр дүнг үнэлэх,
сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх, түүнийг удирдахад зориулан сургалтын
удирдлагын системийг бий болгосон. Ялангуяа үнэлгээний стратегийг сайтар
боловсруулж, системд хэрэгжүүлж байна. Хэрэгжүүлсэн системийн арван жил
цуглуулсан маш их өгөгдөл дээр тулгуурлан боловсролын үр дүнд шинжилгээ
хийсэн. Өгүүллийн II хэсэгт Сургалтын удирдлагын системийг тайлбарлана. III
хэсэгт Лабораторийн сургалтаас олж авсан шинжлэх ухааны мэдлэг, хувь хүн,
инженерийн ур чадварыг тодорхойлох сургалтын үр дүнг нарийн тодорхойлсон.
IV хэсэгт үнэлгээний стратегийг төлөвлөх, V хэсэгт сургалтын удирдлагын
системийн дүгнэлтийг ашиглан сургалтын гүйцэтгэлийг хэмжсэн үр дүнгүүдийг
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үзүүлэв. Энэхүү өгүүлэл нь [CDIO Standards, 2010]-ийн стандарт 11 (сургалтын
үнэлгээ)-тэй голчлон холбогдох боловч стандарт 6 (инженерийн ажлын байр) ба
стандарт 8 (идэвхтэй сургалт)-тай мөн холбогдоно.
СУРГАЛТЫН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Багшийн гол асуудал ирээдүйн мэргэжлийн шаардлагыг хангасан оюутнуудыг
бэлтгэхэд тохирсон сурган заах аргыг хөгжүүлэх явдал юм. [Liao C.H. at al., 2013]
Лабораторийн арга зүй нь сургалтыг практиктай холбоход анхаарах, оюутнууд
бие даан суралцах боломжтой байх [CDIO Standards, 2010]. Лаборатори нь
инженерийн хичээлийн эхний жилийн оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд тэдний
ихэнх нь хэмжил зүйн ойлголтыг анх удаа үзэж байгаа оюутнууд байдаг.Тэдний
ирээдүйн ажлын амьдралд тулгарч болох сорилт бэрхшээлүүдэд оюутнаа
бэлтгэхийн тулд ур чадвар, хандлага, оюуны чадварыг оюутнууддаа эзэмшүүлэх
шаардлагатай. Сургалтын удирдлагын системийг лабораторийн арга зүйн нэг
дасгал дээр 2003 [Kowalewski М., 2003] онд хийсэн. Дасгал ажлын нэр нь
Дижитал мультиметр, аналог, тоон хувиргуурыг нэгтгэх. Систем үндсэн найман
хэмжүүрийн төхөөрөмжөөс бүрдэнэ: тэжээл үүсгүүр, oсцилоскоп, дохионы
генератор Agilent 33120A, мультиметр Agilent 34401A болон Metex ME-21,
компьютертой түгээгүүрийн интерфейсээр холбогдсон хоёр төрлийн аналог тоон
хувиргуур (АТХ). Туршилт дээр суурилсан оюутнуудыг бодох,асуудал
шийдвэрлэхэд сургах идэвхтэй сургалтын аргыг лабораторийн хичээлдашиглаж
байна. Лабораторийн ажил нь 10 даалгавар гүйцэтгэнэ. Тэдний зургаа нь заавал,
дөрвөн нэмэлт даалгавар байна. Сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн хэсэгт дараах
даалгаврууд орно.
1. dual-slope вольтметр ашиглан хүчдэл хэмжих
2. dual-slope АТХ–д 50 Гцдавтамжтай үүсгүүрээс өгөгдөх цахилгаан соронзон
нөлөөллийг судлах
3. Эсэргүүцэл хэмжих
4. Гүйдэл хэмжих
5. dual-slope АТХ-ын ажиллагааг судлах.
6. АТХ-ийн давтамж хүчдэлийг судлах
Сургалтын хөтөлбөрийн нэмэлт хэсэг нь дижитал мультиметр ашиглан зарим
нэг шинж чанаруудыг нэмэлтээр тодорхойлох: Жишээ нь диодыг тестлэх, дуу
авианы үргэлжлэлийг тестлэх, багтаамжийг хэмжих гэх мэт.
7. Төрөл бүрийн хагас дамжуулагчаар (Ge, Si, GaAs) хийсэн диодын шууд
хүчдэлийг хэмжих.
8. “ хар хайрцаг ” дахь зарим дискрет элементүүдийг таних. (R,C, диод)
9. Мультиметрээс компьютер уруу өгөгдөл дамжуулах програмыг судлах
10. Тогтмол хүчдэлийн шуугиан болон интерференцийг хэмжих мөн үр дүнг
статистик шинжилгээг хийх
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Лабораторийн ажил нь бодит амьдрал дээр байдаг асуудлууд бөгөөд холбогдох
техникийн болон мэргэжлийн хичээлийн материал тул оюутнууд тэдгээр
асуудлуудын харилцан холбоог ойлгоход нэн тустай байдаг. Лабораторийн
ажлыг хийснээр оюутнууд төрөл бүрийн ур чадвар эзэмшдэг. Заавар болон схем
диаграмм мөн түүнчлэн холболтын диаграммыг оюутан даалгавраа амжилттай
дуусгах хүртэл дэлгэцэн дээр үзүүлсэн байдаг. Лабораторийн ийм сургалтын
дасгалууд нь сайн сурган заах ач холбогдолтой байдаг. Сургалтын системд
компьютерын тусламжтай үнэлгээг хэрэгжүүлэх дөрвөн арга байдаг. Үүнд:
автоматаар зөвлөх олон сонголттой тест, сургалтын бүх даалгаврыг бодит
хугацаанд тасралтгүй үнэлэх, сургалтын төгсгөлд сүүлийн үнэлгээ хийх, курсийн
бүх оюутнуудыг зэрэглэх зэрэг орно. Сургалтын систем нь оюутны ур чадвар,
чадамжийг үнэлэхээс гадна бодит хугацаанд сургалтын явцыг харах боломжийг
олгодог. Даалгаварт өгч байгаа оноо нь чадамжийн түвшинг тооцдог бөгөөд
цаашдын үнэлгээний стратегийг тодорхойлдог. Оюутны буруу үйл ажиллагааг
хянадаг олон формат байдаг, жишээ нь: хэлхээний монтажийн хэмжилтийн
алдаанууд, хэмжих төхөөрөмжийн функц буюу хэмжих хязгаарыг буруу
тохируулах, шаардлагатай физикийн тоо хэмжээний утгыг нарийвчлалгүй тавих,
тооцооллын буруу үр дүн, хэмжих журмыг зөрчих гэх мэт. Оюутнууд сургалтын
үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг хүлээж авдаг. Сургалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх явцад тухайн үйл ажиллагааны буруу алдаатай мэдээлэл нь богино
тайлбар хэлбэртэй байдаг. Буруу алхмаар үнэлэгдсэн үйл ажиллагаа бүр
хөтөлбөрийг зогсоож давтан хийх шаардлагатай болдог. Асуудалтай үйл
ажиллагаа нь олон удаа амжилтгүй давтагдах бүрд оноо хасагдаж байдаг.
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГҮҮД
Лабораторийн ажлыг амжилттай хийснээр оюутнууд дараах чадварыг эзэмшинэ:
1. Тоон мультиметрийн хэрэглээболон үзүүлэлтүүдийг мэддэг болох
2. Хэмжүүрийн багажны техникийн ердийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
3. Хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүцэл хэмжих үед мультиметр хэрхэн ажилладаг
болохыг тайлбарлах
4. Хэмжих зүйлдээ тааруулж зөв свич, зөв терминалыг сонгох
5. Өндөр давтамж, өндөр гүйдэл, өндөр хүчдэл зэргийг хэмжихдээ тестрийн
хязгаарыг нэмэгдүүлж тохируулж сурах
6. Хэмжүүрийн нарийвчлал, хязгаарыг зөв сонгож сурах
7. Хэмжүүрийн багажид тохиолдох алдаануудыг тодорхойлж тайлбарлаж
сурах
8. Хэмжүүрийн алдаанд анализ хийхдээ үндсэн суурь статистик аргуудыг
хэрэглэх
9. Аналог тоон хувиргуурын зарчмыг тайлбарлах мөн хувиргалтын үнэн зөв
нарийвчлалыг хэлэлцэх
10. Dual-slope интеграторыг ашиглан АТХ-н долгионы хэлбэр, блок
диаграммыг зурах
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11. Dual-slope АТХ-н давуу талыг хэлэлцэх
12. СИ нэгжийн тэмдэгт болон нэрийг ашиглан төрөл бүрийн цахилгааны тоо
хэмжээний утгыг тайлбарлах
13. Хэмжүүрийн гаргасан тоо хэмжээний тодорхой бус байдлыг тайлбарлах
Хэмжил зүйд шаардлагатай хувь хүн болон мэргэжлийн ур чадвартай хамаатай
тодорхой сургалтын үр дүнгүүд:
Хэлхээний зарчмын схемийг бодит хэмжүүрийн хэлхээнд буулгах
Хэмжүүрийн журмыг мөрдөж ажиллаж сурах
Нарийвчлалтай сигналын хүссэн утгыг тохируулах
Хэмжилтийн үр дүнг зөв унших
Хэмжигдэх хэмжээгээ зөв тодорхойлох ( ихэнх оюутнууд тогтмол болон
хувьсах хүчдэлийг хэмжихдээ хооронд нь андуурч алдаа гаргадаг )
6. Хэмжих даалгаврын объектод тааруулж лабораторийн багаж хэрэгслийг
бүрдүүлэх
7. Зохион байгуулалттай ба шаргуу байх
8. Мэргэжлийн ёс зүйтэй байх
1.
2.
3.
4.
5.

Дээр дурдсан сургалтын үр дүнгүүд мэргэжлийн ёс зүйн эсэргүүцэлтэй
компьютерын тусламжтай үнэлгээнд тохирдог. Энэ их сул тал юм. Яагаад гэвэл
хэмжүүрт мэргэжлийн ёс зүйн чухал байдал нь 3500 жилийн өмнөөс үнэлэгдсэн.
Эртний египетийн булшнаас олдсон Үхлийн ном хэмээх текстийн хэсэг дээр “Би
жин нэмээгүй ч жин дээр зогсохдоо хөнгөн болдоггүй” гэсэн баталгаа байдаг.
[WallisBudge E.A., 1895]
ҮНЭЛГЭЭНИЙ СТРАТЕГИ
Үнэлгээ нь сургалтын талаар нотлох баримт цуглуулах, тайлбарлах
төлөвлөгдсөн системтэй үйл явц юм. [Isaacs T. at al., 2013]. Үнэлгээ нь өргөн
хүрээтэйоюутны амжилтыг зөв үнэлдэг байх ёстой. Үнэлгээний арга нь оюутны
идэвх, түвшинд нөлөө үзүүлдэг. [Anderson N. at al., 2012]. Үнэлгээний стратеги нь
онолын суурь мэдлэг дээр үндэслэгдсэн байдаг бөгөөд сургалтын удирдлагын
системээр хэрэгжүүлдэг.2003 онд хийгдсэн ажлын зорилго нь [Kowalewski M. at
al., 2003] сургалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх, оюутныг идэвхжүүлэх, сургах арга
зүйгсайжруулах үнэлгээний загвар боловсруулах явдал байсан. Өгүүлэл
[McAlpine M.,2002]-д үнэлгээний стратегийг боловсруулахдаа дөрвөн гол санааг
авч үзсэн. Үүнд: зорилго, ерөнхий чанар, үнэлгээний лавлагаа, үнэлэгдэх
зүйлсийн бүтэц, чанар гэх мэт. Зорилгоосоо хамааруулан явцын болон нийлбэр
үнэлгээг гаргасан. Хэмжил зүйн лабораторийг хөтлөн явуулахдаа хоёр төрлийн
үнэлгээ хийдэг ба сурах процессыг үнэлэхявцын үнэлгээ нь оюутныг гэдрэг
холбоогоор хангаж өгдөг бол харин нийлбэр үнэлгээ нь хичээлийн төгсгөлд
оюутны сурлагын амжилт, дэвшлийг харуулдаг. Оюутныг идэвхжүүлэх,
сургалтыг гэдрэг холбоотой болгох үүднээс “сургалтын үнэлгээ”-г гаргасан.
Явцын үнэлгээ нь оюутны сургалтыг удирдах ба сургалтын чанарыг
296

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Ингэснээр оюутнуудад өөрсдийн алдаанаасаа
суралцахад тусалдаг. Ихэнх сурган хүмүүжүүлэгчид явцын үнэлгээг дэмждэг.
Суралцагчид явцын үнэлгээнээсээ өөрсдийн хийсэн ажлын давуу болон сул
талыг мэдэж болдог. Онлайнаар үнэлэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Гэдрэг
холбооны үр ашиг нь шуурхай байдал болон түүний төрлөөс хамаардаг. Өгүүлэл
[Black P., William D., 1998]-д сургалтыгзөвхөн харилцан ярилцаж гэдрэг
холбоотой ажиллах нь сурлагын чанарыг хамгийн өндөр түвшиндхүргэх
боломжтой гэж үзсэн бол үүнээс гадна дүнг харгалзан үзвэл ийм гэдрэг холбоо
нь дунд түвшний сайжруулалт болох бөгөөд зөвхөн оюутны дүнг чухалчилбал
оюутны сурлагын амжилтыг бууруулах хандлагатай байж магадгүй юм гэж үзжээ.
Учир нь оюутнууд хичээлээ ойлгохоосоо илүүтэй сурлагын дүн дээр анхаарлаа
хандуулдагтай холбоотой. [Isabwe G.M.N. at al., 2013]. Хэдийгээр хэсэг ажил
амжилттай дууссаны дараа л оноо өгдөг боловч сургалтын системд гэдрэг
холбоотой ажиллахаас гадна оноо тавьж байгаа нь сургалтын үйл явцын хүчийг
сулруулахад нөлөөг үзүүлдэг. Үнэлгээг байнгын бөгөөд тогтмол хийж байх ёстой.
Ингэж сургалтын явцад байнгын гэдрэг холбоотой байснаар оюутныг амжилттай
суралцах
боломжоор
хангагддаг
байна.
Компьютерын
системийн
тусламжтайгаар түргэн шуурхайбайнгын үнэлгээг хийж болдог. Тодорхой
хугацааны дараа хүнийг дүгнэснээс байнгын гэдрэг холбоотой байх нь боловсрол
эзэмшүүлэхэд илүү үр ашигтай байдаг. [Thelwall M., 2000]. Дууссан даалгавар
бүрийн үр дүнг байнга хадгалж байдаг. Учир нь байнгын үнэлгээ нь явцын болон
нийлбэр үнэлгээ гаргах зорилготой байдаг. Үнэлгээ нь албан ёсны байх ёстой.
Албан ёсны үнэлгээгээр оюутны хичээнгүй байдал, стрессээ зохицуулах
чадварыг шалгаж болдог. Мөн оюутнуудыг эрэмбэлснээр тэдний дунд өрсөлдөөн
бий болгох, идэвхжүүлэх нөлөөг үзүүлдэг. Үнэлгээг хийхдээ сургалтын системд
оюутныг ямар даалгавар дээр ямар шалгуурыг хангаж өндөр оноо авахыг
томьёолж өгсөн байдаг. Хэмжил зүйн лабораторид сургалт нь авъас чадал, ур
чадвар дээр үндэслэгдсэн байдаг учраас үнэлгээ нь эцсийн бүтээгдэхүүнээс
илүүтэй явцыг үнэлдэг байх ёстой. Лабораторийн дасгал нь тодорхой хугацаанд
үргэлжлэх ба төгсгөлд нь үнэлгээ нь нийлмэл байх ёстой. Ө.х асуулт бүр нэг зөв
хариулттай байна гэсэн үг. Энэ сургалтын системд оюутны мэдлэгийг үнэлэх
нийлмэл үнэлгээ нь 15 минутын хугацаатай байх бөгөөд богино асуулт, олон
сонголт бүхий тест байдаг. Асуултууд нь санамсаргүйгээр сонгогддог ба найман
лаборатори бүр нь хуурахаас сэргийлсэн байдаг. Санамсаргүй тест нь тогтсон
үнэлгээнээс олон давуу талтай байдаг. Үүнд: амьдрах хугацааг нэмэгдүүлэх,
аюулгүй байдлын болон уян хатан чанар. [Thewall M., 2000]. Үнэлгээ нь хүчин
төгөлдөр байх ёстой. (үнэлгээ бүр нь урьдчилан загварчлагдсан хэмжээг
хэмждэг). Хүчин төгөлдөр байх зайлшгүй нөхцөл нь найдвартай байдал юм. Энэ
нь олон дахин үнэлсний дараа тогтмол үр дүнд хүрдэг гэсэн үг юм. [IsaacsT. at
al., 2013]. Системд үнэлгээний найдвартай ба хүчин төгөлдөр сайн
тодорхойлогдсон рубрекийг авч үздэг.
Үнэлэмжийн үндэс нь үнэлгээний лавлагаа юм. Шалгуурын лавлагаа, норм
хангасан лавлагаа гэсэн хоёр янзын лавлагааг авч үздэг. Шалгуурын лавлагаа
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нь тодорхой мэдлэг буюу авьяас чадал, биеэ авч яваа байдал, хандлага зэрэг
гадаад стандарт ойлголтуудаас үүсдэг. [IsaacsT. at al., 2013]. Шалгуур нь сурах
зорилгоосоо илүү үзүүлэлтийг авч үздэг. Норм хангасан лавлагаа нь том
хэмжээтэй бүлэг оюутнаас илүү оюутан бүрийн үзүүлэлтийг дүгнэсэн сургалт
юм. Загварчлагдсан онооны систем нь норм хангасан болон шалгуурын лавлагаа
хоёулаа юм.Оюутнууд бүх даалгавраа амжилттай хамгаалах шаардлагатай
бөгөөд мөн бас нийт үнэлгээг даалгавраа чанартай гүйцэтгэж боломжит оноог
авах ёстой. Системд урвуу дүгнэлтийг ашигладаг. Даалгавар бүр өөрийн гэсэн
оноотой чадамжийн түвшинтэй байдаг. Оюутнууд хамгийн өндөр оноотой
эхэлдэг ба алдаа бүрээс оноо хасагдаж байдаг. Боломжит нийт оноо нь 1000-аас
эхэлдэг, сургалтын зорилтот оноо нь 700 бөгөөд (зургаан даалгавар) нэмэлт
оноо нь 300 байдаг. (дөрвөн даалгавар). Оюутнууд буруу хийсэн даалгавраа
алдаагаа засахгүйгээр цааш үргэлжлүүлэх нь боломжгүй юм. Тиймээс сургалтын
хөтөлбөрийн зорилтот хэсгийг гүйцээснээр нь оюутнууд зорьж байгаа сургалтын
үр дүндээ хүрдэг бөгөөд явцын үнэлгээгээр оноонууд нь өсөж байдаг. Нийт
онооны утга нь хувь хүний чадварыг илтгэдэг. Онооны доод түвшин нь 350-аар
хязгаарлагддаг.
Оюутны үйл
ажиллагааны
категори
Хэмжүүрийн
процедурын
зааврын
тайлбар

Хэмжүүрийн
төхөөрөмжийн
тохиргоо

Туршилт хийх

Хүснэгт 1. Компьютерын тусламжтай үнэлгээний системийн рубрик.
Оюутны алдааны шалгуур
Оноо хасалтын коеффициент𝛿j
Анхны алдаа
Дараахи
алдаанууд
Хэмжүүрийн үр дүнг буруу алдаатай
унших
0.2
0.2
Хэмжүүрийн процедурын зөрчил
гаргах
Хэмжигдэх хэмжигдэхүүнтэй
хамаатай хэмжих багаж хэрэгслийн
үүргийг буруу алдаатай тодорхойлох
Хэмжүүрийн хязгаарыг буруу
0.2
0.2
тохируулах
Мультиметрт нэгтгэх хугацааг буруу
тохируулах
Генератороос долгионы давтамж
буюу амплитуд нь буруу хэлбэртэй
үүсгэх
Автомат болон гар ажиллагааны
горимыг буруу тохируулах
Хэмжүүрийн багаж хэрэгслийн
шаардлагагүй нэмэлт үүргийг
0.1
0.1
идэвхжүүлэх
Буруу тэжээлийн хүчдэл сонгох
Эсэргүүцлийн аравтын нарийвчлалын
буруу утгыг сонгох
Тухайн хэмжилтийг муу ойлгох
0.2
0.1
U/f хувиргуурын гаралтанд буруу
давтамж гаргах
Хэмжүүрийн хязгаарыг хэтрүүлэх
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Тооцоо

Дүгнэлт

Хэмжүүрийн хугацааг муу ойлгох
Вольтметрийн нарийвчлалыг
тооцохдоо алдаа гаргах
Омметрийн лавлах гүйдлийн
тооцоонд алдаа гаргах
Амперметрийн дотоод эсэргүүцлийн
тооцоонд алдаа гаргах
U/f хувиргуурын хувиргалтын
коэффициентыг тодорхойлохдоо
алдаа гаргах
“Хар хайрцаг” дахь зарим нэг
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шууд таних

0.2

0.2

0.2

0.2

Системд рубрикийг хэрэгжүүлэхдээ (Хүснэгт 1)
оюутны алдаатай үйл
ажиллагааны шалгуурыг таван категорид бүлэглэн жагсаасан байна. Шалгуур нь
оноо хасалтын коеффициенттэй холбоотой байдаг. Коэффициент нь шалгуур
бүрт тодорхойлогдсон жинг харуулж байна. Дараахи тэнцэтгэлээр даалгавар
i=1,2,3,…k тус бүрийн өссөн Fiоноог тооцоолдог.
Томьёо ( 1 )

∑𝑚𝑖
𝑗=1 𝛿𝑗 ≥ 1

бол

Fi

=

0
Томьёо ( 2 )

∑𝑚𝑖
𝑗=1 𝛿𝑗 < 1

бол

Fi=

[

(

1-

∑𝑚𝑖
𝑗=1 𝛿𝑗)Smaxi]
Энд: к- даалгаврын нийт тоо, Smaxi– даалгавар iбүрд авах хамгийн их оноо,
mi–i-р даалгаврын алдааны тоо, 𝛿j- < 0.1> хязгаарын утга дахь оноо хасалтын
коэффициент.
Тэнцэтгэл (1)- ээсхарахад i-р даалгаврын алдаанаас хамаарч оноо хасагдсанаар
Fi=0 болтол буудаг, харин тэнцэтгэл (2) нь i-р даалгаврын авч болох тэгээс
хамгийн их оноо хүртэлх утга.Нийлбэр үнэлгээний нийт оноо S-ийг явцын
үнэлгээний бүх үр дүнг ашиглан дараах томьёогоор тооцоолно.
S= ∑𝑘𝑖=1 𝐹𝑖
Сайн бүтэцтэй үнэлгээ нь шаардлага хангасан өндөр чанартай мэдээллээр
хангадаг. Муу болон сайн оюутнуудыг хооронд нь ялгахад даалгаврын бэрхшээл
болон чанар гэсэн хоёр үзүүлэлтийг байдаг. Өгүүлэл [McAlpine M., 2002]-д санал
болгосноор бэрхшээлийн түвшин 0.5 байдаг. Энэ нь даалгавар нь хэт нийлмэл
биш, хэт энгийн биш байх ёстой. Онооны систем нь тохируулагдсан байх ёстой.
Статистик тодорхойлолтыг ашиглан боломжит онооны хагас буюу дундаж утгыг
харуулдаг иймээс аль болох их оюутан хоорондоо тусгаарлагддаг
байна.Зааварчилгатай стратегийг биелүүлэхэд 500-аас дээш бүх онооны дундаж
утгыг авдаг бөгөөд хүснэгт 1-ийн “туршилт хийх” гэсэн категорид байгаа хоёр
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дахь болон дараах алдаануудын коэффициент бага зэрэг доошоо шилжсэн
байна.
ҮР ДҮН
Муу оюутныг үнэлсэн үнэлгээний үр дүнгийн жишээгхүснэгт 2-т үзүүлэв.Хүснэгт
2-ын гурав дахь багананд хийх даалгавар бүрийн түвшингээс хамаарсан
боломжит оноог харуулсан байна.Дөрөвдүгээр багананд оюутны хийсэн алдааны
тоог үзүүлсэн бөгөөд энэ нь тухайн оюутны чадварыг үнэлсэн үзүүлэлт юм.
Сүүлийн багананд явцын үнэлгээний үр дүнг даалгаварын биелэлт тус бүрээр
харуулсан байна.
Хийх
даалгаврын
тоо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нийт

