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ХУРААНГУЙ
Заах болон сурахад онолын мэдлэг болон туршилтын чадваруудын нэгдэл нь CDIO
хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлийн нэг юм. Хэдий тийм боловч энэ нь зарим
хичээлүүдийн хувьд байнга энэхүү хоёр чадварыг нэгтгэж чаддаггүй. Мэдээллийн
технологийн хакерыг илрүүлэх хичээл нь энэ хичээлүүдийн нэг юм: Технологийн
үсрэнгүй хөгжлийн өнөө үедкомпьютерийн сүлжээний талаар онолын
мэдлэггүйгээр өөрөөр хэлбэл зөвхөн нэг номоор компьютерийн сүлжээний онол
эсвэл практикийг судлах үедээ компьютерийн хакерийг илрүүлэхур чадварыг
хөгжүүлэх бараг боломжгүй юм. Энэхүү өгүүлэл нь Дю Тан Их Сургуулийн(DTU)
хакерыг илрүүлэх хичээлийг амжилттай заахдаа компьютерийн сүлжээнд халдах
ба хамгаалах туршилтыг ажлын орчинд турших замаар төслийн ажил гүйцэтгэх
аргатай нэгтгэсэн бодит туршилтын талаар үзүүлсэн. Тухайлбал, хичээл дээр
гүйцэтгэх төсөл нь сүлжээний онолын мэдлэгтэй нягт уялдаатай зохион
байгуулагдсан байх ба ажлын орчинд хийх туршилт нь төслийн үе шат бүрт
нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхээс гадна шинээр танилцуулагдсан арга зөвлөмжүүдийг
төрөл бүрийн компьютерүүдэд турших юм. Ажлын орчинд хийх туршилт ньих
сургуулийн компьютерийн лаборторид, их сургуультай хамтын ажиллагаатай
үйлдвэрийн компаниуд дээр хийгдэж болно. Мөн CDIO стандартын зөвлөмж
болоншалгуурыг энэхүү санал болгож буй аргын бүтцэд ашигласан.Ажлын орчинд
хийх туршилт нь өдөр тутмын бодит ертөнцөөрчлөгдөх хэдий ч төслийн бүтэц нь
чанараа хадгалан үлдэх холбогдох онолуудын хувьд урт хугацаанд өөрчлөгдөх
шаардлагагүй юм.Хэрвээ тодорхой онолыг судлах шаардлагагүй бол багш нь
онолын материал болон түүнтэй холбоотой ажлын орчинд хийх туршилтыг хамтад
нь хасаж болно. Энэ судалгааны үр дүнг хакерыг илрүүлэх хичээлийн багш,
оюутнуудын ажиглалтаар хүчин төгөлдөр байдлыг хакердах илтгэлийн ангийн
багш, сурагчдын ажиглалтаар баталгаажуулсан.Судалгааны үр дүн ньбагшийн
сургалтын материалыг уян хатан зохицуулах ба оюутнуудад богино хугацаанд
хакерийн талаарх мэдлэг чадвар олж авахад тусална.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO Standard No. 5, 7, Hacking Exposed, practical skills development, project-driven
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approach
ТАНИЛЦУУЛГА
Сүүлийн жилүүдэд, аж үйлдвэрийн салбар нь инженерийн мэргэжлээр төгсөгчдийн
хувьд техник технологийн хувьд бодит инженерчлэлийн нөхцөл байдалд
шаардагдах олончадвар, чадамж дутагдаж байгааг олж мэдсэн (Lynch, Seery, &
Gordon, 2007). Аж үйлдвэрийн салбарын тавьсан зорилгод хүрэхэд их
сургуулиудын онолын заах аргууд нь дутагдалтай байгаа юм. Аж үйлвэрийн
салбарын сорилт бэрхшээл ба засгийн газрын шаардага нь инженерийн
боловсролын чанарыг дээшлүүлэхийг сануулсаар байгаа билээ. Их сургуулиуд нь
инженерийн боловсролын шинэчлэлээр дамжуулан ирээдүйн инженерийг бэлтгэх
дээр маш сайн ажлууд хийх ёстой болоод байгааг өргөн хүрээнд хүлээн
зөвшөөрөөд байна. (McMasters, 2004). Тэд заах арга зүйн хөтөлбөртөө Бодож
сэтгэх- Зохион бүтээх- Хэрэгжүүлэх- Ажиллуулах (CDIO)-д суурилсан инженерийн
боловсролын системтэй шинэчлэлийн хөгжүүлэлтээр дамжуулан инженер
оюутнууд бэлтгэх арга барилаа сайжруулахыг эрмэлзэж байна (Crawley et al.,
2007).
CDIO нь сайтар бэлтгэгдсэн бөгөөд өндөр ур чадвартай инженерүүдийг бэлтгэхэд
сонгомол боловсролын тогтолцоог санал болгож буй шинэлэг санаачилга
юм(Elamvazuthi et al., 2015). Энэхүү арга нь бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгт
үндэслэсэн инженерийн суурь зарчмыг онцолсон боловсролыг оюутнуудад олгох
зорилготой юм(Lynch et al., 2007). Оюутнууд нь дараах алхамын дагуу төслийг
гүйцэтгэх ба асуудлыг шийдвэрлэж сурдаг: Бодож сэтгэх- Зохион бүтээхХэрэгжүүлэх- Ажиллуулах. CDIO ньзорилгод чиглэсэн, төсөлд суурилсан сургалтыг
дэмждэг ба энэ нь аливаа төсөл эхлэхэд эвсэл ямар нэгэн заавар өгөхөөс өмнө
оюутнуудад зорилго болон шаардлагатай сургалтын үр дүнг тодорхой зааж өгдөг.
Энэ нь оюутнуудад бүтээгдэхүүн системийгзагварчилж, хийж, ажиллуулах
сорилтот туршлагыг бий болгохыг эрмэлздэг. Энэ заах арга зүй ньнээлттэй
архитектурын үйл ажиллагаа ба тэдгээрийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлэн
инженерийн бүх програмуудад нээлттэй байдаг.Гэвч Дю Тан Их Сургууль дахь
CDIO-ийн
хэрэглээ
ньэхлэлийн
үе
шатандаа
явж
байгаа
бапрактикбаталгаажуулалтыг шаарддаг.Энэ өгүүлэл нь оюутны гүйцэтгэлийг
дээшлүүлэхийн тулд CDIO аргыгашиглан Хакерыг илрүүлэх хичээлийг явуулах
арга замыг харуулсан.Стандарт 5 ба 7 нь энэ санал болгож буй аргын бүтцэд
ашигласан. Энэ судалгааны зорилго нь хоёр талтай. Нэгдүгээрт, энэ ньХакерыг
илрүүлэх хичээлийн суралцахуйн үр дүнг сайжруулахдаа CDIO-г ашигласан өөр
өөр арга замуудыг харуулахыг зорьсон. Хоёрдугаарт, энэхүү судалгаа нь CDIO-г
ашиглан IT-ийн хичээлийг үр дүнтэй заах аргыг ерөнхийд нь авч үзэх болно.Энэ
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ньDTU-ийн хувьдCDIO-г нутагшуулахад үндэс суурь нь болж өгч байгаа ба CDIO-г
хэрэгжүүлэх
цаашдын
судалгааны
ажлуудад
ихээхэн
дэмжлэг
болж
байна.Түүнчлэн, энэ судалгаань сурагчдын гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах
талаар багш нарт мэдээлэл өгөх болно.Судалгааны үндсэн хэсгийг дараах
байдлаар зохион байгуулсан: эхний хэсэгттогтолцоо болон төлөвлөгөөний
хөгжүүлэлтийн онолын суурь ойлголтыг үзүүлсэн, дараагийн хэсэгт өгөгдлийн
цуглуулалт ба дүн шинжилгээг тайлбарласан ба төгсгөлд нь судлаачид болон багш
нарт зориулан үр дүнг хэлэлцүүлсэн.
CDIO АРГА, АРГАЧЛАЛ
CDIO нь 2000 оноос хойш MIT гэх мэт дөрвөн их сургуулиудыг хөгжүүлсэн заах
арга зүйн загвар юм (Berggrenet al., 2003). Одоогийн байдлаар дэлхийн хамгийн
алдартай 90 их дээд сургуулиуд CDIO-г идэвхтэй хэрэгжүүлж байна. Энэ нь
инженерийн боловсролын сургалтын загварыг шинэчлэхэд чиглэсэн боловсролын
үзэл баримтлал ба арга зүйн систем болж ажилладаг. Мөн оюутны инженерийн
чадварыг хөгжүүлэх хэрэгсэл болох бодож сэтгэх, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх ба
бүхэлд нь ажиллуулах үйл явцыг нэгтгэдэг. Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн
загварыг ашигласанаар оюутнууд инженерийн мэргэжлийг илүү талархалтайгаар
хүлээн авахаас гадна дээр дурдсан чадваруудыг хөгжүүлэх юм. Үе шат бүр
инженер хүнд шаардагдах өөр өөр чадваруудыг хөгжүүлэхэд оюутнуудад тусална.
(Lynch et al.,2007).
(1) Бодож сэтгэх(Conceive) үе шатанд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд ба
шаардагдах технологийг тодорхойлох ба аж ахуйн нэгжийн стратеги, дүрэм
журмыг харгалзан үзэх ёстой.
(2) Зохион бүтээх(Design) үе шатанд төлөвлөгөө, ажлын зураг ба
алгоритмуудын загвар гаргах ба энэ нь төслийг дуусгасаны дараа юу
хийгдсэн байхыг тодорхойлдог.
(3) Хэрэгжүүлэх (Implement) үе шатандзагварыг бүтээгдэхүүн болгох ба үүнд
үйлдвэрлэх, кодлох, турших, шалгах зэрэг багтана.
(4) Ажиллуулах (Operate) үе шатанд системийн найдвартай ажиллагаа,
хөгжүүлэлт, ажиллагаанаас гаргах зэргийг багтаасан функцуудыг
чиглүүлэхийн тулд хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүнийг ажиллуулна.
CDIO санаачилга ньCDIO хөтөлбөртэй тохирсон аливаа хөтөлбөртэй нийцэх 12
стандартуудыг тодорхойлсон байдаг ба эдгээр нь боловсролын стандартыг дээд
зэргээр хангасан байх шаардлагатай. Хэдий тийм боловч, бид энэ судалгаан дээр
Стандарт 5 “Зохион бүтээх,хэрэгжүүлэх дадлагууд” ба Стандарт 7 “Нийлмэл
сургалтын арга туршлага” гэсэн 2 стандартуудыг авч үзнэ. Учир нь бид багш
оюутнуудад идэвхитэй сургалтын арга, дадлага, асуудал-дүн шинжилгээ ба
8
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асуудал шийдвэрлэх чадваруудыг олгох арга замуудыг харуулахыг хүссэн ба
мэргэжлийн ур чадварын сургалт, мэргэжлийн ёс зүй, багаар ажиллах чадвар,
харилцааны асуудалд анхаарлаа хандуулна.
Стандарт 5- Зохион бүтээх,хэрэгжүүлэх дадлагууд
Тухайн хөтөлбөр нь хоѐр эсвэл хэд хэдэн зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлага,
туршлага олгох хичээл агуулах ба нэг нь суурь түвшинд, нөгөө нь ахисан түвшинд
байна.Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх гэсэн нэр томьѐо нь шинэ бүтээгдэхүүн, систем
хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн инженерийн үйл ажиллагаануудын цар хүрээг илэрхийлнэ.
Энд 1-р стандартад тодорхойлогдсон зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаанаас гадна сэтгэн бодох шатны ерөнхий загварыг гаргах хэсэг мөн
хамаарна.Оюутнууд нь сургалтын төлөвлөгөөнд нэгтгэж оруулсан зохион бүтээх,
хэрэгжүүлэх дадлаг олгох хичээлийн тусламжтай инженерийн шинжлэх ухааныг
хэрэглэх болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох зэрэг ур
чадваруудаа хөгжүүлнэ.Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлага олгох хичээлүүд нь
тэдгээрийн хамрах хүрээ, нийлмэл байдал болон хөтөлбөрт орсон дарааллаасаа
хамаарч үндсэн ба ахисан түвшний гэж ангилагдана.Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх
дадлагуудыг давтан оруулах, мөн жил ирэх тусам илүү нийлмэл, төвөгтэй
болгосноор оюутнуудын бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем хөгжүүлэлтийн
талынойлголт улам гүнзгийрэх болно. Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх дадлагууд нь
оюутнууд тухайн салбарын шаардлагатай ур чадваруудыг гүнзгий эзэмших суурь
болдог. (Brodeur & Crawley, 2009).
Стандарт 7- Нийлмэл сургалтын арга туршлага
Нийлмэл сургалтын арга туршлагууд нь тухайн салбар чиглэлийн мэдлэгийг
баталгаажуулахаас гадна хувь хүн, хувь хүн хоорондын харилцааны болон
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох ур чадваруудыг хөгжүүлэхэд
чиглэгдэнэ.Нийлмэл сургалтын арга туршлага нь сурган заах арга зүйн нэг хэлбэр
бөгөөд тухайн салбарын мэдлэгийг хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны
болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох ур чадваруудтай хослуулан
олгоход чиглэгддэг. Эдгээр нь тухайн салбарын чиглэлийн асуудалтай хамт орших
мэргэжлийн инженерийн чиглэлийн асуудлуудыг өөртөө багтаасан байдаг.
Тухайлбал, оюутнууд бүтээгдэхүүний дүн шинжилгээ, бүтээгдэхүүн зохион бүтээх,
бүтээгдэхүүн зохион бүтээгчийн нийгмийн хариуцлага зэргийг бүгдийг нь нэг
дасгал, сургуулилтаар авч үзэж болно. Үйлдвэрийн түншүүд, төгсөгчдийн холбоо
болон бусад гол гол ажил олгогчид иймэрхүү төрлийн дасгал, сургуулилт хийх
боломж олгодог.(Brodeur & Crawley, 2009).
СУДАЛГААНЫ СУУРЬ ОЙЛГОЛТ
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Уламжлалтинженерийн модулиуд нь лекц, семинар, практик хичээлийг хослуулан
ашигладаг.Энэ бүтэц нь оюутнуудад суралцах арга барилуудаар хангах маш олон
давуу талуудтай(Lynch et al., 2007).Энэ бүтэц нь бодит ертөнцийн инженерчлэлийн
төслүүдэд шаардагдах асуудал шийдвэрлэх ба төсөлд суурилсан ур чадваруудыг
бүрэн дүүрэн хөгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Хэдий тийм боловч, CDIOийнСтандарт 5 ба Стандарт 7- суурилсан арга нь аливаа инженерийн хөтөлбөрт
хялбархан нэгдэх боломжтой байдаг.Багш нар сургалтын төлөвлөгөө болон маш
сайн заах орчинг бүрдүүлэх ёстой.Түүнчлэн тэд бакалаврын сургалттай коллежийн
практик сургалтын чадваруудыг ашиглаж байна.Практик төслүүдийг лекцын
хичээлд оруулдаг. Оюутнууд нөхцөл байдалд суурилсанзаах арга зүйн загварыг
ашиглан төслийн хөгжүүлэлт ба менежментийг эзэмшсэн байх ёстой. Энэ нь
оюутнуудын асуудал шийдвэрлэх болон багаар ажиллах чадварыг сайжруулна.
Төслийн хэсгүүд нь дараах зүйлсийг анхааралтай зохион байгуулсан байна:
(1) C (Conceive- бодож сэтгэх): Төслийн тараалт нь оюутнуудын ижил төстэй
бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад урьд өмнө нь байгаагүй хязгаарлагдмал
туршлагатай байдагтай холбоотойгоор уламжлалт бусюм. Анхдагч нөхцөл
байдал нь бодож сэтгэх үе шатыг сайжруулж, оюутнуудад үндсэн техникийн
сорилтууд ба аргуудыгнарийвчлан судлахыг уриалж байна.
(2) D (Design- Зохион бүтээх): Энэ хэсэг нь оюутнуудад үнэхээр сорилт болж
чадах хэдий ч ажлыг зохион байгуулж, сайн гүйцэтгэсэн тохиолдолд шийдэх
боломжтой. Хичээлийн үндсэн зорилго нь оюутнууд бусад хичээлээр олж
авсан онол, дүн шинжилгээний хэрэгсэл, арга зүйг ашиглахад туслах ба
оюутнуудын мэдлэгийг батжуулж, инженерийн үүрэгтээ итгэх итгэлийг бий
болгодог.
(3) I (Implement- Хэрэгжүүлэх): Бүтээгдэхүүний хэмжээ, нарийн төвөгтэй байдал
нь багаар ажиллах, зохицуулалт хийх, бодит үйлдвэрлэлийн практикийн
түвшинд практик туршлага олж авах боломжоор хангана.
(4) O(Operate- Ажиллуулах): Энэ хэсэг нь бүтээгдэхүүний ажиллагаа ба
техникийн үзүүлэлтүүдтэй холбоотой гүйцэтгэлүүдийн үнэлгээ зэргийг
багтаасан үр дүнгүүдийн үнэлгээ хийх арга замыг томъёолсон байдаг.
Оюутнууд багаараа багшийн удирдлаган доор төслийн ажлыг гүйцэтгэсэнээр
төсөлтэй холбоотой асуудлуудыг байнга эрэн хайж олох ба энэ нь тэдний сурах
арга барил болон мэдлэгийг дээшлүүлж байдаг. Оюутнууд мэдлэг, практик
хэрэглээний чадвараа гүнзгийрүүлэхийн тулд төлөвлөсөн загвараахөгжүүлж,
практик туршилтуудыг хийж, алдаа дутагдлаа олохоос гадна загвар дизайны
туршлагаа эцэст нь дүгнэдэг.Төгсгөлийн төслийг ажлыг гүйцэтгэх явцад,
оюутнуудын чадвар болон гүйцэтгэл нь сайжирдаг. Дээрх хэлэлцүүлэгт үндэслэн
бид судалгааны суурь бүтцийг дараах байдлаар тодорхойлсон Зураг 1:
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Зураг 1. Санал болгож буй судалгааны суурь бүтэц

ДЮ ТАН ИХ СУРГУУЛИЙН ХАКЕРИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ
Дю Тан Их Сургууль нь Вьетнам улсын төв Дананд байрладаг хамгийн том хувийн
сургууль юм. Оюутнуудын дийлэнх нь орон нутгаас ирдэг бөгөөд тэдний 80 хувь нь
төвийн аймгуудад хотод ажлын байраа сонгодог. CDIO аргыг ашигласанаар DTU нь
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн шаардлагад нийцэх тусгайлсан мэдлэгээр
оюутнуудыг хангах боломжтой.Багш, оюутанууд ба оюутанууд оюутнуудын
хоорондын харилцааг сайжруулах зорилгоор DTU-ийн дийлэнхи хичээлүүд нь
хамтын ажиллагааны зарчмаар явагддаг.Хакерийг илрүүлэх (HE) хичээл нь DTUийн Олон улсын сургуулийн CMU хөтөлбөрийн Сүлжээний нууцлалын мэргэжлээр
элссэн бакалавр оюутнууд төгсөх курсдээ заавал үзэх хичээл юм.Хичээлийн
зорилго нь оюутнууд хэрхэн хакер болохыг заахаас илүү оюутнуудад хакеруудын
11
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хэрэглэдэг арга барилыг зааснаар оюутнууд өөрсдийгөө хакераас илүү сайн
хамгаалах болно.Бүх л оюутнууд энэ салбарт дадлага туршлагагүй байдаг шүү
дээ. Хэдий тийм боловч, хичээл дуусахаас өмнө, тэд Нэвтрэх шалгалт(SQL
тарилга)-тай холбоотой 3 төслийн ажлыг хийх ёстой байдаг. SQL тарилга нь
хэрэглэгчийн өгөгдөл, хувийн мэдээлэл, худалдааны нууцлал, оюуны өмч болон
бусад нууц мэдээлэл зэрэг нууц өгөгдөлд бүртгэлгүйгээр халдах боломжоор
хангадаг.SQL тарилга нь ноцтой асуудлуудыг үүсгэхээр олон аргаар хэрэглэгдэж
болно.
Оюутнууд
инженерийн
асуудлыг
шийдэж
хичээлийг
явуулах
шаардлагатай.Оюутнууд шаардлагад нийцэх арга замыг олохын тулд шаргуу
ажиллах хэрэгтэй. Багш 4-6 гишүүнтэй багууд болохыг шаарддаг. Оюутнууд эхлээд
Бодож сэтгэх үе шатыг гүйцэтгэх буюу асуудлуудын шийдэл болон санааг гаргана.
Дараа нь тэд Зохион бүтээх үе шатыг гүйцэтгэх ба асуудлыг шийдэхдээ лекцийн
хичээлээр үзсэн онол, дүн шинжилгээ хийх хэрэгсэл ба арга зүйг хэрхэн ашиглахыг
авч үздэг. Энэ үе шатны үйл явц ньтэдгээрийн загваруудын аль амжилттай
хэрэгжүүлж болохыг сонгон боловсруулна. Шаардлага хангасан загвар
зохиогдсоны дараа оюутнууд ур чадварууд, давуу талуудаа нэгтгэнажиллаж
гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлж(Хэрэгжүүлэх) эхлэнэ. Төслийг хийж дууссаны дараа
оюутнууд Ажиллуулах үе шатыг гүйцэтгэх ба гүйцэтгэсэн ажлуудаа шалгана.Энэ нь
аливаа бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг харуулах баоюутнууд тодорхой үе
шатуудын дагуу хийж гүйцэтгэсэнээр чухал ур чадваруудаа хөгжүүлэх болно. SQL
тарилгыг ашигласанаар, халдагч өгөгдлийн сангийн дотор өгөгдлийг нэвтрүүлэх,
хандах, өөрчлөх болон устгах боломжтой. Зарим тохиолдолд SQL тарилга нь галт
хананы цаана байгаа сүлжээн дэх халдагчид халдлагад өртөж болзошгүй
халдлагуудад хүргэх боломжийг олгодог үйлдлийн систем дэх командуудыг
гүйцэтгэхэд хэрэглэгддэг. Энэ судалгаагаар бид халдагч вэб сайт руу халдах 3
үндсэн арга замыг авч үзэх ба дараах хүснэгтэд тохиолдол бүрийн дэлгэрэнгүй
мэдээллийг үзүүлсэн.
Ангилал
Сэдэв

Төслийн хугацаа
Кейс төслийн зорилго

Кейс 1
Вэб сайтыг
хакердахад
командын мөр
ашиглах нь
7 өдөр
Вэб сайтыг
хакердахын тулд
оутнуудад SQL
тарилгыг болон
энгийн команд
промптуудыг
ойлгуулах
зорилготой.

Хүснэгт 1. Кейсүүдын тайлбар
Кейс 2
Кейс 3
Вэб сайтыг
Вэб сайтыг
хакердахад Havij
хакердахад SQL
SQL тарилгыг
MAP ашиглах нь
хэрэгсэл ашиглах
нь
3 өдөр
10 өдөр
Вэб сайтыг
Вэб сайтыг
хакердахын тулд
хакердахын тулд
оюутнуудад одоо
оутнуудадилүү
байгаа
нийлмэл
хэрэгсэлүүдийг
командуудыг
ашиглах чадварт
ойлгуулах ба
сургах зорилготой шинэ
програмчлалын
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Үйлдлийн систем
Кейс
1. Лекц
төслийг
хийх
дараалал

2. Танхимын
хэлэлцүүлэг

3. Хичээлээс гадуур
судалгаа,
дүн
шинжилгээ
(Бодож
сэтгэх,
Зохион бүтээх)

4. Кейс
дадлага
(Хэрэгжүүлэх,
Ажиллуулах)
5. Үр дүнгээ
хүлээлгэн өгөх

6. Пресентейшн/
хэлэлцүүлэг
7. Үнэлгээ
Үйлдвэрлэлтэй холбох

хэлийг (Python)
сургах зорилготой
Linux
Багш SQL MAP ба
Python хэлний
талаар мэдлэг
олгоно.

Windows
Windows
Багш SQL-ийн
Багш Havij SQL
талаарх ойлголт
тарилгын талаар
өгөхөөс гадна
мэдлэг олгоно.
SQL тарилгыг
хэрхэн
хэрэгжүүлэх арга
замыг
тайлбарлана.
Оюутнууд SQ:
Havij SQL-ийг
Оюутнууд Python
үзэл баримтлал
суулгах талаар
хэлний командын
болон SQL
ярилцана.
мөрнүүдийн
тарилгыг
талаар хэлэлцэнэ.
гүйцэтгэх
хэрэгсэлүүдийг
хэрхэн олох
талаар
хэлэлцэнэ.
Оюутнууд вэб
Оюутнууд вэб
Оюутнууд вэб
сайтыг
сайтыг
сайтыг
хакердахын тулд
хакердахын тулд
хакердахын тулд
энгийн команд
хэрхэн Havij SQL- ашиглах SQL MAP
промптуудыг
ийг ашиглах
болон Python
судлах ба
талаар судална.
хэлний талаар
Оюутнууд вэб
судална.
сайтыг хакердах
үйл явцыг
гүйцэтгэнэ.
Оюутнууд вэб сайтуудыг олох ба хакердаж эхэлнэ.
Оюутнууд
хэрэглэгчийн нэр
ба нууц үгийн
хамт хакердсан
вэб сайтыг
хүлээлгэн өгнө.
(1 вэб сайт)

Оюутнууд
хэрэглэгчийн нэр
ба нууц үгийн
хамт хакердсан
вэб сайтыг
хүлээлгэн өгнө.
(4вэб сайт)

Оюутнууд
хэрэглэгчийн нэр
ба нууц үгийн
хамт хакердсан
вэб сайтыг
хүлээлгэн өгнө.
(Хакердаж
чадаагүй)
Оюутнууд хэрхэн хийсэн талаараа ярина.
Багш хийсэн ажилд зөвөлгөө өгөх ба үнэлнэ.
Оюутнууд төслийн талаар тайлан бичих ба хакердсан вэб
сайтуудаа компаниуд руу илгээнэ. Энэ тохиолдолд
компани тэдгээртэй эргэн холбогдож жинхэнэ төслийн хийх
талаар санал тавих боломжтой юм.

Кейс 1-ийн сэдэв “Вэб сайтыг хакердахад командын мөр ашиглах нь” байсан.
Оюутан төслийг гүйцэтгэхийн тулд дараах алхамуудыг дагах ба ойлгох
шаардлагатай:
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Алхам 1- Халдах боломжтой вэб сайтуудыг олох:Оюутнууд халдах
боломжтой вэб сайтуудыг Google Dork жагсаалт ашиглан олно. Халдах
боломжтой вэб сайтуудыг олохын тулд “inurl:” командыг ашигладаг.
Алхам 2-Халдах боломжтой эсэхийг шалгана: Оюутнууд вэб сайтууд
халдах болмжтой байгаа эсэхийг шалгана. url-ийн төгсгөлд (‘)дан хашилт
нэмээд enter дарна.
Алхам 3-Багануудын тоог олно: Халдах боломжтой вэб сайтуудыг олсоны
дараа тэд “order by n” бүхий дан хашилт (‘)-аар орлуулсанаар хүснэгт дэх
баганын тоог олох хэрэгтэй.
Алхам 4-Халдах боломжтой багануудын тоог харуулна:“union select
columns_sequence”-ийг
ашигласнаар
оюутнууд
хүснэгтийн
халдах
боломжтой хэсгийг олно. Энэ даалгаварыг “order by n”-ээр орлуулах ба ID
утгыг хасах руу өөрчилнө.
Алхам 5-Хүснэгтийн нэрийг олно: Одоо тэд өгөгдлийн сангаас хүснэгтийн
нэрийг
олох
ёстой.
“group_concat
(table_name)”-тэй
n
гэж
бичээд“frominformation_schema.tables where table_schema=database ()” гэж
нэмнэ.
Алхам 6-Баганын нэрийг олно: Оюутан “group_concat (table_name) with the
“group_concat(column_name)” гэж бичнэ.
Алхам 7- Хэрэглэгчийн акаунтыг олно: Хамгийн сүүлд тэд хэрэглэгчийн нэр
ба нууц үгтэй үр дүнг авна.

Зураг 2. Кейс 1-ийн үр дүн

Кейс 2-ийн сэдэв нь “Вэб сайтыг хакердахад Havij SQL тарилгыг хэрэгсэл ашиглах
нь” ба оюутан төслийг гүйцэтгэхийн тулд дараах алхамуудыг дагах ба ойлгох
шаардлагатай:
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CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр








Алхам 1- Run Havij.exe
Алхам 2- Өгөгдлийн сангийн нэрийг олох: Havij нь санал болгож буй URL-д
SQL тарилгыг эхэлнэ. Энэ нь IP, вэб сервер, PHP хувилбар, Өгөгдлийн
баазын MySQL хувилбар зэрэг дээр дараалан дүн шинжилгээ хийнэ. Дараа
нь Insertion type (‘) string ашиглан column count, column string, эцэст нь
өгөгдлийн баазын нэрийг олох ажиллагаа явагдана. Өгөгдлийн баазын
нэрийг олсоны дараа статус нь Idle болбол “Iam IDLE” гэж хэлнэ.
Алхам 3- Хүснэгтийг олно: Havij Proнь Сонгогдсон өгөгдлийн баазаас бүх
хүснэгтүүдийг олж авдаг.
Алхам 4- Баганыг авах: Авахыг хүссэн хүснэгтээ олоод, get column гэсэн
товчийг дарна. Энэ алхам нь сонгогдсон хүснэгт дэх бүх баганыг илрүүдэг.
Алхам 5- Эцэст нь хүснэгтийн хамгийн чухал гэсэн баганаа сонгох ба “Get
data” гэсэн товлуурыг дарна. Үр дүнд нь нэр, и-мэйл, нууц үг, хэрэглэгчийн
ID бүгд олдоно.

Зураг 2. Кейс 2-ын үр дүн
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Кейс 3-ийн сэдэв нь “Вэб сайтыг хакердахад SQL MAP ашиглах нь” байсан ба
оюутан төслийг гүйцэтгэхийн тулд дараах алхамуудыг дагах ба ойлгох
шаардлагатай:








Алхам 1- Халдах боломжтой вэб сайтыг олох: Энэ нь хамгийн хэцүү алхам
бөгөөд бусад алхамуудтай харьцуулахад их хугацаа зарцуулна.
Алхам 2- SQLMAP SQL тарилгыг ашигласан DBMS өгөгдлийн баазыг
жагсаана: Оюутан SQL тарилгын халдах боломжтой вэб сайтуудыг олоод
халдах боломжтой өгөгдлийн баазуудтай бүх өгөгдлийн баазыг жагсаана.
Алхам 3- SQLMAP SQL тарилгыг ашиглан сонгосон өгөгдлийн баазын
хүснэгтийг жагсаана: Одоо тэд энэн вэб сайт өгөгдлийн баазад хичнээн
хүснэгт байгаа ба тэдгээрийн нэрийг мэдэх шаардлагатай.
Алхам 4- SQLMAP SQL ашигласан сонгогдсон өгөгдлийн баазын хүснэгтийн
баганыг жагсаана.
Алхам 5- SQLMAP SQL ашигласан сонгогдсон өгөгдлийн баазын хүснэгтийн
багануудаас нэрийг жагсаана. Хэдий тийм боловч, энэ тохиолдолд оюутнууд
аливаа нэг хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үгийг олж чадахгүй учир нь
хязгаарлагдмал хугацаа ба дадлага туршлагатай.

Зураг 4. Кейс 3-ын үр дүн

Кейс судалгаан дээр үндэслэн, бид CDIO суурьтай заах арга зүй нь бүхий л заах
үйл явцад нэвтэрсэн гэдгийг олж мэдсэн. Танхимын хэлэлцүүлэг буюу семинар,
хичээлээс гадуур судалгаа, дүн шинжилгээ, практик хичээл хийхийн өмнө лекцийн
хичээл явагдана. Семинарын хичээлээр мэргэжлийн мэдлэгийг олгох ба түүний
агуулгыг SQL тарилгын ойлголтоор тодорхойлдог. Багш нар нь танхимын үйл явцад
манлайлан удирдах үүргийг гүйцэтгэнэ. Оюутнууд SQL тарилгын ойлголт дээр хэд
хэдэн асуулт боловсруулах ба дэлгэрүүлбэл: яагаад SQL тарилгыг судлах ёстой
вэ? Вэб сайтыг хакердахад ямар аргыг ашиглах вэ? Тусгай шаардлагуудыг талаар
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юу гэж бодож байна вэ? SQL тарилгын хэрэглээн дээр хэрхэн дүн шинжилгээ хийх
вэ? Туршилтын үйл ажиллагаа гэж юу вэ? Ямар зарчмыг дагаж мөрдөх вэ? гэх мэт.
Эдгээр бүх асуултууд нь багшийн оюутны мэдлэгийг ойлгох практик нөхцөл
байдлыг эрэлхийлэхэд тусалдаг бөгөөд тэд мөн хичээл үзэж буй оюутнуудынбодол
санааг мэдэж авч, дараачийн хэлэлцүүлэгт бэлдэх юм. Үндсэн ойлголтуудаа
авсаны дараа оюутнууд хэд хэдээрээ багт хуваагдан, багшийн урьдчилан
тодорхойлсон хэд хэдэн кейс асуултуудыг авч хэлэлцэх ба баг тус бүр энэ
асуултууд тус бүр дээр ажилладаг. Баг бүрийн оюутнууд өөрсдийн зөвшилцөлд
хүрч, ярилцлагын дүгнэлтийг хичээл дууссаны дараа дэлгэрэнгүй бичиж
тэмдэглэнэ.Цаашилбал, баг бүрийн оюутны төлөөлөгч нь багийнхааүндсэн үзэл
бодлыг тодорхойлох ёстой ба бусад багуудынүзэл бодлоо тодорхойлсоны дараа
энэ чиглэлээр харилцан мэтгэлцэнэ.Энэ үйл явцын туршид багш хэлэлцүүлгийг зөв
удирдан чиглүүлэхүүрэг хариуцлагыг хүлээдэг бөгөөд оюутны санаачилгыг бүрэн
дэмжин сурталчлах ёстой. Энэ хэсэг нь уламжлалт семинарын хэлэлцүүлэгтэй
харьцуулахад илүү дэлгэрэнүй ба төвөгтэй юм. Практик кейст дүн шинжилгээ хийх
нь багт хамрагдсан оюутнууд өөрсдөө суралцах, дадлага хийх тохиромжтой
жишээг сонгож чадах шинэ алхам,заахарга юм.Өөр өөр төслүүдээс олж авсан
хуримтлуулсан мэдлэгээ ашиглан оюутнууд бие даан дүн шинжилгээ хийх
чадавхитай болж, багийнхэлэлцүүлэг ба анги танхимд мэтгэлцээн өрнүүлсэнээр,
SQL тарилгын бүх мэдлэгийн тогтолцооны урьдчилсан төсөөлөлийг олж авдаг.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Практик үйл ажиллагаагаар оюутнууд SQL тарилгын үндсэн ойлголтыг олж авдаг.
Практик үйл ажиллагаа нь оюутнуудад вэб сайт руу халдах ба хамгаалах
шийдлүүдийн талаарх өөр өөр аргуудыг ойлгоход тусална. Үйл явц нь бүхэлдээ
кейсын үнэлгээ ба оюутны оролцоогоор тодорхойлогддог ба багш зөвхөн эрдэм
шинжилгээний зөвлөхөөр ажиллаж, практик хүндрэлүүд гарах үед зөвхөн
шаардлагатай зөвөлгөөг өгдөг. Нөгөөтэйгүүр, багш нь байгууламжид халдах
процесс ба шийдлийн үед зарим техникийн шаардлагыг тавьж болох бөгөөд
ингэснээр төслүүдийгилүү практиктнийцсэн болгох боломжтой юм.Янз бүрийн
тохиолдолд багш оюутнуудад гүнзгий мэдлэг олгоходтуслахын тулд сул тал, давуу
талуудыг харуулдаг (Хүснэгт 2).

Кейс 1

Кейс 2

Хүснэгт 2. Кейсүүдийн давуутай болон дутагдалтай талууд
Давуу талууд
Сул талууд
Оюутнууд SQL тарилгын дүрэм ба промпт
Техникийн асуудлуудыг ойлгоход
комманд ашигласанаар вэб сайтыг
хугацаа зарцуулах шаардлагатай
хакердах үйл явцыг ойлгоно. (алхам
болно.
алхамаар)
Энэ нь GUI ашиглан энэ аргыг гүйцэтгэхэд Энэ нь SQL тарилгыг ойлгоогүй
оюутнуудад амархан болдог. Оюутнууд
байсан ч хэрэгсэл ашиглан ажиллах
шинэ, үр дүнтэй техникууд болох SQL дэх
боломжтой
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“Bypass”-ийг сурах ба эдгээрийг
ашигласанаар тэд илүү олон вэб
сайтуудад халдах боломжтой болно.
Оюутнууд нээлтэй эх үүсвэр ба шинэ
хэлийг (Python) ашиглах арга замуудыг
ойлгоно.

Кейс 3

Шинэ програмчлалын хэл сурахад
нилээдгүй цаг шаардагдана.

Стандарт 5 ба 7 нь энэ санал болгож буй аргын бүтцэд ашигласан. Энэ судалгааны
зорилго нь хоёр талтай. Нэгдүгээрт, энэ нь Хакерыг илрүүлэх хичээлийн
суралцахуйн үр дүнг сайжруулахдаа CDIO-г ашигласан өөр өөр арга замуудыг
харуулахыг зорьсон. Хоёрдугаарт, энэхүү судалгаа нь CDIO-г ашиглан IT-ийн
хичээлийг үр дүнтэй заах аргыг ерөнхийд нь авч үзсэн.Кейс төслийг хэрэгжүүлэх
явцад бие даан суралцах чадвар, асуудал шийдвэрлэх, харилцаа, багаар ажиллах,
мэдлэг эзэмшүүлэх зэрэг холбогдох ур чадварууд сайжирах нь ойлгомжтойюм.
Хэдийгээр CDIO арга нь оюутнуудын хувьд үр дүнтэй ба зохион бүтээххэрэгжүүлэх туршлагыг хөгжүүлэх хэдий ч багш зарим нэг сорилтуудтай тулгасаар
байна:






Зохион бүтээх- хэрэгжүүлэх туршлагын суралцах үр дүн нь бүтээгдэхүүний
гүйцэтгэл ба суралцахуйн гүйцэтгэлийг ялгахад чиглэгддэг.
Зохион бүтээх- хэрэгжүүлэх туршлагын хэсэг нь оюутнууд амжилттай үр
дүнд хүрэхийн тулд хангалттай төвөгтэй боловч хамрах хүрээг хязгаарласан
байх ёстой. Багш ба оюутнууд заримдаа бодит суралцахуйн үр дүнгээр сайн
техникийн шийдэлд хүрч болно гэдгийг харуулдаг.
Зохион бүтээх- хэрэгжүүлэх туршлагууд нь уламжлалт заах аргаас ялгаатай
заах арга зүйн болон үнэлгээний туршилтуудыг шаарддаг.
Техникийн хувьд бэрхшээлтэй төслүүдийг хариуцах үүрэг бүхий хэд хэдэн
багш нар бэлтгэгдсэн байдаг.Ердийн инженерийн салбаруудад зөвхөн цөөн
тооны багш, ажилтнууд нарийн төвөгтэй системийг хөгжүүлэхэд хувийн
болон практик туршлагатай байдаг.

ДҮГНЭЛТ
Практик заах арга зүйн CDIO загварыг хэрэгжүүлэх нь ихээхэн төвөгтэй биш
бөгөөд их сургуулиуд доторхи инженер, шинжлэх ухааны боловсролд зориулсан
шинэлэг загвар юм.Тухайлбал, энэ нь компьютерийн мэргэжлийн заах арга зүйн
системийг оновчтой, бүрэн дүүрэн болгоход хэрэглэгдэж байна. CDIO-ийн үндсэн
зарчмууд нь өргөн цар хүрээтэй хэрэглээ бөгөөд ихэнх хичээлүүдийн заах аргад
нэвтэрээд байна. Бид оюутнуудын ерөнхий чанар, ажил эрхлэлтийн байдал
сайжирч байгааголж харсан. Заах аргын дадлагад заах арга зүй ба суралцахуйн
зохион байгуулалт сайжирч, өргөн цар хүрээтэй үнэлгээ, шинжлэх ухааны үнэлэлт
дүгнэлт өгөх замаар тасралтгүй оновчтой байх; Эцэст нь оюутны суралцахуйн
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санаачлагыг бүрэн дүүрэн дайчлах, CDIO-д суурилсан заах аргын онолоор
суралцах чадвараа дээшлүүлэх зорилготой болно

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Berggren, K. F., Brodeur, D., Crawley, E. F., Ingemarsson, I., Litant, W. T., Malmqvist, J.,
& Östlund, S.(2003). CDIO: An international initiative for reforming engineering
education. WorldTransactions on Engineering and Technology Education, 2(1), 49-52.
Brodeur, D. R., & Crawley, E. F. (2009). Cdio and quality assurance: Using the
standards forcontinuous program improvement Engineering Education Quality
Assurance (pp. 211-222):Springer.
Crawley, E., Malmqvist, J., Ostlund, S., & Brodeur, D. (2007). Rethinking engineering
education. TheCDIO Approach, 302, 60-62.
Dillon, J. (2008). A review of the research on practical work in school science. King’s
College, London,1-9.
Elamvazuthi, I., Lee, H., Ng, J., Song, H., Tiong, Y., Parimi, A., & Swain, A. (2015).
Implementation ofa New Engineering Approach for Undergraduate Control System
Curriculum using a RoboticSystem. Procedia Computer Science, 76, 34-39.
Lynch, R., Seery, N., & Gordon, S. (2007). An evaluation of CDIO approach to
engineering education.Paper presented at the International Symposium for Engineering
Education, ISEE-07, Dublin,Ireland.
McMasters, J. H. (2004). Influencing Engineering Education: One (Acrospace) Industry
Perspective.International Journal of Engineering Education, 20(3), 353-371.
Харилцах зохиогч
Dr. Nhu-Hang Ha
International School - Duy Tan University
254 Nguyen Van Linh Str., Thanh Khe
Danang, Vietnam
+841207121301
hatnhuhang@dtu.edu.vn

19

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

ГАДААДАД СУРАЛЦАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД-СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН
БАРИМТ НОТОЛГОО ЦУГЛУУЛАХ НЬ

Avinda Weerakoon, Nathan Dunbar
Отагогийн Политехникийн Их сургууль (Otago Polytechnic),
Шинэ Зейланд Улсын Dunedin

ХУРААНГУЙ
Инженер нь инженерчлэлийн суурь мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны
чадвар зэргийгхослуулсан байх шаардлагатай байдаг. CDIO-д суурилсан
сургалтын зорилго нь инженерийг ажлийн талбарт гарахаас нь өмнө эдгээр ур
чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.Энэхүү судалгаанд инженерчлэлийн суурь
мэдлэгийг сургахдаа англи хэлний мэдлэгийг хамтад нь дээшлүүлэхэд чиглэсэн
төсөлд-суурилсан сургалтын талаарх баримт нотолгоог цуглуулахад ашиглагддаг
аргачлалыг үзүүлсэн.Энэ нь механик, цахилгаан болон мэдээллийн технологийн
мэргэжлээр гадаадад суралцахЯпоны инженер
оюутнуудад зориулсан
хөтөлбөрийн нэг хэсэг юм.Бүх л сургалтанд эцсийн үр дүнг үнэлэх нь чухал байдаг
хэдий ч сурлагын үр дүнд хүрэх ахиц дэвшлийн нотолгоог үнэлэх боломжтой
байвал суралцах үйл явцын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болно. Уламжлалт
үнэлгээний аргуудад ийм үйл явцын баримт нотолгоог ажиглахад хэцүү байдаг
хэдий ч оюутнууд өөрсдөө ажиллаж чадвал энэ талаарх мэдлэгээ үйлдэл болгож
чадна. Оюутнууд ихэнхдээ ажлаа гүйцэд дуусгаагүй эсвэл алдаа гаргаснаар
эцсийн бүтээгдэхүүнээ гаргаж чаддаггүй.
Төсөлд-суурилж туршилтаар сургах нь сургалтын үйл явцын нотолгоог
цуглуулахтай ижил төстэй юм. Эцсийн бүтээгдэхүүнийг сургалтын үр дүнгийн
хувьд үнэлэх боломжтой боловч эцсийн бүтээгдэхүүнд хүрэхэд ашигладаг
процессыг үнэлэх хэрэгтэй.Энэхүү хөтөлбөрт боловсруулалтын алхам бүрийг
суралцангаа ажиглах, хийж байхдаа суралцах, суралцаж байхдаа хяналт хийх
гэсэн 3 төсөл боловсруулсан. Эдгээр гурван төслийг өргөн хүрээнд дараах
байдлаар ангилж болно. Үүнд: 1) нарийн тодорхойлсон хязгаарлалттай төсөл
(бүтэц зохион байгуулалтын төсөл), 2) тодорхой хязгаарлалт бүхий нээлттэй төсөл
(програмчлагдсан дамжуулагчийн зөөгч) 3) 3D хэвлэгч ашиглсан нээлттэй төсөл
гэж ангилна. Нээлттэй төсөл нь төлөвлөх, боловсруулах, 3D хэвлэгч дроноор
туршилт хийх гэсэн сургалтын чухал хэсгүүдтэй.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
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Төсөлд суурилсан сургалт, баримт нотолгоо, алдаа ба бүтэлгүйтэл, сурах үйл явц,
хяналтын явц, 3,4,5,7,8,11 стандартууд.
Project-based learning, evidence, mistakes and failures, learning processes, monitoring
progress, Standards 3,4,5,7,8,11
ОРШИЛ
Бүтэлгүйтэл гэдэг нь мэдээж мэргэжлийн инженерийн дагаж мөрдөх сайн туршлага
биш юм. Гэсэн хэдий ч ихэнх тохиолдолд инженерийн алдаанаас сургамж авч
дараа дараагийн ахиц дэвшил болон инженерийн мэдлэг дээшилж байдаг билээ
(Koorey, 2014). Тухайлбал, 1966 онд гарсан Лондонгийн их гал түймэр, 1904 онд
Балтиморт гарсан томоохон гал түймэр, 2001 онд Нью-Йоркийн WTC цамхаг
нурсан зэрэг томоохон осол аваар гарсны улмаас барилга байгууламжийн галын
аюулгүй байдалд зориулагдсан үндэсний стандартууд боловсруулагдсан байдаг.
Ерөнхийдөө юу нь буруу байсан, юуг тооцоолсны дагуу гүйцэтгээгүй зэрэг нөхцөл
байдлыг хянаж, нарийвчлан шинжилснээр гарсан алдааг шийдэх аргуудыг
боловсруулна. Ингэж хяналт хийснээр бүтээгдэхүүн, үйл явц, эсвэл үйлчилгээний
хүлээгдэж байгаа шалгуурт тохирох олон улсын стандартыг боловсруулах үндэс
болдог.
Үүнтэй адил, бид оюутнууддаа алдаа гарах зүйлс төлөвлөх талаар заахыг хүсэхгүй
байна. Уламжлалт сургалтанд бид оюутнууддаа алдаа гаргуулахгүй байх үүднээс
амжилттай загваруудын талаар заадаг байсан ба зорилгоо амжилттай биелүүлэх
талаар бататган сургадаг байсан. Үр дүнд нь бид зөв эсвэл амжилттай
бүтээгдэхүүнд суурилсан сургалтанд үнэлгээ өгдөг байлаа. Харин сургалтын энэ
хэлбэрт бид алдаагаа засах тал руу чиглүүлэх ба оюутнууд алдаатай баримт
нотолгоог хурдан залруулахын тулд ‘баллуур’ аргыг суралцана.
Өмнөх судалгаандаа (Weerakoon, Dunbar, Findlay, 2014) бид CDIO-д суурилсан
гурван үндсэн төсөлд төвлөрсөн сургалт болох гадаадад сургах хөтөлбөрт төсөлд
суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх үйл явцыг тодорхойлсон. Эдгээр төслүүд нь
инженерийн асуудлыг илүү өргөн цар хүрээнд авч үзэж өөрсдийн шийдлийг
боловсруулах боломжийг оюутнуудад зааж сургах тал дээр төвлөрнө. Энэхүү
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш CDIO-ийн хүрээнд ‘ажиллах’ зорилгыг
биелүүлж ‘чадаагүй’ төслүүдийг хэрхэн шийдэж байсан талаар биднээс байнга
асуудаг байлаа. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ төслийн туршилтын шатанд алдаа гарвал
тэдгээр оюутнууд сургалтандаа суралцахаа болих уу? гэж. Энэхүү судалгаагаар
Тухайн алдаа болон ажиллагааны алдаа нь сургалтын алдаанаас гардаггүй
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гэдгийг баталгаажуулахын тулд анхааралтай бүртгэл хөтлөх, хяналт шалгалт хийх,
тунгаан бодох үйл явцыг хэрхэн ашиглах талаар тайлбарласнаар эдгээр
асуултанд хариулахыг оролдох юм.
ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү судалгаанд тусгагдсан төслүүдийг Шинэ Зейландад [CEE хөтөлбөр]
суралцах нь сэдвээр Японы инженерийн ангийн оюутнуудын механик инженерийн
хичээлд зориулан боловсруулсан.Механикийн ангийн болон механик бус ангийн
оюутнууд механикийн хичээл судлах шаардлагатай байдаг тул онол дээр
төвлөрөхийн оронд инженерийн асуудлыг шийдэхтэй холбоотой мэдлэг, ур
чадварыг өргөжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Хөтөлбөрийн гол бүрэлдэхүүн
хэсгүүд нь:




