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ХУРААНГУЙ
СПДС (Сингапурын Политехникийн

Дээд Сургууль) инженер болон бизнесийн

хавсарсан диплом олгодог (DEB) 3 жилийн хугацаатай, олон хичээл хамарсан
дипломын хөтөлбөрийг дөнгөж дунд сургуулиа төгссөн сурагчдад санал болгодог.
Оюутнуудад Инженер ба Бизнесийн курсууд ордог ба хичээлийг инженерийн ба
бизнесийн сургуулийн багш нар заадаг. Хөтөлбөрийн зорилго нь бизнес ба
инженерийн мэдлэгийг сайн эзэмшиж, практик дээр олон талаар ашиглах чадвартай
төгсөгчдийг, улмаар”бизнес эрхлэгч инженерүүдийг” бэлтгэн гаргах явдал юм. Энэ
өргөн цар хүрээ бүхий хөтөлбөр нь төгсөгчдийг дипломоо авсны дараа, инженерийн
эсвэл бизнесийн бакалаврын сургалтанд хамрагдах илүү уян хатан сонголт хийх
боломжоор хангадаг. 2009 онд анх хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу DEB курсын
оюутнуудад бизнесийн хичээлүүд орж байсан, гэхдээ зарим нэг талаараа
инженерийн хичээлүүдээс тусдаа салангид шинж чанартай байсан. 2010-аас 2012
оны хооронд DEB менежментийн баг тус хөтөлбөрт CDIO загвар ашиглан дахин
боловсруулалт хийсэн ба үүний үр дүнд тус баг 2013 онд CDIO-н стандартууд дээр
суурилсан, инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийг харилцан уялдаатай болгож,
нэгтгэсэн хөтөлбөр боловсруулан гаргасан. Тус өгүүлэлд DEB хөтөлбөрт CDIO-н

хувь хүн ба хүмүүс хоорондын харилцаа, бүтээгдхүүн ба систем бий болгох ур
чадваруудыг нэгтгэн, хоорондоо холбоотой инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийг
хэрхэн нарийн тодорхой холбож өгсөн талаар тайлбар өгөх болно (Стандарт 2 ба
3). Мөн инженерийн ба бизнесийн курсуудэд хэрэгжүүлсэн CDIO сургалтын үр дүн
ба хичээлүүдээр олж авсан ур чадвар тус хөтөлбөрт хичнээн чухал ач
холбогдолтой, бодит мэдлэг туршлага болсон талаар ерөнхийд нь өгүүлэх болно
(Standard 7). Засвар оруулж шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан
оюутнуудын дунд явуулсан судалгааны үр дүнг та бүхэнтэй бас хуваалцаж байна.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр,инженер, бизнес, Стандарт: 2,3,7
ОРШИЛ
СПДС инженер ба бизнесийн хавсарсан

диплом олгодог (DEB) 3

жилийн

хугацаатай, олон хичээл хамарсан дипломын хөтөлбөрийг дөнгөж дунд сургуулиа
төгссөн сурагчдад санал болгодог.
Оюутнуудад Инженер ба Бизнесийн курсууд ордог ба хичээлийг инженерийн ба
бизнесийн сургуулийн багш нар заадаг. Хөтөлбөрийн зорилго нь бизнес ба
инженерийн мэдлэгийг сайн эзэмшиж, практик дээр олон талаар ашиглах чадвартай
төгсөгчдийг, улмаар”бизнес эрхлэгч инженерүүдийг” бэлтгэн гаргах явдал юм. Энэ
өргөн цар хүрээ бүхий хөтөлбөр нь төгсөгчдийг дипломоо авсны дараа, инженерийн
эсвэл бизнесийн бакалаврын сургалтанд хамрагдах илүү уян хатан сонголт хийх
боломжоор хангадаг.
СПДС-ийн зүгээс санал болгодог бусад дипломын хөтөлбөрийн нэгэн адилаар энэ
сургалт нь тус сургуулийн өргөн цар хүрээтэй боловсролын загварыг олон хичээл
хамарч хэрэгжүүлдэг. Оюутнуудыг мөн ажилд бэлдэж, насан туршдаа суралцах ур
чадвар эзэмшүүлж, мөн цаашид академик судалгаагаа үргэлжлүүлэн хийх
чадвартай болгохын тулд нарийн мэргэжлийн мэдлэг олгох болно.
DEB хөтөлбөрийн зорилго нь оюутнуудад инженерийн ба технологийн суурь
мэдлэг, бизнесийн үндсэн ур чадвар болон инженерийн мэдлэгийг бизнесийн

мэдлэгтэй холбох мэдлэг, мөн аналитик ур чадвар, асуудал шийдвэрлэх ур чадвар,
харилцааны ур чадвар болон бүтээлч ба өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар зэрэг
амьдралын ур чадваруудыг олгоход оршино.
Хэдийгээр СПДС нь дээд боловсролын байгууллага болохын хувьд инженерийн
боловсролын CDIO загварыг 2004 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Пий ба Леонг нарын
бүтээлд (2006) дурьдсанаас үзвэл тус загварыг янз бүрийн инженерийн мэргэжлийн
дипломын хөтөлбөрт үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байсан байна. 2010-аас 2012 оны
хооронд DEB менежментийн баг тус хөтөлбөрт CDIO загвар ашиглан дахин
боловсруулалт хийсэн.
Акерс ба Радсон нар (2013) инженерийн ба бизнесийн академик нэгдсэн хөтөлбөрт
дөрвөн үндсэн ангиллыг хоёр салбарын хоорондх интеграцийн өөр өөр зэргийн
хамтаар авч үзсэн байна. Үүнд бизнес ба инженерийн хавсарсан зэрэг олгодог
хөтөлбөрүүд, инженерийн хөтөлбөрийн хамтаар бизнесийн курсуудыг санал
болгодог хөтөлбөрүүд, үйлдвэр аж ахуй эрхлэх туршлага олгодог инженерийн
хөтөлбөрүүд ба туслах буюу бизнесийн курсын сертификаттай инженерийн
хөтөлбөрүүд багтана. Ийм хөтөлбөрүүдийн жишээг Спекарт ба бусад (2005), Счар
ба бусад (2013) болонБурке (2013) нарын бүтээлд тайлбарласан байна. Гэхдээ
эдгээр хөтөлбөрийг бакалавр ба магистрын түвшний сургалтанд санал болгодог.
DEB хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аргыг CDIO загвар дээр үндэслэж боловсруулсан.
Үүний үр дүнд инженерийн ба бизнесийн сургалтыг илүү тогтвортойгоор нэгтгэх
сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдэн улам боловсронгуй болсон. Ингэхдээ эхний
жилийн инженерийн төсөл, Инженерийн Дизайн /Зураг төсөл/ ба Бизнесийн Төсөл
I хичээлүүпийн сургалтын үйл ажиллагааг харгалзах Маркетингийн Зарчмууд буюу
бизнесийн курсуудэд нэгтгэж өгсөн. Хоёрдахь жилд нь инженерийн төслийн бас нэг
өөр Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II хичээлийн сургалтын үйл
ажиллагааг Мэргэжлийн Борлуулалт гэдэг бизнесийн курстэй нэгтгэсэн.
Тус өгүүлэлд DEB хөтөлбөрт CDIO-н хувь хүн ба хүмүүс хоорондын харилцаа,
бүтээгдхүүн ба систем бий болгох ур чадваруудыг нэгтгэн, хоорондоо холбоотой
инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийг хэрхэн нарийн тодорхой холбож өгсөн

талаар тайлбар өгөх болно (Стандарт 2 ба 3). Мөн инженерийн ба бизнесийн
курсуудэд хэрэгжүүлсэн CDIO сургалтын үр дүн ба хичээлүүдээр олж авсан ур
чадвар тус хөтөлбөрт хичнээн чухал ач холбогдолтой, бодит мэдлэг туршлага
болсон талаар ерөнхийд нь өгүүлэх болно (Standard 7). Холбогдох курсуудэд
явуулсан сургалтын үйл ажиллагааг Сэйлийн бүтээлд (2014) өгсөн загварын дагуу
зохион байгуулсан бөгөөд энд техникийн агуулга ба бусад сэтгэн бодох үйл
ажиллагаа, мөн хичээлийн явцад олж авах ур чадваруудыг нэгтгэж өгсөн байдаг.

ХЭРЭГЖИЛТ
Эхний жилийн хөтөлбөр –инженерийн мэдлэгийг бизнесийн мэдлэгтэй нэгтгэх
нь
DEB дипломын хөтөлбөрийн бизнесийн курсуудын гол хичээлүүдийн нэг бол
Маркетингийн Зарчмууд (POM) курс юм. Тус курсыг Дипломын Хөтөлбөрийн эхний
жилд санал болгодог. Тус курсээр оюутнуудад маркетингийн үндсэн зарчим ба
концепцүүдийг танилцуулах ба бүтээгдхүүн үйлдвэрлэж, үйлчилгээ явуулж эхлүүлэх
энгийн маркетингийн төлөвлөгөө хэрхэн боловсруулахыг заадаг. Энд оруулсан
хичээлийн сэдвүүд нь маркетингийн процесс ба маркетингийн орчин, зорилтот зах
зээлийн сонголтын талаарх ойлголт, мөн зах зээлийн Бүтээгдхүүн, Үнэ өртөг, Албан
тушаал ба Сурталчилгаа гэсэн элементүүдийг

хамтад нь багтаасан, 4P гэж

нэрлэгддэг хичээлийн ерөнхий ойлголтуудыг багтаасан байна.
Курсыг СПДС-ийн Бизнесийн Сургуулийн багш нарын бүрэлдхүүн орсон ба лекц,
ангийн ажил ба төслийн хэлэлцүүлэг хэлбэрээр явуулсан. Зах зээлийн үндсэн
концепцүүд ба онолын асуудлуудыг лекцээр, ангийн ажил ба төслийн хичээлүүд
дээр хэлэлцүүлгийн асуулт өгч, ганцаарчилсан ба багаар нь зах зээлийн судалгаа
хийлгэж, мөн группээр нь тайлан тавиулж батжуулсан.
Зах зээлийн Зарчмууд курсэнд суралцаж байгаа оюутнууд хоёр даалгавар гүйцэтгэх
шаардлагатай. Хоёр даалгавар гүйцэтгэхдээ оюутнууд дөрвөөс зургаан хүний
бүрэлдхүүнтэй баг болж ажилладаг.

Эхний даалгавраар оюутны баг тус бүр үйлдвэрийн тодорхой салбар, бүтээгдхүүн
ба ажил үйлчилгээнд зориулсан зах зээлийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхэд
бэлдэх шаардлагатай. Зах зээлийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үйлдвэрийн
тодорхой салбарт дүн шинжилгээ хийх, үйлдвэрийн

онцлох чиг хандлага ба

салбарын гол хүмүүсийг тодорхойлох ажлууд багтана. Оюутны багууд мөн компаний
зорилт, зорилгодоо хүрэх үйл ажиллагаатай холбоотой, компаний сул ба давуу
талуудыг нэгбүрчлэн харуулсан, SWOT буюу Давуу тал, Сул тал, Боломж ба Аюул
энэ бүхнийг хамарсан компаний ажлын дүн шинжилгээ,

гол өрсөлдөгчдөө болон

тэдний маркетингийн холимог стратегийг тодорхойлж, эцэст нь чадамжит
үйлчлүүлэгчдийн талаар гүн гүнзгий мэдлэг олж авснаа харуулах замаар
үйлчлүүлэгчийн

дүн

шинжилгээ

хийж,

үүний

үр

дүнд

өрсөлдөгчийн

дүн

шинжилгээтэй болох юм.
Хоёрдахь даалгавраар баг компаний ажлыг эхлүүлэхийн тулд шинэ, найдвартай
бүтээгдхүүн хийж, үйлчилгээ явуулах шаардлагатай. Үүнийг орон нутгийн, бүсийн
болон дэлхийн түвшинд хийж болно. Баг мөн шинэ бүтээгдхүүнийг тодорхой,
зорилтот зах зээлд гаргах маркетингийн төлөвлөгөөний загварыг (4P-г хамруулан)
хийх шаардлагатай. Даалгаврын төгсгөлд баг өөрийн ололт амжилт, дүн шинжилгээ
болон маркетингийн төлөвлөгөөг нэгбүрчлэн харуулсан дэлгэрэнгүй тайлан бичиж,
албан ёсноор аман танилцуулга хийж, мөн энэ бүхнийг тусгасан сэтгүүл гаргах
хэрэгтэй.
Өмнө нь тус курсыг сургалтын хөтөлбөрийн инженерийн хичээлүүдээр юу
судалснаас

хамаарахгүйгээр

орж

байсан.

Тэдэнд

маркетингийн

мэдлэгээ

инженерийн хичээлтэй холбон ашиглах шаардлага тавьж байгаагүй. Энэ нөхцөл
байдал нь Хейм ба Эриксоны (1996) бүтээлд бичсэнээр оюутнуудад хэрхэн тусгай
мэдлэг олгосон болон энэ нь практик дээр ямар ч нэгдэл холбоо байхгүй байгааг
харуулж байна. Ихэнх оюутан зах зээлийн нөцлийн дүн шинжилгээ ба санхүү, хоол
ба ундаа, амьдралын хэв маяг ба жижиглэнгийн худалдаа зэрэг техникийн бус
салбарын

бүтээгдхүүн

ба

үйлчилгээний

маркетингийн

төлөвлөгөө

хийх

хандлагатай, инженерийн эсвэл технологийн салбарт ажиллах оролдлого маш бага,
бараг байхгүй байсан.

2013 онд инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийн хоорондын холбоог нарийн
тодорхой болгох эх суурийг тавих зорилгоор эхний жилийн сургалтын хөтөлбөрт
Инженерийн Дизайн ба,Бизнесийн Төсөл I (EDBP I) курсыг оруулж, хөтөлбөрийг
улам боловсронгуй болгосон. Оюутнууд тус хичээлийг энэ хичээлийн улиралд
Маркетингийн Зарчмууд (POM) хичэлтэй холбож үзэх ёстой.
EDBP I-д инженерийн бүтээгдхүүн хийх (CDIO Стандарт 4). инженерийн практик үйл
ажиллагааны бүтэц загварыг тодорхойлж өгсөн бөгөөд энэ нь оюутнуудын хувьд
бэлтгэл курс болох юм. Тус хичээлээр оюутнууд инженерийн бүтээгдхүүний
эдэлгээний мөчлөгийн хүрээнд Төсөөлөх-Зохион бүтээх-Хэрэгжүүлэх- Хийх гэсэн
CDIO-ийн концепцүүдтэй танилцах болно. Зохион бүтээх-Хийх Үйл ажиллагаа гэсэн
(CDIO Стандарт 5) төслийг бас энэ курст орох ба тус төслийн дагуу оюутнууд жишиг
загвар төсөөлөн бодож, зохион бүтээж мөн хийх хэрэгтэй. Тус төсөлд оюутнуудыг
бэлтгэхийн тулд дизайны сэтгэлгээний концепцүүд ба арга техникүүдийг заах ба
ингэснээр эдгээрийг төслийн төсөөлөн бодох ба зохион бүтээх үе шатуудад ашиглах
боломжтой. Оюутнуудад Бүтээгдхүүн хийх, багаар ажиллах ба харилцааны ур
чадвар олгох сургалт мөн энэ курсийн хүрээнд явагддаг. Хамгийн гол нь сургалтын
үйл ажиллагааг

сургалтаар олж авах мэдлэг туршлагыг нэгтгэсэн байдлаар

төлөвлөсөн бөгөөд сургалтын явцад оюутнууд Маркетингийн Зарчмууд хичээлээр
олж авсан мэдлэгээ Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл I
инженерийн бүтээгдхүүнтэй холбож, энд ашиглах боломжтой юм.

дээр хийсэн
Ингэснээр

оюутнууд мөн бүтээгдхүүн хийх ажиллагаа,мөн багаар ажиллах болон харилцааны
ур чадваруудаа практик дээр хэрэгжүүлнэ (Стандарт 7).

Зураг1
Principles of Marketing-Маркетингийн Зарчмууд , Market situation analysis-Зах
зээлийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, Engineering Design & Business Project IИнженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл I, Conceive Design Implement prototypeжишиг загварыг Төсөөлж Зохион бүтээж Хэрэгжүүлэх , Pitch and Sell –Сурталчлах
ба Худалдах/борлуулах/,

Principles of Marketing –Маркетингийн Зарчмууд,

Marketing plan-Маркетингийн төлөвлөгөө
Зураг 1-д Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл I курсыг харгалзах
Маркетингийн Зарчмууд хичээлтэй нарийн тодорхой холбосон, сургалтаар олж авах
нэгдсэн мэдлэг туршлагыг харуулав.
Нэгдсэн мэдлэг туршлага олж авах үйл ажиллагаа зах зээлийн нөхцөл байдалд дүн
шинжилгээ хийхэд бэлтгэх Маркетингийн Зарчмууд хичээл дээр явагдах үйл
ажиллагаанаас эхэлнэ. Энд даалгавар гүйцэтгэхдээ шинэчилсэн сургалтын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд урьдчилан

тогтоосны дагуу оюутнууд 4-өөс 6

хүнтэй баг болж ажиллана. Гэхдээ шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу
төслийн товч тодорхойлолтонд оюутнуудыг дараах 6 үйлдвэрлэлээс аль нэгий нь
сонгох ёстой гэж заасан байдаг. Үүнд:
• Ахуйн Электроник
• Телехарилцаа ба Мэдээллийн Технологи

• Автомашин
• Эрүүл мэндийн бүтээгдхүүн
• Аюулгүй байдал ба Хамгаалалт
• Хүүхдийн тоглоом ба Тоглоом
Зураг 1: Нэгдсэн сургалтаар олж авах мэдлэг туршлага ( EDBP I ба POM)
Зах зээлийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээн дээр ажиллаж байхдаа тухайн баг
Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн ТөсөлI-д нэгтгэсэн өөр үйл ажиллагаа руу
хамрагдаж эхэлнэ. Энд оюутнууд Маркетингийн Зарчмууд курсээр багаараа
тодорхойлсон зах зээлийн салбарт шинэ бүтээгдхүүн ба үйлчилгээг бодож олохдоо
дизайны сэтгэлгээний

концепцүүд ба арга техникийг ашиглах болно. Дараа нь

багаараа сонгосон бүтээгдхүүн ба үйлчилгээг үндэслэлтэйгээр санал болгох
хэрэгтэй болно.
Дээр дурьдсан үйл ажиллагаа дууссаны дараагаар тухайн баг бусад курсээр олж
авсан цахилгааны ба механик инженерийн суурь мэдлэгээ бүтээгдхүүн ба
үйлчилгээний жишиг загвар хийхэд ашиглана. Жишиг загвараа хийж дуусгаад
гүйцэтгэсэн ажлынхаа талаар аман танилцуулга хийх ба энэ нь бүтээгдхүүн ба
үйлчилгээгээ үйлчлүүлэгчийн хувьд боломжит бизнес гэж сурталчилж, борлуулах
оролдлого байх болно.
Энэ нэгтгэсэн үйл ажиллагаа нь маркетингийн төлөвлөөнд бэлтгэх Маркетингийн
Зарчмууд курсээр дуусна. Тус маркетингийн төлөвлөгөө нь Инженерийн Дизайн ба
Бизнесийн ТөсөлI курсээр бодож олоод, зохион бүтээгээд хийсэн бүтээгдхүүн ба
ажил үйлчилгээнд зориулсан бүтээгдхүүний стратеги, үнийн стратеги, байршлын
стратеги ба сурталчилгааны стратегийг хамрах ёстой. Маркетингийн төлөвлөгөөний
аман танилцуулгыг өөрсдийн үйлчлүүлэгчид танилцуулж байгаа байдлаар хийх
ёстой.
Дүгнэж хэлэхэд DEB –ийн эхний жилийн Инженерийн ба Бизнесийн хичээлүүдийг
Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн ТөсөлI, мөн Маркетингийн Зарчмууд курсуудын

сургалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулан огт өөр хоёр хичээлээр олж авах мэдлэг
хоорондын холбоог нарийн тодорхой болгох зорилгоор боловсруулан гаргасан
сургалтын хөтөлбөртэй нэгтгэсэн болно. Үүний зэрэгцээ хувь хүний, хүмүүс
хоорондын зэрэг ур чадвар, мөн бүтээгдхүүн ба систем байгуулах ур чадваруудыг
эдгээр хоёр курст нэгтгэж өгсөн ба эдгээр нь дээр дурьдсан үйл ажиллагааны үр
дүнд суралцах арга туршлага болж өгсөн байна. Энэ нэгтгэсэн сургалтын үр дүнд
оюутнууд бизнесийн мэдлэгээ инженерийн салбарт, инженерийн мэдлэгээ
бизнесийн салбарт ашиглах боломжтой болно. Багаар ажиллах болон харилцааны
ур чадвар, аливаа зүйлийг тусгаж авах болон шүүмжлэлтэй хандах ур чадвар,
төсөөлөн бодох, зохион бүтээх ба бүтээгдхүүн хийх ур чадвар зэргийг мөн эхний
жилийн сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнд практик дээр хэрэгжүүлнэ.
Хоёрдахь жилийн сургалтын хөтөлбөр– инженерийн мэдлэгийг бизнесийн
мэдлэгтэй нэгтгэх нь
Сургалтын хөтөлбөрийн хоёр дахь жилд инженерийн төсөлд суурилсан Инженерийн
Дизайн ба Бизнесийн ТөсөлII курс орох ба энэ нь нэгдсэн хөтөлбөрийг батжуулж,
мөн инженерийн ба бизнесийн хоорондын холбоог хангаж өгөх зорилготой юм.
Үүнийг Зураг 2-рт дүгнэж харуулав.

Зураг 2: ИД ба БТII, Мэргэжлийн Борлуулалт курсуудыг нэгтгэсэн сургалт



Engineering Design and Business Project II(microcontroller-based)- Инженерийн
Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II(микро хянагч дээр суурилсан)



Professional Selling-Мэргэжлийн Борлуулалт



Course-Курс

-

Conceive and Design-Төсөөлөн бодох ба Зохион бүтээх

-

Market Situation Analyses (from Principles of Marketing)-Зах Зээлийн Нөхцөл
Байдлын дүн шинжилгээ (Маркетингийн Зармууд-аас)

-

Implement Prototype- Жишиг загвар хэрэгжүүлэх

-

Marketing

Plan

(from

Principles

of

Marketing)-

Маркетингийн

Төлөвлөгөө(Маркетингийн Зармууд-аас)
-

Presentation

on

Marketing

Strategy-

Маркетингийн

Стратегийн

аман

танилцуулга
-

Learning Activities-Сургалтын үйл ажиллагаа

-

Product Sales Proposal- Бүтээгдхүүний Борлуулалтын Санал

-

Team report and Sales Presentation- Багийн Тайлан ба Борлуулалтын аман
танилцуулга

Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн ТөсөлII курсээр Микро хянагчын концепцүүд
/ойлголт/ ба хэрэглээний талаар заадаг. Оюутнууд микрохянагч хэрхэн ажилладаг,
үүнийг яаж програмчилдаг, мөн
шаардлагатай

үндсэн

аналог

микро хянагч дээр суурилсан хэрэглээнд
ба

тоон

дэмжигч

схемүүд,

мэдрэгчүүд,

идэвжжүүлэгчүүд ба дэлгэцүүдийн талаар судалдаг. Энэ суурь мэдлэгийг цуврал
лекц ба сургалтын үе шатуудаар, ажилласан жишээ ба хэрэглээнүүд дээр хийсэн
хэлэлцүүлгүүдийг ашиглан заадаг. Онолын мэдлэгээ лабораторийн практик
хичээлүүд дээр хэрэгжүүлэх ба оюутнууд хийсэн туршилтуудаараа стандартын
дагуу багц бүрдүүлэх болно.
Дараагаар нь оюутнууд сурсан зүйлээ микро хянагч дээр суурилсан төсөл
боловсруулахдаа ашиглах болно. Тэд мөн зах зээлийн Өндөр настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан хэрэгсэл, Эрүүл мэнд ба Эрүүл ахуй , Энерги/ Ус
хадгалалт,

Ногоон

орчин,

Гэрийн

автоматжуулалт,

Хөдөлмөрийн

бүтээмж

дээшлүүлэлт, Үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээний чанар дээшлүүлэх, Боловсрол,
Тоглоом ба Хүүхдийн тоглоом, Аюулгүй байдал зэрэг салбаруудаас 1-2 секторт,ер
нь бол өөрсдийн багийн тодорхойлсон, ямар ч зах зээлийн секторт хийсэн, микро
хянагч дээр суурилсан төсөл дээр санал гаргах боломжтой. Төслийн санааг бодож
олохын тулд тэд багаар ажиллах ба дараа нь зохион бүтээж/зураг төслий нь гаргаж/,
хийж гүйцэтгэх болно. Оюутнууд энгийн цахилгаан систем хийж, микро хянагчийн
програмчлах шаардлагатай ба дараагаар нь хэлхээний холболтыг хийж, алдааг
олох ажил гүйцэтгэнэ. Тэд мөн энгийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж,
бүтээгдхүүнээ хэрхэн боловсруулах тал дээр mөслийн бизнесийн асуудлуудыг
харгалзан үзэх шаардлагатай.
Дээр дурьдсан микро хянагч дээр суурилсан төслийг нэгдсэн сургалтын үр дүнд
мэдлэг туршлага олж авахад ашиглана. Микро хянагч дээр ажиллах хичээлийн
агуулгыг ашиглахаас гадна эхний жилийн хичээлүүдийн мэдлэгийг мөн баяжуулж
ашиглана. Үүнд микро хянагчийг програмчилахад хэрэглэдэг дээд түвшний хэл
болох C-програмчлал ба
шаардлагатай

оюутнуудад холболтын /интерфейсийн/ схем хийхэд

электроникийн

инженерийн

мэдлэг

багтдаг.

Эхний

жилийн

Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл I курсээр судалдаг Дизайны Сэтгэлгээний

арга техник ба систем байгуулах ур чадваруудыг мөн төслийг төсөөлөн бодож,
зохион бүтээж хэрэгжүүлэхэд хэрэглэнэ. Оюутнууд мөн инженерийн логик сэтгэлгээ
ба асуудал шийдвэрлэх ур чадвар, шүүмжлэлтэй хандах ур чадвар зэрэг өөрсдийн
хувийн ур чадвар, дадлаа ялангуяа өөрсдийн төслөө шалгаж, алдааг засаж
залруулахад ашиглах хэрэгтэй болно.Тэд мөн бие дааж суралцах ур чадвараа
харуулах ёстой. Төсөлдөө тохирох мэдрэгчийг сонгож, хэрхэн ашиглах тал дээр
оуютнууд өөрсдөө судалгаа явуулж, бие дааж суралцах ёстой. Оюутнуудын багаар
ажиллах ба харилцааны ур чадвар сайн байх ёстой бөгөөд энэ нь төслийн
үнэлгээний нэг хэсэг болно..
Энд тайлбарласан Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II курсын техникийн ба
сургалтын үйл ажиллагаа нь Чонг ба бусад(2010) –н бүтээлд тодорхойлсон зохион
бүтээж- барьж байгуулах төслийн техникийн ба сургалтын үйл ажиллагаатай
адилхан, гэхдээ бизнестэй холбоотой нэмэлт элементүүдийг оруулж өгсөн.
Энэ төслийн хүрээнд инженерийн мэдлэгийг бизнестэй нэгтгэх үйл ажиллагаа мөн
хэрэгжсэн. Оюутнууд эхний жилийн Маркетингийн Зарчмууд курсээр судалсан
зүйлээ өөрсдийн төслийн төлөвлөгөөг бэлдэж боловсруулахад ашиглах ёстой. Энэ
хугацаанд оюутнууд хийсэн зүйлийнхээ бизнесийн асуудлуудын харгалзан үзэж,
бизнесийн

мэдлэгээ

инженерийн

орчинд

ашиглах

боломжтой

болох

юм.

Инженерийн ба бизнесийн курс хоорондын нарийн тодорхой холбоог мөн
Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II, мөн энэ хичээлийн жилд судлах
“Мэргэжлийн Борлуулалт” курсуудээр дамжуулан хэрэгжүүлнэ.
Мэргэжлийн борлуулалт курс нь хувь хүн үр дүнтэй борлуулалт хийх урлаг ба
шинжлэх ухааны салбарын талаар практик мэдлэг олж авах боломжоор хангана.
Тус курс хувь хүн худалдан авагчтай борлуулалт, бизнес хийх бүх талын процесс,
үүнийг практик дээр бодит ажил, үнэлгээ болгох үйл ажиллагаануудыг хамарна. Тус
курсын хамрах хүрээ:
• Хувь хүн ба хүмүүс хоорондын борлуулалтын үндсэн зарчмууд, янз бүрийн арга
техник ба явцын талаарх ойлголт,

• Амжилттай борлуулалт хийхийн тулд урьдчилсан бэлтгэл хийхэд гүйцэтгэх гол
үүргээ ухамсарлах ба борлуулалтын арга техникүүдийг ашиглах чадвар.
• Борлуулалтын талаарх аман танилцуулга хийх үед цаашид тугарах асуудлуудыг
тодорхойлохдоо асуулгын арга техникүүдийг ойлгож, ашиглах чадвар.
•

Худалдан

авагчдын

эсэргүүцлийг

зохицуулах

ба

борлуулалтын

аман

танилцуулгыг дуусгахдаа янз бүрийн аргыг ойлгож, ашиглах чадвар.
Инженерийн ба бизнесийн хоорондх нарийн тодорхой холбоог хангахын тулд
оюутнууд бүтээгдхүүн борлуулалтын санал (үүнд борлуулалтын товхимол,
бүтээгдхүүний зураг, хүснэгт ба/эсвэл борлуулаотын бусад материал) бэлтгэж,
Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II курсээр хийсэн бүтээгдхүүний
борлуулалтын аман танилцуулга хийх хэрэгтэй болно. Энэ нь оюутнуудад
Мэргэжлийн Борлуулалт курсээр олж авсан мэдлэгээ ашиглан инженерийн
бүтээгдхүүнээ практик дээр борлуулах боломж олгоно.
Дүгнэж хэлэхэд DEB-ийн хоёрдахь жилийн инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийн
мэдлэгийг нэгтгэх үйл ажиллагаа Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II, мөн
Мэргэжлийн Борлуулалт курсуудээр дамжин явагдаж байна. Инженерийн Дизайн ба
Бизнесийн Төсөл II курсээр оюутнууд микро хянагч дээр суурилсан бүтээгдхүүн
төсөөлөн бодож, зохион бүтээж, хийдэг ба дараагаар нь бүтээгдхүүнийхээ энгийн
маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж, бүтээгдхүүнээ хэрхэн боловсруулахаа
харуулж байна. Мэргэжлийн Боловсруулалт курсээр оюутнууд бүтээгдхүүн
борлуулалтын санал бэлдэх ба Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн төсөл II курсэд
хийсэн бүтээгдхүүнийхээ талаар аман танлцуулга хийх болно. Энэ нэгтгэсэн
сургалтын үйл ажиллагаа нь оюутнуудад инженер хүн инженерийн бүтээгдхүүний
бизнесийн асуудлуудыг (маркетингийн ба борлуулалтын зэрэг) хэрхэн харгалзан
үзэх хэрэгтэй болохыг бодит амьдрал дээр туршиж, мэдрэх боломж олгодог.
Үүнээс гадна эдгээр 2 курсын харгалзах хичээлийн мэдлэг олж авах явцад тухайн
сургалтын үйл ажиллагаа нь өмнөх курсууудын хичээлүүдээр олж авсан мэдлэг,
CDIO-н хувь хүн, хүмүүс хоорондын ба бүтээгдхүүн болон систем байгуулах зэрэг

ур чадваруудыг нэгэн зэрэг ашиглаж, үнэлүүлэх боломж олгож байгаа бөгөөд
ингэснээр сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрийн шаардлагыг хангаж байна.
ҮР ДҮН
Судалгааг шинэчилсэн хөтөлбөрийн дагуу суралцсан эхний хэсэг оюутнуудын дунд
явуулсан. Судалгааны хариултын түвшин 85% орчим байсан. Судалгааны үр дүнг
Хүснэгт1-д харуулав.
Хүснэгт 1. Эхний хэсэг оюутнууд дунд явуулсан судалгааны үр дүн
SA=Баталгаатай санал нэг, A=санал нэг, N=Дундын, D= санал нийлэхгүй, SD=огт санал
нийлэхгүй
DEB сургалтын хөтөлбөрийн сургалтаар олж авсан мэдлэг

SA

A

N

D

SD

36%

53%

8%

0

3%

22%

61%

11%

0

3%

19%

67%

11%

0

3%

туршлага надад нэг курсын мэдлэгийг нөгөөд ашиглахад тус
болсон.
DEB сургалтын хөтөлбөрийн сургалтаар олж авсан мэдлэг
туршлага надад курсуудыг хооронд нь холбож, инженерийн
талаар илүү өргөн хүрээтэй мэдлэгтэй болоход тус болсон.
DEB сургалтын хөтөлбөрийн сургалтаар олж авсан мэдлэг
туршлага надад инженерийн хичээлүүдээр судалсан зүйлсээ
бизнесийн хичээлүүд дээр , бизнесийн хичээлүүд дээр судалсан
зүйлсээ бизнесийн хичээлүүд ашиглаж, нэгтгэхэд тус болсон.

Судалгааны үр дүнгээс харахад оюутнуудын 80% илүү хувь нь DEB сургалтын
хөтөлбөрийн сургалтаар олж авсан мэдлэг туршлага тэдэнд
(i)нэг курсын мэдлэгийг нөгөөд ашиглахад
(ii) курсуудыг хооронд нь холбож, инженерийн талаар илүү өргөн хүрээтэй
мэдлэгтэй болоход
(iii) инженерийн хичээлүүдээр судалсан зүйлсээ бизнесийн хичээлүүд дээр ,
бизнесийн хичээлүүд дээр судалсан зүйлсээ бизнесийн хичээлүүд ашиглаж,
нэгтгэхэд тус болсон гэсэн байна.
Энэ нь тус сургуулийн зүгээс хэрэгжүүлсэн, сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр нь
хичээлүүд хоорондын мэдлэгийг хооронд нь холбох болон CDIO ур чадваруудыг,
ялангуяа сурсан мэдлэгээ инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдэд нэгтгэн ашиглах
зорилгодоо хүрсэн болохыг харуулж байна.
ДҮГНЭЛТ
Хөтөлбөрийн эхний жилд Маркетингийн Зарчмууд, Инженерийн Дизайн ба
Бизнесийн Төсөл I курсуудыг нэгтгэсэн. Оюутнууд зах зээлийн дүн шинжилгээ
хийхийн тулд багаар ажилласан ба дараагаар нь зах зээлийн нөхцөл байдлын дүн
шинжилгээгээр тодорхойлсон зорилтот зах зээлийн бүтээгдхүүнийг бодож олоод,
зохион бүтээж /боловсруулж/, хийх үйл ажиллагаанд шилжсэн. Үүний дараагаар баг
сүүлийн даалгавар болох

бүтээгдхүүнийг зорилтот зах зээл дээр гаргах

маркетингийн төлөвлөгөө бэлдэх ажлыг гүйцэтгэсэн.
Хөтөлбөрийн 2 дахь жилд Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II, мөн
Мэргэжлийн Борлуулалт курсуудын үйл ажиллагааг нэгтгэсэн.

Оюутнууд микро

хянагч дээр суурилсан бүтээгдхүүн төсөөлөн бодож, зохион бүтээж, хийхийн тулд
багаар ажилласан. Тэд маркетингийн төлөвлөгөө ба бүтээгдхүүн борлуулалтын
санал бэлтгэсэн ба мөн хийсэн бүтээгдхүүнийхээ борлуулалтын талаар аман
танилцуулга хийж байсан.
Эдгээр сургалтын үйл ажиллагаа нь оюутнуудад инженерийн курсуудаар сурсан
зүйлсээ харгалзах бизнесийн курсуудад, бизнесийн хичээлүүдээр олсон мэдлэг

туршлагаа инженерийн курсуудад ашиглах боломж олгож байна. Энэ нэгтгэсэн
сургалтын үйл ажиллагаа нь оюутнуудад инженер хүн инженерийн бүтээгдхүүний
бизнесийн асуудлуудыг (маркетингийн ба борлуулалтын зэрэг) хэрхэн харгалзан
үзэх хэрэгтэй болохыг бодит амьдрал дээр туршиж, мэдрэх боломж олгож байна.
Хичээлүүдээр олж авсан мэдлэгээс гадна тухайн сургалтын үйл ажиллагаа нь
өмнөх курсууудын хичээлүүдээр олж авсан мэдлэг, CDIO-н багаар ажиллах болон
харилцааны, тусгаж авах болон шүүмжлэлтэй хандах, төсөөлөн бодож, зохион
бүтээж, бүтээгдхүүн хийх зэрэг ур чадваруудыг практик дээр хэрэгжүүлэх боломж
олгож байна.
Оюутнуудын эргэж хандсан байдлаас харахад тус сургалтаас олж авсан мэдлэг
туршлага нь тэдэнд нэг курсын мэдлэгийг нөгөөд ашиглахад, курсуудыг хооронд нь
холбож, инженерийн талаар илүү өргөн хүрээтэй мэдлэгтэй болоход, инженерийн
хичээлүүдээр судалсан зүйлсээ бизнесийн хичээлүүд дээр , бизнесийн хичээлүүд
дээр судалсан зүйлсээ инженерийн курсуудад ашиглаж, нэгтгэхэд тус болсон болох
нь харагдаж байна.
Инженерийн ба бизнесийн курсуудыг нэгтгэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад оюутны
сургалтын цаг өөрчлөгдөхгүй, нэгтгэхээс өмнөх цагтай адилхан байх ба өмнө нь
байсан нөөц, хэрэгслүүдийг мөн адилхан хэрэглэнэ. Гэхдээ нэгдсэн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхийн тулд Инженерийн Сургууль ба Бизнесийн сургуулийн багшлах
боловсон хүчин хамтдаа илүү ойрхон, курсуудэд зориулсан ижил нөхцөлд ажиллах
шаардлагатай

байсан.

Энэ

нь

Фройд

ба

Охланд

нарын

бүтээлд(2005)

тайлбарласнаар, нэгдсэн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд янз бүрийн
сургуулийн багшлах боловсон хүчин ихээхэн хамтран ажиллах нь чухал байна
гэснээс улбаатай.
Дүгнэж хэлэхэд бид сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр бүхий DEB-н хөтөлбөрийг CDIO
загвар дээр үндэслэн боловсруулж

хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь харгалзах

инженерийн ба бизнесийн хичээлүүдийн хоорондх холбоог нарийн тодорхой
болгож, мөн хичээлүүдийн мэдлэгийг хувь хүн, хүмүүс хоорондын ба бүтээгдхүүн
хийх болон систем байгуулах ур чадваруудын хамтаар эзэмшихэд түлхэц болж

өгсөн (Стандарт 2 ба 3). Курсуудээр олж авсан мэдлэг туршлага нь CDIO сургалтын
үр дүн ба инженерийн ба бизнесийн курсын хичээлүүдээр олж авсан мэдлэгийг
нэгтгэсэн (Стандарт 7).
ТАЛАРХАЛ
Зохиогчдын зүгээс сургалтын үйл ажиллагааг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд цаг зав,
хүчин чармайлтаа харамгүй зориулсан, курсын зохицуулагчид болох Рожер Чиун
(Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл I ), Винни Вүүт (Маркетингийн Зарчмууд),
Вай Вонг (Инженерийн Дизайн ба Бизнесийн Төсөл II), Аудри Ло ба КЧ Лох
(Мэргэжлийн борлуулалт) нарт баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Инженерийн ба
Бизнесийн хичээлүүдийг нэгтгэсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг
үзүүлж, зөвлөгөө өгсөн СВ Чи-д ( DEB Хөтөлбөрийн Удирдагч ) тусгайлан талархал
дэвшүүлье.
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ЗОХИОГЧДЫН ТАЛААР
Вонг Вэнг нь СПДС-ийн Цахилгааны ба Электроникийн Инженерийн Сургуулийн
Ахлах багш юм. Тэрээр Цахилгааны
хичээлүүдийг

ба Электроникийн Инженерийн үндсэн

заадаг. Тус сургуулийн янз бүрийн мэргэжлээр диплом олгодог

курсуудын менежментийн багуудад ажиллаж байсан бөгөөд одоогоор Инженерийн
ба Бизнесийн хавсарсан Диплом олгодог курсийн менежментийн багт ажиллаж
байна.
Сафура Анвар нь 1986 оноос хойш СПДС-д багшаар ажиллаж байна. Цахилгааны
ба Электроникийн Инженерийн Сургуулийн ахлах багшийн хувьд янз бүрийн
портфолио бүрдүүлэхэд оролцож байгаа бөгөөд 2012 онд эрдэм шинжилгээний
зөвлөх багшаар томилогдсоноос хойш тус сургуулийн Курсын Удирдлагын Хэлтэст
ажиллаж байна.
Шанкер Маниам нь мөн СПДС-ийн багш бөгөөд Цахилгааны ба Электроникийн
Инженерийн Сургуулийн Инженерийн ба Бизнесийн хавсарсан Диплом олгодог
курсийн Хөтөлбөрийн Менежер юм. Өөрийн эрдэм шинжилгээ ба үйлдвэрлэлийн
мэдлэг туршлага дээрээ тулгуурлан Шанкер Маниам CDIO загвар дээр суурилсан
курсийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах болон хичээллүүлэх ажилд идэвхтэй
оролцож байна. Хамтран зохиогч шанкер Маниам, School of Electrical & Electronic
Engineering Singapore Polytechnic 500 Dover Road Singapore 139651 65-6879062
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Ундраа 147
ОЮУТНУУДЫН БИЕ ДААСАН СУРГАЛТ БА СЭДЭЛ ӨГӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛААГ
САЙЖРУУЛАХ НЬ
Хелен Лионг, Анг Жин Шаун, Марк Ниван Сингх
Боловсролын Хөжлийн Тэнхим,Сингапурын Политехникийн Дээд сургууль

ХУРААНГУЙ
Оюутнууд эрдэм мэдлэг ба техникийн ур чадвар эзэмших нь зайлшгүй чухал хэдий
ч,тэднийг мөн сэдэлжүүлж, бие даасан үйлажиллагаа явуулахад чиглүүлэх
зайлшгүй шаардлагатай. Тус өгүүлэлд инженерийн ангийн оюутнуудыг бие даасан
суралцагчид болгохын тулд тэднийг сэдэлжүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах
зорилгоор Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуульд хэрэгжүүлсэн шинэ
санаануудыг тусгасан болно. Өөрийгөө Тодорхойлох онол (Деки, 1995; Райан ба
Деки, 2000) ба Тони Вагнерийн “ Шинийг санаачлагчдыг бий болгох нь” (2012)
бүтээлийн зарчмууд дээр үндэслэсэн шалгууруудыг ашиглан оюутнуудын дотоод
сэдэл ба өөрийгөө тодорхойлох үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд Механтроник
ба Роботын техникээр дипломтой төгсөх сургалтын хөтөлбөрт шинийг санаачилсан
өөрчлөлтүүдийг оруулж хэрэгжүүллээ. 2012 оноос эхлэн батлагдсан сургалтын
хөтөлбөрт оруулсан өөрчлөлтүүд нь

оюутнуудын мэдлэг , ур чадвар олж

авах,хараат бус бие даасан байдалд суралцах, зорилгодоо хүрэх болон эдгээртэй

холбоотой харилцаанд шаардагдах сэтгэлзүйн хэрэгцээг хангах замаар тэдний
дотоод хөдөлгөх хүчийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн (Райан и Деки, 2000). Хөтөлбөрт
оруулсан өөрчлөлтүүдийг нийт 3 жилийн турш хэрэгжүүлсэн бөгөөд эхний жил
тоглоом, дараагийн жил хүсэл сонирхол, 3 дахь жилд нь зорилгод төвлөрсөн
болно.Бид оюутнуудыг сэдэлжүүлэхэд хөтөлбөрт оруулсан өөрчлөлтүүд тэдэнд
хэрхэн нөлөөлсөн талаар судалгаа явуулсан бөгөөд үүнийг та бүхэнтэй хуваалцах
болно. Чанарын хувьд сэдэлжүүлэх үйл ажиллагаа болон суралцагчдын сургалтанд
хамрагдах оролцоо сайжирсан гэсэн үр дүн гарсан боловч, оюутнуудын бие дааж
ажиллах болон өөрийгөө тодорхойлох чадварыг хөгжүүлэхийн тулд илүү олон зүйл
хийх шаардлагатай байна. Тус өгүүлэлд мөн хөтөлбөрт хэрэглэсэн стратегүүдийг
тусгасан бөгөөд хөтөлбөрийг цаашид хэрэгжүүлэхэд хийж болох өөрчлөлтүүдийн
талаарх саналуудыг дэвшүүлсэн болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Дотоод Сэдэл, Өөрийгөө Тодорхойлох, Чадамж, Бие даасан байдал
ОРШИЛ
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулийн хувьд энд янз бүрийн сонирхол, ур
чадвар бүхий олон үндэстэн ястны оюутан суралцдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.
Энэ нөхцөл байдал дээр үндэслэн СПДС өөрийн оюутнуудын сургалтын янз бүрийн
хэрэгцээг хангахын тулд олон олон шинэ санаачлага боловсруулж, газар дээр нь
хэрэгжүүлээд байна. “Дотоод сэдэл ” санаачлагыг 2012 онд баталсан бөгөөд энэ нь
бага сэдэл бүхий суралцагчдыг жигдрүүлж, оюутнуудаа инновацийн эдийн засагт
бэлтгэх зорилготой юм. Бага сэдэл бүхий суралцагчдын тодорхойлолт хөтөлбөр
тус бүрт өөр өөр байна. Жишээлбэл, зарим хөтөлбөрт бага сэдэл бүхий
суралцагчдыг

идэвх сонирхол багатай, судалж байгаа хичээлийн талаар

өөрсдийгөө мэдлэг чадвар дутуу гэж үздэг оюутнуудыг авч үзсэн. Бусад
хөтөлбөрүүдийн тухайд

өөрдийгөө сонирхолгүй, хаалттай

орчинд байна гэж

үзсэний улмаас сурах сэдэлгүй болсон, хичээл зүтгэлгүй оюутнуудыг авч үзсэн
байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд

СПДС Эдвард Деки ба Ричард

Райан(1995, 2000), мөн Тони Вагнер (2012) нарын бүтээл дээр үндэслэн Дотоод

Сэдэл Дотоод сэдэл (ДС) шалгууруудыг шинээр боловсруулан гаргаж туршсан
байна.

Энэ ажлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөрт

оюутнуудын чадамж,

хамааралтай байдал, бие даасан байдал, зорилго , оюуны өсөлтийн сэтгэлгээг
хөгжүүлэх явдлыг нэгтгэж өгөхөд гол анхаарлыг хандуулсан байна (Двек, 2006).
Сэдэл авах хэлбэр бүгдэд адилхан биш, янз бүрээр илэрдэг учраас багш нар үр
өгөөжтэй, сонирхолтой хичээл явуулахын тулд зөвхөн их хэмжээний сэдэл өгөх
аргуудыг бодож боловсруулахдаа биш, мөн оюутны сэдэл авах хэлбэрийг ойлгож,
харгалзан үзэх ёстой (Рийв, 1996).Үүнчлэн багш нар мөн сэдэл өгөх үйл ажиллагаа
ангийн сурган хүмүүжүүлэх арга, орчин, багаар ажиллах болон бүгдээрээ хамтран
ажиллах, мөн оюутны бие даасан байдал зэрэг өргөн цар хүрээ бүхий шинж
чанаруудтай хэрхэн харилцан үйлчилж, эдгээр нь сэдэл өгөх үйл ажиллагаанд
хэрхэн нөлөөлж байгааг анхааралдаа авч үзэх нь зүйтэй. Дотоод сэдэл санаачлага
нь CDIO ба Design Thinking –Сэтгэлгээг бий болгох үйл ажиллагааны хамтаар
оюутнуудад Бүтээлч Итгэл үнэмшлийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн бөгөөд ингэснээр
оюутнууд шинийг санаачилж, шинэ санаа ба боломжуудыг туршиж үзэх хүсэл
тэмүүлэлтэй болох юм.
БҮТЭЭЛИЙН ТОЙМ
Бие даасан суралцагчдыг хөгжүүлэх нь
Өөрийгөө тодорхойлох онолын гол санаа нь нэгдмэл зорилготой байх процесс
бөгөөд энд хувь хүн тус бүр гаднаас сэдэл өгөх зорилго ба үйл ажиллагаануудыг
идэвхтэйгээр өөрийн дотоод зорилго ба үйлдэлд нэгтгэж өгдөг явдал юм. Нэгдмэл
байх процессын түвшинг

сэдэл өгөх, үргэлжилсэн өөр өөр чиг хандлагаар

тодорхойлдог.
• сэдэлгүй түвшин, энд суралцагчид өөрдсийгөө ямар ч чадамж, бие даасан чадвар
байхгүй гэж үздэг, мөн суралцах үйл ажиллагаагаа огт үнэлдэггүй, хүссэн үр дүндээ
хүрэхгүй үед бий болдог нөхцөл байдал.
•дотоод сэдэл, хүсэл сонирхол, тааламжтай байдал, уламжлалт сэтгэл ханамж ба
нэгдмэл зорилгуудаар тодорхойдогддог нөхцөл байдал.

• гадаад сэдэл, санаачлага болон гаднаас олгох шагнал урамшуулал ба торгууль
шийтгэлээс авахуулаад

суралцах үйл ажиллагааны үнэ цэнийг тодорхойлох

хүртэлх янз бүрийн хүчин зүйлээс үүдэн гарч болох үйл ажиллагааны зохицуулалт.
Онолын дагуу хувь хүн тус бүр 3 үндсэн хэрэгцээ хангагдсан үед суралцах үйл
ажиллагаанд бүрэн хамрагдана:
• бие даасан байдал, сонголт хийх болон хяналттай байх мэдрэмж ;
• хамааралтай байдал буюу нийгмийн харилцааг тогтоох,мөн ;
• чадамж, ур чадвар ба өөрийн үр дүнтэй ажиллагааг хөгжүүлэх явдал юм.
Үүнчлэн, суралцагчдын сэтгэлзүйн хэрэгцээг хангах, энэ нь оюутнууд суралцах үйл
ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгааг ойлгож, үүнд эерэг итгэл үнэмшилтэй хандах нь
мөн чухал.
Оюутнуудын хүсэл эрмэлзэл ба

суралцах

үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд

суралцагчдын суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр
боловсруулна. Энд оюутнууд:
1. сонирхолтой, албан бус орчинд суралцах үйл ажиллагаа ба туршилт явуулах
явцдаа сонголт хийх боломжтой;
2.үндсэн ур чадваруудыг хэрхэн эзэмшихэд суралцах, ур чадвараа мэдрэх болон
судалж байгаа хичээлдээ дур сонирхолтой болох явдлыг хөгжүүлэх;
3. цаашид суралцах явцдаа өөрийн хувийн зорилгоо тодорхой болгох мэдрэмж олж
авах.
Оюутнууд сургалтын янз бүрийн агуулгад хамрагдах учраас бүтээлч

байх нь

зөвхөн сонгосон цөөн тооны талбарт биш, харин итгэлтэй, хүчин чармайлттай
ажиллах юм бол тэд илүү бүтээлч байж чадна гэдгийн ойлгодог (Вагнер, 2012).
Оюутнуудын сэтгэлзүйн хэрэгцээг хангах түлхүүр бол багш нар ба оюутнуудын
хоорондын харилцан ажиллагаа юм (Рийв ба Жан, 2006). Багш-оюутан гэсэн
харилцан ажиллагаа нь оюутнуудын хүсэл сонирхол, зайлшгүй байх ур чадвар ба

нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай, эдгээрийг дэмжиж
өгдөг систем юм.
МЕХАТРОНИК

БА

РОБОТЫН

ТЕХНИКЭЭР

ДИПЛОМТОЙ

ТӨГСӨХ

ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ДОТООД СЭДЭЛ ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Дотоод сэдэл санаачлагыг Мехатроник ба Роботын техникээр диплом олгох курст
2013 онд баталсан. Курсын багш нарын нэгдэл сургалтын сонирхолтой үйл
ажиллага ба харилцан ажиллагааг оруулан

сургалтын төлөвлөгөөг дахин

боловсруулсан бөгөөд энэ нь сэтгэл ханамж, ололт амжилт ба холбоо харилцаатай
байх мэдрэмж төрүүлэхэд түлхэц

болох бөгөөд ингэснээр

оюутнууд хүсэл

сонирхолоо хөгжүүлэх ба хичээлийнхээ зорилгоо тодорхойлох юм. Дотоод Сэдэл
Загварыг сургалтын төлөвлөгөөнд дараах байдлаар оруулсан байна:
• 1-р курст зорилтот тоглоомын аргаар хэрэгжүүлэх:

оюутнуудад Оролцох

болон Суралцах хүсэл эрмэлзлийг суулгаж өгөхийн тулд зорилгоо тодорхойлох
урам зориг өгдөг. Оюутнууд тоглоомын аргаар бие дааж суралцана. Goldilocks
үлгэрийн баатрын
ашигладаг.

хэтэрхий хүнд биш, хэтэрхий хөнгөн биш даалгавруудыг

Үүнд инженерийн объектуудыг турших туршилт (ж нь, шидэгч машин

зохион бүтээх), өөрсдийн гэсэн бүтээгдхүүн

хийх ба

орон нутгийн роботын

тэмцээнд оролцох зэрэг багтана. Оюутнууд гүйцэтгэж буй ажилдаа сонготл хийж,
мөн сургалтын явцад сэтгэл ханамжтай байснаараа онцлог байсан.
• 2-р курст Бие даасан байдал ба Ур чадварыг бий болгох:

Оюутнууд

удирдлагатай машин зохион бүтээх болон өөр хоорондоо өрсөлдөх зэрэг
capstone(оюутнуудад зориулсан академик болон оюуны мэдлэг чадвар олгох олон
талт даалгавар-онолын мэдлэг практик ур чадвар ) төслийн дагуу үндсэн ур
чадвар, дадал олж авах ба эдгээрийг хөгжүүлнэ.
• 3-р курст Боломж ба Ач холбогдол: Оюутнууд өөрсдийн суурь мэдлэг ур чадвар
дээр үндэслэн

өөрсдийн сонирхсон,

тэдний хувьд чухал ач холбогдол бүхий

төслийг сонгоно. Хамтран ажиллах орчин, сургалтын тоног төхөөрөмж , тоглоом
явуулах, мэдлэг олж авах ба олж авсан мэдлэг туршлагаа хуваалцах анги танхим
бүхий сургалтын орчноор хангана.

Оюутнууд хоорондын болон ажилтнууд

оюутнуудын хоолондын уялдаа холбоо төгсөх курсын capstone төсөл дээр ажиллах
явцад улам бэхжинэ.
Оюутнуудын зүгээс ирсэн санал хүсэлт маш эерэг байгаа. Оюутнуудын сургалтын
үр дүн хэд хэдэн Төгсөх Курсын Төслүүдээс Final Year Projects (FYP) харахад маш
сайн байсан бөгөөд эдгээр нь жил бүрийн Инженерийн Үзэсгэлэн дээр олон нийтэд
хүртээхээр сонгогдсон байна.
МЕХАТРОНИК БА РОБОТЫН ТЕХНИКЭЭР ДИПЛОМТОЙ ТӨГСӨХ ОЮУТНУУДАД
ЗОРИУЛСАН ДОТООД СЭДЭЛ ЗАГВАРЫН СУДАЛГАА
DMRO-г хэрэгжүүлэх судалгааны ажил 2015 онд эхэлсэн. Зорилго нь төслийг
хэрэгжүүлэх явцад амжилтанд хүргэх

элементүүд ба

ямар салбаруудыг

сайжруулах шаардлагатай байгааг ойлгож авахад оршино.
Ярилцлагын арга зүй Бид DMRO-ийн
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удирдагч багш ба оюутнуудаас

ярилцлага авсан. Бид чанарын хувьд DMRO хамтарсан сургалт багш, оюутнуудын
хувьд ямар байсан, юугаараа онцлог болсныг мэдэж авахыг хичээсэн. Ярилцлага
авсан хүмүүсийн хариултыг нарийвчилсан уялдаа холбоог харуулахын тулд хамтад
нь өгсөн бөгөөд үүнийг бусад судалгааны үр дүнтэй харьцуулж болох юм.
Хүснэгт 1: Ярилцлагад хамрагдсан багш нар ба оюутнууд
DMRO удирдагч багш нар

DMRO Оюутнууд

• Курсын удирдагч

• 7 Төгсөх курсийн оюутнууд

• Төгсөх анги (3-р курс) Түвшингийн ахлагч

• 3 3-р курсийн оюутнууд

• 2-р курсын Түвшингийн ахлагч

• 2 Төгсөгч

• Лабораторийн техникч

DMRO нь төслийн ажилд, ялангуяа төгсөх курст capstone төсөлд чиглэдгээрээ
бусад инженерийн курсээс ялгаатай гэдгийг бид мэднэ.