Хүснэгт 2. Муу оюутныг үнэлсэн явцын болон нийлбэр үнэлгээний жишээ
Даалгаврын
Боломжит
Алдааны тоо( mi)
Явцын
биелэлт
оноо ( Smaxi)
Үнэлгээ( Fi )
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
Үгүй
Үгүй
8

140
120
80
80
140
140
80
120
20
80
1000

3
4
0
5
1
2
1
3
0
0
19

56
24
80
8
112
84
64
48
0
0
S = 476

Сургалтын үе шат бүрд явцын үнэлгээ хийх нь эцсийн шатанд нийлбэр үр дүн
гаргахад бодит үр дүн харуулах давуу талтай байдаг.Хүснэгт 2-ын тавдугаар
баганын сүүлийн мөрөнд Нийлбэр үнэлгээ S-ыг үзүүлсэн байна.Сургалтын
удирдлагын системийн тусламжтай хэмжил зүйн боловсролыг заах сургалтын үр
дүнг зураг 1-д гистограммаар нэгтгэн харуулжээ.Тус системийн арван жилийн
турш цуглуулсан их хэмжээний өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийгдсэн байна.
Гистограммын хэлбэр тэгш хэмт бус байгаа нь удирдамжийн стратеги бодлогын
хэрэгжилтийг баталгаажуулж байна. Дундаж оноо 661 байгаа нь боломжит
онооны хагасад хүрэхгүй байгаабөгөөд энэ нь оюутнууд оновчгүй хуваагдсан
байгааг харуулж байна.Гэхдээ стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ сэтгэл зүйн
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйн үүднээс өндөр оноотой оюутнуудыг гистограммд
тусгаагаагүй тул хамгийн сайн болон хамгийн муу оюутнуудын хоорондын ялгааг
маш сайн харуулсан үнэлгээний загвар болсон гэдгийг илтгэж байна. Энд 900аас дээш оноо авсан оюутнууд 9%-ыг эзэлж байгаа бол 350-аас доош оноо авсан
оюутнууд 5%-тай байна.Оюутнуудын 48% нь нэмэлт даалгавруудыг хугацаандаа
амжилттай биелүүлсэн бөгөөд зорилтот оноо болох 700-аас дээш оноо авсан
байна. Тиймээс лабораторийн хичээлийн үргэлжлэх хугацаа(2 цаг 45 минут)
оновчтой бөгөөд хамгийн сайн үр дүнд хүрэхэд хичээлийн хугацааг уртасгах
шаардлагагүй болохыг харуулж байна.Сургалтын удирдлагын систем нь
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оюутнуудыг маш сайн үнэлдэг.Уг системийн заах арга зүй болон сургалтын
материаллаг бааз, гоо зүй зэрэг давуу талыг хөгжүүлэхэд анхаарч
байна.Семестрийн төгсгөлд оюутнуудын санал хүсэлтийг бичгээр авдаг ба ихэнх
оюутнууд электрон хэлбэрээр дүгнүүлэхдээ дуртай байгаа нь ажиглагдсан.
Мөноюутнуудын санал хүсэлтээс харахад багшийн арга барил хандлагатай
зөрчилдөх, даалгавар хүнд байна гэх зэрэг зарим нэг сөрөг тайлбаруудыг хийсэн
байна. Гэхдээ эдгээр сэтгэгдэл нь эхний даалгаврын үед ажиглагддаг ба зарим
нэг заавраа сайн уншиж ойлгоогүй оюутнуудаас ирсэн санал хүсэлт байдаг.