Инженерийн загварчлалын төслийн үндсэн ойлголтыг харуулсан танхимын
сургалт
CDIO загварын хүрээнд төслийн хамрах хүрээг төлөвлөх, багийн харилцаа,
харилцааны ур чадварт анхаарлаа төвлөрүүлэх
Хөтөлбөрийн хүрээнд инженерийн болон англи хэлний хичээлийн
төслүүдийг нэгтгэх. (Weerakoon, Dunbar, & Findlay, 2014)

Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан Япон оюутнууд англи хэлийг 5 ба түүнээс дээш жилийн
хугацаанд суралцсан байсан боловч ерөнхийдөө бага,дунд түвшиний мэдлэгтэй
байсан ба Шинэ Зейландад ирсэнээсээ хойш TOEIC®-ийн 200-500 оноотой болсон
байна (ETS, 2017).Япон оюутнууд сурагцагчид төвтэй багийн үйл ажиллагаанд
идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэх талаар тодорхой ойлголтгүй байсан ба
оюутнуудыгбагийн төслийн орчинд ажиллахад тодорхой хугацаа шаардлагатай
гэдгийг бид олж мэдсэн. (Weerakoon, Dunbar, & Findlay, 2014).Оюутнуудыг ангид
онол суралцахад зарцуулдаг хугацааг багасгаж 3 төслийг багтаах туршилтын
агуулгыг нэмэгдүүлснээр бид төслийг дуусгах хэсгүүдийн идэвхитэй үйл
ажиллагаанд шаардагдах тодорхой алхамын үйл явцыг хянаж, шаардагдах
сайжруулалтыг хийсэн. Энэ загвар нь баг бүрдүүлэх, багийн гишүүд мэдлэг
солилцох, асуудал шийдвэрлэлт сайжирч, харилцан ашигтай харилцаа холбоог
сайжруулах, зөрчилдөөнийг зохицуулах, ялгаатай үзэл бодлыг илүү үр ашигтай
болгоход маш үр дүнтэй байсан.
НЭЭЛТТЭЙ ТӨСЛҮҮД
Инженерүүд өнөөдөр 20-30 жилийн өмнөхөөс өөр бэрхшээлтэй тулгарч
байна.Технологи болон нийгэм асар хурдацтай хөгжиж байгаа учраас инженерийн
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хөтөлбөрүүд нь өнөөгийн инженерчлэлийн мэдлэгээр хязгаарлагдахгүйцаашдын
чиг хандлагыг таамаглах хэрэгтэй болж байна.Бодит байдал дээр инженерт
тулгардаг ихэнх асуудал нь нээлттэй бөгөөд цор ганц ‘зөв’ шийдэл байхгүй боловч
тохирох шийдлийг гаргах хүртэл хэлэлцээр хийх шаардлагатай хэвээр байна.
Тиймээс инженерүүдийг өмнө нь тулгарч байгаагүй асуудлыг шийдвэрлэх болон
гарсан асуудалд шинэ шинэлэг шийдэл боловсруулах талаар сургах хэрэгтэй.
Иймээс манай оюутнууд Японд удирдагчийн нарийн зааварчилгаан дор дадлагын
ажилд хамрагдсан. Гадаадад сургах хөтөлбөрийн эхэн үед оюутнууд шийдвэрлэж
мэдэхгүй нээлттэй асуудлуудтай ихээхэн тулгарч байсан.
Дээр дурьдсан сорилтууд нь инженерийн болон шинжлэх ухааны салбарын
мэдээллээс илүү их мэдлэгтэй байх чадварыг шаардаж байна. Ирээдүйн
инженерүүд дэвшилтэт сэтгэлгээ, асуудлыг шийдэх ур чадварыг эзэмшихэд
шаардагдах аргыг нь заагаад өгвөл илүү үр дүнд хүрэх боломжтой гэж бид үзсэн.
Энэ хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах гол зорилго нь бүтээлч сэтгэлгээ,
асуудлыг шийдэх ур чадварыг хөгжүүлэхэд оршино. Эхний төсөл нь оюутнуудад
асуудал шийдвэрлэхдээ дүн шинжилгээ хийж, шинэлэг шийдэл боловсруулах
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Дараагийн төслүүд нь илүү хүндэрч, нээлттэй
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн. Зураг 1-д төслийн зорилгоодоо хүрэхийн
тулд оюутнуудын дагаж мөрдөх бүрэн боловсруулалтын үйл шатыг дэлгэрэнгүй
үзүүлэв.
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Зураг 1. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх хөгжлийн үе шат/цикл
(Weerakoon, Dunbar, & Findlay, 2014)

Өмнөх судалгаандаа бид дотоод циклд төвлөрч байсан бол диаграммын гаднах
циклд асуудлын бүртгэл хөтлөлт, алдааг засах ач холбогдлыг тэмдэглэсэн.
Хэдийгээр асуудал нь тэдгээрийн шинж чанаруудаас ялгаатай боловч асуудал
шийдвэрлэх арга, тактикийг өөр өөрөөр шаарддаг боловч Зураг 1 нь
боловсруулалтын асуудлын тодорхойлолт, харьцуулсан загвар болон бусад
төрлийн асуудлын харьцуулалтыг бий болгосон.
БАРИМТ НОТОЛГОО
Ангид оюутнуудад төсөл эхлүүлэхэд туслах онолыг хангалттай заадаг хэдий ч,
ихэнх техникийн болон техникийн бус асуудлууд нь ангид заалгасан мэдээллээр
бус төлөвлөх болон бүтээн байгуулах явцад шийдвэрлэгддэг. Энэ нь оюутнуудад
үндсэн философио ойлгож төслийн зорилтоо хангах боломжит шийдлээ гаргах
боломжийг олгодог. CEE механикийн хичээлийн загвар төслийн гол зорилго нь
оюутануудад өмнө нь тохиолдож байгаагүй асуудлуудтай холбоотой асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд алдаанаасаа суралцахад чилгэсэн.Төлөвлөх болон зохион бүтээх
явцад ажиглалт хийх болон сурсан мэдлэг хэрэгтэйг бид хурдан ойлгосон.
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Оюутнууд асуудалд ‘туршилт ба алдаа’ аргыг голдуу ашиглаж ямар нэгэн ‘алдаа’гүй, хоёрдмол санаагүй ‘төгс’ бүтээгдэхүүн гаргахыг зорьж байсан нь ажиглагдсан.
Үр дүнд нь бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, сайжруулахад хэрэглэгдсэн асуудал
шийдвэрлэх үйл явц, санаануудын өөрчлөлт, боловсруулалтын баримт нотолгоо
нь дутуу дулимаг байв. Баримт нотолгоо дутуу байсан нь төслийн төгсгөлд
ирүүлсэн оюутнуудын тайлан, илтгэлийн үр дүн муугаар нөлөөлсөн, яагаад гэвэл
тэд зөвхөн эцсийн бүтээгдэхүүнээ хэрхэн гаргаж авсан талаар тодорхой бус
тодорхойлолт өгсөн байлаа. Хэрвээ эцсийн бүтээгдэхүүн тооцоолж байсан шиг
ажиллахгүй тохиолдолд асуудал үүсэх юм. Ингэснээр төлөвлөх, зохион бүтээх
явцдаа суралцах чадварт нөлөөлсөн. Тиймээс оюутнууд боловсруулалтын
хөгжлийн үе шат бүрт баримт нотолгоо шаардлагатай байсан. Энэ процесс нь
багуудад асуудлаа шийдвэрлэхэд сэтгэлгээний процесс ашиглахаас илүүтэйгээр
системчилсэн арга барил болон тодорхой бүтцийн дагуу боломжит шийдлүүдийг
судлах боломжийг олгоно.Зураг 2-т асуудал шийдвэрлэх загварт суурилсан
баталгааг үзүүлэв. Анхны төлөвлөлтийн ойлголт нь хаанаас шийдлүүдийг олох
талаар орхигдуулсан дутагдалтай байсан. Эдгээр алхамууд нь багийн гишүүдийн
хувийн бие даасан шийдвэр болон алдааг давтах, урьдчилж таамаглаагүй
бодлоор шийдвэр гаргахаас зайлсхийхэд суралцагчдад тусалдаг. Зураг 1-д
үзүүлсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх үе шатны эхний алхамуудад муу тооцоолсон
төлөвлөлтийн ойлголтын өөрчлөлтөд нөлөөлөх боломжуудыг бүдүүвч зурагт
(Зураг2) үзүүлсэн.

Зураг 2. Асуудал шийдвэрлэх үйл явц/процесс

Дээр тайлбарласан загвар нь шийдвэр гаргах, харилцах, бүлэг доторх үзэл
бодлын зөрүү, хувь хүний хариуцлагын хуваарилалт, техникийн асуудлуудыг
шийдвэрлэх зэрэг багийн төслийн орчинтой холбоотой ихэнх асуудлыг
шийдвэрлэхэд ашигладдаг. Энэ нь оюутануудыг дэмжих тодорхой бүтцийн дагуу
асуудлыг шийдвэрлэх, алдааг дахин давтахаас зайлсхийх, үндсэн асуудлуудтай
холбогдоход туслана. Төсөл дууссаны дараах багийн санал авах хэсэг нь дараа
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дараагийн төслүүдийг амжилттай хийх шаардлагатай залруулгыг хийхэд тусална.
Энэ хэсэгт багийн тэнцвэртэй байдал, багийн доторх харилцаа, физикийн суурь
онолыг холбож, амжилтгүй жишээнүүд зэргийг хамруулдаг. Төслийн цар хүрээ нь
жил бүр өөрчлөгддөг учраас оюутнууд төсөлдөө тодорхой холбоотой асуудлуудыг
тавьж болно. Энэ нь шаардлагатай залруулга хийхэд багш нарт түлхэц өгч,
төслийн хамрах хүрээ, түүний доторх дүгнэх аргачлалтыг оюутнуудад тодорхой
мэдээллээр хангах зорилготой юм.Доор одоогийн төслүүдийн хүрээнд нотлох
баримт цуглуулах, эргэцүүлэх үйл явц хэрхэн явагдаж байгааг илүү дэлгэрэнгүй
авч үзэх болно.
Төсөл 1: Шахалтын туршилт хийх бүтцийг төлөвлөх
Энэхүү төслийн зорилго нь дүгнэлтэд тодорхойлсоны дагуу цөөн тооны popsicle
саваа бүхий бүтцийг бий болгох, зохион бүтээх, турших, жижиг хэсгүүдийг нэгтгэж
хамгийн их шахалтын ачааллыг тогтоох болно.(Weerakoon, Dunbar, & Findlay,
2014).Энэхүү тодорхойлогдсон асуудалд оюутнууд багаар тодорхой хязгаараас
гадуур ажиллах боломжтой (Зураг 3).Багууд 2,5 долоо хоногийн хугацаанд загвар
бүтцийг тушилтад зориулан дуусгах шаардлагатай. Энэхүү төсөл нь Механикийн
хичээлийн нийт дүнгийн 10%-ийг бүрдүүлнэ. Шахалтын бат бөх чанарыг Denison
T42 B4 машин ашиглан шалгана.

a. Угсрах

b. Хэмжих

c. Турших

Зураг 3. Төслийн хүрээнд суралцах CDIO загвар
(Weerakoon, Dunbar, & Findlay, 2014)

Энэхүү төсөл нь нэгтгэсэн төслийн орчинд үр дүнтэй оролцоог хангах дунд шатны
алхмуудыг боловсруулахад голчлон анхаарч байгаа бөгөөд анги дотор
танилцууулсанаар механизмын үндсэн зарчмуудыг мөн адил холбож өгнө.Төслийн
өмнө болон дундуур оюутнуудын санаа, аливаа бүтцийн өөрчлөлтийг
тэмдэглэнэ.Бүтцийн хөгжлийн үе шат дагуух бодолтын процессын тэмдэглэлийг
ажлын баг бүр илгээх ёстой.Багууд шийдвэр гаргах бүрт үйл явцыг тэмдэглэх
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шаардлагатай (Зураг 4a). Тэмдэглэлд төслийн багийн гишүүдийн оруулсан хувь
нэмрийг баримтжуулан тусгасан байх шаардлагатай.Баримтад тэдний анхны үзэл
баримтлал, эсвэл шинэчилсэн угсралтын зургийг тоймлон үзүүлсэн байх хэрэгтэй.
Мөн өөр өөр загваруудыг харьцуулан суралцах боломж олгоно.Үүний үр дүнд
механикжуулалтыг зохицуулдаг физикийн хуулиудын талаарх ойлголт олж авна.
Зураг 4-т үзүүлэв.

a. Нотлох баримт бүртгэх

b. Сурснаа хэрэгжүүлсэн байдал

Зураг 4. Нотолгоонд тулгуурлан суралцах

Мөн нотолгоонд тулгуурласан сургалтаар гүнзгий сэтгэлгээ, асуудлыг шийдвэрлэх
ур чадвар эзэмшүүлэхэд тусалдаг.Жишээ нь, гурвалжин загвартай байх нь
шахалтын ачааллыг тэгш хуваарилж чаддаг гэдгийг мэдэж авна.Загвар бүтэц нь
илүү их шахалтын ачааллыг авч чадаж байна. Түүнчлэн, эрэг, боолт ашиглан
холбогдох үед холбоосууд нь хамгийн сул тал болохыг тогтоосон байна.Ачаалал
өгөх үед гарах асуудлыг тодорхойлохын тулд өөр өөр тохиргоонуудтай
холбоосуудад туршилт явуулдаг. Жишээ нь: резинэн тууз, эсвэл цавуутай, эрэг,
боолттой гэх мэт.Тиймээс, холбоосуудад эрэг боолт ашиглахыг багасгах, оронд нь
резинэн тууз, цавуу ашиглах хэрэгтэй (Зураг 4b).Эдгээр харьцуулсан судалгаанууд
нь аливаа алдаа гарахаас өмнө ачаалал даах боломжтой загвар бүтэц угсархад
чиглэдэг.
Төсөл 2: Хүний оролцоогүй ажил гүйцэтгэх програмчлагдсанмашинаар
Энэхүү төслийн зорилго нь Лего ашиглан теннисний бөмбөгийг Зураг 5-д үзүүлсэн
заасан цэгт зөөвөрлөн хүргэх машин зохион бүтээж, програмчлах болно. Энэ нь
төслийн зорилтод хүрэхэд тодорхой томъёолол, хязгаарлалт байхгүй бөгөөд
технологийг бүтээж, тооцоолох аргачлал ашиглан гаргана. Төслийн нарийн
төвөгтэй байдал нь төслийн эцсийн зорилгыг шийдвэрлэхэд саад учруулах, жил
бүр өөрчлөлт оруулах болно.Өөрөөр хэлбэл, загварын бүтэц нь өмнөх жилийнхээс
төвөгтэй гэсэн үг бөгөөд төслийн зорилгод хүрэхийн тулд програмын логик хяналт
шаардлагатай болсон нь амжилт гаргахад илүү төвөгтэй болгож байна.Багуудад
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туршилтад оруулах загварыг хийж дуусгахад 3 долоо хоногын хугацаа өгөгдсөн.
Энэ төсөл нь хичээлийн нийт дүнгийн 20%-ийг бүрдүүлнэ.
Энэ төслийн цаад зорилго нь доорх асуудлуудыг шийдэх явдал юм.
o Асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд
хийгдээгүй,
тэмдэглэгдээгүй
туршилтуудын алдааны аргачлал
o Ажлын даалгаварын хэрэгжилтийн талаар гүнзгий ойлголтгүйгээр
өмнөх туршлага, мэдлэгийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэх
o Шийдвэр гаргах асуудал нь системтэй хандлагыг ашиглахаас
илүүтэйгээр тухайн багийн гишүүдийн зан чанараас хамаарна.

Зураг 5. Програмчилсан тээвэрлэгчид зориулсан төслийн хувьсалууд

Багууд загвар бүтээх үе шат бүрийн баримт нотолгоо гаргаж өгөх шаардлагатай.
Энэ төсөл нь 2 үндсэн зорилттой: нэгдүгээрт машины механик ажиллагаанд
анхаарсан, хоёрдугаарт машинаар ажил гүйцэтгэх механизмийн програмчлалд
анхаарсан.Нэн түрүүнд багууд ажил үүргийн хэсгүүдийг батлах, гол элементүүдийг
тогтоох, жишээ нь багийн гишүүдийн чадварт үндэслэн механик болон
програмчлалын хэсгүүдийг хуваарилах. Гэхдээ тэд хоорондоо нарийн харилцаа
холбоотой байх, код бичигч нь машины механик өөрчлөлтүүдийн мэдээллийг
програмд оруулан өөрчилдөг байх шаардлагатай. Код бичигч нь бусадтайгаа
холбогдож тодорхой бус замаар бөмбөгийг дамжуулахын тулд урьдчилсан
механик тохируулга болон мэдрэгчийн төрлүүдийг хийх шаардлагатай (Зураг
6).Үүний үр дүнд машины тохиргоо болон програмууд загварын бүтцийн явцад
өөрчлөгдөх боломжтой болно.Тэд загварыг бүтээх хугацааны туршид
тэмдэглэгдсэн нотолгоог ашиглан өмнөх алдааг давтахаас зайлсхийх боломжтой
болно.Туршилтын үед багууд төслийн зорилтыг биелүүлээгүй бол бүтээгдхүүний
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загварын явцыг үнэлэх бөгөөд алдааг багуудтай хамт тогтоож зорилтуудыг
биелүүлэхийн тулд алдааг засаж залруулах болно.

а) Тойргийг бий болгох

б) Програмын диаграм

Зураг 6. Харилцааны нотлох баримт цуглуулах

Төсөл 3. Үндсэн төсөл
Үндсэн төслийн зорилго нь урьд өмнөх бүх санаа төсөөлөл, материал болон
хичээлээс сурсан өмнөх төслийн техникийн болон техникийн бус онцлогийг аль
алиныг нь агуулсан байх юм. Төслийн үргэлжлэх хугацаа 2-3 сар байх ба
хичээлийн нийт дүнгийн 50%-ийг бүрдүүлнэ. Төсөл нь дараах шинж чанартай
байна. Үүнд:






Инженерийн бусад хичээлүүдийг англи хэлтэй холбосон олон талт арга
барил
Шинэ асуудал. Төслийн зорилтыг 3-4 жил тутамд өөрчилдөг бөгөөд
ингэснээр тулгарч буй бэрхшээлүүд нь багшид ч оюутнуудын хувьд ч шинэ
зүйл болдог.
Шинэ шийдлүүдийг дэмжсэн нээлттэй асуудал
Асуудлыг шийдвэрлэх тодорхой системчилсэн арга барил

Үндсэн төсөл нь CAD, цахилгааны инженер, англи хэл зэрэг бусад холбогдох
хичээлүүдийг нэгтгэх боломж олгодог. Ингэснээр оюутнууд асуудлыг тооцоолох
хугацааг төлөвлөх, өөр мэргэжлийн мэдлэг олж авах, загвартай холбоотой илүү
төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд гүнзгий сэтгэх боломжийг олгодог.Үндсэн төсөл
3-4 жил тутамд өөрчлөгдсөнөөр асуудал нь багшид ч оюутнуудын хувьд ч шинэлэг
29

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

зүйл хэвээр байна гэсэн үг. Энэ нь суралцах явцад тулгуурлан баримт нотолгоо
цуглуулахад түлхэц үзүүлэх замаар илүү бодиттойгоор асуудлыг шийдэх
боломжийг олгоно. Төслийг хөгжүүлэх эхний жилүүдэд үндсэн төсөл нь салхин
хөдөлгүүр суурилуулах CDIO загварын сэдэвтэй байсан (Weerakoon, Dunbar, &
Findlay, 2014).Сүүлийн жилүүдэд зардлыг багасгаж, 3-D хэвлэгчийн боломжийг
нэмэгдүүлсэн нь танхимын сургалтыг 3-D хэвлэгчтэй нэгтгэх боломжийг олгосон.
Багшийн заасан онолын тайлбарт үндэслэн шалгахын оронд оюутнуудад хэд
хэдэн загварыг бүтээх, турших боломжийг олгодог учраас 3-D хэвлэгч нь баримт
нотолгоонд суурилсан сургалтын загварыг харуулах хамгийн тохиромжтой
хэрэгсэл болж байлаа.Гэвч эхний жилдээ бид оюутнууд хог хаягдалд ямар нэгэн
"татгалзах" хэвлэмэл хэсгүүдийг хурдан устгасан болохыг олж мэдсэн.
Хөгжүүлэлтийн үе шат бүрийн баримт нотолгоог цуглуулж байхад оюутнууд
’бүтэлгүйтэл’-ийг онолтой холбох, ингэснээр суурь мэдлэгээ сайжруулах мөн
түүнчлэн гүнзгий сэтгэх болох асуудлыг шийдэх ур чадвараа сайжруулахыг
шаардсаар байсан (Зураг 7). Алдаа гарвал оюутнууд зураг 2-т тодорхойлсон
процессын дагуу асуудлаа залруулна. Энэ процесс нь төслийн эцсийн үйл
ажиллагааны зорилтууд хангагдаагүй байсан ч сургалтын үр дүнд хүрэх
процессийг үнэлэхэд ач холбогдолтой.

Зураг 7. Баримт нотолгоонд үндэслэн суралцах

ДРОН ТӨСӨЛ
CEE хөтөлбөрийн одоогийн гол төсөл нь 3-D принтер ашиглан нисдэг дрон зохиож,
загварчлаж, угсарч, турших төсөл юм. Дроныг алсын удирдлагаар удирдан 2 м
өндөрт, 10 м радиус зорьсон бүсэд нисгэж фото зураг авах эсвэл мэдээлэл
дамжуулах ёстой. Энэ нь нээлттэй асуудал бөгөөд багуудад төслийн зорилгоо
биелүүлэх хүртлээ ажиллах нийт хяналтыг олгодог. Төслийг бусад хичээлүүдтэй
нэгтгэсэн нь энэ төслийг илүү хүчин төгөлдөр болгосон. Зураг 8-д дронд байх
механикийн, цахилгааны болон програмчлагдсан үндсэн хэсгүүдийг үзүүлэв.
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Зураг 8. Нисдэг дроны үндсэн эд анги

3-D хэвлэгч ашиглан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг угсрахад CAD ашиглана (Зураг 9).
Оюутнууд бүрэлдэхүүн хэсгүүдээ зохиож, эд ангиудыг угсрахдаа хэрэглээний
алгебр ашиглах ёстой.Гол төслийн тэмдэглэх хуваарь нь дараах удирдамж,
теслийн еренхий зорилгод хүрэх болно. Үүнд:





3-D принтерийн тусламжтайгаар зохиогдож, угсрагдсан дроны эд ангийн
хувь хэмжээ
Дроны хүч чадал, тогтвортой байдал, хяналтын түвшин
Бүтцийг өөрчилсөн үед шинэ зүйл болон шинэлэг санааны түвшин
Хөгжүүлэлтийн үе шат бүрт гарсан баримт нотолгоо цуглуулах.

Зураг 8. Эд анги хийх явц

БАРИМТ НОТОЛГОО ЦУГЛУУЛАХ НЬ
Мэдээж оюутнуудыг төслөө амжилттай дуусгахад гол нь ажиллах багаж хэрэгслээр
хангах явдал юм. Мөн эдгээр багаж хэрэгсэл ажиллах орчинд ойр байснаар эцсийн
үр дүнд нөлөөлдөг учраас багууд чөлөөт цагаараа эсвэл хичээл хооронд төслийн
ажлаа хийхэд түлхэц өгдөг. Тухайлбал, хичээл орж байхад хэвлэж эхлээд,
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дараагийн завсарлагаанаар хэвлэх процессоо шалгаж болох юм. Оюутнууд 3-D
хэвлэгч ашиглахын тулд хол байдаг лабортори руу явдаг байсаныг эхний жилдээ
шийдвэрлэсэн. Ийм зохион байгуулалтын ажил нь загвараа шалгах, баримт
нотолгоо цуглуулахад том саад болдог байсан.Нотлох баримт цуглуулах
шаардлага нь эхний ойлголтоос эхлээд төгсгөлийн туршилт хийх хүртлэх
хөгжүүлэлтийн үе шатыг дуусгахад бүхэлдээ ачаалалтай байдаг байсан. Баримт
нотолгооны мөн чанар төслийн явцад хувьсан өөрчлөгддөг. Эхний үе шатанд тойм
зургийн бүртгэл, анхны материалуудын фото зураг нь баримт нотолгоо болж
болно. Дахин нэг удаа дизайн хэрхэн хөгжсөнийг харуулахын тулд эдгээр
ойлголтуудын загварыг хадгалах хэрэгцээ шаардлагыг бататгах нь чухал болохыг
олж мэдсэн.Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд шилжүүлсний дараа оюутнууд
компьютер болон CAD руу шилждэг. Оюутнууд дизайнаа түргэн өөрчилж, өмнөх
файлуудынхаа дээр хадгалж чаддаг туршлагаас суралцсан. Энэ процессын явцад
өмнөх (татгалзсан) загварууд устаж, төсөл дуусахад хичээлүүд мартагдах
хандлагатай байдаг. Тиймээс CAD дизайныг өөрчлөлт тус бүрийн тэмдэглэлийг
тусгахын тулд өөр өөр файлын нэрээр хадгалах хэрэгтэй.Гуравдугаар шатанд,
оюутнууд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг угсрахадаа 3D хэвлэгч ашиглана. Энэ үед
оюутнууд үнэн зөв хэмжигдэхүүний ач холбогдлыг чухалчлан, чанарыг нь өөрчлөх
хэрэгтэйг сурч мэддэг. Хэрвээ бүрэлдэхүүн хэсэг нь хүлээгдэж буй үйлдлийг
гүйцэтгээгүй бол оюутнууд гэрэл зургийн тэмдэглэл болон алдааны шалтгааныг
хадгалах хэрэгтэй (Зураг 7). Ихэнх тохиолдолд тэд өөрсдийн CAD зургийг (Зураг 9)
эсвэл загвараа өөрчлөх хэрэгтэй болно.Дроныг нисгэхэд хөнгөн материал
тохиромжтой бөгөөд загварын туршилтын үед баримт нотолгоо цуглуулах нь маш
чухал. Зураг 10-т дроныг нисгэхийн тулд материалын жинг багасгахад багуудын
хэрэглэсэн аргыг үзүүлэв. Энэ шатанд оюутанууд баг дотроо асуудлыг
шийдвэрлэх системчлэгдсэн аргын талаар мэдэж байгаа тул танил биш орчинд
ажиллахдаа итгэлтэй болдог. Энэ үеэр багшийн гол үүрэг нь нотлох баримт
цуглуулах процессийг баталгаажуулж ‘алдаа’ эсвэл ‘бүтэлгүйтэл’ нь тайлан,
танилцуулга, төслийн санаанд танхимаар үзсэн онолтой холбогдох боломжтой
болно.
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Зураг 10. 3-D хэвлэгч нь баримт нотолгоонд үндэслэн суралцахад
зориулсан хэрэгсэл

Зураг 11-т 4 багын хийсэн сүүлийн дроныг үзүүлэв. Багуудын дизайны онцлог
илэрхий өөр өөр байгаа нь ажиглагдсан. Бүх загвар нь хүрээний доод хэсэгт
камер хавсаргасан байв.

Зураг 11. Нисгэх дроны сүүлийн загварууд

ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Хүснэгт 1. Төслийн үнэлгээний оноо
Даалгавар

Үнэлгээний нийт дүнд
эзлэх хувь %
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Ажлын дэвтэр

20%

Хөгжүүлэлт ба угсралт

50%

Туршилт

20%

Тайлан, илтгэл

10%

Хүснэгт 1-д загварыг сэдэх, загварчлах, угсрах, турших гэсэн хөгжүүлэлтийн үе
шат бүрийн төслийн үнэлгээний шатлалыг үзүүлэв. Ажлын дэвтэр нь төслийн нийт
дүнгийн 20%-ийг бүрдүүлнэ. Багууд анхны загвараасаа эцсийн бүтээгдэхүүнийг
турших хүртлэх хөгжүүлэлтийн шат бүрт тогтмол бүртгэл хөтлөнө. Оюутнууд эхний
загвараа өөрчлөх болсон шалтгаан, аль элемент нь ажиллахгүй байгааг, асуудлыг
хэрхэн зассан, явцдаа юу суралцсан зэргийг бүгдийг бүртгэж тэмдэглэх ёстой.
Хөгжүүлэлт хийх, угсрах ажил нь төслийн нийт дүнгийн 50 %-ийг бүрдүүлнэ. Физик
нотолгоо, гэрэл зураг, анхны загвар зураг болон шинэчилсэн зураг болон бусад
нотолгоонууд болон сэтгэх процессыг үнэлэхэд, тэдний үндсэн алдааг
давтахгүйгээр физик суурь болон тэдний асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн арга
барилыг үнэлэхэд ашиглана. Менежментийн завсрын үе шатуудад чиглүүлэгч нь
тохирох удирдамжийг хангахын тулд хөндлөнгөөс оролцох боломжтой байдаг.
Бидний олж тогтоосон үр дүнгүүд нь:
1. Багууд алдаагаа давтахгүй байх
2. Төслийн зорилтуудыг багын уулзалтад оролцсоноор 90 гаруй хувь амжилт
3. Тайлан, илтгэлд зориулсан цагийн хуваарийг удирдан зохицуулах
Эхний шатанд оюутнууд баримт нотолгоо цуглуулах ажлаа гүйцэд хийгээгүй хэдий
ч төслийн тайлан, танилцуулгаа дуусгасаны дараа хадгалсан тэмдэглэлийн үнэ
цэнийг мэдэж авдаг. Энэхүү баримт нотолгоонд үндэслэсэн аргыг хэрэгжүүлснээс
хойш тайлан, илтгэлийн техникийн чанарт эрс өөрчлөлт гарч байсан. Цаашид
төсөлд суурилсан арга нь харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэхэд нөлөөлсөн талаар
оюутнуудын санал хүсэлтээс тодхон харагдана. TOEIC® оноо (ETS, 2017) –нд
үндэслэсэн англи хэлний явц нь гадаадад суралцсан хугацаандаа нь дундажаар
300-400 оноогоор сайжирсан ба төсөлд тулгуурласан аргачлалд шилжсэнээс хойш
өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа боловч Япон дахь оролцогч талуудын санал бодол
энэ аргыг бид өөрчилснөөс хойш ярианы чадвар, итгэл үнэмшил, харилцааны ур
чадвар нь сайжирсан нь илэрхий ажиглагдаж байсан.
ДҮГНЭЛТ
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CDIO-ийн төсөлд суурилсан сургалт нь оюутнуудыг бүтээгдэхүүн хөгжүүлж
эхлэхээс эхлэн төгсгөл хүртэл оролцуулахад чиглэсэн байдаг. Энэ процессыг
ашиглахын нэг давуу тал нь өөрчлөлтийг хэрхэн тусгах, инженерийн онолтой яаж
холбогдож байгаа зэргийг төслийн туршид хараад суралцах боломжийг олгодог.
Хэдий тийм боловч оюутнууд бүтээгдэхүүний хувилбар, загварт анхааралгүй
эцсийн бүтээгдэхүүндээ л хэт анхаарал хандуулах хандлагатай байв. Энэ
асуудлыг шийдэхийн тулд төслийн бүх үе шатны баримт нотолгоог бүрэн
цуглуулах нь маш чухал юм. Эдгээр төслүүдийн үр дүнд сургалтын үр дүн, төслийн
амжилт нь сэдвээс бага, харин асуудлын шийдвэрлэх ерөнхий техник, харилцааны
ур чадвараас илүү их хамаарч байв. Үүний үр дүнд механикийн бус суурьтай
оюутнуудыг механикийн төсөлд хамруулсан нь илүү ач холбогдолтой байсан, учир
нь ингэснээр оюутнуудын асуудлыг шийдэх, шийдэл гаргах ур чадварыг гүнзгий
ойлгоход туслаж байсан. Эцэст нь оюутнууд тайлан бичиж, илтгэл танилцуулахаар
ирэхдээ ‘алдаа’ болон ‘дутагдал’ гэсэн бүртгэлийг бүрэн хөтлөх ач холбогдлыг
ойлгосон нь сургалтын үр дүнгийн талаар сайн нотолгоо болсон юм.
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НИЙЛМЭЛ СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙГ ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛҮҮДЭЭР
АВЧ ҮЗЭХ НЬ – ТАВАН ЖИЛИЙН АХИЦ ДЭВШИЛ
Доктор Daniel Einarson, магистр Diana Saplacan
Компьютерийн шинжлэх ухааны тэнхим, КристианстадИх Сургууль, Швед

ХУРААНГУЙ
Төсөлд суурилсан боловсролын арга замууд нь CDIO концепцийн гол цөм бөгөөд
энэ аргадоюутнууднарийн төвөгтэй даалгаварууд гүйцэтгэх шаардлагатай болох
бөгөөд ингэснээр практик, аж үйлдвэрт гардаг олон төрлийн асуудлуудад
бэлтгэгддэг. Төслийг гүйцэтгэхээс гадна, ажиллах явцад гарах бэрхшээлүүдийг
даван туулахад шаардагддаг хувь хүний болон харилцан ажиллах гэх мэт
хосолсон суралцах ур чадваруудыг эзэмшүүлэх (CDIO-ийн төлөвлөгөөний 2 ба 3-р
хэсэг)-ийг CDIO чухалчилж авч үздэг. Төслийг гүйцэтгэх явцад идэвхитэй
оролцсоноор, хариуцлагатай байхад сургалцахаас гаднатуршилт явуулах, мэдлэг
олж авах, системтэй сэтгэх, багаар ажиллах болон харилцан ойлголцох зэрэг
ерөнхий ур чадваруудад суралцаж байдаг. Дүгнэн хэлэхэд төсөлд суурилсан заах
арга барил болон болон суралцах үйл явц дах оюутнуудын үйл ажиллагаа нь CDIO
сургалтын хөтөлбөрийн бүх дөрвөн хэсэгтэй хамааралтай бөгөөд иймд идэвхтэй
сургалтын арга нь хосолсон сургалтын аргыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг.
Тиймээс, төсөлд суурилсан хичээлүүдэдоюутнуудыг идэвхитэй оролцуулах нь хэд
хэдэн эерэг нөлөөтэй.Гэсэн хэдий ч туршлагаас харахад төсөлд суурилсан
хичээлүүдэд гардаг нэг асуудал нь хэрхэн оюутнуудыг идэвхижүүлэх явдал юм.
Зарим оюутнууд хангалттай оролцохгүйгээс бусад оюутнууд тэдний даалгаварыг
нөхөн гүйцэтгэх, эсвэл бүр төслийн ажил тэр чигтээ бүтэлгүйтэх эрсдлүүд гардаг
нийтлэг үзэгдэл байна. Тиймээс идэвхитэй оюутнуудын тоог ихэсгэхэд багшийн
оролцоо, хичээл зүтгэл чухал.
Швед улсын Кристианстад их сургуульд
заагддаг“Програм хангамжийн инженерчлэл 2”төсөлд суурилсан хичээлийн
хувьднилээн хэдэн жилийн туршид сайжруулалт хийгдсэн бөгөөд энэ нь нэг талаас
идэвхигүй сурагчдын тоог цөөрүүлэх, нөгөө талаас CDIO сургалтын хөтөлбөрийн
ерөнхий ур чадварын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилготой байсан. Энэхүү эрдэм
шинжилгээний өгүүлэлд тус хичээлийн сайжруулалтын үе шатууд болон
ашиглагдсан арга зүй мөн түүнээс гарсан үр дүнг танилцуулна. Бидний олж авсан
хамгийн гол үр дүн нь нийлмэл сургалтын арга зүйн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг өсгөж
чадсан үр дүн байсан бөгөөд энэ нь эргээд CDIO-н хөгжилд хувь нэмрээ оруулдагт
оршино.
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ТҮЛХҮҮР ҮГ
Төсөлд суурилсан хичээл (Project-based course), нийлмэл сургалтын арга зүйн
туршлагууд, CDIO суралцахуйн үр дүнгүүд, ёс зүйн асуудлууд, чадамжтөлөвшлийн загвар (capability-maturity model, CMM), өөрийн ухамсар (selfawareness) болон 5, 7, 8-р стандартууд
ОРШИЛ
Төсөлд суурилсан сургалт ньCDIO-ийн үзэл баримтлалд ихээхэн дурдагддаг
бөгөөд төслийн үр дүнгийн үнэ цэнэ нь зөвхөн төслийн биелэлтээр төдийгүй хувь
хүний
болон
хүн
хоорондын
харилцааны
ур
чадваруудаар
тодорхойлогддог.Тэгэхээр оюутнуудын гүйцэтгэлийн нийт үнэ цэнэ нь CDIO-ийн
сургалтын хөтөлбөрийн бүх 4 хэсэгт хамаарах ур чадваруудыг хослуулах явдал
юм. Өөрөөр хэлбэл, төсөлд суурилсан сургалт нь CDIO-ийн 7-рстандарт
болохНийлмэл Сургалтын Арга Зүйн Туршлагууд (Integrated Learning Experiences)ын үндэс суурь юм.Цаашилбал, төсөлд суурилсан сургалтууд нь мөн идэвхтэй
сургалтын арга зүй (CDIO Стандарт 8)-н жишээнүүд бөгөөд сургалтын үйл
ажиллагаанууд нь CDIO-ийн сургалтын хөтөлбөрийн бүх 4 хэсгийг авч үздэг.
Өөрөөр хэлбэл, идэвхтэй сургалт нь нийлмэл сургалтын ур чадваруудыг
эзэмшихэд эерэг нөлөө үзүүлдэг.Төсөлд суурилсан сургалт нь идэвхтэй сургалтын
чухал арга бөгөөд төслийг гүйцэтгэх гол хүчин чармайлт нь оюутнуудад байдаг.
Гэвч зарим хүчин зүйлс оюутны үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болох бөгөөд
эдгээр хүчин зүйлсд ажлын явцын тодорхой бус загварууд болон оюутан өөрөө
хүсэл эрмэлзэл муутай байх зэрэг орно. Энэ нь эргээд нийлмэл сургалтанд сөрөг
нөлөө үзүүлдэг.Швед улсын Кристианстад Их Сургуулийн Компьютерийн ухааны
тэнхимд заагддаг Програм хангамжийн инженерчлэл 2 (SE2) төсөлд суурилсан
хичээлийн хувьд 2010 оноос эхлэн хэд хэдэн өөрчлөлт гарсан.Оюутнууд багшийн
сонгосон үндсэннэг даалгавар буюу өгөгдсөн төслийг гүйцэтгэх ёстой бөгөөд энэ
төслийн цар хүрээ, нарийн түвэгтэй байдал нь ойролцоогоор 15 оюутны оролцоог
шаардана. Нийт 15 оюутнаас бүрдэх 1 баг нь цаашид 3 оюутнаас бүрдэх дэд
багуудад хуваагдах бөгөөд дэд баг бүр үндсэн даалгаварын тодорхой нэг хэсгийг
гүйцэтгэх ба дэд баг болгоны гүйцэтгэсэн хэсгүүд нэгдэн үндсэн төслийг
гүйцэтгэнэ. Багш нар төслийг гүйцэтгэх явцад үүсэх дээр дурьдсан асуудлуудыг
ажиглаж, оюутнуудынидэвхи, харилцан ажиллах, нийлмэл сургалтын ур
чадваруудыг дээшлүүлэхсайжруулалтуудыг хийсэн. Энэхүү өгүүлэл нь дээр
дурьдсан асуудлуудыг даван туулахын тулд SE2 хичээлийн хувьд сайжруулалтын
ямар алхмуудыг хийснийг тайлбарлана.Товчхондоо: Эхний жил буюу 2010 онд
оюутнууд ажилд хэрхэн хандахаа ойлгохгүй байгаа нь ажиглагдсан. Энэ асуудлыг
шийдэхийн тулд дараагийн жилд нь чадамж-төлөвшлийн загвар (Capability Maturity
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Model)-ыгажлын удирдамж байдлаар нэвтрүүлсэн. 2 дох жилд багийн оюутнуудын
оролцоо хангалтгүй байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд үүнээс үүдэж 3 дах жилд
Программ хангамжийн инженерүүдэд тавигдах ёс зүйн дүрмийг танилцуулах арга
хэмжээг нэвтрүүлсэн. 3 дах жилд зарим оюутнуудын оролцоо хангалтгүй байсаар
байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд энэ нь оюутан тус бүрийг үнэлэх нэр нууцалсан
үнэлгээ (anonymous evaluation)-ний шаардлага буйг харуулсан. 4 дэх жилд
уламжлалт лекцийн хичээлүүд нь оюутнууд идэвхитэй ажиллах семинарын
хичээлүүдээр солигдсон. Эцэст нь, 5 дах жилдээ оюутнуудыг илүү
идэвхижүүлэхийн тулд семинарын хэлбэрийгөөрчилсөн. Үүнээс гадна нэр
нууцалсан үнэлгээ (anonymous evaluation)-ний аргыг мөн шинэчилсэн. Үүнээс
хойш, ерөнхий ур чадварыг үнэлэлэх давтан үнэлгээний нэмэлт алхмыг
нэвтрүүлсэн бөгөөд нийлмэл сургалтын ур чадваруудыг илүү өндөр түвшинд
байлгахыг зорьсон.Энэхүү өгүүллийн зорилго нь SE2 хичээлд хийгдсэн ахиц
дэвшлийн үйл явцыг бүрэн харуулах бөгөөд үүнтэй төстэй төслийн хичээлүүдийг
бий болгох удирдамж өгөхөд оршино. Дараагийн хэсэгттус төслийн хичээлийн
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх бол үүний дараа хичээлд хийгдсэн
сайжруулалтын үе шатуудыг авч үзэх бөгөөд эцэст нь дүгнэлтээтаницуулна.
ТӨСЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТОВЧ ТОЙМ
Програм хангамжийн инженерчлэл 2 төслийн хичээл нь 2010 оноос хойш
сайжирсаар одоогийн хэлбэрийг олж авсан бөгөөд төслийн хичээлээр
ойролцоогоор 15 оюутан шаардагдахуйц нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх
төслийн ажил өгөгддөг. Нийт 15 оюутнаас бүрдэх үндсэн баг нь цаашид 3 оюутнаас
бүрдэх дэд багуудад хуваагдах бөгөөд энэ нь хамтын ажиллагаа болон
харилцааны чадвартай байх өндөр шаардлагыг бий болгодог. Үүний зэрэгцээ,
төслийн даалгавар нь төслийн хичээлийн цөм агуулгаас гадна өөр бусад сорилт
бэрхшээлийг даван туулах чадваруудыг олгох хэмжээнд техникийн хувьд нарийн
түвэгтэй байх ёстой бөгөөд үр дүнд нь оюутнууд өөрсдийн сахилга, ёс зүйн ур
чадваруудаа сайжуурлах боломжтой болно.
ТӨСЛИЙН АЖЛЫН БҮТЭЦ
Төслийн ажлын гол зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан ухаалаг
байшингийн системийг хєгжүүлэх юм.Төслийн бусад ажлууд бас байсан боловч
хялбарчлах үүднээс ухаалаг байшингийн төслийг анхаарч авч үзье.Энэ систем нь
чийдэн, температур мэдрэгч, радиатор зэрэг төхөөрөмжтэй харилцдаг. Үүнээс
гадна, систем нь сервер, өгөгдлийн сан болон холболтын хэсгүүдээс бүрдэнэ.
Хэрэглэгчийн төгсгөлийн төхөөрөмж хэсэг дэх ухаалаг утасны хэрэглээний
программууд, мөн вэбд суурилсан интерфэйсүүд нь хүн-системийн хоорондын
харилцаа холбоонд ашиглагддаг. Зураг 1-т үүнийг үзүүлэв (Einarson, 2011).
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Кофе
машин

Гэрэл
асаах/унтраах
төхөөрөмж

Тоглуулагч

Вебд суурилсан
хэрэглэгчийн интерфейс
Сервер

Сүлжээ

Хэрэглэгчийн төхөөрөмж
Сервер хянагч

Температур
мэдрэгч
төхөөрөмж

Гар утасны
хянагч хэсэг

Зураг 1. Төслийн системийн ерөнхий бүтэц

Төслийг бүхэлд нь бүрэн дүүрэн гүйцэтгэхийн тулд үндсэн багийн
оюутнууджижигбагуудад хуваагдаж, баг тус бүрдээ системийн тодорхой нэг хэсгийг
хөгжүүлнэ. Ерөнхийдөө, Зураг 2-т (Einarson, 2011) үзүүлсний дагуу багуудын
хөгжүүлэх хэсэг нь ухаалаг байшингийн төхөөрөмжүүдийн ажиллагаа, холболтын
програм хангамж эсвэл интерактив хэрэглэгчийн хяналтын хэсгүүдийн аль нэг
байж болно. Үндсэн баг нь төслийн удирдагч болон менежертэй байна. Түүнчлэн,
багтус бүр өөрийн удирдагчтай байна.