Багш нарыг оюутны

төслүүдэд хамрагдсан байдал болон оюутнуудтай харилцах өндөр ур чадвар дээр
нь үндэслэн сонгож авсан болно. Үүний нэгэн адилаар бид ихэвчлэн төгсөх ангийн
(3-р курсийн),3-р курсээ дүүргэсэн буюу төгсөх курсийн төслөө дуусгасан

оюутнуудаас ярилцлага авсан. Тэд бол өнгөрсөн 3 жилийн турш сайн суралцсан
оюутнууд бөгөөд DMRO –д хамрагдан олж авсан бүх мэдлэг туршлагаа хуьаалцах
боломжтой оюутнууд юм. Оюутнуудыг өргөн цар хүрээтэй академик ур чадвартай,
мөн инженерийн түвшингүүдэд сонирхолтой болгохын тулд сонгосон. Бид
ярилцлагандаа угсаатанзүйн аргыг ашигласан. Гол арга хэрэгсэл нь ярилцлаганд
оролцогчдын ярианаас, хувь хүнийх нь хувьд өмнөх мэдлэг туршлагаас аль нь
сонирхолтой байсныг илрүүлэхийн тулд нээлттэй, чөлөөт асуултууд юм. Энэ арга
нь ярилцлаганд оролцогчдыг асуултуудыг илүү сайн хүлээн авахад хүргэдэг үр
дүнтэй бөгөөд тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултаас илүүтэйгээр болсон явдлыг улам
баяжуулж,

баталгаажуулж ярихад хүргэдэг.

Бидний бэдтгэсэн ярилцлагын

асуултууд (Хүснэгт 2). TЭдгээр нь асуудлыг хамрах удирдамж болж өгсөн ба
ярилцлагын явцад өөрчлөлт оруулж болно.
Хүснэгт 2: Ярилцлагын асуултууд
Ажилтнуудад зориулсан асуулт

Оюутнуудад зориулсан асуулт

• Таны нүдээр харахад оюутнууд хэрхэн өсөж

•СПДС орохоос өмнө та юу хийж байсан бэ?

дэвжиж байгаа талаар ярина уу?
• DMRO-д хамрагдаад байгаа оюутнуудын
талаар та юу хэлмээр байна?
• Оюутнуудын хувьд сэдэл өгөх хүчин зүйл юу
байсан бэ?
•Ямар заах аргуудыг хэрэглэсэн болон эдгээр
нь хэр амжилттай байсан бэ?
•Сургагч багшийн хувьд танд юу чухал байсан
бэ?
• DMRO-д заах танд таалагдаж байна уу?

• Та СПДС, өөрийн курст яаж орсон бэ?
• Өөрийн курсээр олж авсан мэдлэг туршлагын
талаар ярина уу.
• Хийсэн төслийнхөө талаар ярина уу.
•Хамгийн

хөгжилтэй, дурсамжтай зүйл

юу

байсан бэ?
• Таныг юу өнөөдрийн байдалд хүргэсэн бэ?
• Хэрэв танд өнгөрсөн цаг хугацаандаа очих
боломж гарах юм бол, өөртөө юу гэж зөвлөх вэ?

•Цаашид DMRO хөтөлбөрийн хүрээнд та ямар
өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байна вэ?

Бүх оролцогч тэдний хариулт хувь хүний тодорхойлолт хэлбэрээр биш, зөвхөн
судалгааны зорилгоор ашиглагдах болно гэдэгт итгэлтэй байсан. Ярилцлага 30

минутаас 2 цаг гаруй хугацаанд үргэлжилж байсан бөгөөд ярилцлагын дуу
бичлэгийг хийж мөн бичгээр тэмдэглэн авч байсан.

Ярилцлага тус бүрийн

бичвэрийг хянаж үзээд, бусад ярилцлагуудтай харьцуулж үздэг байсан. Бид өгсөн
хариултуудаас гарсан

санаанд дүн шинжилгээ хийсэн ба холбогдолтой

ишлэлүүдийг хуулбарлан авч өргөн цар хүрээтэй сэдэв ба асуудлуудыг
тодорхойлсон. DMRO –ийн амжилтыг тодорхойлох 3 сэдэв гарч ирсэн: ажилтнууд
ба оюутнуудын хоорондын харилцан ажиллагааны чанар ба хэлбэр,төгсөх курсын
төслийн хүрээнд олж авах мэдлэг туршлага; сургалтын орчин ба лабораторийн
соёл. Эдгээр 3 сэдвийн хамтаар DMRO-д хамрагдан олж авсан ,хамтарсан мэдлэг
туршлагыг харилцан бие биенээ дэмжсэн янз бүрийн хүмүүсийн ишлэлүүд ээр
дамжуулан хүргэж байна. Ишлэлүүдийг тодорхой болгож, дүрмийн хувьд алдаагүй
болгохын тулд хянан тохиолдуулсан болно.
DMRO. ХАМТАРСАН СУРГАЛТААР ОЛЖ АВСАН МЭДЛЭГ ТУРШЛАГА
Халамжлах болон итгэлцэлтэй харилцаа
Дээрээсээ доошоо, курсын удирдагч ба Түвшингийн ахлагч нар оюутнуудын сайн
сайхан байлгах тухайд санаачлагыг гартаа авдаг.
(Курсын удирдагч) тэр бас доош нь бууж ирээд оюутантай ярилцаж, түүнд
ямар асуудал тулгараад байгааг олж мэдэх ба ямар ч асуудал байсан үүнийг
шийдэхэд түүнд тусалдаг … орой нь хичээлийн дараа ч юм уу тэр дахин доош бууж
ирээд оюутнуудаа шалгах болно. Оюутнууддаа анхаарал, халамж тавих нь маш
чухал гэж би бодож байна.
Хэрэв та оюутнууддаа чин сэтгэлээсээ тусалж байгааг тэд мэдрэх юм бол,тэд
мөн ажлаа илүү сайн хийнэ гэдгээ мэдрэх болно.
Түвшингийн удирдагч нар боломжоороо, ялангуяа оюутнуудад гадны заавар
зөвөлгөө хамгийн их хэрэгтэй чухал үед байн байн туслахыг хичээдэг.
Илүү ихийг хийхэд бэлэн байгаарай. Маш ихийг. Ингээд нэгэн өдөр хэрэв
оюутнууд танаас ямар нэгэн юм гуйхад та “за би явлаа. Надад хамаагүй” гэх юм бол
бүх юм дууслаа гэсэн үг. Та тэднийг алдах болно.

Эхний 4 долоо хоногт (улирлын-төгсөх курсын төсөл) бид тэднийг олж авахыг
хичээдэг. Энэ нь ...ерөнхийдөө тэдний хамгийн багшаас хамааралтай байдаг үе.
Тэд төөрч будилсан, юу хийхээ мэдэхгүй байгаа гэдгийг та мэднэ. Бид замы нь зааж
өгнө. Эндээс бид тэдэнтэй холбогдож эхэлнэ. Тийм ээ, тэднийг яг хамааралтай
байгаа үе дээр нь. Хэрэв тэд 4 долоо хоногийн дараа тусламж авч чадахгүй бол, та
тэднийг аль хэдийнээ алдсан гэсэн үг.
Тэд мөн оюутнуудтай энгийн яриа өрнүүлэхэд тусалдаг.
Би ( 2 ба 3 курсын Түвшингийн ахлагч нарыг)өөрийн найз гэж хэлж зүрхэлнэ.
Би тэдэнд багш гэхээс илүүтэйгээр найз юм шиг ханддаг… Энэ нь юу гэсэн үг вэ
гэхээр би заримдаа тэднийг багш гэж үзэх хэргтэй, тэднийг хүндлэх хэрэгтэй гэсэн
үг юм. Гэхдээ заримдаа тэд завтай үедээ

бидэн дундуур алхаж явахад бид

хөгжилдөж эхэлдэг. Тийм ээ ... Тэр бидний дундуур алхаж, биднээр хошигнон инээх
болно. … Энэ нь ажлын үеээр үнэхээр хөгжилтэй байдаг. –Вариан
Ийм нөхцөл байдлын үр дүнд оюутнууд өөрсдийн асуудал ба хэрэгцээний талаар
курсын удирдагч ба түвшингийн ахлагч нарт хандахдаа тааламжтай байдаг.
Удирдагч, ахлагч, багш нар маань өнөөг хүртэл маш сайн байгаа гэж би боддог.
Тэд бидэнд замчилдаг … Би хичээл заадаг багш нар гэхээс илүүтэй, бидэнд
анхаарал халамж тавьдаг ахлагч нарын тухайд ярьж байна. … Хэрэв бидэнд ямар
нэгэн хэрэгцээ шаардлага, асуудал гарах юм бол бид тэдэнтэй эргэн холбогддог.
Тэд бидэнт тусалдаг …Би (курсын удирдагчийг) энд байгаа хүн бүхэнд хангалттай
сайн анхаарал халамж тавьдаг гэж бодлж байна. Энэ бол хамгийн том зүйлүүдийн
нэг юм.
Энэ нь багш оюутнуудын хооронд итгэлтэй харилцааг бий болгодог ба мөн DMRO
нь суралцахад амар тайван, хүсүүштэй газар болох үндэслэлийг тавьж өгдөг. Хувь
хүн хоорондын итгэлцлийн тодорхой түвшний мэдлэггүй бол үндсэн хариуцлагаа ч
ухамсарлахад хэцүү байх болно.
Мастер багш ба Шавийн харилцаа

Сургалтаас өмнө төслийн удирдагчид

оюутнуудад өөрсдийгөө нээхийн тулд

анхнаасаа өөрсдийн итгэл найдвартай байдал ба нэр хүндийг тогтоохыг хичээдэг.
Төслийн удирдагчид хэрэгтэй ур чадвар эзэмшсэн бөгөөд үүнийгээ оюутнууддаа
өгч чадна гэж тэднийг өөртөө татддаг.

Энэ нь тэдний хооронд Мастер ба

дагалдангийн харилцаатай ижил төсөөтэй харилцааг үүсгэдэг.
Би энд үйлдвэрлэлийн явцад ( тэднийг чиглүүлж) байх болно. Гэхдээ бид
тэдэнд юу хийж болохыг харуулах шаардлагатай. Би тэдний итгэлийг олох ёстой.
… Хэрэв та зөвхөн яриад, хийж харуулдаггүй бол (оюутнууд хэлэх болно,) “Бид хийх
хэрэгтэй, гэхдээ би чамайг зөв хийж байгааг харахгүй байна” (Миний хариулт), “Тийм
ээ, би хийж чадна, үүнийгээ баталж чадна.”Жишээгээр харуулна.Тэхээр та
(оюутнуудыг) хий гэж хэлэхээсээ өмнө, өөрөө яаж хийдгийг мэддэг байх ёстой.
Бидний хувьд бол бид чадна, чадах ч болно.
Итгэл хүлээснээрээ төслийн удирдагчид оюутнуудын хийж байгаа зүйлийг маш
хянуур чиглүүлж эхэлдэг.
Ур чадвар олгох
Төслийн удирдагчид

төслийн гүйцэтгэлийг хангахгүй байх эрсдэлтэй оюутныг

харгалзан үзэж, судлах зүйлийн тоо хэмжээг тэнцүүлэхийн тулд төслийн хүнд хөнгөн
түвшинг багийн чадварын түвшинд тохируулна.
Бид тэдний төслүүдийг удирддаг. Үүнийг бид Goldilocks-ийн даалгаврууд
гэж нэрлэдэг.

Сулавтар оюутнуудад бид илүү хялбар даалгавар гүйцэтгэхийг

зөвлөдөг. Ихэнх нь үүнийг хүлээж авна гэж би бодож байна. Сайн оюутнуудад илүү
чадвар шаардсан ажил сонго гэж хэлдэг. Ингээд (оюутнууд) асуулт тавьж эхэлнэ “
Хэрэв би илүү хүнд даалгавар гүйцэтгэх юм бол, А авах хилүү хэцүү болов уу?” Би
тэдэнд дараах байдлаар хариулт өгнө, “За яахав, Хэрэв чи энгийн ажил авах юм
бол А авах нь гарцаагүй. Хэр зэрэг зүйл судлах бол?”… Бид дандаа оюутнуудыг
илүү хүнд ажил авч,хийж үзээсэй гэж хүсдэг.

Зарим оюутан удирдагчдын хүлээсэн үр дүнгээс илүүтэйгээр өөрсдийгөө
илэрхийлэхийг эрмэлдзэг. Удирдагчид оюутнуудын бие даасан мэдрэмжийг
дэмжихийн зэрэгцээ энэ урам зоригийг нь улам батжуулж өгөх ёстой.
Энэ (төслийг) хийсэн … маш өндөр голч оноотой оюутнууд. Энэ групп
үнэндээ илүү ур чадвар шаардсан, хүнд (төсөл) … авахыг хүссэн. Тэд хүссэн
(үүнийг хөдөлгөхийг)агаарт, тэд газар хүссэн, тэд ус хүссэн. Тэгээд би тэднээс, “Та
нар итгэлтэй байна уу?” гэж асуусан. Учир нь бид ажлыг дуусгахын тулд юу хэрэгтэй
вэ гэдгийг, мөн үүнийг 15 долоо хоногт дуусгаж чадахгүй гэдгийг мэдэж байсан.
Ингээд би эхлээд усыг гарга, тэгээд газраа хий гэж хэлсэн. …Хэрэв та нар үүнийг
хийж дуусгах юм бол би тан нарт уснаас амсуулъяа гэсэн. Ингээд тэд яваад, хийж
үзсэн. 12 долоо хоногийн дараа тэд ажлаа дуусгаж чадахгүй болсноо мэдсэн.
DMRO-ийн хувьд бүх оюутан ажлаа гүйцэтгэсэн мэдрэмж авахын тулд төслийг
дуусгах нь чухал. Төслийг амжилттай болгоход удирдагчид төслийн эхнээс групп
тус бүрийг ижил түвшинд явуулахын тулд дахин дахин төслийн ажилд татан
оролцуулна.
Зарим нь надаас аль группэд туслах вэ гэж асуудаг. “Хамгийн их тусламж
хэрэгтэй байгаа группэд.” Гэж би хариулдаг.… Хэрэв энэ групп тэмцэж байгаа бол,
би энд илүү их цаг зарцуулах болно. Үүний дараагаар би аль групп хамгийн доогуур
явж байгааг олж харах болно. …

(Төсөл(ажил),

явагдаж байгаа тохиолдолд

иймэрхүү л байдаг. Зарим нь түрүүлээд, зарим нь хоцроод л. Бид юуны өмнө
хамгийн сул группийг тодорхойлдог. Үүний дараагаар тус групп сайжирхад, нөгөө
нэг нь хамгийн сул групп болдог.
Бид үүнийг маш тодорхой дэвшүүлэн тавьсан: бид хэсэгчилсэн үзэл санаа
гаргадаггүй. Бид бүх цагаа сайчуудад зориулахыг хүсдэггүй. Бидний зорилго бол
хамтдаа дуусгахын тулд хүн бүрт цагаа зарцуулах явдал юм.
Удирдагчид төслийн явцад оюутнуудын судалж байгаа зүйл нь төслийн амжилттай
холбоотой байхаар сургалтыг явуулна. Оюутнууд
ажлын ашиг тус ба зорилгод үнэлгээ өгөх болно.

өөрсдийн гүйцэтгэж байгаа

Ингээд энэ бүх зүйлийг шаарлдагын дагуу өгсөн болно. (Оюутнуудад) ур
чадвар хэрэгтэй. Энэ нь хичээл дээр заадагтай адил биш: Би та бүхэнд энэ цогц
онолыг заана, ингээд 5 жилийн дараа та бүхэн үүнийг хэрэгжүүлэх болно. Гэхдээ
(оюутнуудын ) хойшлуулшгүй гэж үзэж байгаа зүйл бол эдгээр хэсэг тэдэнд хэрэгтэй
буюу тэд үүнийг зохион бүтээх хэрэгтэй гэсэн үг; тэгэнгүүт бид үзүүлдэг. Тэхээр тэд
юу ч судалсан байлаа үр дүнгий нь шууд харж болно. Энэ нь юмыг яг цагт нь хийж
сургадаг сургалт юм..
Бие даасан байдал ба өөртөө итгэлтэй болгоход сургах
Удирдагчид оюутнуудын асуусан асуулт тус бүрт зүгээр л хариулаад байх биш,
харин тэднийг шууд заавар зааварчилгаанаас хамааралтай байх явдлаас салгаж
эхэлнэ.
(Хэрэв) чи над дээр ямар нэгэн асуулттай ирвэл, би ямар нэгэн хариулт өгнө.
Гэхдээ хоосон гарлаад битгий ирээрэй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр, “үүнийг яаж
хийх вэ, би яаж хийхээ мэдэхгүй байна.” (гэж хэлж) гэж ирж болохгүй … Энэ нь
(оюутнууд) эхлээд өөрсдөө хийж үзэх ёстой гэсэн үг. Бэлэн будаа иднэ гэж
горьдсоны хэрэггүй.
Бид үнэхээр мэдэхгүй зүйлээ багшаас асуудаг. Тэрээр бидэнд санаа оноо
олоход тусалдаг ба үлдсэний нь бид өөрёдөө учры нь олж, асуудлаа шийдвэрлэх
ёстой.
Сайн гүйцэтгэсэн ажлыг цаг тухайд нь үнэлэх юм бол, тухайн ажил хэр жаахан байх
нь хамаагүй энэ нь оюутнуудын өөртөө итгэлтэй байдлыг дээшлүүлдэг.
Мэдээж, зарим нэг магтаал хэлж, урам хайрлана. Жижигхэн магтаалыг
хэлэхээ бүү зогсоо, энэ нь тустай. Тэдэнд маш их тус болдог. Амжилт хичнээн бага
ч гэсэн (хамаагүй). Тэднийг магтаж байх агшинд тэд l “ нээрээ, үнэнэдээ би үүнийг
хийж чадах юм байна” гэж боддог … Тэд үүнийг үнэхээр хийсэн гэдэгт та үнэхээр
ач холбогдол өгөх ёстой. Ингээд тэд ажлаа гүйцэтгэж байхад, та өөрийн өгсөн
даалгавруудаа мэдрэх болно. Энэ нь тэдний өөртөө итгэх ( мэдрэмж ) итгэлийг
бэхжүүлж өгдөг.

Оюутнуудын хувьд төслийн ажлын удамжлалт нээлттэй байдалтай тулгарахдаа
өөрсдийгөө ойлгохгүй, гүйцэтгэж байгаа ажилдаа итгэлгүй болох явдал нийтлэг
тохиолддог.

Өөртөө итгэлтэй байх явдал тасралтгүй үргэлжилснээр оюутнууд

давуу талуудыг олж авах болно.
Би (оюутнуудад ), “Хэрэв би та нар дээр ирээд, та нарт саад болохгүй бол,
эсвэл хэрэв би та нараас юм асуухгүй, зүгээр л сайн байна гэх юм бол, зүгээр л
өөртөө итгэлтэй байцгаа, энэ чин л бүх зүйл.” гэж хэлдэг.
Төсөлд илүү цаг байхгүй болохоор бүтэхгүй юм шиг надад санагддаг байсан.
Биднийг анх ирэхэд энд зөвхөн хоосон бүрхүүл байсан. Гэхдээ (миний удирдагч)
надад, “ Санаа зоволтгүй. Чи үүнийг алхам алхмаар цагт нь хийнэ.”гэж хэлсэн.
Тэхээд аажмаар

– хийгээд, хийгээд,хийгээд–бүх зүйл

илэрхий болсон. Тийм

болохоор бид түүнд талархах ёстой.
Эцсийн эцэст оюутнууд төслийн ажлын дүгнэлт хэсэг дээр бие даасан түвшинтэй
болох ёстой.
Би ( төслийн удирдагчийн хувьд) (өөрийгөө) хэрхэн тусгаарлахад үнэхээр
суралцсан … Бид оролцохгүй, зөвхөн тодорхой, онцгой тохиолдолд бид оролцох
болно. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бид тэдэнд ( юмны учрыг олохыг оролдох) боломж
олгоно, тэднийг ирэх хүртэл ямар хугацаанд хүлээх ёстой бид хүлээх л ёстой.
Төслийн төгсөх курст та бүхэн илүү бие даасан байх шаардлагатай. Та
асуух хэрэгтэй ба ихэнхдээ багш энэ бол таны асуудал, даалгаврыг илүү урт эсвэл
илүү богино хугацаанд гүйцэтгэхийг та өөрөө шийднэ гэж хлэх болно.
Хамтын ажиллагаа ба харилцан бие биенээ дэмжих соёлыг төлөвшүүлэх
Удирдагч нар сургалтын бүх хариуцлагыг өөрсдөө үүрэхгүй; тэд багт бүхэлд нь
мэдлэг, ур чадвар олгохын тулд оюутнуудаас дэмжлэг авна.
Бид мөн маш олон ижил тэнцүү нөлөөлөх хүчин зүйл ашигладаг, учир нь
би нэгэн зэрэг 40 оюутантай харьцаж чадахгүй. Энэ аргыг бид цөөн тооны сонгосон
оюутнуудад нөлөөлөх дэс дарааллын арга гэж нэрлэдэг. Сонгосон хүмүүсээ бид

үүнийг илүү хийж чадна гэдгийг бид мэддэг. … Та үүнийг харахгүй. Энэ бол
харагдаггүй зүйл. Бид үүнийг энэ аргаар хийж байна. Уулзалт болохгүй … Энэ нь
эцэг эх чинь танд түлхүүр өгөх мэт зүйлтэй адилхан. Ийм зүйл хэзээ ч тохиолдож
болно.
Маш олон хөндлөнгийн харилцан үйлчлэл байдаг.

Би энэ оюутантай

болсон … тэр анх надтай ажиллаж эхлэхдээ ямар нэгэн зүйл хийж чадахгүй гэж
хэлсэн. Тэгээд тэр “Сайн уу, Бен, хүрч ирээд үүнийг хийхэд туслаач.” гэж гуйсан. …
Үүнийг хийж дууссаны дараа тэр яаж хийдгийг мэддэг болсон.Тэр “ Багш аа, би
үүнийг хийхэд өөр нэг хүүхдэд туслах хэрэгтэй байна.” гэсэн. Тэхээр тэр дуусаад
хэн нэгэнд тусалж байна. Энэ бол дэс дарааллын арга.
Бусаддаа заах туршлага нь оюутнуудын

итгэлийг нэмэгдүүлэх ба

хамтын

ажиллагаа ба харилцан бие биенээ дэмжих соёлыг төлөвшүүлж эхэлдэг.
(Оюутнууд) тооцоолдоггүй ; “ Яагаад би тэдэнд туслах ёстой вэ?”гэж (тэд
боддоггүй), Тэд бие биендээ туслах болно, уёир нь намайг тэдэнд тусална гэдгийг
тэд мэддэг. Тэхээр тэдний хувьд бусаддаа туслах нь зүйн хэрэг. Энэ бол соёл.
Ихэнхдээ (тэд тусламж авна), өөрийн группын (оюутнуудаас ) биш, бусад группын
(оюутнуудаас).
DMRO бүх оюутнууд 3-р курсын төсөл дээрээ ажиллахад зориулсан ерөнхий нэг
лаборатортай. Лабораторийн ажилтан

лаборатортаа ажиллаж, 3 түвшний

оюутнуудад энд ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлж, тэднийг дэмжиж ажилладаг.
Тэхээр бид энд өөрсдийн юмаа орхиж болно, энэ нь илүү тохиромжтой.
Бид цүнх, зөөврийн конпвютер зэрэг эд зүйлсээ энд үлдээж болно. Бидэнд шүүгээ
байна энэ нь маш сайхан зүйл. Зарим нэг талаараа энэ нь төгсөх курсын төлөө хийж
байх үед нэгэн гэр бүл мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг, учир нь нэг курсын хоёр ангитай
энд уулзаж болно. Үнэндээ бид бие биентэйгээ уулздаг ба өдрийн хоол хамт идэх
боломжтой байдаг.
Магадгүй ( лабораторын ажилтан ) байхгүй байна гэж бодвол бид хэн
нэгнийг үлдээд

лабораторт хүн байхгүй бол цоожоо шалгаарай

гэж хэлнэ.

Лаборатори эзэнгүй байж болохгүй, учир нь дотор нь зөндөө олон зүйл байгаа. …
Энэ нь оюутнуудыг хариуцлагатай болгодог гэж би бодож байна.Тэд ямар нэгэн
зүйлийн төлөө хариуцдага хүлээх ухамсартай болдог.
Оюутнууд бие биентэйгээ хамтран ажиллаж,

олон цагийг

хамтдаа өнгөрүүлж

байгаа тохиолдолд хамтын ажиллагааны соёл амархан нэвтэрдэг. Нийтлэг орон
зай нь оюутнуудад бие биентэйгээ харилцах олон боломжийг бий болгож өгөх ба
бүх төслийн хувьд дэвшилд хүргэж түлхэц болоход нөлөөлдөг.
Энэ лабораторын ачаар хүн бүр өөрийгөө хэн болохыг таньдаг гэж би
бодож байна. Энд бид бүх зүйлээ хуваалцаж, бие биендээ туслахад суралцдаг. Ийм
учраас би лабораторыг хамгийн том хэсэг гэж үзэж байна. Энэ бол 3 ангийг бүгдий
нь DMRO –д нэгтгэсэн лаборатори юм.
Би бодохдоо анх танилцсан хүмүүстэйгээ би ямар нэгэн зүйл бүтээж
байхдаа, ямар нэгэн зүйл хийх гэж оролдож байхдаа анх ярилцаж эхэлсэн байдаг.…
Бие биенээ огт танихгүй байсан ч хамаагүй. “Хүүе, чи үүнийг жаахан буруу хийгээд
байна, алив чамд тусалая”эсвэл “ Чи үүнийг биш, тэрийг ашигламаар юм.”г.м Ингээд
бид бие биенээ мэддэг болж эхэлдэг.
ДҮГНЭЛТ
тулд Механтроник ба Роботын техникээр дипломтой төгсөх оюутнуудад зориулсан
загварыг Дотоод сэдэлийн санаачлагууд дээр үндэслэн хийсэн бөгөөд үүнийг 2
жилийн турш туршсан.Энэ нь сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийг хамрах ба үүнд
загвар зохион бүтээх ажил ба оюутнуудад сэдэл өгч, тэдний урам зоригийг бадраах
тоглоомын арга, өөртөө итгэх итгэл ба бие даасан байдлыг хөгжүүлэх мөн зорилго
ба уялдаа холбоог ухамсарлах аргууудыг ашиглан багш оюутнуудын хамтын
ажиллагаанд гарах өөрчлөлтүүдийг оруулсан.
Санаачлагыг

хөлбөрт хамрагдахдаа

ерөнхийдөө судалж байгаа хичээлдээ

сонирхолгүй, судлах чадамжгүй гэж үзэж байсан оюутнуудад хэрэгжүүлсэн.
Судалгаанд ашигласан ярилцлагын арга зүй нь
санаачлагыг хэрэгжүүлэх ажилтай

сэдэл өгөх үйл ажиллагааны

холбоотойгоор ажилтан ба оюутнуудын

хоорондын харилцааны асуудлуудад олон талын ойлголтуудыг оруулж өгсөн.
Жишээлбэл,Ярилцлагын материалд

багш ба оюутнуудын хоорондын

анхаарал, итгэлтэй харилцааг онцгойлон чухалчилж авч үзсэн.
харилцааны үр дүнд бий болсон мэдлэг туршлага нь эргээд

халамж

Багш оюутны

мастер багш ба

дагалдан шавь хоорондын харилцааг бий болго суурь болж өгсөн бөгөөд энэ нь
оюутнуудад судалж байгаа хичээлээр нь ур чадвар олгож, өөртөө итгэлтэй болоход
тус нэмэр болсон.
Мөн оюутнуудын хамтын ажиллагаа ба харилцан бие биенээ дэмжих явдалд
сургалтын орчин чухал болохыг онцлон тэмдэглэсэн. DMRO төслийн орон зай нь
өөртөө итгэлтэй , урам зоригтой сурч ажиллах боломжоор хангасан ба энд
хамрагдсанаар

тэд үе тэнгийнхэнтэйгээ хамтран ажиллаж, өөрсдөөсөө

бага

чадвартай нэгэндээ тусалж, ахмадуудынхаа зүгээс магтаал урамшуулал хүртэж
байсан.
Цаашдаа Дотоод сэдэл санаачлагыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гол анхаарал зүйл
нь төсөлд хамрагдсан багш нар зайлшгүй шаардлагатай ур чадвартай /чадамжтай/
байх явдал юм. Тэд зөвхөн сэдэл өгөх үйл ажиллагааны түвшин эсвэл тоо хэмжээ
төдийгүй, мөн оюутнуудын үүнийг хүлээн авах онцлогийг харгалзан үзэх ёстой.
Сургалт явуулж байгаа багш, ажилтан нарын бүрэлдхүүн /тэнхим-факультет/ сурган
хүмүүжүүлэх арга, материаллаг орчин, оюутны хамтын ажиллагаа ба бие даасан
байдлыг хөгжүүлэх зэрэг аргуудын аль нь ангийн шинж чанаруудад харилцан
үйлчилж,

мөн үүнээс хамаарч байгааг мэддэг байх хэрэгтэй.

Факультетийн,

ялангуяа багшийн зан төлөв ба практик үйл ажиллагааг дэмждэг бие даасан
байдлын салбарт (Рийв ба Жан, 2006) илүү их боломж байгаа бөгөөд энэ нь энэ нь
тэдэнд дотоод сэдэл авсан суралцагчийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхэд тус нэмэр
болох юм.
ТАЛАРХАЛ:
Зохиогчдын зүгээс Доктор Чонг Чи Вэй болон ярилцлаганд оролцож, оютнуудаа
мөн оролцуулсан, Механик ба Нисэхийн инженерийн Сургуулийн мэргэжил нэгт
багш нартаа баярласнаа илэрхийлье. Бид DMRO курсын захирал ноён Хо Сам

Линд биднийг манлайлан ажиллаж, бидний ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсных нь
төлөө онцгойлон талархал дэвшүүлж байна.
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ЗОХИОГЧДЫН ТАЛААР
Хелен Лионг бол Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулийн Боловсролын
Хөгжлийн Тэнхимийн эрхлэгч юм. Тэрээр оюутнуудын дотоод сэдэл, мэргэжлийн
боловсрол ба хувь хүний төлөвшлийг сайжруулах

технологийг боловсролд

ашиглах, гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Тэр мөн Азийн бүс нутагт CDIO
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа хамтын удирдагч юм. Анг Жин Шаун бол
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулийн Боловсролын Хөгжлийн Тэнхимийн
стратегийн мэргэжилтэн.

Тэрээр Дизайн Сэтгэхүйн арга хэрэгсэл ба арга

барилуудаар мэргэжсэн бөгөөд үүнийг боловсролын шинэчлэлд хувь нэмэр
оруулахын төлөө багш нарын бүрэлдхүүний талаарх ойлголтыг улам гүнзгий
болгохын төлөө ашигладаг хүн юм. Тэрээр инновацийн сурган заах арга зүйн ажил,
практик үйл ажиллагааг бодит ажил хэрэг болгож, ирээдүйд шинийг санаачлагч
инженерүүдийг бий болгохын тулд

Инженерийн Академийн факультеттэй нягт

хамтран ажилладаг.Тэр мөн шинэ багш нарын сурган хүмүүжүүлэх ур чадварыг
хурцалж өгөхөд тусалдаг ба тэднийг үйлдвэрлэлээс сургалт явуулах шилжилтийн
үе дээр нь хамтран ажиллаж, тэдэнд тусалдаг. Mark-ийн ажлын гол чиглэл бол бол
Сингапурын Политехникийн Дээд Сургуулийн багш нарын мэргэжлийн боловсрол,
ур чадварыг дээшлүүлэх явдал юм. CDIO Олон улсын 12-р бага хурлын материалыг
эмхтгэн зохиогч, Туркугийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Turku,
Finland, June 12-16, 2016. Политехникийн Дээд Сургуулийн Боловсролын Хөгжлийн
Тэнхимийн эрхлэгч 500 Dover Road Singapore 139651 helene_leong@sp.edu.sg Тус
бүтээл нь Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivs 3.0 Unported
License-лицензтэй болно.

Ундраа 15
Бид юу заах ёстой вэ? Сургалтын хөтөлбөрт сонирхогч талуудын
зүгээс тавьсан шаардлагуудыг тусгасан байдалд хийсэн судалгаа

Мирка Канс
Механик Инженерийн Тэнхим, Ой мод ба Модны Технологийн Тэнхим, Линнейн Их
Сургууль, Швед
Хураангуй
Инженерийн Бакалаврын сургалт нь боловсролын цогц хэлбэр мөн; тус сургалт нь
хичээлийн/академик/ тогтвортой байдал ба судалгааны арга барилын хувьд дээд
боловсролын шаардлагад нийцсэн байх ёстой ба үүний зэрэгцээгээр компани ба
бусад ажил олгогчдын шаардлагыг хангаж, оюутнуудад мэргэжлийн ур
олгох

ёстой.

академик

CDIO

суурь

чадвар

санаачлагын зорилго нь боловсролын байгууллагуудад

мэдлэгийг

орхигдуулахгүйгээр

мэргэжлийн

ур

чадварын

шаардлагуудыг хэрэгжүүлэхэд туслах явдал юм.
Хэд хэдэн судалгааг өөр өөр субъектын боловсрол ба боловсролд шаардлагатай
чадамжуудын талаар ямар үзэл бодолтой байгаа асуулга дээр үндэслэн явуулсан,
гэхдээ энэ нь нэг эсвэл хоёр хүнээр хязгаарлагддаг. Иймэрхүү судалгааг явуулахад
түвэгтэй байдаг нь нэг шалтгаан болж болох юм.
Тус өгүүлэлд хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд, төгсөгчид ба үйлдвэрлэлийн
төлөөллийн дунд явуулсан Инженерийн Бакалаврын хөтөлбөрт юуг оруулах нь
чухал эсвэл чухал биш болох талаарх тэдний сэтгэгдлийг тусгасан судалгааг
толилуулж байна. Арга зүйн асуудлууд ба сонголтууд, мөн үр дүнг авч үзсэн болно.
Хөтөлбөрийн анхаарлын төвд Линнейн Их Сургуульд явуулдаг Ойн Инженер ба
Модны Инженерийн Бакалаврын

гурван жилийн сургалт байгаа бөгөөд

хөтөлбөрийн агуулгын асуудлуудыг CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн
дээр үндэслэж хийсэн.

төлөвлөгөөн

Судалгааны үр дүнгээс харахад зарим нэг агуулгыг 3 группын субъектууд адилхан
чухал гэж үзсэн; бүгд модны үйлдвэрлэлтэй холбоотой ойн аж ахуй, материал
судлал ба технологийн мэдлэгийг чухал гэж үзсэн байна. Мөн аналитик ба
харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах чадварыг чухалчилсан байна.Нийгэм ба
хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал ба үйлдвэр албан газар болон бизнесийн
тадаарх ойлголтуудыг шаардлагатай гэж үзсэн. Хамгийн ач холбогдол багатай
гэдэгт гадаад хэл дээр харилцах болон бүтээцийн технологи ба ойн аж ахуйн
талаарх гүнзгий мэдлэгийг оруулсан байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Боловсролын агуулга,

CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө,

холимог

судалгаа, сонирхогч талуудын зүгээс тавих шаардлага, субъектуудыг сэтгэгдэл,
Стандарт: 2, 11
ОРШИЛ
Бид анхны ажилд оюутнуудыг хэрхэн бэлдэх вэ? Хичээлийн тогтвортой байдлыг
практик ойлголттой хослуулах боломжтой юу? Бид оюутнуудад номон дээр байдаг
төгс онолууд бодит амьдралаас ялгаатай гэдгийг мэдрүүлэх боломж ба

бодит

амьдрал дээр, тухайлбал, мэдээлэл хангалтгүй тохиолдолд өөрийн байр суурийг
илэрхийлэх боломжийг хэрхэн олгох вэ? Бид оюутнуудыг асуудал шийдвэрлэхэд
хэрхэн сургах вэ?

Янз бүрийн технологийн болон инженерийн хичээл заадаг багш эрдэмтдийн өмнө
эдгээр асуулт тулгардаг: жишээ болгож дараах бүтээлүүдийг харна уу. Хуангба
бусад. (2008), Ферлин ба бусад (2005) and Жакобсен ба Буккиарелли (2007).
Ирээдүйд ажиллах салбартай нь холбоотой мэдлэг, ур чадвар нь оюутнуудыг ажлын
байрны өндөр чадвартай болгоход чухал, гэхдээ энэ нь хангалттай биш. Үүнээс
гадна ирээдүйн инженер бие даасан байдал, цагийн менежмент,

аналитик

тогтвортой чанар, өөрийн байр суурийг илэрхийлэх ба сэтгэн бодох, багаар
ажиллах, асуудал шийдвэрлэх

чадвараа хөгжүүлэх нь зүйтэй, Юорки ба Найт

(2007), CDIO (http://www.cdio.org/se/index.html). Судалгааны ажлаа тасралтгүй
үргэлжлүүлж, ойлгодог байх болон судалгааны аргуудыг ашиглах чадвар, мөн
мэтгэлцээний ба өөрийн гаргасан шийдвэрээ батлах, үзэл бодлоо илэрхийлэх ур
чадвар шаардлагатай.
Иллерисийн (2004) үзэж байгаар сургалтын орчинг тус орчны нөхцөл байдал ба
нийгмийн үзэл бодол буюу сургалтын үр дүнтэй холбоотой хэтийн төлөв байдалтай
уялдуулан авч үзэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл,сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц нь
сургалтын явцад идэвхтэйгээр хамрагдаж байгаа болон сургалтын үр дүн, хэтийн
төлөвөөс ашиг тусы нь хүртэж байгаа хүмүүст хоёуланд нь нөлөөлдөг. Эдгээр бүх
субъект нь сургалтыг

зохицуулж, дэмждэг (их сургуулийн удирдлага зэрэг)

субъектуудын хамтаар боловсролын сонирхогч талууд болно, Кэтунэн (2015).
Ялангуяа үүнд боловсролд шууд нөлөө үзүүлдэг, сургалтын агуулга ба хэмжээг
тодорхойлдог багш нар ба бусад

сургалтын ажилтнууд үүнд багтана, Робертс

(2015).
Янз бүрийн сонирхогч талуудыг ойлгож, тэдний зүгээс боловсрол болон сургалтын
хөтөлбөрийн агуулгад тавих шаардлагуудыг мэддэг байх нь сургалтын хөтөлбөрийг
эцэслэн хийхэд чухал хувь нэмэр оруулна. Тус өгүүлэлд бид оюутнууд, төгсөгчид
ба үйлдвэрлэлийн төлөөллийн зүгээс сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад оруулсан
санаа оноог тусгасан болно. CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг үндэслэн
нийтлэг, багц асуултууд боловсруулсан бөгөөд

үүнийг

янз бүрийн бүтэц дэх

сонирхогч талуудын бүх хэлбэрт ашиглаж болно. Үүнд бид мэдээлэл цуглуулах
гурван арга техник ашигласан: уламжлалт бичгээр авдаг асуулга, веб хуудсаар
дамжуулан авдаг асуулга ба фокус группын мэтгэлцээн.

ЯНЗ БҮРИЙН СОНИРХОГЧ ТАЛУУД БА ТЭДНИЙ ЗҮГЭЭС ДЭЭД БОЛОВСРОЛД
ТАВИХ ШААРДЛАГУУД
Бүтээгдхүүн борлуулдаг компани ч бай эсвэл боловсрол олгодог байгууллага ч бай
ямар ч бизнест шууд ба шууд бус сонирхол илэрхийлдэг хэд хэдэн субъект байдаг.
Эдгээрийг сонирхогч талууд гэж нэрлэдэг ба тэдэнд тухайн бизнес ч нөлөөлнө,
өөрсдөө ч энэ бизнесийн нөлөөнд байдаг. Ерөнхий бизнест чиглэсэн сонирхогч
талуудын загварууд нь ихэвчлэн

ажилтан, үйлчлүүлэгч, өрсөлдөгч, ханган

нийлүүлэгч, эзэн, зээл олгогч ба удирдлага зэргээс бүрддэг. Боловсролын хувьд
сонирхогч талууд гэдэг нь зарим талаараа жаахан өөр байдаг. Энд бид 6 гол
сонирхогч талын групп байна гэж үзэж байна. Үүнд: өрсөлдөгчдийн, хамтрагчдын,
оролцогчдын, үйлчлүүлэгчдийн ба удирдлагуудын групп.
Өрсөлдөгчид гэдэг нь үндсэндээ бусад боловсролын байгууллагууд, гэхдээ эдгээр
нь хамтрагчид байж болно. Байгууллага дангаараа нэгэн зэрэг өрсөлдөгч ба
хамтрагч байж болно.
Чухал сонирхогч талын групп бол оролцогчдын групп бөгөөд тус групп оюутнуудын
дунд явуулж байгаа сургалтын давуу талыг олж авдаг. Инженерийн боловсролын
хувьд ирээдүйн ажилтнуудыг шууд оролцогчид гэж үзэж болно, гэхдээ өргөн утгаар
нь засгийн газрыг мөн адил хэмжээнд авч үзэж болно. Оролцогчид хөдөлмөр
эрхлэхийн тулд судалсан хичээлүүдээр олж авсан мэдлэг, хувь хүн ба хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадвар ба мэдлэг ур чадвараа нэг хичээлээс нөгөөд
ашиглах чадвартай байх шаардлагатай, Юорки ба Найт (2007). Шведийн үйлдвэр
аж ахуйд тавигддаг чадамжийн шаардлагуудад хийсэн судалгаанаас үзвэл унших,
бичих, бодох гэсэн үндсэн чадамжаас гадна нийгмийн харилцаа ба соёл хоорндын
харилцааны чадамж,

аналитик ба аж ахуй эрхлэх чадамж, мөн удирдлагын

чадамжийг хамгийн чухал гэж үзсэн байна, Чвейлер (2007). Төгсөгчид буюу
сургуулиа төгссөн оюутнууд оролцогчдын дэд группыг бүрдүүлж байна. Төгсөгчид
нь боловсрол ба ажил амьдралын хооронд гүүр болж өгч байгаа бөгөөд
боловсролын агуулгын ашиг тусын талаар ойлголт өгч, боловсролыг үйлдвэрлэлтэй
холбоход тус нэмэр болж, мөн оюутнуудад ажил хөдөлмөр эрхлэхэд, тэр бүү хэл
мөнгө санхүүгийн хуримтлалтай болоход тусалдаг, Эберт ба бусад (2015).

Уламжлалт үйлчлүүлэгч гэдэг ухагдхууныг дээд боловсролд хэрэглэхэд жаахан
түвэгтэй. Энэ тохиолдолд бид оюутныг шууд үйлчлүүлэгч гэж үзэж байна. Ирээдүйн
үйлчлүүлэгчид байж болно, тэд бол чадвартай, ирээдүйтэй оюутнууд.
Саяхан Шведын дунд сургуулийн сурагчдын дунд явуулсан, тэдний ирээдүйн
шийдвэрийн талаарх судалгаанд оролцогчдын 66% дээд боловсрол эзэмших
сонирхолтой гэсэн бол 24% нь инженер ба технологийн зэрэгтэй болж болох юм
гэж үзсэн байна, Teknikföretagen (2015). Ажилтнуудын группэд бид боловсролын
шууд нөлөөн дор байдаг гол төлөв багш ба захиргааны ажилтнуудыг, гэхдээ
харилцагчид зэрэг шууд бүс нөлөөн дор байдаг хүмүүсийг бас оруулсан. Ажилтнууд
гэдэг

нь

ерөнхийдөө

хөтөлбөрийн агуулгыг

эцэслэн

боловсруулах болон

хөтөлбөрийн загварыг тодорхойлоход идэвхтэй оролцдог хэсэг юм. Робертсын үзэж
байгаагаар Робертс (2015)

төгсөгчдийн ажил эрхлэх боломж, заах-судалгаа

явуулах хоёрын хоорондын холбоо, заах болон судлах үйл ажиллагааны талаарх
шинэчлэгдсэн ойлголт, мөн шинэ технологи ба мэдлэг чадвар олгох уян хатан
хувилбарууд нь хөтөлбөрийн өөрчлөлтийн хөтлөгч хүчин зүйлүүд болдог.
Удирдлагад орон нутгийн ба үндэсний удирдах байгууллагууд аль аль нь багтдаг.
Шведэд

Шведийн Дээд Боловсролын Үндэсний Агентлаг Шинжлэх ухааны

Бакалавр ба Инженерийн Бакалавр гэсэн ерөнхий зэргүүдийн сургалтын зорилтыг
тодорхойлж өгдөг,(1992). Тус агентлаг мөн дээд боловсролд чанар ба хууль зүйн
хэм хэмжээг хэрэгжүүлдэг ажлыг удирдан явуулдаг. Европын түвшинд академик
стандартуудыг харьцуулсан систем боловсруулахад чиглэсэн Бологна загвар нь
сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хөшүүлэг болоод байна, Кевин (2010).
БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГЫГ ЯНЗ БҮРИЙН СОНИРХОГЧ ТАЛУУД ХЭРХЭН
ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙГААД ХИЙСЭН СУДАЛГАА
Линнейн Их Сургуулийн

Ой мод ба Модны Технологийн Тэнхим ой модноом

эхлүүлээд модоор хийсэн бэлэн бүтээгдхүүн гаргах хүртэлх бүх процессыг
хамарсан курс, хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаа бөгөөд модоор хийсэн
материал нь боловсролд нийтлэг сэдэв болоод байна. Одоогоор тус тэнхим төгсөх
курсын хөтөлбөр( бакалаврын хөтөлбөр ба инженерийн хөтөлбөрийн бакалаврын)
ба ахисан түвшний

( магистрын хөтөлбөр)-тэй байгаа.

Үүнчлэн 90-ээс дээш

кредиттэй, тогтвортой, бага оврын ойн аж ахуйн курсуудыг санал болгож байна.
Бакалаврын хөтөлбөр ба тогтвортой бага оврын ойн аж ахуйн курс зөвхөн зайн
сургалтын хэлбэрээр явагддаг бол, инженерийн хөтөлбөрийн бакалаврын

ба

магистрын сургалтыг тэнхимийн ба зайн аль аль хэлбэрээр явуулах юм.Бакалаврын
хөтөлбөр ба тогтвортой бага оврын ойн аж ахуйн курсуудын элсэлтийн өргөдлийн
түвшин өндөр байхад, инженерийн ба магистрын хөтөлбөрийн элсэлтэнд хүндрэл
учирч байна.
Эдгээр хөтөлбөрт үнэлгээ өгөхийн тулд

Кампрад сангаас санхүүжүүлсэн, нэг

жилийн хугацаатай төслийг 2015 онд эхлүүлсэн бөгөөд төслийн зүгээс аж ахуй
эрхлэлтэнд онцгой анхаарал хандуулсан. Төслийн хүрээнд сонирхогч талуудын,
ялангуяа инженерийн хөтөлбөрөөс юуг хүсэн хүлээж байгаа болон ямар шаардлага
тавьж байгаа талаар 2015 оны хавар судалгаа явуулсан. Инженерийн хөтөлбөрт
зориулсан сонирхогч талын диаграммыг хамгийн чухал сонирхогч талуудыг
хамруулах зорилгоор боловсруулсан. Зураг 1 хар. Дараагаар нь инженерийн
хөтөлбөрийн янз бүрийн хэсэг дээр ярилцлага, асуулга, судалгаа ба фокус группын
мэтгэлцээн явуулсан ба үүнд үйлдвэрлэлийн төлөөлөл, чадвартай ирээдүйтэй ба
одоогийн оюутнууд, багш нар ба боловсрол удирдлагуудыг хамруулсан. Үр дүнг
хөтөлбөрийн загварыг сайжруулах үндэслэл болгон ашигласан. Тус өгүүлэлд бүрэн
бүтэн судалгааны дэд хэсгээс гарсан үр дүнг өгсөн болно.
судалгааны зорилго нь

Тус дэд хэсгийн

одоогийн оюутнууд, төгсөгчид ба үйлдвэрлэлийн

төлөөллийг оролцуулаад сонирхогч талуудын боловсролын агуулгад өгсөн үзэл
бодлыг харуулахад оршино.

Зураг 1. Инженерийн хөтөлбөрт зориулсан сонирхогч талын диаграм

High school-дунд сургууль
Other education-бусад боловсрол
Professionally active- мэргэжлийн хувьд идэвхтэй
Alumni-төгсөгчид
Companies- компаниуд
Industry networks- үйлдвэрийн сүлжээнүүд
Professional associations- мэргэжлийн холбоонууд
Competing- өрсөлддөг
Foundation year- эхний жил
Potential students- чадвартай, ирээдүйтэй оюутнууд
Industry- үйлдвэр
Other educational institutions- боловсролын бусад байгууллагууд
Cooperating- хамтын ажиллагаа явуулдаг
Forest and wood engineering program-ой мод ба модны инженерийн хөтөлбөр
Authorities- удирдах байгууллага
Swedish higher education authority- Шведын дээд боловсролын газар

Program students- хөтөлбөрийн оюутнууд
Current students- одоо суралцаж байгаа оюутнууд
Teachers- багш нар
Educational administration- Боловсролын захиргаа
Governing bodies at Linnaeus University- Линнейн Их Сургуулийн удирдах
байгууллагууд
Within the program- хөтөлбөрийн
Other teachers at the department- тэнхимийн бусад багш нар
Other teachers Linnaeus University- Линнейн Их Сургуулийн бусад багш нар
Educational manager- боловсролын менежер
Communicator- харилцагч
Administrators—захиргааны ажилтнууд
Судалгааны хэлбэр
Судалгааг асуулга хэлбэрээр явуулж, гол мэдээллүүдийг цуглуулсан бөгөөд энэ нь
29 асуулттай бөгөөд үүнээс хоёрыг чөлөөт

бичвэр хэлбэрээр үлдсэнийг нь

Лайкертын 4 онооны үнэлгээний системийн асуултуудаар явуулсан. Лайкертын
үнэлгээний асуултуудыг 3 дэд группэд хуваасан (Мэдлэг, Ур чадвар ба Мэргэжлийн
болон

нийгмийн харилцааны талаарх ойлголт). Асуултуудыг

сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг үндэслэн боловсруулсан.

Асуулгад

CDIO хичээлийн
CDIO хичээлийн

сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний хоёрдугаар түвшингийн бүх ур чадвар ба чадамжийн
группыг хамруулсан.Хүснэгт1 хар. Хувь хүн ба мэргэжлийн ур чадвар ба хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадварыг “Ур чадвар” гэсэн дэд группэд нийлүүлж өгсөн.
Инженерийн хөтөлбөрийн одоо хэрэглэж байгаа,

хөтөлбөрийн хичээлийн

сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг “Мэдлэг” гэсэн дэд бүлгийн асуултуудыг боловсруулахад
ашигласан. Хүснэгт 2 хар. Асуулгыг Хавсралт 1-д харна уу.
Хүснэгт 1. CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний
түвшин (Crawley et al., 2011)

Ур чадварын групп

Зүйл анги

хоёрдугаар

1. Хичээлээр олж авах мэдлэг 1.1
ба сэтгэн бодох чадвар

Математик

ба

шинжлэх

ухааны суурь мэдлэг
1.2Инженерийн

үндсэн

суурь

мэдлэг
1.3 Инженерийн ахисан түвшний
суурь мэдлэг, арга ба хэрэгсэл

2. Хувь хүн ба мэргэжлийн ур 2.1 Аналитик сэтгэн бодох ба
чадвар, шинж чанар

асуудал шийдвэрлэх
2.2 Туршилт, судалгаа явуулах
ба нээлт хийх
2.3 Сэтгэхүйн систем
2.4 Хандлага, бодол санаа ба
суралцах явц
2.5 Ёс зүй, эрх тэгш байдал ба
бусад үүрэг хариуцлага

3.

Хүмүүс

хоорондын 3.1 Багаар ажиллах

харилцаа:
Багаар ажиллах ба харилцаа

3.2 Харилцаа
3.3 Гадаад хэл дээр харилцах

4. Төсөөлөн бодох , зохион 4.1 Гадаад, олон хийтийн ба
бүтээх,

хүрээлэн

Хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах

буй

орчны

нөхцөл

байдал

системүүд

үйлдвэр албан 4.2 Үйлдвэр албан газар ба

газар,олон

нийтийн

ба бизнесийн орчин

хүрээлэн буй орчны хүрээнд

4.3 Төсөөлөн бодох, инженерийн
системүүд ба менежмент
4.4 Зохион бүтээх
4.5Хэрэгжүүлэх
4.6 Ажиллуулах
4.7Инженерийн

тэргүүлэх

үйл

ажиллагаа /хүчин чармайлт/
4.8 Инженерийн бизнес эрхлэх
үйл ажиллагаа

Асуулгыг төгсөгчдөд голчлон цаасан хэлбэрээр, одоо суралцаж байгаа оюутнуудад
веб хуудсаар тараасан, тайлбарыг доор харна уу.

Үүнээс гадна боловсролын

агуулгатай холбоотой фокус группын мэтгэлцээнийг үйлдвэрлэлийн төлөөлөл ба
академийн төлөөллийг хамтад нь оролцуулан явуулсан. Энэ мэтгэлцээний үр дүнг
тус судалгааны ажлын нэмэлт материал болгож ашигласан бөгөөд зарим зүйлийн
талаар илүү гүн гүнзгий, илүү сайн ойлголт өгөх зорилготой болно. Ийм аргаар
чанарын ба тоон мэдээллүүдийг хамтад нь өгсөн нь аливаа зүйлийг үнэн зөвөөр
хүлээн авч ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх бөгөөд энэ нь зөвхөн нэг арга хэрэглэж
байгаа тохиолдолд учир дутагдалтай байж болох юм, Жонсон ба Онвюгбюзи (2004).
Хүснэгт 2.Инженерийн бакалаврын сургалтын Ой мод ба модны инженерийн хичээлийн
сэдэвчилсэн төлөвлөгөө.

Салбар

Математик

Курс

ба

шинжлэх Инженерийн

ухаан

суурь

тооцоолол,

математик,

Инженерийн

Инженерийн
шугаман

алгебр,Механик,Хэрэглээний статистик (сонгон)

Технологи, хүмүүс, нийгэм

Инженерийн эдийн засаг, Чанарын менежмент
(сонгон),
Үйлдвэрлэл зохион байгуулалт (сонгон), Хүрээлэн
буй орчны технологи ба тогтвортой хөгжил (сонгон)

Инженерийн
шинжлэх ухаан

бусад Инженерийн бусад шинжлэх ухаан, Компьютерийн
техник, Термодинамик,Шингэний механик ба Дулаан
дамжуулалт (сонгон)

Ой мод

Ойн аж ахуйн үндсэн курс, Ой модны ургац ба модны
хэрэглээ (сонгон)

Ой мод төлөвлөлт

Ойн

менежментийн

газарзүйн систем
(сонгон)

төлөвлөлт

(сонгон),

Ойн

Ой

модны

түлшний Ой модны түлшний шинжлэх ухаан

талаарх мэдлэг
Материалын

шинжлэх Ой модны бүтээгдхүүн, Мод инженерийн материал

ухаан

Мод

болох нь

боловсруулах Мод боловсруулах машин, тоног төхөөрөмж, Модны

үйлдвэрийн инженер
Мод

үйлдвэрлэл

боловсруулах Мод боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэл

үйлдвэрийн үйлдвэрлэл
Барилгын инженер

Барилгын технологи (сонгон), Бүтээцийн Механик
(сонгон)

Мод

боловсруулах Бизнесийн логистик, Ойн аж үйлдвэрийн зах зээл

үйлдвэрийн удирдлага
Бусад

Ой

мод

ба

модны

технологийн

арга

зүйн

курс,Компани дээр явуулах сургалт, зэрэг олгох
төсөл

Мэдээлэл цуглуулах
Вебээр явуулсан судалгааг 2015 оны хавар хөтөлбөрт хамрагдсан, нийт 38 оюутны
дунд явуулсан. Түгээх хэлбэр нь жинхэнэ судалгаатай холбоотой холбоос бүхий
майл / электрон шуудан/ байсан.
Судалгааг дуусгаагүй хүмүүст 2 дахь удаагаа сануулж, мэйл явуулсан. 15 оюутан
39%-тай хариулт өгсөн. 11 нь эрэгтэй, 3 нь эмэгтэй, нэг нь хүйсээ бичээгүй байсан.
Судалгаанд оролцогчдын дундаж нас 22.5 байсан. Хамгийн залуу нь20, настай нь
45-тай байсан гэсэн үг. 4 нь 1-р курсын, 7 нь хоёрдугаар курсын, 4 нь гуравдугаар

курсын

оюутнууд байсан.

Бичгээр хариулах асуулныг төгсөгчид рүү мэйлээр

явуулсан. Эхний судалгаанаас ойролцоогоор хоёр долоо хоногийн дараа захидал
явуулсан ба судалгаанд оролцогчдыг хариултаа цаасан дээр эсвэл нэргүй веб
судалгаагаар дамжуулж болохыг сануулсан ( захидалд цорын ганц код бүхий
холбоосыг/линк/ хавсаргасан).Нийт 148 асуулттай судалгааг илгээсэн бөгөөд үүнд
22 хүн цаасан хэлбэрээр, зургаан хүн вебээр дамжуулж хариулт өгсөн.
Хариулт 19%-тай байсан. Судалгаанд оролцогчдын 6 нь эмэгтэй, 22 нь эрэгтэй
байсан.Төгсөгчдийн дундаж нас 35.5. Хамгийн залуу нь 26 настай, ахмад нь 70
настай байсан
Даравдүгээр сарын 14-нд хэлэлцүүлгийн группын хурлын үеээр фокус группын
мэтгэлцээн явагдсан ба энд академи ба үйлдвэрлэлийн төлөөлөл боловсролтой
холбоотой асуудлуудыг авч хэлэлцсэн. Хэлэлцүүлгийн группын хурал

улирал

тутамд нэг удаа явагддаг. Хэлэлцэх асуудлыг илтгэлийн материалаар дамжуулан
танилцуулсан бөгөөд

хэлэлцүүлгийг төслийн менежер( тус өгүүллийн зохиогч)

удирдан явуулж, мөн тэмдэглэл хөтөлсөн ба

материал цуглуулсан.