Зураг 1. Нийлбэр үнэлгээний гистограмм

Нийлбэр үнэлгээний гистограмыг 528 оюутныг үнэлсэн сургалтын менежментийн
системийн арван жилийн үнэлгээны үр дүнгээр хийсэн.
ДҮГНЭЛТ
Хэмжил зүйн лаборатори нь сургалтын менежментийн системийг хэрэгжүүлэхэд
их тохиромжтой байдаг. Сүүлийн үеийн электрон тест болон хэмжүүрийн багаж
нь (USB, IEEE-448, RS-232) интерфейстэй бөгөөд хэд хэдэн багаж нэгдэн
компьютерын удирдлагатай болсон.Нарийн төвөгтэй процессгүйгээр системийг
загварчилдаг хэрэглэгчийн програм хангамжийн багц худалдаанд ихээр гарах
болсон. Багаж хэрэгслийн олон бүлүүд өндөр үзүүлэлттэй боловсронгуй
микрокомпьютерийн системтэй болсон ба хэмжүүрийн чадамж, гүйцэтгэх үүрэг
зэрэг нь хэрэглэгчдэд маш өндөр боломжийг олгож байна. Ийм баялаг
лабораторийн орчин нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад их дөхөмтэй
болгож байгаа билээ. Сургалтын менежментийн систем нь оюутны мэдлэг,
чадвар, идэвхтэй байдал зэргийн хяналт мониторинг дээр үндэслэгдсэн. Энэ нь
оюутны идэвхтэй үйл ажиллагааг шууд, системтэйгээр ажиглах боломжийг
олгодог. Сайн тодорхойлсон онооны систем нь бодит, тогтвортой үнэлгээг
хангадаг ба заах арга зүйн үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг болж байна. Уг
систем нь оюутнуудын явцыг үнэлэх хэрэгсэл маягаар ажилладаг. Энэ нь маш үр
дүнтэй шууд гэдрэг холбоог үүсгэдэг ба багшийн оролцоогүйгээр том хэмжээтэй
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лабораторийн групп зохион байгуулах, оюутнуудын хөгжлийг хянах боломжийг
бүрдүүлдэг. Ийм явцын үрашигтай гэдрэг холбоо нь заах арга зүйн үйл
ажиллагааг илүү гүнзгийрүүлсэн, илүү эрч хүчтэй болгодог. Системийн
хэрэгжилтийн үр дүнгээс харахад сэтгэл зүйн зарим нэг эерэг нөлөөллүүд
ажиглагддаг жишээ нь: хангалтгүй авсан оноогоо засах тал дээр хүчтэй анхаарах,
даалгавар дээрээ анхаарлаа сайн төвлөрүүлэх, заримдаа яг спортын зарчмаар
оюутнууд хоорондоо өрсөлдөх гэх мэт. Уг систем нь сургалтанд эерэг хандлагыг
бий болгодог бөгөөд, оролцогчид электрон хэлбэрээр зарим нэг даалгавраа
аваагүй тохиолдолд заавал хийх шаардлагагүй бөгөөд нэмэлт даалгаврууд
хүчингүй болдог.Удирдамжид заасан үүрэг функцүүдтэй системийн үнэлгээний
стратеги бодлогын хэрэгжилт нь үр ашигтай болох нь статистик үзүүлэлтүүдээр
батлагдаж байна. Энэ үр дүнгээс харахадсургалтын менежментийн систем нь
зорилтот үнэлгээний стратеги бодлогыг үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэх боломжтой
гэдгийг харуулж байна.
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд томоохон их дээд сургуулиудад хийгдэж байгаа боловсролын
шинэчлэлтийн суурин төлөөлөгчөөр оролцож буй сурган заах арга зүйг
хөгжүүлэгчид (СЗАЗХ)-ийн эхлүүлсэн санаачлагыг тоймлон үзүүллээ. Салбарын
багш тус бүрээс, их сургуулиас шууд, боловсролын хөгжлийн төвлөрсөн группийн
үйл ажиллагааг явуулснаар дээрээс-доошлох зарчмаар авч хэрэгжүүлж буй
шинэчлэлтүүдийг уламжлалт боловсролын хөгжилд байнгын тусгадаг. Энэхүү
СЗАЗХ-ийн санаачлага нь “Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих холбоо”-нуудыг
дотооддоо үүсгэснээр боловсролын шинэчлэлд оролцох эрхтэй, урам зоригтой
багш нарыг бий болгоход чиглэдэг. Тухайн холбоо нь сурган, заах арга зүйд
тулгамдаад буй асуудлууд болон өөрсдөө туршлагажих тал дээр түлхүү
ажилладаг. Их дээд сургуулийн удирдлагын түвшинд дээрх санал, санаачлагууд
болон санхүүжилтийн асуудлуудыг ихэвчлэн хэлэлцдэг. Гэхдээ тухайн СЗАЗХчид нь багшлах боловсон хүчин, боловсролын хөгжүүлэгчдийн хоёулангийнх нь
саналыг албан бусаар хүлээн авдаг. СЗАЗХ-ын хувьд үүсэн гарч буй асуудлуудыг
шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэх бүрэн эрхтэй бөгөөд одоогоор үр дүн нь багшлах
боловсон хүчний хийх сурган заах арга зүйн бүтээлч төслүүд болон
төлөвлөлтүүдийг илүү өргөн хүрээтэй болгоод байна. Энэ өгүүлэлд дээр дурдсан
санаачлагын талаар илүү дэлгэрэнгүй байдлаар, харин их сургуульд хийгдэж
байгаа ажлууд болон тус сургуулийн ялгаатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс гарах
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урьдчилсан үр дүнгүүдийг товчоор харуулна. Мөн сургалтын орчны
шинжилгээний хэрэгсэл болох сургалтын арга туршлагын санал асуулга
(САТСА)-ын танилцуулга, болон KTH технологийн институтын сурган заах арга
зүйн хөтөлбөрийн эхлэлийн цэгийг тодотгон тусгах болно. Энэхүү хийгдэх ажлаа
CDIO стандартууд болон хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу хийх болно. Өмнө нь
зөвхөн стандарт 10 буюу “Багшлах боловсон хүчний чадамжийг дээшлүүлэх”-д
чиглэж байсан бол дээрх холбоосыг үүсгэснээр нэн яаралтай хэрэгжих
шаардлагатай төслүүд нь CDIO-ийн бүх л стандартууд ба хөтөлбөртэй нийцэх
шаардлагатайг харуулж байна. Энэ нь тус холбооны СЗАЗХ-чидын санаачлагаар
харилцан уялдаатай мэдлэгийг бэхжүүлснээр урьдчилан хэлэх боломжгүй
байсан доороос-дээш чиглэсэн санаачлагуудыг тодорхойлох боломжийг олгож
буйгаараа сурган заах арга зүйн хөгжүүлэх програмын давуу талтай юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Faculty development, change agents, pedagogical developer, community of practice
ТАНИЛЦУУЛГА
Сүүлийн жилүүдэд боловсролын хөгжил болон эрдэм шинжилгээний ажил дээр
суурилсан дэвшилтэт сургалтыг дэлгэрүүлэх аргуудыг хөгжүүлэхэд ихээхэн
анхаарал хандуулж байна. (Borrego ба Bernhard, 2011; Berglund, 2013; Berglund,
Ritzén and Bernhard, 2014 г.м-ыг хар). Багш оюутнууд хоорондын сургах болон
суралцах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болон чанаржуулах үүднээс KTH
технологийн институт 2014 оны эхээр сурган заах арга зүйг хөгжүүлэх санаачлага
өрнүүлсэн. Энэ санаачлага нь тааламжтай ба тохиромжтой сургалтын орчин
бүрдүүлэх өөр өөр үйл ажиллагааны дараалсан аргууд бий болгодог, үүнтэй
зэрэгцээд KTH нь өндөр чанартай сурган заах арга зүйн боловсролын
хөтөлбөрүүдийг санал болгохоо үргэлжлүүлнэ гэдэгт баталгаа өгч байгаа учраас
дотоодын болон гадаадын анхаарлыг татаад байна. KTH-н сурган заах арга зүйн
санаачлагынхүрээнд хийгдэх эхний алхмуудын нэг нь KTH-н харьяа 10
инженерийн сургуулиудын төлөөлөгчдийг 24-н СЗАЗХ-чдийн хамтаар нэг групп
бүрдүүлэх байсан. СЗАЗХ-чид бүгдээрээ бакалавр болон ахисан түвшний
хичээлүүдийг заадаг багш нарыг дадлагажуулах юм. Зарим СЗАЗХ-ын хувьд
хөтөлбөрийн буюу сургалт удирдах үүрэгтэйгээр оролцох ба тэдний ихэнх нь
хичээл болон хөтөлбөр хөгжүүлэх талын олон жилийн туршлагатай юм. СЗАЗХ
болж байгаа сургуулийн нэг гишүүний хувьд нийт ажлын цагийнхаа 30-50 % -ийг
сурган заах аргыг хөгжүүлэхэд зориулна гэсэн үг юм. Тухайн зарцуулсан цагийн
хөлсийг нь ихэвчлэн их сургуулийн төвлөрсөн данснаас гаргадаг бол зарим
сургуулиуд сургуулийнхаа тусгай төслийн санхүүжилтээс гаргадаг. Сүүлийн
үеийн судалгаануудад (Lattuca, Terenzini, Volkwein ба Peterson, 2006)
тэмдэглэснээр суурь үнэлгээний түвшний шинэчлэгдсэн төлөөллүүд (сурган заах
арга зүйг хөгжүүлэгчид) нь хөтөлбөрийн түвшинд томоохон нөлөөллийг бий
болгох боломжуудыг бэхжүүлдэг. KTH–ийн сурган заах арга зүйн програмын
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зорилго нь багшлах боловсон хүчний чадамжийг дээшлүүлэх бол СЗАЗХ-чидын
хувьд сургалтын эсвэл хичээлийн хөтөлбөрт шууд өөрчлөлтүүд хийх, засварлах
ямар нэг албан ёсны эрх мэдэлгүй байдаг. Хэдий тийм боловч тэдний хөгжүүлж,
таниулж буй аргууд нь цагийг үр ашигтай ашиглах ажлын дадлыг нэмэгдүүлэхэд
хэрэглэх боломжтой байвал шууд бус нөлөө нь ихтэй байгааг харуулна. Энэ
СЗАЗХ–ийг групп хэлбэрээр зохион байгуулагддаг гэхдээ группийн албан бус
байдал нь нэг болон олон төрлийн ойлголтуудаас бий болдог; тэд тухайн
сургууль
дотроос нь
хөгжүүлэгчдийг
олж
тодорхойлоход
ихээхэн
анхаардаг.СЗАЗХ-дийн хувьд гол анхаарах зүйл нь KTH-н багшлах боловсон
хүчнүүд дунд сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлэг байгуулах замаар багш
нарын хооронд мэдлэг солилцох болон хамтын ажиллагааны тусламж үзүүлэх
юм. Энэ нь CDIO стандарт 10 буюу “Багшлах бүрэлдэхүүний заах аргын
чадамжийг сайжруулах”-тай нийцэхүйц байх ёстой. Үүнтэй зэрэгцээд СЗАЗХ-ны
хувьд салбарын түвшинд сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих ажилд бие
биенийгээ дэмжих болон ерөнхий санал нийлсэн асуудлуудаа байнгын хэлэлцэх
байнгын шаардлагатай учраас өөрсдийн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих
бүлгээ үүсгэж байна. Энэхүү үйл ажиллагаагаар доороос-дээш цаашид үүсэн
гарах боломжтой асуудлуудыг таньж мэдэх болон СЗАЗХ-ийн группийн хүрээнд
эдгээр тулгамдсан асуудлуудыг даван гарах шилдэг шийдлүүдийн тухай
хэлэлцүүлгийг эхлүүлэхэд дөхөм болно. KTH-ийн дээд боловсролын сургах
болон суралцах үйл ажиллагааны нэгжүүдээр дээрх ажил дэмжигддэг. СЗАЗХ
бүр сургуулийн түвшинд сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдийг байгуулах
үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Ихэнх сургуулиудад, энэ оролдлого тусгай төсөлд
чиглэж ажиллах багш нарын жижиг групп байгуулахаас эхэлдэг. Өөр бусад үйл
ажиллагаа нь сургалтын эргэн тойрон дахь гол асуудлуудаар семинар эсвэл
хурал зохиох бөгөөд сургах болон суралцах үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг
багш боловсон хүчинд тарааж, хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцуулах зэрэг болно.
Эдгээр бүх үйл ажиллагаанууд нь CDIO стандарт10-аар дэмжигдэх
шаардлагатай.Доороос- дээш гэсэн аргаар заах арга зүйг хөгжүүлэх санаачлага
нь CDIO-н бусад чухал ач холбогдолтой үзэл баримтлалд хамаатай хэд хэдэн
асуудлуудыг дагуулж байна. Энэ нь СЗАЗХ-н санаачлагаас гарч ирсэн үйл
ажиллагаануудыг CDIO-ийн хэд хэдэн чухал үзэл баримтлалтай зохицох
шаардлагатай гэдгийг харуулж байна. Үүнд: стандарт 2 (Сургалтын үр дүнгүүд),
стандарт 8 (Идэвхтэй сургалт), стандарт 11 (Сургалтын үнэлгээ) ба стандарт 12
(Хөтөлбөрийн үнэлгээ) зэрэг CDIO-ийн үзэл.
СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ БҮЛЭГ БА САТСА
Их сургуулийн сурган заах арга зүйн хөтөлбөрийн ил тодорхой зорилгуудын нэг
нь багш нарын дунд хичээлүүд болон хөтөлбөрүүдийн сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэлтэд чиглэсэн “сургалтын үйл ажиллагааг бүлэг” бий болгох юм. Венгер
(2015)-н дагуу сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлэг гэдэг нь “өөр хоорондоо
хийж, суралцаж байгаа зүйлсийнхээ талаар санаа бодлоо хуваалцаж,
хамтарснаар тухайн ажлыг хэрхэн сайн хийж болох талаар байнгын ярилцдаг
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бүлэг хүмүүс юм. Багш нар, CЗАЗХ-чид KTH дэх дээд боловсролын сургах болон
суралцах үйл ажиллагааны нэгжээр дамжуулан хичээлүүдийн сургалтын орчинд
үнэлгээ өгөх аргууд болох Сургалтын Арга Туршлагын Санал Асуулгыг
хөгжүүлсэн юм. Тус аргыг цаашид САТСА гэж товчилно
Сатса гэж юу вэ?
САТСА – Сургалтын Арга Туршлагын Санал Асуулга (САТСА) – Энэ нь бусад их
сургуулиудын хичээлийн арга туршлагын санал асуулгууд (тухайлбал., 2001 оны
McInnis et al.,)-аас ишлэл аван өөрийн их сургуулийн багш нар болон сурган заах
арга зүйн хөгжүүлэгчдийн боловсруулсан хичээлийн сайжруулалт
болон
хичээлийн үнэлгээний хэрэгсэл юм. Жишээ нь хичээлийн арга туршлагын санал
асуулга (McInnis et al., 2001).Санал асуулга нь оюутнууд өөрсдийн сонгосон
хичээлийн талаар санал бодлоо хүргэх дуу хоолойг хүргэх нэг арга юм, гэхдээ
энэ нөхцөлд ерөнхий зорилго нь багш нар өөр хоорондоо байнгын арга
туршлагаа солилцож, оюутнуудын сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр
оруулах үйл ажиллагааг хийх юм.Тухайн үйл ажиллагаа нь хичээл бүрийн хувьд
оюутнуудын сургалтын орчны талаарх ойлголтыг танин мэдэх зорилготой санал
асуулга юм. Хэд хэдэн судалгаанууд /тухайлбал., Бейн (2004), Бигс ба Танг
(2011), Элмгрен ба Хенриксон (2014), Кембэр ба Макнаугт (2007), Рамсден
(2003)/ дээр суурилсан нотолгоонуудаас харахад оюутнуудын тодорхойлсноор
доорх хүчин зүйлс нь тэднийг илүү үр ашигтайгаар суралцуулах боломжийг
бүрдүүлнэ гэж оюутнууд тодорхойлжээ. Үүнд: хэрвээ бид
 асуултуудад хариулахыг оролдох, асуудлыг шийдэх эсвэл сонирхолтой,
сонирхол төрүүлсэн эсвэл чухал ач холбогдолтой зүйлүүдийг олох ур
чадваруудыгөөрийн болговол
 туслах орчинд ч чадал сорьсон зүйлийг хийх чадвартай байвал
 ижил асуудлуудыг шийдэхийг зорьж буй бусад суралцагч нартай хамтран
ажиллаж чадвал
 бидний ажлыг зөв шударга гэж итгэвэл
 хичээлүүдийг судалж, туршилт хийж чадвал мөн бидний хичээл зүтгэлийн
талаар эцсийн шүүмжлэлээс гадна давуу талуудын тухай санал хүсэлт
хүлээн авбал
 сургалтын зорилгууд юу болох, орчин нь яаж зохион байгуулагдсан, бид
юунд хүрэхээр зорьж буй талаар мэдлэгтэй байвал
 бидний хийхийг зорьж буй ажлууд сургалтын үр дүнд хүрэхэд тусална гэж
итгэвэл
 Бидний өөрсдийн сургалтын үйл ажиллагааны удирдлагад байна гэж
итгэвэл
Санал асуулга нь 22мэдэгдэл болон 4 нээлттэй асуултуудыг агуулдаг.
Оюутнуудын хариултуудыг САТСА-ын шинжилгээгээр үнэлж дундажлан
диаграммд буулгана. САТСА–ын шинжилгээг ашиглан сургалтын орчны өөр өөр
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг анализ хийх болон зураглах боломжтой юм. Энэ өгөгдөл
нь бусад багш нартай хэлэлцүүлэг хийхэд үндэслэл болгон ашиглагдах болно.
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Хичээл хоорондын САТСА–ын шинжилгээг харьцуулбал, салбар, эсвэл
сургуулийн хүрээнд боловсролын хөгжлийн нийтлэг хэрэгцээг тодорхойлох
боломжтой юм. САТСА-г явуулах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн тус бүрдээ
ялгаатай
багш
нарын
хариуцаж
буй
4-5
хичээлүүдээс
бүрдсэн
группийгхамааруулдаг. Оюутнуудаас өгсөн хариултуудыг цуглуулах болон
САТСА-ыг үнэлэдэг сурган заах арга зүйн нэг хөгжүүлэгч групп бүрд ажиллана.
Тухайн сурган заах арга зүйн хөгжүүлэгч нь хичээлийн хөгжүүлэх үйл
ажиллагаанд мөн гол үүрэг гүйцэтгэдэг. САТСА-ны үйл ажиллагаа нь дараах 4
алхмаас бүрдэнэ. Үүнд:
Алхам 1 – Санал Асуулга
Санал асуулга нь оюутнуудад цахимаар тараагдана. Тухайн хичээлийн ерөнхий
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шалгахад 22 мэдэгдэл, 4 нээлттэй асуултуудыг
ашиглана. Санал асуулга нь хичээлийн сүүлийн 7 хоногийн туршид Сургалтын
Удирдлагын Систем (СУС) дээр нээлттэй байна, тэгээд ерөнхийдөө эцсийн
шалгалтаас хойш 2 эсвэл 3 долоо хоногийн дараа хаагдана. Санал асуулга
нээлттэй байх хугацаанд сурган заах арга зүйн хөгжүүлэгчид эсвэл багш нар
оюутнуудыг цахим шуудангаар дамжуулан үнэлгээндээ оролцохыг сануулдаг.
Алхам 2 – Санал асуулгын тайлан ба Багшийн хичээлийн дүн шинжилгээ
Санал асуулга хаагдсаны дараа, СЗАЗХ эсвэл багш нь оюутнуудын хариултын
график дүрслэл, мөн түүнчлэн санал асуулгаас гарсан статистик мэдээллээс
бүрдсэн тайланг цуглуулах болно. Хэрэв энэ тайлан нь СЗАЗХ-ээр
цуглуулагдсан бол, дараагийн удаа хичээлийн үнэлгээнд анхаарал хандуулан
үнэлгээний үр дүнг анализ хийхэд цаг зарцуулж чадах харгалзах буюу холбогдох
багшид илгээгддэг. Оюутнуудын хариулттай гар бичмэл, дүрслэлийг ашиглан
багш нь хичээлийн сургалтын орчин дахь хөгжүүлэлтийг хийх боломж болон
чанаржуулах хэсгүүдийг тодруулж чадна. Хэрэв тайлан нь, жишээ нь оюутнууд
хоорондын хамтын ажиллагааны дутагдалтай байдлыг тодорхойлж байвал,
оюутнууд хамтран ажилладаг хичээлийн үйл ажиллагааг танилцуулснаар
оюутны сургалтыг сайжруулах боломжтой гэсэн утгатай юм. Санал асуулгын
мэдээлэл нь багш өөрийн хичээлээ хэрхэн хөгжүүлбэл зүгээр вэ? гэсэн
асуултанд хариулахгүй хэдий ч энэ нь заах аргын давуу тал дээр үндэслэн багш
нь өөрөө хөгжүүлэх хэрэгтэй зарим зүйлсийг тодруулна.
Алхам 3 – Хичээлийг хөгжүүлэх уулзалт
САТСА үйл ажиллагаа нь мөн бусад багш нартайгаа хичээлийн хөгжүүлэлтийн
хувьд хамтран ажиллах бололцоотой болгодог. Энэ нь хичээлийн хөгжүүлэлт
хийх уулзалтын явцад ойролцоогоор 4-н хичээлээс гарсан үнэлгээний талаарх
хэлэлцүүлгийг хийдэг. СЗАЗХ-чдийн зохион байгуулдаг хичээлийг хөгжүүлэх
уулзалт нь групп бүрдүүлэлтээ ижил төрлийн хичээлүүдтэй /тухайлбал,
мэргэжлийн суурь, дунд түвшний хичээлүүд, ахисан түвшний төсөл суурьтай
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хичээлүүд гэх мэт/ багш нарыг сонгохыг эрмэлздэг.. Энэ нь ижил төсөөтэй
хичээлүүдтэй багш нарын хувьд өөр хоорондоо мэдлэг солилцох боломжийг
бүрдүүлдэг.Сургалтын орчныг чанаржуулах болон хөгжүүлэхэд анхаарснаар,
багш нар оюутнуудын сургалтыг сайжруулахын тулд хичээлээ хэрхэн хөгжүүлэх
тал дээр санаа бодлоо солилцож, арга туршлагаа хуваалцаж чадна, мөн
хичээлийн үнэлгээний уулзалтууд нь оролцож байгаа багш бүрийн хувьд
хичээлээ хөгжүүлэх санаагаа нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
Алхам 4 – Багш нарын хэлэлцүүлэг
Энэ нь хичээлийг хөгжүүлэх уулзалтын үеэр группд оролцож байгаа багш нарын
дунд байгаа нийтлэг дутагдал тодорхойлсон тохиолдолд багш нарын
хэлэлцүүлэг өрнөдөг. Тэгээд САТСА-ын процессын хамгийн сүүлийн үе шатанд
бөгөөд энэ нь сонгогдсон сэдвээр хаяглагдсан ажлын хэсэг эсвэл үлгэрлэсэн
семинараар боловсон хүчний
группийн мэдлэгийг сайжруулах үйл
ажиллагаануудыг зохион байгуулах боломжийг бий байдаг. Их сургуульд байгаа
СЗАЗХ-ийн групп нь одоогоор САТСА-уудыг ашиглан тодорхойлсон /тухайлбал,
Явцын санал асуулга, Үнэлгээ болон Шалгалтын Аргууд, Э-сургалт, Тонгоруу
Анги,Конструктив алейнмент, өргөх боломжтой Сургалтууд гэх мэт/ ойлголтууд
дээр ажиллах ажлын хэсгүүдийг хөгжүүлж байна.
Судалсан хичээлүүд
Хичээлийн үнэлгээний хэрэгсэл болох САТСА-аар мэргэшсэн зохиогчдын группыг одоогийн байдлаар доорх байдлаар дүгнэж болно. Үүнд:
 Уригдсан багш нарын ихэнх нь оролцдог.
 Анх удаа хийсэн САТСА ихээхэн тус дэмтэй байна.
 Олон оролцогч нар оюутнуудын хариултаар дамжуулан төсөөлөөгүй, үнэ
цэнэтэй маш их мэдээлэлтэй болсон.
 Хичээлийг үнэлэх уулзалтын үеэр маш их хэмжээний санаануудыг
солилцоод байна.
 Олон багш нар өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлнэ гэж баталдаг.
KTH-Н ӨӨР ӨӨР ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛИУД ДАХЬ СУРГАН ЗААХ АРГА
ЗҮЙГХӨГЖҮҮЛЭГЧДИЙН АЖИЛ
Өмнө нь дурдсанчлан, KTH дэх бүх СЗАЗХ нь тэдний тусгай албадуудын хүрээнд
3-н тодорхой зорилттой байна. Үүнд:
 KTH-н боловсролын хөгжүүлэлт болон сургалтын хүрээн дэх харилцан
яриаг сэргээх зорилготой сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгийг бий
болгох.
 Оюутны гүйцэтгэл болон оюутны сургалтын чанарыг дээшлүүлэх
зорилгоор KTH-н сургалтын орчны тасралтгүй сайжруулалтыг хийх.
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 Сурган заах арга зүйн хөгжүүлэлт болон сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэлтийн хурлууд ба сэтгүүлүүдийн нийтлэлээр дамжуулан гадаад
болон дотоод үр дүнгүүдийн дэлгэрэнгүйг байнгын баримтжуулах
Дараагийн хэсэгт KTH-н сургууль бүрийн төлөвлөсөн үйл ажиллагаанууд болон
зарим урьдчилсан үр дүнгүүдийг танилцуулах болно.
Үйлдвэрлэлийн инженер, менежментийн сургууль (ҮИМС)
Үйлдвэрлэлийн инженер, менежментийн сургууль (ҮИМС)-ийн хичээлүүдэд KTHн бүх оюутнуудын бараг 1/3- нь хамрагддаг. ҮИМС-н сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэгчдийн дэвшүүлсэн зорилтууд нь:
 Хичээл болон хөтөлбөрийн шинжилгээг хэрхэн сайжруулах тал дээр арга
болон ажлуудыг хэрэгжүүлэх
 Хичээлийн төлөвлөгөөнүүдийн сайжруулалтыг хянах ба дэмжих
 Багшийн ажлын ачааллыг багасгах болон оюутнуудад зориулсан илүү үр
дүнтэй сургалтын орчинг бий болгохын тулд сургах үйл ажиллагаа болон
Үнэлгээний аргуудыг хөгжүүлэх,
 Байнгын үнэлгээ болон явцын санал асуулгын хэрэглээг бэхжүүлэх
Эдгээр зорилтуудад хүрэхийн тулд хичээл, салбар, хөтөлбөрийн гэсэн гол 3-н
түвшингүүдэд төлөвлөлт хийсэн. Эдгээр 3-н түвшингүүд өөр хооронд нь
холбоотой учраас гарах үр дүн нь бие биедээ шууд ба шууд бус хэлбэрээр
нөлөөлнө. Дээр өгүүлсэнчлэн, гол үйл ажиллагаануудын нэг нь салбар эсвэл
сургуульд цаашид нөлөөллөө өргөжүүлэх зорилготой, салбарын багшлах
боловсон хүчний дунд сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдийг үүсгэн
байгуулах байсан. Сургуулийн зүгээс дэвшүүлсэн зорилгуудын иж бүрдэл нь
заагдсан анхаарах хэсгүүд /тухайлбал, хичээлийн төлөвлөгөөнүүд болон явцын
гэдрэг холбоо/ рүү чиглэсэн тусгай зориулалттай багшийн “сургалтын үйл
ажиллагааг дэмжих бүлэг”-ийг үүсгэн байгуулах болон өргөжүүлэх явдал юм.
ҮИМС дэхь СЗАЗХ-дийн групп нь 2014 оны намар Воркестерийн Политехникийн
Институт, Стамфордын Их сургууль, мөн MIT (MIT-Скольково санаачлагыг
багтаасан) руу сургалтын аялал зохион байгуулсан. Энэ сургалтын аялал нь
инженерийн боловсролын салбарын хамгийн сайн арга туршлагын талаарх
мэдээллийг олж авах байсан. Мөн энэ сургалтын аялал нь одоо явагдаж байгаа
KTH болон ҮИМС-ээс гаргасан сурган заах арга зүйн санаачлагуудын талаарх
санал асуулгаас олон улсын хэтийн төлөвтэй нийцэж байгаа эсэхийг
тодорхойлох боломжийголгосон. ҮИМС дээр хэд хэдэн хичээлүүдэд өөр өөр
түвшинд САТСА-ыг хэрэгжүүлж, шалгасан.Дэлгэрүүлбэл, ялгаатай хичээлүүд
дээр өөр өөр түвшингүүдээс авах тодорхой санал асуулгын мэдэгдлүүдийг, мөн
түүнчлэн олон давтан сайжруулсан ерөнхий мэдэгдлүүдийг олж харж
болно.ҮИМСдээр СЗАЗХ-д нь бас уригдсан зочдыг оролцуулан санал асуулга
авсан ба энэ нь янз бүрийн түвшинд (оюутан –оюутан, багш-оюутан гэх мэт)
болон янз бүрийн хэлбэрт (анги, семинар, төслүүд гэх мэт) сургах үйл ажиллагааг
сайжруулах аргыг ил гаргаж тавьсан. Явцын санал асуулгын ялгаатай хэлбэрүүд
нь багш нар хооронд суурь мэдлэг болон сургалтын хэлбэрүүд (анги танхим,
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семинар, төслүүд) хэрхэн хэрэглэгдэж байгаа дотоод үйл ажиллагаагаа дүрслэх
матрицыг хөгжүүлж, ашигласан. Хичээлийн төлөвлөгөөний өөрчлөлт нь Швед
болон Англи хэлний хоорондох илүү сайн харилцан зохицлыг тогтоосон. Eсургалт бол сургалт явуулах хугацаа (ангид ба ангиас гадуур) болон мэдлэгийг
ашиглах үр ашгийг өсгөх, нээлттэй болгох боломжуудтай, мөн сонирхолтой
харагддаг. Шинэ боломжуудын тоог аажмаар нэмэгдүүлснээр тухайн ажил маань
тодорхойлсон зорилгодоо хүрэхээс илүүтэйгээр үйл ажиллагааны хувьд
тасралтгүй сайжрах боломжтой юм. Бидний зорилго бол е-сургалтын
сайжруулалт дээр ажиллах багш нарын группүүд байгуулахад оршино. Сонирхож
болох зарим чиглэлүүдийг тодруулбал:
 Нэг чиглэлийн харилцаанд зарцуулсан хугацааг багасгах, хоёр чиглэлийн
харилцаанд болон сайжруулалтад зарцуулсан хугацааг зэрэглэх.
 Багшийн тестийг шалгахад зарцуулах хугацааг багасгах.
 Хугацаа ба байршлын хамаарлыг багасгах.
 Оюутнуудын хувьд мэдлэг шалгах тестийг автоматаар хийх боломжийг