Зураг 2. Төслийн багийн бүтэц

Төслийн хичээл нь 15 кредиттэй бөгөөд нэг семестр үргэлжлэнэ.Төсөл гүйцэтгэх
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үйл ажиллагааны явцад багштай уулзах хэд хэдэн уулзалт байх бөгөөд уулзалтаар
төслийг цааш хэрхэн үргэлжлүүлэхийг хэлэлцдэг. Эдгээр уулзалтуудын өмнө
багууд төслийн загварчлал, төслийн эрсдэл, үндсэн болон нэмэлт шаардлагууд гэх
мэт асуудлуудыг тодорхойлсон байх ёстой.
ТӨСӨЛ БОЛОН CDIO СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХАМААРАЛ
Төсөл нь CDIO сургалтын хөтөлбөрийн бүх 4 бүлэгтэй сайн тохирч байгаа нь
тодорхой харагдаж байна. Тиймээс, CDIO Стандарт 7 буюуНийлмэл сургалтын арга
туршлагууд
(боловсролын
асуудлаас
гадуурх
оролцогч
талуудыг
оролцуулахгүйгээр) болон Стандарт 8 буюу Идэвхитэй сургалтын аргуудыг авч
үзэх шаардлагатай. Төсөл нь CDIO сургалтын хөтөлбөрийн 2-р түвшний хэд хэдэн
чухал зорилгуудтай нийцэж байгаа болно. Жишээлбэл, төслийг гүйцэтгэхэд
туршилт, судалгаа, мэдлэгийн нээлт бүгд хэрэглэгдэх тул Зорилго 2.2 шаардагддаг.
Зорилго 2.3 буюу Системтэй сэтгэлгээг мөн адил авч үзнэ. Зорилго 3.1 буюу
Хамтын ажиллагаа, мөн 3.2 буюу Харилцаа холбоо нь төслийн гол цөм нь бөгөөд
гадаад оюутнуудын хувьд мөн Зорилго 3.3 буюу Гадаад хэл дээрх харилцаа
холбоонд хувь нэмрээ оруулдаг. Зорилго 4.3-аас 4.5 нь бүгд ойлгомжтой тусгагдсан
(илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг CDIO сургалтын хөтөлбөрөөс харна уу) бөгөөд
Зорилго 4.1 буюу Гадаад, Нийгэм болон Хүрээлэн орчны сэдвүүд нь хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүсүүдийн асуудлын өнцгөөс авч үзэгддэг. Түүнчлэн, CDIO
сургалтын хөтөлбөрийн хэтийн төлөвлөгөөнөөс харахад 2.4.1 Эргэлзээтэй
асуудалтулгарахад шийдвэр гаргах санаачлага ба хүсэл эрмэлзэл, 2.4.3 Бүтээлч
сэтгэлгээ болон 2.4.7 цаг хугацаа, нөөцийн менежмент зэрэг 3-р түвшний
зорилгуудтай бүрэн нийцнэ. Эдгээр зорилгууд нь төслийн даалгаварыг шийдвэрлэх
стратеги, арга техникүүдийг оюутнууд өөрсдөө эрж олох ёстой гэсэн үндэслэлээр
тодорхойлогддог. Энэ нь 2.4.1 болон 2.4.3 зорилгуудтай хамааралтай Насан
туршийн сургалт ба боловсрол гэсэн Зорилго 2.4.6-г биелүүлэх арга замыг олоход
мөнхувь нэмрээ оруулдаг.
5 ЖИЛИЙН АХИЦ ДЭВШЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ
Төслийн ажлыг дэмжих болон оюутнуудыг ирээдүйд бэлтгэх зорилгоор,аж
үйлдвэрт тулгуурласанПрограм хангамжийн инженерчлэлийнсалбарын арга зүй,
зарчмуудыг авч үзсэний үндсэн дээр төслийн хичээлийн бүтцийг тодорхойлсон.
Энэ нь ажиллах үйл явц болон хувь хүний хандлагын түвшинд мөн хамаатай.
Эхний жил
Ажиллах үйл явцын хэлбэр загварыг тогтоосон.Дахин давтагдах ба өсөлтийн
загвар (Iterative and incremental style)-ыг сонгосон бөгөөд энэхүү загвар нь
41

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зохистой нэгдмэл үйл явц (Rational Unified Process)болон ялангуяа Боловсролын
нэгдмэл үйл явц (Unified Process for Education - UPEDU)-тай төстэй боловч баримт
бичгийн боловсруулалттай холбоотой ихэнх ажлыг хассанаар хөнгөвчилж өгсөн.
Илүү дэлгэрэнгүйг (Einarson, 2011)-аас харж болох бөгөөд түүнчлэн Програм
хангамжийн инженерчлэлийн салбар нь CDIO-д суурилсан боловсролын хэлбэрт
хэрхэн сайнаар нөлөөлж болохыг тайлбарласан байдаг.Хэдийгээр тус төслийн
хичээлээр CDIO сургалтын хөтөлбөрийн хэд хэдэнсуралцахуйн үр дүнг олж авсан
боловч багш (энэхүү өгүүллийг хамтран бичсэн зохиолчдын нэг) төслийн хичээлийн
үр ашгийг оюутнуудын үр дүнтэй хамааралтайгаар олж харахад бэрх байсныг
тэмдэглэсэн. Оюутан тус бүрийн бодит оролцоог үнэлэхэд хэцүү бөгөөд багийн
зарим гишүүд хангалттай хувь нэмэр оруулахгүй байна гэсэн багш нарын таамаг
байсан. Хичээлийн үнэлгээгээр оюутнууд тухайн төслийн зорилгыг ойлгосон хэдий
ч түүнд хэрхэн хүрэх үйл явцыг ойлгоогүй байсан бөгөөд багш нарыг энэ тал дээр
илүү дэлгэрэнгүй ойлгомжтой байж, удирдамж чиглэл өгч байхыг хүсч байгаа нь
харагдсан. Энэ нь шүүмжлэлийн бас нэгэн гол сэдэв байсан.
Хоёр дах жил
Эхний жилийн сургалтын үйл ажиллагаанаас гаргасан дүгнэлтээр багш
шийдвэрийг гаргахаас илүүтэйгээр оюутнууд өөрсдөө хэрхэн ажиллах шийдвэрийг
гаргах нь төсөл илүү үр ашигтай, үнэ цэнэтэй болохыг харуулсан. Үүний тулд,
Програм хангамжийн инженерчлэл (Sommerville, 2010)-д санал болгосон чадамжтөлөвшлийн загвар (capability-maturity model, CMM)-ыг нэвтрүүлсэн. Чадамжтөлөвшлийн загвар нь хөгжлийн байгууллагад зориулсан таван түвшний загвар
бөгөөд дараагийн түвшин бүр нь байгууллагын төлөвшлийн дээд түвшинд
хамаардаг. Чадамж-төлөвшлийн загварыг Зураг 3-т дүрслэв.
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Зураг 3. Чадамж-төлөвшлийн загварын түвшнүүд

Түвшин 1 нь шуурхайажиллах арга (төлөвлөөгүй ч шаардлага гарсан үед ажиллах
арга)-дхамаарах бөгөөд энэ нь оюутнууд төслийг гүйцэтгэхдээ ихэвчлэн ашигладаг
арга юм. Түвшин 2 нь төслийн менежерээр тодорхойлогдсон замаар ажиллах
аргад хамаарах бөгөөд үүнийг хөгжүүлэлтийн баг заавал дагаж мөрдөх ёстой. SE2
төсөлд суурилсан хичээлийн хувьд эхний жил энэ түвшинд ихээхэн хамааралтай
ажилладаг. Харин үүний оронд багш нар түвшин 3-г хичээлдээ нэвтрүүлэхийг
хүссэн. Өөрөөр хэлбэл энэ нь хэрхэн ажиллах үйл явцыг оюутнууд өөрсдөө
тодорхойлох ёстой бөгөөд үр дүнд нь оюутнууд багаар ажиллах, хоорондоо
харилцах, суралцах гэх мэт суралцахуйн үр дүнгүүдэд хүрэх илүү их хүчин
чармайлттай болдог.
(Einarson, 2012)-д үзүүлсэн үр дүн нь дээрх аргыг нэвтрүүлсэн хичээлд илүү их
ахиц дэвшил гарсныг харуулсан. Өөрөөр хэлбэл, төслийн эцсийн үр дүн болон
түүнд хүрэх үйл явц хоёулаа илт сайжирсан. Түүнчлэн, хэд хэдэн сургалтын үр
дүнгийн ач холбогдол сайжирсан нь харагдсан.
Гэсэн хэдий ч, багууд дах зарим оюутнууд хангалттай оролцоогүй, үүнээс үүдэн
төслийн менежерт маш их бухимдал, төслийг гүйцэтгэж чадахгүй байх эрсдэл
тулгарч байсан нь ажиглагдсан.Багш энэ асуудлыг оюутнуудад хувь хүний болон
мэргэжлийн ёс зүйг ойлгуулах замаар шийдвэрлэхийг оролдсон ч хүндрэлүүд
байсан. Хичээлийн үр дүн ерөнхийдөө сайн байсан ч, энэ нь багш дараа жилд
анхаарах гол асуудал болсон.

43

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Гурав дах жил
Идэвхигүй сурагчдын тоог багасгах, идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулахад тулгарах
сорилтуудыг даван туулахын тулд ёс зүйн асуудлуудыг танилцуулсан. Ялангуяа,
(Gothterbarn, 1999)-д онцолсон Програм хангамжийн инженерүүдийн ёс зүйн код
(Code of Ethics - CoE)-ийг танилцуулсан бөгөөд оюутнууд энэ үзэл баримтлалыг
дагаж, төслийн ажилдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай болсон. Доорх хүснэгтэд
үзүүлсэн ёс зүйн код нь программ хангамжийн бүтээгдэхүүн, программ хангамжийн
хөгжүүлэлт гэх мэт хэд хэдэн асуудал бүхий жагсаалтаас бүрдэх бөгөөд энэ нь
ACM болон IEEE-CSхоорондын хамтын ажиллагаанаас гарсан жагсаалт юм.
1. ОЛОН НИЙТ - Програм хангамжийн инженерүүд нь олон нийтийн эрх ашгийн
төлөө тууштай ажиллах ёстой.
2. ХЭРЭГЛЭГЧ болон АЖИЛ ОЛГОГЧ - Программ хангамжийн инженерүүд нь
хэрэглэгч болон ажил олгогчийн эрх ашигт нийцэж ажиллах ёстой.
3. БҮТЭЭГДЭХҮҮН - Програм хангамжийн инженерүүд нь тэдний бүтээгдэхүүн
болон холбогдох өөрчлөлтүүд нь мэргэжлийн өндөр стандартыг хангаж
байхыг баталж чаддаг байх ёстой.
4. ШҮҮМЖ - Програм хангамжийн инженерүүд нь мэргэжлийн ямарч шүүмжийн
үед өөрсдийн шударга, хараат бус байдлыг хадгалан үлдэх ёстой.
5. МЕНЕЖМЕНТ - Програм хангамжийн инженерчлэлийн менежерүүд болон
удирдагчид нь программ хангамжийн хөгжүүлэлт болон засварын
үйлчилгээний менежментэд ёс зүйн хандлагуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
6. МЭРГЭШСЭН БАЙДАЛ - Програм хангамжийн инженерүүд нь олон нийтийн
ашиг сонирхолд нийцэж, мэргэжлийн шударга байдал, нэр хүндийг
дээшлүүлж байх ёстой.
7. ХАМТ ОЛОН - Програм хангамжийн инженерүүд нь хамтран
ажиллагсадтайгаа шударга, мөн дэмжиж ажиллах ёстой.
8. ХУВЬ ХҮН - Програм хангамжийн инженерүүд байнгын сургалтад хамрагдаж,
практикт ёс зүйн хандлагыг дэмжин ажиллах ёстой.
Бүх асуудлуудын дундаас ялангуяа асуудал 7-г онцолсон. Энэ нь ганцхан хамтрагч
оюутнуудтайгаа шударга байх зорилгын төлөө бус, үнэндээ ирээдүйд ажилд
ороход бэлтгэх үе шат байсан. (Einarson, 2013)-д хичээлд ёс зүйн
кодыгнэвтрүүлснээр оюутнууд ёс зүйн код болон төслийн үр дүнд нухацтай хандаж
эхэлснийг харуулсан. Тэдгээр урамтай үр дүнгүүдээс гадна 2.5.1 Ёс зүй, Шударга
ёс, Нийгмийн хариуцлага, 2.5.2 Мэргэжлийн зан төлөв, 2.5.6 Итгэл үнэмшил, Үнэнч
байдал,3.2.8 Хэлэлцээр, зөвшилцөх, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, 4.1.1
Инженерүүдийн үүрэг Хариуцлага, 4.1.2 Нийгэм, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх
инженерчлэлийн нөлөөлөл зэрэг CDIO сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр
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дүнгүүд тодорхой хэмжээнд ахисан нөлөө үзүүлсэн.
Тодорхой харагдах бас нэг үр дүн бол идэвхитэй оюутнуудын тоо өссөн үзүүлэлт
юм.Гэсэн хэдий ч, төсөлд суурилсан хичээлүүдэд ажиглагддаг нийтлэг асуудал
болох зарим оюутнууд өөрийнх нь ажлыг давхар гүйцэтгэх өөр хэн нэгэнд найдах
асуудал байсан. Багш нар иймэрхүү тохиолдлуудын талаарх мэдээллийг олж авах
боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хичээлийн явц, хамтрагч оюутнуудын оролцоог
олж мэдэх нэр нууцалсан оюутны үнэлгээ (anonymous student evaluation)-г авах
талаар анхаарч эхэлсэн.
Дөрөв дэх жил
Дөрөв дэх жилд, хичээлийн агуулга өөрчлөгдөөгүй боловч бид нэр нууцалсан
оюутны үнэлгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд төслийн уулзалт болгоноор цаасан
хэлбэрээр, харин төслийн хичээлийн төгсгөлд электрон хэлбэрээр үнэлгээг авсан.
Зорилго нь оюутнууд ажил, хамт олныхоо талаархөөрийн санаа бодлыг
илэрхийлэх боломжийг олгох юм. Хичээлийн багш нар нь төслийн явцыг үнэлэх
зорилгоор төслийн албан уулзалт болгоны дараа болон багт өөрчлөлт орох
болгонд үнэлгээг авна. Түүнчлэн хичээлийн явцад болон хичээлийн төгсгөлд мөн
үнэлгээг авна. Зорилго нь оюутнууд бие биедээ найдах, хэн нэгний ажлыг давхар
гүйцэтгэх (гурав дахь жилдажиглагдсан) зэрэг асуудлуудыг илрүүлэх, хариу арга
хэмжээ авах байсан. Ингэснээр оюутнууднэрээ нууцалж өөрсдийн санаа бодлоо
илэрхийлэх боломжтой болсон төдийгүй бусад нууцууд илрэх боломжтой болсон.
Үнэлгээг авах хэлбэр нь цаасаар байсан бөгөөд зөвшөөрөл дээр үндэслэж авч
байсан. Үнэлгээг сайн дурын үндсэн дээр төслийн уулзалт болгон дээр тогтмол
авдаг байсан. Үүнээс гадна, энэ нь оюутнуудад мета түвшинд өөрсдийн хувь
нэмрээбусадтай харьцуулан үнэлэхэд нь тусалж, түүнчлэн энэ нь ёс зүйн кодын
асуудлуудтай(3 дахь жилийн хэсэгт дурдагдсан ёс зүйн асуудал 7 – Хамт олон
болон 8 – Хувь хүн хэсгийг үзнэ үү) мөн холбоотойюм.Ингэснээрээ энэ нь
оюутнуудын өөрсдийнхөө болон багш, хамт олныхоо өмнө гаргах хандлагыг
төлөвшүүлж байв.Түүнээс гадна нэр нууцалсан үнэлгээ нь үргэлжилж буй
зөрчилдөөний суурийг илрүүлж чадна.Энэ нь CDIO сургалтын хөтөлбөрийн
Сургалцахуйн Үр дүнгүүдийн (2.5.2 Мэргэжлийн зан төлөв, 2.5.6 Итгэлцэл ба үнэнч
байдал, 3.2.8 Хэлэлцээр, зөвшилцөх, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх 2.5.1. Ёс зүй,
шударга ёс ба нийгмийн хариуцлага болон Саад бэрхшээлийг үл харгалзан
зарчмыг баримтлах ёс суртахууны зориг, мэргэжлийн ёс зүйн үүрэг хариуцлагууд
болон бодит байдлын хооронд үүсч болон зөрчилдөөн) ач холбогдол, үнэ цэнийг
өсгөсөн. Түүнчлэн оюутнуудын идэвхитэй суралцах үйл явцыг дэмжих үүднээс
багш нар хичээлийн форматыг өөрчилж, дараа жил нь семинар хичээлийг
нэвтрүүлсэн.
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Тав дах жил
(Hedin 2006)-д "Тайз дээрх ухаантан" ба "Дэргэд нь байж хөтлөх " гэсэн заах хоёр
аргын хоорондын ялгааг гаргасан байдаг. Эхний арга нь уламжлалт аргыг хэлж
байгаа бөгөөд энэ аргад багш лекцийн туршид хамгийн идэвхитэй нь байна. Харин
хоёрдох аргад оюутны идэвхитэй оролцоог чухалчлах бөгөөд багш ерөнхийдөө
зохицуулагчийн үүргээр оролцоно.Үүний зэрэгцээ, (Saplacan et al. 2015)-д
өгүүлсэнчлэн 2009 оноос хойш гарсан ЮНЕСКО-гийн тайланд "Мэдлэгийн лекц
унших нь анхдагч арга байхаа больсон" гэсэн үндсэн зарчмыг дэмжсэн байдаг. Энд
танилцуулсан сургалтын гол хэлбэр бол семинарын холимог хэлбэр юм. Анхандаа,
семинар нь гурван хэсэгт хуваагдаж байсан: Эхлээд, сэдвийг танилцуулна (энэ нь
өмнөх лекцийн хэлбэр юм); Хоёрдугаарт, оюутнууд семинарын эхний хэсэгт
танилцуулсан сэдэвтэй холбоотой багийн даалгаврыг биечлэн гүйцэтгэнэ; Эцэст
нь, багуудөгөгдсөн даалгаварын талаарх дүгнэлтээ танилцуулна.Энд багууд нь
төслийн дэд багуудтай адил байсан. Семинарын энэ хэлбэр нь олон талтай
байсан: (1) нэг талаас, асуудал хэлэлцэх нэмэлт хэлэлцүүлгийн платформыг бий
болгох,ингэснээр энэ нь цаашлаад дэд багуудынэв нэгдлийг сайжруулна; (2)
төслийн дараагийн шат болох дэд багууд гүйцэтгэсэн ажлуудаа нэгтгэх үйл явцад
бэлтгэхийн тул дэд багуудын хоорондын харилцаа холбоо, эв нэгдлийг
сайжруулах;(3) Төслийн албан уулзалтаар мэдэгдээгүй дэд багуудынхоорондын
зөрчилдөөнийг илрүүлэх;(4) илтгэл тавих нэмэлт боломжуудыг олгох; болон(5)
төсөл дэх шинэ хэтийн төлөвлөгөөнүүдийг авч үзэх, мөн үүнээс гадна;(6) цаг
хугацааны менежмент гэх мэтур чадваруудыг хөгжүүлэх.Энэ нь CDIO сургалтын
хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн тодорхой түвшинд авч үзнэ. Эдгээр
суралцахуйн үр дүнгүүдэд: 3.1.2 Багийн ажиллагаа, 3.1.3 Багийн өсөлт, хувьсал,
3.1.4 Багийн манлайлал, 3.2 Харилцаа холбоо, 3.2.6. Аман илтгэл; 3.2.7 Лавлагаа,
сонсох, харилцан яриа, 3.2.8. Хэлэлцээр, зөвшилцөх, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх,
3.2.10. Олон талт холбоо болон сүлжээг бий болгох.
Хэдийгээр семинарын энэхүүарга барил нь сайн байсан ч багш нар
(энэхүүөгүүллийн зохиогчдын нэг) хичээлийн формат нь хэт шахагдсан байсан тул
семинараас танилцуулах лекцийг салгах нь дээр гэж үзсэн.Энэ нь оюутнуудад
бэлтгэх илүү боломжийг олгох бөгөөд хэлэлцүүлэг илүү гүнзгийрэх боломжтой
болно.
ОДООГИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН ХАНДЛАГА
Дараагийн жилүүдэд хичээлийн агуулга өөрчлөгдөөгүй хадгалагдсан. Анхаарлаа
хандуулах гол асуудал нь үйл явцыг оновчтой болгох юм. Тиймээс семинарын
хэлбэр нь гурван хэсгээс (танилцуулах лекц, даалгавар, илтгэл)бүрдэх нэг блок
бүхий хосолсон хувилбараас хоёр үндсэн блок бүхий хэлбэртэй болж
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өөрчлөгдсөн.Нэгдүгээрт, танилцуулах лекц орох ба семинар бүрт оюутнуудад 15-25
асуултууд бэлтгэх зорилгоор өгөгдсөн. Зарим асуултууд эсвэл тэдгээрийн төстэй
хувилбарууд семинарын сэдвээр сонгогдоно. Оюутнууд эхлээд баг дотроохэлэлцэх
бөгөөд дараа нь өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж, мэтгэлцэнэ.Энд гол ажиглалт
нь хэлэлцүүлэг илүү идэвхитэй, интерактив байсан явдал юм.Дөрөв дэх жилд
хамрагдсан CDIO сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдээс гадна 3.2.7
Лавлагаа, Сонсох, харилцан яриа болон 3.2.9 Нөлөөлөл зэрэг нь
ажиглагдсан.Үүнээс гадна, нэр нууцалсан үнэлгээтэй холбоотойгоор хоёр хэмжээст
өөрийн үнэлгээний туршилтыг нэвтрүүлсэн.Бид үүнийг дараагийн хэсэгт авч үзэх
болно.
ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУРШИЛТУУД
Дээр тайлбарласан арга замууд нь төсөлд суурилсан хичээлүүд хэрхэн төслийн
суралцахуйн үр дүнгийн ач холбогдол, үнэ цэнийг сайжруулдгийг харуулсан хэдий ч
эдгээрийг цаашид хэрхэн улам сайжруулахвэ гэсэн асуултууд гарч ирдэг.Үүнийг
шийдэхийн тулд, (Einarson et al, 2016)-д дурдсан туршилтыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд
энэхүү туршилтанд оюутнууд одоо явагдаж буй боловсролын өөрчлөлтийн үйл
явцыг мэддэг байх ёстой. Туршилтын явцад оюутнууд өөрийгөө үнэлэх Өөрийн
үнэлгээг тодорхой давтамжтай өгөх бөгөөд, тус өгүүлэлд дурдсан болон өөр бусад
суралцахуйн үр дүнгүүдэд үндэслэсэн тодорхойлолтуудад бас хариу өгдөг. Өөрийн
үнэлгээг авахдаа онлайн үнэлгээний хэрэгсэл ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь
эргээд оюутны багуудын дунд хэлэлцүүлэх цаашдын хэлэлцүүлгийн суурь болж
өгдөг. Хэдий энэ үнэлгээний арга туршилтын шатанд яваа ч оюутнуудын төслийн
ажлын гүйцэтгэлд болон өөрөө өөрийгөө танихад хэрхэн нөлөөлж буй судлахад
туслана. CDIO сургалтын хөтөлбөрийн үүнд харгалзах суралцахуйн үр дүн нь 2.4.5
Өөрийгөө таниж мэдэх, Өндөр түвшний танин мэдэхүй, Мэдлэгийн нэгдэлюм.
Дэлгэрүүлж тайлбарлахад, өмнөх жилүүдэд гол төлөв өөрийн болон бусад
оюутнуудынхаа ажлыг дүгнэхэд илүү анхаарч байсан бол энэ удаад бид ZEF
судалгааны хэрэгслийг ашиглан 2 хэмжээст (2D) өөрийн үнэлгээг танилцуулсан. 2
хэмжээст өөрийн үнэлгээний аргын талаар илүү дэлгэрэнгүйг (Saplacan and Teljega
2015; Saplacan, Silvén, and Einarson 2016; Einarson, Saplacan, and Silven 2016;
Einarson and Saplacan 2016)-с үзэж болно. 2D өөрийн үнэлгээнд тавигддаг
асуудлууд нь: хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд, хичээл/төслийн ажлын
хамаарал, хувь хүний хөгжил болон төслийн хичээлийн бүтцийн талаарх ерөнхий
асуултууд байна. Үнэлгээний асуудлуудыг багш тодорхойлох бөгөөд “Би” төлөөний
үгийг ашигласан байдаг. Жишээлбэл: “Би ажил дээр гараад хэрэг болох ур
чадваруудыг эзэмшиж чадсан гэж бодож байна”, “Би бусадтай харилцах болон
хамтран ажиллах ур чадваруудаа дээшлүүлж чадсан гэж бодож байна”, “Би энэ
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туршилт ажлын зах зээл дээр гарахад надад хэрэг болно гэж бодож байна” гэх мэт.
Ингээд оюутнууд хариугаа 2 хэмжээстээр (1 хэмжээст судалгаатай харьцуул) өгөх
бөгөөд нэг тэнхлэг нь асуудлын ач холбогдлыг үзүүлэх бол нөгөө тэнхлэг нь
оюутны санал нийлж буй түвшинг харуулна. Энэ мэтчилэн төлөөний үг “Би” болон
2 хэмжээст аргыг ашигласнаар оюутан үнэлгээний гол субьект болох бөгөөд хэдий
хариунууд нь оновчтой биш байлаа ч оюутан тухайн хичээл/төсөлд өөрийгөө
хэрхэн оролцож буйг мэдэрч чаддаг. Энэ нь оюутнуудын болон багш нарын
хоёулангийнх нь хувьд өөрсдийгөө мэдрэх, үнэлэхэд дөхөм болгодог. Бид энэ
сэдэвтэй холбоотой хэлэлцүүлгийгцаашид үргэлжлүүлэн авч үзэх болно.
Өөрийн үнэлгээг багшийн талд ч зориулан хөгжүүлсэн. Бид чадамж-төлөвшлийн
загвар (capability-maturity model)-ыг ашигласан бөгөөд энэ загвартай ижил алхмаар
явсан. Эхний үе шат 1(Initial phase)-т бид CDIO-д тулгуурласан төслүүдтэй
ажиллах мэдлэгийг хөгжүүлсэн бол давтагдах үе шат 2 (repeatable phase)-д бид
чадамж-төлөвшлийн загварыг нэвтрүүлсэн. Цаашилбал, чадамж-төлөвшлийн
загварын үе шатуудыг тодорхойлох 3 дах шатанд бид оюутнуудад зориулж ёс зүйг
код (CoE)-ыг гаргасан бөгөөд энэ нь эргээд бидэнд төслийг оюутнуудад зориулж
хэрхэн тодорхойлох замыг ойлгоход тусалсан. Түүнчлэн бид маргааныг
шийдвэрлэх болон ёс зүйн кодыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл болгон нэр нууцалсан
үнэлгээ (anonymous evaluation)-г нэвтрүүлсэн. 4 дэх үе шатанд бид төслийн
хичээлийг менежмент талаас нь харж, хичээлийн агуулгыг хэвээр үлдээн, харин
семинарын холимог хэлбэрийг нэвтрүүлж хичээлийн бүтцийг өөрчилсөн. Эцэст нь
оновчлох 5-р шатанд, бид хичээлийг илүү оновчтой болгох зорилгоор хичээлийн
агуулгыг мөн өөрчлөлгүй хэвээр үлдээн харин семинарын загварыг сайжруулсан.
Ингэхдээ бид 2D өөрийн үнэлгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь багш, оюутан хоёулаа
өөрийгөө мэдрэх, таних үйл явцад түлхэц болсон. Жишээлбэл, судалгааны үр дүнд
үндэслэн багш хичээлийн агуулга, хэлбэр болон хичээлийн хөтөлбөр, суралцахуйн
үр дүнг өөрчилж болно. Хэдий бид энд дэлгэрэнгүй тайлбарлаагүй боловч чадамжтөлөвшлийн загвар (CMM) болон бидний заах арга зүйн хоорондох харилцан
хамаарлыг харж болно. Үүний зэрэгцээ бид энэ аргаа цаашид улам хөгжүүлэхээр
төлөвлөж байгаа бөгөөд багшид зориулсан өөрийн үнэлгээний ерөнхий ойлголтыг
өгөх үүднээс энэ удаад бид товчхон танилцуулахыг хүслээ. Бид энэ аргыг Чадамжтөлөвшлийн загвараар суралцах шат (CMM Learning Staircase) гэж нэрлэсэн.
Үүнийг бидний туршлагаас суралцах хүсэлтэй болон CDIO-д тулгуурласан төсөл
хэрэгжүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулсан удирдамж болгох зорилготой.
Гэсэн хэдий ч, Kolb-н (Ljungblom et. al. 2012) болон (Jansson and Ljung 2015)-д
өгүүлсэнчлэн суралцах гэдэг нь давтамжтай үйл явц юм. Тиймээс 5 дах шат
(Оновчлох – Optimizationphase)-нд нэгэнт хүрсэн бол эргээнд арай өндөр түвшинд
шинээр бүх үе шатыг давтах ёстой болно. Жишээлбэл, арай өөр ёс зүйн тогтолцоо
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(ethical framework)-г нэвтрүүлж болох бөгөөд энэ нь зөвхөнөөртөө болон бусад
оюутнууддаа эсвэл багийн ажиллагаанд хэрэгжүүлж болох төдийгүй мөн нийгэмтехникийн нөхцөл байдал (socio-technical context)-д хэрэгжүүлж болно.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүлэл нь Программ хангамжийн инженерчлэл төсөлд суурилсан хичээлд
хийгдсэн сайржуулалтын хэдэн жилийн туршлагаар батлагдсан оюутнуудын
идэвхийн түвшинг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн аргыг авч хэлэлцсэн. Үүнээс гадна CDIO
сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг идэвхжүүлэх талаар тодорхойлсон.
Тэдгээр суралцахуйн үр дүнгүүд нь CDIO сургалтын хөтөлбөрийн бүх 4 хэсгийн хэд
хэдэн түвшинг харуулсан бөгөөд тус төслийн хичээл нь Нийлмэл сургалтын
туршлага буюу CDIO стандарт 7-той бүрэн холбогдоно. Төслийн хичээл нь олон
жилийн сайжруулалтын үр дүнд сайн төлөвшсөн хэдий ч суралцахуйн үр дүнг
цаашид улам нэмэгдүүлэх туршилтууд тодорхойлогдсон.Энэхүү өгүүлэлд
дурдагдсан төслийн даалгавар өөрчлөгдөж болох хэдий ч сургалтын үйл
ажиллагааны үндэс суурь нь хүчинтэй хэвээр бөгөөд Программ хангамжийн
инженерчлэлийн болон бусад салбарын төсөлд суурилсан хичээлүүдэд ашиглаж
болно.
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ФЕНГ ЧИАН ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНУУДЫН БАГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Ben-ray Jai, Shu-hui Chen, Huey-nah Cindy Chou
Center for General Education, Feng Chia University, Taichung, Taiwan

ХУРААНГУЙ
Тайвань улсын дээд боловсрол нь оюутнууд олж авсан мэдлэг боловсрол, ур
чадвар, зан чанараа ашиглан хүссэн зорилгодоо амжилттай хүрэх оюутнуудыг
бэлтгэхийн тулд үр дүнд суурилсан арга барилыг хэрэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн
хэрэгцээ шаардлага байгааг анхаарч ажиллаж эхэлсэн нь саяхны хэрэг явдал огт
биш юм. Харамсалтай нь үр дүнд суурилсан арга барил нь чадавхийг бэхжүүлэхэд
чиглэгдсэн байдаг учраас уламжлалт танхимын сургалт буюу лекцийн арга нь
одоог хүртэл үндсэн заах арга нь байсан цагт дээрх арга барилыг хэрэгжүүлэхэд
бага зэрэг төвөгтэй байдаг. Оюутнууд мэдлэгээ лекцээр дамжуулан хүлээн авч
байгаа тохиолдолд 21 –р зууны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэхийн тулд тэдний
чадварыг хэрхэн зэвсэглэж болох вэ гэдэг нь өөрөө чухал асуудал болж байна. 21
–р зуунд өрсөлдөхуйц байхын тулд танхимын сургалтаар олж авсан техник мэдлэг
дээрээ нэмээд хандлагын чадвар болох бүтээлч сэтгэлгээ, багийн ажиллагаа,
харилцааны чадварт суралцах нь зайлшгүй хэрэгтэй болсон. Хандлагын бүх
чадвар дундаас багаар ажиллах чадварыг Тайваны албан ёсны боловсролын
тогтолцоонд удаан хугацааны турш ашигладаггүй байлаа. Тиймээс оюутны дам
суралцах аргыг өөрчлөх зорилготойгоор шинэ сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулснаар оюутнуудад хүнд төвөгтэй асуудлыг багийн ажиллагаагаар
шийдэж болдгийг харуулах бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд яаралтай үйл
ажиллагаа явуулах шаардлагатай болж байна. Энэхүү хэрэгцээ шаардлагын дагуу
Фенг Чиа Их Сургуулийн Ерөнхий мэдлэгийн төвөөс 1-р дамжааны оюутнуудад
зориулсан дөрвөн хичээлийн 1 кредит онооны сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг
2016 оны намрын семестрээс эхлэн хэрэгжүүлж байна. 8 долоо хоногт 2 цагаар
Иргэний оролцоо, Нийгмийн практик дадлага, Хүн төрөлхтний соёлын олон талт
байдал, Бүтээлч сэтгэлгээ гэсэн 4 хичээлийг оруулж эхэлсэн юм. Хагас семестрын
турш оюутнууд хамгийн багадаа найман хамтарсан даалгаврыг баг болон
гүйцэтгэх ёстой байв. Баг тус бүр 4 өөр коллежийн 4 өөр тэнхимээс ирсэн
оюутнуудаас бүрдсэн байв. Төрөл бүрийн мэргэжлээр суралцаж буй үе тэнгийн
оюутнуудын багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хангахын тулд
багш нар 1-р долоо хоногоос эхлэн өөр өөр бүлэглэлийн зарчмыг үндэслэн
оюутнуудыг бүлэг болгон хувааж байлаа. Энэхүү урьдчилсан судалгаанд багийн
ажил, бүтээлч сэтгэлгээ хоёрыг хэрхэн зэрэг хөгжүүлж болохыг үзүүлэхээр шинээр
боловсруулагдсан Бүтээлч сэтгэлгээний хичээлийг жишээ болгон ашигласан юм.
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Судалгааны үр дүнгээс харахад янз бүрийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд
нэг баг болж, хамтын даалгаврыг гүйцэтгэхдээ олон бүтээлч сэтгэлгээний арга
хэрэгслийг ашиглаж чадаж байсан нь Фенг Чиа Их Сургууль сургалтын
хөтөлбөртөө шинэчлэл хийсний үр дүн юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Teamwork, curriculum reform, Creative Thinking, Standards: 2, 3
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА
Фенг Чиа Их Сургууль 1961 онд Тайваны Тайчунг хотод байгуулагдсан бөгөөд
одоогоор 8 сургууль, коллежоос бүрдэнэ. 33 тэнхим, 4 бие даасан магистрын
сургууль, 3 бие даасан докторын хөтөлбөртэй. Фенг Чиа Их Сургууль нийтдээ 57
бакалавр, 76 магистр, 14 докторын зэргийн хөтөлбөрийг санал болгодог. Одоогоор
20,000 гаруй оюутан мэргэжил эзэмшихээр бакалавр, магистр, докторын зэргийн
хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байна. 2008 оноос хойш тус их сургууль Тайваны
шилдэг 1000 аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарч, нэр хүндтэй сургууль болсон
бөгөөд төгсөгчдийнхээ чанарын үнэлгээгээршилдэг 10-т багтсан юм. Тайваны
Боловсролын Яамны Онц сайн заах аргын сургалттай их сургуулийн шагналыг
хүртсэн Фенг Чиа Их Сургууль сүүлийн 20 жилийн турш өөрийн сургалтын
хөтөлбөрийн бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож ирснээр оюутан
төвтэй, үр дүнд суурилсан боловсролын тэргүүлэх зарчмыг баримтлан ажиллаж
байна. 2005 – 2016 онуудад Фенг Чиа Их Сургууль онц сайн сургалт, суралцагчдад
зориулсан тэтгэлэгийг нэлээд хэмжээгээр авсан. Түүнчлэн инженерийн 17 тэнхим
бүгд
IEET
магадлан итгэмжлэх авсан. 2012 онд Фенг Чиа Их Сургууль
Боловсролын Яамнаас захиргааны нэгж хэсэг, хичээлийн тэнхим, магистрын
сургуульд үнэлгээ хийхэд 100 % давсан үзүүлэлт үзүүлсэн цорын ганц цогцолбор
их сургууль болсон. Мөн Боловсролын Яамнаас захиргааны ажлыг онц сайн
гүйцэтгэдэг гэсэн сайшаал магтаалыг хүртсэн Тайваны цорын ганц их сургууль юм.
2012 онд Английн “The Times Higher Education Supplement” сэтгүүлд хэвлэгдсэн
судалгаагаар онд Фенг Чиа Их Сургууль дэлхийн шилдэг 100 шинэ тутам их
сургуулиудын тоонд эрэмблэгдсэн бөгөөд 2013 онд Азийн Их сургуулиудын
шилдэг 100 их сургуулиудын жагсаалтанд орсон байна. Мөн 2016 оны QS Азийн
Их сургуулиудын жагсаалтанд шилдэг хувийн цогцолбор их сургууль болсон. Дээр
дурдсан дэлхийн болон дотоодын өндөр үнэлгээний хамтаар Фенг Чиа Их
Сургууль онц сайн боловсролын төлөө хүч чадлаа дайчлан ажиллаж байна.
Боловсролын талаарх бас нэгэн амжилт бол Фенг Чиа Их Сургууль нь Тайландад
болсон 2017 оны CDIO Азийн Бүс Нутгийн Уулзалтан дээр CDIO санаачлагч
гишүүнчлэлийн хүндэт гишүүн болсон Тайваны их сургуулийн анхны их сургууль
болсон. 21-р зуун дахь оюутны өрсөлдөх чадварыг харгалзан үзэж, Их сургууль
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маань сургалтын хөтөлбөрөө дээрээс доош нь өөрчлөлт шинэчлэл хийх зарчмыг
мөрдөн, сайжруулалт, философийн шинэ брэндийг өнөөг хүртэл хайн эрэлхийлж
байна. Дэлхийн тэргүүлэгч их сургуулиудын өөрчлөлт шинэчлэлтийн туршлагыг
судалж үзсэний дараа CDIO санаачлагын амин сүнс нь инженерийн дараагийн
үеийг бэлтгэн гаргахад инновацийн мэдлэгийн хүрээг бий болгох явдал юм.
Тайваны анхны CDIO гишүүн их сургууль болох зорилготойгоор Фенг Чиа Их
Сургууль хэд хэдэн урьдчилсан механизмыг авч хэрэгжүүлсэн юм. Үүн дотор
Ерөнхий мэдлэгийн төв CDIO зарчмын Стандарт 3 -д нийцүүлэхийн тулд одоогийн
байгаа сургалтын хөтөлбөрийг хянан шалгаж үзсэн. Стандарт 3 гэдэг нь “ Хувь
хүний болон хүмүүс хоорондын
харилцааны чадвар, бүтээгдэхүүн, поцесс,
тогтолцоог бэхжүүлэх чадвар зэргийг нэгтгэсэн тодорхой төлөвлөгөөний хамт
салбарын хичээлийг харилцан дэмжсэн сургалтыг багтаасан хичээлийн хөтөлбөр”
юм.Ажлын байранд шаардагдах ур чадвар, хүчин чадлыг ойлгохын тулд
Төгсөгчдийн Холбоо, Ажлын байр олгох байгууллага Фенг Чиа Их Сургуулийн
оюутнуудаас төгссөнийх нь дараа нэг дэх, гурав дах , тав жилд нь утсаар
ярилцлага авдаг. 2012 онд хийгдсэн Ажил эрхлэлтийн талаарх судалгааны
тайлангийн үр дүнгээс харахад багийн ажил ач холбогдлоороо эхний 3-т орсон
байна. Гэсэн хэдий ч багийн ажлын үр ашгийг Тайваны дээд боловсролын хүрээнд
тодорхой хэмжээнд үл тоомсорлосон хэвээрээ л байна. (Huang 2016). Бакалаврын
оюутнуудын багийн ажлын чадварыг сайжруулахын тулд CDIO хичээлийн
батлагдсан хөтөлбөрийн анхны туршилтын даалгаврыг Ерөнхий мэдлэгийн үндсэн
хөтөлбөрт авч хэрэгжүүлэв.
БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЦИЙН
ЗАГВАР
2015 оны 11-р сардЕрөнхий мэдлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн
шаардлагын талаар зөвшилцөлд хүрэх зорилгоор бүх тэнхимийн захирал,
туслахуудад зориулсан мэдээллийнхурал болсон.Сургалтын хөтөлбөрийн
шинэчлэлийн төлөвлөгөөнийталаарх зөвшилцлийг Ерөнхий Мэдлэгийн Байнгын
Хороонд илтгэсэн ба тус хороо уг зөвшилцлийг баталсан юм. Зөвшилцлийн дагуу
үндсэн шаардлагатай сургалтын зорилго нь оюутны суурь чадвар болох бүтээлч
сэтгэлгээ, зохион бүтээх, харилцааны ур чадвар зэргийг хөгжүүлэх ёстой юм.
Шаардлагатай сургалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө
Дээр дурдсан захиргааны үйл явцыг дагаж мөрдөн Ерөнхий мэдлэгийн сургалтын
хөтөлбөр нь 2 кредит оноотой Иргэний алсын хараа, Соёл иргэншлийн хөгжил
гэсэн хоёр хичээлийг 1 кредит оноотой Иргэний оролцоо, Хүн төрөлхтний соёлын
олон талт байдал, Нийгмийн практик дадлага, Бүтээлч сэтгэлгээ гэсэн 4 хичээлд
хуваан бүтцийн өөрчлөлт хийжээ. 8 долоо хоногт 2 цагаар Иргэний оролцоо,
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Нийгмийн практик дадлага, Хүн төрөлхтний соёлын олон талт байдал, Бүтээлч
сэтгэлгээ гэсэн 4 хичээлийг оруулсан.Хагас семестрын турш оюутнууд хамгийн
багадаа найман хамтарсан даалгаврыг баг болон гүйцэтгэх ёстой бөгөөд баг тус
бүр 4 өөр коллежийн 4 өөр тэнхимээс ирсэн оюутнуудаас бүрдсэн байв. Төрөл
бүрийн мэргэжлээр суралцаж буй үе тэнгийн оюутнуудын багаар ажиллах
чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хангахын тулд багш нар 1-р долоо хоногоос
эхлэн өөр өөр бүлэглэлийн зарчмыг үндэслэн оюутнуудыг бүлэг болгон хувааж
байлаа. Энэхүү урьдчилсан судалгаанд багийн ажил, бүтээлч сэтгэлгээ хоёрыг
хэрхэн зэрэг хөгжүүлж болохыг үзүүлэхээр шинээр боловсруулагдсан Бүтээлч
сэтгэлгээний хичээлийг жишээ болгон ашигласан юм. Судалгааны үр дүнгээс
харахад янз бүрийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд нэг баг болж, хамтын
даалгаврыг гүйцэтгэхдээ олон бүтээлч сэтгэлгээний арга хэрэгслийг ашиглаж
чадаж байсан нь Фенг Чиа Их Сургууль сургалтын хөтөлбөртөө шинэчлэл хийсний
үр дүн юм.
Эдгээр 4 хичээлийн боловсролын зорилгыг хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1. Шаардлагатай 4 хичээлийн боловсролын зорилго
Иргэний оролцоо

Хүн төрөлхтний соёлын олон талт байдал

Улс төрийн мэдлэг, салбарын ажлын
ойлголтын хэрэгжилтээр дамжуулан
олон нийтийн асуудлыг ажиглах, олж
тогтоох, бие даасан сэтгэхүй, үйл
ажиллагааны байгууллагын хувь иргэн
хүний практик дадлагад үндэслэж үйл
ажиллагаанд оролцох чадвар зэргийг
хамтаар нь ойлгох,

Хичээл хүн төрөлхтний соёл, иргэншлийн олон талт
байдалд чиглэгдэнэ. Зорилго нь оюутнуудад өөрийн
орны соёл, олон улсын соёлыг ойлгоход туслах,
оюутнуудын олон талт, өргөн үзэл санааг өргөжүүлэх,
тэдний “ялгаатай байдал”, “олон талт байдал”-ыг хүлээн
зөвшөөрөх, хүндэтгэх байдлыг хөхүүлэн дэмжих .

Нийгмийн практик дадлага

Бүтээлч сэтгэлгээ

Бүлэгт суурилсан суралцах туршлагад
оролцох боломж бүрдүүлэх, нийгмийн
судалгаа
шинжилгээний
үндсэн
чадварыг суулгаж өгөх, нийгмийн
асуудлын
талаар
үзэл
бодлоо
илэрхийлэх, шийдэл гаргах боломжтой
болгох

Энэхүү хичээл нь оюутны олон талын асуудлыг төсөөлөн
бодох, ухамсарлаж ойлгох, асуудлыг шийдэх чадварыг
хөгжүүлэхэд 5 үндсэн сэтгэлгээний техникийг ашиглах,
дадлагажихад тусална. (5W2H, MandalArt Method, Mind
mapping, 635 Brainwriting, Six Thinking Hats) Энэхүү
хичээл судалсны үр дүнд оюутнууд санаагаа олох,
хөгжүүлэх сэтгэлгээний чадвараа дээшлүүлнэ.