Эхлээл

хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг 27 асуулттай холбоотой саналаа тус тусдаа тэмдэглэж
өгөхийг хүссэн бөгөөд эдгээрийг хурал дээр тарааж өгсний дараагаар хэлэлцүүлэг
явагдсан. 4 онооны үнэлгээтэй Лакертын системийг ашигла сан асуулгаас ялгаатай
нь “хамгийн чухал гэж үзэж байгаа чадамж ба чадамжуудын талаар, дараагаар нь
таны хувьд хамгийн ач холбогдол багатай чадамжийн талаар бичнэ үү” гэх мэтчилэн
асуултыг илүү нээлттэй хэлбэрээр боловсруулсан.

Хурлын дараагаар хүн тус

бүрийн хариултыг хурааж аваад хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлтэй нийлүүлж эмхтгэсэн.
Үйлвэрлэлийн нийт 6 төлөөлөгч хурал дээр илтгэл тавьсан.
ГОЛ ҮР ДҮН
Асуулга судалгаа ба фокус группын мэтгэлцээний үр дүнг дэд групп тус бүрт
танилцуулсны дараагаар нэгдсэн үр дүнг тодорхойлсон.
Мэдээллийн жижиг загвар, Лйкертын үнэлгээний систем

гарсан хариунуудыг

ашиглан зэрэглэл тогтоосон. Үр дүнг баганан график ашиглан харуулсан бөгөөд
багана тус бүрт хариултын нийт тоог хувиар илэрхийлсэн. Ач холбогдлыг 1-ээс 4
хүртэл үнэлгээгээр илэрхийлсэн.
Мэдлэг

Одоо суралцаж байгаа оюутнуудын мэдлэгийн агуулгын талаарх үзэл бодлыг Зураг
. 2 a харуулав. 2 a). Оюутнууд ой мод ба ой модны төлөвлөлтийн талаарх мэдлэгийг
хамгийн чухал гэж үзсэн (дунджаар = 4).
Материал сулалыг мөн чухал гэж үзсэн

(дунджаар = 3,5). Оютнууд өөрсдийн

хичээлээс гадуурх барилгын инженерийн бусад хичээлийн талаарх мэдлэгийг
хамгийн ач холбогдол багатай гэж үзэж байна (дунджаар = 2). Ой мод сулал ба ой
модны төлөвлөлт, материал судлал барилгын инженерийн бусад хичээлээс гадна
мэдлэгийн бүх хэлбэрийг харьцангуй өндрөөр үнэлсэн, дундаж үнэлгээ 3 байсан.
Төгсөгчид мэдлэгийн агуулгыг арай өөрөөр үнэлсэн байна. Хамгийн өндөр дундаж
үнэлгээг(4) ой сод судлал, материал судлал, технологи, хүмүүс, нийгэм ба мөн мод
боловсруулах үйлдвэрийн инженер ба үйлдвэрлэлд өгсөн. Төгсөгчид илүү дундаж
үнэлгээг одоо суралцаж байгаа оюутнуудаас илүү ерөнхийлөн авч үзсэн байна;3 ба
4 хооронд.
Ийм байдлаар ямар нэгэн тодорхой салбарыг ач холбогдол багатай гэж
тодорхойлох нь амар биш байна. Зураг 2 б) эндээс бид бусад инженерийн шинжлэх
ухаан ба барилгын инженерийн илүү бага ач холбогдолтой гэж үзсэн хичээлүүдийн
үнэлгээний хандлагыг ялган харж болно. Одоо суралцаж байгаа оюутнуудын хувьд
мөн адил. Мөн ой модны түлшний талаарх мэдлэг нилээн доогуур үнэлэгдсэн байна.

Зураг 2.

a) одоо суралцаж байгаа оюутнууд

талаарх үнэлгээний үр дүн

а) одоо суралцаж байгаа оюутнууд

б) төгсөгчдийн дэд группын Мэдлэгийн

б)төгсөгчид
зүүн гар талаас
Математик ба шинжлэх ухаан
Технологи, хүмүүс, нийгэм
Бусад инженерийн шинжлэх ухаан
Ойн аж ахуй
Ой модны төлөвлөлт
Ой модны түлш судлал
Материал судлал
Мод боловсруулах үйлдвэрийн инженер
Мод боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэл
Барилгын инженер
Мод боловсруулах бизнесийн удирдлага
Үйлдвэрийн төлөөлөгчид математик ба шинжлэх ухаан, техникийн мэдлэг туршлага
ба ойн аж ахуй ба материалын хувьд модны талаарх мэдлэгийг хамгийн чухал гэж
үзсэн.
Инженерийн ноу-хау нь математикийн мэдлэг ба хэрэглээ дээр үндэслэдэг ба
техникийн мэдлэг туршлага нь инженерийн үндэс болох учраас хамгийн чухал.
Хичээлийн мэдлэг ба ерөнхий инженерийн мэдлэг нь ирээдүйн инженерийн хувьд
суурь болж өгдөг. Үүнчлэн ойн аж ахуй ба модны талаарх мэдлэг нь модоор
бүтээгдхүүн

боловсруулах

ба

бүтээгдхүүний

төлөвлөлт

хийхэд

зайлшгүй

шаардлагатай. Фокус группын мэтгэлцээнээс харахад хамгийн ач холбогдолтой
гэдэгт цэвэр ойн аж ахуйн курсууд ба барилгын инженерийн курсуудыг оруулсан
байна. Ойн аж ахуйн суурь мэдлэг шаардлагатай гэдгийг бүгд хүлээн зөвшөөрч
байгаа хэдий ч, хөтөлбөрт ойн аж ахуй ба ойн аж ахуйтай холбоотой курсуудыг
хэтэрхий их оруулахгүй байвал зүгээр, учир нь энэ нь үнэлгээний системд гол
анхаарлаа хандуулах явдлыг өөрчилж болох юм. Барилгын инженер чухал уу,
чухал биш үү гэдэг тал дээр бүрэн зөвшилцөлд хүрээгүй; Зарим нь барилгад модон
бүтээгдхүүнийг их хэмжээгээр ашигладаг учраас барилгын инженерийн мэдлэгийг

чухал гэсэн байхад, зарим нь барилгыг хөтөлбөрийн хүрээнээс хэтэрхий хол гэж
үзсэн байна.
Ур чадвар
Одоо суралцаж байгаа оюутнууд ба төгсөгчид аль аль нь хувь хүн, мэргэжлийн ба
хүмүүс хооронгдын харилцааны үр чадварт өндөр үнэлгээ өгсөн. Зураг3,хар.
Оюутнуудтай харьцуулахад төгсөгчдийн өгсөн дундаж үнэлгээ илүү өндөр байсан.
Оюутнуудын хариултанд найман ур чадварын гурвыг 4, үлдсэний нь 3 оноогоор
үнэлсэн. 4 оноотой ур чадварт аналитик сэтгэн бодох ба асуудал шийдвэрлэх,
багаар ажиллах ба харилцааны ур чадвар орж байна. Төгсөгчид найман ур
чадвараас зургааг 4, зөвхөн ёс зүй, эрх тэгш байдал ба хариуцлага, гадаад хэл дээр
харилцах ур чадварт 3 гэсэн үнэлгээ өгсөн.

Зураг 3. Ур чадвар дэд группын үр дүн a) одоо суралцаж байгаа оюутнууд б) төгсөгчид

а) одоо суралцаж байгаа оюутнууд
б)төгсөгчид
зүүн гар талаас
Аналитик учир шалтгаан
Туршилт явуулах
Системтэй сэтгэх
Чиг хандлага, санаа оноо
Ёс зүй тэгш эрх ба хариуцлага
Багаар ажиллах
Харилцааны

Гадаад хэл дээр харилцах
Үйлдвэрлэлийн төлөөлөгчид аналитик сэтгэн бодох

ба асуудал шийдвэрлэх,

туршилт явуулах, шинжлэх ба шинэ мэдлэг олж авах ур чадварыг хамгийн чухал гэж
үзсэн. Эдгээр ур чадвар нь инженерийн ноц-хаутай нягт холбоотой. Бусад чухал ур
чадвар бол группэд ажиллах ба харилцааны ур чадварууд юм. Харилцах чадваргүй
байна гэдэг нь та санаа оноогоо дамжуулж чадахгүй, инженерийн мэдлэг туршлагаа
хэрэгжүүлж чадахгүй гэсэн үг. Ёс зүй, чиг хандлага бусад үүрэг хариуцлагыг ман
чухал гэж үзсэн: “Инженер болохын хувьд би ирээдүйд хийх бүтээгдхүүний үндэс
суурийг тавих учраас эдгээр ур чадвар чухал.” Фокус группын үзэж байгаагаар
гадаад хэл дээр харилцах ур чадвар хамгийн бага ач холбогдолтой байсан.
Хэдийгээр нийтлэг хэл нь ихэвчлэн англи хэл байдаг боловч, гурван жилийн
хөтөлбөрийн хүрээнд хэлний сургалтыг хангалттай, өндөр түвшинд хүргэх хэцүү
байдаг. Асуудал хэлэлцэх болон бусадтай ур чадвар хамгийн чухал, гэхдээ
эдгээрийг хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг болгож оруулах шаардлагагүй гэж зарим
төлөөлөгч үзсэн байна. Багаар ажиллах ур чадварын тухайд групп санал
зөрөлдөөнтэй байна;
Олон хүн үүнийг чухал гэж үзэж байхад зарим нь инженер бол багийн гишүүн
биш,ерөнхийдөө манлайлагч учраас багаар ажиллах ур чадвар шаардлагагүй гэж
үзсэн байна.

Фокус группын зүгээс манлайлах ур чадвар ба чиг хандлага ба

сургалттай холбоотой хэд хэдэн нэмэлт ур чадварыг санал болгосон. Сургалттай
холбоотой ур чадваруудыг хэдийгээр мэтгэлцээнд тусгайлан адч үзээгүй ч, чухалд
тооцсон.
Мэргэжлийн ба нийгмийн талаарх ойлголт
Энэ дэд группэд одоо суралцаж байгаа оюутнууд зөвхөн үйлдвэр, аж ахуй эрхлэх
явдалд хамгийн өндөр оноо өгсөн (дунджаар = 4). Бусад ур чадварын салбаруудад
3 гэсэн үнэлгээ өгсөн.
Зураг 4 a) системийг хэрэгжүүлэгтэй холбоотой харьцуулалт-. Зураг 4 б), системийг
хэрхэн удирдах талаарх ойлголт төгсөгчдийн өгсөн хариултын үр дүнгээс харахад
анхаарлын төвд байна.Үйлдвэр аж ахуй болон бизнес эрхлэлт төгсөгчдийн дунд
хамгийн өндөр үнэлгээтэй байсан(дунджаар = 3,5).

Зураг 4.Мэргэжлийн ба нийгмийн талаарх ойлголт дэд группын үр дүн a) одоо суралцаж
байгаа оюутнууд б) төгсөгчид

а) одоо суралцаж байгаа оюутнууд
б)төгсөгчид
зүүн гар талаас
Нийгмийн ба хүрээлэн буй орчны...
Үйлвэр аж ахуй ба бизнес...
Систем төсөөлөх...
Систем боловсруулах...
Системийг хэрэгжүүлэх...
Системийг ажиллуулах..
Тэргүүлэх үйл ажиллагаа
Биснес эрхлэх
Фокус групп үйлдвэр аж ахуй, бизнесийн хүрээнд бизнес эрхлэх явдлыг чухал гэж
үзсэн. Бизнес эрхлэх тухайд нилээн удаан үргэлжилсэн хэлэлцүүлэг явагдсан, учир
нь зарим төлөөлөгч үүнийг хамгийн бага ач холбогдолтой гэж үзсэн.

Бизнес

эрхлэхийг дэмжсэн хүмүүс нь “Инженер хүн шинэ санааг олж харах чадвартай байж
үүнийгээ хэрэгжүүлэх ёстой” гэж баталж байсан бол бусад нь инженер хүн биснес
эрхлэгч байх албагүй гэж үзсэн.Мөн бизнес эрхлэгч дээд боловсролд ер нь
хамрагдах хэрэгтэй юу, үгүй юу гэдэг дээр мэтгэлцээн явагдсан, учир нь олон
алдартай бизнес эрхлэгч

бие дааж суралцсан байдаг.

Бизнес эрхлэх ая

холбогдолтой эсэх нь та хаана ажил хөдөлмөр эрхлэхээс шалтгаална. Томоохон
компани өөрөө сургалт явуулдаг ба инновацийн хувьд өөрийн гэсэн арга замтай
байдаг бол жижиг компаний хувьд шинийг санаачлах ур чадвар маш чухал байж
болно. Групп оюутнууд бүгд бизнес эрхлэх тухайд тодорхой ойлголттой байх нь
ашиг тустай бөгөөд инженер хүнд шинийг санаачлах ур чадвар илүү чухал гэдгийг
санал нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрсөн.
Мэтгэлцээний үр дүн /хэлэлцүүлэг/
Сонирхогч талууд материал судлал ба материалын үйлдвэрлэл явагддаг ойн аж
ахуй чухал гэдэг дээр нэгдсэн нэг саналтай байна. Үйлдвэрлэлийн зүгээс
оролцогчид математик ба техникийн мэдлэг туршлагыг онцлон авч үзсэн байхад,
төгсөгчид үнэлгээний сүлжээний сүүлийн үе шатан дээр анхаарлаа хандуулсан
байна ( мод боловсруулах инженер ба модны үйлдвэр). Төгсөгчид мөн инженерийн
оюутнуудад бүгдэд судлахыг санал болгодог технологи, хүмүүс ба нийгмийн
талаарх мэдлэгийг үнэлж байгаа бөгөөд энэ нь инженерийн эдийн засаг, бизнес
эрхлэх, нийгэм ба хүрээлэн буй орчныг хамарсан салбаруудын талаарх ойлголтыг
өгдөг. Ойн аж ахуй ба барилгын инженерийн мэдлэгийг хамгийн ач холбогдол
багатай гэж үзсэн. Эдгээр хичээл одоогоор сонгон (ойн түлш судлал курсээс бусад)
хэлбэрээр явагдаж байгаа. Тэхээр мэдлэгийн хэтийн төлөвөөс харахад одоогийн
хөтөлбөр оюутнуудын, мөн цаашид хөтөлбөрт оролцогчдын

хүсэл сонирхолд

нийцэж, хэрэгцээг хангана гэсэн үг юм.
Үйлдвэрлэлийн төлөөлөгчидийн зүгээс модны курсуудын тоог олшруулж, хөтөлбөрт
бүтннгдхүүн боловсруулах курсыг нэмж оруулах санал ирсэн. Хэдийгээр багаар
аиллах тухайд фүкус групптэй жаахан санал зөрөлдөөнтэй байсан ч, сонирхогч
талууд аналитик сэтгэхүй ба асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах ба харилцааны
ур чадвар чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Гадаад хэл дээр харилцах ур чадварыг
ач холбогдол багатай гэж үзсэн ба ёс зүй тэгш эрхийн тал дээр өөр өөр үзэл бодол
илэрхийлсэн. Төгсөгчид үүнийг ач холбогдол багатай гэж үзсэн бол, үйлдвэрлэлийн
төлөөлөгчид чухал гэж үзсэн. Үйлдвэр аж ахуй ба бизнес эрхлэх тал дээр сонирхогч
талууд бүгд санал нэгтэй чухал гэж үзсэн. Оюутнууд бизнес эрхлэх мэдлэг ур
чадварыг

чухалд тооцсон байхад, үйлвэрлэлийн төлөөлөгчид

инновацыг

хэрэгжүүлэх чадварыг чухал гэж үзсэн байх жишээтэй. Эдгээр үр дүнг бусад хэд

хэдэн саналын хамтаар хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулахад ашигласан бөгөөд энэ нь
CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөнд томоохон хувь нэмэр оруулсан. Үүнийг
хөтөлбөрийн тогтвортой хэсгүүдэд ( CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний
1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.2, 4.1 ур чадваруудтай холбоотой), мөн цаашид боловсронгуй
болгох шаардлагатай ( CDIO хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний 2.4-2.5, 3.1,
4.2, ба 4.7-4.8 ур чадваруудтай холбоотой) хэсгүүдэд тусгаж өгсөн. Хөтөлбөрт
багаар ажиллах ур чадвар ба удирдлагын сургалтыг сайжруулахын

тулд

Удирдлагын курсыг оруулсан бөгөөд мөн ёс зүй ба тэгш эрхтэй холбоотой сургалт
ба үйлдвэр аж ахуй эрхлэх явдалтай холбоотой, өөрөөр хэлбэл боломжийг харж
боломжоороо ажиллах хэд хэдэн үйл ажиллагааг одоо явуулж байгаа курсуудад
нэмж өгсөн.
ДҮГНЭЛТ
Тус өгүүлэлд янз бүрийн сонирхогч талуудын дунд сургалтын агуулгатай холбоотой
явуулсан санал хүсэлтэнд хийсэн судалгааг толилуулав. CDIO хичээлийн
сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг үндэслэж мэдээлэл цуглуулсан ба энэ аргыг хэрэгжүүлж
болохуйц, мөн

хэрэгтэй үр дүнд хүргэсэн гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Хэдийгээр

судалгааны бодит зохион байгуулалт ба тараах хэлбэр өөр өөр байсан ч, ижил багц
асуултуудаар янз бүрийн сонирхогч талуудын дунд судалгаа явуулах боломжтой
байсан. Хэрэв боломжтой бол бүх оролцогчид ижилхэн мэдээлэл цуглууулах арга
техник ашиглавал зүгээр, бид тус судалгаанд ашигласан мэдээлэл цуглуулах 3
арга техникийн давуу ба сул талыг аль алины нь тодорхойлсон болно. Фокус
группын хэлэлцүүлэг гүнцгий ойлголт өгдөг, гэхдээ хувь хүн тус бүрийн санал
хүсэлтийг ялгах хэцүү. Асуулгааар сонирхогч талын группын ба групп хоорондын үр
дүнг харьцуулах боломжтой, гэхдээ энд авсан загварт хийсэн тодорхой тайлбар
байхгүй.Судалгааны үр дүнг сайн болгохын тулд асуулгыг судалгаанд хамрагдсан
сонирхогч талын групп тус бүрийн фокус группын хэлэлцүүлэгтэй хослуулахыг
санал болгож байна. Үүнийг цаг хугацаа бага болон судалгаанд оролцогчдын
газарзүйн тархалтаас шалтгаалан энд явуулсан судалгаанд ашиглах боломжгүй
байсан, гэхдээ

цаашдын судалгаандаа одоо хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн

оюутнуудын хурлууд ба жил бүрийн 12 сард зохиогддог төгсөгчдийн цугларалтанд
энэ давуу талыг ашиглах болно.
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ЗОХИОГЧДЫН ТАЛААР
Мирка Канс нь Механик Инженерийн Тэнхимийн Теротехнологийн ахлах багш
бөгөөд 2004 оноос хойш хэд хэдэн боловсролын хөтөлбөрийн хөтөлбөрийн
захирлаар ажиллаж байна.

Тэрээр оюутан төвтэй болон идэвхтэй

сургалтын

аргууд дээр тулгуурлан боловсролын практик үйл ажиллагаа явуулж, сургалтын
хөтөлбөр боловсруулахад (ж нь: CDIO загвар) идэвхтэй оролцдог ба үйлдвэрлэлтэй
нягт холбоотой хамтран ажилладаг.
Судалгаандаа үйлдвэрлэлийн менежментийн мэдээллийн системд, ялангуяа
удирдлагыг дэмжих зорилгоор мэдээлэл ба мэдээллийн технологийн шаардлага,
мөн өртөг хэмнэхийн тулд МТ-ийн арга хэрэгслүүдийг ашиглан удирдлагад хэрхэн
дэмжлэг үзүүлэх тал дээр гол анхаарлаа хандуулдаг.

29 CDIO MODEL ДЭЭР СУУРИЛСАН ФИЗИКИЙН ТУРШИЛТЫН СУРГАЛТЫН
ШИНЭЧИЛСЭН ЗАГВАР
Jijun Zhou, XiaolinZheng, Lei He, Jianan Sheng, XiuyingGao, Min Chen
College of Optoelectronic Technology, Chengdu University of Information Technology,
Chengdu, Sichuan, 610225, P.R. China
ХУРААНГУЙ
БакалаврыноюутнуудадФизикийнтуршилт

(PE)

инженерчлэлийнталаархилабораторийнсудалгаа,

-ийнсургалтньшинжлэхухаан,
туршилтынтухай

мэдлэгийгтанилцуулдаг.Тус

ерөнхий
хичээлээр

коллежийнфизикийнталаархизарчмуудыгсурч,

шинжлэхухаанысэтгэлгээ,

урчадварааашиглансуралцахболомжтой.

CDIO

инженерчлэлийнболовсролынзагварыгхэрэгжүүлснээрсургалтынхөтөлбөрийгзагва
рчлах, заахаргынүрдүн, үрдүнгийнүнэлгээнд PE заахзагварыгшинэчилсэн.CDIO-ийн
7, 8 дахь CDIO стандартуудаарэнэстандартыгсайжруулсан [1].
Бид

PE-д

зориулсанчадварт-

чиглэсэнзаахаргачлалыгзорилгоболгосон.Бидоюутнуудынтуршилтынурчадвар,
лабораторийнсудалгааныарга,

шинжлэхухаанысэтгэлгээ,

бүтээлччадварынсургалтыгхамарсандөрвөншаталсантуршилтынтөслийг
хэрэгжүүлсэн

бөгөөд,

үүний

хүрээнданханшатныфизиктуршилт,

мэдлэгийнхэрэглээнийтуршилт,

системийнзагвартуршилт,

инновацийнтуршилтыгбийболгодог.Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд бид CDIO
инженерчлэлийн боловсролын шинэчлэлд тохирууланPE заах үйл явцыг шинэчлэн
баталсан. Суралцагсад туршилт бүрт зориулж бодож сэтгэх, зохион бүтээх, туршин
хэрэгжүүлэх,
ажиллагаа

ажиллуулан

ашиглах

зарчимыгдагаж

идэвхтэй

явуулдаг.Процессийнүнэлгээньоюутнуудынмэдлэг,

суралцах

үйл

чадварын

үр

дүнгүнэлэхэдашиглагддаг.Багш нар болоноюутны сурлагын дүнг судлахын тулд
багш, PE-гийн сургалтын үр дүнд үндэслэжмэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлтийг
ашиглана.

Энэхүү баримт бичигт бид зорилт, агуулга, шинэлэг загвар, хэрэгжилтийн явц,
түүнчлэн PE курст сургах шинэчлэлийн дараа хийгдсэн үр дүндээ танилцуулав.
Сургалтын үр дүнг оюутны судалгаанд үндэслэж баталгаажуулав.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Физикийн

туршилт,

Хөтөлбөрийн инноваци,

CDIO

инженерийн

боловсрол,

Боловсруулах чадвар
ОРШИЛ
2009 оноос хойш CDIO инженерийн сургалтыг манай их сургуульд нэвтрүүлсэн.
Инженерийн боловсролд шаталсан өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдэж байгаа нь
оюутнуудын практик чадварыг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Бага курсын
инженерийн хичээлийн PE курс нь оюутнуудын практик чадварыг үр дүнтэйгээр
хэрэгжүүлэх боломжтой талбар юм.Тиймээс, PE заах хичээлийг инженерийн
боловсролтой хослуулах, оюутны практик чадварыг хөгжүүлэхэд PE хичээлд бүрэн
дүүрэн хэрэгжүүлэх нь манай их сургуульд шийдэх тулгамдсан асуудал юм.
CDIO инженерчлэлийнболовсрол, концепцинь бодож сэтгэх, зохион бүтээх, туршин
хэрэгжүүлэх, ажиллуулан ашиглахажиллагааны (C-D-I-O) заахаргазүйгээрхэрэгждэг
баихсургуулийнбарилгаугсралт,

[2]

сургалтыншинэчлэлийгманайихсургуульдхэрэгжүүлжбайна.Сургалтынзагвар,
сургалтынаргазүй,

үрдүнгийнүнэлгээнийталаар

PE

сургалтынзагварыгшинэчилсэн.PE-ийнчадавхидсуурилсанзаахаргын
загварыгдэвшүүлж, хичээлзаахдасгалыг PE-д сууриланявуулдаг.
Энэсудалгаандоюутнуудынчадвартсуурилсанболовсруулалтхичээлийнзаахарга
зүйн

систем,

оюутнуудын

C-D-I-O-

ийншинэчлэлийнзагварыгтанилцуулжбайна.Шинэчлэлийндараахиоюутнуудболонб
агшнарынхийсэнсудалгаанызорилго, агуулга, шинэлэгзагвар, хэрэгжилтийнявц,
үрдүнгтанилцуулжбайна.
PE ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН ЗААХ АРГЫН СИСТЕМ

Сургалтынхөтөлбөрньшинжлэхухаан,
инженерийнмэргэжлээрбакалаврынзэрэголгодоглабораторийнсудалгааныаргабар
ил,
туршилтынурчадварыгнэвтрүүлэханханшатныхичээлюм.Коллежийнфизикийнталаа
рхизарчмуудыгсурч,

шинжлэхухаанысэтгэлгээ,

урчадварааашиглансуралцахболомжтой.PEийншинэчлэлийнэхэндбиданхудаатуршилтынаргабарил,

урчадвар,

шинжлэхухаанысэтгэлгээ,

инновацийнухамсар,

чадварзэргийгхаруулсансургалтынчадварыгхөгжүүлэхталааранхлантодорхойлсон.
я

Сургалтынхөтөлб
өр, зорилго

Туршилтынарга, урчадвар,
шинжлэхухаанысэтгэлгээ,Инновацийнухамсарбачадвар

Зорилго
ЧадварТар
иалалт

Байгуулалт
туршилт
систем,
Шинжлэх
ухаан сэтгэх,
Бүрэн
цогц
хэрэглээний
туршилтын ур
чадвар.

Үндсэнтуршилт
ынурчадвар,М
эдээллийндүн
шинжилгээхий
хболовсруулал
тарга.

Шалгах
зарчмуудолонү
зэгдэлКоллеж
Физик,Хэрэглээ
туршилтынурч
адвар,
өгөгдөлболовс
руулалт.

Төслийн
багц

Анхан
шатныФизикт
уршилтууд

Баталгаажуул
алт
ба
Програм
туршилтууд

Системийнзаг
вартуршилтуу
д

Туршилтын
Түвшин

Түвшин 1

Түвшин 2

Түвшин 3

Тухай ойлголт
туршилтын
агуулга, Зургийн
загвар
туршилтын
аргууд,
Асуудлын
чадвар
олох,
шийдвэрлэх,
Шинэлэг
ухамсар,
сэтгэлгээ
ба
чадвар.
Судалгааболон
Инновацитурш
илтууд

Түвшин 4

Зураг 1. PE сургалтын тогтолцооны хамрах хүрээ

Бид зорилгод тулгуурласанPE заах тогтолцоог 1 дүгээр зурагт үзүүлсний дагуу
дахин загварчилсан юм. Сургалтын системд механик, Термомик, цахилгаан
соронзон,

Оптик,

Орчин

үеийн

физикийн

агуулгыг

багтаасан

дөч

гаруй

туршилтуудыг багтаасан. Зарим холбогдох технологи, түүний хэрэглээ нь

туршилтад мөн багтдаг.Систем дэх бүх түвшинд төслийн багц гэж нэрлэгддэг хэд
хэдэн төслийг багтаасан байдаг ба PE туршилт нь 4 түвшинд хуваагдана. Төслийн
багцийн эхний шат нь энгийн туршилтуудаас бүрддэг бөгөөд тэдгээр нь туршилтын
үндсэн ур чадвар, өгөгдлийн шинжилгээ, боловсруулалтын арга барилын чадварыг
эзэмшдэг. Хоёр дахь түвшин нь коллежийн физикийн зарчмуудыг шалгаж,
туршилтуудыг тайлбарлах, туршилтын аргуудыг хайхад хэрэглэж болох мэдлэгийг
шалгах, хэрэглээний туршилт юм. Гуравдахь шат нь системийн загварын
туршилтууд бөгөөд оюутнууд туршилт хийх системийг бий болгох, шинжлэх ухааны
сэтгэлгээ, туршилтын ур чадварыг цогцоор нь ашиглах чадварыг сурталчлах болно.
Дөрөв дэх түвшин нь судалгаа, инновацийн туршилт бөгөөд оюутнуудад туршилтын
агуулгын ур чадвар, туршилтын загварын арга, асуудал тодорхойлох, шийдвэрлэх
чадварууд багтана. Оюутнууд дөрвөн түвшний төслийн багцийггүйцэтгэхдээ PE
сургалтын хөтөлбөрт хүрэх болно.
Зорилгодоо хүрэхийн тулд бид CDIO-ийн хичээлийн хөтөлбөрт нийцүүлэн 3
түвшингийн чадавхийг бий болгох замаар сургалтын стандартыг боловсруулсныг 1
дүгээр хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 1. PE хичээлийн стандартууд

I-түвшний

II-түвшний

стандарт

стандарт
1.1 Физикийн
талаархи үндсэн

1.Техникийн

мэдлэг

мэдлэг болон

1.2 Физикийн

шалтгаан

хэрэглээ ба

III-түвшний стандарт
1.1.1Физикийнонолынүндсэнойлголт
1.1.2 Судалгааныүндсэнтуршилтууд, чадварууд

1.2.1 Хэрэглээнийфизикүндэслэл
1.2.2Инженерийн хэрэглээний концепцибаарга

инженерийн
үндсэн мэдлэг
2. Хувийн
чадвар,
мэргэжлийн
чадвар

2.1 Логик
шалтгаан ба
асуудал
шийдвэрлэх

2.1.1Физикийншинжлэхухааныасуудлуудыгилрүүлж,
илэрхийлэх
2.1.2 Үзэлбаримтлалыгтодорхойлж,
физикзагварыгбийболгодогхуулийгтогтоох
2.1.2. Чанарыншинжилгээбатоонтооцоолол
2.2.1. Туршилтын судалгааны асуудлыг илрүүлэх

болон
хандлага

2.2 Туршилт ба
мэдлэгийн нээлт
2.3 Хувийн чадвар
ба
хандлага

3.
Харилцааны
ур чадвар:
багаар
ажиллах
болон
харилцаа

3.1. Чадвар
Харилцаа холбоо

2.2.2 Туршилт хийх
хайгуулын арга, ур чадвар
2.2.3. Дүн шинжилгээ ба харьцуулалттуршилтын үр
дүн
2.3.1. Логик сэтгэлгээ, шинэлэг ухамсар, этгэлгээ,
чадвар
2.3.2 Идэвхитэй сургалт
2.3.3 Өөртөө зааж, насан туршийн байдлаарсурах
3.1.1 Инженерийн илэрхийлэх чадвар ба шинжлэх
ухааны асуудлууд
3.1.2 Багийн ажлын чадвар,
хамтын ажиллагаа

PE СУРГАЛТЫН ЗАГВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
PE чадавхид суурилсан систем дээр үндэслэн бид PE сургалтад заах арга зүйн
шинэчлэлийг явуулдаг. CDIO инженерчлэлийн боловсрол ба концепт бодож сэтгэх,
зохион бүтээх, туршин хэрэгжүүлэх, ажиллуулан ашиглах (C-D-I-O) сургалтын арга
зүйг ашиглан бид сургалтын үзэл баримтлал, арга, үнэлгээг шинэчилсэн.
Заах аргачлалд багш нь PE төслийн төлөвлөлт, хяналтыг хариуцдаг бөгөөд
оюутнууд бүх төслийг тэргүүлэгч байдаг. Багшийн хичээл эхлэхээс өмнө багш нар
туршилтын төслийн объект, стандартыг төлөвлөж, туршилтын үндсэн үе шатыг
төлөвлөх хэрэгтэй.Оюутнууд туршилтын бэлтгэлийг хийж, туршилтын төлөвлөгөөг
ойлгож, бэлтгэлийн тайланг бичих хэрэгтэй. PE хичээлийн үеэр багш энэ
төлөвлөгөөг оюутнуудад тайлбарлаж, туршилт хийхэд нь тусладаг.
Туршилтынтөслийнчадварынстандартууд

Туршилтынтайлангүнэлэх
Туршилтын
үнэлгээ болон үр
дүнгүүд

Туршилтынүрдүнгшалгах
Чадварынсургалтыгүр дүнг үнэлэх
Баталгаажуулах бэлтгэл

Туршилтынүрдүнгхаруулах(O)
Туршилтын үе
шатуудын
загварчлал

Туршилтхийх (I)
Туршилтынсистемийгтохируулах (D)

Туршилтын
төлөвлөлт

Туршилтынзорилго

Туршилтынчадварынстандартууд

Зураг 2. PE туршилтынтөслийнсургалтынзагвар

Оюутнууд туршилтын системийг байгуулж туршилтаа өөрийн төлөвлөгөөний дагуу
бие даан гүйцэтгэж, дараа нь туршилтын үр дүнг багш нарт танилцуулна.PE
хичээлийн дараа оюутнууд туршилтынхаа явцын дагуу төслийн тайланг бичиж,
өгөгдөл боловсруулах, үр дүнгийн дүн шинжилгээ хийдэг. Сургалт нь сурвалжлага,
оюутны ур чадвар, чадамнийг үнэлдэг. Тиймээс төсөл дээр суурилсан сургалтыг PE
[4-5] заах үйл явцад хэрэглэдэг. Төсөл бүрт оюутнууд C-D-I-O-ийн бүх үйл явцыг
мэдэрч, тэдний ур чадвар, чадварыг идэвхитэй суралцах явцдаа тасралтгүйгээр
сайжруулан сургаж болно.
PE СУРГАЛТЫН ЗААХ АРГЫН ТУРШЛАГА
PE

зорилгодоо

хүрэхийн

боловсруулахдааболовсруулалтын

тулдсургалтын
чадварыг

бүх

шинэ

туршилтуудад

загвар
төслийн

ур

чадварын жагсаалтуудыг хамруулсан. CDIO-ын үе шатуудыгтуршилт бүрт тусгасан.
Бүх шатанд хэд хэдэн гол зорилтуудыг тавьсан бөгөөдүнэлгээний үе шатыг үнэлэх,
холбогдох туршилтын хэрэгцээнд нийцсэн үнэлгээний стандартыг гаргасан. Бүх PE
багш нар хичээлийн туршид багшийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлтэнд шууд
нөлөөлж байсан. Бүх PE оюутнуудхөтөлбөрын загварын дагуу бүх ажлыг байрыг
хийх ёстой..

Хүснэгт 2.RLMO туршилтын төслийн сургалтын төлөвлөгөө

CDIO үе

Зорилт

шатууд

Эзлэх

Үнэлгээний

Төслийн

хувь

стандарт

хөтөлбөр

агуулга

1)Кинематикийн
20%

2)Хэмжилтийн зарчим,
хурд ба хурдатгалын

Туршилтын

электрон

хангалттай,

зохиолын

нарийвчилсан

судалгаа

танилцуулга

2)Бүрэн цогц

1.2.1Хэрэглээний

мэдлэгийн

физикүндэс

арга

Туршилтын
загвар

стандарт

болон

судлах сэдвүүд
хуулиуд

р түвшний

1)Хэвлэмэл

Хичээлийн өмнө

Туршилтын

PE сургалтын 3-

хэрэглээ

Танилцуулга бэлтгэх:

Үйл явцын

3)Туршилтын

2.2.1Туршилтын

1)Туршилтын

баталгаатай,

лавлагаа

судалгааны

нөхцлийн дагуу хурд

оновчтой

асуудлыг

ба хурдатгалыг хэрхэн

загварчилсан

илрүүлэх

хэмжих вэ?

10%

байдал

2) Туршилтын

4)Аман
танилцуулга

алхамууд
3) Туршилтын
параметр
Үйл ажиллагаа:

Хэрэгслүүдийн

1) Багажны үйл

ажиллагааны

Туршилтын

ажиллагааны

чадвар ба

хэрэгэжүүлэ

аргачлалыг судлах. 2)

лт

үйл
ажиллагаа

үйл явцын
загвар

1.2.2
Инженерийн
хэрэглээний
концепцибаарга

хурд ба

6)Туршилтын

1.1.2 Үндсэн

Загварчилсан үйл

хурдатгалын

үйл

туршилтын

явцын дагуу хурд ба

хэмжилтийн

ажиллагаа

судалгаа арга

хурдатгалыг хэмжих.

үр дүн

7)Төслийг

замууд болон

хэрэгжүүлэх

чадварууд

30%

Үзүүлэн: 1) Нэг
Туршилтын

5)Туршилтын

Загварчилж

туршилтыг төлөвлөх:
Кинематик төсөл тус
бүрээр
2) Дээрх туршилтын
төслийн процессыг

буй төслийн
20%

чанар,
туршилтын
үзүүлэн

2.2.2 Туршилт
8) Логик

хийх

сэтгэлгээ

хайгуулын арга,

8) Бие даан

ур чадвар

суралцах

2.3.1 Логик
сэтгэлгээ,

амжилттай, бие

шинэлэг

даасан байдлаар

ухамсар,

гүйцэтгэх

сэтгэлгээ,
чадвар
2.3.2 Идэвхитэй
сургалт

Дүгнэлт хийх, нэгтгэх:
1) Туршилтын өгөгдөл

Туршилтын
дүгнэлт

боловсруулахад

Өгөгдөл

үндэслэсэн үр дүнг

боловсруулах,

гаргана.

дүн

2) Туршилтын алдаа,

шинжилгээний

нөлөөллийн хүчин

20%

оновчтой

зүйлийг судлах.

байдал,

3) Сайжруулсан

багийн

туршилтын арга, үйл

тайлангийн

явц.

чанар

10) Өгөгдөл
боловсруулах,
дүн
шинжилгээ
хийх
11) Бичвэр

2.1.3Чанарын
шинжилгээ ба тоо
хэмжээний тооцоо
2.2.3 Дүн
шинжилгээ ба
харьцуулалт
туршилтын үр дүн

4) Туршилтын
дэлгэрэнгүй тайлан.

Жишээлбэл: Objects Moving Law (RLMO) гэж нэрлэгддэг PE төсөл байдаг.
Сургалтын төлөвлөгөөг хүснэгт 2-т харуулав. Оюутнууд холбогдох даалгавраа
биелүүлэхдээ үе шат бүрт өөрсдийн үзэл бодол, туршилтын загвартай байх
боломжтой болно. Туршилтыг үе шаттайгаар хийж байх үед тэд C-D-I-O-ийн
идэвхтэй суралцах үйл явцыг мэдрэх болно. Туршилтын үеэр багш нар оюутнуудын
туршилт, ур чадварыг тухайн цагт үнэлэх боломжтой. RLMO PE хичээлийн үеэр
зургийн багцыг 3-р зурагт үзүүлэв.

А)Туршилтын
концептын танилцуулга

B)Туршилтын төслийн
загвар

C)
Туршилтынтөслийгхэрэг
жүүлэлт

D)Туршилтын төслийн
үйл ажиллагаа

Туршилтынтөслийннэгдсэн
тайлангийндүгнэлт

Зураг 3. RLMOPE хичээлийн идэвхитэй сургалт

ОЮУТНУУД БОЛОН БАГШ НАРЫН СУДАЛГАА САНАЛ ХҮСЭЛТ
Cүүлийн гурван жилийн хугацаанд бид 2012-2014 оны хичээлийн жилд шинжлэх
ухаан, инженерийн ангийн нийт оюутнуудад PE сургалтыншинэчлэлт, инновацийг
хэрэгжүүлсэн. PE-ийн шинэчлэлийн үр нөлөөг судлахын тулд судалгааг 3-р
хүснэгтэд харуулсан 9 асуултыг судалгаанд ашигласан болно. Хүснэгт 4-т үзүүлсэн
PE болон мэргэжлийн туршилтанд хамрагдсан багш нарын судалгаагүзүүлсэн.
Судалгааг оптоэлектроникийн технологийн коллежид явуулсан ба үүний тархалтын
диаграммыг Зураг 4 ба 5-т харуулав.
Хүснэгт 3.Оюутнуудад зориулсан асуулгын судалгаа
Дугаар

Асуултууд

1

Одоогийн PE заах арга зүй таалагдаж байна уу?

2

Та физикийн онолыг ойлгоход PE сургалт танд туслах болно гэж бодож байна
уу?

3

Туршилтын төслүүдэд идэвхитэй суралцах үйл ажиллагааг явуулахад "Бодож
сэтгэх - зохион бүтээх - туршин хэрэгжүүлэх - ажиллуулан ашиглах " үйл явц
тустай юу?

4

Физикийн зарчмуудыг урьдчилж үзэхэд PE хичээлийн өмнө туршилтын
агуулгыг ойлгож байна уу?

5

Хичээлийг эхэнд нь туршилтын сэдвийн дагуу туршилтын арга, схемийг
загварчилдаг уу?

6

Туршилтын явцад туршилтыг бие даан гүйцэтгэж байна уу?

7

Туршилтын үйл явц болон PE сургалтын дараагаар та сэтгэл хангалуун байна
уу?

Та PE заах арга нь таны оюун ухаанд үр дүнтэйгээр сургалт болж чадаж байна

8

уу?
Та PE заах арга нь өөрийгөө хангалттай орон зайтай болгох боломжтой гэж

9

бодож байна уу?
Тохирох

A. Тийм

хариултыг

B. Нэвтрүүлэхгүй байх

сонгоно уу?

C. Үгүй

Зураг 4. Cурагчдын судалгааны үр дүн

Оюутны судалгааг янз бүрийн курсын 500 орчим оюутнуудад явуулсан. Үр дүн нь
суралцагсдын ихэнх нь PE заах загварыг сайн гэж үздэг бөгөөд тэдний чадварыг
сургахад тусалдаг болохыг харуулж байна. Оюутнуудын талаас илүү хувь нь PE
сургалтанд явагдахад идэвхтэй суралцдаг.
Хүснэгт 4. Багш нарын асуумжийн судалгаа
Дугаар
1

2

Багшийн төрөл
PE сургалтанд
хамрагдсан
багш нар

Асуултууд
Одоогийн PE сургалтын заах арга зүйн талаар та ямар
бодолтой байна вэ?
Та PE заах арга нь сурагчдын оюун ухааны чадварт үр
дүнтэй сургаж болж чадаж байна уу?

Та PE заах арга зүй нь PE хичээлийн зорилгыг

3

биелүүлэхэд илүү сайн арга байж чадаж байна уу?
PE заах арга зүй нь PE хичээлд оюутнуудын сонирхолыг

4

нэмэгдүүлдэг гэж бодож байна уу?
Мэргэжлийн туршилтанд хамрагдсан багш нар 2012-2014

5

оны хичээлийн жилүүдэд оюутнуудын мэргэжлийн
туршилтын хичээлүүдэд илүүтэйгээр сэтгэл ханамжтай
байна уу?
Та 2012-2014оны хичээлийн жилүүдэдоюутнууд шинжлэх

6

ухааны сэтгэлгээний чадварыг мэргэжлийн туршилтын
хичээл илүү сайн үзүүлсэн гэж та бодож байна уу?
Та 2012-2014оны хичээлийн жилүүдэдоюутнуудын

7

туршилтын ур чадварууд илүү сайжирсан гэж үзэж байна
уу?
Тохирох
хариултыг
сонгоно уу?

A. Тийм
B. Нэвтрүүлэхгүй байх
C. Үгүй

Зураг 5. Багш нарын судалгааны үр дүн

Багш нарын судалгаанд PE сургалтын 15 багш, мэргэжлийн туршилтын хичээлийн
20 багш хамрагдсан болно. Үүний үр дүнд багш нар нь сургалтын хөтөлбөрийн
шинэлэг санаачилгуудад эерэг хандлагатай байгаа нь харагдаж байна. PE багш
нарын хичээл заах зүй нь оюутнуудын оюун ухаан, чадварыг үр дүнтэйгээр дайчилж
чаддаг бөгөөд PE хичээлийг зорилгыг илүү сайн биелүүлэх боломжтой. Мэргэжлийн
туршилтын хичээлийн багш нарын талаас илүү хувь нь PE заах арга барилаар
сургасан оюутнуудын шинжлэх ухааны сэтгэлгээний ур

чадвар, туршилтанд

оролцоогүй оюутнуудынхаас илүү байсан гэж үзсэн.
Үр дүн
CDIO инженерчлэлийн боловсролын үзэл баримтлал, арга барилтай хослуулан бид
PE сургалтын загварынсургалтын хөтөлбөрийн загвар, сургалтын арга зүй, үр
дүнгийн үнэлгээг шинэчилсэн. PE сургалтанд ур чадварт суурилсан заах арга зүйг
хэрэглэсэн ба оюутны туршилтын ур чадвар, лабораторийн судалгааны арга,
шинжлэх ухааны сэтгэлгээ, бүтээлч чадавхийг хөгжүүлэхдөрвөн түвшний төслүүд
болоханхан шатны физикийн туршилт, мэдлэгийн хэрэглээний туршилт, системийн
загварчлалын туршилт, инновацийн туршилт тус тус багтана.

Сургалтын явцад оюутнууд туршилтын төслөө сэтгэх, зохион бүтээх, туршин
хэрэгжүүлэх,

ажиллуулан

ашиглах

зарчимаар

идэвхтэй

суралцах

аргаар

гүйцэтгэсэн баявцын үнэлгээг оюутнуудын мэдлэгийн үр дүн болон ур чадварыг
үнэлэхэд ашигласан. Оюутнууд болон багш нарт зориулсан судалгаа нь багш,
оюутнууд PE сургалтын шинэчлэлийн талаар эерэг хандлагатай байгааг харуулж
байна. Оюутнуудын талаас илүү хувь нь PE сургалтын явцад идэвхтэй суралцаж
байсан. Багш нарын ихэнх нь PE сургалтын шинэчлэлийн дараа оюутнуудын
туршилт хийх ур чадвар сайжирсан гэж үзсэн. Тиймээс CDIO 7, 8-р CDIO
стандартууд нь энэ CDIO практикт улам сайжирсан.
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ОЮУТНЫ УР ЧАДВАРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ НЬ - CDIO НЭМЭЛТ АРГАЧЛАЛ УУ,
ЭСВЭЛ ТҮҮНТЭЙ ӨРСӨЛДӨГЧ АРГАЧЛАЛ УУ?

Asa Wikberg Nilsson & Peter Torlind
Инноваци, дизайны тэнхим, “Lulea” Технологийн Их Сургууль, Швед

ХУРААНГУЙ

Оюутнуудын бие даан суралцах

үйл ажиллагааг хөгжүүлэхийн тулд тэд ямар

зорилго өмнөө тавьж, юуны төлөө тэмүүлж байна вэ гэдгийг сайтар ойлгож мэдэх
явдал чухал юм. Тийм ч учраас Швед улсын дээд боловсролын газраас баталж
гаргасан суралцахуйн үр дүнг тус улсад хэрэгжүүлж буй бүх сургалтын хөтөлбөрт
тусгасан байдаг. Гэхдээ эдгээр суралцахуйн үр дүнгүүд нь хэтэрхий хэлбэр төдий,
зарим тохиолдолд сургах болон суралцахуйн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд
багшид ч тэр, оюутны хувьд ч тэр хүндрэлтэй байдаг.Бид CDIO стандартыг
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Швед улсын дээд боловсролын газраас батлан гаргасан
суралцахуйн үр дүнг даган мөрдөх шаардлагатай. Мөн оюутны ур чадварыг
дээшлүүлэхийн тулд тэдний сурах идэвхийг өрнүүлэх, сургах ба суралцахуйн ямар
үйл ажиллагаа хоорондоо уялдаа холбоотой болох, оюутны ямар ур чадварыг яаж
үнэлж дүгнэх талаар багш нарт ойлгуулах нь чухал. Энэхүү өгүүлэлдээ эрдэм
шинжилгээ, судалгааныхаа ажил дээр тулгуурлан, мөн бусад судалгааны ажлууд

болон арга барилуудыг үндэслэн оюутны ур чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх тухай
асуудлыг авч үзлээ. Оюутны хувь хүний болон мэргэжлийн үйлдвэрийн дизайны
инженерийн ур чадварыг тодорхойлж гаргасан бөгөөд энэ нь оюутнуудад өөрсдийн
мэдлэг, чадвар, туршлага болон нийгэмд эзлэх байр сууриа төлөвлөх боломж
олгодог. Мөн багш нарын үнэлгээнд дэмжлэг үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, оюутнууд
суралцахаасаа өмнө юу хийж чаддаг байх ёстой вэ, суралцах явцдаа суралцахуйн
ямар үйл ажиллагаанд оролцох вэ, мөн суралцах явцдаа болон суралцсаны дараа
явцын болон эцсийн үр дүнгийн үнэлгээг хэрхэн гүйцэтгэж байсан бэ гэдгийг
тодорхойлохын тулд оюутны ур чадварын тодорхойлолтыг ашиглаж болно. Мөн
үүнээс гадна нийт хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хичээл тус бүр ямар үүрэг
гүйцэтгэж байна вэ гэдгийг харах боломж олгодог.

ТҮЛХҮҮР ҮГ

Ур чадвар, ур чадварыг хөгжүүлэх, суралцахуйн өөрийн зохицуулалт, суралцахуйн
зорилт, суралцахуйн үр дүн, Стандартууд: 2, 3, 11

ОРШИЛ

Дээд боловсролын хамгийн гол зорилт нь чухам юу вэ?CDIO санаачлага төслийн
гол зорилго нь суралцахуйн өөрийн зохицуулалт хийх замаар өөрсдийн мэдлэг,
чадварыг хөгжүүлэх бүрэн чадвартай биеэ даасан инженер оюутнуудыг бэлдэх
явдал юм. Энэхүү өгүүлэлдээ “Lulea” Технологийн их сургуулийн Үйлдвэрийн
дизайны инженерийн ангийн оюутнуудын суралцахуйн зорилт, үр дүн ямар байх
талаар, мөн инженерийн оюутнуудын шалгуур үзүүлэлтийг хангахын тулд тэдэнд
ямар дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх талаар авч үзлээ. Оюутнуудын бие даан
суралцахуйн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхийн тулд тэд ямар зорилго өмнөө тавьж,

юуны төлөө хичээн суралцаж буйг нь сайтар ойлгуулах явдал чухал юм. (Tinto,
2003). Швед улсын Дээд боловсролын тухай хуульд (1993:100) инженерийн ангийн
оюутнуудын суралцахуйн үр дүн буюу тэд тухайн боловсролыг эзэмшихийн тулд
ямар мэдлэг, чадвар эзэмшиж, ямар шалгуурыг хангасан байх ёстой вэ гэдгийг
тодорхой зааж өгсөн байдаг. Гэхдээ энэхүү суралцахуйн үр дүнд инженерийн ангийн
оюутнууд сургуулиа төгсөх үед ямар ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой талаар
тодорхой зааж өгсөн боловч харин багш нарын хувьд суралцахуйн үйл ажиллагаанд
ямар ур чадварыг багтаах ёстой, мөн ямар байдлаар даалгавар өгч хэрхэн үнэлэх
вэ гэдэг талаар тодорхойлон зааж өгөөгүй байдаг. Суралцахуйн зорилго нь төгсөх
үеийн хамгийн сүүлийн шатанд хамаарна. Зарим оюутнуудын хувьд суралцах
явцдаа тэд ямар амжилтанд хүрээд байна вэ гэдгээ тодорхойлж ойлгоход
хүндрэлтэй байдаг. Шведийн Дээд боловсролын тухай хуулинд заасны дагуу Швед
улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх дээд боловсрол олгох байгууллагууд энэхүү
шаардлагыг хангах ёстой. Одоогийн байдлаар ур чадварыг хөгжүүлэх, бие даасан
суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд хэд хэдэн ажлыг хэрэгжүүлж байна.
Үйлдвэрийн дизайны инженерийн Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр нь 2015 онд
CDIO санаачлага төсөлд нэгдсэн бөгөөд уг санаачлага төсөлд хамгийн анх нэгдсэн
“Lulea” технологийн их сургуулийн дөрвөн хөтөлбөрийн нэг нь болсон юм. Бидний
хувьд Шведийн Дээд боловсролын тухай хуулийн заалтуудыг даган мөрдөхийн
зэрэгцээ CDIO стандартыг хэрэгжүүлж, түүнд тавигдсан шаардлагыг биелүүлнэ
гэдэг бэрхшээлтэй байсан юм. Энэхүү боловсролын шинэчлэлд гар бие оролцож
байгаа багш нар болон тэнхимүүдийн хувьд хууль тогтоомж болон CDIO стандартын
аль алиных нь шаардлагад бүрэн нийцэхээр ямар суралцахуйн үйл ажиллагааг авч
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ, хичээлүүд дээр ямар ур чадварыг үнэлэх нь зүйтэй вэ
гэдгийг сайтар ойлгож мэдэх явдал чухал байна. Үүний зэрэгцээ, бид Үйлдвэрийн
дизайн инженерийн хувьд ямар ур чадвар эзэмшсэн байх ёстойг оюутнуудад
ойлгуулж, тэдгээр ур чадварыг эзэмших хүсэл эрмэлзлэлийг нь өдөөж, тодорхой
мэргэжлийн инженерийн ур чадвар эзэмшиж, түүнийгээ цаашид хөгжүүлэхэд нь
дэмжин туслах шаардлагатай байна.Энэхүү зорилгын үүднээс бид үйлдвэрийн
дизайн инженерийн ур чадварыг тодорхойлж гаргасан бөгөөд энэ нь оюутнуудын
хувьд ч тэр, багш нарын хувьд ч тэр тодорхой ур чадварууд болон тэдгээрийн

шалгуур үзүүлэлтийг авч үзэх, төлөвлөх, үнэлэх ажлын гол суурь нь болох юм.
Энэхүү өгүүлэлдээ бид

ур чадваруудыг тодорхойлон гаргаснаар дараахь

асуултуудад хариу өгөхийг зорьсон юм:


Бие даасан суралцахуйн үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжих вэ, ур чадварыг
хөгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрч болох вэ?



Дараах гурван аргачлал: Шведийн Дээд боловсролын тухай хууль, CDIO
хөтөлбөр болон Үйлдвэрийн дизайны инженерийн ур чадварын тодорхойлолт
зэрэг нь хэрхэн зэрэгцэн оршин тогтнох вэ, эдгээр нь оюутнууд суралцахуйн үйл
ажиллагаагаа өөрөө удирдан зохицуулах явдалд ямар хувь нэмэр оруулах вэ?

ҮЙЛДВЭРИЙН ДИЗАЙНЫ ИНЖЕНЕР

“Lulea” Технологийн их сургуулийн Үйлдвэрийн дизайн ангид орохыг хүсч байгаа
оюутнууд ээнхүү боловсролыг эзэмшсэнээр ямар мэргэжлийн дадлага олж авах вэ,
өөрсдийн ирээдүйн мэргэжлийн практикт ямар үүрэг гүйцэтгэн оролцох вэ гэдэг
талаар тодорхой ойлголтгүй байдаг. Бидний туршлагаас харахад, маш олон
оюутнууд уран зургийн дизайны элемэнтүүдийг сонирхохын зэрэгцээ инженерийн
боловсрол эзэмшихийг хүсч байдаг. Энэхүү хоёр өөр хичээл, сэдэв, практик дадлыг
эзэмшихийн тулд суралцахуйн үйл ажиллагаанд оюутнуудтай хамтран ажиллах
шаардлагатай. Жишээ нь, үйлдвэрийн дизайны ангийн оюутнууд Дүрсийн
судалгааны хичээл үзэхээс гадна мөн Хатуу биеийн механикийн хичээлийн судлах
хэрэгтэй болдог.
Үйлдвэрийн дизайны инженерийн салбар нь үйлдвэрийн дизайн болон инженерийн
дизайнаас тогтдог бөгөөд энэ салбарын оюутнууд загвар дизайн болон инженерийн
практик дадлыг аль алиныг нь эзэмших шаардлагатай. Үйлдвэрийн дизайны
инженер нь мэргэжлийн практикт олон төрлийн салбарыг хөгжүүлэхэд гар бие
оролцдог. Тэд “Т-хэлбэрийн хүмүүс” буюу задлан шинжилгээ хийх өндөр ур
чадвартай, (Т-гийн босоо зураас) байхын хажуугаар мэргэжлийн маш өргөн мэдлэг
чадвартай байх шаардлагатай байдаг. (Т-гийн хөндлөн зураас ) (Amber, 2000).