нэмэгдүүлэх.
Яг ямар чиглэл ба зорилгод чиглэсэн нь урьдчилан тодорхойлогдоогүй
тохиолдолд е-сургалтад идэвхтэй татан оролцуулахын тулд холбогдох
боломжийн түвшин, хувийн сонирхол татах, жинхэнэ сонирхол татсан ажил
байгаа зэргээр тодорхойлогдоно. Е-сургалтын төрөл бүрийн үзэл баримтлалыг
өөр өөр хичээлүүд дээр туршсан. Энэ нь цаашид хөгжүүлэхэд тодорхой
шаардлагатай байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Мэргэжилтнүүдийн шаардлагагүйгээр
дэд оролцогчийн хэсэг бүр тухайн группд хамаарахгүй хүмүүст ч утга учиртай
байхаар дэд групп нь уялдаа холбоотой өргөн мэдлэгийг хөгжүүлэх чадавхтай
судалгааны үндсийг хангадаг. Энэ групп бас KTH-ны хувьд зөвшөөрөгдсөн
төхөөрөмж эсвэл үйлчилгээг зарах, мөн албан байгууллагын хөгжилгэсэн хоёр
нэр томьёогоор тус институтийн Сургалтын Менежментийн Орчны Системд
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх нөөцөөр ашиглагддаг. Техникийн платформ болон
хууль зүйн асуудлууд гэх мэт бусад хэсгүүдэд шинжээчийндүгнэлт
шаардлагатай. ҮИМС-д СЗАЗХ-чидын хувьд сурган заах арга зүйн хөгжилд
зарцуулсан хугацааг тодорхойлох нь цаашид цаг хугацааг хэмнэхэд чухал юм.
Хэрэв багш нарын багийн гишүүд цагийг хэмнэхээс илүү их цаг зарцуулсан бол
оролцогчдыг дэмжихэд төвөгтэй юм. Гэхдээ боломжит ажиллах цагаа сургуулийн
хэмжээнд нөөцлөх нь асар чухал зүйл юм.
Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль (МХТС)
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль (МХТС) анх 2000 оны сүүлээр
Бакалавр, Магистрын хөтөлбөрөө эхлүүлсэн. Түүхээс харахад, энэ сургууль нь
өнөөг хүртэл судалгаанд суурилсан соёлоороо бусад сургууль дотроо илүү
хүчирхэг бөгөөд тус сургуульд өөрсдийн төслөө загварчлах болон заах арга зүйг
хөгжүүлэхтэй холбоотой хэрхэн ажиллахаа чөлөөтэй сонгох эрхтэй хоёр СЗАЗХийг томилсон байна. СЗАЗХ–ийн хувьд нэн тэргүүнд хийх ажлын үндсэн стратеги
нь сурган заах арга зүйн судалгааны талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлснээр эхлэх
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байсан бөгөөд цөөн хэдэн идэвхтэй гишүүдтэй сурган арга зүйн судалгааны
төслүүдтэй холбоотой старт-ап төслүүдээр баталгаажуулахад оршино. Энэ
ажлын хүрээнд зорилго нь Carl Wieman-ны Шинжлэх Ухаан Боловсролын
Санаачлага (CWSEI, 2015)-аар өдөөгдсөн сурган заах аргын асуудлуудыг
хэлэлцэхэд зориулан бодит орчин үүсгэхэд байгаа юм. Бүх төслүүд нь анхнаасаа
л судалгаа хийх болон сургуульд стратегийн чухал ач холбогдолтой
боловсролын болон сурган заах арга зүйн асуудлуудад шинжлэн судлах аргыг
хүргэхэд хамтрагчдаа татан оролцуулах зорилгуудтай байхаар загварчилсан
байна. Энэ аргын зорилго нь сургуулийн түвшин дэх одоогийн нөхцөл байдал
болон тодорхойлогдсон томоохон асуудлуудад чиглэх сурган заах арга зүйн
судалгааны тухай хоёулангийнх нь талаар хангалттай мэдлэг эзэмшихийн тулд
судалгаанд суурилсан аргуудыг хэрэглэх байсан юм. хөтөлбөрийн түвшинд
болон тусгай хичээлүүдэд 2-уулангийх нь хувьд сургах, суралцах үйл ажиллагааг
хэрхэн сайжруулах тухай ул суурьтай адил тэгш хэлэлцүүлгүүдэд үндэслэл
болгон ашиглахын тулд эдгээр судалгаануудаас олж авсан ололтуудыг бусад
багшлах боловсон хүчинд дамжуулах хэрэгтэй юм. Үүнтэй нэгэн зэрэг, бүх
багшлах бүрэлдэхүүнд зориулсан ач холбогдолтой хэлэлцүүлгүүдийг зохион
байгуулдаг удирдлагын бүтцийг бүрдүүлэхээр сургуулийн удирдлага нь ажиллаж
байна.
Нэг СЗАЗХ-ээр удирдуулсан төслүүд нь одоогийн байдлаар дараах үр
дүнгүүдтэй байна. Үүнд:
 Инженерийн сургалт (CDIO хөтөлбөрийн 3.2 Харилцааны хэсэгт хэд хэдэн
асуудлуудад хамаардаг)-д бичгийн боловсруулалт модуль хичээлийг хоёр
алхамтайгаар сайтар боловсруулсан СЗАЗХ-ийн хамтын ажиллагааны үр
дүнд шинжлэх ухааны нийтлэл нь бичигдсэн ба үр дүнг нь танилцуулах
болно
 Харьцуулсан судалгаа - ижил агуулга (заавал хичээлд физикийн хичээл
байхгүй инженерүүдэд зориулсан физикийн үндэс хичээл)-тай 2 хичээлд
суралцаж буй оюутнуудыг шинжлэн судлахтай адилхан. Багш нар нь
салбарын хүрээнд чухал ач холбогдолтой ойлголтуудыг танилцуулдаг
байсан (Гестенс 1992, Хейк 1998) ба өөрсдөө судалгаандаа идэвхтэй
оролцдог байсан. Тухайн хичээлүүдийн сургалтын орчны тухай нэмэлт
мэдээллийг олж авахын тулд САТСА хэрэгслийг ашигласан. Энэ ажлын
хамгийн анхны туршлага нь боловсон хүчний багшлах чадамжийг (CDIO
стандарт 10) дээшлүүлэх сонирхолтой арга зам байх боломжтой, мөн
салбарын хүрээнд сурган заах аргын талаарх маш бүтээлч харилцан яриаг
удирдсан явдал юм.
 Сургууль дахь бакалаврын програмын анхны математикийн хичээлүүдийн
талаар үндсэн материалыг тодорхойлох болон хэлэлцүүлгийг эхлүүлэх
юм. Энэ санаачилгын үр дүн нь оюутнууд сурч боловсрох хугацаандаа
математикийн тухай тэдний үзэл бодлоо хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа
талаар илүү ихийг суралцахад уялдаа хамааралтай санал асуулгын
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боловсруулалт юм. Энэ нь хөтөлбөрийн үнэлгээ (CDIO стандарт 12)-тэй
холбоотой ажиллах жижиг алхам юм.
Инженерийн шинжлэх ухааны боловсрол, харилцааны сургууль (ИШУБХС)
KTH дэх Инженерийн шинжлэх ухааны боловсрол ба харилцааны сургууль
(ИШУБХС) нь Дээд Боловсролын сургах болон суралцах үйл ажиллагааны
өөрсдийн нэгжээр дамжуулан KTH-н сурган заах арга зүйн хөтөлбөрийг
зохицуулах үүрэгтэй байдаг, гэхдээ сургуулийн хамгийн том боловсролын салбар
нь Хэл ба Харилцааны алба байдаг ба энэ нь сургуулийн сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэгчдээс үүсэлтэй юм. Сурган заах арга зүйн хөгжүүлэгч – Хятадын туслах
профессор – эхний жилдээ 2 даалгаврыг авахаар тохирч байсан. Анхны
даалгавар нь шинэ болон нэлээд хатуу эдийн засгийн хяналтад илүү сайн
тохируулахын тулд хэлний албаны хичээлүүдийн нарийн өөрчлөлт болон дахин
загварчлал хийхэд хамтрагч нартаа туслах байсан. Харин 2 дахь даалгавар нь
“дэлхийн хэмжээний чадамж”-г эзэмшихэд оюутнуудыг системтэйгээр
зоригжуулах арга замуудыг нээх байсан төдийгүй, сургалтын салбарт судалгаа
хийх бололцоотой болоход туслах, бас зоригжуулж өгөх байсан. Энэ 2
даалгаврууд нь эхлээд CDIO стандарт 2 болон CDIO хичээлийн төлөвлөгөө,
Хэсэг 3-тай хамааралтай байсан, гэхдээ мөн 3,8,9,10 болон 11-р стандартуудтай
хамааралтай байсан. Эхний даалгавар нь салбар хэлтсийн бүх багш нарыг
оруулсан Лакс төсөл нэртэй сурган заах арга зүйн төсөл байсан. 2014 он дамжиж
гүйцэтгэгдсэн энэ төсөл нь KTH-ын оюутнуудын сургалтын хэрэгцээ болон тухайн
нэгжийн хичээлүүдийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ, явцын санал
асуулгад илүү анхаарсан хэлбэртэй стандарт-бус дүгнэх системийн зохицол,
инженер-болоход зориулсан илүү идэвхтэй сургалтын үйл ажиллагаанууд,
үнэлгээний болон шалгалтын өвөрмөц арга замууд, компьютерын
тусламжтайгаар хийгдсэн хэл зүйн технологиуд болон э-сургалтын нэмэгдсэн
хэрэглээ зэргийг багтаасан; мөн салбарын хүрээнд алба бүрийн багш нарын
хооронд эрчимжсэн хамтын ажиллагааг онцолсон. Мөн арга туршлагууд болон
санаануудаа солилцох зорилгоор бусад техникийн их сургуулиуд (тухайлбал,
Мюнхений техникийн их сургууль болон Кембриджийн инженерийн их сургууль)н хэл зүйн албадуудтай гэрээ хийх байсан. Лакс Төслөөс гарсан бүтээлч үр
дагавараар тухайн их сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүний хэл зүйн болон
харилцааны ур чадваруудыг дээшлүүлэхэд туслах өөр өөр төрлийн
төлөвлөгөөнүүдийн нооргийг гаргасан, тухайн нооргууд нь KTH-н өөр өөр
хичээлийн төлөвлөгөөнд эдгээр ур чадваруудыг хэрхэн илүү сайнаар нэгтгэж
уялдуулах тухай байсан юм. Бакалаврын түвшний боловсрол нь тухайн улсын эх
хэл (энэ тохиолдолд Швед хэл)-ээр, доктор болон докторын дараах сургалтууд
Англи хэл дээр явагддаг KTH шиг техникийн их сургуульд тулгардаг асуудал нь
оюутнуудад бусад хэлний чадваруудыг олж авах бололцоотой болгох, мөн энэ
даяарчлагдсан дэлхийд үр ашигтай ажиллах боломжтой болгох ойлголт ба
чадамжуудыг эзэмшүүлэхэд оршино. Ирэх 2015 онд ИШУБХС дэх СЗАЗХ-ийн
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хамгийн том даалгавар нь хичээлүүдийгтохируулан
нэгдмэл, уян хатан
загвартай Дэлхийн Чадамжийн Гэрчилгээтэй болгож, их сургуулийг хөгжүүлэхэд
туслах явдал юм.
Электроникийн инженерийн сургууль (ЭИС)
Электроникийн инженерийн сургууль (ЭИС)-д, сургах үйл ажиллагаанд
сургуулийн төсвийн зөвхөн 20%-ийг л зарцуулдаг. Тиймээс ч, ихэнх багшлах
боловсон хүчнүүд нь судалгаа шинжилгээнд илүү анхаарал хандуулдаг.
Хичээлүүдийг салбар гэж нэрлэгдэх судалгаа шинжилгээний албадууд
(сургуулийн хувьд 11 байдаг) захирдаг. Алба тус бүр тусгай нөхцөлүүдтэй
(оюутнуудын тоо г.м) бөгөөд өөр өөр сургах үйл ажиллагаа, арга замуудтай
байдаг. Сургууль дахь бакалавр болон магистрын хөтөлбөрүүд нь сургуулиас
гаднах салбаруудын хичээлүүдийг захиалдаг ба салбар бүрийн сургалтын
захирлууд нь холбогдох гол хүн нь болдог. Сургуулиудын СЗАЗХ-ийн хамгийн
эхний үүрэг нь 11 сургалтын захирлууд (2 алба тус бүрд 1 нэгдсэн захирал)-тай
ярилцлага хийх байсан юм. 1-цагийн ярилцлагыг салбар бүр дээр явуулсан
бөгөөд зорилго нь сурган заах арга зүйчдийн гүйцэтгэх үүргийг товчхон
танилцуулах, салбар бүр өөрсдийн боловсролын цаашдын чиг хандлагыг хэрхэн
тодорхойлж буйг судлах, мөн үүнийг хийхэд учирч болохуйц асуудал, гаргах
амжилтуудыг судалж мэдэх байсан. Ярилцлагууд нь багшлах үйл ажиллагааг
жижиг бүлэгтэй хичээлүүдийг (10-20 оюутнуудтай) хэд хэдэн салбарын 100-200
оюутнуудтай хичээлүүд болгож багшлах үйл ажиллагааг бууруулснаар салбарын
түвшинд боловсролын сорилтуудын томоохон хүрээ үүссэн байгааг илрүүлсэн.
Мөн багшлах үйл ажиллагаануудын олон сайн жишээнүүдийг сайн үйл
ажиллагаатай албан бус багшлах багуудын хамт жагсаалтад дурдагдсан байсан.
Ойлгомжтой сул тал нь ихэнх сургалтын захирлууд зөвхөн захиргааны үүрэгтэй
байсан ба тэдний хувьд хичээлүүд болон багшлах ур чадварууд дахь нөлөөллийг
яг үнэндээ бууруулсан. Ярилцлагуудын эхнээс л “хамгийн сайн туршлагууд
болон санаануудаа хуваалцах форум” (CDIO стандарт 10) гэх янз бүрийн үйл
ажиллагааг зохион байгуулах замаар багшлах боловсон хүчний багшлах
чадамжийг хөгжүүлэх маш их боломж байгаа нь илт ойлгомжтой болсон. Жишээ
нь, СЗАЗХ нь заах аргын тухай шууд хэлэлцүүлгийг хийсэн. Сургуулийн
хичээлийн жил бүр нэг бүтэн өдрийг сургах болон суралцах үйл ажиллагаанд
анхаарал хандуулахадзориулсан чуулган хийх болсон ба САТСА-н хэрэгжүүлэлт
нь 2014 онд (үндсэндээ “хамгийн сайн туршлага”-н жагсаалтад орсон багш нар)
бага хүрээтэйгээр эхэлж байсан. Намраас эхлэн, сургууль бас сар бүр “Заах
аргын Семинар”-г зохион байгуулсан ба энэ нь хичээлийн жилийн чуулган дээр
байсан багш нараас илэрхийлсэн хүсэлтүүдийг дэмжих, заах арга туршлагаа
хуваалцах зорилготой. Эхний 2 семинар нь “ЭИС дэхь дараагийн хэрэглээний
арга туршлага” болон “Тонгоруу анги”-гэсэн нэртэй ба энэ ньхаврын турш
багшлах боловсон хүчний идэвхтэй сургалтанд болон мэдлэгийг тараахад (CDIO
стандарт 8) чиглэсэн бөгөөд сургууль дээрх СЗАЗХ-ээр болон түүнийг дэмжих
баг (ГА болон Гунар Карлсоны сургуулийн э-сургалтын удирдагч)-аар
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удирдуулсан тусгай зориулалтын төслүүдтэй тохирсон. Цөөн хэдэн жилийн өмнө
сургууль нь 100 гаруй дарагчийг худалдан авсан ба эдгээр дарагчид нь зөвхөн 2
хичээлүүдэд ашиглагдаж байсан. Дарагчийн 2 шинэ иж бүрдэл худалдаж авсан
ба багш нар хэрэглэх боломжтой болсон. Багш нар 1 дэх нь сургалтын
захирлуудын сарын уулзалт дээр, 2 дахь нь сургуулийн хичээлийн жилийн
чуулган дээр гэсэн байдлаар 2 удаа дарагчийг туршсан (оюутнууд тэднийг
ашиглаж болдог шиг) ба 6 шинэ багш нар (СЗАЗХ-дийг оролцуулан) дарагчуудыг
хэрэглэх сонирхлоо илэрхийлсэн ба тэд хичээлүүддээ дарагчуудыг хэрхэн
хэрэглэх талаар танилцуулан СЗАЗХ-ийн дэмжлэгийг хүлээн авсан. Хамгийн том
эерэг 3 арга туршлагууд нь тулгамдсан асуудлуудын тухай хэлэлцүүлэг хийх үед
ЭИС-н багш нарын анхны семинар дээр богино танилцуулга пресэнтшн
тавигдахад байсан. Электроникийн Инженерийн оюутны холбоо нь жил бүрийн
сонгуулиа зохион байгуулахдаа дарагчуудыг “яаж хийх вэ” гэсэн түргэвчилсэн
зааварчилгааны хамтаар зээлж ашигласан. ЭИС нь KTH дэх профессор Гунар
Карлсоны э-сургалтын танилцуулгад гол үүрэгтэй байсан. 2013 онд ихээхэн
анхаарал татсан семинар зохион байгуулсан ба энэ үеэс профессор Гунараар
ахлуулсан сонирхогч багш нарын нээлттэй э-сургалтын бүлэгтэй болсон.
Багшлах “өргөтгөх боломжтой сургалт” нэртэй боловсон хүчний уулзалт хавар
зохион байгуулагдахад Девид Блек-Шефер зочноор оролцсон. Дараагийн
алхмын хувьд сургуулийн чуулган дээр багшлах боловсон хүчин нь KTH-д
хамгийн сүүлд олж эзэмшсэн хэрэгслээр видеог хэрхэн хийх талаар амьдралдхолбоотой ажлын хэсэг байгуулж ажилласан. Энд салбар тус бүрд оюутнууд
сонгосон хичээлдээ сэтгэл ханамжтай байхтай холбоотой 1 видео боловсруулах
даалгавар өгөгдсөн байсан. ЭИС-н заах аргын хоёр дахь семинар нь өөрийн
хичээлээ 2 хөгжүүлэлтийн алхмыг бүрэн хэрэгжүүлсэн ЭИС-н хамгийн анхны
багшийн арга туршлагад зориулагдсан байсан. 2015 онд ЭИС дахь СЗАЗХ-ийн
үйл ажиллагааны чиглэл нь САТСА-н хэрэглээг нэвтрүүлснээр хамгийн сайн
туршлагууд болон санаануудыг хуваалцах зорилгоор форумуудыг идэвхжүүлэх,
мөн хөтөлбөр болон хичээлийн хөгжүүлэхийн тулд өөр багш нарын бүлэг эсвэл
бие даагчийг дэмжих явдал юм.
Компьютерын ухаан, холбооны сургууль (КУХС)
Компьютерын Ухаан, Холбооны Сургууль нь CDIO стандарт 10 “Багшлах
боловсон хүчний Заах аргын Чадамжийг Сайжруулах”-д анхаардаг. Энд багш
нарыг бие даан дадалжуулах болон магистрын төгсөлтийн ажлын удирдагч
болгох зорилгоор бүлгээр дадалжуулах гэсэн 2 үндсэн том хэсэгтэй. Багш нарыг
бие даан дадалжуулах нь албан ёсны бус арга замаар СЗАЗХ-ийн зүгээс
хэрэгжүүлнэ. Энэ нь тухайн хичээлийнхээ асуудал болон шийдлийг хэлэлцэхэд,
мөн боломжтой шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд нь бусад багш нарыг туслахыг санал
болгоно гэсэн үг юм. СЗАЗХ нар “энэ бол их сургууль хичээлүүдийн зохион
байгуулсан арга замыг их сургуулийн зүгээс өөрчлөхийг хүссэндээ албан ёсоор
хөндлөнгөөс оролцож байгаа хэрэг биш гэдгийг сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэгчид мөн л олон удаа цохон тэмдэглэж байсан гэхдээ сайн дурын
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хэлбэрээр л заах арга зүйн хөгжүүлэлтийг хийхийг сонирхож байсан. Багш нар
энэ асуудалд идэвхтэй оролцож байгаа тохиолдолд тэдний хувьд хэлэлцэхийг
хүссэн асуудлууд байдаг ба бүх л дадлагажилт хийгдэж байгаа үеүүдэд
хичээлүүдэд өөрчлөлтийн үр дүн гарч байдаг. Нэг жишээ авч үзэхэд, оюутнуудаа
хэтэрхий удаашраад байна гэж бодсон багш тухайн хичээлийн агуулгыг эзэмших
эцсийн мөч хүртэл оюутнуудаа хүлээдэг. Шийдлийг хэлэлцсэний дараа ямар нэг
нэмэлт ажил болохгүй дижитал байдлаар автоматаар засагддаг тест, багшийн
олон жил бодож явсан ч, хэрэгжүүлэх гэж оролдоогүй байсан тийм нэг зүйл байж
болох юм. Тохиромжтой асуултуудыг хэрхэн зохион байгуулах, KTH-н сургалтын
удирдлагын системд тестийг хэрэгжүүлж эхлэхэд туслах байсан ба тухайн багш
нь үр дүндээ баяртай байж, бусад хичээлүүддээ ижил шийдлийг хэрэгжүүлэхээр
үргэлжлүүлэн ажилласан. Өөр нэг жишээ бол академик бичгийн удиртгал
хичээлд оюутан бүрийн санал хүсэлтийг ашиглах байсан, гэхдээ багш нь энэ бол
ерөнхийдөө
хэтэрхий
хуумгай
байсан
гэсэн
сэтгэгдэлтэй
байсан.
Хэлэлцүүлгүүдийн дараа оюутнуудад зориулж хичээлийг хэрхэн хөгжүүлэх
болон хэрэгжүүлэх талаар тэдэн санал хүсэлтийгхэрхэн өгөх тухай гарын авлага
болон сайн санал хүсэлтийн тухай өгүүллүүдэд үзүүлсэн байсан. Энэ
хөндлөнгийн оролцоо нь ерөнхийдөө илүү сайн санал хүсэлт гарах үндэслэл
болсон. Магистрын төгсөлтийн ажлыг удирдахад
дадлагажуулахад нь 2
ялгаатай шаардлагаас урган гарсан. Нэг талаар магистрын төгсөлтийн ажил
хийж буй оюутнуудыг хэрхэн удирдах тал дээр илүү сайн дадлагажуулах вэ гэдэг
асуулт хөтөлбөрийн удирдагаар, харин нөгөө талаар нь оюутнуудыг хамгийн
сайн арга замаар хэрхэн удирдаж болох талаар хэтэрхий тодорхой бус
санаануудтай төслийн удирдагч нараар өөрсдөөр нь тодорхойлогдсон хоёр
төрлийн хэрэгцээ юм. Шийдэл нь тухайн үед нь удирдагч хийж эхэлж байгаа
удирдагч нарт зориулан тогтмол дадлагажуулах уулзалтуудыг зохион байгуулах
байсан. Уулзалтуудын бүтэц нь удирдагч нар хамгийн сүүлийн уулзалтаас хойш
үүссэн авч хэлэлцэх шаардлагатай асуудлуудаа авчирч уулзалтыг удирдаж буй
СЗАЗХ бусад удирдагч нартай хэлэлцэж байсан. Шийдвэрлэсэн асуудлуудаа
ирээдүйн зөвлөмжид зориулж баримтжуулсан бөгөөд түүнчлэн сургалтын үйл
ажиллагааг дэмжих бүлэгт баримтуудаа хадгалсан. Групп дотроо шийдэгдээгүй
зарим асуудлууд нь хичээлийн хянагч нараар авч хэлэлцүүлэгдсэн. Мөн
удирдагч нар нь өөрсдийн удирдагч хийх чадвар дээрээ үндэслэн хувийн
туршлагаа тайлбарласнаар, үүнтэй холбогдуулан бусад удирдагч нар өөрсдийн
санаагаараа дэлгэрүүлдэг.
Барилгын архитектур орчны сургууль (БАОС)
Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн санаачилгын ерөнхий зорилгуудаас гадна
Барилгын Архитектур Орчны сургууль ньБарилгын орчны хөтөлбөрийн илүү
тодорхой бүтцийг хангах болон тухайн хөтөлбөрт CDIO-ийн давуу тал болон
бусад ур чадваруудыг оруулж өгөхөөр зорьсон. Өөр анхаарал хандуулсан зүйл
нь Архитектурын хөтөлбөрт зочин илтгэгч нарыг илүү их оролцуулсан. 3 дахь
анхаарал хандуулсан талбар бол оюутнуудын үнэлгээний аргыг шинэчлэх,
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түүнчлэн илүү сайн сургалтын орчинг бүрдүүлэх юм. Тус сургуулийн СЗАЗХ-чид
сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдийг бий болгосон бөгөөд хичээлүүддээ
заах арга зүйн давуу талуудыг тусгахдаа САТСА-ийг ашигласан. Мөн СЗАЗХ-чид
хичээлийг сайжруулах ажлын хэсгийг зохион байгуулсан бөгөөд хичээлийн
төлөвлөгөөнүүд болон заах аргуудыг сайжруулсан. Эцэст нь Э-сургалтыг илүү их
хэмжээгээр оруулсан.
Биотехнологийн сургууль (БС)
Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн санаачилгын ерөнхий зорилгуудаас гадна
Биотехнологийн сургууль нь хичээлийн хөтөлбөртөө CDIО-ийн давуу тал болон
бусад ур чадваруудыг оруулж өгөхийг зорьсон. Өөр зорилго бол олон
хувилбартай үнэлгээний аргуудыг судалж үзэх юм. Ялангуяа, цөөхөн сонгогдсон
хичээлүүдэд явцын санал асуулга, байнгын үнэлгээг хэрэгжүүлж байна. Мөн
хичээлийн хөтөлбөрүүдэд э-сургалтыг хэрхэн хэрэгжүүлж эхлэх талаар
судалгааг эхлүүлсэн. Cургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдийг зохион
байгуулсан ба тухайн сургуулийн хичээлүүдэд сурган заах арга зүйн
хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд САТСА-г ашигласан байна.
Химийн шинжлэх ухаан инженерийн сургууль(ХШУИС)
Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн санаачилгын ерөнхий зорилгуудаас гадна
Химийн инженер ба шинжлэх ухааны сургуулийн СЗАЗХ-ийн зорилгууд бол,
тонгоруу анги танхимууд болон явцын санал асуулгыг хэрэгжүүлэх ба заах
аргаар тонгоруу ангийг ашиглах юм. Бусад зорилгуудад Э-сургалтын судалгаа
шинжилгээ болон сургуулийн хөтөлбөрүүд ба хичээлүүдэд ашиглагдах
математик ойлголтуудыг нэмэгдүүлэх ба хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх юм..
Цаашдаа, оюутнуудын харилцааны чадваруудыг сайжруулах аргуудыг
хэрэгжүүлнэ. Мөн СЗАЗХ-чид хичээлийг сайжруулах ажлын хэсгийг зохион
байгуулсан бөгөөд хичээлийн төлөвлөгөөнүүд болон заах аргуудыг сайжруулсан.
Эцэст нь Э-сургалтыг илүү их хэмжээгээр оруулсан.
Инженерийн шинжлэх ухааны сургууль(ИШУС)
СЗАЗХ-ийн санаачилгын ерөнхий зорилгуудаас гадна, багшийн ажлын орчин
болон боловсролын чанарыг сайжруулахад сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн
зүгээс анхаарал хандуулсан. Өөр анхаарал хандуулсан зүйл нь САТСА-д
суурилсан хичээлийн хөгжүүлэлтийн уулзалтанд боломжийн хирээрээ олон багш
нар оролцуулах ба үүнтэй холбогдуулан сургууль дээрээ сургалтын үйл
ажиллагааг дэмжих бүлгийг хурдан бүрэлдүүлэх юм. 2014 онд сургуульд байсан
Mагистрын нэг хөтөлбөрийн хүрээнд бараг бүх хичээлүүдэд энэ аргачлалыг
ашигласан ба энэ нь сургууль дахь бусад хэд хэдэн багш нарын багийг хамарч
байсан. Үйл явц нь бас багш нарын дунд хэлэлцүүлэгддэг сурган заах арга зүйн
сонирхолтой сэдэв байгаа, сурган заах арга зүйн асуудлууд дээр өөрсдийн санал
бодлоо өгөх гэж уригдаж ирсэн гадны илтгэгч нар байгаа, тийм эхлэлийн хагас316
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өдрийн семинар (жилд 2 удаа)-уудыг явуулдаг. Явцын гэдрэг холбооны тухай
ажлын хэсэг нь багш нарын заримд нь өгөгдсөн бас хөгжүүлэгдсээр ирсэн.
Технологи ба эрүүл мэндийн сургууль(ТЭМС)
Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн санаачилгын ерөнхий зорилгуудаас гадна,
онцгой зорилгууд нь сурган заах арга зүйн эргэцүүлэлд зориулсан форумыг бий
болгох, шинэ сурган заах арга зүйн аргуудыг ашиглахад сургуулийн багш нарт
дэмжлэг үзүүлэх уур амьсгалыг бий болгох, сургуулийн бүх бакалаврын болон
магистрын судалгааны бүтээлийн чанарыг нэмэгдүүлэх зэрэг нь байсан. Ирэх
2015 онд өгөгдсөн бүх хичээлүүдийг хөгжүүлэхэд САТСА -ийг ашиглана. Мөн
СЗАЗХ зүгээс өргөн цар хүрээтэй сургалтуудыг ашиглах сонирхолтой багш нарыг
дэмжих ажлыг хийнэ. Сурган заах арга зүйн семинарууд хийж байгаа энэ нь
сурган заах арга зүйн үйл ажиллагаануудын дэлгэрүүлэлт болон
баримтжуулалтын блог бий болгож, жилд 2 удаа өгөгдөх байдлаар хийсэн.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Боловсролын сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих өөрчлөлт нь дотоодын
түвшиндээ (тухайлбал, Бергланд, Ритзен болон Бернхард (2014), Грахам (2012)аас илүү том хөтөлбөрийн түвшнүүдээс) өнгөрсөн амжилтуудын хамт улам бүр
танигдсаар байна. Гэсэн хэдий ч, Их сургуулийг хамарсан санаачилгууд нь
багшлах боловсон хүчний сургалтыг бэхжүүлэх боломжтой байх, оюутны
сургалтанд байх шууд бус нөлөөг нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг нотлох илүү
нотолгоо хэрэгтэй байна. Өмнө нь тодорхойлсон шиг, KTH дэх СЗАЗХ-ийн
нэгдсэн анхаарал хандуулах зүйл нь багшлах бүрэлдэхүүний заах аргын
чадамжийг сайжруулах юм, ялангуяа CDIO стандарт 10-т тохирдог байх нь чухал.
Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн үйл ажиллагааг доор байгаа хүснэгт 1-т
нэгтгэж харууллаа. Үйл ажиллагаанууд нь CDIO стандартууд ба хэрэглэж
болохуйц CDIO хичээлийн хөтөлбөрт хамт зураглагдсан болно.
Хүснэгт 1: Сурган заах арга зүйг хөгжүүлэгчдийн үйл ажиллагаанууд, CDIO
стандартууд ба CDIO хичээлийн хөтөлбөр хоорондын хамаарал