Энэхүү илтгэлээр Бүтээлч Сэтгэлгээний сургалтын талаар тайлагнаж байна.
Яагаад гэвэл энэ нь багшийн сургалт, сурах бичиг, заах аргуудыг багтаасан
зааварчилгаа зөвлөмжийн нөөц ихтэй шинэ төрлийн сургалт байсан бөгөөд тус
сургалтыг бүрэн дүүрэн хөгжүүлэх хүчин чармайлтын үр дүнд “ Бүтээлч
55

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

сэтгэлгээний талаарх багшийн хөгжлийн холбоо” байгуулагдсан. Янз бүрийн
зорилгоор дэлхий нийтэд ашиглагдаж байсан 300 гаруй Бүтээлч сэтгэлгээний
аргуудын дотроос илүүтэй нийтлэг ашиглагдаж байсан 20 аргыг сонгон авч арга
зүйн судлаач багш нар судласны дараа багшийн хөгжлийн холбоон дээрээ энэ
талаар өөр хоорондоо харилцан хуваалцаж хэлэлцжээ. Бүтээлч сэтгэлгээний арга
хэрэгслийн талаарх Практик туршлагын 13-р Форум уулзалтаар олон төрлийн
бүтээлч сэтгэлгээний техник аргуудыг танилцуулж, сайтар боловсруулж, гүн
гүнзгий дадлагажсан билээ. Эдгээр техник аргуудад Mind Map, Phillips 66, 635
Brainstorming , Discussion method, Focused Object Technique, Catalog Technique,
SCAMPER, SAMM, Check List Method, Attributive Listing Technique, Modification
Matrix, Bodystorming, morphological analysis, Kawakita Jiro Method, Triz, Mitsubishi
Brainstorming, NHK Brainstorming, Card Brainstorming, Improved UbD, Gordon
Method, and Six Thinking Hats зэрэг орно. Форум уулзалтын дараа 5W2H, MandalArt Method, Mind Map, 635 Brainwriting, and Six Thinking Hats зэрэг аргуудыг Бүтээлч
сэтгэлгээний сургалтын гол үндсэн арга болгон сонгосон. Ийнхүү Фенг Чиа Их
Сургуулийн бакалаврын бүх оюутнууд дээрх 5 аргыг сурч ойлгон, багаар ажиллан
дадлагажих шаардлагатай болж байна. “Бүтээлч Сэтгэлгээ”-ний сургалтын зорилго
нь шинэ санаа гаргах, үнэлэх, сонгохдоо үндсэн 5 бүтээлч сэтгэлгээний техникийг
ашиглаж сурахад оршино. Багш нарыг гарын авлага материалаар хангахын тулд “
Бүтээлч сэтгэлгээ ба Дадлага туршлага” гэсэн нэртэй хамтран зохиогдсон ном
хэвлэгдэн гарсан. Багш нарт зориулж, 5 аргын дадлагын ажлын хүснэгтийг
бэлтгэн гаргасан.
Сургалтын танилцуулга
Бүтээлч сэтгэлгээг бизнесийн удирдагчид 21-р зууны манлайлалын хамгийн их
шүүмжлэлтэй шинж чанар мэтээр авч үздэг. Энгийнээр хэлэхэд бүтээлч сэтгэлгээ
нь “ өвөрмөц, ашигтай санаагаа цаашид сайтар боловсруулан хөгжүүлэхэд
хэрэглэдэг үйл явц юм.” [Мичиганы Их Сургуулиас гаргасан тодорхойлолт
“Шүүмжлэлтэй ба Бүтээлч сэтгэлгээ” HomePage] Бидний тархи бүтээлч асуудлыг
шийдэж байхаар бүтээгдсэн бөгөөд бүтээлч чанарыг тохирсон аргаар нь сурах
хэрэгтэй юм.Энэ мэтчилэн санаанд нийцүүлэн, энэхүү сургалт нь урдаас
төлөвлөсөн бүтээлч сэтгэлгээний техник арга хэрэгсэл ашиглан олон талт өнцгөөс
ухамсарлан ойлгох, төсөөлөн бодох, асуудлыг шийдэх зэрэг ур чадварыг
хөгжүүлэхэд тусална. Ялангуяа, оюутнуудыг сонгогдсон 5 бүтээлч сэтгэлгээний
техник аргуудаар дадлага хийж, шинэ санаагаа гаргах, үнэлэх, сонгоход нь хөтөч
болно. Сургалтын үр дүн 8 долоо хоногийн хязгаарлагдмал хичээлийн цаг дор
маш үр ашигтай хэрэгжиж байгаа бөгөөд бүтээлч сэтгэлгээний арга хэрэгслийн
өргөн эгнээнээс сонгогдсон 5 техник аргыг загвар сэтгэгчид болон сурган
хүмүүжүүлэгч нар өргөн хүрээтэйгээр ашиглаж, ангидаа хэрэгжүүлэхээр сонгон
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авсан байна. Үндсэндээ дээрх 5 арга хэрэгслийг хялбархан, ашигтай, олон талын
судлахуйн\ танин мэдэхүйн арга хэлбэр болон FUN зэрэг талаас нь сонгосон
байдаг. Олон талын судлахуйн арга хэлбэрийн сайжруулалтаас хамааран ихэнх
бүтээлч сэтгэлгээний техник арга барил нь хэд хэдэн үйл явцад санаанаас урган
гарсан оч дөлийг бадрааж, асааж өгдөг. 635 Brainstorming бол нүүр нүүрээ харж
санаа бодлоо уралдуулсан сонгодог арга бөгөөд цаасан дээр буусан чимээгүй
санааг хязгаарт нь хүртэл өсгөхөд тусална.Эдгээр 5 сэтгэлгээний арга хэрэгслийн
хамгийн чухал нь амьдрал ахуй болон бизнесийн олон төрлийн асуудалд хялбар
байдлаар ашиглах боломжтой.
Сонгогдсон чадваруудыг доорх байдлаар тодорхойлно. Үүнд:
1. 5W2H: Энэхүү арга хэрэгслийг ихэвчлэн бизнес удирдлагын салбарт боломжит
шийдлийг эрж хайх, ялангуяа холбогдох асуудлууд нь дахин гарч ирж байгаа
тохиолдолд ашиглана.
2. Mandal-Art Method (5W2H + Mandal-Art Method): Янз бүрээр сэтгэн бодох арга
хэрэгслийг олон салаагаар сэтгэх стратегийг дэмжсэнээр хамрах хүрээг илүү өргөн
бөгөөд гүнзгий болгоход ашиглана.
3. Mind maps: Гэрэл гэгээтэйгээр сэтгэх стратегийн арга замаар санаагаа
дүрслэлтэйгээр харуулж тайлбарлахад диаграмм ашиглана.
4. 635 Brainwriting: Бернд Рохрбахын (1968) зохион бүтээсэн бүлгийн зохион
байгуулалттай техник арга нь оролцогчдын бүтээлч санааг хязгаарлагдмал цаг
хугацаанд нэгэн зэрэг их хэмжээгээр өдөөхөд тусалсан.
5. Six Thinking Hats: Эдвард де Боно (1985)-ын бүтээсэн энэхүү систем нь тодорхой
нэг асуудлын талаар бодохдоо зургаан өөр өнгийн чиглэлд сэтгэн бодох тактикийг
хөгжүүлэх арга замыг зааж өгсөн.
СУРГАЛТЫГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ
1 кредитийн хичээл анх удаа санал болгож, дуусганы дараа хичээлийн агуулга,
үйл явц, үр дүнгээс нь хамааран хэд хэдэн ойлголтууд гарч ирсэн нь хичээлийг
үргэлжлүүлэн сайжруулж боловсронгуй болгох шаардлагатайг харуулсан. Үүнд:
Агуулга
Багш нар оюутнууддаа бүтээлч сэтгэлгээний арга хэрэгсэл гэж юу байдаг, Бүтээлч
сэтгэлгээний анхны хичээлд хэрхэн оролцох вэ гэдгийг хэлж өгнө. Бүлэгт
хуваагдах гэдэг нь энэ хичээлийн түлхүүр асуудал бөгөөд 4 өөр тэнхимээс ирсэн
оюутнуудыг бүлэг болгон зохион байгуулахад ашиглах 4 өнгийн тоотой картыг
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багш нар олон тоогоор бэлдэнэ. Багш нар өөрсдийн тоглоомын хэлбэрээр
явуулдаг үйл ажиллагааг илүүтэй ашигладаг. Зарим багш нар хичээлийн цаг тутам
бүлгээ дахин хуваарилаж байдаг бөгөөд оюутнууд өмнө нь хэзээ ч ийм маягаар
хичээл орж байгаагүй энэхүү хичээлийн ихэнх цагт үнэхээрийн сэтгэл хангалуун
байдаг. Хичээлийн эхний долоо хоногт чиг баримжаа олгох байдаг бол сүүлийн
долоо хоног нь дүгнэх хичээл байх ба бүтээлч сэтгэлгээний аппликейшнийг сайтар
боловсруулах, хүрэлцээтэй дадлага практиктай байх, бат бэх ойлголт олж авахад
5 арга хэрэгсэл оновчтой арга хэрэгсэл байсан гэдгийг баталсан. Түүнчлэн,
хамтын ажиллагаа, харилцан үйлчлэл, харилцаа холбоо, олон талт оюун ухааныг
бэхжүүлэхийн тулд илүү гарсан цагийг хувь оюутны болон бүлгийн хэцүү
хүндрэлтэй даалгавар болон асуудалд зориулах хэрэгтэй. Мөн нэмэлт техник
болох SAMPER аргыг танилцуулах хэрэгтэй ба оюутнуудыг шүүмжлэлтэйгээр
бодох дадлагад сургана.
Үйл явц
Хичээлийн үйл ажиллагаа бүтээлч сэтгэлгээний арга хэрэгслийг заахаас гадна
явагдах ёстойг хатуу зөвлөж байна.Оюутнуудыг үр дүнтэй суралцахад татан
оролцуулах, тэдний олон талт оюун ухааныг дэмжих үүднээс даалгавар төвтэй,
асуудалд суурилсан, төлөвлөлтөд суурилсан үйл ажиллагааг боломжтой үед нь
бүтээлч сэтгэлгээний техник арга барилд нэгтгэн оруулах зүйтэй.Оюутнуудын
багаар ажиллах чадвар сайжирч байна гэдгийг батлан харуулахын тулд энэхүү
сургалтын түлхүүр ойлголт нь бүлгээр хуваах техник юм.Зарим багш нар
оюутнуудаа өөр өөр даалгавар гүйцэтгүүлэхээр дахин бүлэгт хувааж болно.
Ашигтай бүлгийн техник нь 4 өөр тэнхимийн оюутнуудыг бүлэг болгон хуваах
болон дахин хуваах багш нарт 4 өнгийн тоотой картыг хэд хэдэн багцаар нь
бэлтгэх явдал юм. Бусад өөр бүлгийн техник нь тоглоом маягийн ажиллагааны
хэлбэр дээр явагдаж болно. Түүнчлэн багаар ажиллах чадварыг сайжруулах дээр
нэмээд шинэ зоримог санааг олноор нь гаргаж чадах чадварыг энэ хичээлээр олж
авах боломжтой болохыг онцлох нь зүйтэй. Тиймээс багш нар оюутнуудаа
зоригтой сэтгэж, чангаар ярихад нь урам зориг өгөх хэрэгтэй. Эдгээр чадваруудыг
хөгжүүлэх үүднээс оюутнуудыг өөрсдийн гайхамшигт санаагаа аль болох хурдан
чангаар хашгирч хэлэхэд нь урам өгөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.Энэ
тохиолдолд уламжлалт лекцийн арга энэхүү сургалтанд ач холбогдолгүй болох нь
илэрхий байх бөгөөд багшийн үүрэг нь баг тус бүрийг холбож, санаа бодлоо бүрэн
итгэлтэйгээр илэрхийлэхэд нь туслах дасгалжуулагч болно.Ийм суралцах орчинд
оюутнууд хичээлдээ дуртай байж, хэн нь ч завсарлахыг хүсэхгүй байхад гайхах
хэрэггүй. Долоо хоног бүрийн сэдэв эсхүл шийдэх асуудлын хувьд оюутнууд янз
бүрийн бүтээлч сэтгэлгээний аргыг хэрэглэн санаа, шийдэл гаргах дадлага
хийхийн зэрэгцээ оюутны үүрэг оролцоонд зориулж сургалтын нөхцөл байдлыг
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суулгахын тулд
багш нар нарийн төвөгтэй хэцүү асуудал дээр сайтар
боловсруулалт хийх хэрэгтэй. Зарим багш нар долоо хоног бүр өөр өөр сэдэв
хөнддөг бол бусад багш нар оюутнууддаа эцсийн төслөө хэрэгжүүлж дуусгах арга
замыг заасан өөр хоорондоо уялдаа холбоотой цуврал асуудлын сэдвийг зохиож
болно. Үнэлгээний талаар гэвэл баг тус бүр ажлаа танилцуулж, бусад багтайгаа
хэлэлцэж, бүтээлч чанар, бүрэн дүүрэн, цогц гүйцэтгэл зэрэгт үе тэнгийнхэн
шалгалт явуулна. Дараа нь оюутнууд багаар гүйцэтгэсэн бүх ажил, тайлангаа Их
сургуулийн iLearn онлайн заах системд байршуулна. Багш нар оюутнуудын
явуулсан ажил, үе тэнгийнхний хийсэн хяналт шалгалт, тайлан, аман танилцуулга
зэргийг цуглуулж, тэдний сурлагын амжилтыг үнэлнэ.
Үр дүн
Энэхүү хичээл нь хувь хүний болон хүн хоорондын харилцааны чадварын хэд
хэдэн асуудлыг онцолсон. Хувь хүний чадварын хувьд оюутнууд бусадтай хамт
бодож сэтгэх, санаа бодлоо илэрхийлэхэд бэлэн байх, янз бүрийн асуудлыг
сонсох, хүлээж авах, нэрлэсэн асуудлууд дээр мэтгэлзэх, хайрцагнаасаа гарч
сэтгэх, янз бүрийн өнцгөөс асуудалд хандах зэрэгт суралцах чадварыг энэхүү
хичээлээс олж авна. Хүн хоорондын харилцааны чадварын хувьд оюутнууд
хичээлд оролцох, бусадтайгаа хамтран ажиллах, багийн ажиллагааны үеэр гарч
байгаа зориулалт, урам зориг, мэдрэмжийг үнэлж цэгнэх туршлагатай болно.
Зарим оюутнууд өмнө нь авч байсан хичээлүүдээс энэ хичээл хамгийн сэтгэл
хөдлөм, хэрэгтэй хичээл юм гэж хэлдэг. Нэрлэсэн асуудал дээр шийдэл гаргах
талаардээд зэргийн санааг гаргах техник арга барилыг долоо хоног тутмын дасгал
дээр нэмээд анги дотор ганцаарчилсан болон группын шалгалт, ажлын хүснэгт,
самбар дээрх сараачилсан зэргийг багтаасан бичгийн ажил нь оюутнуудын үүрэг
оролцоог хангахад шүүмжлэлтэй байдаг. Түүнчлэн, бүтээлч сэтгэлгээний төслийн
талаар улирлын үзэсгэлэн эсхүл тэмцээн зохион явуулах нь амжилтанд хүрэх
мэдрэмжийг дэмжиж өгөх боломж гэдгийг зөвлөх байна. Нэрлэсэн асуудлын
хамгийн шилдэг шийдлийг олох тэмцээнийг тухайлбал, “ Хоёр дахь жилд олон
улсын суралцах солилцоог хэрхэн төлөвлөх вэ?” гэх мэтчилэн зохион байгуулж
болох юм.
СУРАЛЦАХ ҮР ДҮН БА СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ
Сургалтын чанарыг баталгаажуулахын тулд Фенг Чиа Их Сургуулийн Сургалтын
Чанарын Баталгааны Төв семестр бүрийн төгсгөлд бүх ангид сургалтын сэтгэл
ханамжийн судалгаа явуулдаг. Үндсэн 4 хичээлийн талаарх судалгааны үр дүнгээс
харахадоюутнууд харьцангуй сэтгэл хангалуун байсан. ЦаашидБүтээлч
сэтгэлгээний хичээлд ямар нэг сайжруулалт, тохируулга хийх хэрэгтэй эсэхийг олж
мэдэхээр 2 ангид нэмэлт асуулга өгсөн. Эдгээр 2 анги Санхүү, Хятадын уран
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зохиол, Агаарын орон зай ба Системийн Инженерчлэл, Материалын Шинжлэх
ухаан ба Инженерчлэл гэсэн 4 тэнхимээс ирсэн яг ижил тэнцүү тооны оюутнуудаас
бүрдсэн байсан. Асуулгын судалгааг 2016 оны 11-р сарын 4-нөөс 12-р сарын 30 –
ны хооронд бүх хичээл дууссаны дараа явуулсан. Анги тус бүрд 52 хуудас
тараагдсан бөгөөд асуулгад оролцсон нь 88.46% (46/52) ба 80.77% (42/52)хувьтай
байв. Статистикийн мэдээг хүснэгт 2, 3-т үзүүлэв.

Table 2. Бүтээлч сэтгэлгээний сургалтын сэтгэл ханамжийн байдал
Нэр

Агуулга

А. Сургалтын
төлөвлөлт

1.Сургалтын агуулга тодорхой байсан

Нийт

2. Цагийн хуваарь тохиромжтой байсан
3. Хичээлийн агуулга
хэрэгцээг хангаж байсан

В.
Хичээл
заалт

%

нь

хүний

1. Заах арга, агуулга хоёр нэг цул
байсан
2.Багш,
харилцаа

оюутнуудын

хоорондын

3. Оюутнуудыг хялбар ойлгоход туслах
жишээг
хэрэглэж
байсан
ба
илэрхийлэлт нь тодорхой байсан
С. Суралцсан
үр дүн

1. Бүтээлч сэтгэлгээний арга миний
суурь мэдлэгийг дээшлүүлж, салбар
хоорондын мэдлэгийг сайжруулсан.
2.Багийн
ажиллагаанд
хэлэлцүүлэг ач тустай байсан

бүлгийн

3. Энэхүү хичээл нь харилцааны ур
чадвар, илэрхийлэлтэд тустай байсан.
4. Янз бүрийн салбараас ирсэн
оюутнуудтай хамт ажиллах таатай
байсан

* 1. огт санал нийлэхгүй; 2. санал нийлэхгүй; 3. Боломжийн; 4. Санал нийлж байна
; 5. Үнэхээр санал нийлж байна
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Энэхүү сургалтаар салбар хоорондын мэдлэгээс суралцах, багийн ажиллагаа,
харилцааны ур чадвар, илэрхийлэлт зэргийг хөхүүлэн дэмжиж, бүх хамаарагдах
суралцах үр дүнд анхаарал хандуулж үзэх хэрэгтэй. Статистикийн мэдээнээс
харахад Бүтээлч сэтгэлгээний хичээлийн оюутнуудын сэтгэл ханамж хичээлийн
төлөвлөлт, заах болон суралцах гарц зэрэг бүх хэмжигдэхүүнд ерөнхийдөө өндөр
байна. Хүснэгт 2-д үзүүлсэн сургалтын байдлын бүх үнэлгээ дундаас оюутнууд
ихэвчлэн хичээлийн агуулга нь тэдэнд ойлгомжтой байсанд сэтгэл ханамжтай
байсан байна. Ийм үр дүн гарсан нь гайхах зүйлгүй, учир нь сургалтын зорилгыг “
энэхүү хичээл нь оюутнуудыг 5 сонгогдсон бүтээлч сэтгэлгээний арга техникийг
эзэмшсэнээр шинэ санаа гаргах, үнэлэх, сонгох чадварыг хөгжүүлэхэд тусална”
хэмээн маш ойлгомжтой тодорхойлсон байдаг. Ийм гарах үр дүнд суурилсан
сургалтын зорилго нь оюутнуудын хүрэх үр дүнг мэдрэхэд тустай байдаг.
Сургалтын заах аргын хувьд оюутнууд заах арга, хичээлийн агуулгад өндөр
үнэлгээ өгсөн. Шинэчлэн өөрчилсөн практик дадлага, харилцан бие биедээ
нөлөөлөх анги танхимын үйл ажиллагаа нь оюутнуудын үүрэг оролцоо, урам
зоригийг өдөөж байгааг сэтгэл ханамжийн ийм өндөр түвшин харуулж байна.
Түүнчлэн, оюутнууд салбар хоорондын мэдлэг, багийн ажиллагаа, харилцааны ур
чадварт суралцсан үр дүндээ ерөнхийдөө сэтгэл хангалуун байсан. Дээр дурдсан
судалгааны үр дүн тэдгээрийн өмнөх судалгаатай нийцэж байгаа юм. Жишээ нь,
Жуди эт (2015) багийн ажил сувилахуйн оюутнуудын мэргэжлийн ба эмнэлгийн
талаарх ур чадварыг хөгжүүлэхэд эерэгээр нөлөөлж болохыг олж харсан.
Түүнчлэн Наждановик –Висак (2017) Даалгаварт суурилсан суралцахуйг
инженерийн боловсролын эхний жилд оруулсан нь мэдлэг болон суралцахуйг
хослуулах чадварыг сайжрүүулахад тусалсан.
Хүснэгт 3. Бүтээлч сэтгэлгээний хичээлийн сэтгэл ханамж (Үргэлжлэл) (%)
Нэр

Хүйс

Давтамж

Хувь (%)

эрэгтэй
Эмэгтэй

Хамгийн
практикийн арга

илүү

5W2H
635 Brainwriting
Mandal-Art Method
Mind Map
Six Thinking Hats
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Хамгийн
арга

сонирхолтой

5W2H
635 Brainwriting
Mandal-Art Method
Mind Map
Six Thinking

Нийт 5 бүтээлч сэтгэлгээний аргуудаас оюутнууд 5W2H аргыг хамгийн илүү
практикийн бөгөөд хэрэгтэй арга хэмээн үзсэн. (46.6%). Нөгөө талаас нь үзвэл тэд
635 Brainwriting арга нь хамгийн бага практикийн хэмээн үзсэн байна. (0%). Учир
нь 635 Brainwriting аргыг 6 оюутан бүхий нэг бүлэгт хэрэглэхдээ оюутан тус бүр нэг
цикл-д 3 шийдлийг 5 минутын дотор дуугүй хийж гүйцэтгэдэг байсан нь нэг
шалтгаан нь болсон байж болох юм. Маш бага харилцан үйлчлэлтэй хэрнээ цаг
зарцуулалт ихтэй байсан нь энэхүү аргыг уйтгартай болгосон нь практикт бага
ашиглах болж байна. Оюутнууд ерөнхийдөө Mind Map (29.5%) аргыг хамгийн их
сонирхолтой арга хэмээн үзсэн бөгөөд араас нь Six Thinking Hats (26.1%) дараа нь
Mandal-Art Method (23.9%) орж байна. Mind Map арга таалагдсан шалтгаан нь
уламжлалт шулуун шугаман сэтгэлгээний загвар гэхээсээ илүүтэй өвөрмөц онцлог
бүхий өөр хоорондоо ялгаатай сэтгэлгээний стратегитай байсанд оршино. Мөн
түүнчлэн оюутнууд үйл явцын дундуур өөрсдийн бодол санаагаа зураглахдаа өнгө
будаг, шугам, хар зураг гаргах зэргээр бүтээлчээр тоглох боломжтой байсан.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
4 бүх гол шаардлагатай хичээлүүд нь салбар хоорондын багийн ажиллагааг
сайжруулахад чиглэгдсэн бөгөөд
сургалтын олон талын арга барил, үйл
ажиллагаа тухайлбал, нийгмийн бүлэгт очих, ярилцлага авах, иргэдийн оролцоо,
бүтээлч сэтгэлгээ зэрэг арга хэрэгслийг тусгаснаараа хамтын үүрэг даалгаврыг
гүйцэтгэж чадаж байв. 4 хичээлийн 3 хичээл болох Иргэний оролцоо, Хүн
төрөлхтний соёлын олон талт байдал, Нийгмийн практик дадлага зэрэг хичээлийг
өмнөх сургалтын хөтөлбөрөөс өөрчлөн шинэчилсэн ба Бүтээлч сэтгэлгээний
хичээлийг шинээр боловсруулсан. Энэхүү илтгэлд Бүтээлч сэтгэлгээний хичээлийн
талаар илтгэхдээ сургалтын хөтөлбөрийн загвар хэрхэн багийн ажиллагааны
чадварыг дэмжиж байгааг харуулахыг зорьсон. Дээр өгүүлснээр сургалт хэрэгжсэн
семестр гайхамшигтай үр дүнг үзүүлсэн. Хамтын ажиллагаа, практикт суурилсан
сургалтыг нийлүүлснээрээ Бүтээлч сэтгэлгээний хичээл нь багаар гүйцэтгэсэн
тайлан, төсөл, загварыг бүтээх явцад оюутнуудын харилцааны чадвар, илтгэх ур
чадвар, логик сэтгэлгээ зэргийг хөгжүүлэхэд маш үр ашигтай байсан. Мөн түүнчлэн
салбар хоорондын багийн ажиллагаа оюутнуудын хүмүүс хоорондын холбоо
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сүлжээ, сэтгэлгээнийстратегийг өргөжүүлж, ингэснээрээ цаашдын сургалтын ажил,
гүйцэтгэлийг улам баяжуулна. Оюутнуудын ийм амжилтуудыг багш А (Хавсралтыг
харна уу): “…… тэд бусад хичээлээс илүүтэйгээр энэхүү хичээлд өөрсдийн эерэг
хандлагыг аажмаар амжилттай хөгжүүлж чадаж байсан.” Оюутан А мөн адил
бодлоо илэрхийлсэн.: “Энэ хичээл бусад хичээлээс илүү сонирхолтой байсан. Би
энэ хичээлээс бүлгийн хэлэлцүүлэг, аман танилцуулгын чадвар, логик сэтгэлгээ ба
харилцааны чадвар гэх мэтчилэн олон зүйлийг сурч мэдэж авсан. Бүлэглэж
хичээл оруулж байсан нь надад өөрийн сүлжээгээ өргөжүүлэхэд асар их тус нэмэр
болсон.” Эцэст нь хамгийн чухал ач холбогдол нь бүтээлч сэтгэлгээний практикт
бодит амьдралын асуудлыг оруулж өгсөн нь өөрөө өөрийгөө нээх, өөрийгөө
илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлэхэд тусалсан юм. Багш D-ийн ажигласнаар:
“Бүтээлч сэтгэлгээ нь тодорхой сэдэв рүү гүнзгий орж ухаж гаргахыг шаарддаг
учраас оюутнууд сэдвийн талаарх мэдлэгээ гүн ойлголт руу шилжүүлж, тэдгээрийг
амьдралд хэрэгжүүлдэг.” Багш E мөн төстэй ажиглалт хийсэн нь: “Арга тус бүр
оюутнуудыг онцлог асуудлыг гаргаж ирэх, өдөөх, ашиглах дараа нь бусадтай
хуваалцах боломжийг өгч байв” гэжээ.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү илтгэлээр Фенг Чиа Их Сургууль дахь ерөнхий мэдлэгийн 4 үндсэн
хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар илтгэсэн бөгөөд
энэ нь CDIO сургалтын хөтөлбөр их сургуульд өргөнөөр хэрэгжихийн цаана
дэмжигч хүч нь болон үйлчлэхэд тусална.CDIO стандарт дундаас Стандарт 3-т
багтсан багийн ажиллагаа, харилцаа холбоо зэрэг оюутнуудын хүн хоорондын
харилцааны чадварыг бэхжүүлэх явдлыг их сургуулийн эрх бүхий байгууллагууд
ерөнхий мэдлэгийн чухал элемент хэмээн үзсэн. Стандарт 3-т хүн хоорондын
харилцааны чадварын хичээл нь сургалтын хөтөлбөрийн салшгүй нэг хэсэг нь
байх ёстой хэмээн онцолсон байдаг. Тиймээс Фенг Чиа Их Сургуулийн ерөнхий
мэдлэгийн сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөр нь олон талын суралцах орчинг
оюутнуудад олгосноор
тэд мэргэжлийн болон салбар хоорондын мэдлэгээ
өргөжүүлэхдээ төсөөлөн бодох, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа
явуулах чадвартай болно. Семестрын хэрэгжилтийн дараа маш тодорхой
төлөвлөсөн Бүтээлч сэтгэлгээний хичээл Нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийн CDIO
Standard 3–т нийцсэн байсныг олж харсан. Дээр дурдсанаар оюутнуудад энэхүү
хичээл зөвхөн сонирхолтой байсан төдийгүй тэд мөн салбар хоорондынбагийн
ажиллагаа, харилцааны чадварын хөгжүүлэлтдээ өндөр сэтгэл ханамжтай байсныг
судалгааны үр дүн харуулсан.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

63

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Alumni Liaison and Job Placement Office (2012). 2012 Report on employment survey,
http://61.30.170.189:8080/career_investigation/
Crawley E. F. et al. (2011), The CDIO syllabus v2.0: an updated statement of goals for
engineering education,
Huang, Chin-ju (2016). The impacts of classroom teaching with respect to the
development of core competencies among first-year engineering & computer science
students, MA Thesis of Grad. Inst. Of Learning and Instruction, Taoyuan: National
Central University
Jai, B-r, Chou, H-n. C. & Chen, S-h. (2016), Creative thinking and practices, Taichung:
Center for General Education of Feng Chia University.
Judy, C. et al. (2015). “Evaluation of postgraduate critical care nursing students’
attitudes to, and engagement with, team-based learning: a descriptive study,” Intensive
and Critical Care Nursing, 31(1), 19–28.
Najdanovic-Visak, V. (2017), “Team-based learning for first year engineering students,”
Education for Chemical Engineers,18, 26-34.

ХАВСРАЛТ: БАГШ ОЮУТНУУДЫН ИШ ТАТСАН ЯРИЛЦЛАГУУД
Багш нар
Багш A
Хичээл зөвхөн бүтээлч сэтгэлгээний мэдлэгт зориулагдаагүй бөгөөд хамгийн чухал
нь оюутнуудыг бүтээлч сэтгэлгээгээ ашиглан өөрсдийгөө танин мэдэх, авьяас
чадвараа нээж олоход нь чиглүүлэхээс гадна хувь хүний өрсөлдөх зах хязгаараа
хэрхэн нэмэгдүүлж болохыг харуулна. Тиймээс тэднийг долоо хоног тутамд
хичээлийнхээ идэвх чармайлтын тайлангаа өгч байхыг шаарддаг байсан. Бусад
хичээлийг бодвол тэд өөрсдийн эерэг хандлагаа хөгжүүлж, алгуурхнаар
амжилттай ашиглаж чадсан гэж бодож байна.
Багш В
Оюутнууд өмнөх хичээлүүдээс өөрөөр энэ хичээлд их урам зоригтойгоор оролцож
байсан. Би оюутнуудынхаа сонирхлыг татахын тулд аж үйлдвэрийн дадлага
туршлага, сэтгэлзүйд суурилан хичээлээ бэлтгэж байсан.
Багш C
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Би оюутнуудаа холимог бүлэг болгон хуваарилж байгаагүй, гэхдээ тэдэнд бусад
оюутнуудтайгаа хамтран ажиллаж, өөрсдийн бүлгээ бий болгохыг зөвшөөрч
байсан. Би тэдэнд долоо хоног болгон бүлэг дотроо авч хэлэлцэх тодорхой
асуудлуудыг тухайлбал, Фенг Чиа замыг өөрчлөх, гэр бүлтэйгээ аялах, гадаадын
оюутнуудад Тайваны талаар ойлгож мэдэж авахад нь туслах зэрэг бусад
холбогдох сэдвүүдийг өгч байсан. Мөн долоо хоног бүр 5 минутын тоглоомыг
зохион явуулж, үүгээр дамжуулан оюутнууд бие биенээ бусдын санааг нарийхан
хуудсан дээр бичсэнээр эсхүл тэдний сонирхлыг татах бусад бүтээлч аргуудаар нь
таньж мэдэж, бие биенээ урамшуулж байсан.
Багш D
Ерөнхий мэдлэгийн төв энэхүү сургалтын загварыг зохиож, холбогдох нөөц
бололцоогоор хангасан учраас ямар нэг тусгай бэлтгэл хэрэгтэй байгаагүй. Би
өөрийн мэргэжлийн суурь мэдлэг, амьдралын туршлага, өсөлтийн процесс, ажлын
байрын сургалтыг энэ хичээлд оруулж өгсөн. Энэ хичээлийн гол фокус нь
оюутнуудыг бүлэглэн, технологи ашиглан (энэ салбарт оюутны чадвар
багшийнхаас илүү байх магадлалтай), нийгэм дэх бүтээлч сэтгэлгээний үнэ цэнийг
хуваалцахад чиглэгдсэн. Бүтээлч сэтгэлгээ нь тодорхой сэдэв рүү гүнзгий орж
ухаж гаргахыг шаарддаг учраас оюутнууд сэдвийн талаарх мэдлэгээ гүн ойлголт
руу шилжүүлж, тэдгээрийг амьдралд хэрэгжүүлдэг.
Багш E
Ихэнх ахлах сургуулийн төгсөх сурагчид одоо хүртэл “Лекц унших –Шалгалт ”
гэдэг нь суралцах цорын ганц арга зам хэмээн үзэж байгаа боловч энэхүү
сургалтанд элссэн оюутнууд суралцах олон янзын арга байгааг мэдэж авна. Энэ
сургалт оюутнуудын хувьд давуу тал юм. Учир нь багш хуучин сургалтын аргатай
харьцуулахад бүтээлч сэтгэлгээний заах аргыг хэрэглэсэн. Оюутнууд энэ
хичээлийг илүү идэвхтэй, илүү сонирхолтойгоор мэдэрсэн. Арга тус бүр
оюутнуудыг онцлог асуудлыг гаргаж ирэх, өдөөх, ашиглах дараа нь үүнийгээ
бусадтай илтгэл болон танилцуулга хэлбэрээр хуваалцах боломжийг өгч байв.
Хичээлийн загварыг 5 үндсэн аргаар бүтээж, багш нарт бүлгийн илтгэл тавих,
эсхүл бусад бүтээлч сэтгэлгээний аргыг танилцуулах боломжийг олгож байв. Багш
нар мөн оюутнуудыг илтгэл, танилцуулгаа сайжруулахад нь зарим санал зөвлөмж,
удирдамжаар хангаж байв. Эцсийн танилцуулгын үнэлгээний шалгуурууд нь : (a)
шийдэх асуудлууд нь өндөр ач холбогдолтой, нөлөөлөл ихтэй ; (b) Шийдлүүд нь
шиж чанар агуулсан, илүү гүнзгий ойлголтуудыг агуулсан; (c) шийдлүүд нь бүтээлч
бөгөөд шинэчлэн өөрчилсөн; (d) Санал болгосон шийдлүүд нь өндөр магадлалтай
гэсэн шалгууртай байв. Хэдийгээр оюутнууд нэгдүгээр дамжааны оюутнууд байсан
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ч тэдний аман танилцуулгын чадвар долоо хоног тутмын танилцуулгаар улам
сайжирч байв.
Оюутнууд
Оюутан A
Энэ хичээл бусад хичээлээс илүү сонирхолтой байв. Би энэ хичээлээс бүлгийн
хэлэлцүүлэг, аман танилцуулгын чадвар, логик сэтгэлгээ ба харилцааны чадвар
гэх мэтчилэн олон зүйлийг сурч мэдэж авсан. Бүлэглэж хичээл оруулж байсан нь
надад өөрийн сүлжээгээ өргөжүүлэхэд асар их тус нэмэр болсон. Миний цаашдын
суралцах үйл ажиллагаанд илүү тустай бүтээлч сэтгэлгээний талаар мэдэж авсан.
Долоо хоног бүр тайзан дээрээс танилцуулга хийх, зурагт хуудас, материал
зэргийг хийж байсан нь энэ хичээлийг илүү амьд, зугаатай болгож чадсан.
Сэдвүүд нь бидний амьдралд илүү ойрхон, бидний ярьж байгаа зүйлс үзэгчдийн
анхаарлыг татаж байсан. Танилцуулга миний сурах зорилгод хүрч, намайг илүү
итгэлтэй болгосон.
Оюутан B
Энэ хичээлд бусад хичээлээс авч байгаагүй багш, оюутнуудын хоорондын
харилцан үйлчлэл байсан. Энэхүү илтгэлийг хийснээрээ бид асуудлыг дэвшүүлж ,
боломжит шийдлийг санал болгох чадварт суралцсан. Санамсаргүй аргаар
бүлгийн гишүүдийг томилсон байдал нь янз бүрийн тэнхимээс ирсэн бидэнд олон
талын санаагаа хөгжүүлэхэд минь тусалсан давуу тал байлаа.
Оюутан C
Энэ хичээл зөвхөн сурах бичигт суурилаагүй. Би багийн ажиллагаанд суралцсан.
Янз бүрийн тэнхимээс ирсэн оюутнууд олон санааг дэвшүүлж байсан. Бид 5W2H
аргыг асуудлыг дэвшүүлж, түүнийг шийдэхэд ашиглаж байсан.
Оюутан D
Энэ хичээлийн агуулга нь сонирхолтой байсан. Энэ нь бусад хичээлээс өөр
байсан. Янз бүрийн тэнхимээс ирсэн оюутнууд өөр өөр санааг гаргаж байсан.
Оюутан E
Хэлэлцэх сэдэв маань миний мэргэжилтэй холбоогүй байсан бөгөөд илүү ялгаатай
байсан учраас бид илүү ихийг сурч чадсан. Хичээлийн давуу тал нь бүлгийн
гишүүд нь янз бүрийн тэнхимээс ирсэн учраас танилцуулга хийх санаанд
харилцааны чадвараа сайжруулахад тусалж байсан.
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Оюутан F
Хичээлийн явцад бүгдээрээ хэлэлцэх, санаа бодлоо солилцох цаг хугацаа
хангалттай байсан учраас бусадтай харилцах, эргэн санахад тусалж байсан.
Эдгээр нь бидний цаашдаа бусадтай харилцахад суралцах, өөрийн санаа бодлоо
илэрхийлэхэд ач тустай байлаа. Бусад хичээлүүд ийм төрлийн боломжийг
ховорхон өгч байсан.
Оюутан G
Хамгийн том ялгаа нь багш байлаа. Ахлах сургуульд сурагчид үргэлж багшийн
тайлбарыг сонсдог байлаа. Ялгаатай нь, энэ хичээл оюутнуудад өөрийн санаа
бодлоо илэрхийлж, бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх боломжийг олгож байлаа.
Бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд олон янзын санааг гаргаж байлаа. Багш бидэнтэй
ирээдүйд чиглэсэн өөрийн үзэл бодол, дадлага туршлагаасаа хуваалцаж байлаа.
Оюутан H
Хүүхэд наснаас одоог хүртэл суралцах арга маань сурах бичигт суурилсан байлаа.
Харин энэ хичээлээр оюутнууд чөлөөтэй сурч, хамтдаа хэлэлцэж байлаа. Энэ арга
суралцах дэвшилтэт арга болж, оюутнуудыг хичээл рүүгээ анхаарах, сонсох давуу
талыг авчирлаа.
Оюутан I
Багийн ажиллагааны хамгийн том амжилт нь бүлгийн хэлэлцүүлэг хийх, янз бүрийн
санааг гаргаж авах байлаа. Ирээдүйн коллежийн амьдралд стандарт бус
асуултууд гарч магад. Энэ хичээл бидэнд стандарт бус асуултуудтай асуудлыг
шийдэх олон бүтээлч чанар , шинэчлэлт өөрчлөлтийг өгч чадлаа.
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд харилцаа холбооны инженерийн сургалтанд Погил идэвхтэй
сургалтын аргыг хэрхэн хэрэглэх талаар хийсэн судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэн
дүгнэсэн болно. Харилцаа холбооны инженерийн сургалтын агуулгад онолын
мэдлэг давамгайлсан, аналитик задлан шинжилгээний ажлыг түлхүү багтаасан
байдаг. Уламжлалт сургалтанд идэвхгүй сургалтын арга болох лекцыг ашиглаж
ирсэн явдал нь зөвхөн дүнгийн хойноос хөөцөлдсөн суралцагсдын нэгэн үеийг бий
болгосон байна. Энэ байдал нь тэднийг диплом дээрх онц сайн дүнгээс үл
хамааран ажилгүйчүүдийн эгнээ рүү хөтлөн аваачиж байна. Сургалтын хүссэн үр
дүндээ хүрэхийн тулд дэлхий дахины сурган хүмүүжүүлэгчид төрөл бүрийн
идэвхтэй сургалтын аргыг хэрэглэж байгаа бөгөөд тэдний дотор асуулгад
суурилсан сургалтын арга багтаж байна. Асуулгад суурилсан сургалтын аргад
оюутнуудын шүүмжлэлт сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх, тэд өөрсдөө бие
даан мэдлэг бүтээх боломж олгон тэдэнд туслах чиглүүлсэн асуултуудыг
ашигладаг. Мөн түүнчлэн энэхүү аргыг хэрэглэхийн тулд дараахь зүйлийг анхаарах
шаардлагатай. i) багш тусгайлан боловсрууулсан сургалтын төлөвлөгөө гаргах ii)
сургалтын үр дүнг сайжруулахын тулд өмнөх мэдлэгийг зөв оновчтой дүгнэх iii)
анхлан суралцагсдын танин мэдэхүйн шаардлага хэрэгцээ өсөн нэмэгдэх үед
тохирох арга хэмжээ авахын тулд багш шат дараалсан байдлаар хөндлөнгөөс
оролцоно. Энэхүү өгүүлэлд харилцаа холбооны инженерийн сургалтанд Погил
аргыг хэрхэн хэрэглэж болох талаар, мөн Погил аргад үндэслэн CDIO хөтөлбөрийг
хэрхэн боловсруулж болох талаар авч үзнэ. Мөн өмнөх хэрэглэж байсан сургалтын
хөтөлбөрт багахан өөрчлөлт оруулах замаар CDIO хөтөлбөрийг хэрхэн ашиглаж
болох талаар санал бодлоо солилцох болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO, Погил, заах арга зүй, Мэдлэг Бүтээх,Стандарт2,3 & 5

68

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

1. ОРШИЛ
Бодож сэтгэх-Зохион бүтээх-Хэрэгжүүлэх-Ажиллуулахбуюу CDIO стандарт
(Crawley., 2012) мөн Үр дүнд суурилсан боловсролын стандартыг (OBE) (2013)
дэлхий нийтийн дээд боловсролын байгууллагууд даган мөрдөж байна. Эдгээр
хоёр стандартад идэвхтэй сургалтын аргыг дэмжсэн, оюутнуудын шүүмжлэлт
сэтгэлгээний ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн шинэлэг заах арга зүйг
тодорхойлж өгсөн байна. Анагаах ухаан болон химийн салбарын сургалтанд
хэрэглэгдэх шинэлэг заах арга зүйн талаар олон бүтээл байдаг боловч
инженерийн боловсролын тухайд энэ тал дээр дутагдалтай байгаа нь ажиглагддаг.
Үр дүнд суурилсан сургалтын гол зорилго нь суралцагч төвтэй сургалтыг явуулах
бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийг анх Энэтхэг улсад хэрэгжүүлж эхлэх үед л дээд
сургуулийн профессорууд энэ талаар мэддэг болсон байна. Суралцагч төвтэй
сургалт бий болсоноос хойш TPS, PI болон Z-A гэх мэт олон идэвхтэй сургалтын
аргыг дэлхий нийтээрээ хэрэглэх болсон. Эдгээр идэвхтэй сургалтын аргын гол
зорилго нь оюутнуудыг хичээлд идэвхтэй оролцуулж, тэдний сэтгэхүйн ур
чадварыг хөгжүүлэх явдал юм. CDIO хөтөлбөрийн хувьд инженерийн боловсролыг
практикаар олж авах ба идэвхтэй сургалтын аргаар энэ нь боломжгүй зүйл гэж
үздэг. Өөрөөр хэлбэл, CDIO санаачлага хөтөлбөр нь идэвхтэй сургалтын арга
болон хэрэглээний инженерийн шинжлэх ухаан хоёрын огтлолцол дээр оршиж
байна гэж үзэж болно.
Мөн эдгээрээс гадна дэлхий нийтэд өргөн хэрэглэгдэж байгаа идэвхтэй сургалтын
аргуудад Асуудалд суурилсан арга, (P1BL) (Barrows., 1980 & White., 2007) Төсөлд
суурилсан арга (P2BL) (WeiZhan et al. 2011), мөн асуулгад суурилсан арга ба Погил
сургалтын аргууд багтаж байна. Эдгээр заах арга зүй нь зөвхөн шүүмжлэлт
сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлээд зогсохгүй, практикт тулгарч байгаа бодитой
асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг зааж өгдөг. CDIO ба P1BL нь нэг нэгнийгнээ
үгүйсгэдэггүй бөгөөд харин хоорондоо нийцэн зохицож нэг нэгийгээ нөхөж байдаг.
(Edstrom et al. 2012). Шинэлэг заах арга зүй нь шинэлэг гурван ур чадварыг
хөгжүүлэх гол хэрэгсэл нь болж өгдөг. Үүнд: хувь хүний ур чадвар, бие хүн
хоорондын харилцааны ур чадвар, сүлжээний ур чадвар. Taru & Juha Kontio (2014)
нар шинэлэг заах арга зүйг CDIO-тэй холбож үзсэн байдаг. Хэдийгээр хичээлийн
хөтөлбөрийг өөрчлөлгүйгээр PIBL ба P2BL аргыг хэрэгжүүлнэ гэдэг боломжгүй
зүйл боловч сургалтын зөвхөн 60 хувийг хамардаг Хэлхээний онол гэх мэт
удиртгал хичээлийн дараа сургалтын хөтөлбөрийн төгсгөлд сүлжээний ур
чадварыг эзэмшүүлнэ гэдэг маш хэцүү. Ихэнх тохиолдолд харилцан уялдаатай,
хүчирхэг шинэлэг хөтөлбөрүүдийн мэргэжлийн инженерийн сургалтын агуулгад
төсөлд суурилсан боловсролыг багтаасан байдаг.
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Энэхүү өгүүлэл нь дөрвөн хэсгээс бүрдэх ба нэгдүгээр хэсэгт идэвхтэй сургалтын
аргууд болон Погил аргын тухай өгүүлж CDIO-г идэвхтэй сургалттай харьцуулсан
болно. Харин хоёрдугаар хэсэгт сэдвийг ойлгуулахад чиглэгдсэн даалгаврын
хүснэгтийг хэрхэн боловсруулах тухай тайлбарласан байна. Гуравдугаар хэсэгт
оюутнуудаас авсан шалгалтын дүнд анализ хийж, харин хамгийн сүүлийн хэсэг
CDIO стандарт хөтөлбөрийн ажил болон ирээдүйн чиг хандлагад дүгнэлт гаргасан
байна.
II. ПОГИЛ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮСНЭГТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ
Зөвхөн юуг, тайлбарлах, тодорхойлох, шийдвэрлэх практик дадлага хийж байсан
(хичээл дээр аль хэдийн үзсэн зүйлтэй холбоотой), яагаад гэдэг асуулттай тулгарч
байсан оюутнуудын хувьд (яагаад энэ арга зарим тохиолдолд тохирохгүй вэ) энэ
нь маш хүндрэлтэй байдаг. Энэ тохиолдолд хамгийн гол зорилго бол сургалтын
зорилгод нийцсэн аргаар мэдээллийг ашиглаж сурах, мэдээллээ удаан хугацаагаар
хадгалж сургахын тулд суралцагсдыг удирдан чиглүүлэх явдал юм.(Kirschner et al,
2006, Elliot et al, 2014 & Lawson 1995. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд Погил арга нь
суралцагсдыг сургалтанд татан оролцуулж, уламжлалт лекцын аргыг үгүйсгэдэг.
Шаардлагатай мэдээллийг оюутнуудад Погил сургалтын аргаар дамжуулан хүргэх
ба гэхдээ PBL аргын хувьд ажиглагддаг шиг ажлын санах ойн танин мэдэхүйн үйл
ажиллагааны ачааллыг хэтрүүлдэггүй. Погил аргыг хэрэглэж байгаа үед сургалтын
процессд чиглэсэн сайтар бодож боловсруулсан нарийн бүтэц бүхий
даалгавруудыг оюутнууд гүйцэтгэдэг ба энэ нь оюутнуудыг сургалтанд идэвхтэй
татан оролцуулах гол түлхүүр нь болдог байна.(David., 2003).
Сургалтын материалыг бүрдүүлэхэд дараахь стратегийг баримтална. Хамгийн
эхний алхам бол нийтлэг сургалтын агуулгыг аль болох бага оруулсан байхаар
бодож сургалтын агуулга болон бүтцэд системтэйгээр анализ хийнэ. Дараагийн
алхам бол ямар нэгэн өмнөх сургалт шаардлагатай эсэхийг тогтооно. Хэрвээ
шаардлагатай бол, сургалтын агуулгын туршид өмнөх мэдлэгийн агуулга хамгийн
бага байхаар, мөн энэ нь хэдэн хичээлийн дараа дуусч байхаар төлөвлөж
хичээлийг заана. Гуравдугаар алхам бол өмнөх мэдлэг дээр суурилсан шүүмжлэлт
сэтгэлгээний асуултуудыг бэлдэх ба өмнө заасан агуулгыг маш бага оруулна.
Үүнтэй холбоотойгоор хүндрэлийн түвшингээс хамаарч хоёр өөр төлөвлөгөөг
гаргана. Ойлгуулахын тулд, агуулгыг өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбож өгнө.
Илүү танин мэдэхүйн түвшинд, агуулгын бүр гүнд орсон асуултуудыг бэлдэнэ.
Багшийн удирдлаган дор, группээрээ даалгаврын хүснэгтэнд заасан асуудлуудыг
шийдсэнээр оюутнууд харилцаа холбооны инженерийн үндсэн суурь мэдлэгийг
олж авахад дэмжлэг болно. Мөн түүнээс гадна оюутнуудад ямар нэгэн шинэ
асуудлыг шийдвэрлэх урам зориг өгдөг.
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Погил даалгаврын хүснэгтийг маш няхуур боловсруулах шаардлагатай бөгөөд энэ
нь дөрвөн түвшинтэй байна.(Abraham., 2005) чиг баримжаа, эрэл хайгуул,
ойлголтыг бий болгох, хэрэглэх. Чиг баримжаа олох хэсэгт оюутнуудыг сургалтанд
бэлдэж, тэдэнд сургалтын зорилгыг танилцуулна. Хоёрдугаар шатанд оюутнууд
багшийн бэлдсэн загвар, даалгаварт анализ хийж мэдээллийг судална.
Гуравдугаар шат нь ойлгох үе шат юм. Оюутнууд эрэл хайгуул хийх явцдаа
шүүмжлэлтэйгээр, задлан шинжилгээ хийн бодохоор асуултуудыг тэдэнд өгнө.
Эдгээр асуултуудыг чиглүүлсэн асуултууд, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, түлхүүр
асуултууд гэж нэрлэх бөгөөд оюутнуудыг эрэл хайгуул хийх болон ойлгох үе
шатанд удирдан чиглүүлж өгдөг. Эдгээр алхамуудыг хоёр жишээний хамт үзүүлнэ.
Модуляцыг ойлгуулахад зориулагдсан Погил хүснэгт
Уламжлалт сургалтанд модуляцын тухай ойлголтыг лекцээр, түүний
тодорхойлолтыг өгөх байдлаар оюутнуудад хүргэдэг байсан. Харин Погил
сургалтын аргаар бол загвар болон түүнтэй хамаарал бүхий мэдээллийг нарийн
зохион байгуулалт бүхий чиглүүлсэн асуултын тусламжтайгаар оюутнуудад
хүргэнэ. Модуляцийн тухай ойлголт нь хийсвэр ухагдахуун учраас, түүнийг
ойгуулахын тулд өөр өөр контекстыг ашиглана. Энэ тохиолдолд MATLAB
симуляцыг ашиглаж болно.Гэхдээ сул оюутнуудын хувьд удаан хугацаанд
ойлгосноо хадгалж байхын тулд загвар шаардлагатай. Энэ нь хөдөө орон нутгийн
болон сул оюутнуудад хэлний бэрхшээлээ даван туулж сэдвийг ойлгоход хялбар
болгож өгдөг. Оюутнуудад дүрс болон тэдгээртэй хамааралтай Погил асуултуудыг
өгдөг. Үзүүлэн харуулах материалыг 1а-1f зурагт харуулсан байна.