Мэргэжлийн практикийн хувьд, үйлдвэрийн дизайны инженерүүд (Eder 2008 дагуу)
хэрэглээ болон хэрэглэгчдийн талаарх,

хүн болон шийдлийн хоорондын

харилцааны талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх замаар ирээдүйн шийдлийг бүтээх гол
зорилгыг өмнөө тавьдаг. Энэхүү зорлгодоо хүрэхийн тулд ямар шийдэл нь хүний
үйл ажиллагаанд тус дэм болох вэ гэдгийг сайтар бодож тунгаах замаар оролцогч
талууд болон хэрэглэгчид, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг хангах хамгийн сайн
шийдлийг олж тодорхойлох шаардлагатай. Үүний тулд хэлбэр дүрсийн, гоо зүйн,
хэрэглээний ба эргономик ур чадвараас гадна техникийн үйл ажиллагаа,
үйлдвэрлэл, аюулгүй, найдвартай болон бусад хэд хэдэн хүчин зүйлийг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай гэж Eder
цаашид тодорхойлон хэлсэн байдаг.
Smets , Overbeeke (1994) нар үйлдвэрийн дизайны салбарын ажилтан нь техникийн
болон хэрэглэгч, бүтээгдэхүүний талаар өргөн мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн байна.
Үйлдвэрийн дизайны инженерийн ангийн оюутан нь өөрийн инженерийн ур
чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл Ulrich , Eppinger (2012) нарын
тодорхойлсны дагуу хэлбэр болно хэрэглэгчийн хоорондын харилцааг тусгасан
бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа, зориулалтыг тодорхойлох ур чадвар болон
үйлдвэрийн дизайны ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой. Simon (1969) онд
бичсэнээр, “урлагийн шинжлэх ухаан”-ыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай, өөрөөр
хэлбэл хүмүүсийн хэрэгцээг хангах ирээдүйн шийдлийг гаргах бүтээлч үйл
ажиллагаанд оролцож байгаа ажилчдын ур чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай
байна. Эдгээр ялгаатай практикууд нь

өмнө нь

харилцан уялдаатай хамтран

ажиллах бололцоо байдаггүй байсан байна.
Brännberg,

Gulliksson

болон

Holmgren’s

(2013)

нарын

үзэж

байгаагаар,

инженерүүдийг тэдний боловсрол дээр үндэслэн тодорхойлж болно. Маш олон
төрлийн инженерийн боловсрол олгож байгаа боловч тэдний нэгтгэж байгаа зүлйийг
нь олж тодорхойлох хүндрэлтэй байна гэж тэд үзсэн байна. “Инженер” гэдэг нь
Латин үгнээс гаралтай бөгөөд бүтээх гэсэн утгатай юм. Дизайн гэдэг үг ч мөн Латин
үгнээс гаралтай бөгөөд зохиох, бүтээх гэсэн утгатай юм байна. Эдгээр ойлголтууд
хэдийгээр маш ижил төстэй боловч, зарим мэргэжлийн салбарт адил утгатай

хэрэглэдэг, харин зарим нэг инженерийн салбарт “дизайн” гэдэг нэр томьёог
хэрэглэдэггүй, түүнийг “инженерийн” өөр нэгэн хувилбар гэж үздэг юм байна.
Бидний практикт, дизайн гэдэг ойлголт, ялангуяа Шведэд, эцсийн бүтээгдэхүүний
гоо зүйн илэрхийлэл, бүтээл, загварчлал аль аль нь мөн юм гэж үздэг. (Wikberg
Nilsson, Ericson Törlind, 2015). Cross (2006) энэхүү асуудлыг салбарын хувьд гол
шийдэх ёстой асуудал мөн гэж үзсэн бөгөөд мэргэжлийн аль салбарт ажиллаж
байна вэ гэдгээс үл хамааран дизайны инженер хүн эзэмшсэн байх ёстой хэд хэдэн
чадварууд байна гэжээ. Тэрээр мэдэх, бодох, хийх дизайны аргуудыг санал
болгосон байна. Brown үүнийг хүний хэрэгцээнд нийцсэн дизайнерын аргыг
техникийн хувьд бүрэн шийдсэн бизнесийн стратегитай хамт хэрэглэх арга буюу
“дизайнерийн сэтгэлгээ” гэж томьёолсон байна. (Brown, 2008).

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР ДАХЬ ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦАА
Дараагийн хэсэгт оюутнуудын өөрсдийнх нь тодорхойлж хэлсэнээр болон оюутанд
ямар дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна вэ гэдгийг судалсан судалгаан дээр
үндэслэн оюутнуудын дээд боловсрол эзэмших хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж
өгсөн.

Дэмжлэг тусламжийн талаарх оюутнуудын үзэл бодол

Дээд боловсролын сургалтын чанарыг тодорхойлохын тулд Шведийн дээд
боловсролын газраас “Оюутны толь” судалгааг зохион байгуулдаг. 2007 онд
явуулсан судалгаанд Шведийн их дээд сургуульд сурдаг 11119 оюутан хамрагдсан
байна. Энэхүү судалгаагаар, оюутны мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд
тэдэнд үзүүлж буй дэмжлэг туслалцаа маш сэтгэл гонсойлгосон үзүүлэлттэй байгаа
нь харагдсан байна. Оюутан болон багш хоорондын харилцаа муу байгаа нь энэхүү
судалгааны үзүүлэлтээс харж болно.

“Багш нартайгаа харилцан ярилцсаны үндсэн дээр

та өөрийн ирээдүйн

боловсролын талаар мэдлэгтэй болж чадна. Зөвхөн ингэж харилцан ярилцах үед
оюутан өөрийн юу чаддаг, мэддэгээ бусдад нээн харуулж, мөн бусдын санал бодлыг
ойлгож мэдэх боломжтой болно.
Уг судалгааны асуултанд оюутан хуваарьт хичээлийн цагаас бусад үед багштайгаа
ярилцдаг эсэх, багш нар болон сургуулийн бусад ажилтнуудтай өөрийн ирээдүйн
төлөвлөгөөний талаар санал бодлоо солилцдог эсэх, мөн хичээлд тавигдах
шаардлага, ямар үүрэг хариуцлага хүлээх талаар ярилцдаг эсэх, хичээлээс бусад
сэдвээр багш нартайгаа санал хуваалцдаг эсэх талаар асуултууд багтсан байна.
Оюутнуудын 90 хувь нь хуваарьт хичээлээс гадуур багш нартай маш ховор, бараг
харьцдаггүй гэсэн хариулт өгсөн байна. Мөн тэд ирээдүйд юу төлөвлөж бодож
байгаа тухайгаа бараг ярилцдаггүй гэсэн байна. Оюутнуудын 70 хувь нь хичээлд
тавигдах шаардлага, хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар багш нартайгаа маш ховор,
бараг ярилцдаггүй гэсэн хариулт өгчээ.Зөвхөн 12 хувь нь л багш болон сургуулийн
бусад ажилтнуудтай өөрийн ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар ярилцсан гэж
хариулсан байна.
Мөн уг судалгааны асуултад оюутны ур чадвараа хөгжүүлж дээшлүүлэхэд багш
нарын зүгээс шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг үзүүлдэг эсэх, хичээлээс бусад
асуудлыг шийдэхэд оюутанд тусалдаг эсэх, оюутан хоорондын харилцааг дэмждэг
эсэх, хичээлээс гадуур оюутанд сурах урам өгч дэмждэг эсэх талаар асуултууд
багтсан байна.
“Багш нарын зүгээс үзүүлэх тусламж дэмжлэг нь оюун санааны болон нийгмийн аль
ч хэлбэрийн байж болох бөгөөд энэ нь суралцахуйн үйл ажиллагаанд маш сайн
нөлөө үзүүлдэг. Оюутныг дэмжин тусалснаар тэднийг хүн болж төлөвшихөд маш
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ”. (Student Mirror, 2007 зохиогчийн орчуулга)
Энэхүү судалгаагаар, багш нарын зүгээс оюутнууддаа хичээлээс гадуур асуудлыг
шийдэхэд болон тэднийг өөрсдийн ур чадвараа хөгжүүлэхэд нь тусалж дэмжиж
байсан тохиолдол маш ховор болох нь тогтоогдсон байна.

Дэмжлэг, тусламжийн судалгаа

Оюутанд чанартай сайн боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатай асуудлыг
хамруулсан судалгаагаар дараахь таван нөхцөлийг тодорхойлж гаргасан байна:
хүлээж буй үр дүн тодорхой байх, дэмжлэг, санал хүсэлт, оролцоо, суралцахуй.
Эдгээр асуудлыг дараагийн хэсэгт тодорхой авч үзэх болно.
Багш нар болон сургуулийн зүгээс тухайн оюутан өндөр амжилтанд хүрнэ гэдэгт
бүрэн итгэлтэй найдлага тавьж байгаа тохиолдолд оюутан илүү амжилттай
суралцдаг гэж Tinto (2003) үзэж байна. Сургуулийн зүгээс тухайн оюутанд яг өөрт нь
тусгайлан ямар итгэл найдвар хүлээлгэж байна вэ гэдэг нь оюутанд маш том нөлөө
үзүүлдэг. Tinto-гийн үзэж байгаагаар, оюутны хичээл сурлагад, нийгмийн асуудалд
болон хувь хүнийх нь хувьд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх сургалтын орчин зайлшгүй
шаардлагатай. Ихэнх оюутнууд суралцах явцдаа зарим тодорхой үед илүү их
дэмжлэг туслалцаа авахыг хүсч байдаг. Ялангуяа оюутан болсон хамгийн эхний
жилд тэдэнд тусалж дэмжиж байх ёстой гэж Tinto онцолсон байна. Оюутанд
тодорхой үе шаттайгаар тусламж дэмжлэг үзүүлж байх ёстой боловч тэдэнд өдөр
бүр багш нарын болон сургуулийн дэмжлэг хэрэгтэй байдаг.
Оюутнуудад тус бүрд нь зөвлөгөө удирдамж өгч тусалж дэмжиж байх ёстой гэж Astin
(1984) хэлсэн байна.

Оюутнуудын хувийн гүйцэтгэл ямар байгаа талаар байнга эргэн хянаж, үнэлгээ өгч
байдаг сургалтын орчинд оюутнуудын ур чадвар байнга дээшилж сайжирч байдаг
гэж McHugh, Engstrom,Tinto (1997) нар үзэж байна. Олон хэлбэрээр явцын шалгалт
авч, үнэлгээ өгч байснаар оюутан чухам ямар ур чадварыг сайжруулах хэрэгтэй
байгаа талаар хэрэгтэй мэдээллийг авах боломжтой болдог. Rendon (1994) оюутны
ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд явцын шалгалт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж үзсэн
байна. Biggs,Tang (2011) нар явцын шалгалт буюу суралцахуйн үйл ажиллагааны
явцад авдаг шалгалт нь оюутанд өөрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах боломж олгож,

тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд илүү их бүтээлчээр ажиллах сэдлийг төрүүлж
өгдөг. Шалгалт нь оюутныг зорилгодоо хүрэхийн тулд улам их хичээж ажиллах, бүх
зүйлээ зориулах хүсэл эрмэлзлэл төрүүлэхээр тодорхой шалгууртай, зорилготой
бахй ёстой гэж Ramsden (1993) үзэж байна.
Оюутныг тухайн сургуулийн хүндэт гишүүн хэмээн найрсгаар хүлээн авсан тийм л
сургалтын орчинд оюутны ур чадвар илүү сайн өсч хөгждөг. (Tinto, 2003; Astin, 1984;
Rendon, 1994).
Оюутанд боловсрол олгох үйл ажиллагаанд гар бие оролцож байгаа багш нар,
бусад ажилтнууд, сургуулийн өмнө тавигдах гол зорилго бол оюутны ур чадварыг
дээшлүүлэхийн тулд тэдний идэвхийг улам өрнүүлэх явдал юм. Өөрийн бүхий л хүч
чармайлтаа дайчлан ажилладаг, сургууль дээр ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг, оюутны
байгууллагаас зохион байгуулсан ажилд идэвхтэй оролцдог, зөвхөн хичээл дээр бус
бусад үед ч мөн багш нартайгаа болон бусад оюутнуудтай байнгын харьцаатай
байдаг тийм оюутныг идэвх чармайлттай оюутан гэж нэрлэнэ хэмээн Rendon (1994)
үзсэн байна. Харин хичээл сурлагадаа бага анхаарал тавьдаг, сургууль дээр бараг
байдаггүй, хичээлээс гадуур ажилд идэвхтэй оролцдоггүй, багш болон бусад
оюутнуудтай байнга харилцдаггүй оюутныг идэвх чармайлт муутай оюутан гэнэ.
Ийм оюутнуудын хувьд цаашид сурч чадахгүй болох, суралцахуйн үр дүнгийн
шаардлагыг хангаж чадахгүй болох эрсдэл их байдаг гэж Rendon үзэж байна. Харин
үүний эсрэг идэвхтэй оюутнуудын хувьд тэдэнд сурах бүрэн чадвартай гэдгийг нь
ойлгуулж баталгаажуулах шаардлагатай байдаг. Тэднийг ингэж урамшуулснаар
өөртөө итгэх итгэлтэй болж, тэднийг хүмүүс хүлээн зөвшөөрч, үнэлж байгааг нь
ойлгож мэдэрдэг. Харин оюутнуудыг урамшуулж, урам зориг өгөхгүй бол тэд
бухимдаж, цөхөрсөн байдалтай болж дуугаа хураадаг. Хичээлээс гадуур, гэхдээ
сургалтын

орчинд

бусад

оюутнуудтайгаа,

багштайгаа,

зөвлөхүүдтэй,

мөн

дасгалжуулагч багш нартайгаа ярилцсаны үр дүнд оюутнууд сурах эрмэлзлэлийг
төрүүлэх их урам зориг авч байдаг.

(Rendon, 1994).

Оюутнуудын амжилттай суралцах гол нөхцөлийн нэг нь тэдний суралцахуйн үйл
ажиллагааг дэмжих сургалтын орчин юм. Rendon (1994). Оюутнууд өөрийгөө
хөгжүүлэх болон суралцахуйн үйл ажиллагаандаа илүү их цаг, хүч хөдөлмөрөө

зарцуулж, өөрсдийн боловсролд улам эрчимтэй оролцдог болсноороо тэдний
чадвар улам сайжирч, өөрсдийн олж авч буй боловсролд улам сэтгэл хангалуун
байх болно. Rendon (1994). Суралцах эрмэлзлэлтэй байна гэдэг нь суралцахуйн үйл
ажиллагааны гол цөм нь юм. Өөрсдийнхөө боловсролд идэвхтэй оролцдог оюутан
илүү ихийг сурч чаддаг. Сурах тууштай хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгохын тулд
сургуулийн зүгээс оюутнуудад суралцахуйн гол зорилго болон суралцахуйн үр дүнд
хэрхэн хүрэх талаар таниулан ойлгуулах хэрэгтэй. (Wikberg Nilsson & Gedda, 2013).
Үүний тулд Boekaerts (1999) өөрийн зохицуулалт бүхий суралцахуйн үйл ажиллагааг
боловсролын хамгийн чухал хэсэг гэж тодорхойлсон байна. Энэ нь дотроо
суралцахуйн загваруудыг судлах, мета танин мэдэхүйн болон зохицуулалтын
загварууд, өөрийн буюу зорилгод чиглэсэн зан үйлийн онолыг багтаасан байдаг.
Үүнийг үйл ажиллагааны арга, суралцахуйн үйл ажиллагаа болон өөрийн
зохицуулалтанд нэгтгэж болно. Багш нар болон судлаачид энэхүү гурван түвшинг
суралцахуйн өөрийн зохицуулалтын загварт оруулан нэгтгэж болох юм. Хүмүүс
өөрсдийн нөөц бололцоон дээр тулгуурлан (мэдлэг, бэлэн материал болон бусад
эх сурвалж) юу хийхийгээ, мөн цаашдын зорилгоо (биелүүлэхийг хүсч байгаа
ухамсарт болон ухамсарт бус зорилтууд), бас хандлагаа (тэдний таамаглал, үнэ
цэнэ, чадвар) сонгож тодорхойлдог. Оюутны ур чадварыг хөгжүүлэх, цаашдын
амжилтанд хүргэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг зүйл бол тэдэнд тодорхой заавар
зөвлөмж өгч, дэмжиж туслах явдал юм.

Одоо хэрэгжүүлж буй ажлууд

Оюутнуудын ур чадварыг дээшлүүлж тэднийг дэмжихийн тулд хуульчлан баталсан
болон

хуульчлан

баталгаажуулаагүй

маш

олон

төрлийн

ур

чадварын

тодорхойлолтуудыг авч хэрэгжүүлж байна. Тэдгээрийн заримыг дараахь хэсэгт авч
үзлээ.

Шведийн Дээд боловсролын тухай хууль

Шведийн засгийн газраас Шведийн дээд боловсролын тухай хуулийн хавсарга хэсэг
болох Дээд боловсролын журмыг батлан гаргасан. Энэхүү журмаар дээд
боловсрол, улсын их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг зохицуулж байдаг. Дээд
боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөр тус бүрийн суралцахуйн зорилтыг уг Дээд
болосролын тухай журамд тодорхойлон заасан байдаг. Өөр үгээр хэлбэл, эдгээр
зорилтуудыг харилцан тохиролцох боломжгүй бөгөөд тодорхой их сургуулийн
боловсролын зэрэг авахын тулд энэхүү зорилгыг биелүүлж шаардлагыг хангасан
байх ёстой. Энэ нь өөр өөр шалгуур үзүүлэлт бүхий 3 хэсэгт хуваагддаг: 1. Оюутны
мэдлэг, ойлголт 2. Ур чадвар 3. Хандлага

CDIO хөтөлбөр

CDIO хөтөлбөр нь ирээдүйн инженерүүдийг бэлтгэхэд зориулагдсан шинэ хөтөлбөр
юм. Товчхон хэлбэл уг хөтөлбөр нь сургууль төгссөнийхөө дараа шууд үйлдвэрлэл
дээр гарч ажиллах чадвартай мэргэжлийн биеэ даасан инженерүүд бэлдэх, тэдэнд
зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн.
(Crawley, Malmqvist, Lucas & Brodeur, 2011). Боловсролын шинэчлэл хийх, үнэлгээг
боловсронгуй болгох, мөн уг хөтөлбөрийг цаашид улам сайжруулж боловсронгуй
болгохын тулд CDIO-гийн 12 стандартыг мөрдлөг болгон ажилладаг. Мөн стандарт
тус бүрийн шаардлагыг хэрхэн хангах вэ гэдгийг мөн харуулсан байна.
CDIO санаачлага төслийн дагуу инженерийн боловсролд шийдэх ёстой асуудал
маш их байна. (Cloutier, Hugo & Sellens, 2010) жишээ нь, ирээдүйн бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа болон системийг хөгжүүлэхийн тулд сэтгэх, загварчлан зохион бүтээх,
хэрэгжүүлэх, ажиллуулах ур чадварыг ашиглаж чадах тийм инженерүүдийг бэлдэх,
тийм инженерийн боловсролыг олгох шаардлагатай байна. Эдгээр 12 стандартын
зорилтууд, суралцахуйн үйл ажиллагаа болон үнэлгээ харилцан уялдаа холбоотой

байх ёстой гэж Crawley (2011) онцолсон байна. Үүнийг Biggs, Tang’s (2011) нар
“бүтцийн зохицол” гэж тодорхойлсон байна. Энэхүү 12 стандарт нь инженерийн дээд
боловсролын гол гол асуудлуудад чиглэгдсэн бөгөөд эдгээр асуудлуудыг багш нар
болон

сургуулийн

зүгээс

байнга

харилцан

ярилцаж,

шийдвэрлэж

байх

шаардлагатай. Өнөөгийн инженерийн боловсрол олгох хөтөлбөрүүд нь: оюутны
техникийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд туслах, багаар ажиллах чадвартай болгох, ёс
зүй, хамтын ажиллагаа, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах ур чадвар гэх мэт
хувь хүний болон нийгмийн ур чадварыг хөгжүүлэх, шаардлагатай байна. Энэхүү
хөтөлбөрийн чухал асуудал нь шаардлагатай ур чадварын тодорхойлолтыг дараах
байдлаар гаргах явдал юм: 1. мэдлэг, чадвар (сурахын тулд суралцахуй) 2. хувь
хүний болон мэргэжлийн чадамж (болохын тулд суралцахуй) 3. нийгмийн ур чадвар:
багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвар (хамтдаа байхын тулд суралцахуй)

Alvernо-гийн чадварт-суурилсан хөтөлбөр

АНУ-ын Alverno коллеж нь чадварт-суурилсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 30
гаруй жил болж байна. Тэдний гол зорилго нь оюутнуудад найман цөм чадварыг
эзэмшүүлэхэд

оршдог

бөгөөд

барилга

барихад

тоосго

бүр

чухал

үүрэг

гүйцэтгэдэгтэй нэгэн адил суралцахуйн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, харилцан уялдаа
холбоотой болгохын тулд

тухайн ур чадвар тус бүр чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж

үздэг.
Riordan , Sharkey (2010) нарын бичсэнээр чадварт-суурилсан суралцахуйн
стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн коллеж санал асуулга явуулсан байна. Уг
санал асуулганд оюутны сурах ёстой хамгийн чухал зүйл юу вэ, таны салбарын
хувьд оюутан юуг орхигдуулалгүй сурсан байх ёстой вэ гэсэн асуултууд багтсан
байна. Санал асуулгын үр дүнд тухайн найман цөм ур чадварыг хөгжүүлэх нь зүйтэй
гэж үзсэн бөгөөд эдгээр найман ур чадвар нь бүх хичээлүүд болон бүх салбаруудын
хувьд эзэмшвэл зохих нийтлэг, үндсэн суурь ур чадварууд мөн гэсэн байр суурин
дээр бүгд санал нэгдсэн байна. Ур чадвар тус бүрийг хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтээр

тодорхойлжээ. Alverno сургуулийг төгсөхийн тулд бүх оюутнууд хамгийн багадаа 4р түвшний ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой гэсэн шаардлага тавьдаг бөгөөд
боловсролын хөтөлбөр тус бүрийн хувьд ямар ур чадварыг зайлшгүй эзэмших ёстой
болон, оюутнууд тухайн ур чадварын хэддүгээр түвшинд хүрсэн байх талаар
тодорхой зааж өгсөн байдаг байна. Энэ нь Hakel (1997)-ын үзэж байгаагаар
суралцахуйн зорилгоос шалтгаална: “Та ямар амжилтанд хүрч чадах вэ гэдэг зөвхөн
танаас л шалтгаална. Хэрвээ та өндөр ур чадвартай ажилтан байхыг хүсч байгаа
бол та тэр ур чадварыг эзэмшихийн тулд хичээх хэрэгтэй болно”.
Alverno коллежийн хөтөлбөрийн гол онцлог нь энэхүү хөтөлбөр нэн тэргүүнд
суралцахуйд чиглэгдсэн, харин түүний дараа хоёрдугаарт боловсрол олгоход
чиглэгдсэн байдагт оршиж байна. Үүнд “би үүнийг оюутнуудад яаж заах вэ”,
“оюутнууд үүнд хэрхэн суралцах вэ” гэдэг асуудал урган гарч ирнэ. Hakel (1997)-ын
үзэж байгаагаар, оюутнуудын сурч байгаа зүйл нь яг тэдэнд сургах гэж төлөвлөсөн,
мөн багшийн заасан зүйлээс огт өөр байдаг байна. Ирээдүйн хамгийн гол зорилго
бол оюутнууд ямар ур чадвар эзэмших ёстой вэ гэдгийг нарийвчлан тогтоох, тэд
энэхүү ур чадварыг хэрхэн эзэмших талаар хэлэлцэх, мөн тэд өөрсдийн сурсан
мэдсэн зүйлээ хэрхэн ашиглаж харуулах вэ гэсэн асуудал болоод байна. Hakel-ын
үзэж байгаагаар явцын үнэлгээг байнга хийж байх нь чухал байна. Alverno коллежид
өөрийн үнэлгээ, хамт суралцагсдын үнэлгээ, багшийн үнэлгээ болон гадны үнэлгээг
хийдэг байна. Оюутнууд өөрсдийн хийсэн ажлыг өөрсдөө эхэлж дүгнэдэг бөгөөд,
түүний дараа тухайн ажлыг хамтран суралцагсад болон сургуулийн зүгээс дүгнэж,
мөн гадны дүгнэлт хийн үнэлгээ өгдөг байна. Ингэснээр оюутан бусадтай өрсөлдөх
биш, харин өөрөө өөртэйгөө өрсөлдөнө гэсэн үг юм.

Судалгаа шинжилгээний ажлын товч анкет

Судалгаа шинжилгээний ажлын товч анкет нь эрдмийн зэрэг горилон суралцаж буй
оюутнуудаас эхлээд өндөр ур чадвартай судалгааны ажилтнууд хүртэл бүх шатны
судлаачдын хувьд мэргэжилдээ өсөн дэвжих чухал хэрэгсэл нь болдог. Анх үүнийг

2010 онд Англи улсад гаргаж олонд танилцуулсан бөгөөд судлаачдын хувь хүний
хөгжил болон ирээдүйн ажил мэргэжлээ төлөвлөх, амжилтанд хүрэхэд нь тусалж
дэмжих зорилготой юм байна. Энэ нь судлаачдад тодорхой шалгуурын дагуу
өөрсдийн мэдлэг, чадвар, хувийн зан чанарыг үнэлж дүгнэх боломж олгодог.
Судалгаа шинжилгээний ажлын товч анкет нь тус бүрдээ тав хүртэлх чанарын
түвшингээр үнэлэгдсэн олон хэсгээс бүрддэг. Нийт 63 салбарыг дөрвөн үндсэн хэсэг
болон 12 дэд хэсэг болгон зохион байгуулсан байна. Жишээ нь, D3 Үүрэг даалгавар
ба Үр нөлөөлөл гэсэн дэд хэсэгт боловсролыг дөрвөн өөр ур чадварын түвшингээр
загварчлан гаргасан байна. 1-р түвшинд хүрэхийн тулд, судлаачид хамгийн үндсэн
суурь түвшинд багшлах ажил болон төслийг удирдах ажилд оролцсон байх
шаардлагатай. Харин ур чадварын хамгийн өндөр түвшинд хүрэхийн тулд, тухайн
судлаач боловсролын хөтөлбөрийг удирдах, түүний үнэлгээ болон чанарын
баталгааг хангаж ажиллах, мөн судалгаа шинжилгээний ажил болон боловсролын
хоорондын холбоог дэмжин зөвлөгөө өгөх ёстой. Энэхүү анкетыг судлаачид
интернетээр бөглөж болох ба яг одоо өөрийн ур чадвар ямар түвшинд байгаа,
цаашид ямар түвшинд хүрэхийн тулд хичээн ажиллах ёстойгоо тодорхойлж өөрийн
үнэлгээ хийх боломжтой. Судлаачид анкетан дээр өөрийн сонголтуудыг тэмдэглэх
ба тодорхой ур чадварын түвшинд хүрсэн тохиолдол бүртээ тэмдэглэгээг хийж байх
шаардлагатай. Анкетыг бөглөх явцад судлаач өмнө хандсан хэсэг рүү дахин орж,
тохиргоо хийн, өөрийн тэмдэглэсэн сонголтуудаа өөрчлөх боломжтой. Судлаачид
мөн ямар салбарын ямар ур чадвар эзэмших вэ, үр дүнг нь хэрхэн тодорхойлох вэ,
эзэмшсэн ур чадвараа хэрхэн ашиглаж хэрэгжүүлэх вэ гэх мэт өөрсдийн хэтийн
зорилгоо (тодорхой салбарт болон ур чадварын түвшинд) тодорхойлж болдог.

УР ЧАДВАРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2015 оны эхээр, “Lulea” Технологийн Их Сургуулийн Үйлдвэрийн дизайны
инженерийн боловсрол олгох хөтөлбөрт шинэчлэл хийн CDIO санаачлага төслийг
хэрэгжүүлэх явцад, суралцахуйн зорилго зорилт болон үр дүнг хэрэгжүүлэхэд

чиглэгдсэн багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагааг илүү сайн удирдан
зохион байгуулах шаардлагатай болохыг тогтоосон. Оюутнууд ч тэр, багш нар ч тэр
Шведийн дээд боловсролын тухай журам болон CDIO хөтөлбөрт аль алинд нь хайх
шаардлагагүйгээр инженерийн магистрын боловсрол эзэмшихийн тулд ямар ямар
ур чадвар эзэмших ёстой болохыг ойлгож мэдэж байх ёстой. Багш нарын
суралцахуйн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах, хичээлийн явцын үнэлгээг
боловсруулах, суралцахуйн үр дүнг дүгнэх, тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу
оюутнуудын мэдлэг, чадвар, биеэ авч явах байдал, зан чанарт үнэлгээ өгөх замаар
оюутан сурагчдын суралцахуйн өөрийн зохицуулалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд
туслалцаа дэмжлэг үзүүлж чадах тийм зүйл хэрэгтэй байгааг бид олж харсан юм.
Үйлдвэрийн дизайны инженерийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэг гол
бэрхшээлтэй тал нь зөвхөн нэг тэнхим тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд заах бүх
хичээлийг орох боломжгүй байдаг явдал юм:харин үүний оронд гурван сургууль
Үйлдвэрийн дизайны инженерийн хөтөлбөрийн онцлогийг сайн ойлгохгүйгээр
эдгээр хичээлүүдийн заримыг нь заадаг. Жишээ нь, “Lulea” технологийн их сургууль
бүх инженерийн зэрэг олгох хөтөлбөрийн (сансар судлал, механик инженер,
барилга архитектур, иргэний барилгын инженер, компьютерийн инженер, үйлдвэр
дизайны инженер гэх мэт.) ерөнхий эрдмийн хичээл болох математик, физик, эдийн
засаг, хими гэх мэт хичээлүүдийг заадаг. Эдгээр хичээлүүд өөрсдийнх нь хувь хүний
ур чадварыг хөгжүүлэхэд чухам ямар үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг оюутнууд
ойлгодоггүй. Мөн багш нарын хувьд хөтөлбөр тус бүрд зориулсан суралцахуйн үйл
ажиллагааг явуулах, жишээ татахад хүндрэлтэй байдаг.
Энэ нь үйлдвэрийн дизайны инженерийн салбарт ажиллах бүрэн чадвартай
мэргэжилтэн хүний эзэмшвэл зохих ур чадварын ерөнхий бүтцийг боловсруулж
багш нар болон оюутнуудад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай
байгааг харуулж байна. 2015 онд CDIO санаачлага төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Эдгээр ур чадварыг тодорхойлохын тулд Шведийн дээд боловсролын тухай журам
болон CDIO хөтөлбөр аль алиныг нь сайтар судалж яг онцгойлон үйлдвэрийн
дизайны инженерийн ур чадварыг тодорхойлсон хэсгийг шүүж үзэх шаардлагатай

болсон. Жишээ болгон бид Шведийн дээд боловсролын тухай журмын нэг зорилтыг
тайлбарлая:
“Өөрийн үндэсний болон гадаад хэл дээр өөрийгөө илэрхийлэх ярианы ба бичгийн
чадвартай, өөр өөр бүлгийн хүмүүстэй харилцах чадвартай, өөрсдийн гаргасан
шийдвэрийг ямар мэдлэг, ямар үндэслэл дээр тулгуурлан гаргасан болохыг
тодорхой тайлбарлах, санал бодлоо солилцох чадвартай байх”
Энэхүү зорилт нь оюутан эцсийн шалгалтаа амжилттай өгөхийн тулд ямар ямар ур
чадвар эзэмшсэн байх ёстой вэ гэдгийг биш харин тухайн боловсролыг
эзэмшсэнийхээ дараа ямар ямар ур чадвартай байх ёстой вэ гэдгийг тодорхойлж
өгсөн байна. Энэхүү зорилтод заасан ур чадварыг жагсаавал аман болон бичгийн
харилцааны чадвар, өөр өөр бүлгийн хүмүүстэй харилцах чадвар, Швед болон
Англи хэл дээр өөрийгөө илэрхийлэх чадвар зэрэг багтаж байна. Үүнийг 1-р
Хүснэгтэд харуулсан CDIO-гийн 3.2-р зорилго. Харилцаа - тай харьцуулж болох юм.

Хүснэгт 1. CDIO зорилт 3.1. Харилцаа (Cloutier, Hugo & Sellens, 2010)

3.1

ХАРИЛЦАА

3.1.1 Харилцааны стратеги
3.1.2. Харилцааны бүтэц
3.1.3. Бичгэн харилцаа
3.1.4. Цахим/Мультимедиа харилцаа
3.1.5. График харилцаа
3.1.6. Аман илтгэл
3.1.7. Лавлах, сонсох, харилцан яриа

3.1.8. Хэлэлцээр, тохиролцоо, маргааныг шийдвэрлэх
3.1.9. Сурталчилгаа
3.1.10. Төрөл бүрийн холбоо тогтоох: сүлжээ
CDIO хөтөлбөрт Шведийн дээд боловсролын тухай журамд болон бусад олон өөр
хөтөлбөрт заасан заалтыг хамруулсан байдаг. Тийм ч учраас CDIO хөтөлбөр нь
инженер хүний хувьд үнэ цэнэтэй харилцааны ур чадваруудыг маш сайн
тодорхойлж өгсөн. Түүний тусламжтайгаар боловсролын удирдлагууд болон багш
нар цаашдын багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагаандаа ямар ур чадварыг
эзэмшүүлэх талаар тодорхой ойлголттой болдог. Гэхдээ CDIO хөтөлбөр нь чанар
болон ахиц дэвшлийг үнэлэх тал дээр дэмжлэг үзүүлдэггүй. Харин Alverno
сургуулийн чадварт-суурилсан хөтөлбөрт суралцахуйн зорилт тус бүрд хүрэхийн
тулд өөрийн үнэлгээ хийх хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж өгсөн байдаг.
2-р хүснэгтийг харна уу. Уг хүснэгтэнд аман илтгэл тавих үед өөрийн үнэлгээ хийхэд
зориулагдсан шалгуур үзүүлэлтийг харуулсан байна.
Хүснэгт 2. Харилцааны суралцахуйн зорилтын өөрийн үнэлгээ (Hellertz, 2004)

ХАРИЛЦАА
1. Бичсэн зүйлээ харж уншилгүйгээр, гэхдээ түүний тусламжтайгаар ярих
2. Анхаарал татахуйц байх, агуулгыг тодорхой ойлгуулах, тодорхой сонсогчдод
зориулж тэдэнд тохирох арга барилаар илтгэх, сэдэв хоорондын заагийг тодорхой
хийх, холбогдох эх сурвалжаас эшлэл авах
3. Тодорхой ойлгомжтой үг хэллэг ашиглах, нэр томьёо нь ойлгомжтой байх
4. Мэдээллийг үр дүнтэй дамжуулах, дуу хоолойны чанга сул болон өнгийг
тохируулах, биеийн хэлийг ашиглах, нүдээр харилцах
5. Найруулга, ярианы дуудлага, өгүүлбэрийн бүтэц ашигласан байдал

6. Утга төгөлдөр, үр дүнтэй бүтэц, зохион байгуулалт ашигласан эсэх
7. Эшлэл татсан, жишээ авсан , хувийн харьцуулалт хийсэн байдал
8. Холбогдох мэдээллийн хэрэгсэл ашигласан байдал (OH,PowerPoint, видео гэх
мэт)
9. Зохистой агуулгыг дамжуулах

Бидний гол зорилго бол ямар ур чадварыг үйлдвэрийн дизайны инженер хүн
эзэмшсэн байх талаар оюутнуудад сайтар ойлгуулах, тодорхой зорилтод хүрэхэд
чиглэгдсэн суралцахуйн өөрийн зохицуулалтын стратегийг танилцуулах явдал юм.
Мөн энэхүү ерөнхий бүтцийг тодорхойлсноор багш нар болон оюутнууд ямар ур
чадварыг хэрхэн эзэмших, мөн ямар чанарын үзүүлэлттэйгээр эзэмших ёстой
талаар бүрэн ойлголттой болоход дэмжлэг үзүүлэх юм. 1-р Дүрсэд үзүүлснээр
энэхүү ур чадварын бүтэц нь найман өөр ур чадвараас тогтож байна.

Дүрс 1. Үйлдвэрийн дизайны инженерийн ур чадвар.
Хичээлийн мэдлэг
Шинжлэх ухааны ур чадвар
Загвар гаргах, Хөгжүүлэх
Асуудал шийдвэрлэх
Харилцаа
Төслийн менежмент
Хувь хүний зан чанар
Мэргэшсэн байдал

Оюутнууд, багш нар, төгсөгчдийн дунд ямар ур чадвар хамгийн чухал ач
холбогдолтой болох талаар яриа хэлэлцүүлэг хийсний үндсэн дээр дээрх найман
ур чадварын жагсаалтыг гаргасан болно. 2013 онд анх удиртгал хичээл дээр эдгээр
ур чадварын тодорхойлолтыг хэлэлцэн танилцуулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний
дараа хэд хэдэн үе шаттайгаар хөгжүүлж, дараа дараагийн хичээлүүдэд хэрэгжүүлж
эхэлсэн болно. Энэхүү загварт багтсан ур чадварууд нь дотроо хэд хэдэн шалгуур
үзүүлэлтэнд хуваагдана. Оюутнууд эхний үед дөнгөж эхэлж байгаа шинэхэн сурагч
байсан бол цаашдаа дадлага туршлагатай жинхэнэ мэргэжилтэн болж өсөн дэвжиж
чадна. Хүснэгт 3-д Харилцааны ур чадварын дэд хэсгүүд болон шалгуур
үзүүлэлтүүдийг жагсаасан байна.

Хүснэгт 3. “Lulea” технологийн их сургуулийн Үйлдвэрийн дизайны инженерийн
Харилцааны ур чадвар.

ХАРИЛЦАА
Аман харилцаа
Эхлэн

Ахисан

Шаардлага

суралцагч

түвшний эхлэн

хангахуйц

Ур чадвартай

Мэргэжилтэн

суралцагч
Эмх цэгцтэй

Өөрийн санаа,

Сонсогчид, мөн

Асуултанд

Англи хэл дээр

оновчтой

үзэл бодлыг

нөхцөл

итгэл

итгэл

илтгэх, цаг

итгэл

байдалд

үнэмшилтэй

үнэмшилтэй

баримтлах,

үнэмшилтэй-

тохируулан

хариулах, олон

илтгэх, санал

тохирох

гээр

илтгэх техник

төрлийн

бодлоо

үзүүлэн туслах

илэрхийлэх,

арга барилаа

хүмүүстэй

хамгаалах,

материал

хамгаалах

сонгох,

санал бодлоо

маргах

ашиглах

солилцох

ашиглах
Бичгэн харилцаа

Эхлэн

Ахисан

Шаардлага

суралцагч

түвшний эхлэн

хангахуйц

Ур чадвартай

Мэргэжилтэн

суралцагч
Үндсэн

Олон төрлийн

Ажил, үр дүн,

Сонсогчдод

Англи дээр

загварыг

тайлангийн

аргументыг

зориулж бичгэн

бичгээр

ойлгох,

аргыг ашиглах

тохиромжтой

харилцааны

харилцах

хэрэглэх,

(лабораторийн

аргаар үнэлэх,

бүтэц, агуулга,

форматад

тайлан,

цуглуулах,

форматыг

оруулах

төслийн

боловсруулах

сонгох,

тайлан,дасгал

боловсруулах

ажлын дэвтэр
г.м.)
Харааны харилцаа
Эхлэн

Ахисан

Шаардлага

суралцагч

түвшний эхлэн

хангахуйц

Ур чадвартай

Мэргэжилтэн

суралцагч
Харааны

Харааны

Ажлын явц

Тодорхой

Харааны

харилцааны

харилцааны

болон түүний

зорилтот

харилцааны

үндсэн арга

олон төрлийн

үр дүнгийн

бүлгүүдэд

төрөл бүрийн

техникийг

арга техникийг

харааны

зориулж

техникийг

мэдэх

ашиглах (зураг,

харилцааг бий

харааны

нэгтгэн,

дүрийн тоглолт,

болгох,

харилцааг

мэргэжлийн

физик загвар,

харааны

сонгох,

түвшинд

дуурайх,

хариоцааны

мэтгэлцэх,

итгэлтэйгээр

хөдөлгөөнт

техникт анализ

загварыг гаргах

ашиглах

дүрс)

хийх, мэтгэлцэх

Хүснэгт 4. “Lulea” технологийн их сургуулийн Үйлдвэрийн дизайны инженерийн
Загвар гаргах, хөгжүүлэх ур чадвар.

ЗАГВАР ГАРГАХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ

Шинээр сэтгэж ажиллах
Эхлэн

Ахисан

Шаардлага

суралцагч

түвшний эхлэн

хангахуйц

Ур чадвартай

Мэргэжилтэн

суралцагч
Үндсэн бүтээлч

Өнөөгийн

Шинэ шийдлийг

Нөхцөл байдал

Баг болон

аргуудыг

шийдлүүдийгту

гаргахын тулд

асуудалд

тодорхой

тайлбарлах,

ршиж үзэх,

бүтээлч арга

тохируулан

асуудалд

ашиглах

бүтээлч

техникийг

бүтээлч

тохирсон

аргуудыг

ашиглах

аргуудыг

бүтээлч үйл

сонгох, өөрчлөх

ажиллагааг

ашиглах

зохион
байгуулах,
дэмжлэг
үзүүлэх
Загвар, тест
Эхлэн

Ахисан

Шаардлага

суралцагч

түвшний эхлэн

хангахуйц

Ур чадвартай

Мэргэжилтэн

суралцагч
Онцлог шинж

Онцлог шинж

Хэрэглэгч

Функц болон

Хэрэглэгчийн

чанарыг

чанарыг

төвтэй аргаар

онцлог шинж

ашиглалт

үнэлэхийн тулд

үнэлэхийн тулд

загварыг

чанарыг олж,

хэрэглээг

энгийн

энгийн

бүтээж үнэлгээ

шалгаж, анализ

хангахын тулд

загваруудыг

загваруудыг

өгөхийн тулд

хийн үнэлгээ

загваруудыг

мэддэг,

ойлгодог,

шийдлийг олох

өгөхийн тулд

ашигладаг

ашиглаж

ашигладаг байх

загварыг бүтээх

дизайны

чаддаг байх

төслийг
хэрэгжүүлэх

Энэхүү матрицын гол зорилго нь оюутны бие даан суралцахуйн стратегийг дэмжих
явдал юм. Өөрөөр хэлбэл тэд багшийн оролцоотойгоор буюу оролцоогүйгээр ур
чадварын өөрийн үнэлгээг хийх боломжтой болдог. Энэ нь мөн багш нарын
багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах, үнэлэх ажлыг

дэмждэг. Энэхүү санааг төгсөгчдийн үр дүнгийн стандартыг боловсруулахад
ашигладаг. Сургуулиа амжилттай төгсөж боловсролын зэрэг авахын тулд оюутнууд
хамгийн багадаа 3-р түвшинд хүрсэн байхыг шаарддаг.Энэхүү ур чадварын
тодорхойлолтыг үйлдвэрийн дизайны инженерийн хөтөлбөрт хэрэгжүүлэхэд бидний
гол зорилго оршиж байна.
2015-2016 онд бид энэхүү ур чадварын тодорхойлолтыг гурван хичээлд туршиж
үзсэн бөгөөд оюутнууд үүнийг өөрийн үнэлгээ хийх удирдамж болгон ашигласан.
Оюутнууд дараах санал хүсэлтийг өгсөн байна: “энэ нь надад өөрийнхөө сул талыг
олж мэдэхэд тусалсан”, “энэхүү сурган хүмүүжүүлэх арга нь намайг өөрийгөө улам
хөгжүүлэхэд тусалсан”, “ямар ур чадварыг хөгжүүлэх вэ, яаж суралцах вэ гэдгээ
сайн ойлгоход минь тусалсан” гэжээ. Цаашдаа бид тодорхой ур чадварыг
хөгжүүлэхийн тулд аль хичээл дээр суралцахуйн үйл ажиллагааг явуулах вэ, өөрөөр
хэлбэл тодорхой түвшины ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн элемэнтүүдийг
багтаасан багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагааны талаар оюутан, багш
нартай ярилцаж, хэлэлцэн шаардлагатай байна. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд ур
чадварын өөрийн үнэлгээ, хамтран суралцагсдын үнэлгээ болон багшийн
үнэлгээний суралцахуйн үйл ажиллагаа шаардлагатай. Хичээлийн жилд оюутан
өөрийн ур чадварын явцын үнэлгээг хүлээн авна. Оюутнуудын хувьд өөрсдийн ур
чадварыг хөгжүүлэх явдал хамгийн чухал. Ур чадварыг сургалтын төлөвлөгөө болон
сургалтын удирдамж гарын авлагад тусгаж өгөх шаардлагатай. Ингэснээр оюутнууд
өөрсдөө ямар ур чадвар шаардлагатай байгааг тодорхойлж, багшлахуйн болон
суралцахуйн үйл ажиллагаагаар дамжуулан тэдний ур чадвар хэрхэн хөгжиж байгаа
талаарх мэдээллийг харах боломжтой. Яг одоогийн байдлаар бид үүнийг
хэрэгжүүлэхийн тулд хичээлийн төлөвлөгөөг дэлгэн харуулж танилцуулж байна.
Ингэснээр оюутнууд аль нэгэн багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагаа
өөрсдийнх нь хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэхэд ямар үүрэг гүйцэтгэж байгааг
харж, танилцах боломжтой. Дүрс 2.
Дизайн: Явц ба арга
Энэхүү хичээлд дизайн ба бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх явц, инноваци, бүтээлч үйл
ажиллагаа, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, ашиглалт,хэрэглэгчийн туршлага,

загвар гаргах, хар зураглал гаргах гэх мэт дизайны үндсэн техник зэрэг
багтана.Энэхүү хичээлийг судалснаар та инноваци ба дизайны талаар мэдлэгтэй
болж, харилцаа, төслийн менежмент, дизайн гаргах бүтээх гэх мэт ур чадварыг
эзэмших боломжтой.
Дүрс 2. Хичээлийн төлөвлөгөөтэй танилцсанаар оюутнууд хэрхэн өөрсдийн
эзэмших ёстой ур чадварыг тодорхойлж нэгтгэж байгааг харуулсан байна.
Нэмж хэлэхэд, одоо хэрэглэж байгаа сурах бичиг, хичээлийн материалуудыг
ашиглах ба тухайн багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагааны явцад ямар
амжилтанд хүрч чадсан талаар оюутан өөрийн үнэлгээ хийнэ. Үүний дараа, улирлын
эцсийн шалгалт болох хүртэл тухайн ур чадвараа хэрхэн дээшлүүлэх талаар багш,
оюутнууд хамтран ярилцана. Энэ нь суралцахуйн өөрийн зохицуулалтын стратегийг
хэрэгжүүлэх ажлын гол үндэс суурь нь болно. Оюутнууд тэдний мэргэжлийн
практикт зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг эзэмшихийн тулд анхаарлаа
хандуулан ажиллах бөгөөд тухайн боловсролыг эзэмшихэд суралцахуйн үйл
ажиллагаа ямар харилцан уялдаа холбоотой болохыг ойлгоход хялбар дөхөм
болгож өгдөг.

ДҮГНЭЛТ

Шведийн дээд боловсролын турхай журмын Зорилт 9, CDIO хөтөлбөрийн Зорилт
3.1 болон Ур чадварын тодорхойлолт зэргийг харьцуулан үзэхэд, ур чадварын
тодорхойлолтонд заасан Харилцааны Ур Чадвар нь Шведийн дээд боловсролын
тухай журам болон CDIO хөтөлбөрийн аль алиных нь шаардлагыг бүрэн хангаж
байгаа нь харагдаж байна. Харин хараа, дүрслэлийн ур чадварыг Шведийн дээд
боловсролын тухай журамд оруулалгүй орхигдуулсан, CDIO хөтөлбөрт харилцааны
нэг хэлбэр нь график харилцаа юм гэж тодорхойлсон явдал бидний сонирхлыг
татаж байна. Үйлдвэрийн дизайны инженерийн оюутнуудын хувьд тэдний ирээдүйн
мэргэжлийн практикт хараа, дүрслэлийн ур чадвар зайлшгүй шаардлагатай байдаг.

Тийм ч учраас энэхүү ур чадварыг хөгжүүлэх нь маш чухал юм. Ур чадварын
тодорхойлолт нь оюутнууд болон багш нарыг аль алиныг нь дэмжихээс гадна, Дээд
боловсролын тухай хууль болон CDIO санаачлага төслийн шаардлагыг бүрэн
хангаж чадаж байна. Мөн ур чадварын өөрийн зохицуулалттай суралцахуйн
стратегийг боловсруулахад оюутнуудад тодорхой, шууд дэмжлэг үзүүлдэг.
Өөрийн зохицуулалт бүхий суралцахуйн стратеги нь дээд боловсролын салбарт
чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд дээд боловсролын чанарыг сажруулах, оюутан
амжилттай суралцахад тодорхой хувь нэмэр оруулдаг. Энэ нь тодорхой шалгуур
үзүүлэлтийг ханган үр дүнд хүрэхийн тулд оюутны бие даан суралцахуйн стратегийг
дэмждэг үйл ажиллагаа юм. Дээд боловсрол эзэмшихэд оюутны бие даан
суралцахуйн стратеги чухал үүрэгтэй байдаг боловч бид энэ талаар оюутнуудтайгаа
бараг ярилцдаггүй. Энэхүү Ур чадварын тодорхойлолтыг бие даан суралцахуйн үйл
ажиллагааг дэмжих, багшлахуйн болон суралцахуйн үйл ажиллагааг боловсруулах,
төлөвлөгөө гаргах, мөн оюутны хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадварыг
хөгжүүлэх зорилготой гаргасан. Бие даан суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжсэнээр
оюутнууд өөрсдийн мэдлэг, чадвар, туршлага, нийгэмд эзлэх байр сууриа
тодорхойлох, өөрчлөлт хийх боломжтой болдог. Энэ нь мөн явцын болон улирлын
эцсийн үнэлгээний үндэс суурь нь болдог. Өөр үгээр хэлбэл, тухайн хичээлийг
үзэхээс өмнө оюутан юу хийж чаддаг байх ёстой вэ, хичээлийг судлах явцад
суралцахуйн ямар үйл ажиллагаанд оролцох вэ, хичээл үзэж байх явцад болон үзэж
дууссаны дараа явцын болон эцсийн үнэлгээ хийх зэрэгт тухайн Ур чадварын
тодорхойлолтыг ашигладаг.
Эцэст нь, энэхүү ур чадварын ерөнхий бүтцийг томьёолон гаргаснаар ямар үр дүнд
хүрч чадах вэ гэсэн асуулт урган гарч ирнэ. Энэхүү ур чадварын тодорхойлолтонд
ашиглахад хялбар загварыг ашгиласан тул багш нар болон оюутнуудын хувьд
ойлгож, хэрэгжүүлэхэд амархан байна. Уг ур чадварын тодорхойлолтонд “Lulea”
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хөтөлбөрийн хувь хүний зан чанарын шаардлагуудыг тодорхойлон заасан байна.
Үүнд Шведийн дээд боловсролын газраас тавьсан шаардлагуудыг илүү энгийн
байдлаар тусгаж өгсөн. Мөн хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хичээл тус бүр

ямар үүрэг гүйцэтгэж байгааг харах боломж олгосон. Энэхүү өгүүлэлд тусгасан хоёр
дахь асуудал нь суралцахуйн зорилтын эдгээр олон ялгаатай аргачлалууд хэрхэн
хамт оршин тогтнох вэ гэдэг асуудал юм. Бидний туршлагаас харахад, энэхүү
оюутны ур чадварын тодорхойлолт нь зөвхөн CDIO хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд
төдийгүй, мөн мэргэжлийн практикт зайлшгүй шаардлагатай байгаа ур чадварыг
оюутнуудад эзэмшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Тийм ч учраас, оюутны ур
чадварын тодорхойлолт нь CDIO хөтөлбөрийн эсрэг, өрсөлдөгч аргачлал биш юм
гэж бид үзэж байна.
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ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Åsa Wikberg Nilsson, Ph.D. “Lulea” Технологийн Их Сургуулийн Инженерийн
дизайны сургуулийн Үйлдвэрийн дизайн судлалын тэнхимийн багш. Asa дизайн
загвар гаргах, дизайны аргазүй хичээлийг 15 жил зааж байгаа ба төрөл бүрийн
дизайны ажил хийж гүйцэтгэж байсан 20 гаруй жилийн ажлын туршлагатай.
Сонирхол: дизайны ажилд гол уран бүтээлчээр ажиллах, хамтран оролцох,

суралцахуйн үйл ажиллагаа, дизайны ажилд ашиглаж буй хараа, дүрслэлийн
харилцааг сонирхдог.
Peter Törlind, Ph.D. “Lulea” Технологийн Их Сургуулийн Инноваци,

дизайны

тэнхимийн эрхлэгч. Үйлдвэрийн дизайны инженерийн хөтөлбөрийг хариуцан
ажиллаж байгаа. Одоо хийж буй судалгааны ажил:
Бүтээгдэхүүний инновацийн эхний үе шатууд, хамтын ажиллагаа, бүтээлч сэтгэлгээ.

ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО – CDIO
САНААЧЛАГЫН ҮҮРЭГ
Кристина Эдстроом
Шинжлэх Ухаан Боловсрол Харилцааны Сургууль,
KTH Технологийн Роял Институт

ХУРААНГУЙ
CDIO санаачлага нь юуны өмнө инженерийн боловсролыг цаашид хөгжүүлэх хүчин
чармайлт мөн. Гэхдээ 2016 онд болсон CDIO-н олон улсын 12-р Бага хурал дээр
шинэ түвшинд гарч ирээд байгаа инженерийн боловсролын (EER) судалгааг
явуулах тусгай арга замыг нээж өгсөн. Тус өгүүллийн зорилго нь инженерийн
боловсролын судалгааны салбарт тус судалгааны зорилготой холбоотой ямар ямар
хүндрэл бэрхшээл/шахалт дарамт/ тулгараад байгааг тодруулахад оршино. Энэ нь
боловсролын практик үйл ажиллагааг сайжруулах шинэ мэдлэгийг эрэлхийлээд
байгаа юм уу, эсвэл судалгаа явуулаад л байх нь чухал уу гэдэгтэй холбоотой
асуудал юм.

Ашиг тустай ба эрдэм шинжилгээний шинж чанартай байх гэдэг нь

харилцан би биенээ үгүйсгэдэг шинж чанарууд биш, энэ нь асуудлыг сонгох,
томъёолох болон судалгааны ажлын чанарыг тодорхойлоход тэргүүлэх ач
холбогдолтой асуудал мөн. Энэ асуудлыг авч үзэх нь зүгээр нэг санаа ба хүсэл
мөрөөдлийг хэрэгжүүлдэг зүйл биш, учир нь чанарын тодорхойлолтууд нь мөн хэн
хууль ёсны шүүгч байж болох вэ гэдэг төсөөллөөс гарч ирдэг. Инженерийн
боловсролтой холбоотой хүмүүс ба сонирхогч талуудын бүлэг хүмүүсийн хувьд
бодит үр дагавар бүхий хууль ёс ба эрх мэдлийн нөлөө байдаг. Инженерийн
боловсролын судалгааны хүрээнийхэн энэ бэрхшээлийг ойлгож, шинжлэх ухааны
ба ашиг тустай шинж чанаруудыг хооронд нь ашигтай, үр бүтээлтэйгээр холбож
өгөх

хэрэгтэй

байна.

Инженерийн

боловсролын

судалгааны

хязгаар

ба

стандартуудыг тогтоох чанарын механизм, наанадаж ашиг тустай ч биш, эрдэм
шинжилгээний шинж чанартай ч биш бүтээлүүдийг шахаж гаргах шаардлагатай
байна. Амжилт гэдэг нь нэгэн зэрэг найдвартай, үр ашигтай судалгаа явуулах хууль
эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ гэсэн үг бөгөөд энэ нь үнэн хэрэг дээрээ инженерийн
боловсролыг сайжруулж, академийн хүрээнд тогтвортой ажлын байр бий болгоход
хувь нэмэр оруулах болно. Энэ хэлэлцүүлгийн явцад ИБС-ын/ EER / үйл
ажиллагааны хүрээг тогтооход CDIO хэрхэн хувь нэмэр оруулах болон ИБС нь
CDIO-г хэрхэн бэхжүүлэх тал дээр нотлох баримт гаргаж өгсөн болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ

CDIO санаачлага, CDIO-н олон улсын Бага хурал, инженерийн боловсролын
судалгаа, инженерийн боловсролын хөгжил,судалгааны зорилтууд, мэдлэгийн
салбар, ашигтай шинж чанар.
ОРШИЛ
CDIO санаачлагын талаарх бүтээл нь (Кравли, Малмвист, Остланд Бродэүр ба
Эдстроом, 2014) тасралтгүй баримтжиж, ном, тайлан, бага хурлуудын товхимолд
нээлттэйгээр хэлэлцүүлэгдсээр ирсэн ба

олон улсын сэтгүүлүүдийн рецензтэй

өгүүллүүдээр цөөнгүй хэвлэгдээд байна.

CDIO санаачлага нь инженерийн

боловсролын судалгааг хэлэлцүүлэх шинэ арга замыг тавьж өгсөн учраас энд ИБСын (EER) зорилго ба CDIO санаачлагатай холбоотой байж болох судалгааны мөн
чанарыг авч үзэх нь зүйтэй юм.
Тус өгүүлэлд эхлээд шинээр гарч ирж байгаа инженерийн боловсролын судалгааны
нөхцөл байдал АНУ ба Европт хэр байгааг авч үзсэн бөгөөд энд ямар нэг
хэмжээгээр өөр өөр уламжлал байгааг тодруулж өгсөн. Дараагийн хэсэгт
судалгааны

зорилтуудтай

холбоотой,

суурь

бэрхшээлийг/шахалт,дарамт/ илүү гүн гүнзгий судалж,

уламжлалт

хүндрэл

цаашдын судалгааны

салбарт ашиглаж, судалгаа явуулах тал дээр хийсэн харьцуулсан судалгааны
талаар өгүүлнэ. Хүндрэл бэрхшээлийн хувьд ИБС-ын арга замыг CDIO-д оруулах
үндэслэлүүдийн талаарх саналуудыг боловсруулсан.
ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГАА – ШИНЭ САЛБАР БОЛОХ НЬ
Инженерийн боловсролын судалгаа нь түүхийн хувьд янз бүрийн салбарт явагдаж
байсан, учир нь тус тусдаа эрдэмтэд үүнийг судалгааны сонирхолтой объект хэмээн
үзсээр ирсэн. Одоогоор илүү уялдаа холбоо бүхий эрдэм шинжилгээний салбар
хөгжиж байна; өнөө үед санаачлага инженерийн хүрээнээс өөрөөс нь гарч байна.
ИБС-ы салбарын эрдэм шинжилгээний дэд бүтцийн өсөлт хөгжилд бага хурлууд,
рецензтэй сэтгүүлүүд, мөн

эрдэмтэн багш нар болон PhD-н хөтөлбөртэй

судалгааны төвүүд үүрэг гүйцэтгэж байна. Доор АНУ ба Европод тус салбар хэрхэн
хөгжиж байгаа талаар зарим зүйлийг өгүүлэв.