х

х

х

х

х

х
х

317

х

ТЭМС

х

ИШУС

х

х

ҮИМС

х

х

МХТС

х

ИШУБХС

ЭИС

х

ХШУИС

8

Идэвхтэй
Сургалт
Үнэлгээний
шалгуур
Гүнзгий
Сургалт
Э-Сургалт

КУХС

2

CDIO
хичээлийн
хөтөлбөр

БС

8

БАОС

CDIO
стандар
т

х

х

х

х

CDIO-ийн 2015 оны Олон Улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

11

2.3

11

12

3.2

8

Үнэлгээний
Аргууд
Боловсролын
судалгааны
ажил
Тогтвортой
Хөгжүүлэлт
Дотоод соёл.,
Харилцаа.,
Хичээлийн
Төлөвлөгөөнү
үд
САТСА
Тонгоруу
Анги
Шинэ
Хичээлийн
Загварууд
CDIO Ур
чадваруудын
Дэвшил
Тайлан
Бичилт
Суралцах Ур
чадварууд
Явцын санал
асуулга

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

Нэр томьёо

х

х

х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

Хүснэгт 1-д харуулснаар сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдийг бий
болгохоос гадна (хүснэгтэд харуулаагүй), 24-н СЗАЗХ нь сурган заах арга зүйн
төслүүдэд өргөн хүрээнд оролцсон. Эдгээр төслүүдийн ихэнхийг СЗАЗХ өөрсдөө
санаачилсан ба тиймээс хэрэв төслүүд нь хамгийн өндөр менежментийн
түвшинд эхэлсэн бол магадгүй дутагдалтай байж болох төслүүд хувийн
хариуцлагаас шалтгаална. Энэ нь сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүдээр
ажиглагддаг ба СЗАЗХ-ийн хувийн хариуцлага болон үүрэг нь багш тус бүрийг
адил тэгш байдлаар идэвхтэй сайн оролцуулах юм.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүлэлд томоохон техникийн их сургуульд боловсролын шинэчлэлийн
дотоод төлөөлөгчөөр ажиллаж буй СЗАЗХ-ийн үйл ажиллагааны талаар
үзүүлсэн. СЗАЗХ-ийн санаачилга нь дотоодын “сургалтын үйл ажиллагааг
дэмжих бүлэг”-ийг бий болгох, түүгээр дамжуулан холбооноос урган гарч буй нэн
тэргүүнд шийдэх шаардлагатай заах арга зүйтэй холбоотой асуудлууд болон
холбооны өөрийн шаардлагуудтай ажиллахад багш нарт бүрэн эрх олгож, тэдний
ажлыг дэмжих юм. Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих бүлгүүд хичээлийн
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үнэлгээнээс гарсан үр дүнгүүд тухай авч хэлэлцдэг. Хичээлийн үнэлгээний
хэрэгсэл болох САТСА-г сурган заах арга зүйн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад
байнгын сайжруулалтыг хийсэн тухай энэхүү өгүүлэлд тусгасан болно. Энэ
ажлуудыг CDIO стандартууд болон хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу хөгжүүлсэн ба
тухайн төсөл нь бүхэлдээ “Багшлах боловсон хүчний Багшлах Чадамжийн
Сайжруулалт” буюу Стандарт 10-т анхлан зорьж байсан боловч -д ч цаашид
бүхэл CDIO стандарт ба хичээлийн хөтөлбөрийн цар хүрээнд хамааруулсан
болно. Энэ нь тус холбооны СЗАЗХ-чидын санаачлагаар харилцан уялдаатай
мэдлэгийг бэхжүүлснээр урьдчилан хэлэх боломжгүй байсан доороос-дээш
чиглэсэн санаачлагуудыг тодорхойлох боломжийг олгож буйгаараа сурган заах
арга зүйн хөгжүүлэх програмын давуу талтай юм. Сурган заах арга зүйг
хөгжүүлэгчид нь CDIO стандартуудын цар хүрээнд 12 сарын хугацаанд хэд хэдэн
ололттой шинэ санаачлагуудыг гаргасан. СЗАЗХ-чид нь өөрсдийн эрх мэдлийн
хүрээнд заах арга зүйн талаарх мэдлэгийн түвшин болон шийдэх шаардлагатай
асуудлуудын хувьд хэлэлцүүлэг хийх, САТСА-г хэрэгжүүлэх сонирхлыг цаашид
улам нэмэгдүүлсэн. Товчоор хэлбэл энэхүү ажил нь олон тооны хоорондын
холбоог бий болоход нөлөөлнө. Цаашид тулгарч буй сорилтуудыг шийдэх, шинэ
дадлагуудыг хэрэгжүүлэлтийг үргэлжлүүлэх нөөц бололцоо болох шинээр
хийгдэж буй энэ үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэлтийг үргэлжлүүлэх эх үүсвэр
болох суурь үндсийг бий болгох шаардлагатай юм.
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“ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ БА АЛГОРИТМ ЗОХИОМЖ” ХИЧЭЭЛИЙН CDIO
ЗАГВАРТ СУУРИЛСАН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН СУДАЛГАА
Li tongyan, Fu lin
Chengdu University of Information Technology, 610225, China
ХУРААНГУЙ
CDIO-г инженерийн боловсролын шинэлэг загвар гэж ойлгож болно.Энэ загварт
инженерийн боловсрол олгох сургалт нь практик чадвар, инженерийн өндөр
түвшний дадлага олгоход илүү төвлөрсөн сургалт байх хэрэгтэй гэдгийг онцолж
тодорхойлсон байдаг. “Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм зохиомж” хичээл нь
комьпютерийн ухааны мэргэжлийнхний хувьд чухал онол болон технологиудыг
багтаасан хичээл юм. Гэвч уламжлалт сургалтын аргыг хэрэглэдэг байх үед энэ
хичээлийн агуулга нь зөвхөн онол руу чиглэдэг байсан төдийгүй эцсийн бичгийн
шалгалтын үнэлгээгээр л оюутны олж авсан мэдлэг чадварт дүн тавьдаг байсан.
Энэ хэлбэрийн сургалтыг явуулж байх үед оюутнууд хичээлийг сонирхдоггүй,
хичээлийн хүрээнд олж авсан мэдлэгээ практик асуудлыг шийдэхэд ашиглаж
чаддаггүй байсан бөгөөд үүнийг дагаад сургалтын үр ашиг ч маш муу байсан.
Энэ өгүүлэлд “Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм” хичээлд CDIO үзэл баримтлалыг
хэрхэн шингээснийг авч үзсэн ба түүний үр дүн,ололттой талыг мөн тусган
харууллаа. CDIO арга зүйг тухайн хичээлд нэвтрүүлэхдээ 3 хүчин зүйлийг
хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ тухай өгүүлэлд дэлгэрэнгүй дурдах болно.Хамгийн
эхлээд тухайн хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчилсэн. Ингэхдээ практик ажлын
агуулгад эзлэх хувийг оюутны практик ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 20%30% болгож нэмэгдүүлсэн. Дараа нь хичээлийн хөтөлбөр дэх агуулгуудыг
шинэчилсэн. Практик чадвар болон онолын агуулгыг хослуулан заадаг шинэ арга
зүй бүхий сургалтын бодит төсөл хөтөлбөрүүдэд нэгдсэн.Жишээлбэл: “ TreeМод” төрлийн өгөгдлийн бүтцийг заадаг бүлэг нь энэ хичээлийн гол хэсэг бөгөөд
энэ бүлгийн агуулгаарбид “Цахилгаан холбооны сүлжээн дэх холбооны
дүрмүүдийн олборлолт”-“Association rules mining in Telecommunication network”
гэсэн төслийг санаачилж хийлгэж байна.Энэ төслөөр “мод” бүтцийг хэрхэн
байгуулах, өдөр тутмын амьдралд тулгардаг асуудлууд дээр энэ бүтцээ хэрхэн
ашиглах тухай авч үздэг.Шинэчлэл хийж буй энэ санаа нь оюутнуудад зөвхөн
мэдлэг олж авч,түүнийг нэгтгэхэд нь туслахгүй давхар инноваци хийх,практик ур
чадвар зэргийг оюутанд эзэмшүүлэх дадлага болж чадна гэж үзэж байгаа.
Гуравдугаарт үнэлгээний аргуудыг шинэчилсэн. Энэ өгүүлэлд оюутны дүнгийн
оноог шинжлэх ухааны үндэстэйгээр тооцоолоход зориулж тухайн нөхцөл
байдалд дүн шинжилгээ хийх AHPүнэлгээний аргыг санал болгосон. Энэ AHP
үнэлгээний загварт оюутнуудын санаачлага, иноваци,болон бусад хүчин
зүйлсийг авч үздэг.Тухайлбал: Эцсийн шалгалтын оноог тооцоход аналитик
шатлалтай үйл явцыг бий болгож түүнийгээ үнэлгээний шалгуур гэж авч
үздэг.Энэ AHP загвараар оюутанг үнэлбэл шинжлэх ухааны үндэстэй, тодорхой
учир шалтгаантай бодит гэж хэлж болох оноо өгч болдог. Заах болон төсөл
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хэрэгжүүлэх сургалтын аргыг хослуулан хичээл зааж, үнэлгээнд AHP загварыг
ашигласнаар оюутнуудын урам зоригийг сэргээх,идэвхжүүлэх зэрэг үр ашигтай
үр дүн үзүүлж чадаж байсан ба эцэст нь дүгнэхэд сургалтын үр ашиг сайн байсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГ

ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO нь инженерийн боловсролын сургалтыг хэрэгжүүлэх шинэ систем, шинэ
ойлголт бөгөөд анх АНУ-н MIT болон Шведийн Лингкопинг Их Сургууль ба
Технологийн Рояалын Технологийн сургууль зэрэг сургуулиуд хамтран
боловсруулсан.CDIO гэдэг инженерийн боловсрол олгох сургалтын үйл явцыг
бүхэлд нь багтаан дүгнэсэн 4 “Conceive, Design, Implement ба Operate” гэсэн
үгийн товчлол юм.“Conceive” гэдэгт хэрэглэгчдийн хэрэгцээний анализ
хийх,төслийн бүрэн хөгжүүлэлт хийх анхны санаа гаргах, техникийн аливаа
хөтөлбөр төлөвлөгөөний үйл явцын дэс дараалал зэргийг багтаадаг.“Design”
шатанд аливаа төслийн загварын санаа,түүний зураглал, төсөл хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө зэргийг багтаадаг. “Implement”–н үе шат нь загварчлалын схемээс
бодит бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа болгож хувиргах үйл явцыг илэрхийлдэг.
“Operate” гэдэг нь аливаа загвар бүтээгдэхүүн болж хэрэгжих үйл явцыг
илэрхийлэх ба тухайн бүтээгдэхүүн, системийн сайжруулалт, засвар шинэчлэл
зэргийг энд багтаан ойлгоно(Berggren K (2003), Crawley E (2007), Mbanguta Z
(2004), Crawley. & Edward (2011)).Дүгнэн хэлэхэд CDIO инженерийн боловсролын
загвар нь оюутнуудыг ерөнхий онолын мэдлэг болон мэргэжлийн мэдлэг,ур
чадварт хэрхэн сургах вэ гэдэг асуудлыг голчлон төвлөрдөг сургалтын загвар
юм.Гэхдээ оюутнуудад инженерийн практик чадвар олгох тал дээр илүү
анхаардаг.Сургалтын энэ загварын хувьд оюутнуудыг өндөр түвшинд
бэлтгэгдсэн инженер болгохын тулд тэдэнд багаар ажиллах чадвар,практик ур
чадвар,шинийг санаачлагч чадваруудыг илүү анхаарч төлөвшүүлж чаддагаараа
онцлог юм. Манай сургуулийн хувьд 2008 оноос хойш энэ аргыг хэрэгжүүлж
байгаа бөгөөд хятад дахь CDIO хэрэгжүүлэгч гол сургуулиудын нэг болоод
байна. Сүүлийн жилүүдэд бид CDIO шинэчлэлийн тал дээр их ажил
хийсэн.“Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм” хичээл нь манай сургууль дээр CDIO
шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй гол хичээлүүдийн нэг юм.Энэ
хичээлийн шинж чанаруудыг авч үзвэл уян хатан шинж чанартай, C хэл гэх мэт
программчлалын ахисан түвшний хэлэн дээр өгөгдлийн бүтцийн загварчлал
хийдэг юм.Мөн энэ хичээл нь үйлдлийн систем, програмчлалын хэл, өгөгдлийн
бааз,алгоритм зохиомж гэх мэт олон хичээлүүдийн чухал суурь нь болдог.
“Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм зохиомж” нь комьпютерийн системд холболтын
үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймээс энэ хичээлийг зөвхөн программчлалын үндэс гэж бас
хэлж болохгүй бөгөөд ирээдүйд бий болох том том хэрэглээний програм
хангамжуудын чухал үндэс суурь нь болж өгдөг.Оюутнууд энэ хичээлийг
судалснаар өөрсдийн програмчлалын чадвар болон алгоритм зохиох ур
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чадвараа сайжруулдаг. Гэвч энэ хичээлийг өнөөгийн заах арга зүйгээр явуулах
үед сургалтын үр дүн сайн биш, алгоритм зохиох нь оюутнуудад маш хэцүү мэт
төсөөлөл төрөх гэх мэт олон асуудлууд тулгарч байна.Эдгээр асуудлууд нь
ихэвчлэн дараах шалтгаануудаас үүддэг. Нэгдүгээрт, оюутнууд өмнөх жилийн
програмчлалын С хэлний хичээлээ маш сайн эзэмшээгүй, ялангуяа С хэлний
үндсэн 3 хэсэг болох функц,бүтэц,заагч зэргийг бүрэн ойлгоогүй байдаг. Эдгээр
гурван хэсэг нь оюутнуудад дийлэнхэд нь эзэмшихэд хамгийн хэцүү байдаг. Гэвч
энэ 3 хэсэг нь “өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм ” хичээл дээр өргөн ашиглагддаг,
чухал хэсгүүд юм.Тухайлбал функц ба бүтэц аль аль нь ихэнх алгоритмуудад
хэрэглэгддэг заагч нь алгоритмын үр ашгийг дээшлүүлэхэд хэрэглэгддэг юм.
Өнөөгийн сургалтанд олон оюутнууд өгөгдлийн бүтэц гэдэг бол маш
уйтгартай,хийсвэр ойлголт, түүнийг суралцахад хэцүү,програм бичихдээ
ашиглах боломжгүй мэтээр хүлээн авдаг. Хоёрдугаартэнэ хичээл бол маш том
гэдэг ойлголтыг бий болгож байгаа олон үзэл санаанууд байна.Тухайлбал “treeмод” болон “graph-график” гэсэн бүлэг сэдвүүдийн хувьд ийм асуудлууд байгаа
бөгөөд олон оюутнууд онолын мэдлэг олгох сургалтанд сонирхолгүй байна.
Гуравдугаарт,онол практикийн хичээл уялдаагүй байна. Ихэнх онолын
асуудлуудыг оюутнууд сурчдаг мөртлөө онолын мэдлэгээ практикт хэрэглэх тал
дээр буюу тодорхой загварчлал хийхдээ, дадлага ажил болон мэдлэгээ холбож
авч үзэхдээ,тодорхой алгоритм зохиомжийг төсөөлөхдөө чадахгүй байх асуудал
тулгарч байна.Дөрөвдүгээрт, одоо хийлгэж байгаа буюууламжлалт практик
загварчлалын ажил нь тодорхой үндэс,шалтгаангүй байгаа.Оюутнуудын
идэвх,санаачилгыг сайжруулдаг олон олон дадлага,практик ажлууд байдаг.
Олон оюутнууд дадлага ажлын шалгалтаа давахын тулд бэлэн хийсэн
программуудыг хуулбарлан ашиглах тохиолдол байдаг.Гэвч энэ нь практик
дадлагаар сургалт явуулахын бодит зорилго биш юм. Тавдугаарт, эцсийн
үнэлгээнд хэрэглэж байгаа арга нь оюутнуудын практик чадварын ялгааг гаргаж
үнэлэхэд тохиромжгүй хэтэрхий энгийн, үндэслэл муутай байсан. Ийнхүү бодит
баримтаас дүгнэж хэлэхэд үнэлгээний оноо нь оюутнуудын жинхэнэ чадварыг
илэрхийлж чадахгүй байна.Ийм учраас “өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм зохиомж”
хичээлд тулгарч буй дээрх олон асуудлуудыг шийдэх шинэ сургалтын арга зүйг
энэ өгүүлэлд санал болголоо.Сургалтын арга зүйн шинэчлэл ньхичээлийн
хөтөлбөрийн шинэчлэл, сургалтынхөтөлбөрийн агуулгын шинэчлэл, үнэлгээний
арга зүйн шинэчлэл гэсэн гурван асуудал дээр төвлөрч байна.CDIO үзэл
баримтлалын хүрээнд сургалтын заах арга зүйн шинэчлэлийг “өгөгдлийн бүтэц
ба алгоритм зохиомж” хичээл дээр хэрэгжүүлснээр зөвхөн оюутнууд энэ чухал
хичээлийг илүү сайн сурдаг болох биш цаашлаад өгөгдлийн бүтэц,
програмчлалын зарчим, төсөөлөл зэргийг сонирхдог болох ач холбогдолтой.
Эдгээр шинэчлэлийн ажлуудын үр дүнд оюутнуудын практик ур чадвар сайжрах
бөгөөд ирээдүйд сайн инженер болох үндэс суурь нь болж өгнө.Өгүүллийн 2-р
хэсэгт хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийг,3-р хэсэгт санал болгож буй
хөтөлбөрийн агуулгын шинэчлэлийг,4-р хэсэгт үнэлгээний шинэ арга зүйг,эцэст
нь 5-р хэсэгт дүгнэлт гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр дээр дурдсан шинэчлэлийн
асуудлуудыг өгүүлэлд тусгалаа.
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ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
CDIO арга зүйн дагуух сургалтууд нь оюутнуудын практик ур чадварт ихээхэн ач
холбогдол өгдөг.Энэ хичээлийн анхны хөтөлбөрт практик ажлын агуулга нь
ердөө 20%-г эзэлж байсан. Мэдээж хэрэг энэ нь оюутнууд практикт бүрэн
суралцахад хангалттай биш юм. Тиймээс сургалтын бүх агуулгад практик
сургалтын эзлэх харьцааг оновчтой зохицуулж өгөх хэрэгтэй. Бид эхлээд энэ
харьцааг 30% хүртэл өсгөөд дараа нь сургалтын явцад оюутнуудаас авах санал
асуулгын дагуу практик ажлын эзлэх хувийг аажмаар нэмэгдүүлэхээр
болсон.Бид мөн хичээлийн тусгай хэсгүүдэд агуулгыг тохируулж өгөхөөр болсон.
Жишээ нь: “Tree-Мод” гэсэн өгөгдлийн бүтцийн бүлэг сэдвийн хувьд зарим нэг
цэвэр онолын хичээлийн оронд бодит практик жишээ авч ажиллуулахаар
болсон.Үүний зэрэгцээ оюутнууд зарим онолыг голчлон өөрөө бие дааж сурдаг
байхаар зохицуулсан. Бид заах арга зүйн шинэ загвар хэрэгжүүлэхдээ танхимд
хийх
интерактив
дасгал
ажлууд,
жишээнүүдийн
эзлэх
хувийг
нэмэгдүүлсэн.Эдгээр шинэчлэлийн ажлын гол ололт нь оюутнуудын сургалтын
идэвх,санаачлагыг дээшлүүлж мэдлэгийг идэвхгүйгээр хүлээж авдаг нөхцөл
байдлаас идэхтэй суралцах хэв маяг руу шилжүүлж байгаа явдал юм.
ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГЫН ШИНЭЧЛЭЛ
“Өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм зохиомж” хичээл нь маш хийсвэр ойлголттой
хичээл учраас зөвхөн онолын мэдлэгийг зааснаар өгөгдлийн бүтцийн
алгоритмуудыг маш тодорхой илэрхийлж чадахгүй байна. Хэдийгээр зарим
оюутнууд өөрсдийгөө энэ талын сайн мэдлэг эзэмшсэн гэж боддог ч тэдгээр
мэдлэгээ ашиглан аливаа практик асуудлыг ихэвчлэн шийдэж чаддаггүй. Иймээс
л практик дадлага,туршилтыг хийлгэх асуудал нь энэ хичээлийн хувьд маш чухал
байгаа юм. Оюутнуудаар шинжлэх ухааны туршилт болон аливаа дадлага ажил
хийлгэх сургалт нь тэдэнд өгөгдлийн бүтцийн алгоритмуудыг илүү сайн
ойлгуулж,програмчлалын практик ур чадварыг нь сайжруулдаг. Ийнхүү практик
дадал чадвартай хүнийг бий болгох сургалтанд илүү анхаарч байгаа учраас
сургалтын хөтөлбөр дэх практик сургалтын агуулга болон тодорхой
туршилт,дадлага хийх төслийн хичээлүүдийн эзлэх хувь өссөн. Энэ хэлбэрийн
сургалтад оюутнууд бодит төслүүдийн хэрэгжүүлэлтэд оролцож болдог.Практик
даалгаврыг
гүйцэтгэх
явцад
оюутнууд
онолын
мэдлэгээ
баталгаажуулж,нэгтгэхийн зэрэгцээ багаар ажиллах сэтгэлгээг олж авч байдаг.
Төслийн сургалтын загварын хэрэгжилтийн үйл явцыг харуулах зорилгоор бид
“Tree-Мод” бүлэг сэдвийг сонгож авлаа. “Tree-Мод” бүлэг сэдэв нь “өгөгдлийн
бүтэц ба алгоритм зохиомж” хичээлийн цөм хэсэг нь бөгөөд мөн оюутнуудын
үздэг анхны шугаман бус өгөгдлийн бүтэц юм.Өмнө нь заагддаг зарим бүлгүүдтэй
харьцуулж авч үзвэл энэ бүлгийн алгоритм зохиомж нь илүү хүнд, хийсвэр
ойлголттой байдаг.Иймээс энэ бүлгийг заадаг анхны заах арга зүй нь хэд хэдэн
нэвтрэлтийналгоритмуудын онолыг заах дээр гол анхаарлаа хандуулдаг байсан.
Гэвч мэдээж зөвхөн энэ алгоритмуудыг заагаад байх нь хангалтгүй юм. Мод
өгөгдлийн бүтцийн хэрэглээ нь хамгийн өргөн байдаг хэдий ч багш, оюутнууд
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аль аль нь энэ өгөгдлийн бүтцийн хувьд онол практикийг бүрэн холбох нь маш
хэцүү гэсэн хандлагатай байдаг.Нэн шаардлагатай байгаа сургалтын агуулга,хэв
маяг руу оюутнуудыг хэрхэн чиглүүлэх вэ гэсэн асуултын хариултыг энэ өгүүлэлд
дурдсан сургалтын шинэ арга зүйн тусламжтайгаар шийдэж болно.Заах арга
зүйн шинэчлэлийн энэ аргын гол мөн чанар нь сургалтын явцад төслүүдийг
хийлгэх юм.Жишээ болгон тодорхой нэг төслийг авч үзвэл, “Цахилгаан холбооны
сүлжээний дохиоллын корреляцын анализад үндэслэсэн өгөгдлийн олборлолт”
төслийн хүрээнд бидэнд “Их өгөгдлийн олборлолт” нэртэй баг байж болно. Энэ
төслийн зорилго нь цахилгаан холбооны сүлжээний дохиоллуудын хоорондын
корреляцыг өгөгдлийн олборлолтын аргаар хайж олооддараа нь сүлжээнд
гарсан алдааны шалтгааныг илрүүлэх явдал юм.Өгөгдлийн олборлолтын
алгоритмыг ашиглаж байх үед өгөгдлүүд нь зураг 1-д харуулсны дагуу мод
өгөгдлийн бүтцийн хэлбэрийн дагуу давтагдан байгуулагдах ба үүний дараа
дохиоллын бүх давтагдаж байгаа байнгынхэв маяг бүхий бүтцүүдийг
нэвтрэлтийнаргаар хайж олоод эцэст нь эдгээр байнгын давтагдаж байгаа
хэлбэрүүдийн хоорондын уялдаа холбооны дүрмийг бий болгоно. Төслийн бүх
үйл явцын туршид энэ төсөл нь бүхэлдээ мод өгөгдлийн бүтцийг хэрэглэх үйл
явц байжээ гэдгийг ажиглаж болно. Оюутнууд багаараа энэ төслийн
хөгжүүлэлтэнд ороцож, төслийг хамтдаа дуусгаж болно.Энэ төслийг хийж
дууссаны дараа оюутнууд зөвхөн мод өгөгдлийн бүтэц болон нэвтрэлтийнонолыг
зохион байгуулахад суралцаад зогсохгүй инженерийн практикт тулгарч буй бодит
асуудлыг шийдэх чадамжид дадлагаждаг. Төслөөр дэвшүүлэгдсэн туршилтын
ажлыг хийлгэснээр оюутнуудыг суралцах сонирхлыг нь өдөөж байгаагаас гадна
тэднийг багаар ажиллах чадварт давхар суралцуулж байгаа юм. Ийнхүү төсөл
хийлгэснээр хэцүү бүлэг сэдвийг оюутнуудаар амархан шийдүүлж болж
байна.Үүнтэй төсөөтэйгээр, “map” бүлэг сэдвийн хүрээнд “Сүлжээний оновчлол”
гэсэн инженерийн төсөл, “Шугаман хүснэгт,Жагсаалт” бүлэг сэдвийн хүрээнд
“Сүлжээний багцын дамжууллын оновчлолын асуудлыг шийдэх дарааллын онол”
гэсэн инженерийн төслийг тус тус дэвшүүлж практик загварчлалын ажлыг
оюутнуудаар хийлгэж болно.

Зураг 1.Мод хэлбэрийн давталттай загвар

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ
Үнэлгээний арга зүй гэдэг бол багш нарын хичээл зааж буй байдал оюутнуудын
суралцсан байдлыг үнэлэх чухал хэрэгсэл юм.Үнэлгээг хийхдээ зөвхөн эцсийн
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шалгалтын оноонд найдах нь илт үндэслэлгүй зүйл юм. Энэ үнэлгээний арга нь
санаачлага, бүтээлч шинж чанар гэх мэт оюутны субъектив хүчин зүйлүүдийг
бүрэн тооцож үнэлж чаддаггүй бөгөөд оюутнуудад энэ арга нь хэтэрхий хялбар
байдаг.Оюутны амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд олон талтай байдаг
болохоор үнэлгээний тухайн арга нь шалгалтын оноо гэх мэт зөвхөн объектив
хүчин зүйлүүдийг агуулах биш, багшийн хувийн дүн,үнэлгээ гэх мэт субъектив
хүчин зүйлүүдийг бас нэмж авч үздэг байх ёстой.Тиймээс энэ өгүүллээр
оюутнуудын амжилтыг үнэлэх AHP(analytic hierarchy process- аналитик
шатлалтай үйл явцууд) загварыг (Saaty, T. L. (1980)) ашигласан үнэлгээний аргыг
танилцуулж байна. AHP загварт сургалтын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг үндэс
суурьтай, бодитойгоор үнэлэхийн тулд объектив, субъектив хүчин зүйлүүдийг
нэгтгэн авч үздэг юм. Энэ загвараар үнэлгээ хийх тусгай хүчин зүйлүүдэд төсөлд
оролцогчдын
санаачлага,
төслийн
загварыг
оновчтойгоор,бүтээлчээр
тодорхойлох шинж чанарууд,туршилтын ажлын оноо,эцсийн шалгалтын оноо гэх
мэт хамаарна. Эдгээр 4 хүчин зүйл нь өөр хоорондоо хамааралтай гэдгийг бид
харж болно. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үнэлэхийн тулд AHP
аргыг ашиглан тодорхой үнэлгээний шаталсан загварыг үүсгэж болно. Энэ
загварыг зураг 2-т үзүүллээ. Энэ зургаас бид иж бүрэн шалгалтын үр дүн нь энэ
загварын хамгийн өндөр түвшин юм байна гэдгийг харж болох ба энд субъектив,
объектив үнэлгээний хүчин зүйлүүд аль аль нь нөлөөлж байгааг харж
болно.Үнэлгээний загварын сүүлчийн түвшин нь гол индекс бөгөөд энэ хэсэгт
санаачлага,бүтээлч чанар, практик ажлын үр дүн,шалгалтын үр дүн зэрэг
агуулагдаж байна.