Зураг 1a Нэг хэвийн синус долгион
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Зураг 1b Жижиг лонхны цуглуулга
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Зураг 1с Өндөр давтамжит синус долгион Зураг 1d Гар тээшний цүнх

Зураг 1е Модуляцлагдсан долгион Зураг 1f Лонхтой цүнх
Хүснэгт 1 Модуляцыг тайлбарлахад зориулагдсан асуултууд
Зурагны
дугаар
1а.

1b-1
1b-2

Асуулт

Боломжит хариулт

Зурагт үзүүлсэн долгионы давтамж нь ямар
вэ? 1с зургаас хамаарч хариулт нь нам
давтамж, өндөр давтамж гэж байж болно.
Зурагт юуг харуулсан байна вэ?
Та эдгээр лонхнуудыг ойрхон болон холын
зайд зөөж авч явж чадах уу? Яагаад?

Нам

1а-2

Жижиг лонхнуудын талаарх ойлголтоо нам
давтамжийн мэдээллийг хол зайд дамжуулах
тухай ойлголттой холбоно уу.

1с-1

1а зурагтай харьцуулахад энэ долгионы
давтамж нь ямар вэ?
Зурагт ямар дүрсийг харуулсан байна вэ?1b
зурагтай харьцуулахад түүний хэмжээ ямар
вэ?

1d-1

Жижиг лонхнууд
Магадгүй ойрхон зайд бол
чадах байх, харин хол зайд
бол зөөвөрлөж чадахгүй. Ийм
жижигхэн олон тусдаа зүйлийг
гараар зөөж авч явах хэцүү
Жижиг олон лонхтой адил,
нам давтамжийн мэдээллийг
холын зайд бус, зөвхөн ойр
зайд дамжуулах боломжтой.
Өндөр давтамж
Энэ бол цүнх, лонхноос том.
Заримдаа бид үүнийг гар
тээшний цүнх гэж нэрлэдэг.
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1е-1
1f-1
1f-2

1е-1

1d-1 зурагны нэрийг 1с зурагтай холбовол
долгионыг юу гэж нэрлэх вэ?
Энэ зураг дээр ямар дүрс байна вэ?
1d болон 1f зургуудын хооронд ямар нэгэн
ялгааг олж харж байна уу? Хэрвээ тийм бол
ямар ялгаатай байна вэ ?
Одоо 1f ба 1е зургуудын хоорондын хамаарлыг
хэлнэ үү

Зөөгч (зөөгч дохио гэх мэт өөр
өөр хариулт байж болно.)
Дотроо лонх хийсэн гэр
тээшний цүнх
Тийм ээ. Дотор нь лонх хийсэн
учраас
цүнхний
хэлбэр
өөрчлөгдсөн байна.
Зөөгч нөм давтамжийн дохиог
зөөх үед, нам давтамжит
долгионтой
холбоотойгоор
зөөгчийн агуурга өөрчлөгдөнө.

III. СУРАЛЦАГСДЫН САНАЛ БОДОЛ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
Погил аргыг ECE Vel Tech Их сургуулийн харилцаа холбооны инженерийн ангийн 2р курсын оюутнуудад орсон хичээлд ашигласан. Сурлагын үзүүлэлт нь 50 хувиас
бага, 95 хувиас их гэх мэт олон янзын түвшиний оюутнууд энэхүү сургалтанд
хамрагдсан. Тийм ч учраас тэдний агуулгыг ойлгох чадвар өөр өөр байна. Энэхүү
группын оюутнуудын 20 хувь нь 50 хувиас дээш үзүүлэлттэй байсан бөгөөд тэдний
дундаж гэж авч үзээд, харин бүх оюутны 30 хувийг дунджаас доогуур гэж ангилсан
байна. Гэхдээ оюутнуудыг ингэж ангилсан тухай тэдэнд мэдэгдээгүй. Погил арга
хэрэглэсэн хичээлийн талаар оюутнуудын санал бодлыг мэдэхийн тулд багц
асуулгыг бэлдсэн байна. Зорилтот асуултууд, тодорхойлолт асуудлтууд гэсэн хоёр
төрлийн асуултуудыг бэлдсэн байна. Оюутнуудыг тодорхойлох асуултанд
хариулахад туслан удирдан чиглүүлэхийн тулд зорилтот асуултуудыг зохиосон.
Эдгээр асуултуудыг 3 ба 4-р хүснэгтэнд харуулсан байна. Асуултанд хариулах
сонирхолгүй байгаа шалтгаанаар оюутнуудын зөвхөн 70 хувь нь тодорхойлох
асуултанд хариулсан бөгөөд зорилтот асуултанд санамсаргүй байдлаар хариулж
байв. Оюутнаас авсан мэдээлэлд анализ хийж үзэхэд хариултын 60-аас дээш
хувийг дундаж болон дунджаас дээш оюутнууд өгсөн байна. Энэхүү мэдээлэлд
дараахь байдлаар анализ хийсэн байна. i) багийн ажиллагаа ii) мэдлэг бүтээх iii)
эцсийн үнэлгээ
Хүснэгт 2 Тодорхойлох асуултууд
Дугаар
1
2
3
4
5
6

Асуултууд
Погил хичээлд хэрэглэсэн өөрөө ойлгоход туслах асуултууд ямар санагдсан бэ?
Та дахиад өөр асуултуудад хариулмаар байна уу? Яагаад?
Цаашдаа Погил хичээлд суумаар байна уу? Шалтгаанаа тайлбарлана уу.
Өмнөх улиралд үзсэн сэдэв болон агуулгыг эргэн санахад юу нь хүндрэлтэй
байсан бэ?
Шалгалтын сэдвийг бэлдэхэд Погил арга таны цагийг хэмнэж чадсан уу?
Погил арга хэрэглсэн хичээлийн юу нь таньд хамгийн их таалагдсан бэ?
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7
8

Погил аргыг хичээлд хэрэглэхэд юуг нь сайжруулахад шаардлагатай гэж бодож
байна вэ?
Та багаар ажиллах дуртай юу? Хэрвээ дургүй бол юу нь таньд хүндрэлтэй
санагдаж байна вэ?
Хүснэгт 3. Зорилтот асуултууд, судалгааны үр дүн

No

Асуултууд

1

Лекцийн аргатай харьцуулахад
Погил
арга
нь
миний
суралцахуйн
үр
дүнг
дээшлүүлэхэд тусалсан
Лекцтэй харьцуулахад Погил
арга намайг асуудлыг илүү гүн
гүнзгий бодоход хүргэсэн
Погил арга намайг мэдэхгүй
асуудлаа шийдвэрлэхэд илүү
өөртөө
итгэлтэй
байхад
тусалсан
Өөрийн асуудал шийдвэрлэх ур
чадвараа дээшлүүлэхэд Погил
арга их үр дүнтэй байсан
Погил арга надад харилцааны
ур
чадвараа
сайжруулахад
тусалсан
Погил
арга
миний
багаар
ажиллах
ур
чадвараа
сайжруулахад тусалсан

2

3

4

5

6

Зөвшөөрч байна
%
70

Шийдээгүй,
хариулаагүй %
25

Зөвшөөрөхгүй
байна %
5

65

25

10

50

30

20

40

30

30

60

40

0

60

40

0

БАГИЙН АЖИЛ
Оюутнуудын хувьд багаар ажиллах илүү сонирхолтой байдаг. Учир нь тэднийг
удирдан заах багш байхгүй, мөн багш болон суралцагсдын унаган хэл өөр өөр
байгаа тохиолдолд тэд хоорондоо өөрсдийн унаган хэлээр ярих нь илүү таатай
байдаг. Багаар суралцах нь сайн боловч үнэлгээний үр дүнд үүнийг тусгаагүй
болно. Бусад багийн гишүүдтэй харилцан ярилцаж байгаа үед дунджаас дээгүүр
оюутан бусдаас түрүүлэн хариулт өгөх хандлагатай байдаг. Иймд оюутнуудыг
эхнээс нь багаар ажиллахад сургах ёстой гэдгийг харуулж байна.
Шалгалт, Үнэлгээ
Их сургуульд дотоод явцын 4 тест, улирлын эцсийн 1 шалгалт авдаг. Сургуулийн
дотоод явцын 4 тестын асуултыг хичээл орсон багш бэлтгэдэг бол харин улирлын
эцсийн шалгалтын асуултыг гадны бусад сургуулийн багш нар тэдэнд өгсөн
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сургалтын хөтөлбөрийн үр дүнд тулгуурлан бэлтгэдэг. Погил арга хэрэглэсэн ангид
сурч байсан оюутнуудын шалгалтын дүнг уг аргыг хэрэглээгүй ангийн оюутнуудын
дүнтэй харьцуулахад илүү сайн үзүүлэлттэй байна. Улирлын эцсийн шалгалтын
үзүүлэлт ч мөн адил байна. Оюутнуудын шалгалтын дүн хүлээж байсан
үзүүлэлтээс өндөр байгаагийн гол шалтгаан нь тэд дотоод явцын 4 тест өгөх үедээ
сайн практик дадал олж авсан явдал юм. Ихэнх тохиолдолд оюутныг дүгнэх
асуултууд сургалтын үр дүнд тулгуурлаагүй, мөн зарим нэг тохиолдолд сургалтын
үр дүнг буруу ойлгосон зэргээс шалтгаалж хүлээж байсан үр дүнд хүрэхгүй доогуур
үзүүлэлттэй байгаа нь ажиглагдаж байна. Жишээ нь, харилцаа холбооны
инженерийн ангид модуляци нь зөвхөн математикийн тэнцэтгэлд хамаардаг бөгөөд
энэ нь хар хайрцагны түвшин дэх модуляци болон модуляцид оролцсон
электроныг дүрсэлдэг. Багш хичээлийн хөтөлбөр, үр дүн болон үнэлгээний
асуултыг боловсруулахдаа шинэлэг сургах үйл ажиллагааны аргыг даган мөрддөг
бол тэнд яг жинхэнэ шалгалт авч үнэлгээ өгөх боломжтой. Гэхдээ сурах бичгийн
дагуу шалгалт авдаг хуучин систем бат бөх оршсоор байгаа энэ үед шинэлэг
сургалтын аргыг нэвтрүүлнэ гэдэг үнэхээр хэцүү байдаг.
Мэдлэг бүтээх
Зорилтот болон тодорхойлолт асуултууд нь мэдлэгт суурилсан байдаг.
Дээрх хүснэгтэнд өгсөн тоо баримтаас харахад ихэнх оюутнууд асуудлыг
хялбархан ойлгож чадаж байгаа боловч тухайн ойлгосон зүйлээ бүгд ижил өндөр
түвшинд хэрэглэж чадахгүй хүндрэлтэй тулгарч байна. Дээрх дундаж ангийн
оюутнууд хүртэл багш тэдэнд мэдлэг өгөхийг хүлээж байгаа нь тэд одоо хүртэл
хэрэглэж ирсэн шалгалтын хэлбэрт хандах хандлагаа өөрчилж чадахгүй
байгаагаас үүдэлтэй. Тийм учраас боловсролын системд ажиллаж байгаа хүн бүр
менежментээс удирдлагууд хүртэл, хичээл зааж байгаа багш болон оюутнууд бүгд
Погил гэх мэт шинэлэг төгөлдөр сургалтын аргыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах нь
зайлшгүй шаардлагатай байна.
Шалгалт, Багаар ажиллах, Мэдлэг бүтээх гэсэн гурван төрлөөр оюутны
санал бодол,мэдлэг ямар байгааг шалгаж болно. Зөвхөн мэдлэгийн түвшин
бусдаас өндөр сайн оюутнууд л багийн бусад гишүүдтэйгээ ярилцалгүйгээр
асуултанд шууд хариулдаг. Оюутнууд хоорондоо маш их өрсөлддөг Энэтхэг гэх мэт
оронд тэднийг багаар ажиллуулах тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Шалгалтын дүнгээс оюутны олж авсан мэдлэгийг харж тодорхойлж болно.
Оюутнууд ихэвчлэн карьерын давтамж ба мэдээллийн дохио хоёрыг хооронд нь
андуурч будилдаг. Харин модуляцад хэрэглэдэг зөөгч карьертай гар цүнхийг
зүйрлүүлж заасан хичээлийг тэд удаан мартахгүй байгаа нь улирлын эцсийн
шалгалтын үр дүнгээс ч мөн тодорхой харагддаг. Бие даасан тусдаа шалгалтын
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системд шинэлэг сургалтын аргыг хэрэглэхэд маш хүндрэлтэй байдаг.
IV. CDIO аргатай хэрхэн холбогдох нь
Энэхүү өгүүлэлд Погил шинэлэг заах арга зүй нь CDIO аргатай хэрхэн холбогдох
талаар авч үзнэ. Тодорхой сургалтын үр дүнд хүрэх зорилго бүхий Үр Дүнд
Суурилсан боловсролтой хэрхэн холбогдож байгааг тогтооход амархан байна.
Харин CDIO нь практикт суурилсан сургалт учраас ажлын байранд ямар байдаг вэ
яг түүнтэй адил бодит орчинг бий болгох шаардлагатай байдаг. Практик дадлага
гэдэг нь P2BL гэсэн үг биш юм. Учир нь оюутнууд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд
оролцдоггүй. Үүний тулд туршилт явуулах сургалтыг ашигладаг ба энэ
политехникийн боловсролтой хэрхэн холбогддог болохыг Claire (2014) тогтоосон.
Өнөөгийн Энэтхэг улсын хувийн их дээд сургуулиуд болон коллежэд энэхүү
туршилт хийх сургалтыг явуулахад хүндрэлтэй байгаа нь дараахь хэдэн хүчин
зүйлээс шалтгаалж байна. i) боловсролын систем өөрөө ийм сургалтын шалгалтыг
авч үнэлгээ өгөх тал дээр хангалттай түвшинд хүрч чадаагүй ii) туршлагатай
боловсон хүчин байхгүй. CDIO хөтөлбөрийг богинохон хугацаанд боловсруулах
боломжгүй учраас, зохиогч зөвхөн өөрийн сонирхлын үүднээс дээд удирдлагын
санаачлагаар CDIO төслийг боловсруулж, сонирхож буй оюутнуудаас анхдагч
маягаар тест авч болох юм. Төслийн боловсруулахад CDIO хөтөлбөрийн зарим
хэсэг (стандарт 3) орж байгаа бөгөөд энэхүү CDIO төсөл нь зохион бүтээх ба
хэрэгжүүлэх (CDI) түвшиндээ хэлэлцэгдэж байна.
Бодож сэтгэх
Бодож сэтгэх шатанд багш инженерийн практикийн агуулгаар инженерийн
боловсролын хөтөлбөрийг зохионо. Үүнтэй холбоотойгоор, харилцаа холбооны
инженерийн боловсролд өмнө нь хэрэглэгдэж байсан сургалтын хөтөлбөр
төлөвлөгөөг дараахь 4 салбар хувааж болно





Харилцаа холбооны инженер
Эмбед систем
Дохион боловсруулалт
VLSI загвар

Судалгаанд оролцохыг хүсч байгаа оюутнууд бүхэл хөтөлбөрийн туршид хамгийн
багадаа хоёр төслийн онолын хичээлийг сонгож болно. Харилцаа холбооны
инженерийн салбарт, Veltech Их сургуулийн хувьд “Бага цэнэгээр ажилладаг олон
нийтийн FMрадио дамжуулагч ба Хүлээн авагч” төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж
байна. Аналог электроник, Хэлхээний онол, Харилцаа холбоо ба Антен хичээлийг
үзсэн ямар ч оюутан энэхүү төсөлд хамрагдаж болно.Оюутнууд ирээдүйд
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хэрэглэгдэх ямар ч дэвшилтэт технологийг ашиглаж болно. Мөн, харилцаа
холбооны хичээлийг эхний улиралд үздэг учраас бүх оюутнууд программ
хангамжийн хэрэглээний багц болон радио хүлээн авагч зохион бүтээхэд
шаардлагатай микропроцессорыг ашиглаж чаддаггүй. Энэхүү төслийн гол зорилго
нь инженерийн төсөл хэрэгжүүлэх явцад тулгардаг зарим бодит хүчин зүйлүүдийг
тодорхойлох, урьдчилан таамаглах, төлөвлөгөө гаргах ур чадварыг хөгжүүлэхэд
оршино. Харин оюутнуудын хувьд дэвшилтэт, технологи, сүлжээ байхгүй
тохиолдолд, сургуулийн шуурхай мэдээг дамжуулах радио өргөн нэвтрүүлгийн
сайн системийг бодож олох шаардлага тавигдана. Edward (2001)-ын
боловсруулсан CDIO хөтөлбөрийн тодорхой зорилгын дагуу (стандарт 2)CDI
төслийн зорилго, Сургалтын үр дүнг тодорхойлсон бөгөөд үүнийг Хүснэгт 4-т
харуулсан байна.
Хүснэгт 4. FM радио долгион дамжуулагч зохион бүтээх сургалтын үр дүн.

№

Сургалтын үр дүн

1

Хичээл дээр олж авсан мэдлэгээ
ажиллагаандаа хэрэглэх
Электрон хэлхээний загвар гаргах, байгуулах, FM
дамжуулагч хийхэд электрон хэлхээний өөр өөр
хсэгүүд хэрхэн хамтд ажиллаж байгааг ойлгох
FM радио хүлээн авагч дамжуулагчийн төслийн
зохион бүтээх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
шиүүмжлэлт
сэтгэлгээ,
бүтээлч,
асуудал
шийдвэрлэх болон туршилтын ур чадвар нь ямар
үүрэг гүйцэтгэж байгааг тхйлбарлах
Модульд суурилсан загвар яагаад шаардлагатай
байгааг, мөн багаар ажиллах нь ямар ашиг тустай
болохыг тайлбарлах,
Зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх явцад гарсан
хүндрэлийг тайлбарлах
Инженерийн
төслийг
хэрэгжүүлэх
явцад
тохиолдох
хүчин
зүйлүүдийг
урьдчилан
таамаглах, төлөвлөх
Зохион бүтээх болон хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
баримтжуулах шаардлагыг тодорхойлох
Тусгай зөвшөөрөлтэй спектр авах FCC дүрэм
журмыг тайлбарлах

2

3

4

5
6

7
8

9

Чанартай, аюулгүй загвар
болохыг ухамсарлан ойлгох

Ур
чадвар,
CDIO
хөтөлбөрийн үр дүн
үйл Техникийн ур чадвар (2.1)

гаргах

нь

Техникийн ур чадвар (4.2,
4.3, 4.4)
Техникийн ур чадвар (2.1,
2.2, 2.3, 2.4)

Хувь
хүн
хоорондын
харилцааны ур чадвар (3.1,
3.2)
Техникийн ур чадвар (2.4,
4.4, 4.5)
Багаар ажиллах ур чадвар
ба Техникийн ур чадвар
(3.1, 3.2, 4.3, 4.4)
Хувь хүний ур чадвар (3.2,
3.3)
Хувь
хүн
хоорондын
харицууны ур чадвар (3.2,
3.3)
чухал Хувь
хүн
хоорондын
харицууны ур чадвар (4.1)
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Туршилтын загварыг зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх (Стандарт 5)
Баг нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага, спектр хуваарилах засгийн газрын хууль
дүрэм, цахилгаан дамжуулалт гэх мэт бодит хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэж
ажиллах ёстой. Загвар зохион бүтээх, инженерийн шийдэлд хүрэхийн тулд ажлын
багийн зүгээс хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг судалж үзэх нь зүйтэй. FM
радио хүлээн авагчийн маш олон янзын загвараар хийж болох ба оюутнууд эдгээр
олон төрлийн загварыг гаргахад суралцах ёстой. Погил аргын нэгэн адил шат тус
бүрд оюутнуудыг чиглүүлэх асуултыг боловсруулах шаардлагатай байдаг. Бодож
сэтгэх шатанд тавигдах асуултууд нь оюутнуудад загвар гаргахын тулд
хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад анализ шинжилгээ хийх боломж олгодог.
Загвар зохион бүтээх шатанд тавигдах асуултууд нь оюутнуудыг тухайн загварт
анализ шинжилгээ хийж, тодорхой нэг загварыг хэрэгжүүлэх шат руу шилжих
бололцоо олгодог.
CDIO хөтөлбөрийг боловсруулах
Хүснэгт 1-д жагсаасан зорилгыг биелүүлэхийн тулд хөтөлбөрийг боловсруулсан
байна. Оюутнууд өмнө үзсэн агуулгаа хэрэглэж чадахгүй, өөр нөхцөлд сайн
гүйцэтгэж байгаа учраас FM дамжуулагч зохион бүтээхэд зайлшгүй шаардлагатай
АЕ, СЕ болон СТ-гийн зарим агуулгыг оруулахаар шийдсэн. Антены хичээл 5-р
улиралд ордог учир үүнийг CDIO хөтөлбөрт дахин давтаж оруулаагүй. CDIO
стандарт тус бүрийн хувьд зохион бүтээх болон практик дадлага туршлага олгох
зайлшгүй шаардлагатай учраас онолын хичээлээр олж авдаг судалгааны үндсэн
мэдлэг ч мөн хэрэгтэй болдог. Хүснэгт 3-д Харилцаа холбооны инженерийн үндсэн
цөм сургалтын үр дүнг харуулсан байна.
Хүснэгт 5. Харилцаа холбооны инженерийн хичээлийн сургалтын үр дүн.

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
4.1
5.1.

Өөр өөр агуургын модуляцын техникийн гүйцэтгэлийн шинж чанарыг харьцуулах
Өгөгдсөн АМ дамжуулагч болон хүлээн авагчийн системийн блок диаграмын АМ
илэрхийллийг гаргах
Тохируулгат радио давтамжийн
хүлээн
авагчтай харьцуулахад
АМ
супергетеродин хүлээн авагч яагаад илүү байгааг тайлбарлах
Өөр өөр өнцгийн модуляцын техникийн гүйцэтгэлийн шинж чанарыг тайлбарлах
Өгөгдсөн АМ дамжуулагч болон хүлээн авагчийн системийн блок диаграмын АМ
илэрхийллийг гаргах
FM супергетеродин хүлээн авагчийн гүйцэтгэл нь яагаад АМ хүлээн авагчийнхаас
өөр байгааг тайлбарлах
Харилцаа холбооны хүлээн авагчийн шуугианы төрлүүдийг хэлэлцэх
Өөр өөр модуляцын систем дэх шуугианыг харьцуулах
Үүсгүүрийн кодлолтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх
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ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүллийн нэгдүгээр хэсэгт Погил хүснэгт гаргах системт аргыг тодорхойлж
өгсөн ба мөн энэ нь оюутнуудын сурлагын дүнд хэрхэн нөлөө үзүүлж байгаа
талаар анализ шинжилгээ хийсэн. Дундаж болон дундаас доогуур түвшиний
оюутнууд шинэлэг заах арга зүйг хэрэглэхийг тийм ч таатай хүлээн авахгүй байна.
Учир нь бие даасан шалгалтын систем хэрэглэх үед тэд хичнээн хичээсэн ч гэсэн
хүссэн дүнгээ авч чадахгүй. Хоёрдугаар хэсэгт, CDI-н тодорхой зорилгод хүрэхийн
тулд CDI төслийг боловсруулсан. CDI төслөөр дамжуулан CDIO хөтөлбөрийг
боловсруулсан. Ахлах курсэд ордог эмбед систем гэх мэт бусад салбарын CDIO
төслийг боловсруулахад мөн энэ аргыг ашиглаж болно. Хөтөлбөр
боловсруулсанаар бүх ажил дуусна гэсэн үг биш юм. Маш сайн шалгалт, үнэлгээ
зайлшгүй шаардлагатай. Хэрэв төслийн үнэлгээний систем нь мөн бие даасан
үнэлгээний систем бол, CDIO үйл ажиллагаа бүхэлдээ сүйрэлд хүрэх болно.
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БРАЗИЛИЙН ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬД CDIO ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН
ЭХНИЙ АЛХАМУУД

A. Rezende, J. Cerqueira, W. Barroso Magno, A. C. Passos
Цэргийн Инженерийн Сургууль, Бразилийн Рио де Жанейро
S. Gunnarsson
Швед улсын Linkoping Их сургуулийн Цахилгааны Инженерийн Салбар
ХУРААНГУЙ
Цэргийн Инженерийн сургууль нь Бразил улсын Рио де Жанейро хотод байрлах
Бразилийн армийн дээд боловсролын байгууллага юм. Бразилийн засгийн газар 3
жил тутамд инженерийн боловсролын бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт үнэлэлт
өгдөг бөгөөд ЦИС нь Бразилийн инженерийн шилдэг сургуулиудын нэг юм.
Хэдийгээр сайн үр дүн үзүүлдэг ч, 2014 оны эцэст боловсролын үйл явцыг
сайжруулах, хөтөлбөрүүдийг дахин шинэчлэх, хувь хүний хөгжил болоод ур
чадварын дэмжих жишиг тогтолцоог бий болгох үүднээс CDIO тогтолцоог сонгон
авсан. Энэ ажил нь ЦИС-д CDIO-ийг хэрэгжүүлэх анхны алхмуудыг харуулах
зорилготой. Үйл явц эхэндээ зөвхөн Механик инженерийн сургалтын хөтөлбөрт
хэрэгжүүлэх бодолтой байсан юм. Гэсэн хэдий ч багш, оюутнуудад зориулсан
анхны семинар зохион байгуулсны дараа тус хөтөлбөрийг дагаж мөрдөх хүсэл
төрсөнөөр бакалаврын арван хөтөлбөрийн дөрөв хөтөлбөрийг оролцуулахаар
шийдвэрлэсэн юм. Эхний алхам нь хамгийн сайн практик дадлагыг хэрэгжүүлэх
хариуцлагатай багийг бүрдүүлэх явдал байсан юм. Энэхүү өөрчлөлтийн үйл явцыг
удирдан чиглүүлэхэд Коттерын тогтолцоог ашиглаж байв. CDIO хөтөлбөрийг
Португал хэл дээр хөрвүүлсэн ба тус хөтөлбөрийг инженерийн боловсролд
зориулсан Бразилийн зохицуулалтын зарим шаардлагуудтай харьцуулан авч үзсэн
бөгөөд цаашид сургалтын хөтөлбөрийг өөрчлөх зөвлөмж болгон ашигласаар
байна. Энэхүү өгүүлэл нь эхний жилийн хөтөлбөрийг загварчлах мөн Бразилийн
бизнесийн нэр хүндтэй сургуулиудтай хамтран энтерпренер сургалт явуулах зэрэг
удирдлагийг өөрчлөх үйл явцыг онцолсон.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO
Initiative,
Implementation,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

CDIO

Syllabus,

CDIO

Standards:
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ТАНИЛЦУУЛГА
Цэргийн инженерийн сургууль нь Рио де Жанейро дахь Бразилийн армийн дээд
боловсрол олгох дээд сургууль юм. Тус сургууль нь Бразилийн инженерийн
боловсролын салбарт анхдагч түүхтэй бөгөөд инженерийн чиглэлээр үндэсний
томоохон төслүүдэд оролцож байсан. Мөн Бразилийн армийн Шинжлэх Ухаан,
Технологийн салбарт ажиллах инженерүүдийг бэлтгэх зорилт тавин, инженер
мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 10 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байна (Зураг 1).
Инженерийн сургалт нь заавал үзэх цуврал хичээлүүд бүхий 10 семестртэй. ЦИС-д
жил бүр ойролцоогоор 100 орчим оюутан элсэн ордог. ЦИС-ийн элсэлтийн шалгалт
нь Бразил улсдаа хамгийн хүнд элсэлтийн шалгалтад тооцогддог. Ихэвчлэн 5
мянган оролцогч математик, физик, химийн суурь мэдлэгийг шаардсан элсэлтийн
шалгалтыг өгдөг. Оюутнуудын ихэнх нь цэрэг (70%)бусад нь энгийн оюутнууд
байдаг. Цэргийн сурагчид Бразилийн зэвсэгт хүчний инженерийн байгууллагуудад
ажиллах ба энгийн сурагчид нь инженерийн чиглэлийн компаниудад орж
ажилладаг.

Зураг 1. ЦИС-ийн бакалаврын сургалт

ЦИС нь инженерийн сургууль болон цэргийн академи зэрэг бусад сургуулиудтай
нэгэн адил юм. Инженерийн сургууль Бразил улсын инженер мэргэжлээр
бакалаврын зэрэг олгох бусад бүх хөтөлбөрүүдийн нэгэн адил Бразилийн засгийн
газраас тогтоосон дүрэм журмыг дагаж мөрдөх ёстой. Цөөн үгээр хэлбэл, бүх
инженерийн бакалаврын хөтөлбөрүүд нь дор хаяж 3600 цагийн сургалт, таван
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жилийн хугацаатай байх ёстой (Бразилийн Засгийн газар, 2002), (Бразилийн
засгийн газар, 2007).Оюутан хичээлийн жилийн хугацаанд 10 семестр буюу 5 жил
суралцсанаар инженер болно. Эхний 4 улирлыг үндсэн жил гэж нэрлэх бөгөөд
бусад 10 хөтөлбөрт ч мөн нэгэн ижил юм. Оюутнууд 4 улирлын дараагаар
инженерийн хөтөлбөрийг сонгодог. Тус хөтөлбөр нь инженерийн боловсролын
3800-4000 цагийн сургалттай. Тооноос үл хамааран сургалтын ихэнх хувь нь
онолын болон олон тооны лекцүүд байдаг. ЦИС-ийн инженерийн боловсролын
чанар нь Бразил улсад хамаатай бөгөөд ENAD баталгаа өгдөг. ENADE нь
бакалаврын оюутны сургалтын явц, хичээлийн жилийн гүйцэтгэл зэргийг тогтоодог
Бразилийн оюутныг дүгнэх үндэсний шалгалт (Бразилийн Засгийн газар, 2017б)
юм. Энэхүү шалгалт нь Үндэсний Дээд Боловсролын Үнэлгээний Системийн
үнэлгээний журмын бөгөөд сургалтын хөтөлбөрийн эхний болон сүүлийн жилд бүх
бакалаврын оюутнуудаас тогтмол авдаг. Инженерийн хөтөлбөрийг гурван жил
тутамд үнэлж, дүгнэх ба эхнийх нь 2005 онд хийгдсэн бөгөөд тус шалгалт нь
сургалтын явцад олж авсан мэдлэг, ур чадварыг тогтоодог.
ЦИС-ийн оюутнууд 2005, 2008, 2011, 2014 онуудад ENADE-аас авсан үндэсний
шалгалтуудад үргэлж сайн үр дүн үзүүлж байсан. ЦИС үр дүнгээрээ үргэлж эхний
байр шалгарч байсан. Жишээлбэл, хамгийн сүүлд 2014 оны ENADE-ийн дүнгээр
ЦИС-ийн 6 инженерийн сургалтын 5 нь эхний байрыг эзэлсэн.
Цэргийн оюутнууд цэргийн академийн инженерийн боловсролоос гадна цэргийн
боловсролтой хамааралтай 1700 гаруй цагийн сургалтад хамрагддаг. Тэдгээр
сургалтуудыг таван жилд хувааж, эхний хоёр жилд нь илүү төвлөрч муралцах ба
Бразилийн армийн чиг шугамтай нийцэж байх ёстой. Зураг 2-т ЦИС-ийн сургалтын
төлөвлөгөөний бүтцийг харуулав.

Зураг 2. Цэргийн инженерийн сургууль дээрх сургалтын төлөвлөгөөний бүтэц
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Бразилийн Шинжлэх Ухаан, Технологийн Системийг өөрчлөх төсөл нь 2012 оноос
эхлэн инновиац болон гурвалсан концепц зэрэг шинэ асуудлуудыг таниулах,
хамруулах, үйл ажиллагааг явуулаад байна. Ингэснээр ЦИС-д инженерийн зүй
тогтлыг шинжлэх ухаан, технологийн шинэ системд хэрхэн авч хэрэгжүүлэх,
системийг хэрхэн сайжруулах талаар санаачлга гаргах боломж бүрдсэн.Үүний
зэрэгцээ сүүлийн жилүүдэд оюутнуудын сэтгэл дундуур байдал нэмэгдсээр байна.
Энэ нь ЦИС сургалтандаа онолын хичээлүүд түлхүү оруулдагтай холбоотой юм.
Тухайлбал өнгөрсөн хугацаанд ЦИС-ийн оюутнуудын практик сургалт илүү
давамгай байсан. Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед боловсрол практик сургалтгүй болж,
ихэнхдээ шинжлэх ухааны үндэслэлд суурилж байгаа нь өнгөцхөн суралцах
хэлбэрээ сургалтыг удирдан явуулж байна.(Elmgren & Henriksson, 2014).
Бразилийн инженерийн зарим сургуулиуд энэ төрлийн санал хүсэлтүүдийг
тодорхой хэмжээнд хүлээн авсан.
2010 онд энэ эрэлтийг нэмэгдүүлсэн ЦИС-ийн хөтөлбөрүүдэд шинэ сургалтыг
оруулав. ЦИС-ийн оюутнууд 4 дэх жилээсээ ЦИС, Бразилийн засгийн газраас
боловсруулсан боловсролын хөтөлбөр болох "Хил хязгааргүй Шинжлэх Ухаан"
олон улсын оюутан солилцооны хөтөлбөрүүдэд оролцож эхэлсэн. Эдгээр
солилцооны хөтөлбөрүүд нь ЦИС-ийн оюутнуудад West Point United State
Academic, Texas Tech, Massachusetts Institute of Technology, Michigan Technological
University, Cambridge University, ParisTech зэрэг инженерийн олон улсын нэр
хүндтэй сургуулиудад 6 сарын турш суралцах боломжийг олгодог. Эдгээр
сургуулиудад суралцаж буй оюутнуудын гүйцэтгэл сайн байсаар байна. Олон
улсын оюутан солилцоогоор явж ирсэн оюутнууд маш санаачлагатай болсон
байдаг ч үүнийгээ өөрийн сургуультай харьцуулж эхэлдэг.
Сургалтын
төлөвлөгөөний бүтэц, заах арга зүй, сургах суралцах арга барил зэргийг
харьцуулснаар суралцагсадын сэтгэл ханамжгүй байдал улам нэмэгддэг.Ингэснээр
сайн үр дүнг үл харгалзан оюутнууд ЦИС-д инженерийн салбарт суралцах арга
барилаа сайжруулахыг эрмэлзэх болсон. Оюутнууд болон Бразилийн армийн
шаардлагуудын үндсэн дээр зарим их сургуулиудад зочилж, боломж бололцоог
судалсаны дараагаар 2014 оны эцэс гэхэд ЦИС-ийн хөтөлбөрт сургалтын арга
барилыг сайжруулах суурь болсон CDIO аргачлалыг нэвтрүүлсэн. CDIO нь ЦИСийн шаардлагад хамгийн сайн тохирох бүтэц юм.
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАГВАР
Нэгдүгээрт, ЦИС-ийн командлагч нь Цэргийн Инженерийн дээд сургуулийг төгссөн
цэргийн ерөнхий инженер албан тушаалтан байна гэдгийг нэмэлтээр оруулна.
ЦИС-ийн командлагч нь ЦИС дахь боловсролын үйл явцыг удирдан чиглүүлэх, их
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сургуулийн ерөнхийлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх чухал үүрэгтэй болохыг сайтар
ойлгох шаардлагтайг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Судалгааны хамгийн эхний асуудлуудын нэг нь тасралтгүй үргэлжлэх байдлыг
орхигдуулахгүйгээр өөрчлөлтийн үйл явцыг хэрхэн удирдах вэ гэсэн асуудал юм.
Боловсон хүчний өөрчлөлт нь өөрчлөлтийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд саад
учруулах боломжгүй. Linkoping (Liu) -ийн их сургуулийн зүгээс Жон Коттер (Kotter,
1995) номыг судлахыг зөвлөсөн. Судалсаны дараагаар өөрчлөлтийн үйл явцыг
удирдахад Жон Коттерийн 8 алхамт загварыг сонгон авахаар шийдвэрлэсэн. Зураг
3-т өөрчлөлтийн 8 алхамыг харуулав.

Зураг 3. Жон Коттерын ЦИС-ийг өөрчлөх найман алхам (Kotter, 2012).
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Зайлшгүй
шаардлагыг
мэдрэх

Өөрчлөлти
йг баттай
болгох

Эвсэл
бүлэг

Нэмэлт
өөрчлөлт
бий болгох

Алсын
хараа бий
болгох

Богино
хугацааны
ялалтыг
тэмдэглэх

Алсын
хараа
холбох
Саадыг
арилгах

Зайлшгүй шаардлагуудыг мэдрэхтэй холбоотой өөрчлөлтийн хэд хэдэн
шалтгаанууд бий. Хамгийн чухал нь оюутан, багш, менежер, удирдлагууд
өөрчлөгдөж, шинэчлэгдэх шаардлагатай байгааг өмнө нь дурьдсан. Энэхүү хамтын
хүчин чармайлт нь өөрчлөлтийн үйл явцын гол хөдөлгөх хүч юм. ЦИС нь
Бразилийн Армийн Шинжлэх ухаан ба Технологийн Системийн хамтын их сургууь
юм. Тиймээс тус сургууль нь хэд хэдэн цэргийн байгууллагуудтай харилцаатай
байдаг. Иймд ЦИС-ийн гишүүд болон цэргийн бусад байгууллагуудын гишүүд
оролцсон эвслийн бүлэг байгуулагдсан юм. Дотоодын түвшинд гишүүд нь үүрэг
хариуцлагаа ухамсарласан, манлайлагч байх ба тэдний ихэнх нь сайн дурынхан
байдаг (Pink, 2011).. Ерөнхийдөө эвслийн бүлгийн гишүүд нь өнөөгийн инженер
мэргэжилтнүүдийн хувийн болон хоорондын харилцааны ур чадварыг хөгжүүлж,
оюутны хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх академик сургалт инженерийн боловсролыг
шилжүүлэх нийтлэг хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой.
"Дизайны сургууль"-ийн стратеги төлөвлөлтөөс гаргасан (Ahlstrand, Lampe,
Mintzberg, 2005) бүтцийг ашиглан манлайллын бүлэглэлийг тодорхойлох нь алсын
хараа байсан. Стратегийн санаачлагыг боловсруулахад дараах зургаан үндсэн үйл
ажиллагааг сегментчилжээ. Үүнд: Инженерийн Боловсрол, Цэргийн Боловсрол,
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Эрүүл мэнд, Аж үйлдвэрийн холбоод болон
бусад Эрдэм Шинжилгээний
Байгууллагууд. Эдгээр талууд бүгд хоорондоо холбоотой, бие биеэсээ
хамааралтай байна. CDIO нь инженерийн боловсролын нэг хэмжүүр бөгөөд
өөрчлөлтийн үйл явцын гол тулгуур нь болно.Холбооны алсын хараа нь нөөц
бололцооны давуу талыг ашиглан хэд хэдэн аргаар төлөвлөгөөг боловсруулж,
амжилттай болсон төлөвлөгөөнүүдийг сонирхсон хүмүүст хүрч ажиллахыг хичээж
байна. ЦИС-ийн командлагч болон эвслийн бүлгийн гишүүд нь лекц, уулзалт,
семинараар дамжуулан алсын харааг түгээж байна. ЦИС-ийн телевизын суваг
танилцуулга видеог боловсруулан нэвтрүүлж,, интернетэд байршуулсан. Мөн тэд
ЦИС-ийн төгсөгчид, багш, оюутнууд, үйлдвэрүүдийн холбоодуудын хамгаалуулах
зөвлөл сурталчилах зорилготой байсан.Алсын хараа холбоо нь тухайн өөрчлөлт
дээр ажиллах хүмүүст урам зориг болж чадах хэдий ч үйл ажиллагааны хувьд тийм
ч хангалттай биш юм. Саадыг арилгах шаардлагатай. ЦИС нь удирдах дээд албан
тушаалд зөв хүмүүсийг томилж, багш, ажилтнуудын мэдлэгийн саад бэрхшээлийг
арилгахад чиглэсэн CDIO-ийн сургалтыг явуулж байна.Өөрчлөлт бүр айдас
болгоомжлолын шалтгаан болдог. Ихэнх хүмүүс эхний үр дүн зохистой байр
сууринд хүргэнэ гэж хүлээж байгаа, эсвэл үгүй ч байж болно. Тиймээс нааштай үр
дүнг олон нийтэд танилцуулна. Жишээ нь: ЦИС CDIO-ийг нэвтрүүлэх талаарх
туршлагаасаа хуваалцахын тулд олон улсын болон үндэсний хэмжээний конгресст
оролцож байсан. Одоог хүртэл манай инженерийн сургалтад оюутнууд татагдсаар
л байгаа. Шинэ өөрчлөлтийг хүлээн авсанаар урам зориг орж, бахархах сэтгэл
төрж байна. Эцэст нь ЦИС-д өөрчлөлт оруулах таатай орчин бий болсон. Амжилт
шинэ санаачлагыг өдөөдөг. Жишээлбэл, шинэ төслүүдийг олж авахын тулд
үйлдвэрүүдтэй нэгдсэн семинаруудыг зохион байгуулж богино хугацааны
дадлагжих сургалтыг явуулах явдал юм.Коммандлагчийн хамгийн дээд талын
зөвлөх болон ЦИС-ийн заах арга зүйн зөвлөлийн гишүүдийн оролцоотойгоор
шийдвэрүүдийг гаргаж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Баримтжуулж, хэвлэн нийтэлж
байгаа бүх санаачлагууд нь байгууллагын үүрэг даалгаварыг харуулна.
ЦЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД CDIO СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ
Инженерийн аравын хөтөлбөрийг оролцуулсан сургалт, семинар зохион байгуулж,
сургуулийн багш нартай уулзаж, ярилцсанаар инженерийн сургалт нь компаниуд
болон Бразилийн армийн өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагуудыг хангахгүй байгаа нь
асуудал гэдгийг олж харсан. Үүнд дараах сэдвүүдийг хэлэлцсэн:





Асар их онолын хичээлүүд. хичээлийн дадлага дутмаг;
Суралцах хүсэл эрмэлзэлгүй байх;
Оюутаны сургалтаас гадуурх үйл ажиллагаа хэт их
Хичээлүүд хоорондоо уялдаа холбоотой байх шаардлагатай,
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Инженерийн дээд боловсролын сурганы чиглэлээр сургалтыг боловсронгуй
болгох ямар нэг заалт байхгүй байна.
Инженерийн мэргэжилтнүүдийн өнөөгийн хэрэгцээ шаардлага-CDIO
Хөтөлбөр (Crawley et al., 2014).

Энэхүү хам сэдэвт CDIO-ийн арга (CDIO Standard 1) нь ирээдүйн ЦИС-ийн
инженерүүд Бразилийн армийн болоод, нийгмийн бодит хэрэгцээг хэрхэн хангаж
чадаж буйгаар инженерчлэлийн ур чадварыг үнэлэх шийдлийг таниулж буй
юм.ЦИС-ийн багш нарт TIME өөрчлөлтүүд болон CDIO концепцуудын хоорондох
уялдаа холбоон дээр суурилан тус сонголтыг хийсэн гэж тайлбарласан ба жишээг
доор үзүүллээ.