ИБС АНУ-д
АНУ-д ИБС үнэхээр хөгжиж байгаа нь харагдаж байна. Энд ИБС-г мэдлэгийн салбар
болгох маш сайн зохион байгуулалттай хөдөлгөөн өрнөж байна. Тэдний хүчин
чармайлтыг Америкийн Инженерийн Боловсролын Нийгэмлэгээс (ASEE) хэвлэн
гаргадаг Инженерийн Боловсролын Сэтгүүлд(JEE) хэвлэгдсэн бүтээлээс харж
болно. Энэ нь 2003 онд “эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүл”-ээс “
инженерийн боловсролын эрдэм шинжилгээний судалгааны архивын баримт”
болсон болохыг харуулсан” (Жак Р Лохман, 2003). 2005 онд , ИБС нэрэндээ “
судалгааны сэтгүүл” (Жак Р Лохман, 2005) гэсэн дэд гарчиг нэмж оруулсан. Зорилго
нь

“дэлхий даяар нарийн тодорхой/хатуу чанд/ эрдэм мэдлэгийг дээшлүүлэх

дэлхийн хэмжээний сэтгүүл” болох ба “инженерийн боловсролыг

боловсролын

судалгаагар сайжруулах ” дэлхийн байгууллагыг бий болгох явдал байсан. “Нарийн
тодорхой /чанд хатуу/” гэдэг үгийг хоёр хуудсан дээр найман удаа хэрэглэснээр
сэтгүүлийн таван жилийн стратегийн төлөвөгөөнд (ИБС, 2005) ИБС-г ”шинээр гарч
ирж буй салбар” гэж нэрлэсэн байна. Үндэсний Шинжлэх Ухааны сангийн (NSF)
зүгээс ул суурьтай судалгаа (Габриел, 2005) хийхийг уриалсан бөгөөд тусгай
мэргэжлийн судлаачид, том том судалгааны төвүүд, юуны өмнө PhD –ийн хөтөлбөр
бүхий тэнхимүүдийг ажлаар хангасан. Хагхиги (2005) Пурдью Их Сургууль дээр
PhD-ийн хөтөлбөрийг зарлахдаа ИБС-г “чухал шинжлэх ухааны хүрээнд …
мэдлэгийн шинэ салбар төрлөө” гэж хэлсэн. Үүнээс хойш хэд хэдэн бусад дээд
сургууль PhD хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. ИБС-ы хувьд ҮШУС-ын (NSF) үүрэг асар их.
Ванкат, Уильямс ба Нэто (2014) нарын тэмдэглэснээр 2003 оны ИБС-ийн өгүүллийн
бараг гуравны нэгийг бичсэн АНУ-ын зохиогчид ҮШУС –ийн шагналыг хүлээн авч
байсан бол, 10 жилийн дараа энэ шагнал бүх өгүүлэл дээр хэрэгжих болсон.
Эрхлэгч Лохман (2011) сэтгүүлийн хөгжил нь инженерийн боловсролын хүрээнд
боловсролын судалгааны хурдацтай хөгжилд нөлөөлсөн гэдгийг баталж байна.
Энд, ялангуяа АНУ-н ИБС-аар мэргэшсэн судлаачдыг санхүүжүүлдэг ҮШУС-ын цар
хүрээг харуулж байна. Инженерийн Боловсролын Сэтгүүлийн (JEE) зохиогчийн
бүрэлдхүүн дэлхий нийтийн зохиогчдыг хамрахгүй байна. Жишээлбэл, 2013 оны

эхний өгүүллүүдийн зохиогчдын 88%

нь АНУ-ын зохиогчид байсан (Ванкат ба

бусад, 2014).
Нарийн тодорхой ба мэдлэгийн салбар гэсэн үгүүд 10 жилийн өмнө ИБС-ы хөгжил
хувьслын хувьд маш чухал түлхүүр үгүүд болж байсан (Адамс ба бусад, 2006;
Борего, 2007; Стрийвелер ба Смит, 2006 харна уу). Энэ нь инженерийн шинжлэх
ухаантай (ямар ч бусад) эн тэнцүү хүлээн зөвшөөрөгдөх хүсэл тэмүүллийн дохио
болсон. ИБС нь боловсролын судалгаа гэхээсээ илүүтэй инженерийн салбарын
хөгжлийн үр дүн болж байна. Жишээлбэл, Филдер, Шеппард ба Смит (2005)
судалгааг “нэгдүгээр зэргийн мэдлэгийн салбарын судалгааг тодорхойлох, адилхан
үнэлгээ дүгнэлтийг илэрхийлдэг” гэж үзэж байна. Гэсэн хэдий ч нарийн тодорхой ба
мэдлэгийн салбар гэсэн тодорхойлолт аль аль нь маргаантай ойлголт /концепц/
болж хувирсан. Жесик, Ньюсвандер

ба Борего (2009) нар сонирхогч талын

зөрөлдөөнтэй саналыг мэдлэгийн салбар гэдэг рүү чиглүүлж, салбар гэдэг дээр
илүү зөвшилцөлд

хүрэх хэмжээнд тодорхойлж өгсөн. Дараагийн стратегийн

төлөвлөгөө

2011)

(JEE,

нарийн

тодорхой

ба

мэдлэгийн

салбар

гэсэн

тодорхойлолтыг аль алины нь биш, харин эрдэм шинжилгээний судалгаа гэдэг нэр
томъёог ашиглаж байна. Эхний төлөвлөгөөнд үнэндээ “нарийн тодорхой эрдэм
мэдлэгийг дээшлүүлэх” гэж онцлон тэмдэглэсэн бол одоо үүний нөлөөг нэн тэргүүнд
тавьсан бөгөөд ИБС-г: “дэлхийн инженерийн боловсролд цаг тухайд нь
сайжруулалт хийх зорилготой судалгаа ” гэж тодорхойлсон байна.
ИБС Европд
Европын ИБС нь илүү өргөн цар хүрээг хамардаг. Тогтвортой санхүүжилт хийдэг
агентлаггүйгээр инженерийн боловсролын судалгааны ажилд өөрсдийгөө зориулах
судлаачид цөөн, тоотой хэд л байдаг. Тэхээр нэгдсэн ИБС-ы хөгжил дэвшлийн
хувьд боломж бага гэсэн үг. Шинэ салбарыг дэмжиж, бэхжүүлэхийн тулд Европын
Инженерийн Боловсролын Нийгэмлэг (SEFI) 2008 онд “инженерийн боловсролын
хөгжил дэвшлийн төлөө хамтарсан, эрдэм шинжилгээний материалуудыг судалдаг
Европын инженерийн боловсролын судлаачдын хамтын нийгэмлэг байгуулах ”
зорилгоор ажлын хэсэг ажиллуулж эхлүүлсэн (Колмос, 2008). SEFI-ийн жил бүр

зохиогддог бага хурал дээр ИБС-ы шинэ арга зам 2011 оноос томоохон дэд сэдэв
болсон ( де Грааф, 2014).
Европын Инженерийн Боловсролын Сэтгүүлийг (EJEE) Европын Инженерийн
Боловсролын

Нийгэмлэгийн

(SEFI)

зүгээс

хэвлэн

гаргадаг.

Инженерийн

Боловсролын Сэтгүүлийн (JEE) нэгэн адилаар тус сэтгүүл аажмаар илүү эрдэм
шинжилгээний шинж чанартай болсон (Осорио ба Осорио, 2004), гэхдээ
зорилготойгоор илүү олон зүйлийг хамарч байгаа байр сууриа илэрхийлсээр ирсэн
байна. Редакцийн зүгээс явуулж байгаа чөлөөт хэлэлцүүлгийн бодлогын тухайд “
судлаачид ба мэргэжилтнүүдийг хооронд нь санал солилцуулах” явдал бөгөөд
”тэргүүний практик үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хуваалцахын тулд” үүнд
өргөн цар хүрээ бүхий сонирхогч талуудыг татан оролцуулах явдал юм. Сэтгүүлийн
эрхлэгч де Граафын тэмдэглэснээр (2014) 2012 онд EJEE-ийн өгүүллүүд дунджаар
139 удаа ишлэл татсан байна (JEE-ийн өгүүллүүдийн нэг бүтээл тус бүр 2,7 ишлэл
оруулсан байсан). Де Грааф уншигчидаа ном зохиол хайж байгаа судлаачид
гэхээсээ илүүтэй инженерийн боловсолд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг эрж хайж
байгаа инженер сурган хүмүүжүүлэгчид юм гэж үзэж байна. JEE-н академик
зорилгоос эрс ялгаатай нь EJEE дээрх бодлогоо чанд баримталж, практик үйл
ажиллагаанд оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүнгийн ашиг тустай байдлыг
харгалзан үзэх болно гэж де Грааф олон нийтэд зарласан байна. Бас нэг ялгаа нь
EJEE зохиогчдын бүрэлдхүүн маш өндөр олон улсын шинж чанартай, маш олон улс
орноос бүрддэг Европын хүрээнээс хальсан бөгөөд багагүй хэсгийг Европын бус
зохиогчид эзэлж байна.
Европт EER хамтын нийгэмлэг бий болсоныг ямар нэг хэмжээгээр АНУ-н Атлантын
орнуудыг хамарсан ИБС-нд явагдаж байгаа өөрчлөлт шинэчлэлд өгч байгаа хариу
үйлдэл гэж үзэж болох юм. Хамтын нийгэмлэгүүдийн хооронд санал солилцох
явдал америкийн талаас холбоо тогтоож, салбарыг бий болгох хүчин чармайлтын
үр дүнд эрчимтэй явагдаж байна (жишээлбэл, Финелли, Борего ба Расоулифар,
2015; Жесийк, Борего ба Бедоес, 2010 харна уу). Талуудын зүгээс зохиодог бага
хурлуудад (SEFI ба ASEE) хамтран оролцохоос гадна Инженерийн Боловсролын

Сүлжээний дэлхийн Судалгааны байгууллага (REEN) 2 жил тутамд симпозиум
зохион явуулж байна.
Уламжлалт хүндрэл бэрхшээл
Дээр өгүүлсэн товчхон зүйлсээс харахад ИБС-ы хувьд янз бүрийн сонирхогч
талуудын ашиг сонирхол ба үйл ажиллагаа хичнээн өөр зорилготой, мөн
судалгааны концепцүүдийг маш их ялгаатай байдлаар боловсруулсан болох нь
тодорхой байна. Энгийнээр хэлэхэд ИБС Атлантын далайн нэг хэсэгт эрдэм
шинжилгээний шинж чанартай байхад, нөгөө хэсэгт нь ашиг тустай шинж чанартай
байна.

Судалгааны салбар дахь зарим нэг боломж ба харилцан буулт хийх

аргуудыг илрүүлэхийн тулд одоо бид ИБС-г хийх зорилгуудыг авч үзэх болно. Энэ
бол газарзүйн гэхээсээ илүүтэй суурь асуудал юм. Энэ бол маш өртөг өндөртэй
асуудал, инженерийн боловсролыг судлах хэн бүхэн адилхан л уламжлалт
бэрхшээлийг амсах ба үүнийг байнга хэлэлцэж байх болно. Бид үүнийг ойлгохын
тулд судалж, үүнтэй тулгарч, өөрсдийнхөө ажил ба өөрсдийгөө үүнд зориулах ёстой.
ИБС-г тодорхойлох үндсэн асуудал нь боловсролын практик үйл ажиллагааг
сайжруулах шинэ мэдлэгийг эрэлхийлээд байгаа юм уу, эсвэл судалгаа явуулаад л
байх нь чухал уу гэдэгтэй холбоотой юм.

Ашиг тустай ба эрдэм шинжилгээний

шинж чанартай байх гэдэг нь харилцан би биенээ үгүйсгэдэг шинж чанарууд биш,
гэхдээ ямар зорилгыг нэн тэргүүнд, ямар зорилгыг дараад нь тавих уу гэдгээс
шалтгаалан чанарын тодорхойлолтонд өөр өөр тэргүүлэх асуудлыг тогтоож өгөх
болно.
Энгийнээр хэлэхэд, хэрэв зорилго шинэ мэдлэгийг бий болгох явдал юм бол, энэ нь
ямар нэгэн зүйлийг батлах даалгавар байх бөгөөд гол шалгуур нь үнэн юм.
Нөгөөтэйгүүр, хэрэв зорилго практик үйл ажиллагааны үр дүнг харах явдал юм бол,
ашиг тустай байх гэдэг асуудлыг авч үзэх нь хамгийн чухал байх болно. Энэ нь
чанарын үнэлгээнд нөлөөлнө. Борего ба Берхард нар Borrego and Bernhard (2011)
Алан Ж. Бишопын судалгааны ажлын хоёр уламжлалын хоорондх ялгааг иш татсан
байдаг. Арга дээр үндэслэсэн уламжлалаар бол чанар нь арга зүйг зөв ашиглан,
найдвартай дүгнэлт гаргах явдлаас урган гардаг. Үнэндээ “нарийн тодорхой” гэдэг

нэр томъёог яг утгаар нь хэрэглэдэг, учир нь нарийн тодорхой арга

үнэнийг

баталдаг гэж үздэг. Асуудал дээр үндэслэсэн уламжлалаар бол чанар нь бодит
амьдрал дээр сонирхолтой ач холбогдолтой

асуултуудыг сонгох болон эдгээр

асуудалтай холбоотой чухал баримтуудыг бий болгоход оршдог.
Чанарын ямар ч тодорхойлолт нь хэн үүнийг хууль ёсоор шүүж болох вэ гэсэн
асуудалтай нягт уялдаа холбоотой байдаг. Хоёр зорилгын тэнцвэртэй байдал ба
харилцан хамаарлыг авч үзэх нь зүгээр нэг философийн даалгавар биш юм. Алиныг
нь нэн тэргүүнд тавих вэ гэдэг асуудал хууль эрх зүй ба эрх мэдлийн нөлөө, энэ нь
инженерийн боловсролд байгууллагуудад ажилладаг хүмүүс ба сонирхогч талын
бүлгүүдэд ямар бодит нөлөө үзүүлж байгаатай холбоотой. Хүндрэл бэрхшээл мөн
ИБС хийх судлаачийн хувийн сэдэлтэй холбоотой. ИБС-ы хэтийн төлөвийг
тодорхойлох

зорилготой

хувь

хүн

судлаачийн

хувьд

“бүх

зүйлээ

эрдэм

шинжилгээний ажилд зориулдаг” судлаачаас маш их ялгаатай, учир нь сүүлийн хүн
мэдлэгийн салбараас ихэвчлэн хамааралтай байдаг. Энэ нь мэдээж бүх судалгааны
хувьд сонгодог

асуудал бөгөөд хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн нь дээд боловсролын

хүрээнд, нийгмийг бүхэлд нь хамарч идэвхтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд сүүлийн хэдэн
арван жил судалгааны ажил ба дээд боловсролыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх асуудал
эхний ээлжинд тавигдаад байна. Цаашид бид эдгээр хэлэлцүүлгээс гарсан зарим
нэг ашигтай санаа оноог энд тусгах ба анх удаа авч хэлэлцэж байгаа мэдлэгийн
салбар ба практик үйл ажиллагаан дээр суурилсан судалгааны талаар өгүүлэх
болно.
МЭДЛЭГИЙН САЛБАРТ СУУРИЛСАН СУДАЛГАА
Мэдлэгийн салбарын бие даасан байдал ба чанарын хяналт
Академийн хүрээнд академик судалгаа, боловсрол, дээд түвшний сургалт энэ
бүхний төлөө мэдлэг эрэлхийлэх нь практик дээр мэдлэгийн салбарыг хөгжүүлэхтэй
адил.

Энэ нь чанарын үнэлгээ тухайн мэдлэгийн салбарын мэргэжил

нэгтэнүүдээс/эксперт-шинжээч/ хамааралтай байдагтай холбоотой бөгөөд тэдний
баталгаа нь академийн хяналтан доор байдаг бүх нөөцийг хуваарилах үндэслэл
болдог. Академийн хөрөнгө нь хэвлэгдсэн материал, эрдмийн зэрэг горилох бүтээл,

санхүүжилт, томилолт, эзэмших эрх, тушаал дэвших, шагнал ба урамшуулал зэрэгт
зарцуулагддаг хатуу валют мөн. Ворего (2007) “ нарийн тодорхой инженерийн
боловсролын судлаач” гэдгийг санхүүжилт авч, инженерийн боловсролын сэтгүүл
(JEE) зэрэг сэтгүүлүүдэд бүтээлээ хэвлүүлдэг хүн гэж тодорхойлсон бөгөөд түүний
тайлбарласнаар аль ч тохиолдолд нарийн тодорхой стандартууд нь экспертүүдийн
хяналт ба үнэлгээгээр дамжин хэрэгждэг гэсэн байна. Экспертийн үнэлгээний арга
хэрэгсэл нь “асуудал, арга, хүмүүс ба үр дүнг үнэлэх хүчирхэг механизм байх”
(Гибонс ба бусад., 1994 )үүрэгтэй бөгөөд үр дүн гэдэг нь бүрэн утгаараа мэдлэгийн
салбар мөн. Толь бичигт энэ үгийн хэд хэдэн утгыг өгсөн байдаг: өөрийгээ
илэрхийлэх дүрмийн систем буюу практик үйл ажиллагааны арга, өөрийн хяналттай
байх болон шийтгэх үйлдэл. Энэ бүхнийг мөн академик мэдлэгийн салбарт
хэрэглэдэг. Харви Брукс (1967) : “Хэдийгээр эрдэмтэд суурь судалгааг “чөлөөт” гэж
онцлох дуртай боловч, энэ нь нөгөө утгаараа маш өндөр хэмжээнд бэлтгэгдсэн үйл
ажиллагаа юм. Мэдлэгийн салбарыг тухайн судлаач өөрт нь харъалагдах эрдэм
шинжилгээний хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хангадаг. Судлаачийн асуудал ба
чиглэлийг сонгох сонголт тус байгууллагын нийгмийн баталгаа, бие дааж,
бүтээлчээр сэтгэн бодох чадварт тавигдах шаардлага, мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг
нягт нямбай ашигласан байдал ба бусдын бүтээлд хувь нэмэр оруулсан байдалтай
нягт холбоотой.” хэмээн онцлон тэмдэглэсэн байна. Эцсийн эцэст анхаарал татах
хэмжээнд хүрээгүй гэж үнэлэгдсэн хувь хүмүүсийн бүтээл эх үүсвэр хомс ба хүлээн
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрээгүй шалтгаанаар зайлшгүй сул бүтээлийн тоонд орох
ба үүнд онцгой ач холбогдол өгөхөө болих болно. Энэ бол чанарын мехнизм яг яаж
ажиллаж байгааг харуулж байгаа хэрэг юм. Дээрх хүмүүсээс ангижирч, тэдний тоог
багасгах нь мэдлэгийн салбарын хариуцлага мөн; энэ бол академийн эрх чөлөөг
хуульчилж өгдөг чанарын хяналт юм.
Иймээс ИБС-г мэдлэгийн салбар болгох хүчин чармайлт эцсийн дүнд энэ бие
даасан байдалд хүрэхэд чиглэсэн бөгөөд үүнгүйгээр судлаачид академийн хүрээнд
өөрийн гэсэн статустай болж, хүлээн зөвшөөрөгдөхийн төлөө тэмцэх болно.
Судлаачид академийн орчинд ажиллаж байгаа тохиолдолд мэдлэгийн салбарын
логик систем тэдний ажил мэргэжлийг үндэслэлтэйгээр тодорхойлсоор байх болно.
Академийн хүрээнд мэдлэгийн салбарууд нь “эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрөгдөж,

шагнал урамшуулах хүртэхийн төлөө иргэж ирэх ёстой орон гэр нь юм” (Гиббонс ба
бусад, 1994). Академийн хүрээнд орон гэргүй байх гэдэг нь ИБС-ы хувьд маш
тулгамдсан асуудал юм: “Нийгэмлэгийн [ихэнх] хүмүүс энэ орон гэрийн захад
амьдарч байна. Тэд бол шагнал урамшууллын бүтэцгүй цаасан мөнгөөр амьдардаг
ажилтнууд юм. Хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд орон гэртэй болох цорын ганц арга
зам бол мэдлэгийн салбар гэдэг орон гэртэй болох явдал юм.” (Жесийк ба бусад,
2009). Бодит амьдрал дээр сонирхогч талын дэмжлэг гадны санхүүжилтээс
хамааралтай ямар ч мэдлэгийн салбарын хувьд мөн чухал. Хэрэв хууль журам
алдагдах юм бол, өөрөөр хэлбэл энэ нь хэрэв “бүх зүйлээ эрдэм шинжилгээний
ажилд зориулдаг” судлаачдын хамааралгүй, зааны ясаар барьсан цамхаг мэт байх
юм бол энд нөөц дуусах эрсдэлтэй (де Грааф, 2014). Гэхдээ Гиббонс ба бусад (1994,
х. 23) онцлон тэмдэглэснээр:“Эрдэмтэд яагаад засгийн газар, фирм, сангуудын
санхүүжилтийн стратеги

тэдний мэдлэгийн салбарын одоогийн дотоод, танин

мэдэхүйн бүтцэд тохирох ёстой вэ гэдэг талаар бодит шалтгаан байхгүй болохыг
аль хэдийнээ хүлээн зөвшөөрсөн. Тэд олон жилийн турш өөрсдийн судалгаа хийх
сонирхлоо бусад сэтгүүлүүдийн тохирох хэл дээр орчуулах ажилдаа маш их ур
чадвараа харуулж байна” гэсэн байна.
Мэдлэгийн салбарыг юу тодорхойлдог вэ?
Феншам маш сонирхолтой нэгэн илтгэлдээ шинжлэх ухаан боловсролын
судалгааны хөгжил хувьслын талаар (Феншам, 2004)тайлбарласан байдаг бөгөөд
үүнийг ИБС-тай зэрэгцүүлэн авч үзэж болох юм.Тэрээр мэдлэгийн салбар болох
судалгааны салбарын хөгжил боловсорч гүйцэхэд зориулсан хэд хэдэн үзүүлэлтийг
тодорхойлсон ( Хүснэгт1 хар). Хүснэгт 1. Феншамын боловсролын шинжлэх ухаанд
зориулсан мэдлэгийн салбарын шалгуур (Феншам, 2004).
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Эдгээр шалгуурыг ИБС-нд ашиглаж байгаа Жесик ба бусад (2009) бүтэцийн
шалгуур, өөрөөр хэлбэл тус салбарын академик дэд бүтцүүд хоорондоо таарч
эхлээд байна гэж тэмдэглэсэн байна. Гэхдээ судалгааны шалгуур, жишээлбэл
судалгааны нийтлэг асуултууд, концепцийн ба онолын хөгжил, арга зүй, дэвшил
одоогийнхоос илүү уялдаа холбоо бүхий хүчин чармайлт хэрэгтэй гэсэн санааг
гаргасан байна. Феншамын шалгууруудаас практик үйл ажиллагааны үр дагавар
(шалгуурын үр дүн) дөнгөж хэлэлцэгдэж эхлээд байгаа бөгөөд үүнд илүү гүн гүнзгий
дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна.
Өнөөг хүртэл ИБС дахь чанарын талаарх олон хэлэлцүүлэг нь мэдлэгийн салбарыг
бий болгох, арга дээр суурилсан арга замыг тодорхойлсон аргуудад гол анхаарал
хандуулсаар ирсэн (Борего ба Бернард, 2011). Борего, Дуглас ба Амелинк нар
(2009) шинжлэх ухааны салбарыг хөгжүүлэхийн тулд “судалгааны ажлын чанарыг
үнэлэхэд тохирсон арга, батлах нотолгоо ба стандартууд маш чухал” гэж
судалгааны чухал талбаруудыг тодорхойлохдоо хэлсэн байна. Чанарыг Чанарын
тодорхойлолтонд тавигдах шаардлага нь мэдлэгийн салбарын хил хязгаарыг
тогтоож өгөх гол хүчин зүйл гэдэг нь тодорхой байна.
Аргууд дээр анхаарал хандуулах нь мөн ИБС-ы тухайд зарим нэгэн төсөөллийг
тусган харуулж болох юм. Чанартай аргуудын талаарх ойлголтыг боловсролын
судалгаа явуулж эхэлж байгаа инженерийн факультетын хувьд байхгүй элемент гэж
үзэж байна (Борего, 2007; Кэйс ба Лайт, 2011; Коро-Лжанберг ба Дуглас, 2008). Нэг
үе шатан дээр ИБС-г сургалтын аргуудын хэмжүүр буюу үр дүнгийн “үнэлгээ гэж
үзэж байсан (Олдс, Москал ба Миллер, 2005). Энэ нь багшлах үйл ажиллагаагаа
“болж байна” гэдгийг харуулахыг хүсдэг факультетын хувьд эхний алхам болох
бөгөөд арга зүйн үндэслэлийг хямралын хэмжээнд хүргэдэг. Гэхдээ Стревелер ба

Смидт нар (2006) үүнийг аль хэдийнээ хязгаарлагдмал үзэл бодол гэдгийг
тодорхойлж өгсөн бөгөөд тэд ИБС нь “оюутнууд инженерийн мэдлэгт хэрхэн
суралцаж байгаа тухай үндсэн асуултуудад хариулт өгөхийн тулд” илүү өргөн цар
хүрээтэй зорилго өмнөө тавьдаг болохыг батлан хэлж байна. Де Грааф ба Колмос
нар “эрдэм шинжилгээний судалгааны зорилго бол зөвхөн үнэлэх биш, ололт
амжилт ба алдаа дутагдлын учир шалтгааныг ойлгоход оршино ” гэсэн байна” (Жори
ба Олдс, 2014). Тэд мөн жишиг загварын хэмжүүр нь сэдэвт хамааралгүй мэдлэгийн
тухайд буруу ойлголт өгдөг болохыг тэмдэглэсэн байна, учир нь “нэг ангид
хэрэглэдэг тодорхой аргыг өөр өөр нөхцөл болон өөр өөр багш нартай өөр сургууль
дээр хэрэглэхэд амжилтанд заавал хүрнэ гэсэн үг биш юм. Аргуудын талаарх
хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхийн тулд Бэйлии ба Дуглас нар (2014) чанар нь
эпистомологи буюу танин мэдэхүйн арга замуудаас эхлэх ёстой ба төгс онол,
аргазүй ба аргууд шат дараалан тохирч байж төгс болно гэж баталж байна.
Өнөөг хүртэл чанарын талаарх хэлэлцүүлгүүд судалгааны зорилгод бага анхаарал
хандуулж байна. Тухайлбал, боловсролыг сайжруулах боломжийг чанарын асуудал
гэж үзэх нь ховор байна. Ашиг тустай гэдгийг нилээн нухацтай авч үзэхийн тулд бид
ямар төрлийн судалгаа ашигтай болох талаар нарийн тодорхой ойлголттой болох
хэрэгтэй байна. Сайн боловсруулсан арга зүйн асуудлуудтай харьцуулж үзэхэд
ашиг тустай байдалтай холбоотой шалгууруудыг хэрэгжүүлэхэд илүү түвэгтэй
байдаг. Асуудалд тулгуурласан судалгааны уламжлалд оролцогчдын хамаарал ба
ойлголтын ач холбогдол зэрэг үнэлгээг онцлон авч үздэг. Бернхард ба Бэйли нар
(2013) сургалтын чанарын шалгуурыг ерөнхийд нь (ж нь,онол ба судалгааны асуулт
ба ном зүй, дотоод логик дэс дарааллын талаар мэдээлж), үр дүнгийн чанар (ж нь,
утгын баялаг байдал, хувь нэмэр) ба үр дүнгийн үндэслэл (ж нь, өөртөө нээлт хийх
ач холбогдол, туршлага дээр суурилсан тулгуур, прагматик шалгуур) дэвшүүлэн
тавьж байна. Учир нь эдгээр хэм хэмжээ эрдэм шинжилгээний ба ашиг тустай
чанарыг хамтад нь авч үзэх боломж олгох ба ийм шалгуурууд нь чанарын
асуудлуудыг авч хэлэлцэхэд хүргэж, салбарыг цаашид хөгжүүлнэ.
АШИГЛАХ ТАЛЫГ ХАРГАЛЗАН ҮЗСЭН СУДАЛГАА
Арга 1 ба Арга 2

Гиббонс ба бусад (1994) асуудлын хоёр талын ашиг сонирхлыг ойлгуулахын тулд
ашигтай концепцүүдийг боловсруулсан. ‘Mode 1’ буюу Арга 1 нь тэдний мэдлэгийн
салбарт тулгуурласан логикийн дагуу зохион байгуулсан, уламжлалт шинжлэх
ухааны төгс загварт зориулан зохиосон нэр томъёо юм. Энд “асуудлыг үндсэндээ
академик, тодорхой нийгэмлэгийн эрх ашгийн хүрээнд тодорхойлж, шийдвэрлэдэг”.
Тэхээр амжилтыг “маш сайн гэсэн үнэлгээг тухайн салбарын шинжээчид өгнө” гэж
тодорхойлж болно. Энд судлаач ба практик үйл ажиллагаа хоёрын хоорондын
харилцан холбоог шугаман холбоо гэж үздэг: “нээлт хэрэглээний өмнө байх ёстой”.
Нөгөө (шинэлэг)асуудалд тулгуурласан логикийг Арга 2 гэж нэрлэсэн. Энд
мэдлэгийн бүтээгдхүүн ба хэрэглээг нэгтгэсэн байдаг: “Мэдлэг үнэхээр хэрэглээний
хүрээнд бий болдог бол энэ нь хэрэглээний шинжлэх ухаан биш, учир нь нээлт ба
хэрэглээ тус тусдаа салангид байх боломжгүй, холбогдох шинжлэх ухаан
хэрэглээний хүрээнд тодорхойлсон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бий болдог.” (х.33).
Иймэрхүү асуудалд тулгуурласан судалгаанд мэдлэгийн салбарын

бүтэц

шаардлагатай байдаг, учир нь танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны логик байгаа
асуудлуудыг дагалддаг: “…шийдвэр туршилтын ч, онолын ч бүрдэл хэсгүүдийг
агуулдаг учраас энэ нь маргаангүй мэдлэгт хувь нэмэр оруулдаг, гэхдээ мэдлэгийн
салбарын мэдлэг байх албагүй. Хэдийгээр энэ нь хэрэглээний тодорхой хүрээнээс
гарч ирдэг боловч, мэдлэгийн салбар хоорондын мэдлэг өөрийн гэсэн онцлогтой
онолын бүтэц, судалгааны арга ба практик үйл ажиллагаа явуулах аргаа
хөгжүүлдэг, гэхдээ мэдлэгийн салбарын хүрээнд давамгайлах байр суурь эзлэхгүй
байж болох юм” (х. 4).
Учир юу вэ гэвэл мэдлэгийг бий болгох хоёр хэлбэр хамтдаа байдаг ба цаашид ч
үргэлжлэх болно. Арга 2-рт судлахад сонирхолтой болон хэрэгтэй асуудлууд, арга
барил ба мэдлэгийн бүтээгдхүүн болох оролцогчид, мөн явцын үнэлгээ ба үр дүнд
нөлөөлөх үр дагавар

бүхий мэдлэгийн салбаруудыг нэн тэргүүнд дэвшүүлэн

тавьдаг. Чанар нь зөвхөн үнэний шалгуураар төдийгүй, мөн зохистой байдал ба
ашиг тустай шинж чанараар тодорхойлогдоно.
Ашиг тустай шинж чанар Сонирхогч талын Хэтийн төлөв болох нь

‘Ашиг тустай шинж чанар’ нь судлаачдаас өөрсдөөс нь гадна, судалгааны үр шимийг
хүртэж болох хэн нэгэнд хамаатай бөгөөд энэ нь бусад ашиг сонирхол ба хэтийн
төлөвийн хувьд боломж нээж өгдөг. Судалгааны хөтөлбөрүүдийг илүү өргөн цар
хүрээнд боловсруулж болох ба чанарын хяналтанд мөн бусад сонирхогч талуудыг
хамруулж болох юм. Хэрэв судлаачид судалгааны байгууллагын өмчлөлийн тал
дээр эргэлзэж байгаа бол үүнийг ойлгож болно; энэ нь уламжлалт, академик аргаас
өөр зүйл юм. Үүнийг Жесийк ба бусад (2009)

“судалгаа” (дангаараа) ба “практик

үйл ажиллагаа ба бусад ‘гадаад тэнхимийн бус ажлууд’” гэж нэрлэсэн хоёр
зорилгоор тайлбарлах боломжтой. Хэрэв сургалтын практик үйл ажиллагааг гадаад
арга хэмжээ гэж үзэж байгаа бол ИБС-ы байгууллага хуулв ёсны байдлаа дэмжиж
чадах эсэх нь одоохондоо тодорхойгүй байна. Хэрэглэгдэх байдлыг харгалзан үзсэн
судалгаа нь шугаман прогесс гэхээсээ илүүтэй судалгаа ба боловсруулалтыг
нэгтгэсэн ухаан шаардах ба бид олон төрлийн харилцааг бүтээх ёстой. Хэрэв бид
гаргасан шийдвэр ба оролцоо хэрхэн тохирч болохыг ойлгох юм бол, судалгааны
асуудлууд багасахгүй ба сэдвээс хамаарахгүй болохгүй. Тэхээр танин мэдэхүйн
бүтэц асуудлуудын логикоос гарах ба асуудлууд хам сэдэвт өгөгдөнө. Судалгаа ба
боловсруулалт хоёрын хоорондх хил зааг бүдэг, нэвтрэх чадвартай, нээлт, нэгтгэх
үйл ажиллагаа ба хэрэглээ ороомог хэлбэрээр эргэлдэн өсөж байх ёстой. Маш олон
хязгаарлагдмал бүтээл хэрэгтэй байгаа ба хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой байна,
хязгаарлагдсан хүмүүсийн хувьд ч мөн адил.
АШИГ ТУСТАЙ БА ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫГ
ХОСЛУУЛАХ НЬ
Пастерийн Квадрант
Эрдэм шинжилгээний ба ашиг тустай шинж чанаруудын тэнцвэртэй байдал ба
харилцан холбоо нь хувь хүний болон хамт олны түвшинд философийн ч , практик
үйл ажиллагааны ч асуудал юм.
хязгаарыг

барих

болон

судалгаа

Салбарын тухайд экспертийн үнэлгээ, хил
ба

боловсруулалт

буюу судлаачид

ба

боловсруулагчдын хооронд харилцаа холбоо тогтоох хамаарал байдаг. Хувь
судлаачдын хувьд бэрхшээл дараахь асуулт тус бүр дээр тулгардаг: “юу ашиг тустай

байж болох вэ ” эсвэл “юуг мэдэж болох вэ?” Эсвэл миний бүтээл яаж нэгэн зэрэг
ашигтай ба онолын үндэслэлтэй байж болох вэ? Энэ бүхнийг би анхааралдаа авч
байна уу?
Харви Брукс (1967) “ суурь ба хэрэглээний гэсэн нэр томъёонууд нь эсрэг утгатай
биш. Хэрэглээний зорилгод чиглэсэн бүтээл шинж салбарын концепцийн бүтэц ба
хэтийн төлөв байдалд чухал нөлөө үзүүлдэг гэдэг утгаараа үндсэн, суурь шинж
чанартай. Үүнчлэн судалгаа нь мөн чанарын хувьд хэрэглэгдэж болох боловч,
үүнийг мөн суурь гэж үзэж болно гэсэн үг биш.” гэж нэгэнтээ тэмдэглэсэн байдаг.
Тэрээр практик асуудлуудын талаарх Пастерийн бүтээл концепцийн хувьд шинжлэх
ухааны бүхэл бүтэн шинэ салбарыг үүсгэн байгуулахдаа хэрхэн шинэлэг байсан
болохыг дурьдсан байна. Вруксийн гаргасан санааг боловсруулангаа Стокес (1997)
Пастерийн квадрантыг хэрэглээг харгалзан үзэх болон суурь ойлголтыг эрж хайх
хоёрын уулзвар дээр авч үзсэн (зураг 1). Эдисоны квадрантад тусгай асуудлыг
шийдвэрлэхэд гол анхаарал хандуулдаг ба Стокес “Эдисон хамтран ажиллагсдаа
худалдааны хувьд ашигтай цахилгаан чийдэн бүтээж, нээлт хийснээр гарах
шинжлэх ухааны илүү гүн гүнзгий үр дагавраас хичнээн хатуу чанд барьж
тогтоосонд“ анхаарлаа хандуулсан байна. Содерберг мөн (1967) Эдисон ч, Форд ч
хэрхэн “оюуны чадварлаг байдлын эсрэг, шинжлэх ухааны нарийн тодорхой
байдалд тэвчээргүй ханддаг”-аар/энэ хэсгийг сайн харна уу/ тодорхойлогдож
байсныг дурьдсан байдаг. Борын квадрант бол үндсэн ойлголтыг эрэлхийлж байгаа
суурь шинжлэх ухаан юм. Энэ бол өөртөө зориулсан мэдлэг бөгөөд туйлын зорилго
нь бүх зүйлээ эрдэм шинжилгээний ажилд зориулдаг судлаач юм. Энд урьдчилсан
нөхцөл нь юу вэ гэхээр шинэ мэдлэгийг хэрхэн ашиглаж болохыг хэн нэгэн дараа
нь учры нь олох ёстой болж байна. Энэ бол инновацийн шугаман загвар бөгөөд энэ
нь суурь судалгаанаас эхлэх ба хэрэглээний судалгаа ба боловсруулалт хамт,
дараа нь үйлдвэрлэл болон тархалт явагдана. Шугаман загвараас туршилтын хувьд
өргөнөөр татгалзсаар ирсэн, гэхдээ суурь шинжлэх ухааныг санхүүжүүлэхийн тулд
ширүүн маргааны сэдэв хэвээр үлдсэн (Годин, 2006).

Зураг 1. Пастерийн квадрант (Врукс, 1967; Содерберг, 1967; Стокес, 1997 нарын
бүтээл дээр үндэслэсэн).
Consideration for use- Хэрэглэгдэх байдлыг харгалзан үзэх
Quest for fundamental understanding - үндсэн ойлголтуудыг эрж хайх
High-Их
Low-Бага
Bohr-Бор
Pasteur-Пастер
Use inspired basic research- бүтээлч сэдлээс үүссэн судалгааг ашиглах
Applied research- хэрэглээний судалгаа
Edison, Ford-Эдисон, Форд
Pure basic research- цэвэр суурь судалгаа

Үнэлгээний Хоёр Багцыг дэмжих
Аливаа амжилт дотоод хүчин зүйл болох дотоод хүлээн зөвшөөрөх үйлдэл ба
гадаад хууль журамаас шалтгаалдаг учраас эрдэм шинжилгээний ба ашиг тустай
байх чанарын шаардлагууд үргэлж хамт хэрэглэгдэх болно. Энэ нь бэрхшээл үгүй
болно гэсэн үг биш. Аль аль талын давуу талуудын тэнцвэртэй байдлыг хамгаалах
ёстой ба бид шаардлагуудыг олж харж чаддаг байх ёстой. Жишээлбэл, мэдлэгийн
салбаруудын хувьд өөрсдийн нөөц бололцоог хууль журмын дагуу ашиглахын тулд
ашиг тусын төлөө шаардлага тавих сонирхолтой байдаг. Үүний нэгэн адилаар
нийгэмд эзлэх байр суурь, ажил эрхлэх боломж ба санхүүгээ дээшлүүлэхийн тулд
судалгаагаа жинхэнэ боловсруулалт гэж нэрлэх сонирхол байдаг.
ИБС ямар ч шинэ нийгэмлэгийн сонголт хийх шаардлагатай тулгарч байна.
Салбарыг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн тулд нэвтрэх алхмын ач холбогдол ухаалаг
байх ёстой- гэхдээ хөгжил дэвшлийг хангаж, хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд
стандартуудыг сайжруулж, ялгаж салгах явдлыг дэмжих ёстой. Олон янз, ялгаатай
байх явдлыг санал нийлэхгүй байх шалтгаан гэж үздэг. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр
хүндтэй судлаачид “шинээр орж ирж байгаа судлаачид”-ын “бид үүнийг хийж үзсэн,
бидэнд таалагдсан, оюутнуудад ч мөн адил” гэсэн дүрсэлсэн хэлбэрийн ажлуудад
анхаарлаа хандуулсаар ирсэн (Фелдер ба бусад, 2005). Практик дээр тулгуурладаг
эрдэмтэд нарийн тодорхой гэсэн хатуу чанд тодорхойлолтыг шүүмжилдэг (Фелдер
ба Хадграфт, 2013) ба “хэвлэлийн өндөр шаардлага бүхий стандартуудаас болоод
шинээр судалгаа явуулж байгаа судлаачид хасагдаад байгаад” сэтгэл зовниж байна
(Борего ба бусад, 2009). Судалгааны салбарт ИБС-нд өөрсдийн ажил амьдралыг
зориулдаг, заримдаа боловсролын бусад салбарт харъяалагддаг мэргэжилтнүүд,
мөн орон тооны бус ажилтнууд, жишээлбэл мэдээллийг түгээж, хэрэгжүүлэхэд гол
үүрэг гүйцэтгэдэг инженерийн факультетийн бүрэлдхүүн аль аль нь хэрэгтэй.
Дүгнэж хэлэхэд судалгааны салбарт олон төрөл зүйлийн болон үр бүтээлтэй санал
солилцоход шаардлагатай бүтцийг зохицуулж чадах соёл хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч,
ИБС хувьд зарим нэгэн хил хязгаар ба стандарт тогтоох, наанадаж эрдэм
шинжилгээний ч биш, ашиг тустай ч биш шинж чанартай бүтээлүүдийг шахаж гаргах
чанарын механизм хэрэгтэй байна. ИБС-ы нийгэмлэгийн зүгээс эдгээр хоёр

зорилгын хоорондх бэрхшээлийг ойлгох ёстой ба эдгээрийн хооронд ажил хэргийн
ба үр бүтээлтэй харилцаа тогтоох чухал даалгавар өөртөө өгөх ёстой. Энэ нь тийм
хялбар биш, гэхдээ л үүнийг гүйцэтгэх ёстой. Эс бөгөөс бидэнд тал бүр тийш тарах
эрсдэл тулгарах ба мөнхийн, дотроо нуувчин дотроо байлдсаар байгаад
салбарынхаа хүчийг сулруулах болно. Амжилт гэдэг нь нэгэн зэрэг итгэл
найдвартай ба ашиг тустай судалгаанд зориулсан хууль зүйн орчин бий болгох
явдал бөгөөд ингэснээр энэ нь инженерийн боловсролыг сайжруулахад үнэхээр
хувь нэмэр оруулж чадах ба академийн хүрээнд тогтвортой ажил мэргэжил бий
болгох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
ИБС –нд CDIO-ийн ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ
Хяналтын шалгуур
CDIO санаачлага нь ИБС-ы ажлуудад зориулсан арга зам нээж өгсөн бөгөөд
зорилго нь хүндрэл бэрхшээлийг зохицуулахад хувь нэмэр оруулах явдал юм.
Ингэхдээ инженерийн боловсролыг эрдэм шинжилгээний шаардлагуудын хамтаар
сайжруулахын тулд ашиг тустай ба тулгамдсан шинж чанаруудыг хослуулан авч
үзэх бөгөөд үүний зэрэгцээ CDIO санаачлагын зорилтуудыг дэмжих юм.
Бернхард ба Бейли нарын (2013) урьдчилан гаргасан, 2016 оны CDIO-ийн олон
улсын бага хурал дээр дэвшүүлсэн хяналтын шалгуурын анхны төслийг /ноорог/
эрдэм шинжилгээний ба ашиг тустай шинж чанаруудтай холбоотой асуудлуудыг
тэнцвэржүүлэх зорилгоор боловсруулсан байсан. Хүснэгт 2 харна уу. Гол асуултууд
нь техникийн шаардлагуудтай өнгөцхөн тохирохоос зайлсхийдэг. Жишээлбэл, Арга
зүйн хэсгийн талаар асуухын оронд тэд асуудалд хэрхэн хүрсэн, судалгааны
асуултуудын оронд агуулгыг хэрхэн

бүтээсэн талаар, тодорхой зорилго буюу

асуудлыг хэр дэвшүүлэн тавьсан талаар хангалттай хариулт өгөхийг шаарддаг.
Хүснэгт 2. CDIO-н олон улсын 12-р бага хурал дээр ИБС-нд зориулан боловсруулсан арга
замын хяналтын шалгуур, Турку, Финланд, 2016, 6-р сарын 12-16 (Эдстром, 2015).

Ерөнхий хамаарал



Сэдэв инженерийн боловсролын хүрээний хувьд, тухайлбал CDIO
санаачлагын хувьд тохирсон, ач холбогдолтой, сонирхолтой
болон цаг үеэ олсон байна уу?



Номзүй

Бүтээлийг/өгүүлэл/ холбогдох онол ба бусад ном зохиолоор
баяжуулсан байна уу?

Зорилго ба асуудал



Эдгээрийг сайн ашиглаж чадсан байна уу?



Бүтээлийн зорилго тодорхой эсэх, ямар асуудлыг хөндсөн байна
вэ?

Судалгааны

арга



Энэ нь сонсогчдын хувьд чухал үр нөлөөтэй юу?



Асуудлыг ямар аргаар шийдвэрлэсэн болон баримт нотолгоо г

барил

хэрхэн боловсруулсан байна вэ?


Хязгаарлалтуудад шүүмжлэлтэй хандсан байна уу?



Дүгнэлт нь тогтоосон асуудал эсвэл зорилгодоо нийцэж байна уу?



Шаардлага хангаж байна уу?



Гол санааг хүргэж чадаж байна уу?

Харилцан уялдаа ба



Бүтээл тодорхой, логик дэс дараалалтайболсон байна уу?

тодорхой байдал



Хэсгүүд нь бүтээлд бүхэлд нь нөлөөлж байна уу?



Бүтээлд учир шалтгааныг тайлбарласан байна уу?



Бүтээл сайн бичигдсэн болон хэлний хувьд сонсогчдод тохирсон

Дүгнэлт

байна уу?

CDIO ИБС-г сайжруулахад хэрхэн нөлөөлөх болон эсрэгээрээ ИБС CDIO-д
хэрхэн нөлөөлөх талаар
CDIO ба ИБС хоёрын хооронд хобоо тогтоох нь

аль аль талдаа чухал ач

холбогдолтой. CDIO нь туршлагатай олон хүн, олон янзын институтыг хамарсан,
байнга хөгжин дэвжиж байдаг олон улсын нийгэмлэг бөгөөд CDIO арга барил нь
хамтын ажиллагааны гол зангилаа болно. CDIO-ын олон улсын Бага хурал олон
улсын хэмжээнд туршлагатай, нэн шаардлагатай оролцогчдын анхаарлыг татдаг;
энэ бол ашиг тустай судалгаа хийхийн тулд хэлэлцэх асуудлуудыг зоригтойгоор
боловсруулдаг талбар юм.
CDIO нийгэмлэгт боловсролын шинэчлэлийг дандаа нэн тэргүүнд тавьж, юуны
өмнө практик үйл ажиллагааны зорилгод хүрэхийг эрмэлздэг байсан. Хэдийгээр энэ

нь хэзээ ч цэвэр оюуны эрмэлзэл байгаагүй ч, бид боловсролын хөгжлийн талаарх
ажлыг ихээхэн сониучирхаж, практик үйл ажиллагаанаас суралцахад бэлэн
байгаагаа харуулж хандсаар ирсэн. Инженерийн боловсролын судалгааны хувьд
бид Пастерийн квадрантыг (Зураг 1) хамгийн төгс гэж үзэх нь зүйтэй гэж бодож
байна. Энд практик үйл ажиллагааны ашиг тустай чанар шинэ

ойлголтуудтай

давхцдаг. Хэдийгээр бидний боловсролын хөгжилд хүрэх арга зам маш өндөр үр
дүнд чиглэсэн байдаг ч, өөрөөр хэлбэл Эдисоны квадрантад бид туршлага дээр
суурилсан сургалтын боломжийг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэсэн хэдий ч хамгийн чухал
нь бид хийж үзсэн, бүтээгүй, дахиад л хийж үзсэн, сонирхолтой хичээлүүдийн үр
дүнг харахад хангалттай цаг хугацаа байгаа.
CDIO-ын нийгэмлэг дандаа эдгээр үйл ажиллагаанд хамтарсан дүн шинжилгээ
хийж, туршлага дээр суурилсан мэдлэгийг үнэлж дүгнэх талбар байсаар ирсэн. Жил
тутум зохиогддог бага хурлын бүтээлүүд бидний мэдээллийг архивжуулж, түгээх
хамгийн албан ёсны механизм болсон. ИБС-д хурлаар нэмж оруулсан арга замын
эцсийн зорилго нь

цаашид өөрсдийн боловсролын хөгжилд зориулсан арга

хэрэгслээ нарийсгаж, шинэ хэтийн төлөвийг нэмэгдүүлснээр, өөрсдийн боломжит l
багаж хэрэгслийг баяжуулахад оршино. Энэ нь судалгаанаас олж авсан оюуны
дадлаа практик дээр ашиглах сэдэл төрүүлдэг, ж нь, өмнөх ажил дээрээ үндэслэх,
илүү системтэй үр дүнд хүрэх орон зайг бий болгох,
баримтжуулж, үүнийгээ харилцаанд оруулах

өөрсдийн бүтээлээ

хүсэл эрмэлзлээ дээшлүүлэх үйл

ажиллагаа. Энэ нь биднийг илүү ихийг бүтээж, хууль зүйн нөхцөлийг сайжруулж,
мэдээллийг түгээх явдлыг дэмжихийн тулд илүү найдвартай баримт нотолгоо
гаргахад дэмжлэг үзүүлж болох юм. ИБС-д оролцсоноор хүмүүсийн бүтээл
академийн хүрээнд түлхэц өгөх системтэй тохирч байгаа тохиолдолд тэдэнд урт
хугацааны, ирээдүйтэй нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаж, судалгаагаа боловсруулж
хөгжүүлэхэд түлхэц болж өгөх боломжтой. Бид сонирхолтой хэтийн төлөв ба сурч
мэдэж, ажиллаж амьдрах арга замыг санал болгож болох зарим нэг шинэ
хүммүүсийн анхаарлыг татаж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна.
Гэхдээ бид ИБС-нд, өөрсдийн үйл ажиллагаанд шинэ алхам нэмэн оруулж байгаа
нь инженерийн боловсролын хөгжлийг ямар нэгэн хэмжээгээр багаар үнэлж байна

гэсэн үг биш юм. Судалгааг өмнө нь, боловсруулалтаас дээгүүр тавьдаг шат
дараалсан, шугаман сэтгэхүйгээс салах хэрэгтэй. Бид бусдын санааг өөрийн болгох
гэж судалгаа хийдэггүй; бид судалгааг өөрсдийн амин чухал зорилгоо биелүүлэхийн
тулд хийдэг.
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CDIO санаачлагыг үүсгэн байгуулагч гишүүдийн нэг юм. Тэр

судалгаандаа инженерийн боловсролын шинэчлэлийн “яагаад”, “юу” ба “яаж” гэсэн
асуудлуудад шийдвэрлэх ач холбогдолтой аргуудыг чухалчлан авч үздэг. Кристина
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тэргүүлэгч, ИБС-ы шинэ арга замын талаарх ажлыг хариуцдаг хүн юм.
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СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙН БЭЛТГЭЛ АНГИЙН
ЗАГВАР, ПРАКТИК
Н. М. Фужики, Ё. Хаяакава, С. Чиба, Я. Кашиваба, А. Такахаши, Х. Кобаяши, Т.
Сузуки
Үндэсний технологийн Институт, Сэндай Коллеж, ЯПОН

ТОВЧ АГУУЛГА
Өнөөдөр залуу оюутнууд шүүмжлэлтэй сэтгэлгээ, уян хатан дасан зохицох,
суурь чадамж, мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Бидний санал болгож буй А 3 гэж
нэрлэдэг шинэ сургалтын систем (Ахицтай, Идэвхтэй, Бие даасан) нь сургалтын
тогтолцоог дэмжихийн тулд оюутнуудыг идэвхтэй, бие даан сурах хандлагатай
болгохоос гадна багш нарын хичээлийн ачаалал бууруулах зорилготой байна. Энэ
системийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд эхний жилийн оюутнуудад зориулсан
шинэ хөтөлбөрийг бий болгосон. Хөтөлбөрийг зохиохдоо оюутнуудын сургалтын
идэвхтэй байдлыг дэмжих, ерөнхий ур чадвар, суурь мэдлэгийн үндэс суурийг бий
болгоход анхаарсан болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Идэвхтэй суралцах, Суурь чадвар, Шүүмжлэлтэй, бүтээлч сэтгэлгээ, Дэлхийн ур
чадвар, Шинэ үе, Оршин тогтнох чадвар, Асуудалд суурилсан сургалт, Төсөлд
суурилсан сургалт, Урьдчилсан анги, Стандарт 7,8
ОРШИЛ
Өнөөдөр даяарчлал, нийгэм, эдийн засгийн цогц бүтэц, зохион байгуулалт, дэлхийн
ур чадвар, эрчимтэй технологи хөгжил биднээс манай боловсролыг загварыг эрч
өөрчлөхийг шаардаж байна. Ийм өөрчлөлт хийснээр залуу үе өнөөдрийн хурдан
өөрчлөгддөг цогц байдалд дасан зохицоход тус болно. Японы Эдийн засаг
Худалдаа, Аж үйлдвэрийн яам хөдөлмөрлөж буй хүмүүсийн үндсэн мэдлэг
чадварыг санал болгосон. Үүнд 3 чадамж, 12 чадварын хүчин зүйлс зэрэг багтаж,
XXI зууны оршин тогтнох чадвар болж байна. (Зураг 1). 2014 оны 12 сард Японы
Боловсрол, Соёл, Спорт, Шинжлэх ухаан, Технологийн яамнаас ирүүлсэн шинэ
үеийн дээд боловсрол сайжруулах тайланд оршин тогтох чадвар болон ач
холбогдлыг онцолж тусгасан (үүнд нь бүтээлч сэтгэлгээ, дүгнэлт хийх чадвар,

өөрийгөө илэрхийлэх, идэвхтэй сургалтын хэв маяг, боловсролыг хэрэгжүүлэх гэх
мэт) байна.