Зураг 2. AHP загвар

Ашигласан материалын (Jingxue R. (2006))-д AHP загварын түвшин бүрд
элементүүдийг хос хосоор нь харьцуулсан ба эндээс дараах харьцангуй давуу
талтай М матрицыг авлаа.
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ЭндMij нь интервал i–ийн интервал j-тэй харьцуулахад харьцангуй давуу талыг
нь илэрхийлж байна. М- матрицын мөрийн дагуух утгуудаас бид нийлбэрийгавч
болох ба дараах хувиргалтуудыг хийж болно.

(1) Томьёоноос бид харьцангуй давуу талын матрицыг авч болно.Дараа нь 2-р
томьёоны дагуу индексээр нь зэрэглэл тогтооно.

Шүүлтийн матриц нь 0.1-0.9 хүртэлх утгыг авдаг (Decai H & Lin X (2002)).
Интервалын дугаар нь дүгнэх үзүүлэлтүүдийн хос харьцуулалтыг илэрхийлдэг ба
AHP загварын 2 болон 3-р түвшний шүүлтийн матрицын интервалыг хичээлийн
болон багшийн туршлагын анализаар авч болно. Хүснэгт 1,2-т “Өгөгдлийн бүтэц
ба алгоритм зохиомж ”хичээлийн шүүлтийн матрицын байгуулалтыг жишээ
болгон харууллаа.
Хүснэгт 1. 2-р түвшин дэх шүүлтийн матриц

Эцэст нь иж бүрэн үнэлгээний үр дүнгийн дагуу оюутны сурлагын амжилтыг
тархалтын функцийнграфикаар илэрхийлж болно. Хэрвээ энэ нь нормаль
тархалттай байвал үнэлгээний арга амжилттай хэрэгжсэн гэж дүгнэнэ.Харин энэ
шаардлагыг хангахгүй бол багш үнэлгээний загвараа шинэчилж амжилттай
үнэлгээний шаардлагад нийцэл матрицаа өөрчлөх хэрэгтэй. Оюутны сурлагын
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амжилтын шинжлэх ухааны үндэстэйгээр тодорхойлоход энэ AHP загварыг
ашиглаж болно.
Хүснэгт 2. 3-р түвшин дэх шүүлтийн матриц (объектив нэлгээний хувьд)

(субъектив үнэлгээний хувьд)

Энэ үнэлгээний аргад объектив болон субъектив үнэлгээг аль алиныг нь
багтаасан гэдгийг бид харсан.Иймээс энэ үнэлгээний аргаар аль ч хичээлийн
үнэлгээг хийж болно.Ялангуяа илүү субъектив үнэлгээг хийхэд ашиглаж
болно.Тухайлбал илүү их туршилтын практик ажил хийлгэдэг хичээлийн үнэлгээг
хийхэд тохиромжтой. Энэ загварыг ашигласнаар багшийн зүгээс хувь хүний
үзэмжээр субъектив үнэлгээ хийх үед гардаг алдаанаас үр дүнтэй зайлсхийж
болно. Энэ загвар дахь матриц нь оюутнуудын эцсийн оноонд үндэслэн
засварлагдаж болох ба энэ туршлагаас ирээдүйн үр дүнтэй үнэлгээг хийх загвар
руу чиглүүлэх болно.
ДҮГНЭЛТ
Энэ өгүүллээр “өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм зохиомж ” хичээлийн хувьд CDIO
арга зүйд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн зарим аргуудыг
санал болгосон.Энэ шинэчлэл нь хөтөлбөрийн агуулга болон үнэлгээний арга
зүйн шинэчлэлд илүү чиглэсэн байсан. Сургалтын хөтөлбөрт төслийн
даалгавруудыг оруулж өгснөөр багш оюутнуудын санаачлагыг бүрэн өдөөж өгч
байна. Үнэлгээнд AHP загварыг ашигласнаар оюутны сурлагын амжилтыг
үндэстэйгээр үнэлсэн гэж үзэж байна.Холбооны инженерийн ангийн оюутнуудын
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танхимд хийсэн туршилтаар энд санал болгож буй сургалтын болон үнэлгээний
шинэ аргууд нь үр дүнтэй гэдэг нь батлагдлаа.Ирээдүйд энэ шинэ аргууд нь бүх
анги, мэргэжлүүдэд аажмаар хэрэгжиж цар хүрээгээ тэлнэ гэж үзэж байна.
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“БИЧИЛ ДОЛГИОНЫ ХЭЛХЭЭНҮҮД БА ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД” ХИЧЭЭЛ ДЭЭР
CDIO СТАНДАРТАД СУУРИЛАН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙСЭН ҮР
ДҮН,ШИНЖИЛГЭЭ
Tang Jun, Jiguo Wen
School of Electronic Engineering Chengdu University of Information Technology,
Chengdu, Sichuan, 610225, P.R.China
ХУРААНГУЙ
CDIO инженерийн боловсролын сургалтын арга зүйн бүтцийн зарчимд үндэслэн
“Бичил долгионы хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүд” хичээлийн заах арга зүйн
шинэчлэлийг 2 хэсэгт хуваан хэрэгжүүлсэн. Ингэхдээ хичээлийн нийт агуулгыг
32 цагийн мэдлэг олгох хичээл, 8 цагийн практик загварчлалын хичээлд
хуваасан ба сүүлийн практик ажил хийлгэх хичээлийн заах арга зүй зохион
байгуулалтыг энэ өгүүлэлд тусгасан.Загварчилж, турших хичээлийн агуулгын
зарим бүлгүүд нь мэдлэг олгох хичээлийн агуулгын харгалзах бүлгүүдтэйгээ
сэдвийн агуулгын хувьд уялдаж байгаа бөгөөд оюутнууд загварчлан,турших
хичээлийг хийж дуусгахдаа багаар ажиллах шаардлагатай.Жишээлбэл: Баг бүр
нэг бүлэг дээр ажиллах гэх мэтээр. Заах арга зүйн энэ шинэчлэл нь оюутнуудын
бүтээлч сэтгэлгээ, инженерийн дадлага ажил хийх зэрэг чадваруудыг дээшлүүлж
чадсан төдийгүй тухайн хичээлд CDIO инженерийн боловсролын арга,арга зүйг
нэвтрүүлэх үр дүнтэй ажил байлаа.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO, constructivism, microwave circuits and devices , combined organically
ТАНИЛЦУУЛГА
Уламжлалт сургалтын заах арга зүйн хувьд (нугас хооллох гэж нэрлэгдэх заах
арга) оюутнууд багш юу зааж байгааг идэвхгүйгээр сонсдог.Иймээс ийм байдлыг
тэр чигээр нь үргэлжлүүлээд байх нь хэцүү асуудал болж байгаа ба энэ байдал
нь боловсролын шинэчлэлийн шаардлагууд болон багш хичээл заахад өргөн
тохиолддог багш өөрөө оюутныхаа хөтөч,хамтрагчийн дүрд тоглох гэх мэт үр
дүнд хүрсэн идэвхтэй сургалтын зарчмуудад нийцэхгүй байгаа юм.Инженерийн
боловсролын CDIO зарчим нь хамгийн энгийн,нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн
сургалтын арга,арга зүй болоод байна. Бид олон сайн үр дүн,туршлагаас санаа
авч “бичил долгионы хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүд” хичээлдээ заах арга зүйн
шинэчлэл хийх зорилгоор
CDIO инженерийн боловсролын арга зүйг
хэрэгжүүлэхээр оролдлоо.Бүтээн байгуулалтын онолоор тайлбарлавалсургалт
гэдэг бол идэвхтэй үйл ажиллагаа бөгөөд энэ нь суралцагчид өөрсдийн
хэрэгцээ,итгэл үнэмшил,хандлагын үндсэн дээр танин мэдэхүйн бүтээн
байгуулалт хийдэг мэдлэг олж авах процесс юм.Суралцагчид нь мэдлэг,чадвар,
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сэдэл
санааг
зөвхөн
тодорхой
нөхцөл
байдалд
л
олж
авдаг
байна.Тухайлбал:бусдад туслах үедээ,хэрэгтэй сургалтын материалыг ашиглах
үедээ, зорилгоо биелүүлэх замдаа гэх мэт.Бүтээн байгуулалтын үзэл санаанд
суралцагчид бол мэдээлэл боловсруулалтын гол цөм нь, бүтээн байгуулалтын
үйл явцын идэвхтэй хэсэг нь гэж үздэг.CDIO гэдэг нь сэтгэх, загварчлах,
хэрэгжүүлэх, ажиллуулах үйл ажиллагаануудын цогц юм.Сэтгэх гэдгийн гол утга
санаа нь хэрэглэгчдийн шинэ эвсэл, ханаагүй хэрэгцээг олж харах,түүнийг
тодорхой схемээр загварчлах гэж ойлгож болно. Загварчлах үйл ажиллагаа нь
хийхээр төлөвлөж буй,хүлээгдэж буй аливаа бүтээгдэхүүн,системийн
алгоритм,зураглал,төлөвлөгөө гаргах үйл явц юм.Хэрэгжүүлэлтийн үйл
ажиллагаа нь нэг ёсондоо загварчлалаас бүтээгдэхүүн болгох үйл явц гэж
ойлгож болно.Харин ажиллуулах үе шатанд аливаа бүтээгдэхүүн,системийг
ашиглах,засварлах,оновчлох, хасах үйл ажиллагааг хийдэг.CDIO инженерийн
боловсролын арга зүй нь мэргэжлийн мэдлэг, хувь хүний ур чадвар,багаар
ажиллах болон харилцааны ур чадвар,хөдөлмөрийн чадвар,хандлага зэргийг
судалгаа,хөгжүүлэлтээс эхлээд бүтээгдэхүүн,систем үйлдвэрлэж ажиллуулах
хүртэлх амьдралын циклд тодорхой системтэйгээр суралцагчдад олгодог.
Өөрөөр хэлбэл сэтгэн бодох,загварчлах,хэрэгжүүлэх,ажиллуулах чадварыг аж
үйлдвэрлэлийн, нийгмийн бодит орчинд оюутанд сургадаг сургалтын арга юм.
ЗААХ АРГА ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ХИЙХ ҮЙЛ ЯВЦ
"Бичил долгионы хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүд" хичээл нь электроник,холбооны
чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудын заавал суралцах ёстой хичээл бөгөөд
энэ инженерийн дадлага их шаарддаг хичээл юм.Хичээлийн гол агуулгад бичил
долгионы идэвхгүй хэлхээ,төхөөрөмжүүдийн загварчлалын аргууд, үндсэн
зарчим, радио давтамжтай болон бичил долгионы төхөөрөмжүүдийн бүтэц
характеристикууд зэрэг багтана. Энэ хичээлийг уламжлалт сургалтын аргаар
заадаг байх үед голчлон мэдлэг олгоход төвлөрөн анхаардаг,инженерийн
практик чадвар олгоход бага анхаардаг,онолын болон практик агуулга,сургалт нь
хоорондоо шууд уялдаж чаддаггүй байсан ба эндээс дүгнэхэд мэдлэгээ
хэрэглэдэг чадварыг олгох сургалт шаардлагатай байна. Цаашилбал хичээлийн
агуулга нь хэрэглээтэйгээ ховор уялддаг, оюутнууд загварчлал хийх тухай
мэддэг боловч түүнийг яах гэж хийх хэрэгтэйг бүрэн ойлгодоггүй байдлаас
болоод хичээлийн агуулгад заасан мэдлэгээ бүрэн ойлгодоггүй, бүхэл бүтэн
системийг,мэдлэгийн цогц агуулгыг бүрдүүлэхэд багаар ажилладаггүй байснаас
ганцаараа сайн үр дүнд хүрдэггүй байсан гэх мэт олон дутагдал өмнө нь энэ
хичээлийг заах үед байсан. Үүний үр дүнд зарим оюутнууд энэ хичээлийг судлах
сонирхол,идэвхгүй болж хичээл бүхэлдээ тэдгээр оюутнуудад аймшигтай хичээл
болж хувирдаг байсан.CDIO инженерийн боловсролын арга зүйн зарчим, зохион
байгуулалтын санааг хичээлийн онцлогтой хослуулснаар тухайн хичээлийн
агуулга, практик хэсгүүд буюу лаборатори, заах арга зүйн хэлбэрт хүчтэй
шинэчлэл хийсэн. Эхлээд бид заах арга зүйн шинэчлэлийн зорилго нь онолын
мэдлэгийг заахад оюутнуудын анхаарлыг хандуулах гэж тодорхойлсон боловч
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практик хэсгүүд, онол болон практик агуулгуудын хослолыг илүү ач
холбогдолтойгоор авч үзэх шаардлагатай гэж үзсэн. Иймээс оюутнуудад зөвхөн
онолын мэдлэгийг заахгүй, тэднийг инженерийн загварчлах, зохион бүтээх
чадвараа дээшлүүлэх болон төлөвшүүлэхэд нь зориулж практикт онолын
мэдлэгээ хэрэглэх чадварыг нь олгох хэрэгтэй гэсэн зорилго тавьсан. Энэ
зорилгын хүрээнд “бичил долгионы хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүд” хичээлийн
агуулгыг дараах байдлаар өөрчилсөн. “Бичил долгионы хэлхээнүүд ба
төхөөрөмжүүд” хичээлийн агуулга нь голчлон бичил долгионы цард ажиллах
түгээмэл
идэвхгүй
төхөөрөмжүүд,идэвхгүй
хэлхээнүүдийн
анализ,загварчлал,хэрэглээ,шинж чанаруудын тухай сэдвүүд байна. Бүх
төхөөрөмжүүд ойролцоо шинж чанартай боловч өөр өөрийн гэсэн онцлог
характеристекүүдтэй. Хичээлээр заагдах агуулга нь чадал хуваагч, дохионы
түвшин унагаагч,салаалагч, шүүр,фаз эргүүлэгч зэрэг бүлгүүдэд хуваагдах
болсон бөгөөд эдгээр бүлгүүдийг судлахдаа тухайн төхөөрөмжийн ажиллагааны
үзүүлэлт,хэрэглээ,техникийн индекс,загварчлалын аргууд болон сүлжээний
анализ зэргийг дэлгэрэнгүй авч үзэж тайлбарлах ёстой болсон. Эхний бүлэгт
төхөөрөмжүүдийн нэгдмэл,төсөөтэй шинж чанаруудыг дэлгэрэнгүй авч үзэн
тайлбарладаг бол дараагийн бүлгүүдэд энэ тухай товч дурдаад явдаг.Харин
төхөөрөмж бүрийн хувьд ялгаатай онцлог шинжүүдийг дараа дараагийн өөр өөр
бүлгүүдээр тус тусад нь дэлгэрэнгүй тайлбарладаг. Бүлэг сэдэв бүр нь тухайн
төхөөрөмжийн хийц,ажиллагааны онцлог шинжүүдтэй холбоотойгоор хэд хэдэн
жижиг бүлэг сэдэвт хуваагддаг.Жишээлбэл: Бичил долгионы салаалагч гэсэн
бүлэг сэдэв нь салбарласан шугамын салаалагч,зэрэгцээ шугамын салаалагч, Т
төрлийн салаалагч гэх мэт бүлгүүдэд хуваагдаж байх жишээтэй.Хичээлийн
агуулгыг шинэчилсэн бүтцэд оруулсан заах арга зүйн энэ шинэчлэлийг хийсний
дараа бичил долгионы хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүдийн онцлог шинж чанарууд
нь илүү дэлгэрэнгүй, сургалтын явц илүү тодорхой болж үүнтэй холбоотойгоор
энэ хичээлийг оюутнууд сурах,ойлгоход харьцангуй хялбар болсон.Энэ бол
шинэчлэлийн ач холбогдолтой чухал хэсэг юм. Өөр нэг чухал хэсэг нь онолын
мэдлэгийг заахаас гадна туршилт,загварчлалын зарим ажлуудыг оруулж өгөх
явдал байсан. Оюутнуудын хувьд тодорхой онолын агуулгыг судалсныхаа дараа
тэр агуулгатай холбоотой техникийн асуудлыг шийдэх загварчлалын ажлыг 2
долоо
хоногийн
дотор
багаараа
ажиллан
дуусгах
шаардлагатай
байдаг.Загварчлалын ажлын бүрэлдэхүүн хэсгүүд,шаардлагууд нь онолоор
заасан агуулгатай шууд уялдаатай байдаг бөгөөд энэ нь оюутнууд олж авсан
мэдлэгээ практикт ашиглаж сурахад нь чиглэсэн даалгавар юм. Яг энэ арга
замаар буюу тодорхой загварчлалын төслийг төлөвлөсөн дарааллын дагуу
оюутнууд хийж гүйцэтгэснээр бичил долгионы хэлхээний онол, түүний хэрэглээг
загварчлал,туршилт хийнгээ нягт нямбай сурах ёстой. Нэмж хэлэхэд багаар
ажиллуулахад чиглэсэн сургалтын арга зүйг хэрэглэснээр оюутнуудыг багаар
ажиллах сэтгэлгээ, ур чадварт давхар төлөвшүүлж чадаж байна. Энэ сургалтын
процессын
үед
багш
оюутнууддаа
тусалдаг,тэдэнтэй
хамтардаг
хөтөч,туслагчийн дүрд тоглодог байна.
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ЗААХ АРГА ЗҮЙН ШИНЭ ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
A. Заах арга зүй,агуулгын шинэчлэлтэй холбоотойгоор Бичил долгионы
хэлхээнүүд ба төхөөрөмжүүд хичээлийн шинэ сурах бичиг бичих,сургалтын
хөтөлбөрийг шинэчлэх гэх мэт ажлуудыг хийсэн.
B. Сургалтын үйл явцад заах арга зүйд нийцсэн дараах зохион байгуулалтын
хэлбэрүүд хэрэгжсэн.Үүнд:4 юм уу 5 оюутан нэг баг болсон,нэг ангид 14 баг бий
болсон,багшийн
зүгээс
баг
бүрд
зориулж
хэлхээний,төхөөрөмжийн
загварчлалын нийт 14 бүлэг даалгаврын ажлыг бэлдсэн. Багийг зохион
байгуулах үед багш оюутнуудыг хэн сайн суралцах чадамжтай, хэн сайн
загварчлал хийх чадвартай гэх зэрэг шалгууруудад анхаарч багт хуваасан. Учир
нь баг бүрт орсон шилдэг оюутнууд тухайн багтаа ахлагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ
гэсэн үг юм.Үүний зэрэгцээгээр багийн төслийн ажлын хүрээнд багийн гишүүн бүр
оноож авсан тодорхой үүрэгтэй байна гэж тодорхойлсон.Мөн оюутнууд бусад
багуудын хийсэн ажлуудаас дор хаяж нэг загварыг өөрийн болгон сурах
шаардлагатай гэсэн шаардлага тавьсан. Ингэснээр оюутан бүрийн бие даан
суралцах,ажиллах, зохион байгуулах чадварыг нь дээшлүүлэхийг оролдсон
бөгөөд энэ арга зүй нь оюутнуудад ирээдүйд шаргуу ажиллах зуршил олгох,
тэдний ажиллах чадварыг дээшлүүлэхэд ач тустай юм.
C. Загварчлал хийх төслийн ажил нь зөвхөн хичээлээр заагдах агуулга,онолын
мэдлэгтэй ойр байгаад байх биш цаашлаад практик инженерийн зураг төсөл үйл
явц, бүтээгдэхүүний эцсийн хэлбэрийг агуулсан бодит
бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрлэлийн хэрэглээ зэрэг дээр үндэслэн тусгай уян хатан зорилго,
шаардлагуудтай байх хэрэгтэй. Загварчлалын төслийн ажлын хүрээнд суралцах
мэдлэгийн зарим хэсэг нь танхимд заагдсан хичээлийн агуулгатай холбоотой бол
зарим хэсэг нь бусад боломжит эх үүсвэрүүдээс үүдэлтэй байж
болно.Жишээлбэл: Сам хэлбэрийн эзлэхүүнт резонаторон шүүрийн
загварчлалын төслийн ажлын хувьд дараах шаардлагууд тавигддаг. Ажиллах
төвийн давтамж нь 2,45 ГГц, зурвасын өргөн нь 245 МГц, КСВ<1.5, дамжуулах
зурвас дахь оролтын унтралт <1дБ, 2,1ГГц давтамжаас бага ба 2,8 ГГц
давтамжаас их давтамжууд дээрх алдагдал>40дБ гэх мэт. Загварчлалын ажлыг
хийхдээ эхлээд HFSS симулятор ашиглан гүйцэтгэх ба симуляцын эцсийн
хүлээгдэж буй үр дүн гарахаас өмнө дүрслэх,симуляц хийх,оновчлох зэрэг дэс
дараалсан үйлдлүүд хийгдсэн байдаг.Үүний дараа аль нэг комьпютерийн
архитектур загварчлалын програм хангамж ашиглан бодит төхөөрөмжийн
загварчлалыг хийх хэрэгтэй. Оюутнуудын хувьд бичил долгионы долгионы
хэлхээний онолын хичээлээр сурсан мэдлэгээ загварчлалын төслийн ажлаар
хэрэгжүүлж байгаа төдийгүй ингэснээр тэдний мэдлэг илүү өргөжсөн байх ёстой.
Загварчлах ажлыг дарааллын дагуу гүйцэтгэснээр тэдний онолын мэдлэг
баталгаажих ёстой бөгөөд үүнээс гадна загварчлал хийх ажлаар тэднийг сурах
бичгээ болон бусад мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг оновчтой зөв ашиглаж сурахад
нь мөн хөтөлдөг.Хэрвээ хичээлээ ойлгохгүй бол тэд ангидаа тодорхой асуудлыг
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шийдэж эсвэлангийн нөхдөөсөө болон багшаасаа тусламж гуйх гэх мэт
хэлбэрээр суралцдаг ба энэ нь тэдний лекцээр суралцах идэвх санаачилгыг нь
нэмэгдүүлж,анхаарлыг нь төвлөрүүлж чаддаг.Онолын мэдлэгээ нэн даруй
хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй суралцах хэлбэр юм.
D.Оюутнуудаас баг тус бүрээр ньоноосон сэдэв дээрээ тулгуурласан бичмэл
тайлан, аман илтгэлийг ангидаа шалгуулж үнэлгээ авахыг шаарддаг.
Жишээлбэл: Бичил долгионы салаалагчийн загварчлал гэсэн төслийн сэдвийг
авч үзвэл,оюутнууд тухайн сэдвийн хүрээнд хамгийн сүүлийн үед
дотоод,гадаадад гарсан технологийн дэвшил, дизайны үйл явц,тохиргоо, ADS
эсвэл HFSS симуляторын симуляцын үр дүн, хэвлэмэл хэлхээний хавтан
үүсгэхэд зориулсан аль нэг CAD программ дээрх байгуулалт зэргийг багтаасан
төслийн ажлын хөгжүүлэлтийн тайлангаа бэлддэг байна. Оюутнууд өөрсдийн
аман илтгэлээ хэлэлцүүлж дууссаныхаа дараа багш болон бусад оюутнуудын
зүгээс ирэх тухайн сэдэвтэй холбоотой дор хаяж 3 асуултад хариулах хэрэгтэй
болдог ба тэдний хариулт үнэн зөв,тодорхой, байх ёстой гэсэн шаардлага
мэдээж бий. Үнэлгээний оноо нь 5 түвшинтэй байх ба тухайн багт маш сайн,сайн,
шаардлага хангахуйц, тэнцсэн,муу гэх мэт үнэлгээний аль нэгийг тэдний аман
илтгэл,бичмэл тайлан, асуултад хариулсан байдал дээр үндэслэн өгдөг.Маш
сайн гэсэн үнэлгээний түвшинд багууд ажлаа цагтаа дууссан,бичмэл
тайлан,аман илтгэл, асуултад хариулсан байдал зэрэг нь бүгд тэгш сайн үр дүн
үзүүлсэн байх шаардлагатай.Харин сайн гэсэн үнэлгээг авахад хэлхээний
тохиромжтой загварчлал хийсэн, шаардлагуудад нийцсэн симуляцийн
боломжийн үр дүн гаргасан,CAD програмын байгуулалт нь энгийн
зөв,асуултуудад хариулсан байдал нь бараг л оновчтой гэх мэт шаардлагуудыг
хангасан байхад болно.Загварчлалын хувьд тохиромжтой сайнзагвар гаргасан
хэдий ч симуляцын үр дүн болон CAD програмын байгуулалтын баг зэрэг
дутагдалтай талууд ажиглагдаж байвал шаардлага хангахуйц гэсэн үнэлгээ
авна. Тэнцсэн гэсэн үнэлгээ авахад тохиромжтой сайн загварчлал хийсэн боловч
үр дүн нь сайн биш байх тохиолдлыг авч үзнэ.Муу гэсэн үнэлгээний хувьд загвар
ба түүний симуляцын үр дүн аль аль нь амжилтгүй,сайн биш байх тохиолдол
юм.Өөрөөр хэлбэл анхнаасаа алдаатай загвар гаргасан гэсэн үг.Үнэлгээний энэ
аргаа хичээл эхлэх үед л дэлгэрэнгүй танилцуулдаг ба оюутнууд хэрхэн
үнэлүүлэхээ мэдэж байгаа учир шаргуу суралцаж,урьдаас бэлддэг.Энэ өгүүлэлд
бид нэг ангийн тухайн хичээлийн үнэлгээний үр дүнг авч үзсэн.Тэгэхэд 9 оюутан
маш сайн, 17 оюутан сайн, 27 оюутан шаардлага хангахуйц, 15 оюутан тэнцсэн,8
оюутан муу гэсэн үнэлгээ авлаа.
E. Бусад хичээлүүдтэй ижлээр энэ хичээлийн хувьд ч мөн мэдлэгийг үнэлэхдээ
нийт 100 онооны системийг хэрэгжүүлсэн.Энд 60 онооноос доош үнэлгээ авбал
муу буюу тухайн хичээлд тэнцээгүй гэж тодорхойлсон. Ингэж дүгнэх үед үр дүн
нь дараах байдлаар гарсан. 8 оюутан 90 буюу түүнээс дээш оноо,15 оюутан 8089 оноо,27 оюутан 70-79 оноо,17 оюутан 60-69 оноо, 9 оюутан 60 оноо хүрээгүй
буюу тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ авсан.
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ДҮГНЭЛТ
Заах арга зүйн энэ шинэчлэлийг үр дүнтэй гэж батлахын тулд өмнөх сургалтын
аргаар явуулж байсан үр дүнтэй харьцуулсан ба шинэ сургалтын арга нь заах
арга зүйн үр өгөөжийг дээшлүүлсэн гэдэг нь харагдсан. Өмнө нь энэ хичээлд
загварчлалын төслийн ажил хийлгэх агуулгын бүлэг байдаггүй байх үед 90 оноо
буюу түүнээс дээш оноо авсан оюутны тоо 5 аас хэтэрдэггүй, харин муу үнэлгээ
авсан оюутны тоо 10 аас олон байдаг байсан байна.
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АСУУЛГАД СУУРИЛСАН ЗААХ АРГЫГ“ХЭЛХЭЭНИЙ ОНОЛЫН ҮНДЭС”
ХИЧЭЭЛД ХЭРЭГЛЭХ СТРАТЕГИ
Yan Cui, Xinpeng Fu, Shilian Pan, Xiaojun He, Zhidong Jiang
College of Engineering, Shantou University, Shantou, China
ХУРААНГУЙ
Асуулгад суурилсан сурган заах аргань боловсролын шинэчлэл дэх чухал хэсэг
юм. Энэ нь тухайн сэдвээр ярилцах, дадлагажих үйл явц гэж болно.1-рт энэ
сургалтын аргын зарим үндсэн үзэл баримтлал нь тодорхойлогдсон. Мөн
зохиогчид энэ заах аргыг хэлхээний онолын үндсийн хоёр сэдвээр хэрэглэхийг
авч үзсэн. Энэ сургалтын аргын үр дүн нь оюутнуудын идэвх сонирхолыг сэргээх,
сэтгэн бодох хамтран ажиллах чадварыг хөгжүүлнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Node voltage analysis,Operational amplifier,Inquiry learning,Active learning, CDIO
Standards:
ТАНИЛЦУУЛГА
Хэлхээний онолын үндэс нь цахилгаан техникийн болон электроникийн
инженерийн мэргэжлийн үндсэн хичээл бөгөөд хичээлүүдийн өмнөх холбоо болж
өгдөг. Энэ хичээл нь дараагийн холбоотой хичээлүүдийн чухал үндсэн хичээл
юм. Зохиогчид зарим бодлогуудыг бодоход олон удаа тайлбар хийсэн ч
оюутнуудад дахин асуултууд гардаг, зарим нь ойлгодоггүй, багштай харилцан
холбоотой ажилсан ч хангалттай дүн авахгүй байгаа учраас сургалтын аргад
шинэчлэл хийх шаардлага гарсан. Сэтгэн бодох- зохион бүтээх-хэрэгжүүлэхажиллуулах (CDIO) зарчим бүхий инженерийн боловсролын загварийг
институдад хэрэгжүүлснээр оюутнуудын суралцах арга барил, харилцааныур
чадвар, удирдах, манлайлах чадвар, турших ба багаар ажиллах чадвар хөгжин
сайжирна.CDIO(Conceive Design Implement Operate) сургалтын дэвшилтэт арга
нь сургалтын аргын шинэчлэлд зайлшгүй хэрэгтэй.
АСУУЛГАД СУУРИЛСАНСУРГАН ЗААХ АРГА
Асуулгад суурилсансурган заах аргын үндэслэл, ач холбогдол
Одоогийн байдлаар хөдөө орон нутгийн коллежуудад уламжлалт заах аргыг
өргөн хэрэглэж байна. Нэрт сурган хүмүүжүүлэгч Пауло Фреире (Paulo Freire)
уламжлалт заах аргыг “банкны боловсрол (banking education)” гэж нэрлэсэн. Энэ
заах арга нь багш нар мэдээллийг зааж оюутнууд идэвхигүй байдлаар хүлээж
авдаг. Иймээс багш нар заах явцын гол төв нь болдог бөгөөд оюутнууд обьект нь
болдог (Alice Udvari-Solner et al, 2010). Фреиреийн шинэчилсэн заах аргаар
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оюутан төвтэй сургалтыг голчилдог. Тэрээр олныг хамарсан ардчилсан, үр
дүнтэй, сургалтын аргыг нийтэд хүргэхийг зорьсон. Мөн оюутнууд багаар
ажиллах явцдаа мэдлэгийг олж, асуудлыг шийдэж сурдаг. Энэ шинэ заах аргын
гол санааг хэлхээний онолын үндэс хичээлд хэрэглэсэн. Оюутнуудыг идэвхигүй
байдлаас идэвхитэйгээр асуудлыг судалж хамтран шийдэж идэвхитэйгээр
асуудалд хандан оролцуулсан. Харилцан санал солилцон сургах заах аргыг
сурган хүмүүжүүлэгч Жон Девие (John Dewey) санал болгосон бөгөөд энэ арга нь
оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэхийг дэмждэг чухалчилж үздэг арга юм. Мөн
энэ арга нь оюутнуудад мэдлэгийн цар хүрээгээ нэмэгдүүлэхдээ асуудлыг олж
харж туршиж, мэдээллийг цуглуулан олж боловсруулах хөгжүүлэх олж нээх
сэдлийг төрүүлж, олж авсан мэдлэгээ хоорондоо хуваалцах боломжийг
бүрдүүлдэг. Мөн оюутнуудын сайжруулан хөгжүүлэх чадвар нь дээшилдэг.
Асуулгад суурилсансурган заах арга нь уламжлалт заах аргын дутагдалтай талыг
шинэчилсэн (Zhong Lin 2011).
Асуулгад суурилсансурган заах аргын агуулга, давуу талууд
Сурган хүмүүжүүлэгчФреире нь энэ заах аргын явцад багш оюутнуудыг ижил
идэвхитэйгээр ажиллахыг шаарддагаараа уламжлалт заах аргаас ялгаатай гэж
үзсэн. Багш оюутнуудын дунд орж үзэл бодлоо чөлөөтэй солилцдог. Багш нар
шийдвэрлэх асуудлийн талаар асуулт асууж, санал солилцон, гаргалгааг гаргаж,
нотолгоо дүгнэлтийг хийдэг (Jianbing Lu, 2004). Ингэснээр оюутнуудад асуудал
шийдэх нөхцлийг бүрдүүлж, хайх, олох эрчимтэй ажиллах боломжийг авчирдаг.
Жишээ
Мэдлэгийг олж авахад семинарийн хичээлд оюутнууд бүтээлчээр сэтгэх, багаар
ажиллахыг хоёр жишээгээр харуулав.
Жишээ 1
Хэлхээний диаграмм(Зураг 1):
Асуулт хариулт (5 минут).
(1) ① зангилааны хүчдэл u2n хүчдлийг тодорхойл. (2) Зангилааны хүчдлийн
аргаар u3n, u4nхүчдлүүдийг ол. (3) u үүсгүүрийн хүчдлийг ол. (4) Үүсгүүртэй
холбоотой 2Ом эсэргүүцлийг байхгүй гэж үзээд u3n, u4n хүчдлүүдийг тооцоол.
Ярилцлага, тоцоолол (15 минут).
(1) асуултын хариу 6В нь схемээс шууд харагдана. (2) асуултанд ① зангилааны
хувьд зангилааны хүчдлийн тэгшитгэл нь
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Зураг 1. Жишээ 1