Инженерийн боловсрол нь Бодож сэтгэх-Зохион бүтээх-ХэрэгжүүлэхАжиллуулах систем болон бүтээгдэхүүн-CDIO Алсын хараа ба CDIO
Стандарт 1 гэсэн суурь зарчимд тулгуурласан байх ёстой:
Оюутнуудад сайтар-загварчилсан ажил, CDIO Стандарт 4, 5 ба 8загварчлалыг боловсруулах туршилтын хичээлүүд зэрэг илүү академик
түвшинд инженерийн дадлага хийж гүйцэтгэх боломж бий болгох
Багш нарын сургалтыг сайжруулах, сургалтын шинэ арга барилыг
дээшлүүлэх, илүү идэвхтэй сургалтын үйл ажиллагааг явуулахад - CDIO
Стандарт 8, 9, 10-ыг хэрэгжүүлэх;
Онолын мэдлэг болон мэргэжлийн ур чадварыг нэгэн зэрэг олж авах
сургалтын арга барил-CDIO Стандарт 3-ыг багтаасан нэгдсэн сургалтыг
оруулах ;
Хичээлүүдийг загварчлах загвар боловсруулах, сургалтын үр дүнгийн
талаархи шинэчлэлтийг хийж гүйцэтгэх гэх мэт сургалтыг хөтөлбөрийг
шинэчлэхэд CDIO Хөтөлбөр, CDIO стандарт 2, 3, 12 хэрэгжүүлэх(Biggs,
1996).
CDIO хөтөлбөрийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг тодорхойлсон гурвалсан
Helix (Ranga & Etzkowitz, 2013) ба инновацийн талаар ойлголт өгөх

ШИНЭ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БЭЛТГЭХ ЧАДВАР БА УР ЧАДВАРЫГ
ОЛЖ АВАХ
CDIO-ийг авч хэрэгжүүлэх диаграмын (CDIO Initiative, 2017) дагуу дараагийн үе
шат нь инженерийн оюутнууд их сургуулиа төгсөн гарахдаа эзэмшивэл зохих
мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг цогц байдлаар сонгох үе шат бөгөөд энэ нь нэгдсэн
сургалтын хөтөлбөр боловсруулах явдал юм. (CDIO Стандарт 2).Сургалтын
хөтөлбөр боловсруулахад тулгарч буй хүндрэл нь хоорондоо зөрчилдөөнтэй хоёр
шаардлагыг (онолын мэдлэг, хувийн болон хоорондын харилцааны ур чадвар)
нэгтгэх явдал юм Одоогоор Цэргийн инженерийн сургууль оюутнуудад бие
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махбодын сахилга батын мэдлэгийг өргөн хүрээнд таниулж, сахилга батын бат бөх
суурийг тавьж өгдөг. Нөгөө талаас, инженерүүд нь хувийн болон харилцааны ур
чадвартай, бүтээгдэхүүн, үйл явц, системийг хөгжүүлэх ур чадварыг эзэмшсэн байх
ёстой бөгөөд ингэснээр Бразилийн арми, нийгэмд бодит үр ашгийг бий болгохын
тулд багаар ажиллах чадвартай инженерүүдийг бий болгоно.Судалгааны
байгуулага нь Бразилийн Боловсролын тухай хууль, Бразилийн арми, инженерийн
компаниудын боловсруулсан сургалтын үр дүнтэй харьцуулахын тулд Класси
Интернэйшнлийн
2.0-ийг
анхааралтай
судлаж,
сургалтын
хөтөлбөрөө
боловсруулсан. Инженерийн дээд боловсролын суралцах үр дүнг тодорхойлж
байгаа Бразилийн хууль нь инженерийн бакалаврын хөтөлбөрт зориулсан
Үндэсний сургалтын хөтөлбөрийн удирдамж болж өгнө (Бразилийн Засгийн газар,
2002). Инженер болон Агрономын Холбооны Зөвлөл (CONFEA, 1973) нь
инженерчлэлийн компаниудад инженер мэргэжлээр дадлагшуулахын тулд
инженерүүдийн үйл ажиллагаа, чадвар, үүрэг хариуцлагыг зэргийг тодорхой
тогтоож өгчээ.Инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийг Үндэсний Хөтөлбөрийн
Удирдамж (Бразилийн засгийн газар, 2002) болон Инженер болон Агрономын
Холбооны Зөвлөл (CONFEA, 1973) нь инженерийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг
тогтоодог. Ийм байдлаар хүснэгт 1 нь CDIO Хөтөлбөр 2.0 -с санал болгож буй ур
чадвар, мэдлэгтэй Үндэсний удирдамж болон CONFEA-ийн шаардлагуудыг
уялдуулсан
Хүснэгт 1. Бразилын талууд болон CDIO-ийн хөтөлбөр хоорондын чадамжийн харилцан
хамаарал

CONFEA ба Үндэсний Хөтөлбөрийн
Удирдамжаас тогтоосон ур чадвар
Инженерчлэлд математик, шинжлэх
ухаан, технологи, туршилтын мэдлэгийг
ашиглах

CDIO Хөтөлбөр
Сахилга батын мэдлэг ба
шалтгаан

Туршилтыг загварчлах ба удирдан
жолоодох болон үр дүнг тайлбарлах
Инженерчлэлийн төсөл болон
үйлчилгээнүүдийг төлөвлөх, хянах,
боловсронгуй болгох ба зохицуулах
Инженерчлэлийн асуудлуудыг
тодорхойлох, боловсруулах ба
шийдвэрлэх
Шинэ техник, хэрэгслүүдийг ашиглах
болон хөгжүүлэх
Мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг ойлгож,
хэрэгжүүлэх

Хувийн болон мэргэжлийн
ур чадвар ба хандлага

91

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Мэргэжлийн шинэчлэл хийхэд байнгын
хайлт хийх байр сууриа олох
Бичгээр, аман болон график хэлбэрээр
үр дүнтэй харилцах
Олон салбарыг хамарсан багт ажиллах
Бүтээгдэхүүн, үйл явц, системийг
ойлгох, загварчлах, дүн шинжилгээ хийх
Системийн ажиллагаа ба засвар
үйлчилгээг хянах
Инженерийн үйл ажиллагааны нийгэм,
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг
үнэлэх
Инженерийн төслүүдийн эдийн засгийн
үндэслэлийг үнэлэх

Хүмүүсийн хоорондын
харилцааны ур чадвар:
хамтын бүтээл болон
харилцаа
Аж ахуй нэгж, нийгэм,
байгаль орчны нөхцлийг
ойлгох, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, ажиллуулах
систем - инновацийн
процесс

ЦИС-д авч хэлэлцэх өөр нэг чухал тал нь ирээдүйн цэргийн инженер нь Бразилийн
армид зориулагдсан ур чадвартай ба хандлагатай байх явдал юм. Оюутнуудын
далан хувь нь цэрэг тул хүснэгт 2-т ирээдүйн Бразилийн армийн офицер болон
CDIO-ийн хөтөлбөрт шаардлагатай ур чадвар, хандлага хоорондын хамаарлыг
харуулав.
Хүснэгт 2. Бразилийн арми болон CDIO хөтөлбөр хоорондын ур чадварын харилцан
хамаарал

Бразилийн армийн тогтоосон ур чадвар

CDIO хөтөлбөр

Техникийн-мэргэжилтэн

Сахилга батын мэдлэг ба
шалтгаан

Өөрийгөө хөгжүүлэх, ёс суртахууны эр
зориг, сахилга бат, санаачлага, бодит
байдал, шударга, үнэнч, хариуцлагатай
байдал

Хувь хүний болон
мэргэжлийн ур чадвар ба
хандлага

Ухаалаг, найрсаг харилцаа, сэтгэл
хөдлөлийн тогтвортой байдал, харилцаа
холбоо, уян хатан байдал, манлайлал

Шинийг санаачлагч, төслийн менежмент

Хүмүүсийн хоорондын
харилцааны ур чадвар:
хамтын бүтээл ба харилцаа
холбоо
Аж ахуй нэгж, нийгэм,
байгаль орчны нөхцлийг
ойлгох, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, ажиллуулах
систем - инновацийн
процесс

1 ба 2-р хүснэгтэд CDIO-ийн сургалтын хөтөлбөр нь Бразилийн Боловсролын тухай
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хууль, Бразилийн армийн бүх хэрэгцээ шаардлага болон компаниудад инженерийн
дадлага хийх үйл ажиллагаа явуулах (CONFEA шаардлагууд) шаардлагуудыг
хангаж байгааг харуулж байна. CDIO хөтөлбөрийн одоогийн бичиг баримтад орчин
үеийн инженерүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг хамаруулсан тул ЦИС ямар нэгэн
өөрчлөлт хийлгүйгээр CDIO хөтөлбөрийг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм.
Тус анхны шийдвэрийн дараагаар зарим сонирхогч талууд CDIO хөтөлбөрийн
хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх талаар зөвлөлдсөн. ЦИС IME нь батлан хамгаалах
салбарын компаниудтай хамтран семинар зохион байгуулж, төгсөгчид болон
Бразилийн армийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийсэн. Сегментүүд нь бүгд CDIO арга
болон хөтөлбөрт боловсруулсан мэдлэг, ур чадвар, хандлагуудыг авч үзсэн эерэг
жагсаалтыг харуулсан.CDIO хөтөлбөрийн 2.0 хувилбарыг Португал хэл дээр
хөрвүүлээд байгаа бөгөөд нэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах багш нарт
хүргүүлнэ. Төгсгөлд нь ITUE Matrices болон Black Box хэмээх багажийг ашиглах
зорилготой.(Crawley et al., 2014).
CDIO ХЭРЭГЖИЛТЭД ХАМААРАЛТАЙ АЖЛУУД
ЦИС-ийн хоёр профессор Швед улсын Linkoping их сургууль болон KTH-д 6 сарын
хугацаатай CDIO-ийн талаар судалгаа хийж ирээд 2016 оны хавраас CDIO-г
сургуульдаа хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хэрэгжүүлэлтийн үе шатуудын ихэнх нь
Нэвтрүүлэх процессийн диаграм дээр суурилах ба энэ талаар CDIO Санаачлага
вэб хуудасны "Хэрэгжүүлэлт" хэсэгт тайлбарласан болно. Үйл явц анхандаа зөвхөн
Механик Инженерийн хөтөлбөрт CDIO хэрэгжүүлэх бодолтой байсан. Гэсэн хэдий
ч оюутан, багш, ажилчидад зориулан анхны семинарыг зохион байгуулсны
дараагаар бодол санаа өөрчлөгдөж, бакалаврын арван хөтөлбөрийн дөрөвийг
оролцуулахаар шийдвэрлэсэн: Механик ба зэвсгийн инженер, Механик болон
Автомашины инженер, Материалын инженер ба Иргэний инженер.Хэрэгжилтийн
үйл явцыг 2017 онд эхлүүлэн, хичээлийн эхний жилийг өөрчлөн, цаашлаад жил
жилээр 2021 он хүртэл өөрчлөлт хийхээр шийдвэрлэсэн.
2017 онд хичээлийн эхний жилд дараах өөрчлөлтүүдийг хийхээр зориж байна:




Физик, химийн хичээлийг дадлага ба онолын хичээл болгон хуваарилалт
хийх
Инженерийн танилцах хичээлийг бий болгох,
Сургалтын идэвхитэй аргуудыг ашиглан урамшуулах

Мөн дээр нь хичээлийн бүтэц, хөтөлбөрийг хэлэлцэх, идэвхтэй суралцах арга
барилыг эзэмшүүлэх зэрэг шинэ аргуудаар багш нарыг бэлтгэх хэд хэдэн семинар
зохион байгуулах.Нөгөөтэйгүүр, санаачлагыг ЦИС-д түгээх Багш нар
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командлагчаас илүү сайн, давуу талуудыг нь олж харан, зааж буй хичээл дээрээ
өөрчлөлт хийн, тухайн хичээлээ илүү сонирхолтой болгох буюу бусдаас өөр
шинийг бий болгоно. Нэг жишээ нь зарим хичээлүүд дээрээ Flipped Classroom
аргыг ашиглах явдал юм. Энэхүү санаачлага нь суралцагсадын гүйцэтгэл болоод
тэдний сургалцах үнэлэмжийг нэмэгдүүлсэн.Өөр нэгэн туршлага нь шинэ
entreprenership хичээлд PBL ашиглах явдал байсан. Энэ талаар доор товчхон
тайлбарласан.
Problem Based Learning (PBL) ашигласан Entrepreneurship хичээл
2016 оны 2 дугаар улиралд ЦИС болон Getulio Vargas Foundation (FGV) нар
хамтран хоёр сургуулийн багш, оюутнуудын Entrepreneurship сургалтыг явуулсан.
FGV нь улсдаа нэр хүндтэй бизнес, эдийн засгийн Бразилийн үндэсний сургууль
бөгөөд ЦИС-тэй харьцуулахад хэд хэдэн давуу талуудтай. ЦИС-ийн оюутнуудын
хувьд бизнесийн талаар илүү ихийг мэдэх, зах зээлд технологийг хэрхэн ашиглах
талаар ойлголт авах боломжтой. FGV-ийн оюутнууд инженер, технологийн өөр өөр
чиглэлд суралцах боломжтой. Энэ бол ЦИС болон FGV хоорондын одоогийн
түншлэлийн хүрээнд хийгдэж байгаа үйл ажиллагааны нэг юм. Хичээлийг 2 үе
шаттайгаар авч үзсэн. Эхний үе шат нь хурдан хөгжиж буй технологийн шинэ
стартап компани байгуулах чиг хандлага, аргачлал, ач холбогдолын талаар
ойлголтыг өгнө. Тус анги нь ойролцоогоор FGV-ийн бизнесийн мэргэжлийн 40
оюутан, ЦИС-ийн 20 оюутантай өөр өөр сургалтын хөтөлбөртэй оюутнуудаас
бүрдсэн.Багш хичээлийн эхнээс өрсөлдөх профайлтай баг бүрдүүлэхийн тулд
оюутнууддаа үлгэр дуурайл үзүүлсэн. Оюутнууд асуудалд суурилсан сургалт
(PBL) аргачлалын дагуу хичээлд хамрагдсан. Илүү үр дүнтэй байхын тулд
оюутнуудыг 4 группд хувиарласан. Эхний үе шатанд Lean Startup, Бизнесийн
стратеги, Бизнесийн шинэ загварчлал зэрэг сэдвүүдийг хэлэлцсэн. FGV-аар
удирдуулсан энэхүү хичээл нь ЦИС-ийн багш нарын дунд PBL-ийг дэлгэрүүлэх
боломж байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй юм. FGV-аас 2 багш, 6 ЦИСээс багшийн бүрэлдэхүүнтэй багшлах багийг бүрдүүлсэн ба ЦИС-ийн багш нарын
нэг нь ч өмнө нь PBL -ийн талаар ямар нэг туршлаггүй байв. ЦИС-ийн багийнханд
FGV-ийн PBL ангийн үйл явцыг үзэж сонирхох, тус ангийг хэрхэн удирдах талаар
практик дадлага хийх боломж олдсон юм. Энэхүү энтерпренер сургалтанд PBL
анги тус бүр 2 профессортой байв.
Хичээлийн хоёр дахь үе шат нь эхний үе шатанд хэлэлцсэн сэдвүүдийг практикт
хэрэгжүүлэхэд зориулагджээ. Оюутнууд 12 группд хуваагдан, шинэ технологид
суурилсан бизнесийг бий болгох үүрэг даалгаврыг авав. Зарим санааг оюутнуудад
өгсөн хэдий ч тэд өөрсдийн санааг оролцуулах боломжтой юм. Энэ үе шатанд багш
нар бизнесийн хичээл зааж, оюутнууд өөрсдийн төслүүд дээр 8 долоо хоногийн
турш ажилласан. Эцэст нь багууд хөрөнгө оруулагчдад зориулж 5 минутын илтгэл
тавьж, шилдэг бизнесийн загварыг шалгаруулав.Тус сургалт нь багш, оюутнуудын
маш том үр дүнг ирсэн.
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ДҮГНЭЛТ
Энэхүү өгүүллээр Цэргийн инженерийн сургуульд CDIO аргыг хэрэгжүүлэх анхдагч
үйл явцыг харуулав.CDIO-ийг авч хэрэгжүүлж байгаагийн гол зорилго нь Бразилийн
армийн шинжлэх ухаан, технологийн системийг өөрчлөн, оюутнуудын санал бодол,
шаардлагууд дээр тулгуурлан хичээлүүдийг инженерийн дадлага, академик үйл
ажиллагаатайгаар илүү сонирхолтой хэлбэрээр явуулах явдал юм. ЦИС-ийн
инженерийн боловсролыг зохицуулах хууль тогтоомжийн хүрээнд сургуулийн
ерөнхий командлагчын шийдвэрээр Коттерын санал болгосон өөрчлөлтийн
стратегийн 8 алхамыг авч нэвтрүүлэхээр болсон юм.Үүний дараа CDIO-ийн арга
барилыг багш, оюутнуудад түгээн дэлгэрүүлсэн. Үүнээс гадна Бразилийн Засгийн
газар болон Бразилийн армийн хүсэлтээр ур чадварыг харьцуулсан судалгаа
хийгдсэн бөгөөд ЦИС CDIO хөтөлбөрийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж болох юм гэсэн
дүгнэлтэд хүрсэн.Зарим боловсролын байгууллагууд багш, оюутны хооронд
гайхалтай амжилтад хүрэх зорилгоор CDIO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байна.Эцэст
нь, CDIO-ийг хэрэгжүүлэх анхдагч үйл явц нь бүхэлдээ ЦИС-ийн боловсролын
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн гэж үзсэн. CDIO-ийн аргыг их сургуульд хэрэгжүүлэх
нь гайхалтай санаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэгжүүлэлт нь CDIO
стандартын удирдамжид цааш үргэлжлэх болно.
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ИНЖЕНЕРИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ЗОРИУЛСАН ӨӨРИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
Robert W. Brennan, Ronald J. Hugo
Schulich School of Engineering, University of Calgary
ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд, бид коллежийн бакалавр инженерийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн
боловсронгуй болгох зорилгоор төгсөлтийн үнэлгээний нэг хэсэг болгон
боловсруулсан өөрийн үнэлгээний аргын судалгааг авч үзсэн.Энэ судалгааны
зорилго нь хоёр зүйлтэй бөгөөд эхнийх нь бие даасан судалгааны үр дүнгийн
найдвартай байдлыг үнэлэх явдал юм. Хоёрдугаарт, олон жилийн туршид
оюутнуудын өөртөө ашигтай үр нөлөөтэй хандлагыг харьцуулах.Механик
инженерчлэлийн хөтөлбөрийн BSc-ийн зургаан жилийн судалгаагаар хийсэн
судалгааны үр дүндтулгуурлан дараах 2 гол дүгнэлтийг хийв: (1) бие даасан
судалгаа нь төгсөлтийн үнэлгээнийг үнэлэх үнэлгээний найдвартай хэрэгсэл болж
байгаа бөгөөд (2) мэргэжлийн буюу "зөөлөн ур чадвар" -ын хувьд техникийн
шалгуураас илүү үр дүнтэй байх; хэдийгээр зарим талаар сөрөг ойлголттой боловч
эдгээр үр дүн нь сурагчийн хөтөлбөрт хамрагдах цаг хугацаа болон судалгааны
нөхцөл байдалд өгсөн сурлагын амжилтыг хэмжих үр дүнтэй арга болж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Оюутны үнэлгээ; өөрийн үр дүн; магадлан итгэмжлэл; дизайны боловсрол;
байнгын сайжруулалт. Энэ өгүүлэл нь CDIO-inspired үнэлгээний (Стандарт 12)
дээр тулгуурласан.
УДИРТГАЛ
Энэхүү өгүүлэлд,ШулихаИнженерийнСургуулийн тасралтгүй сайжруулах үйл явцад
ашиглах зорилгоор зохиогчийн боловсруулсан өөрийн үр дүнтэй судалгааны
талаар мэдээлсэн. Өөртөө үр дүнтэй байдал гэдэг нь "ирээдүйн нөхцөл байдлыг
удирдахад шаардагдах үйл ажиллагааны курсуудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
чадавхи дахь итгэл үнэмшил" (Bandura, 1995).Өөрийнхөө чадварыг үнэлэх нь
ерөнхийдөө "эзэмшсэн туршлага" (Bandura, 1994) юм. Жишээлбэл, инженерийн
зураг төслийн агуулгын хувьд Carberry et al. (2010) "сургалтыг үр дүнтэйболгох
нөлөө
нь
инженерийн
сургалтынболон
ажлын
дизайны
байнгын
хэрэглээгоролцуулбал илүү үр дүнтэй байх болно"; Тэд инженерийн зураг төслийн
талаархи оюутны урам зоригийг өөрөө өөртөө үр дүнтэй гэж үздэг болохыг
харуулсан. Инженерийн чадварын талаархи бакалавр оюутнуудын мэдлэгийг
97

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

үнэлэхэд инженерийн өөрийн үр ашгийн түвшинг ашиглаж болно гэдгийг сүүлийн
үеийн Mamaril et al (2016) судалгаа харуулсан байдаг.Интерактив суралцах үйл
явцад оюутны бие даасан үр дүнтэй, "туршлагатай" харилцан хамаарлыг
харгалзан үзвэл, өөрөө үр дүнтэй байх нь курсын оюутнуудад зориулсан жинхэнэ
инженерийн туршлагатай байсан эсэх, ялангуяа хэрэв хичээл оюутныгсурах хүсэл
эрмэлзэлд татаж чадсан бол.
Энэ судалгаанд ашигласан бие даасан үр дүнгийн судалгаа нь Канадын
инженерчлэлийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлийн (CEAB) дараах төгсөгчийн
арван хоёр шалгуур (CEAB, 2015 он) дээр төвлөрч байна:
1. Инженерийн мэдлэг олгох 7. Харилцааны ур чадвар
2. Асуудалд шинжилгээ хийх
8. Мэргэжлийн байдал
3. Судалгаа шинжилгээ 9. Нийгмийн инженерийн нөлөөлөл
4. Зохион бүтээх
10. Ёс зүй ба өмч
5. Инженерийн хэрэгсэл ашиглах 11. Эдийн засаг ба төслийн удирдлага
6. Хувь хүний болон багийн ажил 12. Насан туршын сургалт
Эдгээр шалгуурын дагуу Канадын инженерийн хөтөлбөрүүд эдгээр арван хоёр
шалгуураар нийт оюутны төгсөлтийн чанарыг үнэлэхийг шаардах бөгөөд
хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулахын тулд үйл явцыг дагаж мөрдөж байгааг
харуулах шаардлагатай. Инженерийн програм төгсөгчдийн хувьд эдгээр ерөнхий
шалгууруудыг эзэмшсэнийг харуулахын тулд төгсөгч бүр нь "шалгуур бүрийг
харуулахын тулд оюутнуудаас хүлээгдэж буй тодорхой чадваруудыг дүрслэн
тодорхойлсон" шалгуур үзүүлэлт болгон өргөжүүлж байна (CEAB, 2015).Үүний
тулд хүлээгдсэн чанарт хүрсэн эсэхийг тодорхойлох нотолгоо олж авахын зэрэгцээ
хөтөлбөрийн зорилтуудын хүрээнд шалгуур үзүүлэлтүүдийг хүлээн зөвшөөрөх,
түүнчлэн үнэлгээнд хамрагдсан хүмүүст ойлгомжтой байх зэргийг харгалзана
(жишээлбэл, багш, оюутнууд, төгсөгчид).Энэхүү судалгааны ажилд хийсэн үр
дүнгийн судалгаа ньШулихаИнженерийнСургуулийн төгсөлтийн үнэлгээний
аргуудыг ашигладаг хэмжилтийн хэрэгслүүдийн нэг юм. Уг санаа бол төгсөгчдийн
шалгуурыг үнэлэх үйл явцын найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд шалгуур
бүрийн (жишээ нь: хичээлийн үнэлгээ, оюутны судалгаа, ажил олгогчийн судалгаа)
олон нотолгоог өгөх явдал юм. Энэ материалд бид оюутны судалгааны талаар
танилцуулж, сурагчдаас өөрсдийн чадавхидаа хэр итгэлтэй байгааг нь асууж,
CEAB-ийн арван хоёр төгсөлтийн шалгууртай холбоотой олон төрлийнсанал
асуулгыг гүйцэтгэхийгхүссэн.Энэ хэсэгт бид бие даасан судалгааны үр дүнгийн
тоймыг танилцуулж, зургаан жилийн хугацаанд төгсөлтийн үнэлгээний агуулгын
хүрээнд хийсэн судалгаан дээр тулгуурласан туршлагаа орууллаа. Судалгааны
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асуултуудын дотоод тууштай байдлыг бид судалж, МБС-ын олон жилийн туршид
МСҮТ-ийн хөтөлбөрт суралцагчийн үр дүнг үнэлэв.
СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО
Энэ судалгааны зорилго нь хоёр хэсгээс тогтоно: эхнийх нь, CEAB-ийн арван
төгсөлтийн шалгуурын хувьд бие даасан үр дүнгийн судалгааг найдвартай үнэлэх
явдал юм. Судалгаанд хамрагдагсдыг тоог боломжийн их (энэ тохиолдолд 38
асуултанд) байлгахын тулд төгсөгч бүр нь судалгаанд 3-аас 4 хүртэлх
асуултуудтай холбоотой байв.Дипломын шалгуур тус бүрт харьцангуй цөөн тооны
асуулт байгаа хэдий ч судалгаанд хамрагдсан категори (төгсөгчдийн шалгуур) бүр
доторх дотоод уялдаа холбоо байх ёстой: өөрөөр хэлбэл, төгссөн категорийн
асуултын хариултууд нь нэг чиглэлд. Хоёр дахь зорилго нь оюутны бие даасан үр
дүнг олон жилийн туршид, нэг курс (дөрөв дэх жил, дээд түвшний дизайны
сургалт) -тай харьцуулах явдал юм.Өөрөөр хэлбэл, өөрийн үр өгөөж нь өөрийн
чадварын талаархи итгэл үнэмшилтэй холбоотой бөгөөд суралцах туршлагын үеэр
ихэвчлэн бэхждэг. Нэг хөтөлбөрийн олон жилийн туршид үр дүнгийн оноог
харьцуулах нь сурагчдын суралцах туршлагын боломжит зайг тодорхойлох арга
юм.
АРГАЧЛАЛ
Оролцогчид
Бид судалгааг Механик Инженерийн бакалаврын ахлах (дөрөв дэх жил) курсийн
оюутнуудын төгсөлтийн жилд явуулсан. Өөрөөр хэлбэл, судалгааг хиймэл
дагуулын дизайны төгсөх курсийноюутнуудын төгсөлтийн сүүлийн хэсгийн үед
хийсэн. Механик инженерийн чиглэлээр BSc-ийн болон мастерын курс нь хоёр үе
шаттай байдаг(элсэлтийн эхний улиралаастөгсөлтийн улирлын төгсгөл
хүртэл).Оюутнууд нь аж үйлдвэр, эсвэл факультетын дизайны төсөл дээр 4-аас 5
хүртэлх багуудад ажилладаг.Эдгээр төслүүд нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг
тодорхойлох, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, концепци,
нарийвчилсан загвараар баталгаажуулах (жишээ нь: Загварыг загварчлах) зэргийг
багтаасан оюутны баг.Курс заавар нь эхний үед голчлон хийгддэг бөгөөд
бүтээгдэхүүний хөгжлийн процесс (Ulrich and Eppinger, 2015), төслийн менежмент,
эдийн засаг, харилцаа холбоо, багаар ажиллахад гол анхаарлаа хандуулдаг,хоёр
дахь нэр томъёо нь дизайны төслүүдэд оюутны ажлыг бүрэн зориулдаг.
Нийт 271 Канадын инженерүүд (насны дундаж ± стандарт хазайлт = 22.7 ± 1.2,
хүрээ = 18-25 жил), үүнээс 53 нь эмэгтэйчүүд, 218 нь эрэгтэйчүүд байв.
Тодруулбал, төгсөлтийн жилдээ суралцаж буй оюутнууд оролцсон. Судалгааны
ажлыг 2011 оны өвлийн улиралаас, 2016 оны өвөл хүртэлх (2015 оны өвлийн
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улиралд цуглуулсан мэдээ мэдээлэл байхгүй) механик инженерийн босоо
тэнхлэгийн курсын 5 гаруй өргөлийг гүйцэтгэсэн.
СУДАЛГАА
2010 онд ШулихаИнженерийнСургуулид магадлан итгэмжлэх, тасралтгүй
сайжруулалт хийх төгсөлтийн шалгуурыгбаримтлах зорилгоор зохиогчид өөрийн
үр дүнтэй судалгааг боловсруулсан. Судалгаанд "Та одоогийн чадавхидаа хэр
итгэлтэй байна вэ" гэсэн хэлбэрээр 38 асуулт асуусан. Оюутнууд итгэл үнэмшлээ
итгэлтэй үнэлэх шаардлагатай 0% "итгэх итгэлгүй" байхаас 100% -ийг "нийт итгэл
үнэмшил" -ээс (25% -иар) үнэлэх шаардлагатай. Дипломын шалгуур бүр нь CDIOийн хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу боловсруулсан 3-аас 4 асуултын асуултуудтай
холбоотой байв (Crawley et al., 2007) болон CEAB төгсөгчдийн шалгуурууд
(Cloutier, et al., 2010). Жишээ нь, төгсөгчдийн шалгуурыг судлах асуулт 3.1.4,
Та дараахөөрийн чадварт хэр итгэлтэй байдаг вэ:




Таны өгсөн төслийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг цуглуулах, тайлбарлах.
Төлөвлөж буй өөр аргуудыг хооронд нь ялгаж шинжлэх, төслөө хамгийн
сайн сонгох.
Тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд
загвар шийдлийг турших.

Судалгааны бүрэн асуултыг хавсралтад үзүүлэв.
Судалгааг 2011 оны Өвлийн улиралаас 2016 оны өвөл хүртэлх механикийн
инженерүүдийн таван ажилтантай сайн дурын үндсэн дээр гүйцэтгэсэн болно.
Судалгааны төгсгөлд төгсгөлийн хичээлийг танилцуулахдаа "Одоо хүртэл
боловсруулсан инженерийн чадварын судалгаа" гэж тодорхойлсон. Хариулт нь
судалгааны тодорхой нөхцөл байдалд амжилтанд хүрэх чадварыг сурагчдын итгэл
үнэмшилд тусгадаг. Судалгааг Monkey хэрэгсэл ашиглан онлайнаар удирдсан.
Хэдийгээр энэ нь оюутансудалгаанд хэзээ, хаана оролцож байгаатай
холбоотойгоор уян хатан байдлыг хангаж өгсөн хэдий ч онлайнаар удирдах нь
харьцангуй бага оролцооны түвшин 37% -д хүргэсэн.
Статистикийн дүн шинжилгээ
Өмнө нь дурьдсанчлан, энэхүү судалгааны нэг гол зорилго бол CEAB арван
төгсөлтийн шалгуурын арван хоёр агуулгын хүрээнд бие даасан судалгааны
найдвартай байдлыг үнэлэх явдал юм. Судалгааны найдвартай байдлыг
үнэлэхийн тулд Кронбахын альфа коофециентийг бүрэн өгөгдөл дээр тооцоолсон.
Бид Кронбахын альфа коофециентийг ашиглан төгсөгчдийн шалгуур бүрийг
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судалгаанд хамрагдагсдын ангилал тус бүр дэх судалгаануудын хоорондын
хамаарлыг харгалзан шалгуур бүрийг хэмждэг."Дотоод сэтгэл ханамж" нь
сорилтын гол хүчин зүйл болон бүтээлч талыг илэрхийлж байна (Tavokol, Dennick,
2011). Бидний зорилго дагуу, бид төгсөгчдийн шалгуурыг бүлэг бүрт хамаарах
асуултуудын хоорондын уялдаа холбоог сонирхосон. Кронбахын альфа
коофециент найдвартай бол 0-ээс 1 хүртэл утга авдаг. Энэ коэффициентийг
эрэмбэлэх үндсэн дүрмүүд нь: ">=0.9 маш сайн, >=0.8 сайн, >=0.7
тооцсон,>=0.6эргэлцээтэй, >=0.5муу, <0.5 хүлээн зөвшөөрөхгүй "(George and
Mallery, 2003).
Механик инженерийн бүтэцтэй коллежийн таван коллекцоос олж авсан өгөгдлүүд
нь олон жилийн туршид оюутны бие даасан байдал дахь чиг хандлагыг харьцуулах
боломжийг бидэнд олгосон юм. Энэ шинжилгээнд тестийн болон ANOVA загварыг
хослуулсан шинжлэх ухааны ялгаатай байдал, хүйсийн хооронд болон оюутны
бүлгүүдийн хоорондын ялгааг харгалзан үзсэн.
Тодруулбал, судалгаанд хамрагдсан оюутнууд сайн дурын үндсэн дээр хийсэн.
Ихэнх тохиолдолд оюутнууд бүтэн судалгааг хийсэн. Гэсэн хэдий ч бүрэн бус
судалгааны ямар нэг тохиолдлыг дутуу мэдээллүүд гэж үзэн, өгөгдлийн багцаас
хассан.
ҮР ДҮН
Судалгааны найдвартай байдал
Хүснэгт 1-д МБС-ын арван төгсөлтийн шалгуураар 5 механик инженерийн ангийн
бүлэг бүрдүүлэх оюутны бие даасан үр дүнг нэгтгэсэн болно.
Хүснэгт 1. Өөртөө үр дүнтэй судалгааны дотоод үр дүнтэй байдал
Төгсөлтийн байдал

Дундаж
утга

s

1-р зүйлийг
устгасан бол
Кронбахын альфа
кооффициент

1. Мэдлэгт суурилсан инженерчлэл
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.73
Q10. Загварын хэлэлцүүлэгт оролцох техникийн
мэдлэгээ ашиглана уу.

0.77

0.22

0.58

Q11. Шинжлэх ухааны чухал хууль баталсан
туршилтыг тодорхойлох.

0.62

0.27

0.73

Q20. Инженерийн асуудлуудыг тодорхойлох,

0.80

0.20

0.57
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шийдвэрлэхэд математик ашиглах.
2. Асуудлын анализ
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.75
Q1. Дэлхий ертөнцийн асуудлыг шийдэхийн тулд
инженерийн мэдлэг, чадвараа ашиглана уу.

0.75

0.20

0.71

Q16. Ажиллахад хялбар болгохын тулд нарийн
төвөгтэй асуудлыг амжилттай хялбаршуулах
таамаглалыг гаргах.

0.74

0.21

0.67

Q21. Асуудлыг шийдсний дараа тэдгээрийг өөрчлөх
шаардлагатай эсэхийг олж мэдэхийн тулд анхны
таамаглалуудыг үнэл.

0.76

0.18

0.63

3. Судалгаа шинжилгээ
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.75
Q7. Ажиллах таамаглалыг бий болгох, үүнийг турших
стратеги бий болгох.

0.74

0.20

0.79

Q13. Өгөгдөл болон хэрэгцээнд тулгуурласан
дүгнэлт гаргахын тулд мэдээллийг нэгтгэх.

0.78

0.18

0.62

Q14. Өгөгдлийг шинжлэх, тайлбарлах.

0.83

0.19

0.57

4. Зохион бүтээх
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.80
Q24. Тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангаж буй
эсэхийг тодорхойлохын тулд загвар шийдлийг
туршина.

0.77

0.19

0.81

Q28. Таны өгсөн төслийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг
цуглуулах, тайлбарлах.

0.81

0.19

0.81

Q29. Төлөвлөгөөний өөр хувилбаруудын хоорондын
ялгаврыг шинжлэх, таны төсөлд хамгийн сайн
тохирох хувилбарыг сонгох.

0.81

0.18

0.68

5. Инженерийн хэрэгсэл ашиглах
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.79
Q2. Даалгаврыг биелүүлэхийн тулд зохистой
инженерийн арга эсвэл хэрэгслийг ашиглах.

0.76

0.18

0.69

Q6. Техникийн нарийн төвөгтэй даалгаврыг
биелүүлэхийн тулд инженерийн арга барилыг
өөрчлөх буюу сунгах боломжтой.

0.72

0.21

0.65
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Q25. Төрөл бүрийн инженерчлэлийн хэрэгслүүдийн
хязгаарлалтыг тодорхойлж, даалгавраа
биелүүлэхийн тулд хамгийн сайн сонголтыг сонго.

0.71

0.20

0.80

6. Бие даасан болон багийн ажил
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.74
Q3. Багийн гишүүдийг төслийн хувьд хийхээр
тохиролцсон зүйлээ биелүүлэхийн тулд хувийн
амлалт өгөх.

0.79

0.19

0.68

Q8. Багийнхаа давуу болон сул талуудыг эргэн харж,
багийн зүгээс ямар тусламж хэрэгтэй байгааг бусдад
хэлээрэй.

0.78

0.19

0.66

Q12. Теслийн хоёр багийн гишуудэд зерчилдеентэй
санал зевлемжуудийг тэдний ялгааг шийдвэрлэхэд
туслаарай.

0.71

0.21

0.69

Q35. Төсөл эхлэхэд танай багийн гүйцэтгэх үүрэг,
хариуцлагыг бүгдийг нь тодорхойлох хэрэгтэй.

0.75

0.20

0.70

7. Харилцааны чадвар
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.72
Q19. Мэргэжилтнүүдийн бүлэгт тодорхой, зохион
байгуулалттай албан ёсны танилцуулгыг хүргэх.

0.84

0.20

0.66

Q22. Инженерийн сахилга батын албан ёсны
техникийн зургийг тайлбарлах.

0.74

0.25

0.67

Q26. Техникийн нарийн төвөгтэй инженерчлэлийн
зарчмуудыг хамтран ажиллагсдадаа хүргэхийн тулд
төрөл бүрийн бичмэл загварыг ашигла.

0.77

0.22

0.63

Q30. Хамтран ажиллагсдын ойлгож буй загвар
дизайны зургийг бэлтгэ.

0.76

0.25

0.65

8. Мэргэжшил
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.71
Q9. Төсөл дэх олон нийтэд болон олон нийтийн эрх
ашгийг хамгаалахын тулд үйл явцыг таних.

0.76

0.19

0.54

Q15. Таны ажиллаж буй төсөлтэй холбоотой
зохицуулалтын бодлогыг тодорхойлох

0.67

0.24

0.67

Q38. Томоохон инженерийн төслийн хүрээнд өөрийн
мэргэжлийн үүрэг хариуцлагыг таних.

0.81

0.19

0.65

9. Нийгэм, хүрээлэн буй орчны инженерийн нөлөөлөл
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Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.69
Q4. Инженерийн төсөл нь нийгмийн эдийн засаг,
нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хууль эрхзүй,
соёлын талаархи харилцан хамаарлыг тодорхойлно.

0.78

0.19

0.66

Q27. Техникийн, нийгэм, хүрээлэн буй орчны
шалгууруудыг дизайны хувилбаруудын хоорондын
худалдаанаас удирдан чиглүүлэх.

0.76

0.20

0.47

Q34. Төслийн шийдвэр гаргахад тогтвортой байдлын
асуудлыг тусгах.

0.72

0.23

0.65

10. Ёс суртахуун ба тэгш байдал
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.68
Q18. Хэрэв та алдаа хийсэн бол хүлээн зөвшөөр.

0.90

0.18

0.80

Q36. Төсөлд тохиолдох үед ёс зүйн дилеммаа
тодорхойл.

0.81

0.20

0.48

Q37. Асуудал дээр сөрөг байр суурийг шинжлэх,
нотолгоонд үндэслэн дүгнэлт гаргах.

0.82

0.17

0.46

11. Эдийн засаг ба төслийн менежмент
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.71
Q17. Төслийг төсөвт багтаахын тулд төслийн
зардлын менежментийн зарчмыг хэрэгжүүлэх.

0.70

0.25

0.64

Q31. Инженерийн төслийн эрсдэлийг тодорхойлох,
төлөвлөх.

0.72

0.21

0.52

Q33. Төслийн өөр өөр ажлуудыг хийж дуусгах ёстой
үед төслийн зорилтуудыг тогтооход бусадтай
хамтран ажиллах.

0.82

0.18

0.67

12. Насан туршдаа суралцах
Нэгдсэн статистикийн дүн; Кронбахын альфа коофециент = 0.63
Q5. Тодорхой асуудалд ажиллахдаа өөрийн давуу
болон сул талыг таньж мэдээрэй.

0.85

0.16

0.59

Q23. Өөрийн сургалтын хэв маягт тохирсон хамгийн
сайн аргыг олж тогтооно.

0.81

0.19

0.42

Q32. Өөрийн мэдлэг дэх зөрүүг нөхөхийн тулд
техникийн ном зохиол болон бусад мэдээллийн эх
сурвалжийг ашиглана уу.