Зураг 1. Хөдөлмөрлөж буй хүмүүсийн үндсэн чадамжуудын тодорхойлолт, Японы
Эдийн засаг, Худалдаа, аж үйлдвэрийн яам, 2006
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүний үндсэн чадамж
2006 оны 02 сард Японы Эдийн засаг, Худалдаа аж үйлдвэрийн яамнаас орон нутгийн ажлын
байранд олон янзын хүмүүсийн хамтдаа ажиллахад шаардагдах“Хөдөлмөр эрхэлж буй
хүний үндсэн чадамж” гэсэн үндсэн чадваруудыг тусгаж өгсөн байна. Энэ нь дараах 3
чадвар (12 чадамжийн хүчин зүйлүүд) их сургууль болон бизнесийн оюуны чадавхийн хороо.
(Удирдсан Проф. Ясуо Сува, Хосей Их сургууль)
3 чадамж /12 чадамж
Урагшлах чадвар (үйлдэл): - Урагшлах чадваргүй, амжилтанд хүрээгүй ч гэсэн үйлдэл хийх
чадвар
Санаачлагатай: идэвхтэйгээр шинийг санаачлах чадвар
Нөлөөлөх чадвар: бусдад нөлөөлөх болон бусдыг татан оролцуулах
Гүйцэтгэх чадвар: зорилго тавьж, итгэл үнэмшилтэй байх чадвар
Бодох чадвар (сэтгэлгээ) – асуулт асуух, бодох чадвар
Асуудлыг илрүүлэх чадвар –асуудалд дүн шинжилгээ хийх чадвар
Төлөвлөх чадвар - асуудлыг шийдэх журмыг боловсронгуй болгох, бэлтгэх чадвар
Бүтээлч байдал –шинэ үнэлэмжийг бий болгох чадвар
Нэг баг болж ажиллах чадвар (багаар ажиллах)
Зорилгодоохүрэхийнтулдтөрөлбүрийнхүмүүстэйхамтранажиллахчадвар Мессеж илгээх чадвар –үзэл бодлоо тодорхой илэрхийлэх чадвар
Анхааралтайгаар сонсох чадвар – бусдын санаа бодлыг анхааралтайгаа сонсох чадвар

Уян хатан байх –өөр үзэл бодлыг таатайгаар хүлээх авах
Нөхцөл байдлыг ойлгох чадвар – өөрийн эргэн тойрон байгаа хүмүүстэй харилцан
ойлголцох чадвар
Дүрэм болон журмыг хэрэглэх чадвар – нийгмийн хариуцлага хүлээх болон бусдын өмнө
амласандаа хүрэх чадвар
Стресс хянах чадвар – стрессийн шалтгааныг шийдэх чадвар

Үндэсний

Технологийн

Дээд

сургуулиудаас

төгсөжбайгаазалууинженерүүдэддэлхийналь

(NIT)
ч

нийгэмддасанзохицохчадварзайлшгүйшаардлагатай. ҮндэснийТехнологийн Дээд
сургуулиудыг өндөр ур чадвартай инженерүүд төгсдөг. Мөн PBL (Төсөл/Асуудалд
суурьтай сургалт) боловсролын системийн арвин туршлагатайгаар танигдсан. Тус
сургуулиуд 5 жилийн эрчимтэй инженер практик ур чадвар боловсролын
хөтөлбөрийг санал болгодог. Оюутнууд 15 настайдаа коллежид элсэж, 5 жилийн
турш техник ур чадвараа үргэлжлүүлэн хөгжүүлдэг. Практик сургалтын ач
холбогдлыг тусгасан онцгойлсон хөтөлбөр нь
NIT-ийн сургууль бүрт байдаг. NIT Сэндай Коллеж лекцуудыг уншиж, дараа нь PBL
төрлийн практикийн үйл ажиллагаануудтай хослон ээлжилдэг боловсролын
системийг санал болгодог. Нөгөө талаас, шинээр боловсруулсан төрөл бүрийн
технологиуд боловсролыг эрч өөрчилж байна. Үр ашигтай ашиглах IC технологи,
ВЭБ технологиуд оюутнуудын суралцах янз бүрийн боломжийг олгож байна. Харин
бид манай боловсролын системд хуучны сайхан уламжлалыг хадгалахын зэрэгцээ,
бид байнга системээ сайжруулах, дэлхийн өөрчлөлтөнд дасан зохицох, мөн хамгийн
сүүлийн үеийн МХТ шийдлүүдийг сайн ашиглаж байна. Манай коллеж санал болгож
байгаа системийг А3 гэж нэрлэдэг (Ахицтай, Идэвхтэй, Бие даасан)сургалтын
систем (Такахаши нар, 2015). Энэ систем ньТөсөл/Асуудал суурилсан сургалть
Идэвхтэй сургалт, Миний-хурд мастер сургалтаас бүрдэж байна. Оюутнуудыг
идэвхтэй, бие дааж суралцуулах, багш нарын хичээл заах ачаалал бууруулахад
анхаарч байна. Өнөөдрийн орчин нөхцөлд оюутнуудаас ур чадвар, бүтээлч
сэтгэлгээ, уян хатан дасан зохицох, суурь чадамж, мэдлэгээ нэмэгдүүлэхийг
шаардаж байна. Ийм төрөл бүрийн шаардлагыг хангахын тулд бидний

санал

болгож байгаа А3 уян хатан сургалтын систем нь оюутан бүрийн эрдмийн цол,
мэдлэ, чадвар, сонирхолд нийцэж байна. Бэлтгэл ангийн боловсролын хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх нь шинэ сургалтын тогтолцоог амжилттай хөгжүүлэхэд чухал үүргийг
гүйцэтгэдэг. Оюутны сургалтын хөтөлбөрийн эхний шатанд оюутан нь эерэг
хандлагад суралцах нь чухал байна. Бид оюутнуудыг сэдэлтэй болгож, дараа нь
сайн сурах орчныг ангид бий болгосноор оюутнуудаас өндөр үнэлгээ авах давуу
талтай. Бид дээрх зорилго бүхий 30 долоо хоногийн төрөл бүрийн хөтөлбөртэй
эхний жилийн шинэ ангийн оюутнуудад зориулсан. Хөтөлбөр нь хэд хэдэн хэсэгт
хуваагдаж, хэсэг тус бүр нь оюутанд ерөнхий ур чадварын үндэс суурийг бий
болгоход анхаардаг. Хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь гурван долоо хоногийн хөтөлбөр юм.
Энэ прорамм нь идэвхтэй сургалтын байдлыг оюутнуудын дунд тусгайлан дэмжих
зорилготой юм. Энэ хөтөлбөрт бид оюутнуудын цаашид суралцах ур чадвар дээр
голлон анхаардаг. Энэ өгүүлэлд бид энэ программын нарийвчилсан агуулгыг
танилцуулж, дараа нь оюутнууд болон багш нарын гаргасан санал нэгтгэгдэнэ.
Гаргасан саналын дүн шинжилгээгээр тайлан гаргадаг. Гарсан үр дүн болон санал
дээр үндэслэн цаашдын хөтөлбөрөө боловсронгуй болгодог.
CDIO-ийн Олон улсын 12 дугаар бага хурал, Туркийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны их сургууль,
Финландын Турки, 2016 оны 6-р сарын 12-16

А3 СУРГАЛТЫН СИСТЕМ
IT хэрэгсэл болон ВЭБ орчны хурдацтай өөрчлөлт, нийгмийн бүтцийн хурдацтай
хөгжлийн өөрчлөлтөнд нөлөөлөн төрөл бүрийн суралцах загваруудыг боловсруулан
хэрэгжүүлж байна. Жишээлбэл, MOOCs (Massive Open Online Courses) сургалтын
хүмүүст сургалтыг илүү чөлөөтэй, ямар ч үед хаана ч ашиглах боломжтой, ВЭБ
орчинд зөөврийн компьютер болон таблет дээр ашиглах боломжтой. JMOOC
онлайн сургалт авах хүсэлтэй Японы иргэдэд хэлний асуудлыг шийдэж чадсан
байдаг. Нөгөө талаас IT тусламжтайгаар оюутны жил бүрийн сургалтын бүртэгл,
оюутны сургалтын ахиц дэвшилт гэх мэт их хэмжээний мэдээлэлд дүн шинжилгээ
хийх нь илүү хялбар болсон. Шинэ сурах нихэв маяг, сайн чанарын сургалтын
материал, онлайн сургалтын арга, үнэлгээний зарчмуудыг боловсруулсан. А3
сургалтын систем нь гурван төрлийн сурах хэв маягаас бүрддэг. (Зураг 2)
Нэгдүгээрт, Идэвхтэй сургалтын нэг нь болох лекцэнд суурилсан сургалт. Оюутнууд
бүлгээрээ, эсвэл тус тусдаа идэвхтэй суралцаж, заримдаа МХТ-ийг үр дүнтэй
ашиглах, суралцах чадварыг хөгжүүлэх, тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэлтэй

болох. Хоёр дахь нь PBL хэлбэрийн лекц, дадлага хоёр, оюутнууд төсөл болон янз
бүрийн асуудал шийдвэрлэхэд бий болох ажлын туршлагаас төрөл бүрийн чадвар,
дүн шинжилгээ хийх чадвар, сэтгэн бодох чадвар, техникийн мэдлэгтэй болно.
Гурав дахь нь гэж нэрлэгддэг Миний-хурд буюу Төгс эзэмших, суралцах хэв маяг.
Оюутан бүр судалгааны бие даасан хурд олж, түүний ирээдүйн ажилд
шаардлагатай нийт мэдлэгийг бүрэн авах, мөн өөрийнх нь мэдлэг зөв эсэхэд
эргэлзэж байгаа бол хувийн туслалцаа, зөвлөгөө багшаас тусламж авч болно.

Зураг 2. А3 сургалтын системд санал болгож буй гурван сурах хэв маяг
Идэвхтэй сургалтанд суурилсан сургалт + МХТ
Гүн гүнзгий мэдлэг – суралцах чадвар
Төсөл болон Асуудалд суурилсан сургалт
Бүтээлчээр сэтгэх чадвар – Практик чадвар – Нийгмийн чадамж
Миний-хурд сургалт/Мастер сургалт
Бүрэн мэдлэг
А – Шоо сургалтын системийн дүрс
Сурах зорилт – Амжилтыг үнэлэх

Сургуулиас хичээлийн жилд оюутан хүрэх ёстой стандарт шалгуурыг танилцуулна.
Тухайн үед нь, тухайн жилийн эцэст шалгуур дээр үндэслэн тэдний ололт амжилтыг
үнэлдэг. Бүх сургалтын хөтөлбөр эдгээр гурван суралцах хэв маягийн хослол байх
ёстой. Идэвхтэй сургалтын хэв маягийн үнэлгээ ихэвчлэн магадлалын хамааралтай
субъектив мэдрэмж байдаг. Шударга байдлаар оюутан бүрийн амжилтыг үнэлэх
зорилгоор, бид PROG (Ерөнхий Ур чадвар дэвшлийн тайлан) тестийг ашигласнаар

илүү бодитой үнэлгээ болж байна. PROG болKawai-jukuболовсролынбайгууллага,
ЯпоныRiasecХХК хамтарч боловсруулсан их, дээд сургуулийн оюутны ур чадварын
програм. PROG туршилтын олон төрлийн сонголттой хоёр тест хэсгээс бүрдэнэ:
бичиг үсгийн шалгалт, чадварын шалгалт өгнө. (Ito, Y., 2014). PROG нь жирийн
мэдлэгийн тест биш, оюутны асуултанд хариулах чадвар, авч байгаа арга хэмжээ,
хэрхэн харилцаж шийдвэр гаргаж байгаа, асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор өөрийн
мэдлэг бүрэн ашиглаж байгаа талаар дүгнэх зориулалттай. Бичгийн тест асуудлыг
шийдэхийн тулд өөрсдийн мэдлэг ашиглах чадвар, харин чадварын тест өмнөх
туршлагаас ерөнхий ур чадварыг олж авсныг илэрхийлдэг. А3 сургалтын систем нь
оюутанд бие даан сурах хандлагыг бий болгох, оюутнуудын дунд оюутан-багш
нарын харилцааныг ур чадварыг сайжруулах, мөн зарим тохиолдолд оюутнууд
сургалтандаа илүү мэдлэгтэй болох давуу талтай.
ЭХНИЙ ЖИЛИЙН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ПРАКТИК
ТУРШИЛТ БЭЛТГЭЛ АНГИ

Оюутнуудын эерэг хандлага бол шинэ сургалтын системийг амжилттай хэрэгжүүлэх
хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Ийм хандлага эхний үе шатанд бий болгох зорилгоор
бид ерөнхий ур чадварын сургалт гэж нэрлэдэг бэлтгэл ангийн оюутнуудын
хичээлийн шинэ хөтөлбөрийг боловсруулсан. Эхний жилийн 128 оюутнуудыг бид
хоёр хуваах нь янз бүрийн бичил төслүүд, үндсэн туршилт, бүлгийн ажил гэх мэт
нийгмийн суурь ур чадварт чухал үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. Эхний 64 оюутны
бүлэг групп нэг гэж нэрлэдэг, нөгөө бүлэг нь групп 2 гэж нэрлэдэг. Хөтөлбөрийн нэг
хэсэг болгож бид нийгмийн суурь ур чадвар дэмжих, идэвхтэй суралцах аргуудыг
ашиглахад чиглэсэн гурван долоо хоногийн практик дасгал хөтөлбөр санал болгож
боловсруулсан. Энэ хөтөлбөр гурван дараалсан өөр өөр семинараас бүрдсэн
байна. Тус семинарууд ижил төстэй бөгөөд идэвхтэй сургалтын арга дээр
суурилсан. Эхний сургалт бол бичил танилцуулга, хоёр дахь сургалт нь логик
сэтгэлгээний дадлага, гурав дахь нь Jigsaw аргасеминар. Эдгээр сургалтаар
дамжуулан оюутнуудыг дараах гурван гол чадвараар идэвхтэй суралцуулна. Үүнд:
өөрсдийн бодол санаагаа илэрхийлэх, тайлбарлах чадвар, шийдвэрлэх чадвар,
нэмэлт өгөгдлүүдийг бүлгийн хэлэлцүүлэгт танилцуулж тэргүүлснээр зөв дүгнэлт
гаргах чадвар, бүлгийн ажилд оролцон харилцах, хувь нэмрээ оруулах, хамтран

ажиллах чадвар. Хөтөлбөрийг боловсруулахад оюутнууд эхэндээ өөрсдийн бодол
санаагаа илэрхийлж сурах, дараа нь хэлэцүүлэгт хувь нэмэр оруулах, эцэст нь
бүлгийн ажлыг амжилттай төгсгөх туршлагатай болох.
Бичил танилцуулга: Өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайлбарлах чадвар
Энэ сургалт нь эхний жилийн оюутнуудын бүлгийн ажлын танилцуулах хөтөлбөр.
“Бичил танилцуулга”-н цагийн хуваарийг үзүүлэв. Хүснэгт 1.
Оюутнуудыг 4-5 хүнтэй жижиг бүлгүүдэд хуваана. Эхэнд танилцах баг болж, дараа
нь бүлгээс хамтрагчийг олж, бусад гишүүдтэй ярилцлага хийнэ. Эхний илтгэл ажил
ярилцлагын үр дүнгээр бүлэг дээр хамтрагчийг бусад гишүүдэд танилцуулах. Багш
нар ажиглагчаар ажиллаж, цаг хугацаанд хяналт тавина. Дараа нь оюутнууд илүү
тайван, идэвхтэй болж, Brainstorming тухай лекцийг танилцуулж, оюутнууд бүлгийн
ажлын нэг техникийн аргын талаар ойлголттой болгоно.
Лекцийн дараа “Сайн танилцуулга гэж юу вэ?” сэдвээр оюутнууд бүлгээр
хэлэлцэхэд Brainstorm-ыг ашиглана. Төгсгөлд бүлэг бүр Brainstorm-н үр дүнгээ
бусад гишүүдэд танилцуулна. Оюутан бие биенийхээ танилцуулгыг үнэлэх бөгөөд 5
онооны зарчмыг ашиглана.
Хүснэгт 1. Бичил танилцуулгын дадлагын цагийн хуваарь
Агуулга

Цаг

Удирдамж ба нүүр хагарах

30 мин

Хоёр хоёроороо ажиллах

30 мин

Бүлгийн танилцуулга

30 мин

Brainstorm(BS)-ын талаарх лекц

15 мин

Багийн ажил (BS семинар)

50 мин

Дүгнэлтийг танилцуулах

30 мин

Товч танилцуулга

20 мин

Санал хүсэлт

Үнэлгээний хуудас

Үнэлгээний хуудас
Санал асуулга

Логик сэтгэлтгээ: нэмэлт өгөгдлүүдийг бүлгийн хэлэлцүүлэгт танилцуулж шийдвэрлэх
чадвар, тэр үед хэлэлцүүлэгт тэргүүлж зөв дүгнэлтэнд хүрэх

Энэ семинарт бид Логик модны аргыг логик сэтгэлгээний хэрэгсэл болгож, ингэснээр
оюутнууд тухайн асуудалд дүн шинжилгээ хийнэ (Takeda, M. 2014). Бид логик модыг
бий болгох хоёр арга замыг танилцуулна, нэг нь “Яагаад мод” хоёр нь “Хэрхэн мод”.
Оюутан өгөгдсөн сэдвийг хоёр өөр төрлийн модыг бий болгож, сэдвийг хоёр өөр
өнцгөөс харж, сэдэвт хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлнэ. Семинарын сонгосон сэдэв нь
“Сайн харилцаа холбоо”, эхний зорилт “Бид яагаад харилцаж чадахгүй вэ?”, дараа
нь хоёр дахь зорилт нь “Бид хэрхэн сайн харилцаж холбогдож чадах вэ?”Оюутнууд
бүлэг дээр Brainstorm хийж дараа нь логик модыг бүтээнэ. Сургалтын төгсгөлд бүлэг
бүр логик модны аргыг ашиглаж бий болсон дүгнэлтийг бүх оролцогчдын өмнө
танилцуулна. “Яагаад мод?” танилцуулгын дараа багш шаардлагатай бол
оюутнуудын дүн шинжилгээг сайжруулах талаар санал сэтгэгдэл хэлнэ. Оюутан бүр
танилцуулгынхаа үнэлгээг хийнэ.
Хүснэгт 2.Логик сэтгэлгээний семинарын цагийн хуваарь
Агуулга

Цаг

Санал хүсэлт

Логик модны талаарх лекц болон удирдамж(LT)25 мин
Багийн ажил (Яагаад модны талаар семинар гэж)50 мин
Үрдүнгийнтанилцуулга30 мин

Үнэлгээний хуудас

Багийн ажил (Модны талаарх семинар)50 мин
Үр дүнгийн танилцуулга 30 мин
Товч танилцуулга

Үнэлгээний хуудаус
20 мин

Санал асуулга

Jigsaw арга: харилцах, хувь нэмэр оруулах, бүлгээр хамтран ажиллах чадвар
Энэ санал болгож буй практик нь Jigsaw ангид идэвхтэй сургалтын аргын үндсэн
дээр байх бөгөөд бүлгийн хүн бүр хариуцлагатай байх, хувь нэмрээ эерэгээр бүлэгт
оруулах, оюутан бүр өөрийн үүрэг оролцоотой байна. Эхний жилийн оюутнуудад
амархан ойлгох янз бүрийн идэвхтэй сургалтын аргуудыг танилцуулна (Холл, С
2002, Лестик, М. et. Al. 2012 Konito, Ж. 2013 & 2015). Ийм шалтгаанаар семинарт
дөрвөн өөр арга болох Тодорхойлох-хуваалцах-бүтээх-шинэчлэн хянах, Шавар
карт, Уншлага, Цомог Алхалт-ыг сонгосон. Оюутан бүр нэг аргыг сонгож, сонгосон
нэг аргад шинжээч болно. Арга бүрээр шинжээч нарын бүлгийг бий болгож, аргын
тухай тэдний ойлголтыг хэлэлцэж гүнзгийрүүлнэ. Дараа нь оюутан бүр анхны бүлэг
дээр ирж бусадтайгаа олж авсан мэдлэгээ хуваалцана. Jigsaw арга семинарын
дараа оюутнуудыг мэдлэгээ бүлгийн бусад гишүүдтэй амжилттай хуваалцсан гэж
баталгаажуулахын тулд мини-тест зохион байгуулна. Үдээс хойш гурав дахь үеийн
хуралдаан нь гурван долоо хоногт бүх бүлгийн ажлын эмхэтгэл байна; бүх бүлгүүд
бүлгийн ажил амжилтыг танилцуулж хэлэлцэж, дүгнэлт хийнэ. “Jigsaw арга”
хичээлийн цагийн хуваарийг үзүүлэв. Хүснэгт 3.
Хүснэгт 3.“Jigsaw арга” хичээлийн цагийн хуваарь
Агуулга

Цаг

Jigsaw аргын талаарх лекц болон удирдамж

Санал хүсэлт
35 мин

Багийн ажил (Сурах болон AL арга )30 мин
Багийнажил(AL-ийн мэдлэгээ хуваалцах )40 мин
Багийн ажил (BS семинар)

Баталгаажуулалтын тест

50 мин

Үр дүнгийн танилцуулга

30 мин

Үнэлгээний хуудаус

Товч танилцуулга

20 мин

Санал асуулга

Саналын дүн шинжилгээ
Бид семинар бүрийн дараа оюутнууд болон багш нарын санал бодлыг авдаг. Санал
авахад семинар бүрийн дараахь танилцуулгын үнэлгээ, баталгаажуулах мини-тест
боллн өдөр болгон оюутнуудаас авсан саналын хуудсуудыг ашиглаж байна.
Танилцуулгын үнэлгээг дөрвөн ангиллаар хийж байна; хүргэлт, танилцуулгын үеийн
хандлага,

материалын

загвар

дизайн,

танилцуулгын

агуулга.

Зураг

3-д

танилцуулгыг бүх оюутнууд 5 онооноос үнэлж дундаж оноог харуулав. Эхний талбар
нь хамтрагч оюутныг бүлэг дээр танилцуулсан үнэлгээний дундаж оноо болон хоёр
дахь талбар нь “Бичил танилцуулга” анги-д “Сайн илтгэл гэж юу вэ?”бүлгийн
танилцуулгын үнэлгээ.

Зураг 3. Бичил танилцуулга дадлага дахь дундаж оноо 1-р, 2-р танилцуулга
Бүлэг 1: Түгээх, Хандлага, Материал, Агуулга (Нэгдүгээрх болон Хоёрдугаарх)
Бүлэг 2: Түгээх, Хандлага, Материал, Агуулга(Нэгдүгээрх болон Хоёрдугаарх)
Сонирхуулахад, бүх дөрвөн ангилалд бүлгийн танилцуулгын үнэлгээ эхний
танилцуулгын үнэлгээнээс доогуур байна (Бүлэг 1, Бүлэг 2). Энэ нь оюутнууд
шүүмжлэлтэй бүтээлч сэтгэлгээ лекцээс сурч, сайн танилцуулгын талаар
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүн гэж ойлгож болно. Логик сэтгэлгээний семинарын хувьд,
оюутнууд 2 удаа дүгнэлтийг танилцуулж байна. Зураг 4-т таван онооноос дундаж
үнэлгээ харуулав.

Зураг 4.Яагаад модны дүн шинжилгээний танилцуулгын дундаж оноо болон Логик
сэтгэлгээний практик дахь Хэрхэн модны дүн шинжилгээ
Бүлэг 1: Түгээх, Хандлага, Материал, Агуулга (Яагаад болон Хэрхэн)
Бүлэг 2: Түгээх, Хандлага, Материал, Агуулга (Яагаад болон Хэрхэн)
Бүх ангилалд “Хэрхэн модны” дүн шинжилгээ нь “Яагаад модны” дүн шинжилгээний
үнэлгээнээс хавьгүй өндөр байна. Энэ нь анги дахь логик сэтгэлгээний үйл
ажиллагаанууд оюутнуудад асуудлын дүн шинжилгээ хийх, өөрийн үзэл бодлыг
тайлбарлахад тусалсан гэж ойлгож болно. Jigsaw аргын дадлагын дараа
баталгаажуулах тестийг хийж, бид оюутнуудыг идэвхтэй сургалтын дөрвөн аргаас
сонгож тайлбарлахыг шаардсан байна. Бидний дүгнэснээр графикийн дагуу наад
зах нь оюутнуудын 85% арга бүрийн утгыг ойлгодог болсон. Зураг 5-д гурван аргын
талаар зөв хариулт өгсөн оюутнуудын хувь харуулав.
Саналын хуудсан дээр оюутан бүрээс тэдний семинарын агуулгын ойлголтын
түвшин, мөн гурван асуултанд хариулах ёстой. Үүнд: практик бүр ямар зорилготой
байна, практикт ямар ямар арга хэрэглэж байгаа, уг аргаас ямар ашиг үр дүн
хүлээгдэж байна. Саналын хуудсаар нэг хэсэгт оюутнууд эдгээр гурван асуултанд
хариулж байна. 128 оюутны саналын хуудсыг үндэслэн үнэлгээний дундаж 15-аас 5
оноо байна. Энэ нь оюутнууд энэ хөтөлбөрийн зорилго, семинарт танилцуулсан
идэвхтэй сургалтын аргуудыг сайн ойлгохгүй байна гэж ойлгож болно.
Зураг 5.“Jigsaw арга” практикийн дараа Идэвхтэй сургалтын гурван аргыг
ойлгож байгаа оюутнуудын хувь
Арга 1
Арга 2

Арга 3 (Бүлэг 1, Бүлэг 2 )

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ДҮГНЭЛТ
Бид эхний жилийн оюутнуудад зориулж Идэвхтэй суралцах аргуудын танилцуулах
сургалтыг зохион байгуулсан. Энэ шинэ хөтөлбөрийн бэлтгэл ажил 2015 оны
хичээлийн

жилээс

6

сарын

өмнө

эхэлсэн

байна.

Нарийвчилсан

давтан

хэлэлцүүлгийн явцад ямар арга хэрэглэхээ батлах, хэрхэн танилцуулах, бүлгийн
зохистой хэмжээ ямар байх гэх мэт олон асуудлыг ярилцсан болно. Бүлгийн
хэлэлцүүлгийн

сэдвүүд,

оюутнуудын

дунд

идэвхтэй

хэлэлцүүлгийг

өдөөх,

сонирхлыг гүнзгийрүүлэх AL аргуудын сонголт гэх мэт гол асуудлууд байсан. Багш
нарын санал асуулгаас үзэхэд Icebreaking сайн ажиллаж бүлгийг тайвшруулдаг бол,
Brainstorm явцад оюутнуудад ярилцаж байгаа сэдвээр маш их санаа бодол гарч
байна. Үр дүн харуулсан Зураг 3 дээр олон оюутнууд идэвхтэй хэлэлцүүлгийн дараа
мэдрэмж, бүтээлч сэтгэлгээ олж авсан байна. Бас Зураг 4 дээр үзүүлснээр хоёр өөр
логик мод оюутнуудад дүн шинжилгээ хийх асуудлыг илүү сайн гүнзгийрүүлэх,
асуудлыг ойлгоход тусалсан байна. Эцэст нь Зураг 5 дээр бүлгийн ажил хийхэд
оюутан бүрт бие даасан ажил зааж өгсөн нь эерэгээр нөлөөлсөн байна, оюутнууд
мэдлэгээ бүлэг дотроо амжилттай хуваалцаж чадсан байна. Саналын хуудсаар
дамжуулсан оюутнуудын үнэлгээ 15-аас 5 оноо байсан. Энэ үр дүн, мөн багш нарын
санал асуулгын дүнгээс үзэхэд олон оюутнууд хөтөлбөрийн зөв зорилго,
танилцуулсан арга болон хэрхэн дүн шинжилгээ хийж Логик мод хэмээх аргуудыг
яаж ашиглах талаар ойлголт муутай байна гэж ойлгох хэрэгтэй. 2016 оны хичээлийн
жилд эхний жилийн оюутнуудын гуравны нэгийг хагас санамсаргүй байдлаар сонгож
эдгээр үйл ажиллагаа хэрэгтэй байсан эсэх талаар асуусан. Зураг 6-д 40 оюутнаас
санал асуулгын үр дүнг харуулсан байна. Тэдний 70%Бичил танилцуулга ба Логик
сэтгэлгээний практик үр дүнтэй, мөн 50% тэд бүлгийн ажилд өмнөхөөс илүү хувь

нэмрээ оруулах боломжтой болсон гэж хариулсан. Эдгээр хариултууд хөтөлбөрийн
үр дүнтэй тодорхой холбоотой байна гэж үзэж болно.
Зураг 7-д өнгөрсөн хичээлийн жил болон энэ жил PROG тестийн харьцуулсан үр
дүнг үзүүлсэн. 2014, 2015 онд нэгдүгээр курсын оюутнууд графикаар дундаж ур
чадвар, бичиг үсгийн оноо үзүүлсэн. Тус чадамж нь энэ жил илүү өндөр байна, харин
бичиг үсэг тайлагдалт энэ жил муудсан байна. Гэсэн хэдий ч, А3 сургалтын систем,
үүнд оюутнуудын ерөнхий ур чадвар хөгжүүлэх практик хөтөлбөр, сайн үр дүн өгч
байна гэж дүгнэлт хийж болно.

Зураг 6.Дадлага бүрийн үр өгөөж өгсөн талаар санал асуулга
Танилцуулга:
Логик сэтгэлгээ:
Багийн ажил:
Хэрэгтэй / Хэрэггүй / Өөрчлөгдөхгүй / Мэдэхгүй
Зураг 7.Үр дүн, PROG тест 2014, 2015 онд 7 – онооноос
Чадамж:
Бичиг үсэгт тайлагдсан байдал:
Залуу оюутнуудад санал болгож байгаа сэдвүүд маш чухал байдаг. Идэвхтэй
сургалтын аргууд оюутнуудын сургалтанд илү тохиромжтой байх ёстой. Бид энэ
хөтөлбөрийг цаашид хэдэн жилийн турш зайлшгүй хэрэгжүүлэх болно. Хамгийн
чухал нь бид энэ оюутнуудыг цаашид хэдэн жил дагаж санал асуулгыг үндэслэн
агуулгад өөрчлөлт оруулж болно.
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АГУУЛГА
CDIO санаачлага нь оюутнуудад инженерийн хөтөлбөрөө дуусгаж, үр дүнтэй
суралцахсуурийг тавьж өгдөг. Эдгээр сургалтын үр дүн нь шинжлэх ухааны мэдлэг,
хувь хүн, хувь хүнхоорондын харилцаа болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем
бий болгох чадварууд олгох зэрэг хэд хэдэн хэсгүүдтэй.
Багаар ажиллах нь суралцах ажиллагаанд маш чухал бөгөөд мэдлэгээ ашиглах,
бүтээлч, шүүмжлэлтэй байх, асуудлыг шийдвэрлэх зэрэгинженерийн сэтгэлгээг
хөгжүүлж өгдөг. Үүний хажуугаар, энэ нь бие дааж болон хамт олонтой хамтарч
ажиллах,
манлайлах,
зөрчилдөөнийг
шийдвэрлэхэд
нөлөөлсөнөөрхувь
хүнхоорондын харилцааг сайжруулдаг.
Инженерүүд нь орчин үеийн нийгмийн олон сорилтуудтай нүүр тулах, тэдгээрийг
давж гарахын тулд шаардлагатай техникийн мэдлэгэзэмших, олон төрлийн
хандлагыг ашигласан шийдлүүдийг байнга хэрэгжүүлэх, харилцааны ур чадвартай
байх хэрэгтэйбайна.

Энэхүү ажлын зорилго бол Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)Инженерийн Сургуулийн багийн ажлын нөхцөл байдлыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ
хийхэд оршино. Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд ISEP дахь инженерчлэлийн
хөтөлбөр бүрийн хичээлүүдийн багийн ажлын үнэлгээг хийсэн болно. Мөн
хичээлийн жилийг бүхэлд нь хамарсан судалгааболовсруулж, хоёрдугаар улирлын
төгсгөлд онлайнаар эхлүүлсэн. Бүх оюутнууд сургууль дээр комьютер ба
интернэтэд холбогдох боломжтой болсон бөгөөд зарим нь гэрээсээ нэвтэрсэн.
Инженерийн хөтөлбөр дэх багийн ажлын хэрэгжилтийн байдлыг тодорхойлохын
тулд судалгааны түгээмэл арга болох тоон болон чанарын дүн шинжилгээголон
давтамжтайгаархийсэн болно. Энэхүү дүн шинжилгээг хийснээр багийн ажлын
давуу болон сул талуудын талаархи оюутнуудын бодлыг илрүүлэх боломжтой
болсон. Оюутнуудын өгсөн хариултаас харахадтэдний дийлэнхи нь хичээлүүдийн
багийн ажлыг боловсруулсанд баяртай байгаагаа, мөн дэмжлэг туслалцаа
хангалттай авч байна хэмээн онцлон тэмдэглэжээ.

ТҮЛХҮҮР ҮГ
Дээд боловсрол, инженерчлэл, багийн ажил, заах, сургах үйл явц, сургах арга зүй,
Стандартууд: 2, 8, 11

ТАНИЛЦУУЛГА
Инженерийн төгсөгчид нь техникийн мэдлэг, нэлээд олон ур чадваруудыг
эзэмшсэнээр бизнесийн салбар болоод нийгэмд өөрсдийн байр суурийг
нэмэгдүүлж, ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, амжилт гаргах боломж
бүрдэнэ. Төгсөгчид мөн инженерчлэлээр сэтгэх, асуудлыг шийдвэрлэх,
системтэй,бүтээлч, шүүмжлэлтэй сэтгэх, багаар ажиллах, хамтарч ажиллах зэрэг
хувь хүн, хувь хүнхоорондын харилцааны ур чадваруудыг эзэмших хэрэгтэй.
Эдгээрийг “soft” буюу бусадтай харилцах гэж нэрлэх бөгөөд инженерчлэлийн үндсэн
хичээлд үздэггүй, техникийн хичээлүүдээс эрс ялгаатай юм. Эдгээр бүх үр дүнг
CDIO хөтөлбөрийн Сургалтын үр дүн (стандарт 2)-д (CDIO, 2016; Zou et al., 2012)
танилцуулсан болно. Орчин үед тохиож буй шинэ болон дэлхийн хэмжээний
сорилтууд/асуудлууд нь инженерийн ажлын өсөлтөд эдгээр ур чадварууд
шаардлагатай гэдгийг баталж байна(Crawley et al., 2011; Woods et al., 2000).
Оюутнууд үндсэн ба техникийн хичээлүүдийг үзэхийн зэрэгцээ эдгээр чадваруудад
суралцахад чиглэсэнинженерчлэлийн хөтөлбөрийг шинэтгэн сайжруулах
шаардлагатай байв. Ирээдүйн инженерүүдийн мэдлэг ба ур чадваруудыг
сайжруулахын тулд асуудалд суурилсан, мөн төсөлд суурилсан сургалтзэрэг олон
төрлийн заах аргачлалыг туршиж хэрэгжүүлсэн болно (Ríos et al., 2010). Энэ
сургалтын үр дүн нь хүрэх гэж буй зорилгыг тодорхойлоход тустай байж болохыг
гол үйлдвэрлэгчид үнэлсэн.

Инженерийн ажлын өсөлтөнд багаар ажиллах нь маш чухал юм. Учирнь аливаа
төсөлд оролцож байгаа төрлийн бүрийн мэргэжлийн, олон ургальч үзэл бодолтой
мэргэжилтнүүдманлайлал, харилцаа холбоотой ажилласнаар зорилгодоо
амжилттай хүрнэ. Багийн ажиллагаа нь мөн эдгээр ур чадваруудад суралцах,
хөгжүүлэх маш чухал хэрэгсэл болдог. Оюутнууд идэвхитэй сургалтын үйл
ажиллагаанд оролцож улмаар мэргэжлийн инженерчлэлийн дадал эзэмшдэг
(стандарт 8, CDIO, 2016). Зарим судлаачдын үзэж байгаагаар багийн ажиллагаа нь
хамтран суралцах, асуудалд суурилсан сургалтын арга зүйд маш чухал нөлөө
үзүүлдэг бие биесээ суралцах/peer learning/ аргыгдэмждэг байна(CDIO, 2016).
Багийн ажил, түүний үнэлгээ нь хувь хүн, хувь хүнхоорондын харилцааны ур
чадваруудыг хөгжүүлж, сургалтын явцын үнэлгээний суурийг тавьдаг гэжCDIO
Сургалтын хөтөлбөрийн стандарт 11-т заасан байдаг (CDIO, 2016).

Орчин үед уламжлалт заах ба суралцах загварын үр ашигтай байдалд ерөнхийдөө
анхаарлаа хандуулж байна. Инженерийн сургуулиуд хөтөлбөрийн үр дүнг
сайжруулахын тулд илүү идэвхитэй, үр нөлөөтэй суралцах аргуудыг хайж байна
(Rodriguez-Donaire and Amante, 2012). Зарим сургуулиуд өөрсдийн оюутнуудын
суралцах үйл ажиллагаанд багаар ажиллах нь ямар чухал болохыг аль хэдийн
судлаад эхэлжээ (Oakley et al., 2007; Kamarudin et al., 2011). Энэхүү ажлын зорилго
бол Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)-Инженерийн Сургуулийн багийн
ажлын нөхцөл байдлыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд оршино. Үүний тулд
багийн ажлуудыг үнэлж, ISEP-ийн багийн ажлын талаар бүх оюутнуудаас онлайн
судалгаа авсан болно.
ISEP-ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛИЙН АРГАЧЛАЛ БА ТОДОРХОЙЛОЛТ
Зорилгодоо хүрэхийн тулд ISEP-т судалгааны загвар гаргаж, онлайнаар эхлүүлсэн
гэж өмнө дурьдсан. Асуултууд болон сонголтуудыгаль болох тодорхой, ойлгомжтой
байхаар боловсруулсан. хичээлийн жилийг бүхэлд нь хамарсан судалгаа
боловсруулж, хоёрдугаар улирлын төгсгөлд онлайнаар эхлүүлсэн. Бүх оюутнууд
сургууль дээр комьютер ба интернэтэд холбогдох боломжтой болсон бөгөөд зарим
нь гэрээсээ нэвтэрсэн. Тоон болон чанарын дүн шинжилгээг олон давтамжтайгаар
хийлээ. Энэхүү дүн шинжилгээг хийснээр багийн ажлын давуу болон сул талуудын
талаархи оюутнуудын бодлыг илрүүлэх боломжтой болсон.ISEP-Портогийн
Политехникийн Инженерийн Сургууль нь инженерчлэлийн дийлэнхи мэргэжлийг
хамарсан сургалт явуулдаг бөгөөд бакалавр инженерийн 11, магистр инженерийн
11 хөтөлбөртэй. ISEP 6502 оюутантай (Хүснэгт 1).
Хүснэгт 1. ISEP дэх Инженерийн зэргүүд

Болонья бакалавр зэрэг
Химийн Инженер
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Мэдээлэл зүй ба Механик инженерийн мэргэжлээр илүү олон оюутан суралцдаг.
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ГеотехникболонБайгаль орчныИнженер мэргэжлээр 1%-аас бага тоотой оюутан
суралцдаг (Зураг 1). Хамгийн олон оюутантай эхний 10 мэргэжлийг Зураг 1-т
харуулав.
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Зураг 1. ISEP-ийн инженерийн салбар бүрийн оюутны эзлэх хувь

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ХИЧЭЭЛҮҮДБА
CDIOСТАНДАРТУУД
Багийн ажлыг сургалтын хэрэгсэл болгон ашиглаж буй инженерийн хөтөлбөр
бүрийн хичээлүүдэд тоон үнэлгээ хийж эхний дүн шинжилгээг гаргасан. Үр дүнг
эдгээр инженерийн хөтөлбөрүүд дэх CDIO стандартуудтай нэгтгэн харьцуулсан
болно. Багийн
ажлыг илүү өндөр хувьтай нэвтрүүлж байгаа инженерийн
хөтөлбөрүүдэд илүү нарийвчилсан дүн шинжилгээхийлээ. Хүснэгт 2-тCDIO
стандарттай холбоотой асуултуудыг харуулав.

Хүснэгт 2. CDIO стандартууд ба санал асуулгын асуултууд
Асуултууд

CDIO
стандарт
1. UC-г сургалтын үр дүнд зориулан бүтээсэн багийн ажилд та 2
хэр сэтгэл хангалуун байна вэ?
2. Профессорын зүгээс өгсөн зөвлөмж хангалттай байсан уу? 8,11
3. Багийн гишүүн бүрийн хийсэн ажлыг ямар нэг бичиг
11
баримтад тайлагнасан уу?
4. Багийн ажлын давуу талуудыг чухал байдлаар нь
2,8,11
дараалуулна уу (Гишүүн бүрийн ур чадварыг бүрэн
хэмжээгээр ашигласан байдал, төслийг боловсруулахад

бүтээлч байдлыг бүрэн хэмжээгээр ашигласан эсэх,
зорилтдоо хүрэхийн тулд идэвхижүүлсэн байдал,ачаалалдаа
тааруулж цаг ашигласан байдал, сурах үйл явцыг
хөнгөвчилсөн байдал,үүрэг роль ба туршлага солилцсоны
дүнд хичээлийг баяжуулж, оюутны оролцоо нэмэгдсэн)
5. Багийн ажлын сул талуудыг чухал байдлаар нь дараалуулна2,8,11
уу (Хувь хүний хариуцлага багассан, цагийн хуваарь
зохицуулахад төвөгтэй, анхаарал сарниж төвлөрөхгүйгээс
болж цаг хугацаа алдах, зан чанарын зөрчил ба манлайлагч
болохоор тэмүүлснээр болж зөрчилдөөн үүсэх, манлайлал
дутагдсанаас болж гинжин холбоо алдагдах, үүрэг
хариуцлагын эргэлзээтэй байдлаас болж баг сулрах ба зарим
гишүүдийн бүтээмж буурч багийн бүтээмж тэнцвэргүй болох)
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2008-2009 оны хичээлийн жилд инженерийн мэргэжлийн эхний циклийн
хөтөлбөрүүдэдCDlO-г дагаж мөрдсөн хичээлүүдийн тоог Зураг. 2-т харуулав.

Зураг 2. Инженерийн мэргэжлийн эхний циклийн хөтөлбөрүүдэд CDlO-г дагаж
мөрдсөн lSEP-ийн хичээлүүд (Costa et al., 2010)
2008-2009 оны үр дүнг харьцуулж үзэхэд CDIO-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг илүү
хэрэгжүүлсэн хоёр инженерийн хөтөлбөр нь Мэдээлэлзүйн Инженер (LEI) ба
Химийн Инженер (LEQ)хэвээр байна.Эдгээр эхний циклийн хөтөлбөрүүд нь CDIOийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг маш сайн хэрэгжүүлж буй учир дуусгах нь зүйтэй юм.
Тухайлбал, Химийн Инженеройролцоогоор 60% өсөлттэй байсан бол
Мэдээлэлзүйн Инженер 36% өсөлттэй байв. 2008-2009 онд Системийн Инженер

(LES)мэргэжил хараахан нээгдээгүй байсанболовч CDIO дадлага ажлуудаас
гаднабагийн ажлыг 23 хичээл дээр хамгийн сайн хэрэгжүүлсэн инженерийн
хөтөлбөрболж чадсан юм. Эдгээр гурван инженерийн хөтөлбөрүүдийн
циклcapstone төсөл/дадлага хийснээр дуусдаг. Энэ талаар дараагийн хэсгүүдэд
дэлгэрүүлж судална.

UC СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНД (СТАНДАРТ 2) ЗОРИУЛЖ БОЛОВСРУУЛСАН
БАГИЙН АЖИЛД ТА ХЭР СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙНА ВЭ?
CDIO сургалтын үр дүнгийн хамгийн өндөр хувийг авсан гурван инженерчлэлийн
хичээлд боловсруулсан багийн ажилд сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх талаар
оюутнуудын өгсөн хариултыгЗураг 3-т үзүүллээ. Эдгээр гурван графикийг
харьцуулахад, бараг бүх оюутнууд боловсруулсан багийн ажилд сэтгэл хангалуун
байна гэж дүгнэлээ. Эерэгхариултуудын нийлбэр нь өндөр хувийг эзэлж байна.
Системийн инженер ба Химийн Инженер нь 80%-аас дээш, харин Мэдээлэлзүйн
Инженер нь 55%- аас дээш байна.
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Зураг 3. UC-г сурахад зориулан боловсруулсан багийн ажилд та
хэр сэтгэл хангалуун байна вэ?

ПРОФЕССОРЫН ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ(СТАНДАРТ 8,11)
Дээр дурьдсан инженерийн хөтөлбөрүүдийн багийн ажилд профессоруудын зүгээс
өгсөн зөвлөмжийн талаар оюутнуудын өгсөн хариултыг Зураг 4-т харуулав.
Оюутнуудын дийлэнхинь хангалттай зөвлөмж өгсөн гэж хариулсан. Системийн
Инженер ба Химийн Инженер нь өмнөх асуултын адил хамгийн өндөр хувьтай
(>80%) байв. LEIоюутнуудын ердөө 55% нь профессорын дэмжлэгт сэтгэл
хангалуун байгаагаа илэрхийлжээ.
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Зураг 4. Профессорын өгсөн зөвлөмж

БАГИЙН ГИШҮҮН БҮРИЙН ХӨГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫГ ЯМАР НЭГ БАРИМТ БИЧИГТ
ТАЙЛАГНАСАН УУ? (СТАНДАРТ 11)

Багийн гишүүн бүрийн хөгжүүлсэн ажлыг ямар нэгэн бичиг баримтад тайлагнаагүй
нь Зураг 5-т харагдаж байна. Бүхинженерийн хөтөлбөрүүдэд ийм зүйл тохиолдсон
байна. Гэхдээ, оюутнуудын 17-32% нь тайлагнах хэрэггүй гэж хариулсныг
тэмдэглэх нь зүйтэй.

50%
40%

80%
60%

30%

40%

20%

20%

10%

0%

0%

Тийм
Хэрэггүй

Үгүй

Хэрэггүй

Тийм

Системийн Инженер

Үгүй

Мэдээлэлзүйн Инженер

40%
30%
20%
10%
0%
Тийм

Үгүй

Хэрэггүй

Химийн Инженер
Зураг 5. Багийн гишүүн бүрийн хөгжүүлсэн ажлыг ямар нэг
бичиг баримтад тайлагнасан эсэх
БАГИЙН АЖЛЫН ДАВУУ БА СУЛ ТАЛУУД (СТАНДАРТ 2, 8, 11)

Багийнажлын7 давуу талын дундаж, стандарт хэлбэлзлийг Хүснэгт 3-т харуулсан
бол Хүснэгт 4-т хамгийн чухал(1)-аасхамгийн чухал биш(7), 7 сул талыг үзүүллээ.

Хүснэгт 3. Багийн ажлын давуу талуудын дундаж ба стандарт хэлбэлзэл
Давуу тал
Гишүүн бүрийн ур чадварыг бүрэн
хэмжээгээр ашигласан байдал
Төслийн хөгжүүлэлтэд бүтээлч байдлыг
бүрэн хэмжээгээр ашигласан эсэх
Зорилтдоо хүрэхийн тулд бүрэн хэмжээгээр
идэвхижүүлсэн эсэх
Ачаалалдаа тааруулж цаг ашигласан байдал
Сурах үйл явцыг хөнгөвчилсөн байдал

Дундаж Стандарт
хэлбэлзэл
3.557
2.154
3.500

1.882

3.739

1.962

3.807
3.795

2.039
2.069

Хичээлийн оролцоо нэмэгдсэн
Үүрэг роль ба туршлага солилцсоны дүнд
хичээл баяжсан

3.886
3.739

2.065
2.184

Хүснэгт 4. Багийн ажлын сул талуудын дундаж ба стандарт хэлбэлзэл
Сул талууд
Хувь хүний үүрэг хариуцлага буурсан
Цагийн хуваарь зохицуулахад төвөгтэй
Анхаарал сарниж төвлөрөөгүйгээс цаг хугацаа
алдах
Зан чанарын зөрчил ба манлайлагч болохоор
тэмүүлснээс үүдэн зөрчилдөөн үүсэх
Манлайлал дутагдсанаас гинжин холбоо алдагдах
Үүрэг хариуцлагын эргэлзээтэй байдлаас болж баг
сулрах
Зарим гишүүдийн бүтээмж буурсанаас багийн
бүтээмж тэнцвэргүй болох

Дундаж
2.175
2.074
2.014

Стандарт
хэлбэлзэл
3.807
3.636
3.693

1.872

3.784

2.144
1.866

4.045
3.682

2.171

3.000

Хүснэгт 3, 4-т үзүүлсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд ихэнх давуу ба сул
талууд нь ижил төстэй ангилалтай, дундаж ба стандарт хэлбэлзлүүдтэй байна.
Гэсэн хэдий ч, сул талуудын дундаж үнэлгээ нь давуу талуудын үнэлгээнээс үл
ялиг доогуур боловч стандарт хэлбэлзэл нь өндөр байгаа нь оюутнуудөөр өөрөөр
сул талуудыг үнэлсэнийг харуулж байна. Манлайлал дутагдсанаас болж гинжин
холбоо алдагдаххариултын стандарт хэлбэлзэл хамгийн өндөр, дараа ньХувь
хүний үүрэг хариуцлага буурсан хариулторжээ. Давууталуудаас хамгийн бага
үнэлгээтэй нь Төслийн хөгжүүлэлтэд бүтээлч байдлыг бүрэн хэмжээгээр
ашигласан эсэх байсан бол хамгийн бага үнэлгээтэй сул тал нь бол Үүрэг
хариуцлагын эргэлзээтэй байдлаас болж баг сулрах байлаа.

ДҮГНЭЛТ
Үр дүнгээс харахад, CDIO-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй зохицож буй ISEP-ийн
инженерийн хөтөлбөрүүдэд CDIO-ийн нөлөөтэй олонхичээлүүд багтаж байгаа нь
суралцах үйл явцыгнарийн арга зүйгээр явуулах боломжийг бүрдүүлсэн.

Оюутнуудын өгсөн хариултуудаас үзэхэд тэдний дийлэнхи нь хичээлүүд зориулж
боловсруулсан багийн ажилд сэтгэл хангалуун, тусламж дэмжлэг хангалттай гэж
хариулжээ. Багийн гишүүн бүрийн хийсэн ажлыг ямар нэг бичиг баримтад
тайлагнаагүй нь нийтлэг зүйл байлаа. Багийн ажлын давуу талуудыг сул талуудтай
нь харьцуулахад ижил дундаж үнэлгээтэй байгаа нь анхаарал татаж байна. Гэсэн
хэдий ч, Төслийн хөгжүүлэлтэд бүтээлч байдлыг бүрэн хэмжээгээр
ашигласандавуу тал хамгийн бага дундаж үнэлгээтэй байсан бол Үүрэг
хариуцлагын эргэлзээтэй байдлаас болж баг сулрах сул тал нь хамгийн бага
дундаж үнэлгээтэй байлаа.
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Инженерийн боловсролын салбарт судалгаа хийх аргыг дизайны
салбарт хэрэглэсэн судалгаа
Anna-Karin Carstensen Jönköping Шведийн инженерийн сургууль, Jönköping
Jonte BernhardLinköping их сургууль, Campus Norrköping, Norrköping, Швед
Хураангуй
Дизайнышинжлэх ухаанысудалгаа нь мэдээллийн систем IS-д өргөнөөр хэрэглэгддэг судалгааны
арга бөгөөд бусад шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх онол, аргачлалыг боловсруулахтай зэрэгцэн
оршдог.
Бидний судалгаагаар сургалтын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх арга болох "LCC цогц цогц ойлголт"
загварыг боловсруулсан. Энэхүү загварт энэхүү загварыг хэрхэн боловсруулж, судалгааны загварт
ашиглах талаар харуулсан болно.Цахилгааны инженерийн чиглэлээр заах горимыг боловсруулахдаа
LCC боловсруулсан. Цахилгааны инженерийн хөтөлбөрийн эхний жилд цахилгаан хэлхээний
курсэд лабораторийн туршид оюутны зан байдлын видео бичлэгийг анализ хийх хэрэгсэл болгон
энэ загварыг гаргасан.
Энэ загвар нь суралцах ойлголтыг бий болгодог. Энэ нь CDIO төслүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд
тохиромжтой арга юм. CDIO төсөл дээр юу сурч мэдсэн болон юу мэдэж болох вэ? CDIO төсөл?
"Уламжлалт сургалтын концепци" (LCC) -ийг давталтын дизайн боловсруулахад хэрхэн ашиглах
вэ?
Түлхүүр үг
Нарийн төвөгтэй үзэл баримтлал, шинжлэх ухааны судалгаа, инженерчлэлийн боловсролын
судалгаа, стандарт: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Оршил
Инженерийн боловсролд суралцахын тулд би цахилгаан хэлхээний онолын лабораторийн хичээл
дээр сурагчийн зан байдлын видео бичлэгийг бичсэн. Би лабораторид гарч ирсэн асуултын талаар
асууж сурагчдын бэрхшээлийг шинжлэх арга замыг хайж олох гэж оролдсон. Учир нь өгөгдлийн
хэмжээ маш их (энэ нь 250 цаг орчим видео бичлэг хийх, энэ лабораторид 40 цаг).
Судлаачид Практик эпиземологийг (Викман, 2004) хэрэглэсэн аргыг хэрэглэсэн бөгөөд судлаачид
оюутнуудын ярианы зөрүүг илрүүлж,Оюутны ярьж байгаа сэдэв нь тойрог (зангилаа) төлөөлж, өөр
сэдэв рүү сумтай (холбоос) шилжсэн загвараар графикаар бидний олсон загварыг загварчилсан.
Финландын Туркийн хэрэглээний шинжлэх ухааны олон улсын 12-р хурлын тэмдэглэл, 6-р сарын
12-16, 6-р сарын 12-16-ны өдрүүдэд. Энэ загварыг боловсронгуй болгож, оюутны зан байдлын

шинжилгээ, шинэ лабораторийн сургалтын (Anna-Karin Carstensen, 2013, Anna Karin Carstensen &
Bernhard, 2007) боловсронгуй болгосон.
Гэсэн хэдий ч загварчлал нь ихэвчлэн дизайныг хийдэг инженерчлэлийн хүчин чармайлт юм
(Mitcham, 1994) бөгөөд энэ аргыг инженерийн боловсролын судалгааны арга зүй болгон өөрчлөх
шаардлагатай байсан юм. Шинжлэх ухааны судалгааны дизайны хувьд LCC загварын загварыг
судлах нь зүйтэй гэж үздэг учир "судлаачид дизайн судлаачид үзэгдэл (олдвор) -ыг нэгэн зэрэг
хүртээдэг" (Vaishnavi & Küchler, 2008) шинжлэх ухааны судалгаа.
LCC загварыг шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний аргаар судлах нь үр дүнтэй санагдсан.
Энэхүү судалгааг Дублины Инженерийн Боловсролын Судалгааны Симпозиум 2015 (A-K.
Carstensen & Bernhard, 2015) явуулсан. Энд CDIO төслийн сургалтын явцад сургалтын үр дүнг
хэрхэн үнэлэхэд аргачлалыг хэрхэн ашиглаж байгааг харуулах болно.
Аргачлал боловсруулах
Дизайн шинжлэх ухааны судалгааны нэг давуу тал нь онолыг илэрхийлэх давтамжтай үйл явц юм.
Учир нь энэ аргыг боловсруулах, үнэлэхэд ашигладаг. Төлөвлөгдсөн эд зүйлсийн сайжруулалт нь
онолыг боловсруулахтай нийцэж байгаа юм. LCC загварыг дизайны олдвор хэмээн үзэж болно.
"Олдворын үнэлгээ нь бүтээгдэхүүний чанар, дизайны процессыг сайжруулах, асуудалд илүү сайн
ойлгоход тусалдаг" (Hevner, March, Park, & Ram , 2004, хуудас 78). Мэдээллийн технологид
мэдээллийн шинжлэх ухааныг зохиоход хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг аргачлал бол Takeda,
Veerkamp, Tomiyama, Yoshikawa (1990) нарын тайлбарласан арга юм.

Зураг 1: Takeda et al 1990-ээс анх төлөвлөсөн загварын мөчлөг (Kuechler & Vaishnavi, 2008, 493)
Энэ давтагдах үйл явц нь зөвхөн бүтээгдэхүүн, загварыг сайжруулах боломж олгодог төдийгүй
онолын хөгжилд тусалдаг (Kuechler & Vaishnavi, 2008). Дизайны шинжлэх ухааны судалгааны
талаархи мэдээлэл өгдөг онол нь хоёр дүрсэлсэн болон норматив категорийн аль нэгэнд хамаарах
онол бөгөөд тэдгээрийг цөмийн онол гэж нэрлэдэг бөгөөд бусад талбарт гарал үүсэл, Дизайны онол
гэж юу вэ?
Ихэнх тохиолдолд дизайны мөчлөг нь асуудлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс эхэлдэг (Зураг 1) бөгөөд
ихэвчлэн тулгарч буй асуудлуудын дүн шинжилгээ юм. "Шийдэл" -ний эхний санал нь асуудлын
домэйны одоо байгаа мэдлэг, онолын суурь (Vaishnavi & Küchler, 2008), мөн олон тохиолдолд
цөмийн онол гэж нэрлэгдэх өөр талбарын онолыг ашигласан. Бидний хувьд зан үйлийн дүн
шинжилгээг судлах үеийн үзэл баримтлалын аргуудыг хэрэглэсэн (Викман, 2004), "Сургалтын
зорилгын шинжилгээ" (Marton & Tsui, 2004).