Хариу нь u3n=8.8В, u4n=6В.(3) асуултанд

Гэсэн тэгшитгэлээс хариу нь u=24.5В.
Асуудлыг хайх (10 минут).
Ихэнхи оюутнууд (1) асуултанд зөв хариулсан. (2) асуултанд оюутнуудын
хариулт ижил биш байв. Үүсгүүртэй холбоотой 2 Омынэсэргүүцлийг тооцоохдоо
алдаа гаргаснаас хариулт буруу болсон. (3) асуултанд (2) асуулттай адил
алдаатай хариултууд байсан нь зарим оюутнууд 2 Омын эсэргүүцлийг тооцоогүй
байв. 2Омынэсэргүүцлийг ямар үед тооцох ямар үед тооцохгүй байх вэ? Энэ бол
судлах асуудал.
Асуудал шийдвэрлэх (20 минут).
(4) асуултанд зангилааны хүчдлийн арга хэрэглэн Кирхгофийн 1-р хуулийг бичнэ.
③, ④ зангилаанд Кирхгофийн 1-р хуулийн тэгшитгэл

эндээс
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болно.
Энэ үр дүн нь (2) асуултын (1) тэгшитгэлтэй ижил. Иймээс энэ тэгшитгэл 2Ом
эсэргүүцлийг агуулаагүй.
Жишээ 2
Энэ асуудал нь оюутнуудаас гурван бодолтыг шаардана. Хэлхээг зураг 2, 3-д
харуулав.

Зураг 2. Жишээ 2(1)

Зураг 3. Жишээ 2(2)

Асуулт асуух (5 минут).
(1) EWB симуляцид хувьсах эсэргүүцлийг өөрчлөн амперметрийн заалтыг 4mA
байхаар тохируулахад хэлхээний гаралтыг олох;
(2) Оролтын хүчдлийг 2 удаа ихэсгэж амперметрийн заалтыг 2 удаа авах;
(3) Онолын гаргалгаа: Хэлхээний эсэргүүцлүүд R, ачааллын эсэргүүцэл RL,
оролтын хүчдэл u, гаралтын гүйдэл i-ийн хоорондын хамаарал i = f (u)-ийн
илэрхийллийг бичих;
Таамаглах, Төсөөлөх (5 минут).
Энэ хэсэгт оюутнууд хоорондоо баг болон хуваагдаж ярилцан санал бодлоо
солилцоно.
Туршилт шинжилгээ (15 минут).
Энэ хэсэгт оюутнууд EWB симуляци хэрэглэн туршилтын хэлхээг холбож
амперметрийн заалтыг тэмдэглэж авна. Энэ тохиолдолд (1) ба (2) асуултууд нь
үндсэн ойлголтын асуултууд. Эдгээрийг хариулах хялбархан. (3) асуултанд
хариулахад оюутнууд бүтээлчээр хандаж байна. Өсгүүрийн хоёр эсэргүүцлийн
хоорондох потенциалыг u’, үүсгүүрийн гүйдлийг I гэж үзээд Кирхгофийн 1-р
хуулийг бичвэл
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эндээс

гарна.
Тэгшитгэлийн хариу i = u/R , Зураг 4-ийн үр дүнг тайлбарлавал:

Зураг 4. Тэгшитгэлийн хэлхээ

Зураг 4-өөс үүсгүүрийн гүйдэл нь i’ ба i
гэсэн хоёр хэсгээс тогтож байгаа нь
харагдана. Зураг 3 үзүүлснээр RL эсэргүүцэл өөрчлөгдөхөд u’ хүчдэл
өөрчлөгдөнө. Мөн I болон i’ мөн өөрчлөгдөнө. Харин RL өөрчлөгдөхөд I
өөрчлөгдөхгүй.Иймээс I-ийн хэмжээ RL –ээс хамаарахгүй гүйдлийн үүсгүүрийн
үүргийг гүйцэтгэнэ. Энэ нь асуулт (1) ба (2) –ийн онолын тайлбар болно. Энэ
асуултыг зангилааны хүчдлийн аргаар шийдвэрлэж болно. Энэ аргаар бодоход
нарийн төвөгтэй ажиллагаа шаардана.
Асуулгад суурилсансурган заах аргын давуу болон дутагдалтай талууд
Зохиогч асуулгад суурилсан сурган заах аргыг нэвтрүүлэхдээ өмнө нь болон
дараа нь хоёр судалгааг авсан. Оюутнууд багаараа ярилцах нь 27-40% болж
өссөн. Энэ аргын хэрэгтэй эсэх гэсэн санал асуулгад оюутнууд 30.43-44.07% гэж
хариулсан. Энэ аргыг нэвтрүүлснээр оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээ, дадлага
хийх чадвар нь эрчимтэй сайжирсан. Энэ заах аргыг хэрэглэснээр сургалтын
шинэчлэл нь мэдэгдэхүйц үр дүнтэй байгаа нь харагдсан.
ДҮГНЭЛТ
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Энэ заах аргын шинэчлэл нь бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлж багаар ажиллах
чадварыг дээшлүүлсэн ба энэ аргыг хэрэгжүүлснээр зорьсон өөрчлөлтөндөө
хүрсэн. Анх удаагийн заах аргын шинэчлэлт байсан учраас дутагдалтай талууд
байсан. Оюутнуудын инженерийн дадлага хийх чадвар сайжрах шаардлагатай
байна. Ингэснээр электроникийн багуудын өрсөлдөөнд ахиц гарна. Асуулгад
суурилсанзаах аргыг хөгжүүлэхэд нэгдмэл бодлого бүхий орчин үеийн сургалтын
аргаар оюутнуудын сонирхлыг үүсгэх шаардлагатай байна.
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УЛАМЖЛАЛТ ЛЕКЦЭД ЗАРЦУУЛДАГ ЦАГИЙГ БАГАСГАСАНААР
ГАРАХ ҮР НӨЛӨӨ
Erik Naslund, Thomas Mejtoft
Department of Applied Physics and Electronics, Umea University,
S-901 87 Umea, Sweden
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүллээр нь бакалаврын хөтөлбөрийн суурь физикийн хичээл болох
Термодинамикийн хичээлийн бүрэн сайжруулсан үр дүнг тайлбарлана.
Шинэчлэлээс өмнө уг хичээл нь уламжлалт аргаар заагддаг байсан ба өөрөөр
хэлбэл долоо хоног тутмын лекцийн хичээл нь лабораторийн хичээлүүдтэй
нэгдсэн, хичээлийг дүгнэх зорилгоор бичгийн шалгалт авдаг байсан. Иймээс
хичээлийн нийт 25-30 лекцийн туршид бичүүлэх материал нь ихэнх хэсгийг нь
эзэлж байсан. Хэдийн тийм боловч 10 жил заагдсан энэ хичээлийн үр дүнд
анализ хийж үзэхэд ялгаатай лекцийг хичээл бүр дээр заах нь багшийн хүчин
чармайлтаас хамааран шалгалтын үр дүнд ялгаатай үр дүн гарч чадаагүй юм.
Энэхүү ажиглалт нь шинэ биш ба уг хичээл нь бидний оюутнуудаас хүлээж
байсан сургалтын үр дүнг олгож чадахгүй байгаад багш нар урам хугарч байсан.
Уг ажиглалтаар бид хичээлүүд дээр зарим өөрчлөлтийг шаардаж байгааг
ойлгосон ба гол асуулт нь оюутнуудыг хэрхэн шалгалтдаа амжилттай бэлтгэхэд
цагийн үр ашигтай зарцуулах вэ гэсэн асуулт юм. Үүнтэй уялдуулан бид уг хичээл
дээр сайжруулалт хийсэн ба зөвхөн 8 лекцийг авч үзсэн ба ихэвчлэн долоо
хоногийн эхээр байхаар боловсруулсан. Лекц бүрийн дараа оюутнуудад 8
даалгавар ажлыг өгсөн ба долоо хоногийн төгсгөлд оюутнуудаар даалгаврыг
хэрхэн гүйцэтгэснийг яриулах юм. Даалгаврыг гүйцэтгэхэд оюутнуудын идэвхийг
сайжруулахын тулд багш нар бичгийн шалгалтад шагнал оноог өгдөг.
Оюутнуудын баг нь бичгийн шалгалтын үеэр өмнөх оюутнуудын багтайгаа бараг
ижил гүйцэтгэлийг үзүүлсэн. Харин ерөнхий гүйцэтгэл харилцан адилгүй байгааг
энэ тайланд нарийвчлан судлах болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Course redesign, Active learning, Problem solving, Seminar approach, Standards: 2,
8, 11.
ТАНИЛЦУУЛГА
Умеа Их сургуулийн эрчим хүчний технологийн чиглэлээр суралцдаг инженерийн
оюутнууд нь Термодинамик хичээлийг сонгох шаардлагатай байдаг. Хичээлийн
туршид хичээлийн агуулгад багтах бүхий л нэр томьёонууд ба классик чадлын
циклүүд болох Rankine, Diesel гэх мэт ойлголтыг өгнө. Энэ нь бүтэн 10 долоо
хоногийн туршид ордог 15 кредитийн маш ойлгомжтой хичээл ба хичээлийн
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эхэнд хичээлд шаардагдах материалуудыг сонгох нь чухал ба оюутнууд хэрэв
оройтож эхэлбэл хичээлийн агуулгыг бүрэн хүлээж авахад төвөгтэй болно.
Бичгийн шалгалтын өмнөх долоо хоногт бүхий л материалуудыг үзэж дуусгасан
байх ёстой. Энэ илэрхий бодит байдал нь хичээлийн эхлэл дээр байнга
мэдээлэгддэг. Гэвч энэ хичээлийг аливаа шахалт шаардлагагүйгээр маш олон
оюутнууд сонгодог. Эдгээр оюутнууд нь хичээлийн төгсгөлд бичгийн шалгалтыг
муу үнэлгээтэйгээр хамгаалсан байдаг. Энэ шинжилгээ нь хичээлийн жилийн
турш заагдсан хичээлийн хувьд багш нар маш чухал хариуцлагатай ажиллах
шаардлагатай. Шинжилгээний үр дүнд оюутнуудын шалгалтдаа муу дүн үзүүлсэн
гол шалтгаан нь оюутнууд хичээлийн эхэнд хичээлийн туршид юунд суралцах,
ямар чадвар эзэмших талаар хангалттай ойлголт авдаггүйтэй холбоотой гэж
дүгнэсэн. Мөн муу үнэлгээ авсан оюутнуудтай ярилцахад тэдний ихэнх нь
“хичээлээ хоцорч судалж эхэлснээс/шаардлагатай ажлуудыг хийж гүйцэтгээгүй
шалтгаанаар шалгалтдаа унасан...” гэдэгтэй санал нийлж байсан. Тийм
болохоор энэ өгүүллийн зорилго нь оюутнуудад хичээлээ хэрхэн эртнээс хийж
эхлэхэд туслахад болон оюутнуудыг муу үнэлгээ үзүүлэхээс сэргийлэх аргуудыг
судлах ба тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх юм. Энэ өгүүлэл нь CDIO стандартуудын
(CDIO, 2010) сургалтын үр дүнгүүд (Standard 2), идэвхтэй сургалтын арга
(Standard 8), хөтөлбөрийн үнэлгээ (Standard 11), CDIO хөтөлбөр (Crawley,
Malmqvist, Lucas & Brodeur, 2011; Crawley, Malmqvist, Östlund & Brodeur, 2007)
зэрэг дээр үндэслэсэн. Лекцийн тоог өөрчилсөн ба идэвхтэй сургалтын аргыг
нэмснээр гарах үр дүнг энэхүү өгүүлэлд үзүүлнэ. Олон янзын заах арга зүйн арга,
техникүүдийг үзэж судалснаар бид лекцийн цагийг багасгах аргыг сонгосон ба
оюутнуудын хийж байгаа ажил дээр анхаарлаа хандуулах юм. Энд бид
уламжлалт аргаар заадаг байсан нэг хичээлийг сонгож авсан ба өөрөөр хэлбэл
өдөр бүр лекцийн хичээл ордог ба хичээлийн төгсгөлд лабораторийн хичээл
орсноор лекцийг сая нэг тасалдуулдаг байсан. Ерөнхийдөө бүхий л хичээл нь
лекцээс бүрдэх ба оюутнууд лекцийн цаг дээр л хичээлээ сонсохоос биш бие
даан лекцийн онолын материалуудыг судлах шаардлагагүй гэсэн үг юм.
САЙЖРУУЛСАН АРГЫН ЗОРИЛГО ЗОРИЛТ
Бидэнд хичээлийн агуулгыг өөрчлөх бодол төрсөн хэд хэдэн шалтгаанууд байна.
Нэгийг нь танилцуулга хэсэгт дурдсан; бид хичээл эхлэх үед оюутнуудыг
бүтээлээ эхлүүлснээр тэднийг дэмжих эсвэл хүчилснээр зөв арга замыг олж
чадах уу? Гэвч өмнө нь сайн үнэлгээтэй суралцсан оюутнуудын хувьд яагаад
гэнэт ийм асуудал тулгарч байгаад гайхах тохиолдол байсан. Тиймээс бид
тэдний анх удаа 10 долоо хоногоор сонгож байгаа хичээл байхаар
боловсруулсан. Мөн түүнчлэн үүн дээр хэлэх хамгийн чухал зүйл нь багшийн
заах цагийг багасгаснаар оюутнуудын гүйцэтгэлийн түвшин ядаж л өмнөх
үзүүлэлтээс буурахгүй байхаар цагийг сонгох шаардлагатай. Шведийн Их
сургуулиуд хичээлийн лекцийн цагийг багасгах буюу багшийн заах цагийг
бууруулснаар сургалтын чанараа хэмжээнд нь барьж чадсан. Мөн энэхүү
шинэчлэлт нь бусад орнуудад ч гарсан байдаг. Бид энэхүү өгүүллээр
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шинэчлэгдсэн үр дүнгүүдийн талаар хэлэлцүүлэхээр бэлдсэн юм. Зөвхөн нэг
удаагийн туршилт нь сайн үр дүнг харуулахгүй нь мэдээж тиймээс бид маш олон
удаагийн туршилт, хэлэлцүүлэг хийсэн ба үүнтэй уялдуулан сургалтын олон
аргуудыг туршин хэрэгжүүлсний үр дүнг танилцуулах болно.
АРГУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Хичээлийг явуулах уламжлалт арга аргачлал нь 10 долоо хоногийн туршид өдөр
бүр лекцийн хичээлийг 2 цагаар заадаг билээ. Нэг юмуу хагас долоо хоног л
лабораторийн ажлыг гүйцэтгэдэг ба лекц нь 25-30 хүрдэг. Оюутны ачаалал гэж
байхгүй байсан. Шинэ арга нь хичээлийн бүтцэд эрс өөрчлөлт оруулсан. Зөвхөн
8 лекцээр оюутнуудад нийт хичээлийн материалыг өгнө. Зөвхөн бичгийн
шалгалтын өмнө л нэмэлт лекц тавигдах ба энэ нэмэлт лекцээр багш хэд хэдэн
жишээ татах байдлаар оюутнуудтай хэлэлцүүлэг хийх байдлаар заана. Долоо
хоногийн эхэнд тавигдах лекцээр оюутнуудад удиртгал хичээлийг орох ба
лекцийн долоо хоног бүрийн Баасан гаригийн семинар дээр оюутнууд бие
биендээ өөрсдийн тусгайлсан сэдвээр илтгэл тавих даалгавраа авна.
Сэдвүүдийг багш хувиарлан өгнө. Оюутнуудыг урамшуулахын тулд багш аливаа
ажлын даалгавар өгөх ба семинарын хичээл дээр даалгаврыг нь шалгана.
Ингэснээр оюутнууд бичгийн шалгалтын оноо дээрээ нэмэлт оноог авах
боломжтой юм. Зураг 1-д энэ өгүүлэлд тайлбарласан 2 аргыг харьцуулсан
оюутны ердийн долоо хоногийн хуваарийг харуулсан байна.