0.81

0.20

0.58
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Энэ хүснэгтэд үзүүлснээр, өөрийн үр дүнтэй судалгаагаар төгсөлтийн шалгуураас
12 "насан турш суралцах" (α = 0.63) -аас бусад бүх төгсөгчдийн шалгуурыг хүлээн
зөвшөөрөх боломжтой байсан нь эргэлзээтэй байсан юм. Төгсөгчийн дийлэнх
шалгууруудын хувьд судалгаанд тодорхойлсон 3-4 шалгуур нь дотоод уялдаа
холбоог хангахад чиглэгдсэн байх шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч, төгсөгчдийн
шалгуур 3 "судалгаа шинжилгээ ", 10 "ёс зүй ба тэгш байдал" гэсэн бол нэг асуулт
хасагдсан тохиолдолд дотоод сэтгэл ханамж сайжирна. Эдгээр тохиолдолд Q7 (αийн хувьд 3.1.3 өөрчлөлт 0.75 -аас 0.79) ба Q18 (α-ийн хувьд 3.19-ийн өөрчлөлт
0.69-аас 0.80 хүртэл) нь CEAB/ CDIO зураглалын хүрээнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх
ёстой (Cloutier et al 2010) эдгээр төгсөгчдийн шалгууруудын судалгаагаар ерөнхий
найдвартай байдлыг сайжруулахын тулд.Түүнээс гадна, 3.1.12 "амьдралын туршид
суралцах" гэсэн гурван асуултыг эргэн харах хэрэгтэй.
Өөрийн үр дүнтэй хандлага
2011-2016 оны хоорондох 95% итгэх интервалын дундаж оноог дундаж зурагт
үзүүлэв.Дээрх жишээнээс үзэхэд хамгийн өндөр оноо авсан 3 оноо нь төгсөлтийн
дараах шалгуурууд болох 4 “зохион бүтээх”, 10 “ёс зүй ба тэгш байдал”, 12 "насан
туршид суралцах" гэсэн дүгнэлтэд хүрдэг; доод гурван өөрөө өөрийгөө үнэлэх
оноо нь төгсөгчдийн шалгуурыг тодорхойлоход 1 "инженерчлэлийн суурь мэдлэг",
2 "асуудалд дүн шинжилгээ хийх", 5 "инженерийн хэрэгсэл ашиглах" зэрэг
мэдээллүүд байна.Анхны тестийн үр дүнгээс харахад дээд гурван ба доод гурван
төгсөлтийн дараах шалгууруудын ялгаа нь F (11, 251) = 12.19, p <0.01: төгсөлтийн
шалгуурууд 4 (M = 79.6% (M = 83.9%, SD = 12.2%), төгсөлтийн шалгуур 12 (M =
82.1%, SD = 13.8%) төгсөлтийн дараах шалгууруудаас (M = (SD = 18.5%),
төгсөлтийн шалгуур 2 (M = 74.7%, SD = 16.1%), төгсөлтийн шалгуур 5 (M = 73.0%,
SD = 16.5%).
Эрэгтэй, эмэгтэй инженерийн оюутнуудын мэдлэг чадварыг арван хоёр төгсөлтийн
шалгуурыг харгалзан ялгаатай эсэхийг тодорхойлохын тулд бид 5 жилийн
өгөгдлийг ашиглан хосолмол түүвэр тестийг гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнгээс
харахад эрэгтэй оюутнуудын бие даасан байдал нь эмэгтэй оюутнуудаас өндөр
оноо авсан шалгуурууд 2 "асуудлын шинжилгээ" (DM = -9.4%, t (48) = -2.96, p
<0.05), төгсөгч шалгуур 5 инженерийн хэрэгсэл "(DM = -9.5%, t (48) = -2.90, p
<0.05).Төгсөгчдийн шалгуураас хамааран эрэгтэй хүний хувьд үр дүнтэй оноо
авсан сурагчдынхаас өндөр оноо авсан хэдий ч төгсөлтийн шалгуур 10 "ёс зүй ба
тэгш байдал" (DM = 1.7%, t (48) = 0.72, p = ns), төгсөлтийншалгуурууд 2 болон 5 нь
p <0.05 түвшинд ихээхэн ач холбогдолтой байсан.Энэ хандлага нь эмэгтэй
оюутнууд (харьцангуй бага хувь нь 20%) харьцангуй бага хувь эзэлдэг тул энэ
судалгааг эрэгтэй, эмэгтэй хүний үр нөлөөтэй байдлын ялгааг нарийвчлан
судлахын тулд илүү их түүвэрлэлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх сонирхолтой байна.
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Зураг 1. CEAB-ийн төгсөлтийн шалгуур (2011-2016)

Энэ баримт бичгийн эхэнд CEAB-ийн төгсөлтийн шалгууруудын жагсаалтаас
харахад арван хоёр төгсөлтийн шалгуур нь хоёр ангилалд хуваагдана: 6
"техникийн" шалгуур (төгсөгч шалгуур 1-5, 11), 6 "зөөлөн" Мэргэшсэн шалгуурууд
(төгсөгчдийн шалгуурууд 6-10 ба 12).Эдгээр илүү ерөнхий ангиллуудын хоорондох
ялгааг судлахын тулд мэдээллийг ийм аргаар нэгтгэсэн. Туршилтын үр дүнгийн
тестийн үр дүнгээс харахад техникийн төгсөгчдийн шалгуур (M = 75.6%, SD =
14.1%) нь мэргэжлийн ур чадварын төгсөлтийн шалгуурыг эзэмшсэнээс (M =
78.1%, SD = 11.9%), t (250) = -5.38, p <0.01.Техникийн ба мэргэжлийн
аттестатчилалууд дээр эрэгтэй, эмэгтэй оюутнуудтай харьцуулахад статистик ач
холбогдол бүхий ялгаа нь техникийн төгсөгчдийн шалгуурыг илтгэн харуулсан:
эрэгтэй оюутнууд (M = 76.7%, SD = 14.0%) эмэгтэй оюутнуудаас (М = 71.2%, SD =
13.4%), t (250) = 15.7, p <0.05.
Эцэст нь, бие даасан үр дүнгийн оноо нь оюутны бүлэгт бүрээр (жишээлбэл, 20112016 он хүртэлх жил бүр) харьцуулсан болно. Мөн ANOVA үнэлгээний үр дүн нь
ялгаагүй болохыг харуулсан. Энэ хугацаанд механик инженерийн хөтөлбөр эсвэл
элсэлтийн үйл явцадтомоохон өөрчлөлт ороогүй тул энэ нь гайхах зүйл биш.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
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Бакалаврын зэрэг олгох ихэнх инженерчлэлийн техникийн сэдвүүдэд зориулсан
цаг хугацаа харьцангуй их байгаа тул анхны судалгааны үр дүн эсрэг утгатай мэт
ажиглагдсан. Гэвч механик инженерийн мэргэжлээражиллаж буй БШУС нь
инженерингийн бусад хөтөлбөрүүдээс ялгаатай юм. Хөтөлбөрийн агуулга нь
ойролцоогоор 90% -ийг техникийн курс (математик, байгалийн шинжлэх ухаан,
инженерийн ухаан, дизайн гэх мэт). CEAB хөтөлбөрийн агуулгад тавигдах хамгийн
доод шалгуур үзүүлэлтүүд нь эдгээр техникийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн 85% ийг шаарддаг тул энэ нь гайхах зүйл биш.Гэсэн хэдий ч, бие даасан судалгааны үр
дүнгээс үзэхэд техникийн ур чадвар дахь хувийн үр дүнгийн талаарх оюутнуудын
хүлээлт нь мэргэжлийн буюу зөөлөн ур чадварын салбарт хувийн үр дүнгийн
хүлээлтээс доогуур байгааг харуулж байна.Эдгээр үр дүнг ойлгохын тулд
судалгааг хаана, хэзээ, ямар хугацаанд удирдан зохион байгуулж байгаад, мөн үр
дүнтэй байдлын мөн чанарыг судалж үзэх нь чухал юм. Өмнө нь тэмдэглэсэнчлэн,
бие даасан үр дүнгийн судалгааг оюутны хөтөлбөрийн төгсгөлд өөрсдийн худгийн
дизайны хичээлээр гүйцэтгэсэн.Механик инженерийн хөтөлбөрийн BSc-ийн энэ
үед оюутнууд механик инженерчлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн техникийн ур
чадвар дутмаг байхаас үл хамааран инженерийн нарийн төвөгтэй асуудлуудыг
шийдвэрлэхийн тулд эдгээр чадварыг нэгтгэхэд харьцангуй тохь тухтай байх
болно. Гэсэн хэдий ч эдгээр техникийн ур чадварыг сүүлийн долоон нөхцлөөс
инженерийн болон шинжлэх ухааны "академик", салангид хэсгээс бүрдсэн
туршлагаас шилжүүлэн авчрах туршлага багатай байна.Өөрөөр хэлбэл, тэд нэг л
"зөв" хариултгүй нээлттэй, оновчтой техникийн асуудалтай тулгарч, асуудлыг
шийдэхийн тулд "туршилтын-дерритор" -ын түвшинг шаарддаг бөгөөд нэг хүнээр
удирдуулахад хэтэрхий төвөгтэй байдаг. Энэ хөтөлбөрт хүрч болохуйц инженер,
шинжлэх ухааны хичээлүүд дээр тулгарч буй бэрхшээлүүд, төслүүдээс маш их
ялгаатай.Хувийн үр дүнгийн талаарх хүлээлт нь туршлага эзэмших туршлагатай
нягт холбоотой. Бандурагийн (1994) тэмдэглэснээр "амжилтууд нь үр дүнтэй
байдалд итгэх итгэлийг бий болгодог. Энэ нь бүтэлгүйтлийг үгүйсгэдэг. "Гэсэн
хэдий ч, инженер дизайны үйл явц нь давтагдашгүй бөгөөд" алдаагаа хүлээн
зөвшөөрөхийг "(Келли ба Кэлли, 2013) шаарддаг.Үүний үр дүнд, гол загварын
дизайны төсөл дээрээ техникийн ур чадварын хязгаарлалтыг оюутнууд хүлээн
зөвшөөрөх нь гайхмаар зүйл биш юм. Үнэндээ оюутнууд ийм хязгаарлалтыг хүлээн
зөвшөөрдөг: энэ үед шинэхэн суралцагчдаас мэргэжлийн инженерүүдэд дэвшин
суралцахдаа тэд “ухамсартай мэдлэг ур чадвар" -ын түвшинд дэвшсэн "...
мэддэггүй зүйлээ улам бүр ухамсарлаж, улмаар тэд сурах хэрэгтэй зүйлээ олж
авна (Ambrose et al., 2010). Үүнтэй холбоотойгоор оюутнууд "насан туршидаа
суралцах" чадвартай гэдэгт итгэлтэй байна.Өөрийн үр ашигт судалгаа нь
найдвартай үнэлгээний арга хэрэгсэл болж байгаа нь илүү үр дүнтэй болгохыг
цаашид уриалж байна. Үүнд: бидний судалж буй ирээдүйн ажлууд дотоод
шалгууртай холбоотой асуудлыг шийдэх асуултуудыг тавих болно. Ялангуяа
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төгсөгчидтэй холбоотой асуултууд 3 "судалгаа шинжилгээ", 10 "ёс зүй ба тэгш
байдал", 12 "насан туршид суралцах" зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд илүү их
ажлыг хийх шаардлагатай байна. Судалгааны ажлын эхнийх шиг бид CDIO
хичээлийн хөтөлбөрийг ашиглахаар төлөвлөж байна (Crawley нар, 2007). Энэхүү
ажил нь эхлэлийн цэг боллоо. Бид цаашид бусад үнэлгээний (өөрөөр хэлбэл,
хичээлийн үнэлгээ, ажил олгогчдын судалгаа гэх мэт) бие даасан үр дүнгийн
судалгааны үр дүнг шинжлэхэд ашиглана. Энэхүү өгүүлэлт үзүүлсэнчлэн, өөрийгөө
үнэлэх үнэлгээний мөн чанар нь анхнаасаа эсрэг үр дүнтэй үр дүн гарахад
хүргэдэг. Гэхдээ энэ нь оюутны үнэлгээний нэмэлт хэлбэрээс сургах, суралцах
орчны талаар маш их зүйлийг мэдэж болно.
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ХАВСРАЛТ
2011 оны хавар үр дүнтэй судалгаагаар 38 асуултыг жагсаав. Судалгааны
асуултын асуултууд нь "асуултын асуулт" -ын дагуу 2-р баганад харуулсан бодит
асуултын дагуу төгссөн шалгуураар ангилдаг.
Төгсөлтийн
Аттрибут

Судалгааны Та одоогийн чадвартаа хэр итгэлтэй байдаг вэ:
асуулт

3.1.1

10

Загварын хэлэлцүүлэгт оролцох техникийн мэдлэгээ
ашиглана уу.

3.1.1

11

Шинжлэх ухааны чухал хууль баталсан туршилтыг
тодорхойлох.

3.1.1

20

Инженерийн асуудлуудыг тодорхойлох, шийдвэрлэхэд
математик ашиглах.

3.1.2

1

Дэлхий
ертөнцийн
асуудлыг
шийдэхийн
инженерийн мэдлэг, чадвараа ашиглана уу.

3.1.2

16

Ажиллахад хялбар болгохын тулд нарийн төвөгтэй
асуудлыг амжилттай хялбаршуулах таамаглалыг гаргах.

3.1.2

21

Өгөгдлийг шинжлэх, тайлбарлах.

3.1.3

7

Тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангаж буй эсэхийг
тодорхойлохын тулд загвар шийдлийг туршина.

3.1.3

13

Таны өгсөн төслийн хэрэглэгчийн хэрэгцээг цуглуулах,
тайлбарлах.

3.1.3

14

Төлөвлөгөөний өөр хувилбаруудын хоорондын ялгаврыг
шинжлэх, таны төсөлд хамгийн сайн тохирох хувилбарыг
сонгох.

3.1.4

24

Даалгаврыг биелүүлэхийн тулд зохистой инженерийн
арга эсвэл хэрэгслийг ашиглах.

3.1.4

28

Техникийн нарийн төвөгтэй даалгаврыг биелүүлэхийн
тулд инженерийн арга барилыг өөрчлөх буюу сунгах
боломжтой.

3.1.4

29

Төрөл
бүрийн
инженерчлэлийн
хэрэгслүүдийн
хязгаарлалтыг тодорхойлж, даалгавраа биелүүлэхийн
тулд хамгийн сайн сонголтыг сонго.

тулд
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3.1.5

2

Багийн гишүүдийг төслийн хувьд хийхээр тохиролцсон
зүйлээ биелүүлэхийн тулд хувийн амлалт өгөх.

3.1.5

6

Багийнхаа давуу болон сул талуудыг эргэн харж, багийн
зүгээс ямар тусламж хэрэгтэй байгааг бусдад хэлээрэй

3.1.5

25

Төслийн хоёр багийн гишүүдэд хүчтэй, сэтгэл хөдлөлийн
зөрөлдөөнийг шийдвэрлэхэд тусалдаг.

3.1.6

3

Төсөл эхлэхэд танай багийн гүйцэтгэх
хариуцлагыг бүгдийг нь тодорхойлох хэрэгтэй.

үүрэг,

3.1.6

8

Мэргэжилтнүүдийн
бүлэгт
тодорхой,
байгуулалттай албан ёсны танилцуулгыг хүргэх.

зохион

3.1.6

12

Инженерийн сахилга батын албан ёсны техникийн
зургийг тайлбарлах.

6.1.6

35

Техникийн нарийн төвөгтэй инженерчлэлийн зарчмуудыг
хамтран ажиллагсдадаа хүргэхийн тулд төрөл бүрийн
бичмэл загварыг ашигла.

6.1.7

19

Хамтран ажиллагсдын ойлгож буй загвар дизайны
зургийг бэлтгэ.

6.1.7

22

Төсөл дэх олон нийтэд болон олон нийтийн эрх ашгийг
хамгаалахын тулд үйл явцыг таних.

6.1.7

26

Таны ажиллаж буй төсөлтэй холбоотой зохицуулалтын
бодлогыг тодорхойлох.

6.1.7

30

Томоохон инженерийн төслийн хүрээнд
мэргэжлийн үүрэг хариуцлагыг таних.

6.1.8

9

Инженерийн төсөл нь нийгмийн эдийн засаг, нийгэм,
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хууль эрхзүй, соёлын
талаархи харилцан хамаарлыг тодорхойлно.

6.1.8

15

Техникийн, нийгэм, хүрээлэн буй орчны шалгууруудыг
дизайны хувилбаруудын хоорондын худалдаанаас
удирдан чиглүүлэх.

6.1.8

38

Төслийн шийдвэр
асуудлыг тусгах.

3.1.9

4

Хэрэв та алдаа хийсэн бол хүлээн зөвшөөр.

гаргахад

тогтвортой

өөрийн

байдлын
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3.1.9

27

Төсөлд тохиолдох үед ёс зүйн дилеммаа тодорхойл.

3.1.9

34

Асуудал дээр сөрөг байр суурийг шинжлэх, нотолгоонд
үндэслэн дүгнэлт гаргах.

3.1.10

18

Төслийг төсөвт багтаахын тулд төслийн
менежментийн зарчмыг хэрэгжүүлэх.

3.1.10

36

Инженерийн төслийн эрсдэлийг тодорхойлох, төлөвлөх.

3.1.10

37

Төслийн өөр өөр ажлуудыг хийж дуусгах ёстой үед
төслийн зорилтуудыг тогтооход бусадтай хамтран
ажиллах.

3.1.11

17

Тодорхой асуудалд ажиллахдаа өөрийн давуу болон сул
талыг таньж мэдээрэй.

3.1.11

31

Өөрийн сургалтын хэв маягт тохирсон хамгийн сайн
аргыг олж тогтооно.

3.1.11

33

Өөрийн мэдлэг дэх зөрүүг нөхөхийн тулд техникийн ном
зохиол болон бусад мэдээллийн эх сурвалжийг
ашиглана уу.

зардлын

Харилцах зохиогч
Dr. Robert W. Brennan University of Calgary 2500 University Dr. N.W. Calgary, Alberta,
Canada, T2N 1N4 1-403-220-5798 rbrennan@ucalgary.ca
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАГДСАН STEM ӨРСӨЛДӨӨНТ ТОГЛООМООР
ИНЖЕНЕР СЭТГЭЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Natalia Gafurova, Aleksandr Arnautov
Siberian Federal University
Alexey Fedoseev, Yaroslav Fadeev
Moscow Polytechnic University

ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэлд STEM-д суурилсан сургалтыг Металлургийн инженер, Дулааны
инженер болон Гагнуурын инженер мэргэжлүүдийн бакалаврын түвшний
сургалтын хөтөлбөрийн эхний жилд хэрэгжүүлсэн туршлагыг хуваалцсан.
“Инженерчлэлийн багууд (Engineering cluster)”STEM-д суурилсан өрсөлдөөнт
тэмцээнийг Сибирийн Холбооны Их Сургууль болон Москвагийн Политехникийн Их
Сургуулийн хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд2016-2017 оны хичээлийн
жилийн эхний улиралд хэрэгжүүлсэн. Энэ өгүүллээр Их сургуульд суралцах үйл
явцад дасан зохицох чухал үед үзүүлэхSTEM уралдаант тэмцээний үүрэг, ач
холбогдлыг батлан харуулна. Сургалтын агуулгыг хэсэгчлэн загварчлахтай
холбоотой гол гол асуудлуудыг мөн тодорхойлсон. "Инженерчлэлийн багууд "
өрсөлдөөнт тэмцээний үр дүн нь оюутнуудын бие даан суралцах ур чадвар,
салбар хоорондын асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтойг харуулсан.
Үүнээс гадна, энэхүү өрсөөлдөөнт тоглоом инженерчлэлийн асуудлуудыг ойлгоход
байгалийн шинжлэх ухааны практик ач холбогдлыг харуулсан. Ерөнхийдөө, санал
болгож буй сургалтын загвар нь багш, оюутнуудын заах болон сурах уламжлалт
сэтгэлгээг өөрчлөх суурь болж чадна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
STEM, Gamification, Introduction to Engineering, Engineering Thinking, Standards 3, 4,
7
ТАНИЛЦУУЛГА
Хурдацтай өөрчлөгдөн буй нийгэмд инженерүүдийг мэргэжлийн ямар ч асуудал,
даалгаврыг амжилттай шийдэх, гүйцэтгэх чадвартай болгохын тулд боловсрол нь
өөрөө нийгэм болоод технологид одоо тулгарч буй сорилтууд болон
инженерчлэлийн бүхий л асуудлуудтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж шинэчлэгдэх
ёстой (Jeschke, 2016). Дэлхий дахины CDIO Санаачлага нь бодит инженерчлэлийн
бүтээгдэхүүнүүдийгзагварчлах сургалтынзарчимд суурилсан практикт чиглэсэн
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арга барилыг санал болгодог (Crawley нар, 2007).CDIO арга нь боловсролын
талаарх уламжлалт ойлголтыг өөрчилж, идэвхитэй төсөлд суурилсан сургалтруу
шилжүүлж байна.
CDIO-д суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах шатанд зайлшгүй тулгардаг
нэг асуудал нь уламжлалт, түүхэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургах, суралцах үзэл
баримтлал болон боловсролын талаарх багш оюутнуудын нийтлэг тогтсон
хандлагыг өөрчлөх, түүнийг даван гарах асуудал юм.Математик, физик, хими зэрэг
байгалийн суурь шинжлэх ухааны хичээлүүдийг дахин авч үзэх үед зөрчил үүсэх
хамгийн их магадлалтай.Эдгээр салбарууд нь аль ч техникийн боловсролын суурь
бөгөөд инженерийн бүхий л хөтөлбөрүүдэд мөчир (stem) холбоос нь болдог. Гэсэн
хэдий ч,инженерчлэлийн асуудлуудын нарийн төвөгтэй байдлаас болж
байгалийнсуурь шинжлэх ухааны салбаруудын мэдлэг дангаараа орчин үеийн
инженерүүдэд хангалтгүй болж байна (Kamp, 2016). Тиймээс ихэнх тохиолдолд
математик, физик, химийн шинжлэх ухааны уламжлалт онолын горим нь орчин
үеийн инженерчлэлийн боловсролд зориулагдан өөрчлөгдөх шаардлагатай болж
байна.
Сургалтын үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд боловсролын тогтолцоо нь сургалтын
янз бүрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан мэдлэг шилжүүлэх идэвхигүй арга
барилаас туршлагаас мэдлэг олж авах идэвхитэй арга барилруу шилжиж байна
(Стандарт 8). Өрсөлдөөнт тоглоом нь идэвхитэй сургалтын хэлбэр бөгөөд энэ нь
оюутнууд тусгай загварчилсан тоглоомд оролцох байдлаар туршлага, мэдлэг олж
авах зарчимд тулгуурласан.Өрсөлдөөнт тоглоомууд нь сургалтын өндөр ач
холбогдолтой бөгөөд энэ нь тоглоомын зорилгод хүрэх, амжилт гаргах нөхцлийг
олж харах гэсэн оролцогчдын сэтгэл санааны хичээлт оролдлогоос үүдэлтэй
(Hamari нар, 2014). Gamification (хялбарчлах) буюу тоглоомын бус салбарт
тоглоомын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх(Herger, 2014) нь маркетинг, менежмент,
боловсрол гэх мэт салбаруудад түгээмэл үзэгдэл болсон. STEM (Science,
Technology, Engineering, Math)буюу”Шинжлэх ухаан, Технологи, Инженерчлэл,
Математик” гэсэн ухагдахуун нь байгалийн суурь шинжлэх ухааны салбар дах
боловсролын чанарыг сайжруулах болон эдгээр салбаруудад орчин үеийн арга
зүйн механизмыг хөгжүүлэх мөн түүнчлэн сургалтын үйл явцад инженерийн орчинг
бий болгох гэсэн шаардлагуудыг хангахын тулд үүссэн (Gonzalez & Kuenzi, 2012).
Байгалийн суурь шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд болон орчин үеийн
тоглоомын аргуудыг хослуулснаар STEM технологи нь инженерийн хөтөлбөрийн
эхний үе шатуудад онол, практикийг хооронд нь холбож өгдөг.Gamification
(хялбарчлах) үзэгдлийн талаарх шүүмжлэлийг (Fuchs нар, 2014) үл харгалзан
сургалтын үйл ажиллагаанд STEM тоглоомыг хэрэгжүүлэх нь их сургуулийн
сургалтын эхний жилүүдэд тулгарах инженерийн мэргэжлийн асуудлуудтай
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танилцах шат болно (Стандарт 4). STEM тоглоомуудын инженерчлэлийн нөхцөл
ньинженерчлэлийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд байгалийн суурь шинжлэх ухааны
мэдлэгийг хэрэглэх хэрэгцээ, түүний ач холбогдлыг тодруулж өгдөг. Хэрэглээний
салбаруудын олон төрлөөс шалтгаалан хялбарчлах (gamification) үзэгдэл нь
голчлон мэдээллийн технологийг ашиглахад төвлөрдөг.Технологийн чадавхи болон
дижитал тоглоомын хөгжил хоёроос харахад хэдэн арван жилийн туршид оршин
байгаа компьютерийн тоглоомууд нь өнөөдрийн хамгийн нөлөө бүхий мэдээллийн
салбарын нэг болсон байна. Мэдээллийн технологи, мэдээллийн хэрэгсэл болон
компьютер тоглоомууд нь залуучуудын соёлын чухал хэсэг хэвээр байгаа энэ үед
эдгээр хэрэгслүүдийг сургалтанд нэвтрүүлж, үр дүнд нь оюутнуудын сурах
сонирхол, хүсэл эрмэлзэл мөн түүнчлэн сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх
боломжтой. Энэ үзэгдэл нь өнөөгийн залуучуудын мэдээллийг ойлгох, олж авах
тусгай аргатай холбоотой бөгөөд олон тооны судалгаанууд энэ талаар
тайлбарласан байдаг.Ерөнхийдөө, агуулгыг тоон хэлбэрт оруулах нь оюутнуудад
өөрийн гар утас, компьютер гэх мэт төхөөрөмжүүдийг ашиглан суралцах илүү
таатай боломжийг олгодог. Бакалаврын хөтөлбөрийн эхний жилийн суурь
хичээлүүдийн хүрээнд тоглоомын хэлбэрийг ашиглан хичээлийн агуулгыг
залуучуудад зориулж тоон хэлбэрт оруулснаар оюутнуудын сонирхлыг дэмжиж,
байгалийн шинжлэх ухааныг судлах сэтгэлгээг өөрчилж чадна.
“Инженерчлэлийн
ОЙЛГОЛТ

багууд

(Engineering

Cluster)”

–

STEM

ТОГЛООМЫН

Агуулгыг хялбарчлах, орчныг тоон болгох замаар сургалтын үйл явцыг өөрчлөх
зорилготойгоор Москвагийн Политехникийн Их Сургууль“Инженерчлэлийн
багууд”STEM тоглоомыг 1 болон 2 дугаар курсын оюутнуудад зориулан
хөгжүүлсэн. Тоглоом онлайн зах зээлийн загварыг харуулах бөгөөд энэ зах
зээлдоюутнуудын баг өндөр технологийн инженерийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэгч
өрсөлдөгч
компаниуд
болж
оролцоно.
Боловсролын
өнцгөөс
харахад,“Инженерчлэлийн багууд” тоглоом нь бакалаврын хөтөлбөрийнэхний
жилийн түвшингийн физик, хими, математикийн мэдлэгийг ашиглах бөгөөд төсөлд
суурилсан аргаар инженерчлэлийн болон эдийн засгийн ойлголтыгоюутнуудад
өгдөг. Тоглоомд оюутнууд бүтээгдэхүүний чанар, бизнесийн стратегээрээ
бүтээгдэхүүний зах зээл дээр өрсөлдөх ёстой.“Инженерчлэлийн багууд”STEM
тоглоом нь дараах гол шинж чанаруудаар тодорхойлогдоно.


Хэрэглэгчид ээлтэй интерфэйс (User-friendly interface)
Тоглоом нь энгийн бөгөөд орчин үеийн график бүтэцтэй вэбсайт байдлаар
хөгжүүлэгдсэн бөгөөд энд үндсэн элементүүд нь тайлбар(сэтгэгдэл) болон
удирдамжаар хангагдсан байдаг.Тоглоомын механизмтай хурдан танилцахад
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зориулсан сургалтын туслахууд бас байна.
Хөдөлгөөнт байдал болон өөрөө удирдах (Mobility and self-organization)
Вэбсайтад интернетийн холболттой бүхий дижитал төхөөрөмж ашиглан
хэдийд (24/7) чхандах боломжтой бөгөөд оюутнуудад уян хатан төлөвлөлт
хийх боломжийг олгодог.
Бодит бүтээгдэхүүн (Real-life products)
Тоглоомдах бүх бүтээгдэхүүнийг бодит бүтээгдэхүүний тооцооллын
загвараар илэрхийлэх бөгөөд инженерийн бакалаврын хөтөлбөрийнэхний
жилийн түвшинд нийцсэн байна.
Мэдлэгийн нэгдэл (Learning content integration)
Тоглоом дах бүтээгдэхүүн бүр нь байгалийн суурь шинжлэх ухааны
хичээлүүд (физик, хими, математик)-ийнтодорхой нэг асуудлыг үзүүлнэ.
Төрөл болон хүнд байдал (Diversity and difficulty)
Тоглоом дах бүтээгдэхүүнүүд ньөөр хоорондоо харилцан хамааралтай
бөгөөд хүнд хөнгөнөөрөө ангилагддаг: Өндөр түвшний бүтээгдэхүүнүүд нь
харилцан хамаарал бүхий хэд хэдэн бага түвшний бүтээгдэхүүнүүдийг
багтаадаг.Бүтээгдэхүүн бүр нь хэд хэдэн зөв байх магадлалтай шийдлүүдтэй
байна.
Салбар дундын арга барил (Interdisciplinary approach)
Өндөр түвшний бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтэд өөр өөр салбарын өөр өөр
асуудлуудыг хамт нэгэн зэрэг шийдэх шаардлага гарах бөгөөд ингэснээр
оюутнууд инженерчлэлийн нэг асуудлын хүрээнд физик, хими,
математикийн хоорондын уялдаа холбоог тодорхой харж ойлгоно.
Чанарын сайжруулалтын цикл (Quality improvement cycle)
Тоглоомд Deming-ийн PDCA циклийг ашиглах бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүн
бүрийн хувьд төлөвлөлт – загварчлал – туршилт - үйлдвэрлэл (planning–
designing–simulating–production)-ийн давтагдах үйл явц юм.
Зах зээлийн эдийн засаг(Market economy)
Баг бүр өөрийн эдийн засгийн чадамжтай бөгөөд энэ нь хөгжүүлсэн
бүтээгдэхүүнүүдийн чанар, түвшингөөс хамаарна. Тоглоомын зах зээл дээр
багууд бие биетэйгээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулна.
Багийн ажиллагаа (Teamwork)
Тоглоомын үйл явцыг ажиглахад амжилттай тоглох гол түлхүүр нь үр дүнтэй
үүргийн менежменттэй тогтвортой баг болох явдал юм.
Хариуцлага(Responsibility)
Багууд өөрсдийн тоглоомын төсвөө тогтвортой байлгах шаардлагатай
бөгөөд бүтээгдэхүүний шаардлагыг зөв тодорхойлоос эхлээд хамтран
ажиллах бүх үе шатанд чухал шийдвэр гаргах болно
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“Инженерчлэлийн
багууд”
тоглоомын
гол
зарчмыгөндөр
түвшний
бүтээгдэхүүнүүдийн
нэг
болох
“Далавчит
Пуужин
(Winged
Rocket)”ийнүйлдвэрлэлийн циклээр жишээ болгон Зураг 1-т үзүүллээ.Баг Далавчит
Пуужингбүтээхийн тулд пуужингийн хөдөлгүүр болон хурдасгуур хэмжигч гэсэн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг загварчлах шаардлагатай.Дараагаар нь багт хөдөлгүүрийг
үйлдвэрлэхийн тулд тохирох пуужингийн түлш хэрэгтэй болно.
Үйлдвэрлэлийн шат дах бүтээгдэхүүн бүр нь байгалийн суурь шинжлэх ухааны
тодорхой хэсэгт хамаарах ямар нэг асуудлыг хөндөж байдаг.





Пуужингийн түлш - сонгогдсон түлшний нэгдлийн шаталтын халалтын
тооцоо;
Хурдасгуур хэмжигч (Accelerometer) - Hooke-ийн хуулийн хэрэглээ ба
статистик алдааны дүн шинжилгээ;
Пуужингийн хөдөлгүүр - Дулааны систем дэх халалтын тэнцлийн тооцоо;
Далавчит пуужин - Нислэгийн чиглэлийн шинжилгээ

Пуужингийн түлш

Хурдасгуур хэмжигч

Пуужингийн хөдөлгүүр
Физик
Хими
Математик
Далавчит пуужин
Зураг 1. Далавчит Пуужингийн үйлдвэрлэлийн шат

Даалгаврыг гүйцэтгэхийн өмнө, оюутнууд эдгээр асуудлуудын онолыг өөрсдийн
мэдлэгээ ашиглан судлах ёстой. Уламжлалт сургалтаас ялгаатай ньоюутнууд
бүтээгдэхүүний загварчлалын үеэр бодит практик асуудалтай тулгарахдаа онолыг
судалдаг. Тиймээс оюутнууд байгалийн суурь шинжлэх ухаан болон
инженерчлэлийн хоорондын холбоог тодорхой харж, ойлгодог. Зураг 2-т тоглоом
дах бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг харуулав(дэлгэрэнгүй тайлбарыг
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Хавсралт А-с үзнэ үү).

Үйлчлүүлэгч
(Баг)
Үйлчлүүлэгчийн
захиалга

Хөгжүүлэгч
(Баг)
Бүтээгдэхүүн
Шаардлагын
Загварчлал
дүн
шинжилгээ
Үйлдвэрлэл

Туршилт

Санхүүжилт
Зураг 2. Тоглоом дах бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг

STEM ТОГЛООМЫГ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ НЭГТГЭХ НЬ: ХАМТАРСАН
ТУРШЛАГА
"Инженерчлэлийн багууд" тоглоом нь 1-р курсын оюутнуудад инженерчлэлийн
нөхцөл байдлыг мэдрүүлэх практик дадлагыг бий болгох онцгой боломжийг санал
болгодог. Гэсэн хэдий ч, энэхүү тоглоомыг сургалтын хөтөлбөрт нэгтгэхээс эхлээд
нарийн төлөвлөлт хийх шаардлага гардаг. Энэ бүлэгт, CDIO-д суурилсан 3
бакалаврын хөтөлбөрүүдэд “Инженерчлэлийн багууд” тоглоомыг нэвтрүүлэх
Москвагийн Политехникийн Их Сургууль (МПИС) болон Сибирийн Холбооны Их
Сургууль (СХИС) хоорондын хамтын ажиллагааны туршлагаас хуваалцана.
CDIO Стандарт 5-ын дагуу“Инженерчлэлийн багууд” тэмцээнийг 1-р семестрт
заагддаг Инженерийн удиртгал хичээлийн нэг модуль болгож зохион байгуулсан.
Модуль сургалтын ажлын ачааллыг 8 долоо хоногт багтаасан бөгөөд үүнд
танхимын сургалт, тусгай арга хэмжээ, бие даан суралцах цаг зэргийг багтаасан.
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Хөгжүүлэлт
болон туршилт

Далавчит
пуужин

Төлөвлөлтийн
шат ~ 1 жил

Эхлэх
шат 1д.х

Үйл ажиллагааг
эхлүүлэх
Онцгой үйл явдал

Усан доорх
өрөмдлөгийн платформ

Дүгнэлт болон
санал хүсэлт
Төгсгөлийн
шат 1 д.х

Үндсэн тэмцээний шат
6 долоо хоног (д.х)
Тээврийн
онгоц

Хиймэл
дагуул

Шагналын
ёслол

Бий болсон тоглоомын бүтээгдэхүүнүүд

Зураг 3. “Инженерчлэлийн багууд” тэмцээний цаг хугацааны дараалал

Ажилтнуудыг сургах семинар болон сургалтын хөтөлбөрийн боловсруулалтаас
эхлээд үр дүнгийн үнэлгээ болон шагнал гардуулах ёслол хүртэлх модулийн
бүтцийг МПИС болон СХИС-уудын 1 жилийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
урьдчилан хөгжүүлсэн. Их сургуулиудын хамтын ажиллагааны гол зорилгыг
Хавсралт Б-д тайлбарлан оруулсан.
“Инженерчлэлийн багууд”STEM тэмцээн нь боловсролын үйл ажиллагааны
үүднээс 3 дэд үйл явцад хуваагдана.
1. Тэмцээний үйл явц
 Сургалтын модулийн үргэлжлэх нийт хугацаа нь 8 долоо хоног бөгөөд
үүний сүүлийн 7 хоног нь тэмцээний дүгнэлт, шагнал гардуулах ёслол
болон санал хүсэлтийн үйл ажиллагаанд зориулагдсан.
 Үндсэн “Багуудыг сургах явц (Cluster session)” нь Инженерийн
удиртгал хичээлийн (Долоо хоногт 2 хичээл) нэг хэсэг байхаар зохион
байгуулагдсан.
 Нэмэлт “Cluster session” нь оюутнуудын хүсэлтээр явагдана.
 Тусгай "Алдааг олж засварлах хэсгүүд(Troubleshooting session)" долоо
хоног тутам
 Нийт танхимын сургалтын цаг болон бие даан суралцах цагийн
харьцаа нь ойролцоогоор 40% : 60%
2. Тэмцээний дэмжлэг
 Танхимын сургалтанд Инженерийн удиртгал хичээлийн багшлах
бүрэлдэхүүн дэмжлэг үзүүлнэ.
 Физик, хими, математикийн багш нарын сургалт
 Ахлах курсын оюутнуудын дэмжлэг (сургагч оюутан) – тэмцээнд дасан
зохицох, стратеги хөгжүүлэлт болон баг бүрдүүлэхэд зөвлөх, заах
 Оюутнуудын хүсэлтээр “Байгалийн ухааны хичээлүүд”
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Вэбсайтын 24/7 цагийн алдааны мэдээлэлд зориулсан техникийн
дэмжлэг
3. Тэмцээний менежмент
Зохион байгуулагчдад
 Вэбсайтын үйл ажиллагааны хяналт
 Тоглоомын үйл явц болон үйл ажиллагаанд суурилсан бүтээгдэхүүн
захиалах сан
 Багшлах бүрэлдэхүүнтэй уулзах тогтмол уулзалтууд
 Суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээ
 Санал хүсэлт цуглуулах
Багшлах бүрэлдэхүүнд





Багийн ажиллагааны хяналт, багийн тогтвортой байдал
Тэмцээний дүрмийн зөрчлийн хяналт болон ёс зүйн асуудлууд
Дэвшил багатай багуудыг дэмжих
Маргаан шийдвэрлэх

ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2016 оны 1-р улирлын CDIO-д суурилсан бакалаврын хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлсэн
"Инженерчлэлийн багууд"STEM тэмцээний үр дүн нь оюутнуудад сургалтын
өвөрмөц туршлагыг олгох бөгөөд үүнд боловсролын үйл ажиллагааны бүх
оролцогч талууд бүгд биечлэн оролцсон явдал юм. Тэмцээний платформоос
цуглуулсан цогц статистик мэдээлэл нь оюутнуудынбүтээсэн бүтээгдэхүүний тоо,
чанарын хувьд эерэг өөрчлөлт буйг харуулсан (Зураг 4a).Энэ график нь тэмцээний
үеэр танилцуулсан бүтээгдэхүүн бүрийн чанар болон бүтээгдэхүүнийг бий болгож
чадсан багуудын тоог харуулна. Бүтээгдэхүүний дундаж чанар өссөн үзүүлэлт нь
оюутнуудын тэмцээний механизмд болон тэмцээний явцад суралцах шаардлагад
хурдан дасан зохицсон чадвараар тайлбарлагдана. Тэмцээнийхүнд даалгавар нь
амжилттай тоглогчдын тоог аажмаар бууруулсан үр дүн гарсан. Гэсэн хэдий ч
энэхүү сургалтын хэлбэр нь сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулах чадвартай
хүчтэй, тогтвортой оюутнуудын 6 багийг бий болгосон нь харагдаж байна.Санал
асуулгын үр дүнгээс харахад оюутнууд практикт чиглэсэн сургалтанд эерэг
хандлагатай байгаа нь харагдсан бөгөөд инженерчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх нь
оюутнуудын байгалийн суурь шинжлэх ухааныг сонирхох сонирхлыг нэмэгдүүлсэн
байна (Зураг 4b).
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Бүтэ
эгдэх
үүни
й
дунд
аж
чана
р, %
Үгүй
Тэмцээний явц, долоо хоногоор

(a) Оюутны багийн үр дүнгийн үнэлгээ

Мэдээж

Тэмцээний инженерийн агуулга нь
таны байгалийн суурь шинжлэх ухааны
ойлголтонд нөлөөлсөн үү?
(b) Оюутнуудын судалгааны үр дүн

Зураг 3. Тэмцээний статистик үзүүлэлт болон санал асуулгын үр дүн

“Инженерчлэлийн багууд” тэмцээний тоон үзүүлэлт:







Инженерийн 3 хөтөлбөрийн нийт 120 оюутан 29 багийг бүрдүүлсэн;
Тэмцээнд нийт 17 боломжит бүтээгдэхүүний загвараас 15 бүтээгдэхүүнийг
бий болгосон бөгөөд дундаж чанарын үзүүлэлт нь 67%;
29 багаас хамгийн их буюу 15 бүтээгдэхүүний загварыг шийдэж чадсан 7 баг
байсан;
Бий болгосон бүтээгдэхүүний нийт тоо нь 3000 гаруй
Оюутнуудын 50-иас дээш хувь нь өдөр бүр 2-4 цагийг "Инженерчлэлийн
багууд" -д зарцуулсан;
Сургагчдад зориулсан семинарууд нийт 30 цаггаруй болсон.

Сургалтын үр дүнтэй байдал:





Оюутнууд бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн асуудлыг амжилттай шийдсэн
тохиолдолд өндөр түвшний бүтээгдэхүүнийг бий болгох боломжтой;
Өндөр түвшний бүтээгдэхүүнийг бий болгоход зарцуулсан дундаж хугацаа
аажмаар буурсан (эхний бүтээгдэхүүнд 14 хоног зарцуулсан бол, хоёр дах
бүтээгдэхүүнд 10 хоног, 3 болон 4 дэх бүтээгдэхүүнд долоо хоног). Энэ нь
оюутнуудын нарийн нийлмэл бүтээгдэхүүнд дүн шинжилгээ хийх болон
салбар дундын асуудлуудыг шийдвэрлэх ур чадвар дээшилснийг харуулж
байна.
Ихэнх оюутнууд нарийн төвөгтэй, эргэлзээтэй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
амжилттай ажилласан. (туслах материалууд болон техникийн удирдамжууд
нь ямар нэг зааварчилгаа юм уу алгоритмаар хангаагүй);
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Оюутнууд инженерийн мэргэжлийн асуудлуудтай танилцаж, тэдгээрийг
шийдвэрлэхийн тулд төслийн арга барилыг ашиглах;
Тэмцээн нь цагийн хуваарьт баригдахгүй сургалтын үйл явцыг бий болгосон
бөгөөд багш, оюутнууд хоёулангийнх нь хувьд заах-сурах онцгой туршлагыг
өгч, багш оюутнуудын дунд урт хугацааны харилцаа холбоог үүсгэсэн.

STEM тоглоом (тэмцээн)-г сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд санал
болгосон арга барил нь нарийн төлөвлөлт болон сургалтын хөтөлбөрийн
нэгтгэлээс шалтгаалан чухал үр дүнд хүрэх боломжийг олгодог. STEM сургалтын
СХИС-ийн өмнөх туршлага нь оюутнуудын сонголтонд тулгуурлаж байсан бөгөөд
идэвхижүүлэлтийн систем болон тоглоомын үйл явцыг дэмжих дэмжлэгээр
дутагдаж байсан. Энэхүү эхний оролдого нь оюутнууд тоглоомыг үл тоомсорлох,
илүү чухал хичээлүүдэд анхаарлаа хандуулах зэрэг сөрөг үр дүнг гаргасан. Харин
багш нарын идэвхитэй дэмжлэг нь “Инженерчлэлийн багууд” тоглоомыг
оюутнуудын хувьд хамгийн чухал сургалтын арга хэмжээ болгож чадсан бөгөөд
оюутнуудын суралцах чармайлт болон инженерийн мэргэжлийг сонирхох
сонирхлыг огцом өсгөсөн. МПИС болон СХИС-аас авсан үр дүнд дүгнэлт хийхэд
STEM тоглоомыг сургалтын эхний жилд хэрэгжүүлэх боломж нь доорх байдлаар
тодорхойлогдсон:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Төслийн үйл ажиллагааг аль болох эхний үе шатанд оюутнуудад таниулах
хэрэгцээ шаардлага (Сургалтын төлөвлөгөө 2.1)
Байгалийн суурь шинжлэх ухааны талаарх оюутнуудын эерэгхандлага
(Сургалтын төлөвлөгөө 1.1)
Мэргэжилтэнд чиглэсэн тоглоомын асуудлууд нь мэдлэгийн нэгдмэл хэрэглээ,
байгалийн суурь шинжлэх ухааныг ашиглах арга барил болон чадваруудыг
шаарддаг. (Стандарт 3)
Орчин үеийн оюутнуудад зориулсан боловсролын хэлбэр нь сургалтын үйл
ажиллагааг анги танхимаас гаргаж идэвхитэй болгосон
Тоглоомын асуудлуудыг шийдэхийн тулд багийнажиллагааг ашиглах
Бүтээгдэхүүний чанарт оюутны үүрэг хариуцлага нөлөөлөх талаарх сургалт
Бүтээгдэхүүнийг амьдралын мөчлөг бүхий цогц систем гэж харахоюутнуудын
инженерчлэлийн алсын харааг дэмжих (Сургалтын төлөвлөгөө 2.3)

ДҮГНЭЛТ
СХИС-ийн бакалаврын түвшний 1-р курсын оюутнуудад зориулсан STEM
технологийн хэрэгжүүлэлт нь байгалийн суурь шинжлэх ухааны агуулгын хүрээнд
инженерийн орчинг бий болгох боломж байгааг харуулсан."Инженерчлэлийн
багууд" тоглоомын формат нь оюутнуудыг инженерийн мэргэжлийн асуудлуудтай
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танилцуулах, инженерчлэлийн асуудлыг шийдэхэдолон талын мэдлэгийн хэрэгцээ
шаардлага, ач холбогдол буйг харуулсан. Тоглоомыг сургалтын хөтөлбөрт
нэгтгэсэн явдал мөн түүнчлэн багш ажилчдын идэвхитэй дэмжлэгийн үр дүнд
сургалтын үр нөлөөг ихээхэн нэмэгдүүлсэн.Ерөнхийдөө STEM тоглоомын зорилго
нь залуу оюутнуудад үнэ цэнэтэй, нэн чухал сургалтын туршлагыг өгөх, тэдний
инженер сэтгэлгээг хөгжүүлэх болон цаашид их сургуульд идэвхитэй суралцах
хүсэл эрмэлзлийг нь дэмжихэд оршино.
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Хавсралт А
Хүснэгт А. Тоглоомдах үйлдвэрлэлийн үе шатууд
Үйлдвэрлэлийн
үе шат

Багийн үйл ажиллагаа

1. Төсөл эхлэх

Хэрэглэгчийн
параметрүүдийг
ашиглан шинэ бүтээгдэхүүнийг
хийж эхлэх эсвэл тоглоомын
сангаас Бүтээгдэхүүний Захиалгыг
сонгох

2. Шаардлагуудад
дүн шинжилгээ
хийх

Үйлдвэрлэлийн
шатууд
дах
бүтээгдэхүүн бүрийн шаардлага,
хязгаарлалтыг
судлах,
бүтээгдэхүүнүүдийн параметрүүд
хоорондын харилцан хамааралд
дүн шинжилгээ хийх

3. Загварчлах

4. Симуляци хийх

5. Үйлдвэрлэх

6. Бүтээгдэхүүний
хэрэгжилт

Бүтээгдэхүүний загварын тооцоо.
Өгөгдсөн стратеги дутмаг болон
бүтээгдэхүүний нийцтэй байдлыг
тодорхойлох нь гол асуудал
болно.
Тоглоомын
хөдөлгүүр
нь
оюутнуудын
параметрүүдийг
ашиглан бүтээгдэхүүний загварын
симуляци
хийнэ.
Симуляцийн
бүртгэлийн
файл
нь
бүтээгдэхүүний
үр
дүнгийн
үзүүлэлтүүдийг
харуулдаг.PDCA
циклнь оюутнуудад алдааг давтан
засварлах боломжийг олгодог.
Шаардлагатай
бүтээгдэхүүнүүд
байгаа эсэхийг шалгана. Эцсийн
бүтээгдэхүүний чанарыг түүний
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн чанараар
тодорхойлдог.
Бүтээгдэхүүн
хэсгийг бүтээж дуусгасны дараа,
үйлдвэрлэлийн шугамыг барьж, яг
ижил бүтээгдэхүүнийг зардлын
үнээр
үйлдвэрлэх
боломжтой
болно.
Бэлэн бүтээгдэхүүний хувьд хоёр
сонголт байна:
a. бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
эсвэл дараагийн үйлдвэрлэлд
зориулан хадгалах

Тоглоом дах нөхцөл байдал
Далавчит
пуужингийн
үйлдвэрлэлийн
шат
нь
бүтээгдэхүүн
бүрт
зориулсан
техник удирдамжаар хангагдсан.
Захиалгыг
72
цагийн
дотор
дуусгах ёстой. 75%-н чанартай
пуужинг үйлдвэрлэхэд 250 GC-н
орлого олно. (GC- Game Currency,
Тоглоомын Валют)
'Ажиллах' пуужингийн төрөл нь
нийт масс дах болон хөдөлгүүрийн
дээд чадал дах хязгаарлалтуудыг
тодорхойлдог.Газрын гадаргуу нь
accelerometer-ийн
динамик
хэлбэлзлийг
тодорхойлдог.Хөдөлгүүрийн
дулааны үр ашиг нь түлшний
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
сонголтоос хамаарна.
Харилцан
хамааралтай
параметрүүдийг
авч
үзсэнээр
хамгийн шилдэг стратеги бол бүх
загваруудыг зэрэг шийдэх юм.
Туршилтын пуужингийн симулятор
(20
GC-нүнэтэй)
нь
пуужин
ажиллах боломжтойг харуулсан.
Бүтээгдэхүүний шаардлагуудыг үр
дүнтэй харьцуулан үзэхэд бага
хэмжээний
зөрүү
байгааг
илрүүлсэн
бөгөөд
үүнийг
тооцооллын
нарийвчлалыг
өсгөснөөр засч залруулж болно.
Цаг хэмнэх шийдвэр нь зах зээлд
байгаа пуужингийн түлшийг 50
GC-р
худалдан
авах
юм.Үйлдвэрлэсэн
пуужингийн
чанар
85%,
үйлдвэрлэлийн
шугамын өртөг нь 100 GC.
Ингэснээр баг нь 85% -ийн
чанартай
пуужинг
35
GCрүйлдвэрлэж чадна.
Далавчит
пуужингийн
үйлдвэрлэлийн ашиг нь 80 GC.
Тус
баг
нь
пуужингийн
үйлдвэрлэлийн бүрэн дамжлагыг
бүтээсэн бөгөөд бусад багуудад
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b. бүтээгдэхүүнийг
(устгах)

ашиглах

тэдний
шаардлагад
нийцсэнпуужинг хийж өгч чадна.
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Хавсралт Б
Хүснэгт Б. “Инженерчлэлийн багууд” тоглоомыг хэрэгжүүлэх ажлын зураглал
Үе шат
Хамтын
ажиллагааны
суурь
Хамтын
ажиллагааны
хэлбэр
Бүтцийг
тодорхойлох
Эхлэхээс
1
жилийн өмнө
Агуулгыг
тодорхойлох
Эхлэхээс
1
жилийн өмнө

Төлөвлөлт
Жилийн турш
Ажилтнуудын
сургалт
Эхлэхээс
1
сарын өмнө
Тоглоомын
туршилт
Эхлэхээс
2долоо
хоногийн өмнө
Тоглоом
эхлүүлэх
1 долоо хоног

Модуль
6 долоо хоног

Тоглоомын
дүгнэлт
1 долоо хоног
Цаашдын
хамтын
ажиллагаа

СХИС
Боловсролын шинэ туршлага болон
боловсролын чанарыг сайжруулах
шаардлага

МПИС
Инженерийн
хөтөлбөрүүдэд
зориулсан
сургалтын
бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт

Урт хугацааны хамтарсан боловсролын төслүүдийг хэрэгжүүлэх гэрээ
Инженерийн
Удиртгал
сургалтын модуль