Саналыг хийсэн бөгөөд бидний тохиолдолд LCC загварыг боловсруулж, сургалтын шинэ журмыг
боловсруулахад ашигладаг. Лабораторийн загварыг мөн адил үнэлж үзсэн бөгөөд загвар нь ялангуяа
загвар дизайны мөчлөг дээр боловсронгуй болсон байна. Гэсэн хэдий ч, энэ нь давтагдах арга учраас
үнэлгээ бол сүүлийн алхам биш, хязгаарлалт нь хамгийн их ач холбогдолтой юм. Машиныг зохион
бүтээхдээ загварчлал нь хамгийн сүүлийн алхам биш бөгөөд загвар эхлэхэд бэлэн болсон цагаас
хойш шинэ машины дизайны давтамж үргэлж байдаг.
Дизайны 3 үе шат
1-р дизайны үе шат, мөчлөг
Эхний загварын мөчлөгийн үед бид цахилгаан соронзон хэлхээний онолын лабораторийн
сургалтанд оюутнуудын хийсэн видео бичлэг хийсэн. Лабораторийн нэг "Трансцион хариу". Энэ
сэдэвтэй холбоотой асуудлуудыг судлахад шинэ бэрхшээлийг даван туулахын тулд бидэнд тулгарч
буй бэрхшээлийн талаар дүн шинжилгээ хийх арга зам хэрэгтэй байв.Мэдээллийн хэмжээг багасгах
арга зам нь маш их тоо өгөгдөл юм. Бидний анхны оролдлого нь сурагчдын мэтгэлцээнийг сонсож,
оюутнуудаас асуусан боломжуудыг олох явдал байсан юм. Бид практик эпиземологийг хэрэглэсэн
(Викман, 2004). Судлаачид шинэ зүйлстэй тулгарах үед тэд оюутнуудын ярианы зөрүүг хайдаг.
Асуултын дүн шинжилгээгээр уг сэдэвийг хэлэлцэх сэдэвийг өөрчлөх үед гарч ирсэн мэт санагдаж
байсан
Жишээ нь, оюутнууд энэ хэлхээг холбож эхэлсэн бөгөөд эхний асуулт нь хэмжих хэмжих
хэрэгсэлийг яаж холбох тухай асуудал байв. Тиймээс би сумаар зааж эхлэв. Мөн бид энэ сэдвийг
хоёр тойргийн "бодит хэлхээ", "хэмжих граф" гэсэн хоёр тойргийг "сэдэвт" гэсэн аргаар ярилцаж,
шошгыг бичиж чадаагүй. (Энэ нь компьютерийн интерфэйсийн хэмжсэн утгыг шууд ашиглан
график зурна.)Дараагийн удаа бид дараагийн үйлдлийг урьдчилан тооцоолж, цаг хугацааны
функцийг математик дүрслэл ашиглан тооцоолсон график дээр нэг график дээр зурах хэрэгтэй.
Эхний хичээл дээр сурагч багшийн тусламжгүйгээр үүнийг хийж чадаагүй тул "Энэ тайланд
хангалттай юу?" Гэж асуусан. Тэд сэдэв, цаг хугацааны хооронд холбоос үүсгэдэггүй. Бид
судлаачид онолын хувьд суралцахаар төлөвлөсөн зангилаа, зан төлөвийг (Мартон ба Цуй, 2004)
зурж, бодит хэлхээнээс эхэлж цэгүүдийг зурж, тэдгээрийг Laplace болгон хувиргадаг. Дараа нь
дифференциал тэгшитгэлийн уусмалыг урвуу хувиргалтаар тооцоолно.
Анхны сургалтанд сумнууд нь сурагчдын үйлдэл биш, тэд заах болон сурах бичгийн уламжлалт арга
байсан. хэмжсэн график энэ нь видео бичлэг нь маш тодорхой байсан тооцооны график, учир нь
хоорондын ялгаа, онол хичээл заадаг лабораторийн хуралдаанд хүлээгдэж буй үйлдэл хоёрын
хооронд ялгаа гэж бий . онол, загвар нь дэлхий, зорилго / онол, практикийн гэхээсээ илүү үйл явдлын
ертөнц хоёрын хооронд Tiberghien, хамтран ажиллагсад (жишээ нь, Винс & Tiberghien, 2002) бөгөөд
сургалтын хэлтсийн оюутнуудын хувьд хамгийн хүндрэлтэй байдаг нэг алхам гэж үздэг. Хоёр
ертөнцийн гадна шинээр зурсан загварыг судалж, эдгээр хэсгүүд нь тодорхой байсан гэж маш
жижиг (Финлянд, Turku, Финлянд, хэрэглээний шинжлэх ухааны олон улсын CDIO бага хурал 12ны Turku, Минут) маш бага

Зураг 2: Эхний загварын мөчлөг - суралцах зорилго
Тиймээс манай саналыг тойруулан сумаар зааж эхлэв. Тэдгээрийн нэг нь шилжүүлэх функц болох
Laplace-ийн өөрчлөлтөөс тооцсон график дээр сумыг шууд зурах явдал юм. Энэ нь Matlab-Simulinkийн янз бүрийн дамжуулах функцуудаар хийдэг.
Дизайны 2-р үе шат

\
Зураг 3: Хоёрдугаар дизайны мөчлөг - Шинэ сургалтын материалын дизайн
Зураг 3-т тасалдсан сумнууд лекцийн заах горимыг харуулж, тасархай сумнууд нь шинэ курсээр
асуудлыг шийдэх семинар, лабораторид шилжүүлэн өгсөн хоёр зорилтыг харуулсан. Би цаг
хугацааны динамикт корреляцийн функцийг шинжлэхийг хүссэн. Тооцоолсон график, цагийн
домэйны функц (тасархай шугам) хоорондын хамаарлыг шинжлэх цаг хугацааны функцын утгыг
ойлгох, тооцоолох график дахь ялгааг авч үзсэн. Одоо сурагчид өмнөх хичээлээсээ өөр арга замаар
ажилласан. Зарим оюутнууд тооцооллыг эхлүүлсэн бөгөөд зарим нь симуляцийг эхлүүлсэн.
Шинэчилсэн курсын шинэ бичлэг,

Зураг 4: Янз бүрийн зантай хоёр өөр оюутны зам
Зарим графикыг хэмжиж, хэмжилтийг бие даан хийснээр зүүн зураг руу шилжсэн бөгөөд
тооцооллыг эхлүүлсэн оюутнууд зөв дүр зургийг зуржээ. Лабораторийн төгсгөлд оюутнууд бүх
лабораторийг судалж, 5-р зургийн бүх холбоосыг хийсэн.

Зураг 5: Шинэ курсын лабораторийн төгсгөлд сурагчийн арга зам
Энэ шинэ курсэд сурагчид сурагчдын "түр зуурын хариу үйлдэл" гэсэн ойлголтыг ойлгоход
шаардлагатай бүх холбоосыг бүтээсэн учраас би "Энэ тайлан хангалттай юу?" гэж хэзээ ч
асуугаагүй.
Дизайны 3-р үе шат
Лабораторийн тодорхойлолтыг шинжлэх, дизайн хийхэд хэрэглэдэг эхний хоёр циклийг Vaishnavi
and Kuechler (2008) нь "сэлгээ хийх" гэж нэрлэдэг. 6-р зурагт хоёр талбар нь хос шошготой байдаг
болохыг харж болно. Эхний хослол нь Laplace-ийн өөрчлөлт, цаг хугацааны функц юм. Мэдээжийн
хэрэг, шилжүүлгийн функц бол Laplace дифференциал тэгшитгэл болон нэр томъёо юм. Гэхдээ
Laplace хувиргалт нь дифференциал тэгшитгэлээс шилжүүлэх функцээс авах ёстой үйлдэл юм.
Үүний нэгэн адил, урвуу хувиргалт нь шилжүүлгийн функцыг цагийн домэйны функц болгон
хувиргах үйлдэл юм. Энэ бол сум биш, сум юм. Бусад загваруудын нэгэн адил төөрөгдөл нь үг,
үгсээс шалтгаална. Гэсэн хэдий ч, уг үйлдэл нь зөвхөн хөдөлгөөн биш юм гэдгийг анзаардаг.

Оюутнууд аль аль нь байх ёстой байсан. Тиймээс, холбоосууд, зааврууд нь зүгээр нэг сурах зүйл
биш юм. Уламжлалт ойлголтуудыг сур. Энд бид загвар дизайныг шинжилдэг.

Зураг 6: "Сурах цогц ойлголтууд" загвар
Гурав дахь мөчлөгийн үед бусад холбоосыг хайж байсан (Anna-Karin Carstensen & Bernhard, 2013).
Цаашдын судалгааны арга зүй - дизайны судалгааны судалгааны үр дүн
Дээр үзүүлсэн хайлтыг дараах зургаар нэгтгэн харуулав:

Зураг 7: Загварын шинжлэх ухааны судалгаа, түүний үр дагавар Takeda et al. 1990 онд
боловсролоос иш татсан цөмийн онолыг (A - K. Carstensen & Bernhard, 2015)
CDIO төслийн сургалтын үр дүнг танилцуулах
CDIO төслийн явцад сургалтын үр дүнд өнгөрсөн судалгаа, ялангуяа, зураг төсөл үйл явцын хамтран
суралцах хэлэлцэх боловсруулах сурах, харин ихэнх тохиолдолд, ялангуяа CDIO төслөөр
дамжуулан мэдлэг хэрхэн сахилгын сурах бидний сэдэв байсаар ирсэн болно дизайн төсөлд
ажиллаж, сурч болно (Бернхард, Edström, Kolmos гэх мэт үзнэ үү) байна. Зураг 6-ийн шинжлэх
ухааны аргыг ашиглан,
Шинжилгээний мэдлэг, сахилгын мэдлэг, хамтын ажиллагааны ур чадварыг задлан шинжилдэг.
Jönköping дахь манай их сургуульд бид CDIO төслийн хэд хэдэн боломжийг санал болгодог. Нэг
дадлага явцад дамжуулан, 7 долоо хоног дадлага, сургалтын талаар дадлага Жишээ нь, өөрсдийн

суралцах дүн шинжилгээ хийх юм нь ажлын байран дахь сэдвийн тайланг оюутнууд сургалтын
нэгээр хийдэг, NFK, Ажлын байранд ямар курсын суралцах үр дүнг ашиглаж байна вэ? Сургалтын
үр дүнг зохисгүй гэж та үзэж байна уу? Одоогийн судалгаагаар би суралцаж байна
Сургалтын үр дүн Бид оюутнуудаас тайлан хүлээн авч, дадлага хийсний дараах эхний семестрийн
дараа оюутнуудтай ярилцлага хийж байна. Манай нөөц
Судалгааны дүнгээс үзэхэд оюутны өөрийнх нь мэдлэгийн агуу өөрчлөлтийг харуулж байна.
оюутнуудын нэг нь, би одоо, би хэзээ ч хангалттай мэдлэгтэй байх болно би, би дараа нь, бүх
оюутнуудад "Энэ бол төслийн хамгийн муу өгөх гэж бодсон гэж бодож байна вэ би биш", " , тэр
мэдээж, төлөвлөлт, сургалтын үр дүнг харьцуулах, тэр үнэхээр сурсан гэж үзэж зорилготой, би
сурсан илүү, илүү аль аль нь түүний илтгэлд би өмнөх явцад олж авсан бичсэн . мэдлэг, мөн бүлгийн
dynamics've үзсэн харагдах ихээхэн өөрчлөгдөж бид, хандлага судалгааны өөрчлөгдсөн байна
"ашиглах боломжтой байсан - бүлгийн нэг дадлага хамгийн зонхилох оюутнуудын өмнө Цаашид
хичээлүүд алга байна
Судалгааны талаархи хандлагаасаа болж бүлгийн удирдагч гэж үздэг. Энэ ярилцлага нь ярилцлагад
цааш нь шалгаж байх ёстой боловч эдгээр урьдчилсан дүнг дурдах нь зүйтэй.
Өнгөрсөн хоёр сурагчид сул дорой оюутнууд өөрсдийн төслүүдээсээ итгэлтэй болсон хэдий ч
компани нь үр дүнгийн талаар сэтгэл хангалуун байсан.
Дадлага хийх курсын загварыг загварчлах аргачлалыг ашиглах
Эдгээр дүгнэлтүүдийг шинжлэх боломжтой болгохын тулд энэхүү дадлагын сургалтыг загварчилж,
хувь хүний ур чадвар, мэдлэг, ирээдүйн сургалт гэх мэт 6-р загварыг ашиглана. Загварчлал болон
эдгээр шинжилгээний категориудыг оюутнууд бий болгодог. Энэхүү загварыг ашиглан сургалтын
хөтөлбөрийг дахин боловсруулж, сургалтын үр дүнг суралцах үр дүнг дахин сурталчлах,
суралцагчийн суралцах замыг сурталчлах
Дизайны 1-р үе шат
Эхний мөчлөгөөс эхлэн - Сурагчид сайн дураар тайлангаа тайлагнана. Сургалтын үр дүн юу вэ? Энд
бид суулгагдсан системүүдэд мэргэшсэн компьютерийн шинжлэх ухааны оюутны тайлан дээр
анализ хийж эхэлсэн. Илтгэлд оюутнууд дадлага хийхээс өмнө авсан хичээлүүдтэй холбоотой сурч
мэдсэн зүйлээ тусгасан болно.
Одоогийн байдлаар сурагч 14 орчим хичээлийн хугацаа, агуулгатай болжээ. Дадлага хийхтэй
холбоотой хичээлүүд нь электроникийн танилцуулга, хүний машин юм
Embedded компьютер, микроконтроллер, үйлдлийн системд зориулсан цахилгаан интерфейс орно.
Хэд хэдэн сурагчид VHDL болон судалгааны арга, харилцааны дижитал электрон хэрэгслийг
хэрэглэдэг. Зөвхөн нэг сурагчид нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх талаар ярьж байгаа бөгөөд тэдгээрийн нэг
нь програмчлалын явцын талаар дурдаагүй болно. Энэ нь оюутнуудтай ярилцлага хийхгүйгээр
хариулахаас илүү олон асуултыг бий болгодог. Оюутнууд хэдийнээ
Гол тусгай сургалт? Эсвэл эдгээр хичээлүүд нь юу хүлээж байгааг мэдэрч магадгүй юм болов уу?
Аль асуултанд хариулт өгөхдөө оюутны үнэлгээний хариунд хариулт өгөх боломжтой.
Электроникийн курсд оюутнууд мэдээллийн хуудсыг уншихаас алгасахад хэцүү байдаг ч энэ
хичээлээс хамгийн чухал сургалтын үр дүнг хэлнэ. Үүнээс гадна,
Сургалтын явцад програмын хэлийг сонгох талаархи саналыг тайланд оруулах болно.
"Энэ хэлийг [C программчлал] үнэндээ ашиглаж байгаа гэдгийг би анзаарсан. Би дадлага хийхээсээ
өмнө энэ талаар сайтар судлах боломжтой байгаадаа баяртай байна."
Дүгнэж хэлэхэд, "Та тэнд байхдаа энэ боловсрол хэр өргөн хүрээг хамарсан болохыг ойлгох болно"

Зураг 6-т үзүүлснээр хоёр дахь мөчлөг нь суралцах зорилго болон амьдралын зорилгын хоорондын
ялгаанаас эхэлдэг: судалгааны хүлээлт хэрхэн суралцах үр дүнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мөн
Хөтөлбөрийг хэрхэн боловсруулах, дадлага хийх зэрэг нь оюутнууд инженер болоход нь тусалдаг.
Энэхүү тайланг сурагчдын тайланд тусгасан чухал элементүүд нь хүлээлт, айдас, өөртөө итгэх итгэл
зэрэг нь сургалтын загварт загварчлагдсан байдаг. Эдгээр үр дүн нь инженерийн боловсролын
урамшууллын өмнөх үр дүнтэй нийцдэг (Edström, Törnevik, Engström & Wiklund, 2003), мөн оюутны
тайлантай
Сургалтын хөтөлбөрийн дизайны хувьд энэ асуудал хамгийн чухал байдаг. Учир нь энэ нь дадлагын
хичээл өөрчлөгдөх боломжтой гэдгийг харуулж байна.
Зураг 9.1-ийн эхлэлийн цэг болох Сургалтын хөтөлбөр, CDIO стандартуудын хоорондын уялдаа
(Crawley, Malmqvist, Ostlund & Edström 2014, p. 214)
Суралцахуйн үнэлгээ нь загварчлагдсан.

Инженерийн дизайн хичээлийн CDIO –н хүрээнд өөрчлөх нь

“Инженерийн дизайн” хичээл нь инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад шинэ
бүтээгдэхүүн гаргахад чиглэсэн инженерийн үйл ажиллагаа болон тэдгээрийг сайжруулах,
хөгжүүлэх арга зүйн тухай ойлголтыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн хичээл юм. Энэ хичээл нь CDIO
(сэтгэх, зохиох, бүтээх, хэрэглэх) үйл ажиллагааны процессуудтай илүү холбоотой инженерийн
хичээлийн нэг. Энэ судалгаанд “Инженерийн дизайн” хичээлийн явц болон аж үйлдвэрлэлийн
салбарын машин үйлдвэрлэлийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийн үйл явцыг зэрэг танилцуулна.
2000 онд хэрэгжүүлж байсан сургалтын төлөвлөгөөнд “Инженерийн дизайн” хичээл нь аж
үйлдвэрийн машин үйлдвэрлэлийн мэргэжлээр мэргэшиж буй оюутнуудад 5-р курсад 1 улирал
ордог байсан. 2014-2015 хичээлийн жилээс эхлэн магистрын шинэ хөтөлбөрийн хүрээнд
“Инженерийн дизайн” хичээл нь хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн бүх мэргэжлийн оюутнууд сонгодог
болсон. Шинэ хичээл 2 улирал үргэлжлэх бөгөөд аж үйлдвэрийн технологийн бакалавр зэргээр 4
жилээр төгссөн бол магистрын эхний жилд орно. Уг хичээлийн өөрчлөлтийг хийхдээ оюутнуудад
CDIO-ийн бүх үйл явцаар дамжуулан хэрэгжилт болон үйл ажиллагааны үе шатыг ойлгуулахын
тулд хоёр улирал ордог болсон нь нэмэлт цагыг бидэнд бий болгосон. Хуучин нэг улирал уг хичээл
ордог байхад зөвхөн концепци болон төслийн үе шат дээр төвлөрдөг байсан. Шиэн аргаар хичээл
ороход суралцагийн туршлага илүү боловч системтэйгээр судлах хэд хэдэн асуудал гарсныг дараа
дараагийн хуудсанд бичих болно. Оюутнуудын бүрэн хэмжээний CDIO –г туршихын тулд
оюутнууд болон багш нарын саналыг харгалзан үзэх болно. Сурагчдын сэдэл, багш нарын
хоорондын уялдаа холбоо, богино хугацааны төслийн хяналт, хэрэгжүүлэлтийн үе шат, үйл
ажиллагаанд хүрэхийн тулд нөөцийг хурдан хугацаанд ашиглах, холбогдох хичээлүүд, сайжруулах
саналуудыг санал болгоно. Бидний мэдэж байгаагаар энэ манай улсын инженерчлэлийн зураг
төслийн хүрээнд CDIO –ийн бүх үйл явцыг нэвтрүүлж буй эхний хичээл юм.

Оршил. CDIO хандлагыг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд хийсэн өөрчлөлт
2004-2005 оны хичээлийн жилд Мадридын аж үйлдвэрийн институтын TU-ийн Механик
Инженерийн факультетэд "Инженерийн загвар" хичээлийг зааж эхэлсэн (Munoz-Guijosa нар, 2011).
Болоний сургалтын хөтөлбөрийн дагуу уг хичээл нь 6-р курсэд ордог бөгөөд мэргэжлийн ур
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн хичээл юм (Díaz Lantada et al., 2013), (Schuman et al., 2005). 2014
он хүртэл оюутнууд өөрсдийн сонгосон бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх төлөвлөлт, концепц дизайн,
болон нарийвчилсан дизайныг боловсруулах эхний үе шатыг дуусгахаар төлөвлөсөн байсан.
Төслийн үр дүнд зах зээлийн судалгаа, патентын судалгаа, бизнес төлөвлөлт, техникийн зураг
төсөл, угсралтын үйл ажиллагаа, хэрэглэгчийн мэдээлэл, үйлчилгээний төлөвлөлт, эрсдлийн
шинжилгээ болон аюулгүй байдал, дахин боловсруулах зэрэг мэдээллийг хэрэглэх шаардлагатай.
2014 онд "Ingenia" санаачлагаар аж үйлдвэрлэлийн инженерийн сургууль (Hernández Bayo et al.,
2014),магистрын 1-р курсын оюутнууд CDIO төслийн бүрэн гүйцэтгэлийн хүрээнд 5 цагийн хичээл
даваа гараг бүр ордог. 2014-2015 оны хичээлийн жилд энэхүү санаачлагын хүрээнд оюутнуудад есөн
курс хичээллэсэн. Энэ жил оюутнууд арван нэгэн хичээлээс "Ingenia” сонгож болно . Хүснэгт 1-д
санаачлалд хамрагдсан сэдвүүдийг харуулав.
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа хоёр дахин нэмэгдэж, "инженерийн төсөл" -ийг Ingenia-ийн
санаачлагыг нэгтгэснээр CDIO төслийн хүрээнд загвар, туршилтын загварыг бүрэн боловсруулна
(Chacónet al., 2015) (Crawley нар, 2007). Бид хэрэгжиж буй тодорхой төсвийг хичээлдээ зарцуулсан
бөгөөд "Ingenia" бусад сэдвүүдийн талаар туршлага, мэдлэгээ байнга сайжруулж байх зорилгоор
хамт ажиллагсадтайгаа туршлагаа хуваалцах боломжтой болсон. “Инженерийн дизайн” хичээлийн
суралцагчийн тоогоор гуравдугаарт орсон.
Хүснэгт 1. 2015-2016 оны хичээлийн жилийн "Ingenia"хичээлийн сэдэв
Хөрөнгийн шинжилгээний загвар дээр суурилсан бүтцийн оновчлол
Аж үйлдвэрийн төсөл боловсруулах, удирдах
Биоинженерчлэл
Инженерийн дизайн
Автомашины инженерчлэл: SAE
Өдөр тутамд зориулсан бүтээгдэхүүн
Системийн инженерчлэл
Видео зохион бүтээгчид
Ирээдүйн сургууль - Smart ETSII
Цахилгаан системийн дизайн ("Ingeniando" un sistema eléctrico)

Хичээлийн эхэнд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүрдүүлж янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг санал
болгодог.Бүтээгдэхүүний саналын танилцуулгыг гурав дахь долоо хоногт гаргах бөгөөд багууд
өөрсдийн саналын давуу болон шинэлэг талыг ойлгуулах хэрэгтэй. Үүний дараа сургалтын үлдсэн
хугацаанд хийх 3-6 бүтээгдэхүүнийг сонгон шалгаруулна. Үзэл баримтлалын үе шатанд тухайн
бүтээгдэхүүний зах зээл, ижил төстэй бүтээгдэхүүний чиг үүрэг, үнэ, одоо байгаа патентыг судлах
болно. Тэд мөн 100 гаруй хүнээс хүссэн функцийн талаар санал асуулга явуулж судалгаа хийдэг.
Үүний үр дүнд тэд бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, бөгөөд энэ нь дотоод өгөөжийн 20% -иас ихгүй
байлгах бизнес төлөвлөгөөг боловсруулна. Зураг төслийн үе шатанд оюутнууд өөр өөр концепцийг
сонгож, шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлж, тодорхойлох үндсэн болон
нарийвчилсан дизайны үе шатанд хамгийн ирээдүйтэй аргыг сонгоно. Хэрэгжилтийн үе шатанд
оюутнууд бүрэн, ажиллагаатай загварын Мехатрон туршилтын загвар гаргах үед үйлдвэрлэхэд олон
улсын нийлүүлэгчдээс үнийн санал авч тухайн эд анги үйлдвэрлэх, нэхэмжлэх, логистик
менежмент болон үнийн хэлэлцээр хийдэг.Үйлдвэрлэлийн үе шатанд туршилтын төлөвлөгөө
гаргаж хэрэв туршилт амжилтгүй болвол бүтээгдэхүүнийг шинэчилж болно. Бүтээгдэхүүний баглаа
боодол, сурталчилгааг боловсруулах ёстой. Эцэст нь оюутнууд тодорхой Ingenia арга хэмжээний
мультимедиа танилцуулгыг бэлтгэх хэрэгтэй. Тогтвортой байдал нь манай сургуулийн боловсролын
философи дахь хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийн нэг бөгөөд зөвхөн бүтээгдэхүүний түвшинд
төдийгүй бүрэн амьдралын мөчлөгийн хувьд нийгэм-эдийн засгийн төлөөлөгчид ордог хөгжлийн
туршлагыг харгалзан үздэг. Зураг 1-т курсын төлөвлөлтийг харуулав. Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт,
дизайн, CAE, онол, мэргэжлийн ангиудыг сургах, туршихад зарцуулсан цаг хугацааг хамгийн их
байлгахыг хичээдэг ч та бас үнэлгээ хийх хэрэгтэй. Энэ зураг дээр үзүүлсэн кредит цагийн
хуваарлилт нь бүх курсын үйл ажиллагааг тэнцвэртэй гэж үздэг.

2-р улирал

1-р улирал
Улирал 1

Улирал 2

Улирал 3

Улирал 4

Онолын хэсэг (3 ECTS)
Бүтээгдэхүүний
төлөвлөлт

Дизайны
концепци

Инженерчлэл

Лаборатори (4 ECTS)
Бизнес
төлөвлөгөө,
загварчлал CAE

CAE
загварчлал

Тогтвортой
бүтээлч байдал

Багийн ажиллагаа

CAE
загварчлал

Туршилт,
дизайнчлал

Хөндлөнгийн ур чадвар (3 ECTS)
Холбоо

Тогтвортой
ажиллагаа

Тусгай анги (3 ECTS)
Патент

Материал
судлал
Үнэлгээ (1.5 ECTS)

Стандарт

сэтгэх
зохиох
Бүтээгдэхүүн
төлөвлөлт

бүтээх

хэрэглэ

дизайны
концепци

Үндсэн
инжене
рчлэл
Зураг1. Хичээлийн төлөвлөлт

Бүтээгдэх
үүний
тест ба

CDIO-ийн бүрэн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхэд үүссэн асуудлууд
Бидний Ingenia-ийн туршлагаас нэг сар хагасын сургалтанд бид бусад хичээлийн багш нар,
оюутнууд болон бусад фокус бүлгийн багш нартай ярилцаж, уг хичээлийн үр өгөөжийн талаар
бодох боломжтой болсон. Бид хэд хэдэн хүчин зүйлийн асуудлыг илрүүлж чадсан. CDIO дээр
суурилсан сургалтуудыг явуулах, бусад хамт олны хувьд ашигтай гэдгийг би мэднэ.
Лаборатори, бүтээлч байдал, Мэдээллийн технологи ба бусад нөөцүүд
Лабораториийн ажлын
үзэл баримтлал
үеэр оюутнууд бүтээгдэхүүний санал
боловсруулалт, одоогийн байдал, харьцуулсан бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн тодорхойлолт, үнэ,
борлуулалтын хэмжээ, зах зээл, зах зээлийн сегмент зэрэг шинэлэг зүйлтэй холбоотой асар их
хэмжээний мэдээллийг цуглуулах ёстой. Бизнес төлөвлөгөөний загвар нь санхүүгийн эрсдлийн
шинжилгээнд зориулж Montecarlo симулятор ашиглах явдал юм. Үүний нэгэн адил, концепцийг
боловсруулах шатанд бүтээлч хэрэгслийн хэрэглээ нь электроник, механик болон дулааны ТЭЗҮийг тооцоолох шаардлагатай бөгөөд энэ нь эдгээр функцуудтай CAE системийг ашиглана гэсэн үг.
Өмнөх хэдэн долоо хоногт бид мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн удирддаг 15 компьютер бүхий
мэдээллийн технологийн өрөө тохижуулсан бөгөөд өдөр бүр 9: 00-18: 00 цагийн хооронд нээлттэй
байдаг. Танилцуулах үе шат, токарь, тээрэмдэх, өрөмдөх, уусгагч, давирхай, бусад аюултай
бүтээгдэхүүн, процесс зэрэг лабораторийн нөөцийг илүү ашиглах боломжтой. Сургуулийнхаа үзэл
баримтлалыг хөгжүүлэх, үндсэн инженерчлэлийн үеэр ажиллах сургалтын өрөө байгуулсан. Бид
UPM-ийн инженеринн хэлтэст хэд хэдэн судалгааны төслүүд, салбарын зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд
ашигладаг олон төрлийн давуу талуудтай. лабораторид байхгүй хөрөнгийг худалдан авахад
ойролцоогоор 4000 евро зарцуулсан. CAE програмын лиценз нь жил бүр 4000 еврогийн үнэтэй.
Энэ мөнгөний ихэнхи хэсгийг “Сургуулийн найзууд”- ын нийгэмлэг санхүүжүүлсэн. Компьютерийн
бусад програм, мэдээллийн санг засварлах ажлыг их дээд сургууль, инженерийн сургалтын бүлэг
хийж гүйцэтгэдэг. Энэ CDIO санаачлагыг оролцуулсан тэнхим хооронд сургалтын нөөцийг
хуваарилах боломжийн талаар бодох нь чухал. Гэсэн хэдий ч уг хичээлийг судалж буй нийт оюутны
тоог 250 орчим оюутан гэж үздэг бөгөөд энэ нь ажилтаны ажлын ачаалал хэвийн үйл ажиллагаатай
нийцэхгүй байна. Гэсэн хэдий ч тусгай асуудлууд нь хичээлийн явцад гарч ирдэг хамтын ажиллагаа
явагдах болно. Бид ивээн тэтгэгчийн санхүүжилтийн нэмэлт хувилбарууд, үйлдвэрлэлийн ивээн
тэтгэж тохижуулсан өрөөнүүдийг үнэлэх ёстой. Жишээлбэл, зөвхөн санхүүжилт олж авахаас гадна
ажил олгогч, технологи дамжуулах үйл ажиллагаа, судалгааны сэдвээр урт хугацаанд зохиогчидтой
холбогдохоос гадна сургалтын явцад боловсруулж болох бүтээгдэхүүнийг багасгахаас зайлсхийх
хэрэгтэй.

Туслах оюутан
Өмнө нь CD-д суурилсан сургалтанд хамрагдсан оюутнууд хичээлийн менежментээс илүү
нэмэлт зүйлсийг үнэлээгүй. Дизайн элементүүдийн дизайн II зэрэг бусад дизайны хичээлийг
үзсэний дараа энэ хичээл ордог. Тэд өмнөх хичээлээс нэг эсвэл хоёр оюутан сонгоно. Тэд өмнөх
хичээлийг судалсан тул хөгжүүлэлтийн процессыг мэддэг бөгөөд хаана ямар асуудал гарахыг
мэддэг тул асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг.
Үүнээс гадна тэд оюутнуудтай дотно харилцаа үүсгэж, багийн хөгжил, зөрчилдөөн, тусгай
сургалтын хэрэгцээний талаар үнэ цэнэтэй мэдээллийг цуглуулна. Оюутнууд нийгмийн сүлжээ, вэб
хэрэгсэл (ихэвчлэн WhatsApp, Dropbox, Google Drive, Google Calendar) дээр объектууд үүсгэх
хандлагатай ;байдаг тул тэд урьдчилан болзошгүй хэрэгцээний талаар мэдээлэл боловсруулах
боломжтой байдаг. Сонголтын шалгуур болохын хувьд бид электроникийн дизайн хийхэд хэрэглэх
програмын мэдлэгийг үнэлдэг. Энэ тал дээр механик оюутнуудын туршлага бага байдаг. Туслах
оюутнууд ихэвчлэн сургуулийн тусгай хөтөлбөрт хамрагдахын тулд гурван кредитын зээл авах
боломжтой ба манай группээс санхүүждэг эдийн засгийн жижиг шагналыг авдаг.
Хүснэгт 2. Хичээлд шаардлагатай эд хөрөнгө,ц материалууд

Ур чадварыг үнэлэх систем
Ур чадварыг үнэлэх систем Уламжлалт CD курсээр бид шинэ бүтээгдэхүүнүүдийн нарийвчилсан
төлөвлөлт, дизайнаар хязгаарлагдаж байсан боловч техникийн стандарт, бүтээлч байдал,
харилцааны ур чадварыг үнэлэв. Одоогийн CDIO явцад байдлаар, оюутан, хэрэгжилтийг хүрэх
эцсийн үе шат нь илүү ур чадварыг олж авах болно шинэ бүтээгдэхүүн үйл ажиллагаа явуулах
боломж нь зөвхөн гүн гүнзгий үнэлгээ үнэн зөв, хээрийн өргөн хүчин чадал хүрэх Та үнэлэх
боломжтой. Үнэлгээний чадавхийн тоогоор бид "тасралтгүй суралцах үүрэг", "ажлын хэсэг" -ийг
нэмсэн. Өмнөх CD хичээлд оюутны баг интерактивын түвшинг багасгах боломжтой бол системийг
нэгтгэхтэй холбоотой асуудлуудыг даван туулж чадна. Нөгөө талаас интеграци нь нэн чухал бөгөөд
учир нь хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй бэрхшээлүүд нь хэрэгжилтийн үе шатанд гарч ирдэг. Үүнээс
гадна, нэг үе шатанд, оюутан та өмнөх явцад сурсан зүйлээ хувьд, өөр нийлүүлэгчээс ирсэн өгсөн
байна, техникийн болон арилжааны мэдээлэл шийдвэрлэх байхгүй тул, та илүү дэлгэрэнгүй
техникийн үзэл баримтлалыг сурах ёстой. Үйл ажиллагааны үе шатанд янз бүрийн дизайн,
интеграцийн асуудлууд гарч ирэхэд та шинэ багийнхаа ажлыг шинэчлэн сайжруулж, даалгавруудыг
чандлан гаргах хэрэгтэй. Үр, шинэ боломжууд, болон баг хэмжилт, оюутны зан, буулт, мөн зорилго,

оюутны багаар ажиллах гүйцэтгэлийг хэмжих ажлын ачаалал оюутны үнэлгээ нь 360 градусаар
зориулсан гэсэн бүлэгт хувьд багийн бусад гишүүд үнэлж байна Үүнийг үнэлж байна. Багшаар.
Хэрэгжилтийн үе шатанд бид үнэлгээний нарийвчлалыг хэмжихдээ хэмжилтийн ашиглалтыг
сайжрууллаа. Task Force зургаан дөрвөн үе шаттайгаар жишээ болгон өөр өөр UPM профессор
бүрдэх үр дүнг чадвар эзэмших түвшинг хэмжих боломж олгох гэсэн бүлэгт боловсруулсан, Хүснэгт
3 "бүтээлч" боломж олж авах хэмжээнд үнэлэх харгалзана Энэ нь rubric-ийг заана.

Үнэлгээний бие даасан тогтолцоо ба Үнэлгээний цогц систем Том оюутнуудтай баг (дээд, дээд
сургуульд суралцагчдын тоог харгалзан үздэг) (6-12 хүнийг дор үзүүлэв) . Энэ нь багийн гишүүдийн
хоорондох хүчирхэг гүйцэтгэл, сургамжийн зөрүүг багасгах боломжтой юм. Дээрх 360 градусын
оюутны үнэлэмжээс гадна бид янз бүрийн үе шатанд сурсан сургамжид санаа зовниж байна:
Асуудлыг шийдэхийн тулд бүтээмжийн янз бүрийн аргуудыг хэрэглэх, дизайны үндсэн зарчмуудыг
энгийн асуудлыг шийдэх Би та бүхнийг бие даан гүйцэтгэхийг хүсч байна. Үүнээс гадна, багийн
багаар ажиллахыг удирдахын тулд бид баг бүрийг 2 долоо хоног тутамд даалгавар өгдөг
менежерүүдээс томилогдсон хуваарьт оноогдсон үүрэгт ажлыг дуусгах эсэхийг асууна. Даалгаврын
менежерийг сонгон шалгаруулах ажлыг оюутны үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ. Гэсэн хэдий ч,
электроник тусгай тохиолдлуудад нэг хүн өөр өөр цагт удирдлагын үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Эцэст нь
бид дараачийн танилцуулгын илтгэгчийг сонгож чадахгүй тул багийн бүх гишүүд танилцуулгыг
бэлтгэх хэрэгтэй. Хүснэгт 4-т 2015-2016 оны үнэлгээний схемийг үзүүлэв. Бид баг, хувь хүний
гүйцэтгэл, техникийн болон мэргэжлийн ур чадварыг тэнцвэржүүлнэ.
Хүснэгт 4. Үнэлгээний схем

Багшийн зохицуулалт
тохируулгын бид оюутан хурдацтай ноороглох байгууламжийг ашиглахыг шаарддаг учраас тулгарч
байсан багш өөрчлөлт, хамгийн нэр хүндтэй байгууллага хэрэгжилтийн шатанд лабораторийн
ажлын ачаалал нэмэгдсэн юм. тийм байгууламж дээр ачаалал тавих биш, багш нарын 3D хэвлэх
зөвшөөрөл хүсэх зэрэг, Google Calendar дуусгахын тулд, оюутнуудад дүрмийн зарим өгөх
шаардлагатай байгаа юм. Оюутнууд CAE системийг ашиглан оронд 3D хэвлэх Эх загвар дизайн
гүйцэтгэлийг шалгах хандлагатай байдаг. Хэвлэх эрсдэл гаруй 3D маш өндөр, үр дүн нөөц туранхай

болно. Үүнээс гадна, зарим томоохон хурал (бүтээгдэхүүн санал болгож буй сонголт, үзэл
баримтлал нь сонголт, зураг төсөл хөлдөлт, эцсийн бүтээгдэхүүн илтгэл) багш нарын олон ижил
анги, багш тус бүрийн ажлын ачааллыг оролцох гэдгийг харгалзан Бид үүнийг дахин тараасан. Бид
бие даасан профессор чуулганы хүсэлт нь ойр ойрхон бүлгийн хуралдаан юм нэмэгдсэн байна.
Үүний үр дүнд ердийн ангийн гадна, та тогтмол долоо хоног 3 цагийн хувийн удирдамж
хуралдааныг тогтоосон. Энэ нь нэмэлт ажлын ачааллыг дахин хуваарилах гэсэн үг юм. оюутан
шаардлагатай материалын нэмэлт материал үнэлэх зорилгоор багш, сургалт, багш, туслах сургалт
2014, оюутнуудын шаардлагатай ажлын ачаалал, төлөвлөгөөг туслах нь мэдээж асуудал бүрэн CDIO
эхний болохоосоо өмнө Туршилтыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ нь ердийн CD мэдээж эцсийн дугаарт
бүтээгдсэн байдаг нь ердийн жишээ сонгож авсан бүтээгдэхүүн нь ухаалаг гар утсыг нь нэг унадаг
дугуй холбогдсон. Энэ ажлын хүрээнд, баримт бичиг, цахим хөгжлийн 5 цагийн сургалтыг бий
болгох, мэдээж шаардагдах тооцоо Цахилгаан ба электрон тоног төхөөрөмж, материалын
жагсаалтыг гаргасан, бид хичээлийн төлөвлөлт, оюутны байгууллага, үүрэг залруулсан.

Багш болон тусах оюутны сургалт
бүрэн CDIO аргыг хэрэгжүүлэхэд ноцтой асуудал. Газрын зураг та зорилтот гүйцэтгэл гарч талбайн
асуудлын мэдэж байх ёстой, нутаг дэвсгэр биш юм. ажлын ачаалал оюутнууд, тоо, тухайн оюутны
хандлага оюутнууд, хязгаарлагдмал нөөцийг, орчны хувьсагчууд, нэгэн төрлийн бус, төлөвлөсөн
боловсролын үр дүнг олж авахын тулд ноцтой асуудал үүсгэж болох юм. Бид том хэмжээний бүлэг
удирдлага, оюутны сэдэл дөрвөн гол салбарт бүтээгдэхүүний сонгох шалгуур нь оюутан харилцаа,
хөгжил, анхаарал хол өгч байна. Тарифын үйл ажиллагаа. Оюутны сонголт. Амжилтын баяр. Бид
фокус бүлгийн (оюутан, багш, компани, оюутан ирээдүйн) нь төрөл бүрийн сэдэл оюутнуудын
батлах, оюутны ирээдүйд шоу хүчтэй нөлөө бүхий албан ёсны үр дүн нь зарлах юм. Оны зургадугаар
сарын 7-2015-нд Ingenia субьектууд найман хөгжил бүтээгдэхүүн тус бүр 2014-2015 явцад заадаг
байсан нь, олон хэвлэл мэдээллийн ETSII аман танилцуулга толилуулгын үйл явдал гарч хурлын
танхим хийж байна (Зураг. 2 (а)) юм Энэ нь зохион байгуулагдсан. (2-р (б), (в) инжрийн үзнэ үү.)

Үүний дараа ETSII гол танхимын олон индэр нь зурагт хуудас, бүтээгдэхүүний танилцуулга.
Урьдчилан ийм толилуулах шаардлагатай мэдэх гэдэг нь тодорхойлсон хугацаа, цаг хугацаанд нь
бүтээгдэхүүн дуусгах оюутнууд бид сайн маркетингийн танилцуулга болон сайн сонсголтой нь
бэлтгэх нь зүйтэй юм. төлөвлөгөөний сүүлийн жилд бакалаврын оюутнууд, би гайхширсан хамт
олон албат туршлага амьдарч байсан юм. Үүнээс гадна, Мэдээж хэрэг, түүний үр дүн нь 2014 оны
2015 оны есдүгээр сарын 7, 2015 он мэдээллийн арга хэмжээнд ирээдүйн оюутнуудад танилцуулсан
байна. Үүний үр дүнд сургалтын 2.014 нэр дэвшигчид 2.015 нь тоо 30 хүн -2016-аас 2015 онд 60 хүн
нэмэгдсэн байна.

Амжилтын баярыг тэмдэглэх нь өндөр гүйцэтгэлтэй багийн хувьд чухал үйл явдал юм. Бид үүнийг
итгэж, багаараа багийн бага ангийн сурагчдад тайлбарладаг. Амжилтын баяр (Зураг 3). Оюутнууд
болон багш нар жилд нэг удаа туршлага солилцох боломжтой байсан. Эдгээр үйл ажиллагаа нь багш
нарыг хамардаг.

Суралцагчийн сонголт нь сургалтын амжилтанд чухал асуудал мөн. Академийн өндөр түвшнээс
гадна бид оюутны сургалтын талбар, ялангуяа электроник болон сургалтын сурагчдыг оруулахын
тулд нэг төрлийн бус байдлыг бий болгохыг хичээж байна. Хүснэгт 5-д 2015-2016 оны хичээлийн
бүрэлдэхүүнийг харуулав. Оюутнуудад хүчээр сургах ямар ч заавар байхгүй, харин тэд өмнөх
оюутны харилцаагаар сайн дураар үүсгэгдэх болно. Хүсэл тэмүүллийг мөн анхаарч үзээд
үзэсгэлэнгийн албан ёсны нээлтэд оролцохыг урьж байна.
Тендерийн үнэлгээний бүтээгдэхүүний танилцуулга Танилцуулгын ангиуд санал болгоно. 20142015, 2015-2016 онуудад курс бүрт дунджаар зургаан санал ирүүлсэн.
Ихэнх бүтээгдэхүүний санал нь бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг сэтгэлгээг харуулдаг боловч
прагматизмын түвшин өндөр байдаг. Энэ нь сурагчдын хийсэн бүтээгдэхүүний төлөвлөлт,
техникийн дэвшилтэт суурь мэдлэгийг харуулдаг. Энэ нь бүх л агуу бүтээгдэхүүн санал гэсэн үг
биш, харин тэдний бүгд биш бүрэн CDIO туршлага хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг явцад
хөгжлийн амжилт, ур чадвар олж авах нь хэмжиж болохуйц үр дүнг баталгаа байхгүй байна.
Тиймээс та хичээлийн дундуур хөгжүүлэх бүтээгдэхүүнийг шийдэхийн тулд анхааралтай сонгох
хэрэгтэй. Энэ нь уламжлалт CD курсээр сонгогдож болох бүтээгдэхүүнийг нарийн хэмжээгээр
багасгасан. Курсорын төгсгөлд амжилтын магадлалыг хамгийн их байлгахын тулд сонголтын зарим
шалгуурыг ашиглах хэрэгтэй. Шинэлэг: Зах зээл дээр байхгүй санал гаргахын тулд оюутнууд
патентын хайлт хийдэг гэдгийг ойлгодог. Инноваци нь радикал биш байж болох ч алхам алхмаар
байх ёстой. Бүтээгдэхүүний санал болгонд, наад зах нь шинэ чиг үүрэг хүлээнэ. Оюутны сэдэл:
Санал асуулгын тоог багасгахгүйгээр аль болох олон төслийг бэлтгэхийн тулд оюутнууд аль хэдийн
байгаа арга замыг эрж хайх ёстой байдаг. Олон залуу оюутнуудаас бага наснаасаа эхлэн
бүтээгдэхүүний санаанууд бий. Гэвч тэд хөгжихөд бэлэн биш гэж бодож байсан. Энэ сургалтаар
(багийн ажил, багшийн туслалцаа, лабораторийн байгууламж, бусад эх үүсвэр) бий болгосон орчин
нь оюутнуудад боломжуудыг ашиглахад түлхэц өгнө. X олон сахилга дэг: Мэдээж байгаа нь

цутгамал чулуун үйл ажиллагаа гэж төлөвлөж байгаа, оюутан ур чадвар өмнө нь сурсан нэгтгэх,
багаар ажиллах, нарийн төвөгтэй асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх төлөвтэй байна Учир нь,
бүтээгдэхүүний санал боловсруулсан Би хангалттай түвшинд байна. Сонгосон байна. Үүнд дор хаяж
хоёр өөр эрчим хүчний бүс орно. Санал болгож буй бїтээгдэхїїний ихэнх нь механик болон
цахилгаан / цахим бїс, зарим нь дулааны буюу шингэний бїсэд ордог. x Төсөв: Бүтээгдэхүүн бүр нь
төсвийн хязгаартай тул хязгаарлагдмал тооны бүтээгдэхүүн боловсруулж болно. Үүний үр дүнд
боловсруулсан бүтээгдэхүүний тоог (оюутны тоо, оюутны багын тоонд нийцсэн байх ёстой) болон
тэдгээр бүтээгдэхүүний хөгжлийн түвшинг хооронд нь уялдуулах ёстой. Бидний явцад "Ingenia"
Мэдээж бүх саналыг хамгийн сонгосон Мэдээж оюутан, суралцагчдын тоо 40 орчим хүн, эргэлтийн
хөрөнгийн өөр бодисын жилийн төсвийн явцад ойролцоогоор 4000 евро юм. Жилд гурван тєрлийн
бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэдэг бєгєєд ингэснээр орлуулах боломжтой материалын хувьд 1000 орчим евро
байдаг. Боломжит нөөц боломжуудыг эзэмших: Төлөвлөгөөг сонгохын тулд хөгжлийн
шаардлагатай үйл ажиллагаанууд нь хэлтэс дэх нөөц боломжид нийцсэн байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл,
танай байгууллагад гүйцэтгэх боломжгүй ажлын даалгавар, хүлээлтийн зардал, хар тугалгын цаг
хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүй ажлуудыг санал болгож болно. х уялдаа холбоотой оюутны ажлын
ачаалал: явцад цуглуулсан өмнөх туршлага хэмжүүр нь анхааралтай бүтээгдэхүүн боловсруулахад
оролцсон оюутнуудын ажлын ачааллыг шалгах шаардлагатай тул, бүтээгдэхүүний санал хэт их,
эсвэл хангалтгүй ажлын ачаалал татах биш гэдгийг Та татгалзаж болно. боломжтой дизайн
хувилбаруудын тоо гол хүмүүс, амжилтгүй болбол онол, тоон тооцоо шаардлагатай тооны тоог авах
шаардлагатай нь бүрэн ажиллагаатай хүмүүс Прототип тоо, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн
шаардлагатай хэсэг Үүнийг анхааралтай авч үзэх шаардлагатай. Заримдаа бодитой ажлын ачааллын
бодит үнэлэлт нь үнэндээ бодит ажлын ачааллаас хагасыг нь үнэлэх саналыг сонгох гэж үздэг. Ийм
тохиолдолд оюутны ижил төсөөтэй санаа, эсвэл функцын тоог багасгахын тулд хоёр өөр ойлголтыг
зааж өгдөг.
зөв ажлын ачаалал, хариуцлага хуваарилах зорилгоор хөгжлийн 12 гишүүн хүртэл томоохон
хэмжээний бүлэг удирдлагын бүтээгдэхүүний бүрдсэн багийг бий болгох шаардлагатай байгаа
учраас бид янз бүрийн стратеги боловсруулсан байна. Амжилттай стратеги бол бүтээгдэхүүний
хөгжилд "баг", "дэд баг" байгуулах явдал юм. Театрын эхэнд бүтээгдэхүүн тус бүртэй ажиллахад
хоёр дэд багийг 5-6 хүнээр томилдог. Дараагийн хичээлээс өөр анги сонгох. Нэг бүтээгдэхүүн дээр
ажиллаж байгаа хоёр дэд баг шийдэл бүрийн сонголт танилцуулж байхад хэлэлцүүлэг хийж байна
юу хамгийн сайн хийж болно сайжруулах шалгах. Дараа нь дэд багууд тэдэнд хамгийн сайн
шийдлийг боловсруулах, 10-12 хүн баг оролцож, энэ нь дараагийн хичээл танилцуулсан байх ёстой.
Дүр тоглох нь оюутны ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай. үндсэн загвар
шатанд эхлэн, тухайлбал худалдан авах, маркетинг, төслийн удирдлага гэх мэт тус бүр баг,
цахилгаан болон шалгалт, машин механизм, материал, системийн интеграци, хамаарах оюутнууд
шаардлагатай үйл ажиллагааны байрлалынхаа дагуу бүлэглэсэн байгаа. Эцэст нь Пүрэв гариг бүр
зохиогдох тусгай удирдамжийн хичээлийг дэмжихийг бид зөвлөж байна. Хамгийн багадаа хоёр
оюутан энэ ангид дэмжлэг үзүүлж байх ёстой. Google Календар болон Google Drive нь лабораторийн
нөөцийн менежмент болон бүтээгдэхүүний нээлттэй цэгийн жагсаалт юм. Одоо оюутан урам зориг,
мөн хугацаанд нь бүтээгдэхүүн дуусгах боломжийг туршлага хүртэл хоёр курс би техникийн болон
төсвийн хязгаарлалтын талаар санаа оюутнуудын зарим нь анзаарсан. Учир нь өөр ажилд ажиллах
шаардлагатай тул хүчтэй ажлын Тэдний хэмжээ, зөвхөн бидний сэдвийн төлөө бус, нөхцөл байдал
ямар тогтмол ноцтой өртөж байна. багш, туслах чухал ажлуудын нэг нь, тэд үргэлж өөдрөг үзэлтэй

аль хэдийн өмнөх явцад олж авсан чадвар байх боломжийг хүлээн зөвшөөрч, багш тусламж
мэдээлэх дэмжих Туслах оюутнууд дуртайяа өгдөг. Мөн бид, бид хоёр дахь ангийн танилцуулга
асан оюутан төлөвлөж байгаа, учир нь мэдээж оюутнууд гүн хүлээгдэж байх үнэлэх, энэ нь
бүтээгдэхүүний чанар, хуваарь дуусгах цаг хугацаа, төсөв боломжтой юм байна. Энэхүү илтгэлд
оюутнуудаас гадны компаниудын ашиг сонирхлыг татсан бүтээгдэхүүн, патент авсан
бүтээгдэхүүний жишээг танилцуулав. Өдөр тутмын хичээлийн багш нарыг үлгэр жишээ үзүүлэх нь
маш чухал юм. багш нарын ихэнх нь аж үйлдвэр, патент ба / эсвэл энэ туршлага нь эргэх-унтарсан
байна, учир нь, бизнес эрхлэх орчин нь хийсэн байна. Эдгээр хүчин чармайлт нь "суралцах"
хандлагад суралцагчдын хандлагыг өөрчлөхөд үр дүнтэй байдаг. Эхний ба өнөөгийн сургалтын үр
дүн Зураг 4-т супермаркетуудад зориулсан автомат жимсний багийн түгээгүүрийн хөгжлийн үе
шатыг харуулав. Энэ нь хэрэглэгчийн уутны хэмжээг сонгож, аль хэдийн задгай уут өгнө. Энэ
бүтээгдэхүүнийг 2014-2015 онд боловсруулсан. Зураг 5-т нэг удаагийн сургалтад автомат загас
барихыг үзүүлэв. Энэ нь өнгөрсөн он хүртэл (мэргэжлийн загас хүн) загасны өгөөш шидэлт
"уйтгартай" цаг ирсэн автомат загас агнуурын үйл ажиллагааг бий болгох замаар хазуулсан арилгах
болно. Гурван хөтөлбөр нь гурван төрлийн өвдөлтийг загварчлах боломжтой. Бүтээгдэхүүн нь
зогсолтыг зогсоож, зогсоох үйлдэлтэй тул Фишер хяналтыг давж чадна. 2015-2016 оны хичээлийн
жилийн хувьд бид элсүүлэх ажил эхлэх өдрөөр хөгжлийн үе шатанд зургуудаа санал болгож байна
(2016 оны 2-р сар). 6, түүнчлэн ерөнхий бүтээгдэхүүний ойлголт бөгөөд автомат эм Эм хоёр үзэл
баримтлалын хувилбарт одоогийн явцад боловсруулж байгаа харуулж байна. Энэ зураг нь бас нэг
хурдан хувилбарын функцтэй цасан самбарт ачаалах засах систем гэсэн хоёр ойлголтыг харуулж
байна.

Зураг 4. Автомат диспансерийн бүрэн бэлтгэл үе шат: бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, концепт дизайн,
үндсэн инженерчлэл, загвар үйлдвэрлэх, загвар турших.

Зураг 6. Одоогийн автомат эм бэлдмэлийн эм бэлдмэлийн + эмгэгийн менежментийн хувилбарууд.
Сонгогдсон бүтээгдэхүүний концепцийг орлох болно.

Зураг 6. Одоогийн автомат эм бэлдмэлийн эм бэлдмэлийн + эмгэгийн менежментийн хувилбарууд.
Сонгогдсон бүтээгдэхүүний концепцийг орлох болно.
Хэрэгжилтийн үнэлгээ
2014-2015 оны хичээлийн хөтөлбөр нь CDIO-ийн бүрэн гүйцэд хэрэгжсэн анхны сургалт байсан тул
хэрэгжилтийн амжилтыг үнэлэх мэдээлэл хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ оюутны судалгаа, чадварын
үнэлгээний үр дүн нь эхний жилийн гүйцэтгэлийн тооцоо байж болно. Зураг 7-т оюутны санал
асуулгын үр дүнг харуулав. Ерөнхий сэтгэгдэл маш сайн байна. мэдлэг олж авах, "стратегийн
шинжилгээ", "төлөвлөж", "хэрэгжүүлэх" талаар, "тасралтгүй суралцах" чадвар нь бүрэн оюутнууд
үнэлсэн байна.