Зураг 1. Уламжлалт болон шинэ аргуудын долоо хоногийн хичээлийн хуваарь

Хүснэгт 1-д хоёр өөр аргуудын долоо хоногийн хуваарийг үзүүлэв. Үүнээс
харахад оюутнууд сургалтын хугацаанд багштайгаа уулзах тоо өмнөх жилтэй
харьцуулахад бодитоор цөөрсөн нь харагдаж байна.Багш ба оюутны хоорондын
харилцаа ба уулзалтын тоо багассан нь шинэ аргын эсрэг маргаан үүсгэж байгаа
юм. Яагаад гэвэл багш ба оюутны харилцан уулзах тоо нь оюутны амжилтын нэг
хүчин зүйл юм.

Лекцийн тоо
Семинарын тоо
Багш, оюутны уулзах
нийт цагийн тоо

Хүснэгт 1.Багш-оюутны харилцааны харьцуулалт
Хуучин арга
Шинэ арга
28
8+1
0
8
28
17
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Гэхдээ харилцааны чанарыг бодолцох ёстой. Долоо хоногийн семинарын үеэр
оюутнууд долоо хоногийн бодлогуудыг хэрхэн бодсоноо харилцан ярилцаж,
түүнийгээ харуулах нь жинхэнэ харилцаа үүсдэг. суралцагчид болон багш аль
аль нь асуулт болон бодлогыг бодоход оролцож, хэлэлцэж ярилцдаг (cf. Elmgrem
& Henriksson, 2010). Уламжлалт лекц маягаар явагддаг хичээл дээр зөвхөн ганц
чигийн харилцаа явагддаг бол энд харилцааны чанар дээшилдэг. Тиймээс Мейер
ба Жонес (1993) нарын санал болгосон аргад оюутнуудын суралцах идэвх
дээшилдэг бөгөөд оюутнуудыг ангийн ажил, хэлэлцүүлэгт оролцохыг дэмжихийн
зэрэгцээ тэд юу сураад байгаагаа бодох боломжтой болдог (cf. Astin, 1993).
ӨМНӨХ ҮР ДҮНГҮҮД
Энэ хичээл нь одоогийн байгаа хэлбэрээрээ 2006 оноос эхлэн заагдсан.
Хичээлийг заах арга зүй мөн хичээлийн агуулгын хувьд яг ижил хэв загвараар
явж ирсэн ба оюутнууд нь энэ цагаас хойш ижилхэн сурах дадал зуршилтай ба
орчинтой байсаар ирсэн. Тэгэхээр бичгийн шалгалтын үр дүн ижил байх нь
ойлгомжтой юм. Зураг 2-д анхны оролдлогоороо шалгалтдаа тэнцэж чадаагүй
оюутнуудын үзүүлэлтийг сүүлийн 8 оноор харуулсан. Шугаман чигийн шугамыг
зурагт үзүүлсэн.

Зураг 2. Эхний оролдлогоороо шалгалтад тэнцээгүй оюутнуудын хувь

Уг статистикт маш олон хүчин зүйл нөлөөлсөн байх нь ойлгомжтой билээ. Эхний
дөрвөн жилд маш их хэлбэлзэлтэй байгаа нь эхний оролдлогоор зөвхөн 10-17
оюутан бичгийн шалгалт өгч байсан бол сүүлийн дөрвөн жилд хоёр дахин олон
(30-45) оюутан шалгалт өгчээ. Тиймээс статистик нь 2010-2013 онуудад
тогтвортой байсан бөгөөд шалгалтдаа тэнцээгүй оюутны тоо 20% орчимд
тогтворжсон байна. Хүснэгт 2 дээр үнэлгээний тархалт болон уг хугацааны
туршид үзүүлсэн дундаж утгыг харуулав.Хичээлийг дүнгээр үнэлэхэд шалгалтын
хамгийн өндөр онооны 50%-ийг авсан оюутан 3 гэсэн үнэлгээг авна. Шалгалтын
хамгийн өндөр онооны 65%-аас дээш авсан оюутан 4 үнэлгээг авах ба 80%-иас
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дээш бол 5 гэсэн үнэлгээ авна. Хүснэгт 2-д хугацааны хувьд дундаж утгаар нь
түвшингүүдэд бүлэглэн харуулав.
Жил
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Дундаж :

Амжилтгүй [%]
6.7
12.5
40.0
17.6
25.6
14.3
20
20.5
19.6

Хүснэгт 2. 2006-2013 онуудын хоорондох үнэлгээ
Үнэлгээ: 3 [%]
Үнэлгээ: 4[%]
Үнэлгээ: 5[%]
26.7
33.3
33.3
50
12.5
12.5
30
20.0
20.0
29.4
23.5
23.5
7.0
20.9
20.9
37.1
14.3
14.3
33.33
13.3
13.3
28.2
17.9
17.9
32.9
27.9
19.5

Энэ хүснэгтэд дунджаар 20% орчим нь шалгалтдаа унасан, гэхдээ оюутнуудын
яг ижил хувь нь хамгийн дээд оноо болох 5 оноог авч чадсан гэдгийг харуулсан
байна.
ШИНЭ ҮР ДҮН
Энд үзүүлсэн үр дүн нь зөвхөн бичгийн шалгалтын үр дүн юм. Үр дүнг
харьцуулахын тулд семинарт суусан нэмэлт оноог оруулаагүй.
Бичгийн шалгалт
Өмнөх 4 жилийн хугацаанд хичээлд хамрагдсан оюутнуудын тоо адилхан байна.
Тиймээс оюутны бүлгийн тухайлбал хязгаараас хэт давсан хэтэрхий сайн эсвэл
хэтэрхий мууг ялгахын тулд тайлбартай үр дүнгүүдийг харьцуулах нь илүү
ойлгомжтой болгож өгдөг. Хэрэв тухайн үр дүн адилхан байвал, тухайн бүлэг
уламжлалт курсийн ерөнхий зураглалыг илэрхийлсэн байгаа эсэхийг бид ялгаж
чадахгүй билээ. Зөв үр дүнг харуулахын тулд бид туршилтын давтан хийх
хэрэгтэй ба бид үүнийг хийхээр зорьж байгаа билээ. Хэдийгээр туршилтаар хэд
хэдэн ач холбогдолтой ялгаанууд гарсан ч бид цаашид илүү их судалгаа,
хэлэлцүүлэг хийх сонирхолтой байгаа. Эхлээд, зураг 3 дээр шинэ аргын бичгийн
шалгалтаас гарсан үр дүнг харуулъя. Шалгалтад тэнцээгүй сурагчдын хувь урьд
жилийнхтэй адил 20% байгаа учраас энэхүү энгийн судалгааны үр дүн биднийг
дараа жил үргэлжлүүлэн туршилт хийх хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа юм.Энд
2 үзүүлэлт анхаарал татаж байна. Нэгдүгээрт, оюутнуудын ихэнх нь 3 оноо авсан
(тэнцсэн) буюу дундаж гүйцэтгэл 30-40%-тай байхад энэ түвшний ихэнх сурагчид
бараг 57%-ын гүйцэтгэлтэй байна. Хоёрдугаарт, харьцангуй бага тооны сурагчид
хангалттай сайн гүйцэтгэл буюу 5 оноо авсан байна. Дундаж үзүүлэлт нь
шалгалтдаа унасан сурагчдын тоон үзүүлэлттэй бараг ижил буюу 20%-тай
байдаг бол шинэ аргаар 5 оноо авсан оюутнууд дөнгөж 5%-ийн эзэлж байна.
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Зураг 3. Шинэ хичээлийн үзүүлэлтийг 2010-2013 оны дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан
харьцуулалт

Энэ нь үр дүнг бууруулж, тэр ч бүү хэл бонус нэмэгдсэн үзүүлэлтийг өмнөх үр
дүнтэй харьцуулсан ч шалгалтдаа унасан сурагчдын тоо 10%-иар илүү байна.
Гэвч бичгийн шалгалтын нэгдсэн үр дүн өмнөхөөсөө муу гарсан нь илүү нарийн
анализ хийх шаардлагатай болж байна. Бичгийн шалгалтыг засах үеийн
ажиглалтаар үр дүнтэй холбоотой харилцан хамаарал байхгүй өөрөөр хэлбэл
хүн бүрд тодорхой нарийвчилсан асуудал тулгараагүй ба ихэнх оюутнууд өөрийн
даалгаврыг хялбархан шийдвэрлэж чадаж байсан. Үр дүн нь тогтмол биш, жишээ
нь: нэг сурагч эхний 3-г алгассан бол өөр нэгэн сурагч сүүлийн 3-ыг алгассан
байна. Оюутнууд эрчим хүчний эргэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх даалгавартай
байсан (ө.х Diesel эсвэл Rankine эргэлт). Уг даалгавар нь хичээлийн үндсэн хэсэг
учраас шалгалт бүрд ордог асуултуудын нэг юм. Энэ төрлийн 3-н асуулт сүүлийн
4-н жилийн турш ирсэн тул оюутнууд үүнд нэлээн сайн хариулдгийг шалгалтын
хариунаас харж болно. Зураг 4-т энэ төрлийн асуудлын хариуг харуулжээ.
Ерөнхийдөө 65% бол хамгийн өндөр дундаж оноо юм. Энэ жил энэ төрлийн
асуултад хариулсан байдал 40%-тай байгаа нь харьцангуй муу үзүүлэлт бөгөөд
хичээлийн гол сэдэв муу үзүүлэлттэй байна гэсэн үг. Хэдий тийм боловч сурагчид
оноогоо харьцангуй жигд авсан нь нийт нийлбэр оноог өсгөсөн бөгөөд хичээлийн
үндсэн сэдвээс хамаараагүй гэж хэлж болно. Ажиглалтаас дүгнэвэл уг хичээлийн
групп өмнөх шигээ “ерөнхий” асуултад бэлдээгүй нь харагдаж байна. Лекцээр
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх арга техникийн тухай хангалттай агуулаагүй нь
оюутнууд өөрсдөө хичээлийн сэдвүүд дээр өөрийн арга барилаар хийхэд хүрсэн
байна. Бид лекцийн багш хичээлийн үндсэн хэсэг буюу анхаарлаа хандуулан
төвлөрөх хэсэгрүү чиглүүлж өгснөөр оюутанд хаана илүү их хичээл зүтгэл гаргах
хэрэгтэйгээ мэдэж авдаг гэдэгт итгэдэг (Bränberg, Gulliksson & Holmgren, 2013).
Тиймээс бичгийн шалгалтын үр дүн нь оюутанд чиглэсэн идэвхитэй арга барил
нь лекцээр заадаг аргатай харьцуулахад бага зэрэг өөр байна. Өөрөөр хэлбэл
шинэ арга барилаар оюутнууд тодорхой сэдэв дээр чадварлаг бололгүй харин
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хичээлийн олон төрлийн сэдвийн хүрээнд өргөн мэдлэгтэй болсон харагдаж
байна.

Зураг 4. Ерөнхий, үндсэн сэдвийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Лабораторийн долоо хоног
Багш нараас авсан санал асуулгаар өмнөх жилүүдийн оюутнуудын бүлэгтэй
харьцуулахад сүүлийн жилийн оюутны бүлэг нь илүү бие даасан байна.
Лабораторийн хичээл дээр тэдэнд их тусламж хэрэггүй бас хичээлийн туршид
олон тооны асуулт асуухгүй байсан. Үүний оронд тэд зүгээр л лабораторийн
ангидаа орж, юу хийх ёстой байсан тэрийгээ л хийж эхэлсэн байна. Хэрвээ энэ
нь “лекцгүй” аргын үр дүн бол туршилтыг дахин давтаж болно.
ОЮУТНЫ ҮНЭЛГЭЭ
Хичээлийн төгсгөлд санал асуулгын онлайн хэлбэрээр авдаг ба дараах
хариултуудын нэгийг сонгох ба асуултад нэг л хариулт сонгоно.
A) Миний бодлоор хичээлийн зохион байгуулалт сайн байсан.
Б) Би уламжлалт тогтцыг илүүд үздэг жишээ нь ямар ч семинаргүй маш олон
лекц байх нь зохимжтой.
В) Би огт өөр ямар нэгэн зүйлийг илүүд үзэх байсан.Тухайлбал (оюутан өөрийн
хүссэнээ бичиж болно)
Мөн санал асуулгын төгсгөлд хичээлийн талаар өөрсдийн саналыг өгснөөр
оюутнуудыг зоригжуулдаг. Санал асуулгаар А буюу “Миний бодлоор хичээлийн
зохион байгуулалт сайн байсан” үнэлгээг оюутнуудын 90% нь өгсөнд биднийг
бага зэрэг гайхшруулсан өөрөөр хэлбэл, оюутнууд шинэ хичээлийн зохион
байгуулалтыг сайнаар хүлээж авсан ба энэхүү эрс шинэчлэлийг анхаарч үзээгүй.
Түүнээс гадна олон оюутнууд эерэг санал сэтгэгдэл үлдээсэн. Тэднээс доор
дурдвал:
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“7 хоногийн төгсгөлд семинар, эхэнд нь лекц байх нь маш сайн зохион
байгуулалт гэж бодож байна, энэ нь хичээлийн тогтмол, эрчимтэй байдлыг
хадгалахад чухал байсан.”
“Хичээлийн сайн зохион байгуулалт-шалгалтын өмнөх нэмэлт лекц нь
давуутай талуудын нэг байсан.”
“Семинар нь маш сайн байсан”
“Хичээлийн зохион байгуулалт нь сайн байсан, гэхдээ долоо хоног бүр үдээс
хойш асуудал шийдвэрлэх талаар багштай уулзаж чаддаг байсан нь надад
сайхан санагдсан.”
“Семинарын хичээл нь маш сайн”
“Хичээлээ хоцрогдолгүйгээр эхлүүлэх ба хичээлийн бүхий л хугацаанд
тасалдалгүй суухад намайг албадаж чадсан.

Оюутнууд ирэх жилийн шинэ хичээлийн төлөвлөгөөнд зарим багахан
өөрчлөлтийг оруулахыг дэмжиж байсан. Жишээ нь, хэд хэдэн оюутнууд асуудал
шийдвэрлэх арга барилын талаар илүү их мэдээлэл авах хүсэлт тавьсан.
БАГШИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Хичээлийг бэлтгэхийн тулд хариуцсан багш нь хичээлийн агуулгыг сайтар
мэддэг байх ёстой.Бидний үзэл баримтлал бол багш анх удаа лекцийн хичээл
орж буй тохиолдолд сайн хичээл болно гэж бодохгүй байна. Үүнд хоёр гол
шалтгаант байна. Нэгдүгээрт, сургалтын агуулга болон ном зохиолыг мэдэхгүй
бол “тойм лекц” бэлтгэхэд хэцүү байна.Тэднийг бэлтгэхэд энэ нь хичээлийн
талаарх тэд хаана хүчин чармайлт гаргах болон аль хэсэг оюутнуудад илүү
хялбар байх зэрэг ихээхэн мэдлэг, ажиллагаа шаардана, Хоёрдугаарт,
семинарын үеэр юу ч тохиолдож болно.Хичээлийн үеэр бүх төрлийн асуудал ба
хэлэлцүүлэг бий болдог бөгөөд өмнөх лекцийн хичээлээр асуулт хариулт бэлтгэж
орох нь илүү давуу талтай.
БАГШИЙН АЖЛЫН АЧААЛАЛ БУУРУУЛАХ ӨӨР АРГА ЗАМЫН ҮР ДҮН
Энэ өгүүлэлд өмнө нь хэлэлцсэн туршилтын дараа, уг хичээлийг заасан багш яг
энэ хичээлээ өөр группийн оюутнуудад орсон. Хичээлийн үндсэн материал 10-н
бүлэгтэй байсан нь энэ группийн оюутнуудын хувьд нэмэлт 5-н бүлгийг эс
тооцвол адилхан байсан. Багш нарын ажлын ачааллыг бууруулах арга нь ангид
идэвхтэй сургалтын аргыг нэмэгдүүлэх ямар нэгэн хэсэг оруулалгүйгээр
хичээлийн туршид уламжлалт лекцийн тоог бууруулах замаар хийсэн. Оюутан
хичээлийн эхэнд энэ талаар мэдээлэл авсан байх ёстой- “Чи бие даан суралцах
ёстой. Багш нь өмнөх жилүүдийн адил байнга та бүхний ойр байхгүй”. Бодит
байдал дээр лекцийн тоог 30% бууруулах юм. Зураг 5-д шинэчилсэн хичээлийн
үр дүнг харж болно. Энэхүү хичээлийн шинэчлэгдсэн хичээл дээр сонирхолтой
ажиглалт хийсэн нь шалгалтын үр дүн нь 2 талтай харагдаж байгаа явдал юм.
Өөрөөр хэлбэл, шалгалтдаа унасан болон хамгийн өндөр үнэлгээ (5 оноо) авсан
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оюутнууд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад эрс нэмэгдсэн байна. "Сайн
гүйцэтгэгчид" буюу 4 ба 5 оноо авсан оюутны эзлэх хувь өмнөхтэйгөө адил
байсан. Үүнийг бид тайлбарлахдаа оюутнууд хичээлийн онолын материалыг
уншихдаа дасаагүй ба ямар нэг нэмэлт зааваргүй өөрсдөө хичээлийн
материалыг уншиж, ойлгоход төвөгтэй байсан. Нөгөө талаас, сурагчид лекц
сонссоноо ихээхэн мэдээлэл авах ба их зүйлийг сурдаг. Тиймээс энэ дээр бид
маш сайн дүн шинжилгээ хийж сайжруулах шаардлагатай гэж харсан.

Зураг 5. Лекцийн тоог бууруулснаар үүсэх үзүүлэлтийг 2011-2013 оны үзүүлэлттэй
харьцуулалт

ДҮГНЭЛТ
Энэхүү төсөл сургалтын үр дүн (Standard 2), идэвхтэй сургалт (Standard 8) болон
сургалтын үнэлгээ (Standard 11) гэсэн CDIO стандартын дагуу оюутнуудын
гүйцэтгэлийг сайжруулахад суурилсан. Хичээлийг сайжруулах ба лекцийн тоог
өөрчлөх төсөл нь дараах 2 зорилготой юм. Эхний зорилго нь идэвхтэй сургалтыг
хичээлд нэвтрүүлэх ба шалгалтын өмнөх долоо хоногийг хүлээлгүйгээр
сургалтын материалыг хичээл эхлэхээс өмнө өгснөөр оюутнуудыг сайн
суралцахад нь дэмжлэг болох юм. Үүний зорилт нь цөөн алдаа ба илүү сайн үр
дүнд хүрэх явдал юм. Дараагийн зорилго нь Шведийн их дээд сургуулийн багш
нарын цагийн хэмжээг бууруулах юм. Ингэснээр хичээл дээр багш нарын ажлын
ачааллыг бууруулах ба энэ нь оюутны үйл гүйцэтгэлд нөлөөлөх үү? Энэ
судалгааны үр дүн нь эхний зорилгыг хэсэгчлэн биелүүлж байна гэдгийг харуулж
байна. Оюутнууд хичээлийн даалгавраа эхнээс нь хийж гүйцэтгэх ба ингэснээр
тэд хичээлийн туршид жигд ачаалалтай байна. Хэдий тийм боловч шалгалтын үр
дүн нь өмнөх жилийн үзүүлэлтээс илүү сайжраагүй ба эсрэг үр дүн харагдаж
байсан. Түүнээс гадна, энэ оюутны группийн гүйцэтгэлийг өмнөх жилүүдийн
оюутнуудын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 2014 оны бүлэг нь 2011-2013 оны
бүлгээс муу гүйцэтгэсэн байна гэдгийг харуулж байна. Гэхдээ энэ нэг туршилтаар
хэтэрхий их дүгнэлт гаргах нь буруу юм. Хоёр дахь зорилгыгмөн хэсэгчлэн
биелүүлсэн үзэж байна. Багшийн ажлын ачаалал нь бидний таамаглаж байсан
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шиг буураагүй. Хичээлийн агуулгыг шинэчилсэн, лекцийн цагийг багасгасан ч
гэсэн семинар болон бие даалтын даалгаврыг бэлтгэх зэргээс шалтгаалан
багшийн ачаалал өмнөх жилийн ачааллаас буураагүй. Магадгүй дараа жил
багшийн хичээл бэлтгэх цаг багассанаар багшийн ачаалал буурч болох юм.
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