Зураг 7. 2014 - 2015 онд явуулсан оюутны судалгааны үр дүн
Сүүлийн курс оюутнуудын хамгийн олон удаа байнга хариу үйлдэл хийдгийг бид бахархдаг.
Сургалтын дараа тэд өөрсдийн санаагаа ойлгож чадна гэж боддог. Энэ нь бидний суралцах үр дүн,
сурагчдынхаа сэдвийг сонгохын тулд дараагийн жилийн сурагчдыг ятгах гэсэн шилдэг аргумент
юм. Мөн оюутнууд, болон мэдлэгийн бүх нэгтгэх боломж, бид нийлүүлэгч хоорондын харилцааг
уялдуулах боломжийг онцлон мэдээж гэнэтийн бусад субьектууд, хатуу хуваарь, төсөв, сурсан,
бодит амьдрал дээр асуудал туршлага нэхэмжлэх холбоотой . Нөгөө талаас, онолын хичээл, сайн
юм хийгээгүй мэдэрсэн байна хэрэгжүүлэх үе шат, үйл ажиллагааны үе шат нь бид Өмнөх эхлэх
ёстой гэж боддог юм. Энэ жил нэг хагас сарын өмнө хуваарь хэрэгжүүлэх үе шатны эхлэл, онол
ангийн зарим нь хөдөлж, оюутнууд туршилтын загвар бий болгох тэр үед өгсөн байх ёстой байсан
юм. Шаардлагатай.
Тиймээс манай саналыг тойруулан сумаар зааж эхлэв. Тэдний нэг нь шууд тооцож график,
Лапласын шилжих нь Matlab Simulink өөр өөр дамжуулах чиг үүрэг симуляци дамжуулан гүйцэтгэх
боломжтой байж болох юм функц нь ямар нэг зүйлийг шилжүүлэх сум зурж болох юм.
Хоёр дахь дизайны мөчлөг
Хоёр дахь дизайны мөчлөг
Зураг 3:. Хоёр дахь зураг төсөл мөчлөг - р зурагт 3, сум дизайн, шинэ материал тасархай заах лекц
дарааллыг харуулж, Dashdotted хичээл, лабораторийн шинэ курс нэгтгэсэн шийдвэрлэх тодорхой
асуудлыг сум Доторлогдсон хоёр үүрэг даалгаврыг харуул. Оюутнууд нь одоо цаг хугацааны үйл
ажиллагаа, цаг хугацаа домэйнд тооцож график болон үйл ажиллагаа төлөвлөсөн параметрүүдийг
ойлгохын тулд, график ялгааг үзүүлэх тооцож, бид тасархай шугамын хоорондох хамаарлыг
шинжлэх хүссэн Энэ нь байсан. Одоо оюутнууд хуучин явцад огт өөр аргаар ажиллаж байсан: Зураг
4: Эхний оюутан, дараа нь дуурайх ажлуудын ч өөр өөр үйл ажиллагаа тэр хэмжиж юу холбогдсон
байж болно үсэрч график нь хоёр хэмжиж байна зам хоёр өөр оюутнууд, зурах нь зөв хэлбэр
оюутнууд зүүн талд хүргэсэн тооцоолол хийх эхлэв, мөн хийсэн. Зураг 5: лабораторын эцэст аль аль
нь оюутан, Зураг 5-д холбоосууд бүх лабораторид дамжуулан бүхэлд нь ажиллах хийсэн шинэ явцад
лабораторийн эцэст зам оюутнууд тэнд энэ шинэ явцад нь ямар ч өнгөрсөн "асуудал юм Энэ тайланд
хангалттай байж чадах уу? "Гэж асуув.
Гурав дахь загварын мөчлөг
Эхний хоёр загвар нь лабораторийн тодорхойлолтыг шинжлэх, боловсруулахад гол анхаарлаа
хандуулсан. Одоо Vaishnavi and Kuechler (2008) "шаталсан" гэж нэрлэдэг үе шатанд энэ загварыг

инженерийн боловсролын судалгааны нийгэмлэгт авчрах мэдлэгийг судлах шаардлагатай байсан
юм. Зураг 6 дээр хоёр зангилаа давхар шошготой байгааг харж болно. Эхний хослол нь Laplace-ийн
өөрчлөлт, цаг хугацааны функц юм. Мэдээж дамжуулах функц нь дифференциал тэгшитгэлүүдийн
Laplace-ийн өөрчлөлт бөгөөд нэр томъёо юм. Гэхдээ Laplace-ийн өөрчлөлт нь функцийг
шилжүүлэхийн тулд дифференциал тэгшитгэлээс шилжих үйлдэл юм. Үүнтэй адилаар, урвуу
хувиргалт нь шилжүүлгийн функцийг цагийн домэйны функц болгон өөрчлөх үйлдэл юм. Энэ нь
сум биш харин сум юм. Өөрөөр хэлбэл үг хэллэг гэдэг үгийн хөрвүүлэлтээс болж төөрөлдөх нь нэр
томьёоны утгатай адил төстэй загвар эсвэл үзэл баримтлалын зураглал гэх мэт бүх төрлийн
загваруудын нэгэн адил бүх цэгүүд нь нэр томъёо бөгөөд бүх үгс нь онцлон тэмдэглэсэн байдаг. .
Гэсэн хэдий ч, ажил гэдэг нь зөвхөн үг биш гэдгийг би онцлон тэмдэглэв. Сурагчид хоёр зангилааны
хооронд холбоос үүсгэх үед зангилаа мэдэгдлийг хоёуланг нь хийх хэрэгтэй болдог. Энэ утгаараа,
холбоос нь зүгээр л сумаар заадаггүй, энэ нь концепц хоорондох холбоосыг хийхэд шаардлагатай
арга хэмжээ юм. Өөрөөр хэлбэл, төвөгтэй үзэл баримтлалыг судлах нь арлуудыг холбосон зүйлийг
хийх явдал юм. Энд загвар дизайны анализ хийх шинэ сургалтын онолыг авчирч, төвөгтэй
ойлголтыг сурах нь холбоосыг бий болгох явдал юм.
Зураг 6: "Сурах цогц ойлголтууд" загвар Гурав дахь мөчлөгт бусад холбоосуудыг судлав (АннаКарин Карстенсен, Бернхард, 2013).
Цаашдын судалгааны арга зүй - дизайны судалгааны судалгааны үр дүн
Дээр үзүүлсэн хайлтыг дараах зурагт харуулав

Зураг 7: Загварын шинжлэх ухааны судалгаа, түүний үр дагавар Takeda et al. 1990 онд боловсролоос
иш татсан цөмийн онолыг (A - K. Carstensen & Bernhard, 2015)
CDIO төслийн сургалтын үр дүнгийн талаар суралцах - CDIO төслийн төслийн сургалтаас явуулсан
судалгааны үр дүн, голчлон дизайны процесс, дизайны сургалтын талаар хамтарсан сургалтыг
хэлэлцэх, ялангуяа CDIO төслийн хүрээнд дизайны төслүүдээр дамжуулан ярилцах Сахилга батын
талаархи мэдлэгийг хэрхэн сурч болох вэ (энэ бага хурлын Бернард, Эдстрим, Колмос нарыг үзнэ
үү). 6-р зургийн дизайны болон шинжлэх ухааны аргыг хэрэглэснээр үйл явцын мэдлэг, сахилга
батын мэдлэг, хамтын ажиллагааны ур чадварыг тус тусад нь задлан шинжилж, дүн шинжилгээ хийх
боломжтой болно. Jönköping дахь манай их сургуульд бид CDIO төслийн хэд хэдэн боломжийг
санал болгодог.
Нэг нь дадлагын сургалт, NFK нь 7 долоо хоногийн дадлага, сурагчдын мэдээлсэн сэдвүүдийн нэг
нь сургалтын дадлагын ажлын агуулгад суралцах явдал юм. Ажлын байранд ямар курсын суралцах
үр дүнг ашиглаж байна вэ? Сургалтын үр дүнг зохисгүй гэж үздэг вэ? Одоогоор хийгдэж буй
судалгаан дээр бид энэ сургалтын үр дүнг судлах болно. Бид дадлага хийсний дараа эхний
семестрийн дараа сурагчид, ярилцлага авсан оюутнуудын тайлан хүлээн авдаг. Урьдчилсан
дүгнэлтээс үзэхэд оюутны мэдлэгийг харахад гайхалтай өөрчлөлтүүд гарч байна. Нэг
сурвалжлагчид "Би бүх сурагчдын дунд хамгийн муу төсөл байсан" гэж бичсэн боловч дараа нь
курсийнхээ сургалтын үр дүнг миний сурч мэдсэн зүйлтэй харьцуул " Мэдэхгүй байсан ч би өмнөх
хичээлүүдээс олж авсан мэдлэг, сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаж чадсан юм. " Судалгааны талаархи

хандлага өөрчлөгдөж, бүлгийн динамик нь эрс өөрчлөгдсөн болохыг судлаачид дадлага хийхийн
өмнөхөн хамгийн олон давамгайлсан курс нь бүлгийн удирдагч байхаа больсон Үүнийг хийхгүй.
Энэ ярилцлага нь ярилцлагад цааш нь шалгаж байх ёстой боловч эдгээр урьдчилсан дүнг дурдах нь
зүйтэй. Өнгөрсөн хоёр сурагчид сул дорой оюутнууд өөрсдийн төслүүдээсээ итгэлтэй болсон хэдий
ч компани нь үр дүнг сэтгэл хангалуун байв.
Эдгээр шинжилгээний үр дүнг шинжлэх зорилгоор дадлага мэдээж суралцах дуурайж нь
загварчлалын аргыг энэ дадлага мэдээж суралцах загварчлах, инжрийн нь аргыг ашиглан ашиглах.
6 хоорондын харилцаа ур чадвар, сахилга батын мэдлэг олж мэдсэн ийм мэдээж ирээдүйн талаар,
дүн шинжилгээ хийх, эдгээр шинжилгээ зэрэг нь иймэрхүү харагдах хоорондын уялдаа холбоог
тодорхойлох оролдох болно. , Энэ загварыг ашиглан reanalyze ямар нэг байдлаар оюутны сургалтын
замыг хөнгөвчилж байгаа мэт сургалтын хөтөлбөр, тодорхой сургалтын үр дүнг сургалтын үр дүнг
реанализын шинэчилж. дизайн мөчлөгийн эхнээс нь эхлэх эхний циклийг - эсвэл оюутны сайн
дурын үндсэн дээр үр дүнг сурах ямар тайлагнах вэ? Бид энд би суулгагдсан системийн
компьютерийн шинжлэх ухааны суралцаж ажиллаж байгаа оюутнуудын тайлан шинжлэх эхэлсэн.
тайланд, та мэдээж холбоотой сурсан оюутнууд та дадлага Мэдээж бид ч бас тэдний хүлээлт
тусгагдсан өмнө авч байна. Одоогоор оюутнууд урттай, агуулга нь 14 хичээл тухай янз бүрийн авсан
байна. дадлага, электроник нэвтрүүлэх, хүний машин, цахилгаан интерфэйс бичил хянагч
холбогдуулан дурдсан байна Мэдээж хэрэг, суулгагдсан компьютер нь үйлдлийн систем юм.
оюутнуудын зарим нь замаар тоон электроникийн болон VHDL, судалгааны холбоог дурьдсан
байна. Зөвхөн нэг оюутан танилцуулах програм заах, програм мэдээж дараа юу ч сурч байна. Энэ
нь оюутан өгсөн ярилцлагадаа ч хариулж болно илүү олон асуулт бий болгож байна. Та оюутнуудад
аль хэдийн үндсэн курс лавлана сонгосон байна уу? Эсвэл эдгээр курс үүн эсэхийг тэд хүлээж байсан
гэдгийг мэдрэх боломж багатай байх вэ? асуултын аль аль нь, мэдээж үнэлгээний хариултын
оюутнуудад хариулт байж болно. электрон явцад, гэхдээ мэдээлэл хуудас уншиж, оюутнууд энэ
алгасах тайланд эдгээр хичээл нь хамгийн чухал сургалтын үр дүнгийн нэг гэж дурдсан байна хэцүү
байдаг гэдгийг хэлсэн юм. Үүнээс гадна, мэдээж программчлалын хэл сонгох талаар санал, "Би энэ
хэл [C програмчлалын] үнэндээ үнэн хэрэгтээ ашиглаж байгааг анзаарсан байна. Би та дадлага
эхлэхийн өмнө сайтар суралцах боломж байна би бодож байна "өөр нэг оюутан дараах байдлаар
хэлээд: та үед" таатай байна тэнд та нар бас энэ боловсрол "мөчлөгийн бодит хэмжээг мэдэх
боломжтой байх болно, зорилготой байсан юм сургалтын сэдвийн хоорондын зөрүүг эхлэн,
сургалтын обьект амьдарч буй тэд сургалтын үр дүнг хэрхэн нөлөөлж судалгааны ямар хүлээлт
байна вэ? хөтөлбөр боловсруулах, дадлага сургалт гэх мэт, эсвэл оюутан инженерүүд болох вэ
туслах болно. тайлан, өөрийгөө хүндэтгэх учир оюутны тайлан, мөн сургалтын загвар загварчилсан
тусгагдсан чухал элемент болох нь нотлогдсон хүлээгдэж буй, айдас. Эдгээр нь үр дүн, инженерийн
боловсрол (Edström, Törnevik, Engström, & Wiklund, 2003) тайлангийн оюутнуудад дагуу, урам зориг
нь өмнөх үр дүнг нийцэж байгаа, гэхдээ бас сэдэл дадлага мэдээж өөрчилж байна гэсэн боломжтой
юм Энэ нь харагдаж байна. Энэ нь сургалтын дизайн гаргахад хамгийн чухал юм. эхлэлийн цэг
байдлаар Зураг 9.1 (Crawley, Malmqvist, Östlund, & Edström, 2014, p.214) хөтөлбөрийг элементийн
загвараас, CDIO стандарт, сургалтын үнэлгээний загвар загварчилсан байна.

ДАДЛАГЫН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН МЭРГЭЖЛИЙН
СУРГАЛТЫН ОНЛАЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
Робин Паул, Др. Арин Сен, Др.Билл Роузхарт
Шулихын Инженерийн Сургууль, Калгарийн Их Сургууль

АГУУЛГА
Оюутнууд инженерийн дадлага хийснээр бодит нөхцөлд өөрсдийн эзэмшсэн
мэдлэгээашиглах боломж олж авдаг. Дадлагахийсний дүнд оюутнууд хувь хүний болон хүн
хоорондын харилцааны ур чадваруудаа шууд газар дээр нь үнэлэх боломжтой. Энэхүү олон
талт сургалтын дадлага нь CDIO-ийн чухал элемент юм. Энэхүү өгүүллэгт инженерийн
мэргэжлийг хөгжүүлэх дадлагыгхэрхэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх талаар тайлбарлах
болно. Юуны түрүүнд дадлагахийхээр товлосон хугацаа бүрийн хандлагад тулгуурлан
хөтөлбөрөө боловсруулах нь илүү үр өгөөжтэй болдог. Үүний дараа, туршлагын түвшин ба
хэрэгжүүлж болохуйц байдал зэрэгт үндэслэн жилийн хугацаатай үргэлжлэх дадлагын
ажлыгхандлагаар нь хуваарилна. Эцэст нь сургалтын модулиудыг сэдэв тус бүрийн агуулга
болон даалгаврын хамт боловсруулна. Эхний бүлэг оюутнуудыгpilot хөтөлбөрийн 2/3т
оруулна. Сургалтын үр дүнгийн талаарх тэдний санал хүсэлтийг хуваалцах болно. Энэ
өгүүллэгт гарч буй үр дүн нь инженерийн дадлагын хөтөлбөрөө сайжруулж, боловсронгуй
болгох хүсэлтэйсургалтын байгууллагуудад тустайгэж үзлээ. Мэргэжлийндадлага хийх
явцадоюутнуудолж авсан мэдлэгээашиглах, олон талт сургалтанд туршлагажихад
зориулсан сургалтын загварчилсан хөтөлбөрийг үзүүллээ.

ТҮЛХҮҮР ҮГС

Хамтын боловсролCooperative Education, Инженерийн дадлага, Мэргэжлийн хөгжил,
Онлайн сургалт, Стандартууд: 7, 8.

ОРШИЛ
Инженерийнжилийн хугацаатай дадлага нь оюутнуудад мэдлэг чадвараа бодит амьдралд
ашиглах боломжийг олгодог. Дадлагын оюутнууд хувь хүний болон хүн хоорондын
харилцааны ур чадваруудаа хөгжүүлэхийн үнэ цэнийг шууд газар дээр нь ойлгож мэднэ.
Энэхүү олон талт сургалтын дадлага нь CDIO-ийн чухал элемент бөгөөд дадлага хийснээр
оюутнуудад бүтээгдэхүүн, үйл явц болон системийг боловсруулах, загварчлах,
хэрэгжүүлэх, удирдах гэсэн гайхалтай боломжуудыг нээж өгдөг (Crawley, Malmqvist, Östlund,
ба Brodeur, 2011, х.297).Ерөнхийдөө, дадлага хийж байгаа оюутан сургуульдаа бүтэн
цагаар суралцаж байгаа статустай байх шаардлагатай.Ингэснээр тэднийүр дүнтэй
амжилттай суралцах, дадлагын ажлыг бие дааж хийх байдал зэргийг сургууль хариуцна.
Дадлагахийж буй оюутнуудын мэдлэг, туршлагыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн хувьд илүү
хөгжих тал дээр сургууль нь үүрэг хүлээж, идэвхтэй ажиллах ёстой. Энэ өгүүллэгт
инженерийн мэргэжлийн дадлагын хичээлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхтал дээр илүү
төвлөрчөгүүлэх болно.

ҮНДЭСЛЭЛ
20-р зууны эхний хагаст хамтын боловсролоор үйлдвэрийн шаардлагад нийцүүлж
инженерүүдийг бэлддэг байсан(Haddara & Skanes, 2007). Энэ хандлага нь одоо ч байсаар
байна. Учирнь инженерийн боловсролын хөгжлийнхандлага нь техникийн ба мэргэжлийн ур
чадварт төвлөрсөн гарц руу чиглэдэг байв.
Бакалаврынинженерийн оюутнуудад
мэргэжлийнур чадваруудыг танхимд заах нь ихэвчлэн бэрхшээлтэй байдаг ба харин
дадлагын ажил нь тэднийг хөгжүүлэх сайхан боломжийг олгодог юм.

Инженерийн дадлагын ажил
Дадлагын ажил бол “оюутны ангид сурсан мэдлэгийг практик ажилтай нэгтгэж, мэргэжилтэй
холбоотой бүтээлч ажлын хуваарилалт хийх тодорхой бүтэц бүхий боловсролын стратеги”
гэж тодорхойлж болно (Fifolt & Searby, 2010). Дадлагын ажил хийхийн ашиг тусыг маш
сайнаар бичсэн байдаг. Өмнө нь дадлага хийсэн шинэ төгсөгчид цалингаа нэмэгдүүлэх,
үүрэг хариуцлагаа дээшлүүлэх, өөртөө итгэлтэй байдлаа сайжруулах (ялангуяа эмэгтэй
төгсөгчдийн хувьд), мэргэжилдээ сэтгэл хангалуун байх, ажил олгогч болоод сургуульдааүр
өгөөжтэй ажиллах зэрэг эерэг үр дүнгүүд авчирдагийгHaddara & Skanes (2007) нар
судалгаагаараа тогтоосон байдаг.Оюутнууд дадлага хийснээр өөрсдийн ур чадварыг
инженерийн бодит орчинд практик дээр хэрэглэх боломжтой болдог. Дадлага хийх явцад
зөвлөгөө өгч дэмжих нь дадлагын ажлын үр нөлөөг нэмэгдүүлдэг нь ажиглагдсан (Fifolt &
Searby, 2010). Танхимаас ажлын байр руу шилжих сорилтын шатанд оюутнуудад санал,
зөвлөгөө,шүүмж өгөх нь тус дэмтэй. Инженерчлэлээр мэргэшихийн тулд бодит үүрэг
даалгавруудыг олон удаа гүйцэтгэж байж ур чадварэзэмшдэг(Litzinger, Lattuca, Hadgraft, &
Newstetter, 2014). Дадлагын ажил хийснээр оюутнууд бодит амьдрал дээр инженерийн
үүрэг даалгавруудыг гүйцэтгэхэд оролцох болно. Гэсэн хэдий ч, сайн мэргэшихийн тулд

“урьдаас төлөвлөсөн дадлагын ажил”-тай, оюутнууд өөрсдийн ур чадварыг сайжруулах
зорилт тавьжбайжүр дүн хамгийн илүүгардаг (Litzinger et. al., 2014). Амжилттай
боловсруулсан дадлагын хөтөлбөр нь оюутнууд өөрийгөө ойлгох, чиглэлээ зөв тогтоож
суралцахадтусалдаг.

Онлайн суралцах
Онлайнболовсрол нь онлайн орчны хүртээмжтэй байдал, уян хатан байх зэргээс
шалтгаалж сонирхол татаж буй чухал талбар болсоор байна. Bourne, Harris, ба Mayadas
(2005)-ийн дүрсэлснээр бол онлайн орчинд инженерчлэлийг заахад дараах 3 элементийг
анхаарч үзэх хэрэгтэй, үүнд: чанар, хэмжээ, хамрах хүрээ. Онлайн орчин нь өөр өөр
байршлууд, өөр өөр цаг хугацааг хамардаг учир дадлагын оюутнуудад тааламжтайорчин
болдог. Иймд дадлагын ажлын онлайн мэргэжлийн хичээлийн чанар болон хамрах хүрээг
анхаарч үзэх хэрэгтэй.

ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ
Калгарын Их Сургуулийн Шулихийн Инженерийн Сургууль нь гуравдугаар болон
дөрөвдүгээр курсын ойролцоогоор 400 гаруй оюутнуудыг(ирцийн түвшин ойролцоогоор
75%)дадлагын хөтөлбөрт хамруулдаг. Оюутнуудын дадлагын хугацаа хоёр удаа 6-8 сар,
нэг удаа 12 сар, эсвэл нэг удаа 16 сарын турш ажлын байранд үргэлжилнэ. Дадлага хийх
бүртээ оюутнууд инженерийн ажлын байрны талаар чухал ойлголт олж авдаг. Дадлагын
явцад оюутнууд сургуульдаа бүтэн цагаар суралцаж байгаа статустай байдаг. Үүний тулд,
оюутнууд дадлагатай уялдаатай хичээлүүдэд бүртгүүлэх хэрэгтэй, үүнд: INTE 513.01, INTE
513.02, ба INTE 513.03. Хичээл бүр нэг семестрийн хугацаатай (4 сар). 16 сарын хугацаатай
дадлагад гарч буй оюутнуудын семестрийн сүүлчийн хичээл нь (INTE 513.04) байх ба уг
хичээлд ямар нэг шалгуур үзүүлэлт, мөн төлбөрбайхгүй.
2015 оныг хүртэл оюутнууд дадлага хийх явцдаа хичээл бүр дээр тайлан бичих
шаардлагатай байв. Эдгээр 3 тайланд дараах зүйлсийг багтаах ёстой. Үүнд: 1) Үүрэг роль,
хариуцлага ба зорилтууд, 2) Хэрэгжилт ба Бизнес/Үйлдвэрийн ерөнхий тойм, 3)
Инженерчлэлийн дэлгэрэнгүй тайлан. Оюутнууд Шулихийн Сургуулийн зөвлөх багштайгаа
хамтран ажилладаг. Зөвлөх багш оюутны тайланг хянах, үнэлэх, тайлангийн агуулга,
бүтцэд санал шүүмж өгөх үүрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, энэ хандлагад хэд хэдэн анхаарч
үзүүштэй асуудлууд байна. Нэгдүгээрт, тайлангийн дийлэнх хувийг эзэлж буй нууцалсан
агуулгыг хассан, эсвэл хараар дарсан байна. Хоёрдугаарт, зөвлөх багшийн зүгээс өгдөг
санал шүүмж хязгаарлагдмал байсан. Тэдний цагийн хуваарь шахуу, санал шүүмж авах цаг
хангалтгүй байдаг. Зарим зөвлөх багш нар үнэ цэнэтэй санал шүүмжийг өгч байхад, заримд
нь санал шүүмж өгөх цаг байдаггүй. Дадлагын тайлан болонхичээлийнсургалтын үр
дүнгийн хоорондын уялдаа холбоо сул байна гэж зарим багш үзэж байв. Энэхүү үйл явцын
эцсийн үр дүн тийм ч чухал биш учраас оюутнууд тайланбичилтийг ашиг тус багатайгаар
хардаг. Ийм шалтгааны улмаас, сургалтын дадлагын ажлын хөтөлбөрийг дахин
боловсруулах шаардлагатай болж, 2015 оны хавар туршилтын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн юм.

ДИЗАЙН БА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Дадлагын хичээлийн орчин нь уламжлалт эрдмийн хичээлүүдээс өөр юм. Дадлагын
оюутнууд олон янзын туршлага эзэмшдэг. Эдгээрээс дурдвал, өөр байршлууд (орон
нутгийн, үндэсний, олон улсын), өөр нөхцлүүд (оффисын ажил, талбайн ажил), өөр ур
чадварууд (техникийн дизайн, төслийн удирдлага, үйл ажиллагаа), мөн хариуцлагын
түвшнүүд (жижиг компаниудыг том компаниудтай харьцуулбал). Ийм учраас, хичээлийн
агуулга нь оюутан бүрийн хувийн туршлагад тохирсон, уян хатан байх хэрэгтэй.

Хичээлийн зорилго
Хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг гаргахын тулдахин боловсруулж байгаа дадлагын хичээл
ямар зорилготой болох, сургалтын үр дүн ямар байхыг авч үзэх нь чухал байв.
Энэхүү хөтөлбөр дараахи дөрвөн үндсэн зорилтуудыгтөлөвлөсөн. Үүнд:

Оюутнуудын
ухамсарлах
чадварыг
хөгжүүлснээр
тэднийдадлага
хийж
туршлагажихад нь туслаж, дэмжих
 Оюутнуудын танхимын сургалтаар эзэмшиж чаддагггүй ур чадваруудыг ажлын
байранд нь хөгжүүлэх
 Богино хугацаанд их үр дүн өгч чадах агуулга бүхий сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулах
 Тухайн оюутан улам илүү үр дүнтэй, илүү ойлголттой ажиллахад тусалсан үнэ
цэнэтэй санал шүүмж өгч байх
Бид сайн хөтөлбөр боловсруулж байгаагаа батлах үүднээстухайн хичээлийн шаардлагад
оюутнуудын зүгээс гаргасан хүсэлтийг уг хичээлийн зорилготойнэг бүрчлэн харьцуулж
үзсэн болно.


Ур чадвар ба хандлагууд
Дадлагын хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг дахин боловсруулах явцын эхний алхамд
сургуулийн инженерийн лидерүүд болон экспертүүдтэй зөвлөлдөж, инженерийн дадлагын
оюутнууд эзэмших ёстой ур чадваруудын өргөн хүрээтэйжагсаалтыг гаргах байлаа. Ур
чадваруудын эхний жагсаалт 100 гаруй өөр сэдвүүдийг хамарсан ба есөн хэсэгт хуваасан.
Үүнд:
Харилцаа холбоо
Дизайн
Багийн ажил ба манлайлал
Төслийн менежмент ба эдийн засаг
Инженерчлэлийн нийгэм ба хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө
Ёс суртахуун ба шударга ёс
Инженерчлэлийн практик дах ёс суртахуун
Ажилдаа мэргэших
Хувь хүний хөгжил ба сайн сайхан байдал

Эдгээр
урчадварууд,
түүнтэй
холбоотой
хандлагуудыг
инженерийн
таван салбарын удирдлагууд болон бусад хувь эзэмшигчдэд танилцуулсан болно.
Дадлагын ажилд олон ур чадварыг оруулах нь чухал бус, хариндадлагажих явцад яг ямар
ур чадваруудыгхамгийн сайн эзэмших нь чухал болохыг авч үзсэн. Тухайлбал, дадлагын
ажлын эхэнд оюутан ба тухайн байгууллагын удирдлагуудын хоорондын харилцаа сул
байдаг бол, төгсгөлдөөоюутныманлайлал нь гол зүйл байж болох юм. Уг харилцан
хэлэлцүүлгийн дараа дээрх ангиллуудын тодорхой ур чадваруудыгагуулсансэдвүүдийг
INTE 513.01 туршилтын хичээлд оруулсан болно.

Хичээлийн дизайн
Дөрвөн сарын ажлын явцад, зургаан сэдвийг сонгож онлайн модуль хэлбэрээр
боловсруулсан. Оюутныдадлага хийх үүрэг хариуцлагад тохиромжтой гэж үзсэний үндсэнд
зургаан сэдвийгсонгосон. Модуль бүрийг гүйцэтгэх хугацаа 1-2 цаг, бие даалтын эцсийн
хугацаа нь хоёр долоо хоногт нэг удаа байна.

Модулийн хэсгүүд

INTE 513 pilot хөтөлбөр зургаан модуль хэсгээс бүрдсэнбүтэцтэйг зураг1-т харуулав.

Зураг 1. INTE 513 Pilot модулийн хэсгүүд.

Оюутан тухайн семестрт модуль бүрээр тодорхой сэдвүүдийг үзнэ. Гэсэн хэдий ч, нэг
хичээлийн модуль бүр хоорондоо холбоотой байх нь чухал юм.

AssignmentБие даалт

Бүх бие даалтууд чанартай байхын зэрэгцээдараах хоёр элементийг агуулах ёстой.
Нэгдүгээрт, оюутнууд модулийн явцадолж авсан өөрсдийн мэдлэг, идэвхитэй
ажилласнаа бататгах үүднээс энгийн асуултууд бүхийтараасанматериалыг бөглөж

өгнө. Эдгээр асуултуудын гүйцэтгэлийг шалгаж, хариултуудыг нарийвчлан хянахгүй.
Дараа нь, оюутнууд модулийн агуулга болон өөрсдийн дадлагын ажлын туршлагатай
холбогдсон эргэцүүлэх асуултуудад хариулна. Тухайлбал, Инженерийн Үүрэг роль ба
Байгууллагын үнэ цэнэ гэсэн модуль дээр дараах эргэцүүлэх асуултуудыг оюутнуудаас
асуудаг:

Таны дадлагынөдөр тутмын ажил тухайн байгууллагын алсын хараа болон эрхэм
зорилготой хэрхэн нийцэж байна? Төсөл/үүрэг даалгавар нь шууд нөлөөгүй байж
болох ч, байгууллага дотор эдгээр нь хэрхэн зохицож нэг бүхэл болдог вэ? Алсын
хараа болон эрхэм зорилгод таны үүрэг хувь нэмрээ хэрхэн оруулж байна?

Бие даалтын асуултууд нь төрөл бүрийн ажлын байранд буй оюутнуудыг бүрэн дүүрэн
эргэцүүлэн бодоход чиглэдэг. Асуултуудыг нээлттэй асууснаар оюутнууд өөрсдийн хувийн
байдалд тааруулан эргэцүүлэх нь тухайн модулийн сургалтын зорилгод бүрэн нийцэх юм.

Онлайн формат

Онлайн формат нь оюутнуудтай уян хатан ажиллахад тохирсон байдаг. Ялангуяа, олон
оюутнууд тухайн орон нутгаас гадна байрлах ажлын байранд дадлага хийдэг тултухайн
хичээлийг танхимд үзэхгүй болдог. Зарим оюутнууд бизнес аялалд явах, эсвэл
алслагдсан бүс нутагт талбайн ажилд гардаг тул интернэт хязгаарлагдмал байдаг.
Эдгээр шалтгааны улмаас, оюутан багшдаа хугацаа сунгахыг хүссэнмэдэгдэл өгсөн
тохиолдолд бие даалтаа өгөх эцсийн хугацаа үргэлж уян хатан байна. Ажлын байранд
хийх ажлаа урьдчилан төлөвлөх, цаг хугацаагаазохицуулж сурах нь оюутнуудын чухал
ур чадвар юм.

Бичгээр эргэх холбоотой байх

Шинэ дадлагын хичээлийн зорилтуудын нэг нь оюутнуудыг үнэ цэнэтэй санал шүүмжээр
хангах явдал юм. Төгсөгч оюутнуудыг бие даалт засах, оюутанд санал шүүмж, ажил
мэргэжлийн ойлголт өгөхөд туслуулахаархичээлийн туслахаар ажиллуулжболно. Ажилд

авахдаа өргөдөл, ярилцлага хийнэ. Хичээлийн туслахаар ажилд авахад гурван шалгуур
үзүүлэлтийг харгалзан үзнэ:1) Үйлдвэрийнинженерийн туршлага; 2) Доод курсын
бакалаврын оюутнуудын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулахад зөвлөх сонирхолтой
байх; 3) Англи хэлний бичгийн өндөр ур чадвартай байх, учир нь оюутнуудтай онлайнаар
харилцана. Мөн хичээлийн туслахуудын саналыг харгалзан үзсэний үндсэнд ажилд
авдаг. Оюутан өөр хичээлийн туслахуудаас санал шүүмж авах нь аливааг олон талаас
харахад нь тусална.

ҮР ДҮН – ОЮУТНЫ САНАЛ ХҮСЭЛТ

Эхнийбүлэг оюутнууд энэхүү 2015 оны 5-р сараас эхлэн шинэ форматаар дадлагад
гарсан. Энэ бүлэг 277 оюутантай, тэд хөтөлбөрийн 2/3 болохINTE 513.01 ба INTE 513.02
хичээлүүдийг үзэж дуусгасан. Хоёрдугаар бүлэг оюутнууд 2015 оны 9-р сард дадлагаа
эхэлсэн. Энэ бүлэг нь 83 оюутантай ба тэд бүгд 1-р семестрийн INTE 513.01 хичээлийг
үзэж дуусгасан байв.

Оюутнууд энэхүү шинэ хичээлийн бүтцийн талаар янз бүрийн сэтгэгдлүүдтэй байсан.
Оюутнуудад модулийн агуулга таалагдсан бөгөөд ялангуяа хүн бүртэй тусгайлсан эргэх
холбоотой ажиллаж байгаагөндрөөр үнэлсэн. Өгсөн материалуудзөвхөн одоо дадлага
хийхэд хэрэг болоод зогсохгүй, ирээдүйд мэргэжлийн инженер болж амжилт гаргахад нь
тусална гэсэн ойлголттой болсон гэжээ. Гэсэн хэдий ч, оюутнууд өөрсдийгөө
туршилтын(pilot) бүлэг гэдгээ ухаарч, хичээлийг цаашид сайжруулахталаар хэрэгтэй
сэтгэгдлүүдийг өгч байв.
Санал асуулгыг семестр бүрийн төгсгөлд цуглуулсан. Модуль бүрийн хичээлийн агуулга,
бие даалт, хичээлийн талаархи сэтгэгдэл зэргийг оюутнуудаас 10 асуултаар асуусан.
Саналмаших нийлэхгүй байна гэдгээс Санал маш их нийлж байна гэсэн5 оноогоор
үнэлсэн болно (Хүснэгт 1-ээс асуултуудыг харна уу). Мөн зургаан модулийн
талаархисүүлчийн асуултуудыг хамгийн сонирхолтой, хамгийн үнэ цэнэтэй, хамгийн их
хугацаанаасхамааралтай
зэргээр
оюутнуудаарүнэлүүлсэн.Оюутнууд
өөрсдийн
сэтгэгдлийг санал асуулгын нээлттэй нүдэнд чөлөөтэй бичсэн.

Хүснэгт 1. Семестрийн эцсийн санал асуулгын асуултууд
(5 хүртэлх оноог маш их санал нийлэхгүй байна гэдгээс маш их санал нийлж
байна гэдгээр жиших).

Семестрийн эцсийн санал асуулгын асуултууд (Модуль тус бүрт)

1. Модулийн онолыгдараах байдлаар үнэлнэ үү
a) Онолын агуулга миний хувьд шинэ мэдээлэл байлаа
b) Уг онол нь миний суралцахыг хүсч байсан салбар байлаа
c) Уг онолсуралцах сонирхол татахуйцхийгдсэн

2. Модулийн бие даалтыг дараах байдлаар үнэлнэ үү
a) Бие даалтад тавьсан шаардлагууд тодорхой
b) Бие даалт нь агуулгын талаарх ойлголтыг дээшлүүлсэн
c) Бие даалтыг гүйцэтгэхэд таатай байлаа
d) Миний бие даалтын дүн нь миний хийсэн ажилтай дүйцсэн

3. Модулыг бүхэлд нь дараах байдлаар үнэлнэ үү.
a) Уг модуль нь миний мэргэжлийн ур чадваруудыг сайжруулсан
чадна.

b) Би сурсан ур чадваруудаа инженерийн ажил мэргэжилдээ хэрэглэж

Үр дүн – Семестр 1. INTE 513.01 хичээлийн санал асуулга

2015 оны 9-р сард эхэлсэн INTE 513.01- эхний хичээлийг үзсэн 83 оюутны дунд дараах
санал асуулгыг явуулсан. Зураг-2-т судалгааны тоон үр дүнг харуулав. Дунджаар,
оюутнуудын 13% - санал маш их нийлж байна, 43%-санал нийлж байна гэсэн хариулт
өгчээ. Гэсэн хэдий ч оюутнуудын 5%- санал маш их нийлэхгүй байна, 10%-санал
нийлэхгүй байна, 29% нь тодорхой бус гэсэн хариултыг өгсөн байна.
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Зураг 2. Эхний семестрийн Модулын талаар өгсөн санал асуулгын үр дүн:онол (нил
ягаан), бие даалт (хөх), модуль бүхэлдээ(улбар шар).

Зураг2-т дүрсэлсэн үр дүнг илүү нарийвчилан үзвэл, бие даалт тодорхой, шударга дүн,
үр өгөөжтэй санал асуулга гэдэгт оюутнууд эерэг хариултуудыг өгсөн байв. Гэхдээ,
оюутнууд бие даалтыг гүйцэтгэхэд хэр таатай байсан гэдэгт илүү сөрөг хариултууд
өгсөн.

Оюутнуудын бичсэн санал сэтгэгдлүүдийг бас шинжилж үзэв. Хичээл үр өгөөжтэй,
дадлагахийхэд хэрэглэж болохуйц мэдээлэл ихтэй эсэх зэрэг асуултуудад оюутнууд
ерөнхийдөө эерэг сэтгэгдлүүд бичсэн байв. Хичээлийн туслах багшийн зүгээс өгсөн
санал шүүмжид бас эерэг сэтгэгдлүүдийг өгчээ. Эдгээрийн заримаас дурьдвал:



“Надад [энэ] модулийг дуусгахад хөгжилтэй байлаа. Уг модуль нь сонирхол
татаж чадсан, мэдээлэл ихтэй байлаа.”



“Энэ модулийн хамгийн хэрэгтэй хэсэг нь миний бие даалтад өгсөн санал
шүүмж гэж би бодож байна.”
Энэ модуль сонирхолтой байлаа. Магадгүй бүх бүлгийн хамгийн сонирхолтой
нь байх.
“Уг хичээлийн загварыг маш сайн гаргасан байна. Ихэнх хэсэгт, дадлага
ажилдаа хэрэглэж болж байна. Дадлагын оюутнуудыг бодит амьдралд,
тодорхой хүрээнд бэлдэж байна. Бие даалтууд нь тодорхой, дүн тавихад их
удахгүй байна.”






“Надад энэ хичээлийн тайлан бичих нь илүү таалагдлаа. Миний хувьд
модулиудтайажиллахад илүү хялбар, хамт ажиллагсадтайгаа ярилцаж,
тэднээс суралцахад илүү түлхэц болсон.”

Судалгаанд оролцсоноюутнуудыг санал сэтгэдлээ шударгаар үлдээхэд дэмжиж нэрийг
нь бичихгүй бөглүүлсэн. Тэд хөтөлбөрийн туршилтын жил гэдгийг мэдэж байсан ба улам
сайжруулах тал дээр санал сэтгэгдэл үлдээхийг эрэлхийлж байв. Оюутнуудаас ирсэн
сөрөг сэтгэгдлүүд нь агуулга уйтгартай байсан эсвэл оюутнууд өмнө нь уг мэдлэгийг
эзэмшсэн байсан гэсэн хандлагатай байв. Бас олон оюутнууд үүрэг даалгаврын хугацааг
илүү шахуу байх шаардлагатай гэж дурьдсан байв. Зарим жишээг дурьдвал:


“Уйтгартай бас мэдээжийн ойлгомжтой юм”




“INTE хичээл нь оюутны хамаг цагийг авч байна, модуль нэг бүрийг
богиносгож, илүү энгийн болгох боломжтой нь харагдаж байна”
“Маш олон материалуудыг хамарч үзэж байна. Энэ нь нэг зүйлээ дахин дахин
хийхэд хүргэж уйтгартай байна.

Семестр 2 – INTE 513.02 Санал сэтгэгдэл

Хоёрдугаар семестрийн санал асуулгыг үр дүнг 2015 оны 5-р сард дадлага эхэлсэн, эхний
ба хоёр дахь хичээлээ үзэж дуусгасан 287 оюутнуудаас авав. Судалганы тоон үр дүн нь
хоёрдугаар семестрийн хичээл INTE 513.02 рүү илүү онцолсон ба, Зураг-3-т харуулав.
Харамсалтай нь, эдгээр бүлэг оюутнуудаас эхний хичээл болох INTE 513.01-ийн
судалгааг аваагүй болно.

Дунджаар, Хүснэгт 1-ийн асуултуудад оюутнуудын 15% нь Маш их Санал нийлж байна,
42% нь Санал нийлж байна гэж хариулжээ. Оюутнуудын 8% нь Маш их Санал нийлэхгүй
байна, 11% нь Санал нийлэхгүй байна, 23% нь Тодорхой бус гэж хариулсан байна.
Семестр-1-ийн үр дүнтэй харьцуулахад, асуулгад Маш их Санал нийлж байна, Маш их
санал нийлэхгүй байна гэсэн хариултын хувь нэмэгдсэн бол, Тодорхой бус гэсэн хариулт
5% буурсан байна.

Зураг-3-т харуулсан үр дүн нь Зураг-2-той ойролцоо байна, үүнд: бие даалтын
шаардлагууд нь тодорхой, шударга дүн гэдэгт эерэг хандлагатай байсан бол үр
өгөөжтэй санал шүүмж гэдэгт семестр 1-тэй харьцуулахад буурсан харагдаж байна.
Хоёрдугаар семестрт хамгийн сөрөг санал авсан асуулт бол бие даалтууд хэр таатай
байсан бэ гэдэг асуулт байв.

Шинэчилсэн INTE 513 хичээлийн 2 семестр дуусгасны дараа, оюутнууд урт хэмжээний,
сэтгэлээ нээсэн сэтгэгдлүүдийг бичиж үлдээж байв. Нийтдээ, 272 оюутан 384 сэтгэгдэл
үлдээж, дунджар нэг оюутан 35 үг бичжээ. Сэтгэгдлүүд нь шинэ INTE 513 хөтөлбөрийн
амжилт болоод эргэлзээтэй байдлыг ойлгоход маш их нэмэр болсон юм.
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Зураг 3. Хоёрдугаар семестрийн Модулын онол (нил ягаан), Модулын бие
даалт (хөх), ба Модульд бүхэлд нь (улбар шар) зэргийг үнэлсэн Хүснэгт 1ийн санал асуулгын үр дүн,

Ихэнхэерэгсэтгэгдлүүдбиедаалт дээр төвлөрч байсан. Мөн оюутнуудад хэрэгцээтэй
зүйлс, хичээлийн туслах багшийн бичсэн санал шүүмж, бас INTE 513 хөтөлбөрийн
элементүүд таалагдсан гэж хариулжээ. Зарим жишээ дурьдвал:



“Миний бие даалтад өгсөн санал шүүмж хамгийн чухал зүйл байлаа. Ажилдаа
илүү их санаачлагатай ажиллахад минь хамгийн их нөлөөлсөн гэж бодож байна”



“Энэ бие даалт таалагдлаа, дадлагад хамгийн хэрэгтэй, тохирсон байсан”.



“Бэрхшээлийг давах чадвар муутай хэн нэгэнд энэ модуль нь дадлагын ажил
болон мэргэжилдээ ашиглаж болох цорын ганц багц болж чадна гэж би бодож
байна”
“Надад бичсэн санал шүүмжийг би илүүд үздэг. Энэ семестрийн санал шүүмж нь
өмнөхөөс илүү хэрэгтэй байлаа”.
“Надад хичээл үнэхээр таалагдсан. Надад энэ модуль таалагдсан 2 шалтгаан
бий: -Миний үргэлжлүүлэн ажиллаж чадах жижиг хэсгүүдийн талаар надад
мэдэгддэг. –Энэ нь цаг хугацаа бага зарцуулдаг”.
Гайхалтай хичээл, модулиудаас жижиг зүйлсийг ч олж мэдэж байгаа нь үнэхээр
таалагдаж байна.”





Оюутнууд судалгааг дахин нэрээ бичилгүй бөглөсөн. Агуулгахэсгийгсайжруулахад
анхаарах хэрэгтэй гэсэн сэтгэгдлүүд бичсэн байв.Мөн оюутнуудаас уг хичээлийн агуулгыг
өмнө нь үзэж байсан, хэт их хугацаа шаардсан, модулийн уялдаа холбоо сул зэрэг сөрөг
сэтгэгдлүүд гарсан. Зарим жишээ дурьдвал:






“Онолын агуулгыг бид өмнө нь олон зуун удаа сонссон зүйл байлаа”
“Ихэнх хэсэгт, шинэ мэдээлэл байхгүй, би зөвхөн дүн авахын тулд л бичиж
байгаа мэт сэтгэгдэл төрж байв”
“Бүх бие даалтуудыг богино болгох хэрэгтэй. Хэт их нуршуу байна”
“Би модулыг үзэж дуусгахад таатай байсан гэдэгт “Санал нийлэхгүй” гэж
тэмдэглэсэн, учир нь PowerPoint дээр уншиж байгаа зүйлст хариулах нь бага
зэрэг уйтгартай байлаа”

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Дадлагынхичээлийн шинэчилсэн хөтөлбөрийг турших явц нь оюутнуудад үнэ цэнэтэй ур
чадваруудыг олгох боломжтой юм. Оюутны санал сэтгэгдлүүд эерэг хандлагатай,
оюутнуудын ихэнх нь хөтөлбөр үнэ цэнэтэй, чухал гэдэгт санал нэгтэй байгаагаа
илэрхийлж байлаа. Гэсэн хэдий ч, энэ нь туршилтын төсөл байсан учир цаашид
сайжруулах олон зүйл байна.

Амжилтыг бататгах нь

Оюутан бүрт онцолж бичсэн сэтгэгдлүүд, санал шүүмжийг өндрөөр үнэлж буй нь
тодорхой байна. Хичээлийнтуслах багшаас өгсөн сэтгэгдэл нь аливааг өөр өнцгөөс харж
буйд талархсанааолон оюутан илэрхийлж байлаа. Уг хөтөлбөрийг хэвээр үлдээж,
үргэлжлүүлэх, туслах багш санал сэтгэгдлээ өгч байгааг хэвээр хадгалахад анхаарах нь
зүйтэй.

Оюутнууд тухайн хичээлийг сонирхож эхэлсэн тул модульд илүү идэвхитэй анхаарлаа
хандуулсан. Бараг модуль бүр дээр “гайхалтай”, “үнэхээр сонирхолтой”, аль эсвэл
“уйтгартай” гэсэн сэтгэгдлүүд ирсэн байв. Агуулгыг өөрчлөхгүй ч гэсэн оюутнууд өөрсдөө
идэвхижиж, тухайн хичээлийн ур чадваруудыг эзэмших хүсэл эрмэлзэлтэй байлаа.
Оюутнуудмэргэжлийн хувьд цаашид хөгжих замаа төлөвлөхдөө дадлагын шинэчилсэн
хөтөлбөрийг сонгож байгаа нь үүнийг баталж байна.

Сурсан зүйлс

Энэхүү туршилтын төслийн явцад асуултуудыг дадлагын ажлын туршлагадаа хэрэглэх
боломжгүй гэсэн хамгийн түгээмэл сөрөг санал сэтгэгдэл гарсан.Хөтөлбөрийг
сайжруулан хөгжүүлж, уян хатан боловсруулснаар400 гаруй оюутан, 400-аас олон
инженерчлэлийн дадлагад хэрэглэж болох юм. Хэдийгээр бид зарим хэсэгт амжилт
гаргасан ч, бие даалтуудыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байгаа нь тодорхой. Бие
даалтын асуултуудыг өөрчлөх хэрэгтэй байна, үүнд: оюутнууд өөрийгөө ухамсарлаж,

ойлгоход нь зоригжуулахын тулд өргөн хүрээг хамарсан нөхцөл байдалд илүү зохицсон,
хэрэглэж болохуйц байхаар сайжруулах хэрэгтэй. Мөн тодорхой модулиудаа дуусга
гэжоюутнуудыг шаардахын оронд, сонголт хийх нөхцөл бүрдүүлснээр тэд мэргэжлийн
хувьд хөгжих замаа өөрсдөө төлөвлөнө. Эдгээр хоёр өөрчлөлтүүдоюутнуудад модулиа
дуусгаж, ур чадвараа эзэмшихэд нь туслана гэдэгт итгэлтэй байна.

Дараагийн хамгийн нийтлэг сэтгэгдэл бол, ялангуяа INTE 513.02-ийн модулийг дуусгахад
маш их цаг зарцуулж байна гэжээ. Уг хичээлийн зорилго нь бага хугацаа зарцуулж өндөр
чанартай мэдлэг олгох юм. Дадлага хийх явцад оюутнуудынтэдний ажлын хариуцлага
нэмэгдэхийн хирээр өгсөн бие даалтыг хийж гүйцэтгэх хугацаа нь багасч буй нь илэрхий
байна. Иймээс, бид 6 -5-4 модулийг хэрэгжүүлснээр оюутнуудын ажлын хариуцлага
нэмэгдэж, дараагийн хичээлийн модиулиудын тоог багасгаж болох юм.

Хэдийгээр хичээл нь Кредиттэй/Кредитгүй ч оюутнуудын бие даалтанд дүн тавьсан.
Энэнь оюутнууд хичээлийн туслах багшийн өгсөн сэтгэгдлээс илүүтэйгээр
өөрсдийнавсан дүнгээ, үнэлсэн байдлыг дахин дүгнэж байгаа нь хамгийн чухал юм. Мөн
бие даалтын чанарыг илүү тохиромжтой аргаар дүгнэхэд анхаарах нь чухал байна.

Дараагийн алхмууд

Өмнө нь хэлэлцсэний дагууINTE 513 хөтөлбөрийг давтан хэрэгжүүлэхийн тулд дараах
зүйлсийг хийх хэрэгтэй байна. Үүнд: 1)бие даалтын нээлттэй асуултууд нь хувь хүн бүрт
тохирсон, өөрийгөө эргэцүүлэхийгдэмжсэн байх; 2)хөтөлбөрийгсонгосноор мэргэжлээрээ
хөгжих замаа өөрсдөө төлөвлөж болно; 3) дараалсан хичээл бүр дэх хичээлийн
шаардлагыг багасгана; 4) дүгнэх арга барилыг илүү сайжруулах.

Нэмж хэлэхэд, бид дадлагын шинэчилсэн хичээлийн талаар үйлдвэрийн төлөөлөгчдийн
санал сэтгэгдлийг авах болно. Туршилтын шатанд, бид үйлдвэрүүдээс анхны зөвлөмжийг
авсан ч цаашид хөтөлбөрийн агуулгыг сайжруулахын тулд үйлдвэртэй хамтарсан албан
ёсны комиссыг байгуулна. Эцэст нь, хэдийгээр Зураг 1-аас харахад модулийн сэдэв нь
хэвтээ (хичээл хооронд) ба босоо (хичээлийн явц) тэнхлэгийн дагуу тасралтгүй өсч
байгаа ч сайжруулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа хичээлийн модулиудын хоорондын
холбоо хязгаарлагдмал байсан. Оюутнууд нэг модулийг дуусгаад дараагийн модуль руу
ороход ямар ч харилцан холбоо байхгүй гэж үзжээ. Үүнийг сайжруулахын тулд, бид шинэ
сэдэв бүрийн эхэнд өмнөх сэдвийг тусгасан бүлгийг оруулах болно.

ДҮГНЭЛТ

Дадлагын туршилтын хөтөлбөрийн дизайн болон хэрэгжилт өдий хүртэл амжилттай
явж байна. Оюутнууд угхөтөлбөрийг дахин боловсруулж байгаад талархлаа
илэрхийлээд, сайжруулах тал дээр саналаа өгсөн юм. Энэхүү хичээлийг
боловсруулж, сайжруулж, тасралтгүй хөгжүүлэх нь чухал юм.
ЧАЛМЕРЫН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ГАДАГШАА ЧИГЛЭСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН

ӨӨРСДИЙН ХӨГЖҮҮЛСЭН ЗАГВАР – ЗАХИАЛАГЧИЙН ШААРДЛАГА БОЛОН
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ХУРААНГУЙ
Дээд боловсролын чанарыг үнэлэх Шведийн загварууд (QHE загварууд)-ыг үндэсний дээд
боловсролын агентлагууд (HSV, UK-ämbetet) боловсруулсан түүхтэй. Гэсэн хэдий ч,
боловсруулагдаж буй үндэсний QHE загвар нь их сургууль бүр өөрийн QHE загварыг
хөгжүүлэхдээ илүү хариуцлагатай хандахыг шаарддаг. Чалмерын Технологийн Их сургууль
нь өөрийн QHE загварыг боловсруулсан. Энэ өгүүлэгт, бид түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
нэг болох “Чалмерын хөтөлбөрийг үнэлэх хөндлөнгийн шинжээчдийн үнэлгээ (Чалмерын
PRF) ”- гэсэн нэр бүхий хэсгийг авч үзлээ. “Чалмерын PRF” нь дэлхийн жишигт хүрэх үйл
ажиллагааны орчинг сайжруулхад чиглэсэн сургалтын байгууллага болон үйлдвэрийн
шинжээчдийн дотоод болон гадаад үзэл баримтлалыг бий болгох зорилтот хөтөлбөр юм.
Бид механикийн инженерийн (цахилгаан, автоматжуулалт болон мегатроник инженерийн)
хөтөлбөрийг пайлот тестээр үнэлсэн туршлагыг авч үзнэ. Тухайлбал, хөтөлбөрийн
оролцогч талууд болох үйлдвэрлэлийн хүмүүс, их сургуулийн удирдлагууд, багш,
оюутнуудаар хөтөлбөрийн хэрэгцээ, хэрэглээний талаар хэлэлцүүлсэн. Хэдийгээр энэ нь
Шведийн дээд сургуулиудад зориулагдсан “гадны хөтөлбөрийг үнэлэх загвар” боловч
магадлан итгэмжлэлийн систем бүхий өөр инженерийн дээд сургуулиуд хэрэгжүүлэх
боломжтой.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Боловсролын чанарын үнэлгээ, хөтөлбөрийн шинэчлэл, CDIO стандарт 12
ОРШИЛ
Их сургуулийн инженерийн хөтөлбөрийн төвшин болон стандартыг сайжруулах ажилд
бүхий л улс орнууд анхаарал хандуулж байна. Хэрвээ хөтөлбөр нь стандарт ( EUR-ACE
(2015), Австралийн инженер (2008) and ABET (2015))-ыг хангаж байвал төгсөгчид нь
инженерийн мэдлэгийг хангалттай төвшинд эзэмшсэн гэж үзэж болно. Шведийн дээд
боловсролын чанарыг үнэлэх загварууд (QHE загварууд)-ыг үндэсний дээд боловсролын
агентлагууд (HSV, UK-ämbetet) боловсруулсан. Үүнийг хийхдээ Олон улсын төвшинд
хамтын ажиллагаагаа байнга өргөжүүлдэг. Гэвч дээд боловсролыг үнэлэх үе үеийн
Шведийн үндэсний загвар нь зорилго болон дизайнаас хамааран өөр өөрийн онцлогтой
байсан. 2006 оны инженерийн хөтөлбөрийн (Högskoleverket, 2006) шинэчлэлээр үйл явц
болон бэлтгэл ажил дээр гол анхаарлаа хандуулсан.
2013 оны шинэчлэлээр
(Högskoleverket, 2010) суралцахуйн үр дүнд хэрхэн хүрэх болон төгсөлтийн ажил дээр гол
анхаарлыг хандуулсан. 2016 оноос эхлэн дээд боловсролын чанарыг баталгаажуулах
Шведийн үндэсний (Regeringskansliet, 2015) шинэ систем нь их сургуулиудад өөрийгөө
хөгжүүлэх, хариуцлагаа дээшлүүлэх боломжийг олгосон. Шведийн дээд боловсролын
байгууллага (UK-ämbetet) нь бодит хөтөлбөрөөс илүү эдгээр үйл ажиллагааг хянадаг.
Үндэсний зорилготойгоо уялдуулан боловсролын салбарт гарах үр дүнг орон нутгийн QHE
загварт суурь болгон тусгана. Гэсэн хэдий ч QHE загварыг хөгжүүлэх боломжийг их
сургуулиудад нээсэн бөгөөд үндэсний зорилгодоо хамааруулан сургалтын үр дүнг
нэмэгдүүлэх шинэ зорилгыг тавьсан. Жишээ нь их сургуулиуддах боловсролын үнэлэмжийг
олон улсын чанарын шалгуур үзүүлэлттэй нийцүүлэх гэх мэт. Чалмерын технологийн их
сургууль орон нутгийн QHE загварыг боловсруулж байна. Малмкуист (2015 он) нь
Массачусетийн Технологийн Их сургууль (2015 он), Германы Техникийн их сургууль (DTU,
2014), Страклидын их сургууль (2015), Рейкжавикийн их сургууль (2011)-ийн “өөрийн QHE”
загваруудыг шинэчилсэн. Эдгээр загваруудыг шинэчлэх явцад магадлан итгэмжлэлийн
шаардлагыг мөрдлөг болгон цаашдын хөгжил, сайжруулалтыг хийх ёстой гэдгийг ойлгосон.
Өөрийнхөө хүсэлтээр хийх үнэлгээ нь их сургуулиудыг шударга, бүтээлч сэтгэлгээтэй
болгох давуу талтай байна. Магадлан итгэмжлэх эсвэл үүнтэй төстэй үйл ажиллагааны
явцад шинэчлэл үргэлж хийгдэж болох юм. Шинэчлэлийн гуравдугаар хэсэг нь хүсэл
эрмэлзэл улам ундарч, шүүмжлэлээс зайлсхийх шалтгаан болдог. Магадгүй сул талыг
хэлэлцэх нь түүнийг бууруулна. Өөрийгөө хөгжүүлэх QHE загвар (үндэсний загвартай адил)
нь зорилго, хамрах хүрээ, бүтцээсээ хамааран өөр хоорондоо ялгаатай байж болно гэдгийг
Малмкуист тогтоосон. Өөрийгөө хөгжүүлэх QHE загварыг сайтар боловсруулсан байх
ёстой. Түүнийг хөгжүүлэлт нь их сургуулиас цаг хугацаа, нөөц , их хэмжээний хөрөнгө
оруулалт шаарддаг. Хэрвээ загварыг сайжруулахыг хүсвэл олон удаагийн туршлагын үр
дүнг үндэслэнэ. Энэ өгүүлэгт Чалмерын хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд
түүнд үнэлгээ өгөх үйл ажиллагааг хэлэлцүүлэв. Зорилтот хөтөлбөрийн үйлдвэрлэлийн
мэргэжилтнүүд, бие даасан сургалтын байгууллагын хувьд гаднах болон олон улсын
хэтийн төлвийг тусгах, дэлхийн шилдэг туршлагад нийцсэн орчинг бүрдүүлэх зорилго
тавьсан. Цахилгааны инженер болон автоматжуулалтын инженерийн хоёр хөтөлбөр дээр
2015 оны хавар Чалмерын хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээг (PRF) туршсан.

Тухайлбал, бид Чалмерын PRF-ийн хэрэглээ, ач холбогдлын талаар сонирхогч талууд
(салбарын төлөөлөгчид, их сургуулийн удирдлага, хөтөлбөрийн удирдлага, багш, оюутан,
засгийн газар)-тай ярих болно. Бид дээд боловсролын чанарын тухай тэдний үзэл бодол,
Чалмерын PRF-ийн талаархи сэтгэгдэл, QHE загварыг бусадтай харьцуулах болно.
Малмкуист (2015) Чалмерын PRF-ийн тайланд орсон сорилын шалгалтын хэв маягийг
боловсруулсан. Үйлдвэрлэгч тал, оюутнууд, их сургуулийн удирдлага, хөтөлбөрийн
захирлууд болон салбарын хүмүүстэй ярилцлага хийснээр олж илрүүлсэн. Оролцогч тал
бүрээс хоёр хүнтэй төлөөлүүлэн ярилцав. Энэхүү судалгаанд дээд боловсролыг үнэлэх
Шведийн үндэсний системийн ирээдүйн талаар засгийн газрын төлөөлөгчидтэй ярилцаагүй
(2016 оны 3-р сар).
Ярилцлагад хувийн мэдээллэл, боловсролын чанарын талаарх үзэл бодол, Чалмерын PRF
загвар болон түүний хэтийн төлөвийн талаарх 20 орчим асуултыг оруулсан.
Ярилцлага нь нэг цаг орчим үргэлжлэх бөгөөд түүнийг протоколдож бичсэн байна.
Өгөгдлийн дүн шинжилгээг KJ аргаар явуулсан бөгөөд зарим нэгийг нь тодорхой тоогоор
илэрхийлсэн. Өгүүллэгийн үлдсэн хэсэг нь дараах бүтэцтэй байв. Үүнд:
 Нэгдүгээрт, бид Чалмерын хувьд бүтэц, үйл ажиллагааг нь харгалзан үзэв.
 Хоёрдугаарт сонирхогч талуудтай хийсэн ярилцлагын үр дүнгээр илтгэл тавьна.
Энэхүү хэлэлцүүлэг нь Засгийн газар болон Чалмеруудын шаардлагыг биелүүлж
байгааг харуулж байна.
 Сүүлийн хэсэгт баримт бичгийг боловсруулж дүгнэлтийг гарган, цаашдын ажлыг
тодорхойлно.