хичээлийн

1-р курсын оюутнуудад зориулсан
Инженерийн Удиртгал хичээл болон
байгалийн суурь шинжлэх ухааны
сургалтын төлөвлөгөө.
Суралцахуйн үр дүнгийн төлөвлөлт
- Хөтөлбөрийг боловсруулах
- Баримт бичгийн зөвшөөрөл
- Нөөцийн төлөвлөлт
- Ажилтны төлөвлөлт
- Сургагч оюутны төлөвлөлт
- Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ
Багшлах бүрэлдэхүүн болон сургагч
оюутан нарт зориулсан сургалтын
семинар
Тоглоомын урьдчилсан туршилт
Багш,
сургагчдын
туршилтын хөөргөлт

тоглоомын

- Эхлэлийн үйл ажиллагаа
- Оюутны баг бүрдүүлэх, бүртгүүлэх
- Тоглоом танилцуулах семинар
- Ердийн хичээл, бие даан суралцах
- Багш нартай зөвлөлдөх
-Алдааг олж засварлах
- Сургагч оюутан нарыг дэмжих
- Үйл ажиллагааны хяналт
- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн
дэмжлэг

“Инженерчлэлийн багууд” онлайн
STEM тоглоом
Агуулга болон ажлын ачаалалд
үндэслэн инженерийн ажлуудыг
хөгжүүлэх

“Инженерчлэлийн багууд”STEM
тоглоомын хөгжүүлэлт
- Сургалтын семинарын хөтөлбөр
- СХИС-ийн семинар дээр
мэргэжилтэнгүүд сууж танилцах
- Санал хүсэлт цуглуулах
Санал хүсэлт цуглуулах

Техникийн дэмжлэг ба туслалцаа

Техникийн дэмжлэг ба туслалцаа

- Тоглоомын өгөгдлийн шинжилгээ
- Оюутнуудын шагнал гардуулах
ёслол
- СХИС-д мэргэжилтэн зочлох
- Санал хүсэлт цуглуулах
Санал асуулгын дүн шинжилгээнд тулгуурлан "Инженерчлэлийнбагууд"
хэлбэрийг боловсруулах.
Хамтын ажиллагааны хүрээг өргөтгөх, цаашдын хамтарсан боловсролын
төслүүд
- Үр дүнг үнэлэх
- Ялагч багийг шалгаруулах
- Шагнал гардуулах ёслол
- Санал хүсэлт цуглуулах
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ТӨСӨЛД СУУРИЛСАН МОДУЛИЙН БОДИТ ҮНЭЛГЭЭНД БЛОГУУДЫГ
АШИГЛАХ НЬ
Rubaina Khan
School of Electrical and Electronic Engineering, Singapore Polytechnic

ХУРААНГУЙ
Блогийг инженерийн төслийн үйл явц болон мэдээллийн боловсруулалтын ахиц
дэвшилийг тусгайлан авч харуулах сургалтанд ашигладаг. Болг нь оюутнуудад
өгүүлэл бичих, онлайн хэвлүүлэх болон илтгэл тавих, нэг ёсондоо олон оюутнууд
ирээдүйн карертаа ашиглах интернет ёс зүйг заадаг. Хамгийн гол нь, оюутнууд
зохион байгуулалтын тогтолцоо түүнчлэн CDIO-гийн шатласан процессын ахиц
дэвшилд талархалтай хандаж байгаа эсэхийг ойлгоход туслаж чадна. Сингапурын
Политехникт ихэнхи төсөлд суурилсан модулиуд нь CDIO тогтолцоог ашиглан
зохион байгуулагдсан байдаг. Эдгээр модулиуд нь төслийн циклийн явцад CDIO
үйл явцаар оюутнуудад хичээл заадаг мөн олон үе шатаар бодитой үнэлж
дүгнэдэг. Үе шат бүрийн зохион байгуулалтын үйл явцыг хянахын тулд сургалтын
удирдагч нар шалгадаг. Рубрикууд нь төслийн эцсийн үр дүнг бус оюутны
багуудын үйл явцыг үнэлэхэд зориулагдсан байдаг иймээс энэ нь сургалтын
удирдагч нарт төслийн үе шат бүрийг цаг алдалгүй үнэлэх мөн тохирсон санал
хүсэлт өгдгөөрөө чухал байдаг. Блогийг ашиглан сургалтын удирдагч нар төслийн
хөгжилийн явцад үнэн ботид үнэлгээ өгч оюутнуудыг зохион байгуулалтын
тогтолцоонд оролцох байдалд санаа тавьж байдаг. Блогт блогчид болон блогийн
зочид санал бодлоо солилцдог. Энэ нь оюутны багуудын хооронд нээлттэй
хэлэлцүүлэг явуулж, бие биенийхээ бичлэгийг тайлбарлах, бүтээлч сэтгэгдэл
төрүүлэхэд түлхэц үзүүлдэг. Энэ нь суралцагсдад өөрийн чадварыг өөрийнхөөрөө
илэрхийлэх, улмаар бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тав тухтай байдаг. Сургагч
багш оюутнуудад зориулсан блог дээр сүлжээг сүлжээнд холбохын тулд тухайн
сургалтын нэгжийн агуулгын шинжээчдийг цуглуулж болно. Блогууд нь оюутны
ажлыг тоон багц хэлбэрээр үзүүлж, зохион байгуулаж, хамгаална. Өмнөх
бүртгэлүүд нь архивлагдаж, ур чадвар, ахиц дэвшлийг хөгжүүлэх нь илүү хялбар
байдаг. Цаашлаад оюутнууд өөрсдийн хүчин чармайлтыг нийтэд нээлттэй хэвлэн
нийтэлж байх нь илүү сайн бичих, их урам зориг өгдөг. Энэхүү блогийн инженер ба
дизайн модульд төслийн үнэлгээний нэг хэсэг болгон блог ашиглах аргачлалыг
харуулсан болно. Оюутнуудын блог нь бүтэц нь зохистой агуулгаас бүрдэх
нийтлэлүүдийг байрлуулахад зориулсан индэр юм. Эдгээр блогуудыг үнэлэхийн
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тулд үнэлгээний рубрикийг бас бид авч үзэх болно. Блогын тэмдэглэлийн
жишээнүүд нь өөр өөр CDIO үе шатууд болон оюутны багууд төслийн дизайнаа
хэрхэн удирдах чадварыг харуулсан жишээнүүд боловч амжилттай дуусгахын тулд
тасралтгүй санал хүсэлт болон давталтын талаар танилцуулах болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Educational blogging, project-based learning, active and experiential learning, authentic
assessment, Standards: 7, 11

ТАНИЛЦУУЛГА
Инженерийн боловсрол нь өнөөгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангахуйц олон ур
чадварыг эзэмшсэн залуу инженерүүдийг сурган хөгжүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн
салбар нь харилцааны өндөр чадвартай инженерүүдийг шаарддаг бөгөөд
шийдлийг танилцуулахад ярилцах чадвар нь хязгаарлагдахгүй гэвч Самбадхэм
КRL-ын тодорхойлсон нийгмийн ур чадвар болон соёл, философи зэрэг бусад
салбартай холбогдож чаддаг байх юм. Оюутны амжилт ньCDIO тогтолцоо гэх мэт
зохион байгуулалтын үйл явцын үр дүн байдаг ба үүний үр дүнд эдгээр чухал
харилцаа холбоо нь үүсдэг.Dym, Clive L et al (2005)-т үзүүлсэн инженерийн
боловсролын зорилго нь зохион байгуулалттай инженерүүдийг төгсгөх, боловч
зохион байгуулалтын талаар заахад төвөгтэй байдаг. Эдгээр үйл явцыг заах үр
дүнтэй арга нь бодит амьдралд тулгарч буй асуудлуудад оюутнуудыг оруулах мөн
илүү нарийн сэтгэлгээг өдөөхийн тулд шийдлийг гаргах зохион байгуулалтын
хэрэгслийг ашиглах юм. Танин мэдэхүйн боловсролын арга барил болон бодит
байдалтай уялдуулан заахдаа бодит үнэлгээг хийх хэрэгцээ байдаг бөгөөд
оюутнууд Custer, Rodney L., et al. (2000) үзүүлсэнтэй адил бодит асуудлуудыг
шийдэхийн тулд ур чадвар, мэдлэгээ ашиглахыг шаарддаг. Tenopir et al (2010) –т
үзүүлсэн харилцааны чадвар, асуудлыг шийдэх болон хувь хүмүүс хоорондын
харилцааны чадварууд нь зайлшгүй хэрэгцээт чадварууд бөгөөд мөн түүнчлэн
инженерийн оюутнуудын хувьд техникийн ур чадвартай байх ёстой. Харилцааны
ур чадвар нь өөртөө итгэлтэй илтгэлүүдээр хязгаарлагдахгүй боловч тайлан
бичиж, нарийвчилсан зургуудаар зураг төслийг гаргаж, үзэгчдийг татан оролцуулах
мэдээллийг зохион байгуулах нь чухал юм.Үнэлгээ нь үйлдвэрлэлийн дадлага
болон дээд боловсролын үндсэн элемент бөгөөд ихэнх багш, оюутнуудын хувьд
энэ нь хичээлийн чухал хэсэг юм, дэлгэрүүлж Lamprianou, Athanasou (2009)-с үзнэ
үү. Тиймээс оюутнуудыг үнэлэх нь анги танхимд урам зоригийг дээшлүүлэх,
суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх чухал хүчин зүйл юм. Ихэнх боловсролын
байгууллагууд нь төсөл, асуудалд суурилсан сургалтууд мөн хичээлийн танхимаас
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гадна хэрэглэх боломжтой сургалтын даалгаварыг бие даан хийх аргыг дэмжсэн
бодит болон тогтвортой үнэлгээний хэлбэр рүү чиглэх юм,(Boud (2000)-д).Төслийн
үндсэн модульд сургалтын удирдагчын үүрэг нь идэвхтэй суралцах орчинг
бүрдүүлэхэд ашиглах янз бүрийн даалгаварыг хамруулах юм.Чанарыг дэмжих,
бусад үйл ажиллагаануудад саад учруулахгүй байх замаар үр ашигтай,
хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх үнэлгээний хэлбэрийг бий болгох
шаардлагатай байна,Fidler (1993). Технологийн дэвшилтэт боломжуудтайгаар
сургалт явуулах холимог хэлбэр нь дээд боловсролын байгууллагаас санал
болгосон олон хөтөлбөрт стандарт(norm) болж байна.Холимог сургалт нь
оюутануудыг өөрийн судалгаанд илүү хяналт тавьж, ямар ч байршлаас сургалтын
материал авах боломжийг олгодог.Холимог сургалтын өөрийн хяналт болон
өөрийгөө зохицуулах шинж чанарыг зохицуулах шаардлагатай байдаг ба хүссэн
сургалтын үр дүнд хүрэхийн тулд хяналт тавина,Zhu Y.et al (2016). Тиймээс бодит
үнэлгээ нь орчин үеийн инженерийг сургахад шаардагддаг холимог сургалтын
элементтэйтөсөл дээр суурилсан модулиудыг сайтар боловсруулсан байх
хэрэгтэй. Хичээлийн танхимд оюутнуудыг үнэлэхийн тулд боловсролын блог
ашиглах нь сургалтын холимог хэлбэрийг хөнгөвчлөх аргуудын нэг юм. Блогууд нь
төслийн цикл дэх гол үе шат, үйл явцыг баримтжуулахад хэрэглэгддэг.Оюутнуудын
оролцооны үр нөлөө, блогоор дамжуулан сурах эсвэл бусад онлайн харилцааны
сувгуудыг судлах судалгаа дутмаг байдаг,Vu T.T. et al (2016). Jimoyiannis et al
(2012) хийсэн судалгаагаар боловсруулсан тогтолцоо нь оюутнууд блогоор
дамжуулан илүү өндөр сэтгэлгээтэй, танин мэдэхүйн түвшинд хүрч байгааг
харуулж байна.Төслийн үндсэн модулийн хүрээнд ашиглаж буй блогууд нь төслийг
өөр өөр давтамжтайгаар оюутнуудад санал өгөх үйл явцыг хөнгөвчилдөг.Black P.
et al (1998) тодорхойлсон үнэлгээ нь сургалтын үр дүнг мэдэхэд тусалдаг олон
давтамжтай санал асуулгын системийг дэмжихээр төлөвлөгддөг. Мөн түүнчлэн
блогууд нь албан бус найруулгаас шалтгаалаад бичгийн чадварт тусалдаг ба
албан бус найруулга нь инженерийн оюутнуудын хувьд стандарт бус
байдаг.Burrows et al (2001) нь оюутнууд өөрсдийн үзэл баримтлалын талаар илүү
сайн ойлголттой болж, тэдний төслийн талаарх тэмдэглэлийгхөтөлж байхдаа
гаргасан шийдвэрийн үндэслэлийг гүнзгийрүүлж байгаа нотолгоог харуулж байна.
Түүнчлэн, энэ нь мөн ижил модулын бусад үнэлгээнд өөрсдийн гүйцэтгэлийг
сайжруулдаг. Ийм нөөцийн архив нь мөн сургагч багш нарыг идэвхтэй үйл
ажиллагааг төлөвлөхөд тусалдаг ба Bielefeldtet al (2010)-ын тайлбарлснаар эссэ
нь цаг хугацааны явцад оюутнуудын хандлага хувьсаж байгааг ойлгох
хэмжигдэхүйц арга юм.Halada et al (2014) нь курсынявцадоюутнуудад зориулсан
онлайн тэмдэглэлийг бий болгохын давууталыг олох ба дүгнэлт хийх нь бодит
мэдээллийг илрүүлэх болон сургалтын үе шатыг хадгалахад илүү олон асуултыг
бий болгосон.
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МОДУЛИЙН ТОЙМ
ИнженерболонДизайн нь Сингапурын Политехникийн Инженер Академи хэмээх
хөтөлбөрт үзүүлсэн дөрвөн модулийн гурав дах нь юм, Хан et al (2015). Энэхүү
хөтөлбөр нь бодит шийдлийг боловсруулах, бүтээх сонирхолтой инженерийн
оюутнуудыг татан оролцуулах зорилготой байсан. Модуль бүр нь хэд хэдэн
салбарыг хамарсан олон талт үйл ажиллагаануудаас бүрддэг бөгөөд ингэснээр
оюутнууд бүр илүү нарийн төвөгтэй асуудлуудтай хэрхэн нийцэж байгааг ойлгох
чадварыг олгодог.Энэ хөтөлбөрт санал болгож буй модулиуд нь бүгд төсөл дээр
суурилсан бөгөөд тусгайлан төлөвлөгдсөнүйлдвэрүүдэд (студи) явагддаг. Эдгээр
үйлдвэр нь багаар ажиллах, харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах үйл
ажиллагааг дэмждэг.3D хэвлэгч, лазер зүсэгч, PGB тээрэмдэх машин, токарийн
машинуудаас эхлээд урлагийн хэрэгсэл төхөөрөмжүүдтэй семинарын танхим,
лаборатори
нь
оюутнуудад
өөрсдийн
төсөл
судалгааг
туршихад
зориулагдсан.Эдгээр багууд нь цахилгааны болон механик инженерийн
сургуулиудын оюутнуудаас бүрддэг бөгөөд тэд өргөн цар хүрээтэй туршлага, ур
чадвартай байдаг. Багууд ихэвчлэн модулийг төлөвлөсөн цагаас гадна илүү их
хугацааг зарцуулдаг бөгөөд үүнийг хөнгөвчлөхийн тулд тэд хэрэгцээт материалыг
цуглуулах, сургууль дээр байх үедээ семинарын танхим, лаборатори болон
уулзалтын өрөөг ашиглах боломжтой.
Engineering & Designмодульд оюутнуудад төслийн үндэслэл байдлаар бодит
амьдрал дээрх асуудлууд өгөгддөг бөгөөд тэд санал болгож буй шийдлийг
шийдвэрлэх хэрэгтэй.Асуудлын үндэслэл нь оюутнууд өөр өөр үзэл бодлоос харах
боломжийг олгодог олон талт асуудлыг багтаасан байдаг.Энэ шийдэл нь
механикаар ажиллах чадвартай байх бөгөөд
мэдрэгч болон хөдөлгөөнт
төхөөрөмжтэй хамт нэгдмэл байдлаар төлөвлөгдсөн орчинд тэсвэрлэх чадвартай
байх ёстой. Энэхүү шийдэл нь хэрэглэгчийн төвлөрсөн төлөвлөгөөг нэгтгэх бөгөөд
хэрэглэгчийн ярилцлага болон төслийн өөр өөр үе шат дахьсанал асуулгыг
шаарддаг.Семестрийн эхний хагаст оюутнуудын хэтийн төлөвийг өргөжүүлэхэд
чиглэсэн янз бүрийн салбарын сургагч багш нарын явуулж буй үйл ажиллагаанд
оролцох мөн физикийн үзэгдлийн ойлголтуудыг олж авдаг. 2015, 2016 онд сүүлийн
хоёр семестрт үзэх сэдэв нь усыг хамарсан системийг бий болгосон юм. Үйл
ажиллагааны сэдвийн чиглэл нь усны параметрүүдийн утга, шүүлтүүрийн техник ,
татах болон хөвөх хүчний тооцоо болон усан цахилгаан станц зэрэг орно.
Семестрийн хоёр дахь хагаст төслийн байршил болон оюутнууд төслийн үйл
явцын бүх үе шатанд санал хүсэлт хүлээн авдаг.Энэ бүтэц нь төслийн давуу талыг
бий болгоход тусалдаг.Зураг 1-т үзүүлсэн модулийн төлөвлөгөөг үзүүлсэн ба
төслийн голүе шатуудтай уялдуулан хэрэгжүүлэх ёстой. Модуль нь хэд хэдэн
төрлийн нийлүүлэлтээс бүрддэг бөгөөд үнэлгээ нь долоо хоног бүр өөр байдаг.
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Үнэлгээ нь хувь хүн болон багийн бүрэлдэхүүнд хуваагддаг. Гишүүдийн санал нь
багийн гишүүдийн хувьд илүү сайн оноо авахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үйл
ажиллагааны чиглэл тус бүрийн төгсгөлд бүлгийн үнэлгээ нь бүлгийн дүгнэлтэнд
үндэслэн гарсан байх ёстой. Зарим үйл ажиллагаанууд нь бие даасан
даалгавруудтай байдаг бөгөөд энэ нь бэрхшээлтэй байх ёстой гэсэн үг. Төслийн
хувьд, давталт бүрт бүх баг албан бус уулзалтуудын үеэр өөрсдийн шинэ
хувилбарыг танилцуулдаг. Санал бодлоо солилцох үед төслийг боловсруулахад
тэд хэрхэн тусалсан гэдгийг харуулахын тулд санал хүсэлт болон
санаануудыгтэмдэглэх хэрэгтэй. Семестрийн төгсгөлд бүлэг тус бүрөөрсдийн
санал болгож буй шийдлийн загварыг гаргаж, үйл ажиллагаа, төслийн гол зорилго
болон ойлголт дах бүх чиглэлийн тэмдэглэл бүхий блогыг танилцуулсан.
Семестрийн эхнээсблогыг бүлэг бүр дэмждэг бөгөөд долоо хоног бүр шинэчлэдэг.
Блогын гол зорилго нь төслийн үйл явцын янз бүрийн шатанд хяналт тавих, шинэ
судалгаа, санал сэтгэгдлээс шалтгаалан өөрчлөлтүүдийг ажиглах явдал юм.Блог
хийхзааварчилгаа болон таамаглалыг эхний хичээл дээр байрлуулсан бөгөөд
мэдээлэл бүрт заасан хугацаа болон агуулга байх ёстой.Блог нь үзэгчдэд зориулж
бүтээгдсэн тул агуулгын чанар нь оюутнуудад хамаарч болдог бөгөөд мэдээлэл
бүрийг нийтлэхэд маш их хүчин чармайлт гаргаж байна. Блог хийх болон
сургалтын хэрэгсэл болгон үр дүнтэй ашиглах нь сургагч багш нараас илүү хичээл
зүтгэл шаарддаг ба зарим тохиолдолд тэдний заадаг бусад модулиудад
ашиглагдахгүй байж болдог.
БЛОГ АШИГЛАХ ҮНДСЭН ҮНЭЛГЭЭ
Оюутнуудад модулийн эхний өдөр блогын зорилгын талаар товч танилцуулна. Тэд
одоогийн технологийн компаниудын блог, нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг
ашиглан хэрэглэгчдийнхээ баазад хэрхэн холбогддог талаар тодорхой жишээ
харуулна. Мөн роммас ашиглан блог дамжуулсан онооны системийг үзүүлнэ.
Өмнөх семестрүүдийн блогуудтай холбох зааврыг мөн удирдамж болгон
ашигладаг.Энэ даалгаврын үндсэн үр дүнгийн нэг бол хамтын ажиллагааг
хөхүүлэн дэмжих явдал бөгөөд Facebook дээр бүх оюутнууд, сургагч багш нартай
хамт хаалттай бүлэг бий болно. Энэ бүлэг нь сурагчдад эцсийн хугацааг сануулах,
сонирхолтой уншигдах материалаа хуваалцахад тусалдаг. Баг бүр баган дээр
шинэ бичлэгийнхээ холбоосыг хуулбарласан хугацаандаа бусадтай хуваалцах
хэрэгтэй.Сургагч багш нар блог шуудан дээр шууд сэтгэгдэл бичсэн бөгөөд
хаалттай группд багтсан блог холбоос дээрх ижил агуулгыг хуулбарлана. Энэ нь
сургагч багшийн санал бодлоо ангийн хүн бүртэй хуваалцахад тусална.
Оюутнуудад зориулж хийсэн нэг ажлуудын нэг нь семестрийн төгсгөлд тус тусдаа
багц өгүүлбэрээр үнэлэгддэг нэг багийн нийтлэл дээр тайлбар хийх явдал
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юм.Фэйсбүүк дээр хаалттай бүлгийг сургагч багшид оюутны оролцоотой, статик
бус байлгахад тусалдаг.

Зураг 1. Инженер ба дизайны төслийн үе шатын хуваарь.

Дизайн үйл явцыг баримтжуулах
CDIO тогтолцооны дагуу боловсруулсан модулиуд нь оюутнууд үе шат бүрийг
даван туулах, үнэлгээний арга техник ашиглан төслийг үргэлжлүүлэхийн ач
холбогдлыг үзнэ. Төслийн мөчлөгийн бодит хэсэг нь ихэвчлэн тодрон гарч ирдэг
ба эцсийн бүтээгдэхүүн хэр амжилттай байгаа зэргээс хамаарч агуулга нь
тусгагдсан байдаг. Дизайн процессыг үнэлэхийн тулд үйл явцын хэсэг бүрийг
оюутнууддаа нэгэн адил онцлох хэрэгтэй. Оюутнуудад өгсөн санал бодол, сургагч
багшид хүргэсэн бичгээр гаргасан тайлан нь ихэвчлэн төслийн эхний шатанд
харилцаа холбоо, үнэлгээний хэлбэр байдаг. Гэхдээ эдгээр аргууд нь төслийн
мөчлөгийг бүхэлд нь хамарч чадахгүй. Эдгээр модулиудын бүх үйл ажиллагаа нь
CDIO тогтолцооны бүхий л үе шатанд хүрэхэд бэлтгэгдсэн боловч нарийн
тодорхой үе шатанд тэдгээрийг тодорхой харуулах, дараагийн хөгжлийг хангахад
хэрхэн туслах талаар тодорхойлоход хэцүү байдаг.
Инженер ба дизайны CDIO процесс нь хэд хэдэн үйл ажиллагааг, төслийн үе
шатны туршид явуулдаг. Оюутныг төсөлд санаа бодлоо тусгахад нь туслахын тулд
тухайн бүлгийнхэнд төслийн хэд хэдэн мэдээллийг өгдөг. Энэ нь тэдэнд төслөө
сонгоход бие даасан мэдрэмжийг өгдөг. Төслийн янз бүрийн мэдэгдлийн талаар
нарийвчилсан судалгаа хийсний дараа эхний блог бичдэг. Энэ нийтлэл нь
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мэдэгдэл бүрийг тодорхойлж, тодорхой мэдэгдлийг сонгох шалтгааныг
тодорхойлдог. Энэ нийтлэлд асуудал шийдэгдэж байгаа асуудлын шийдэл нь ямар
байгаа талаар өгүүлнэ. Мөн шийдэгдээгүй байгаа шийдлүүдэд юу дутагдаж
байгааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, тэднийг шийдэлд хүрэхийг хүсдэг. Төслийн
хүрээнд олж авсан мэдлэг, чадварыг хэрхэн блог дээр байрлуулах талаар долоо
хоног тутмын үйл ажиллагааны тайлан, сэтгэгдэл нийтлэгддэг. Төслийн
нийтлэлүүдийг хэлэлцсэний дараа Техник, Үзэл баримтлалын тайлангийн нэрээр
дизайны үе шатанд шилжиж эхэлдэг. Блогын бүх нийтлэлүүд нь нарийвчилсан
механик дизайн, цахилгааны схем зэргийг харуулах хэрэгтэй. Сургагч багш эдгээр
бичлэгүүдийг ашигласнаар тэдгээрийг хэрэгжүүлэх үе шат бүрт техникийн санал
хүсэлтийг өгөх болно. Энэ загварыг бүтээх явцад баг бүр өөрсдийн төслийн явц,
сонирхолтой асуудлууд, тэдгээрийг шийдэх талаар блогт бичнэ. Үйл ажиллагааны
шатан дахь эцсийн бичлэг, шийдлийн хэрэглэгчийн туршлагыг нарийвчлан
тодорхойлж, тэдэнд хэрхэн шийдсэнийг шийдвэрлэхийн тулд хэрхэн шийдэж
болох талаар видео бичлэгийг үзүүлнэ. Энэ үе шатанд, оюутнууд өөрсдийн
амжилтаар бахархаж, блог нь тэдний өнгөрсөн бүх үйл явцыг харуулаж, ирээдүйн
төслүүдэд зориулан баримтжуулсан сургалтын аяныг эргүүлэн авахад тусалдаг.
Харилцааны ур чадварыг сайжруулах
Оюутны бичих ур чадварыг дээшлүүлэхийн тулд блог хийх нь дүн шинжилгээ хийх,
шүүмжлэх үйл явцыг хамардаг. Блогийн платформ нь оюутнуудад санаагаа үр
дүнтэй хүргэх дижитал мультимедиа хэлбэрийг ашиглах боломжийг олгодог. Блогт
нийтлэлийн байршил нь товч, цаашид тайлан гаргахад тохиромжтой байдаг тул
өөрийн дагагчидийг хамгийн сайн татах, хамгийн сайн мэдээлэл өгөхөд суралцах
нь чухал юм. Блог хөтлөгчидийн нийтлэлд үнэлгээ хийсний дараа тэдний
ойлголтыг тодруулах арга зам бий болдог. Семинар нь оюутнууд шийдвэр гаргах
болон санал сэтгэгдлээр дамжуулан санал бодлоо илэрхийлэх зайг бий болгодог.
Ихэнх бүлгийн гишүүд олон нийтийн санаа бодол, үзэл баримтлалыг илэрхийлэх
боломжгүйч, харилцаа холбооны ур чадварын хувьд ихээхэн нэмэгддэг. Блог нь
суралцагсдад санал бодлоо илэрхийлэх, мөн айдасгүй орчинд санаануудыг
тайлбарлахад тусалдаг. Сингапурын Политехникт инженерийн оюутнууд нь
ихэвчлэн олон сонголттой математикийн асуултад хариулах дүн шинжилгээ хийж
жаншссан байдаг. Харин оюутнууд техникийн дадлага хийх, ялангуяа анализ хийх
чадвар сул байдаг. Энэ нь инженер ба дизайны олон бүлгүүдийн хувьд блогоо
эхлүүлэхдээ ихэнхдээ эхний бичлэг нь вэбсайтаас цуглуулсан мэдээллүүд нь
тэдгээрийг холбох, судалгаа хийгдэж буй хэрэглэгчиддээ зориулан мэдээлэл өгөх
зорилготой байдаг. Энэ үе шатанд сургагч багшийн санал хүсэлт маш чухал
бөгөөд ингэснээр оюутны бичсэн пост, түүнчлэн ирээдүйд илүү сайн пост бичих
сонирхолыг бий болгож өгөх нь чухал юм. Техникийн блогуудын жишээ нь
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суралцагсдад суралцах сайн эх сурвалж юм. Баг бүр эцсийн дүгнэлтэнд үндэслэл
нотолгоог бий болгож чадсан нь ажиглагдсан. Энэ нь оюутнууд өөрсдийн үзэл
бодол, мэдлэгт хэрхэн нөлөөлсөн талаар эргэцүүлэн бодоход тусалдаг. Оюутнууд
өөрсдийн үзэл баримтлалаа сүүлд нь эргэж харахад өөрсдийн ойлголт, үнэ цэнийг
хэрхэн үнэлэх талаар ухаарах болно.
Хамтын ажиллагаа болон багаар ажиллахыг дэмжих
Блог нь бүлгийн төслүүдийн хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, утга учиртай
хэлэлцүүлэг хийх боломжийг олгодог. Төсөл ижил төстэй сэдэвтэй байдаг бол
ихэвчлэн багууд нь ахиц дэвшилд саад болж буй ижил бэрхшээлтэй тулгардаг. Нэг
баг энэ асуудлыг шийдэж чадвал энэ нь бусад багууддаа ижил шийдэл гаргах,
өөрийн блогтоо өөрийн найзууддаа тусламж олгож чадна. Оюутнууд бүх семестрт
бие биеэсээ суралцах боломжтой, ялангуяа сургагч багш тодорхой бичлэгүүдийг
сурталчлах, мэдээлэл дамжуулах үр дүнтэй болсон нь юу вэ гэдгийг онцлон
тэмдэглэж байдаг. Олон баг нээлттэй эх сурвалжийг ашиглан Arduino код,
Интернетээс олж болох 3D загварыг ашигладаг. Сургагч багш нар энэ нөхцөл
байдлыг бусдын хүчин чармайлтыг хүлээн зөвшөөрч сурч байхдаа ёс зүйг
төлөвшүүлэх, бичлэгийг зөв тайлбарлахад ашиглах боломжтой. Бүлгийн блог
хөтлөх нь бүлгийн бондын төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой элементүүдийн нэг юм. Энэ баг нь өөрсдийн санаа бодлын талаар
өмчлөх мэдрэмжийг илэрхийлэх хандлагатай байдаг бөгөөд тэдний бодол санаа
олон нийтийн түвшинд байдаг тул хариуцлага нь илүү хүчтэй байдаг. Хамтран
ажиллагсад нь өөрсдийн хэвлэн нийтлэхээсээ өмнө тэдний бичлэгийг бичиж,
тэдгээрийн дизайны техникийн тодорхойлолт, онцлогийг тохироход нь тусалдаг.
Энэ нь бүлгийн гишүүдийг өөрсдийн зорилтот дизайн, хугацаатай уялдуулахыг
дэмждэг. Оюутнууд өөрсдийн блогоо байршуулах өөрийн платформыг сонгох
боломжтой бөгөөд энэ нь багийн таних хамгийн сайн төлөөлөл болох зураг,
мультимедиа бүхий үүнийг өөрчилж болно. Модулийн шаардлага нь бичлэгийг
хүлээн зөвшөөрч, олон нийтийн саналыг зөвшөөрч, нарийн шинж чанар,
дизайнаар шагнадаггүй тавцан ашиглах явдал юм. Гэсэн хэдий ч, хичээлийн
жилийн туршид оюутнууд өөрсдийн блогоо өөрсдийн төсөл болон хэрэглэгчийн
туршлагыг сурталчлахад гайхалтай хүчин чармайлтыг гаргадаг. Тэдний зарим нь
нээлттэй эхийн технологийн вэбсайтуудад өөрсдийн блогоо сурталчилж,
ажлынхаа талаар хуваалцаж, олон оюутнууд багийнхаа хүчин чармайлтыг
баримтжуулахын ач холбогдлыг харуулсан нотолгоо харуулж байна.
Төслийн танилцуулга
Инженер ба дизайны чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд сургуульдаа олон
цагаар ажиллахаар төлөвлөж байна. Блог нь янз бүрийн сонирхогч талуудад
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тэдний ажил хөдөлмөрийг ил тод болгоход тусалдаг. Сургагч багш нар нь ахиц
дэвшилийг сайтар ажиглаж, бусад гишүүдтэй хуваалцахын тулд нөөц бололцоог
ашиглах боломжтой. Энэ нь тухайн хэсгийн суралцагчийн ажлын чанар, ахиц
дэвшлийг хянахын тулд курсийн удирдлагад тусалдаг. Өмнөх оюутны блог
бичлэгийг ашиглан дараагийн семестерийн багцын агуулга нь сурагчдыг эхний
бичлэгээ бичиж, хүлээлтийг удирдахад түлхэц болоход үнэхээр тусалж чадна.
Төслийн хамрах хүрээ нь оюутнуудын блог эхэн үедээ зарим хуучин архивын
материалуудтай ижил төстэй элементүүдийг агуулж болох ч жилийн эцэст
өөрчлөгдөх болно. Биет төслүүдийн олонхи нь лабораторид ирээдүйн сурагчдыг
урамшуулан зоригжуулж, зочдыг гайхшруулдаг. Эдгээр төслүүдийг блогтой холбох
замаар Сингапур дахь Политехникийн оюутнуудын хийсэн ажлын талаар илүү
дэлгэрэнгүй мэдээллийг түгээхэд нь тусалдаг. Модулийн зарим төслүүдийг
салбарын түншүүдтэй хамтран хийж байна. Блог нь төслийн ажилтнуудад төслийн
ахиц дэвшлийг хянаж, төслийн мөчлөгийн зөв цагт сайжруулах талаар санал
бодлоо илэрхийлэхэд нь тусалдаг. Мөн эдгээр ажилтнууд төслийн явцын
менежментийг шинэчлэхэд тусалдаг. Энэ модулийг сургагч багш нар, хамтран
ажиллагсад, хуучин сурагчидтай холбоо тогтоон гүйцэтгэнэ. Энэ нь оюутнуудын
ажлын байрны үнэлэмж, уншигчийг бий болгож, санал тус бүрт үнэ цэнэтэй
зүйлийг цуглуулахад тусалдаг. Эдгээр саналууд нь боломжит хэрэглэгчид болон
холбогдох салбарын ажилтнуудаас үүдэн гарах ойлголтыг олоход тусалдаг. Ихэнх
гол дизайн буюу техникийн элементүүдийг орхигдуулсан нь эдгээр тайлбаруудаар
тодорхойлогддог. Энэ нь суралцагсдад янз бүрийн үзэл бодолтой хэрхэн харьцах,
тэдний төслүүдийн загварт өөрчлөлт оруулах хангалттай ач холбогдолтой эсэх
талаар суралцахад тусалдаг. Оюутнууд орон нутгийн инженерийн шоунууд, Maker
Faires дээр өөрийн төслүүдийг үзүүлж, блог нь бичлэгүүд болон видеонууддаа
танилцуулах агуулгыг ихээхэн илэрхийлэхэд тусалдаг.
Блог рубрик
Блог нь үнэлгээний нэг хэсэг учраас, үнэлгээний нэгдүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн
тодорхой хүлээлтийг тодорхойлохын тулд семестрийн эхэнд Хүснэгт 1т үзүүлсэний
дагуу танилцуулдаг. Блогын үнэлгээ нь хувь хүн болон бүлгийн оноонуудыг
хоёуланг нь хүргэдэг тул нийтлэлүүдийн бүрэлдэхүүн хэсгийн төөрөгдүүллээс
зайлсхийхийн тулд тодотгогдсон байдаг. Блог шуудангийн реклам нь шуудангын
зорилго, харилцан уялдаа холбоо, зохион байгуулалт, сэдэвт бүтээлч зохион
байгуулалт, зөв бичигдсэн, бичсэн чанар, нотолгоонд суурилсан эсэхийг үндэслэн
сургагч багшийг албан тушаал дэвшүүлэх боломжийг олгодог.Блог шуудангийн
реклам нь шуудангын зорилго, харилцан уялдаа холбоо, зохион байгуулалт,
сэдэвт бүтээлч зохион байгуулалт, зөв бичигдсэн, бичсэн чанар, нотолгоонд
суурилсан эсэхийг үндэслэн сургагч багшийг албан тушаал дэвшүүлэх боломжийг
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олгодог.Блогын сэтгэгдлүүдийн тайлбарлагчийг 2-р хүснэгтэд харуулав.Өмнөх
хэсэгт үзүүлсэн хичээлийн төлөвлөгөө шиг гар ажиллагаанууд нь хичээлийн эхэнд
байдаг. Үйл ажиллагаа бүрийн хувьд нийтлэлд нэг зохиогчийн бичсэн оноог авдаг.
Бүлгүүд нь дараахь шаардлагуудыг хангасан байх ёстой:
•

Төслийн сонголт - Энэ нийтлэлд өгөгдсөн асуудалд бэлэн байгаа уран
бүтээлийн шийдлүүдийн төлөв байдал, шалтгааныг тодорхойлохын тулд
төслийн аль тайланг сонгохыг уншигчдад ойлгоход тусалдаг. Багийн
гишүүдийн харилцан үүрэг, тэдний ур чадвар, туршлагын товч
тодорхойлолтыг танилцуулгыг хийсэн байна.

•

Тодорхойлолтын тайлан - Энэ нийтлэл нь санал болгож буй шийдлийн
үндсэн функцийг агуулна. Архитектур, бүдүүвч зураг, мэдрэгчдийн жагсаалт,
идэвхжүүлэгч, барилгын материалын жагсаалтыг төслийн маягтаар
харуулах ёстой.

•

Концепцийн тайлан - Энэ нийтлэлд дэлгэрэнгүй 3D схем, бүрэн шугам, блок
диаграм болон төслийн цагийн хуваарь бүхий шийдэл, бүхий санал
болгосон хэрэглэгчийн туршлагыг оруулна.

•

Техникийн тайлан - Энэ нийтлэл нь төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар
уншигчид болон дизайны ямар нэгэн өөрчлөлтийн тухай шалтгааныг
уншигчдад мэдээлдэг.

•

Эцсийн тайлан - Энэ нь блог дахь эцсийн нийтлэл бөгөөд уншигчдын
хэрэгцээ болон функцийг ойлгоход тусалдаг. Мөн шийдэл, дизайны процесс
болон шийдлийн танилцуулгыг танилцуулсан видео хавсралт байдаг.
Хүснэгт 1. Блог дахь постын рубрик
Онцгой (20 оноо тус Хангалттай (15 оноо Хязгаарлагдмал
бүр)
тус бүр)
(тус бүр 10 оноо)

Блог
агуулга

бичлэгийн Судалгаа, туршлага
дээр суурилсан зөв
нотолгоонд
бүрэн
тусгасан сэдэвчилсэн
сэдэв. Үзэл бодол,
цогц ойлголтууд нь
гүнзгий
ойлголттой
байдаг.

Нөхөрлөл ба зохион Блогын

нийтлэл

Тухайн сэдэв нь
хязгаарлагдмал гүн,
нотолгоотойгоор
ярилцсан.
Дунд
зэрэг
ойлголт,
тусгалыг харуулсан.

нь Блог

Өгөгдсөн сэдэв нь
нотлох
баримт
эсвэл
үлгэр
жишээгүйгээр
хэлэлцэгдээгүй.
Ямар
нэгэн
сэтгэгдэл
төрүүлээгүй.

шуудангийн Блог

шуудангийн
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байгуулалт

хоорондоо
уялдаатай,
сайтар
зохион байгуулагдсан
нэгтгэсэн жишээ, дүн
шинжилгээ
хийхэд
оршино.

агуулга нь зохистой
зохион
байгуулалттайгаар
дагахад
хэцүү
байдаг.

зохион
байгуулалтанд
ороогүй
бөгөөд
агуулгыг
зохион
байгуулах
сонирхолгүй болно.

Бүтээлч байдал

Блог
хөтөч
нь
мультимедиа,
вэб
холбоос, зураг зэрэг
уншигчдыг үр дүнтэй
ашиглах хэд хэдэн
бүтээлч
элементүүдийг татан
оролцуулсан.

Блог
шуудангийн
мультимедиа
гэх
мэт
бүтээлч
сэтгэлгээ
хязгаарлагдмал
байгааг харуулсан.

Блогын нийтлэл нь
үзэгчдийн
оролцоогүйгээр
ямар ч элементийг
агуулдаггүй.

Ишлэл

Бусдын хийсэн бүх
зургууд, медиа болон
текстүүд
нь
зохиогчийн
эрхийн
зохих
зөвшөөрлүүдийг
агуулдаг.

Бусдын
бүтээсэн
ихэнх зураг, медиа
буюу
текст
нь
зохиогчийн эрхийн
зохих
зөвшөөрлүүдийг
агуулдаг
бөгөөд
зөв, зөв форматтай
өгүүлбэр харуулдаг.

Бусдын
бүтээсэн
зураг, хэвлэл, текст
байхгүй зохиогчийн
эрхтэй
зөвшөөрлүүдийг
харуулдаг
бөгөөд
зөв, зөв форматтай
өгүүлбэр
оруулаагүй болно.

Бичгийн чанар болон Бичмэл
хариултууд
гэрчилгээжүүлэлтийн нь
олон
тооны
чанар
дүрмийн, зөв бичгийн
болон цэг таслалын
алдааг
агуулдаг.
Бичгийн хэв маяг нь
үр дүнтэй харилцааг
хөнгөвчилдөггүй.

Бичсэн хариултууд
нь дүрмийн, алдаа,
цэг
таслалаас
ихээхэн
хамаардаггүй.
Бичгийн хэв маяг нь
ерөнхийдөө
харилцаа холбоог
бий болгодог.

Бичсэн хариултууд
нь дүрмийн, алдаа,
цэг
таслалаас
чөлөөлөгдөнө.
Харилцааны
хэв
маяг нь харилцааг
хөнгөвчилдөг.

Хүснэгт 2. Постод сэтгэгдэл бичих рубрик
Онцгой (20 оноо тус Хангалттай (15 оноо Хязгаарлагдмал (тус
бүр)
тус бүр)
бүр 10 оноо)
Сэтгэгдлийн агуулга ба Тайлбарлагч
нь
чанар
албан
тушаалын
талаар
тодорхой
ойлголттой байсан
бөгөөд үр дүнтэй

Тайлбарлагч
нь
шуудангийн
талаар
эргэлзээтэй
мэт
санагдаж, асуултууд
нь
бага
зэрэг
хамааралгүй
мэт

Тайлбарлагч
ямар
нэг санал хүсэлт
гаргах, ямар нэгэн
асуулт тавихад маш
бага хүчин чармайлт
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хариу өгсөн.

санагдаж байв.

гаргасан.

Сургагч багшийн үүрэг
Сургалтыг үр дүнд хүргэхийн тулд блог ашиглахдаа үндсэн ажиглалтыг явуулах нь
сургагч багшийн гол үүрэг. Инженер ба дизайны блог нь техникийн тайланг сольж,
төслүүдийг илүү ихээр мэдрэх боломжийг олгож байгаа тул сургагч багш нар
өөрсдийн санал хүсэлт, шүүмжлэлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Төслийн
мөчлөгийн зөв үе шатанд сурагчдыг өөрсдийн блог дээр байрлуулах нь тэдний үйл
явцыг тэмдэглэхэд үнэ цэнийг танилцуулахад чухал ач холбогдолтой юм.
Туршлагаас харахад оюутнууд блогтоо нийтлэл оруулах, ямар нэгэн чухал
шалтгаангүйгээр буцаах зэрэг нь нийтлэг байдаг. Сургагч багш нар эдгээр нөхцөлд
хөндлөнгийн оролцоотой байх ёстой бөгөөд энэ нь хичээлээс гадуурх зайг бий
болгоход хүргэдэг.Инженер ба дизайны чиглэлээр электроник, механик, химийн
инженерчлэл, математик гэсэн 4 янзын сургагч багш байдаг. Тэд тус бүртээ
өөрсдийн үйл ажиллагаатай хамааралтай шуудан дээр саналаа үлдээнэ. Эдгээр
саналууд нь сайн ажлын үр дүнд урам зориг өгөх үгс, техникийн асуудлыг засаж
залруулах, шүүмжлэлтэй сэтгэлгээг агуулж болно. Төслийн холбогдох
бичлэгүүдийн хувьд бүх чиглүүлэгчид өөрсдийн асуулт, зөвлөмжийг санал
болгоно. Ингэснээр сурагчдад ая тухтай байдлаар ая тухтай байдлаар харилцах
боломжийг олгодог.
Жишээнүүд
2015 оны 2-р хагас жилд инженер, дизайны модулийн 16 багтай байсан. Имп-Бот
нэртэй багийнхан усан сангаас усны дээж цуглуулах хоёр янзын гүнд цуглуулсан
машиныг зохион бүтээх үүрэг хүлээсэн. Эхлээд, баг нь хоорондоо уялдаа холбоо
бүхий системийг ашиглан доошоо түүвэрлэх хоѐр дээжний савыг багтаасан хөвөгч
машинтай байсан. Дараа нь хэд хэдэн тооцоо хийгээд шинэ судалгааг хийсний
дараа холболтыг хийхэд хэцүү гэж бодож байсан бөгөөд энэ нь энгийн дамар
системээр солигдох боломжтой байсан гэж үзсэн байдаг. Зураг 2-т анхны загварын
хязгаарлалтыг харуулсан байна. Зураг 2-т төлөвлөсөн загварын нарийвчилсан
онцлогуудыг
долоо
хоногийн
дараа
харуулж
байна.
Блогт
https://endteamsix.wordpress.com/ хаягаар хандаж болно.
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Зураг 2. Imp-Bot-ын блог оруулгууд

Өөрсдийгөө Далайн мангас гэж нэрлэсэн өөр нэг баг зураг авах боломжтой усан
доорх машины загвар зохион бүтээхийг хүссэн. Усан доор газар хөдөлж, газар
дээр нь алсын станц руу зураг илгээхээр төлөвлөсөн. Тэд утасгүй холбооны
аргуудаар усан доорх дамжуулалт хийх боломжгүй болж, өөрсдийн загвараа
өөрчилж өгөгдөл дамжуулах үүрэгтэй болсон. Хэрэглэгчийг буцааж илгээхээс өмнө
бид зургаа авч чадсанаар төсөл хэрэгжиж эхэлсэн хэд хэдэн давталтыг харуулав,
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Зураг 3. Далайн мангасын блогт http://shyanjieteo.wixsite.com/group5end хаягаар
хандаж болно.

Зураг 3. Далайн мангасын блог дээр дизайн ба тодорхойлолт

Шинэ үеийн шийдэл баг 2016 онд 2-р семестр байгуулагдсан. Энэ багийг Bosch-ыг
салбар хамтрагчаар дэмжиж байсан. Төсөл Индонезийн оюутны олон нийтийн
аялал жуулчлалын үеэр үүссэн. Тус баг мөөгний фермүүд дэх чийгийн хэмжээ нь
илүү үр өгөөжтэй байхын тулд хяналт тавих чухал параметрүүдийг тогтоогдсон.
Тус баг анх Сингапурын орон нутгийн мөөгний фермийн аж ахуйд суралцах
аялалаа хийв. Bosch-ийн өгсөн мэдрэгчийн хайрцаг ашиглан төслийг хэрэгжүүлж
чадсан. Уг шийдэл нь өгөгдлийн сүлжээнд шинжилгээ хийх зорилгоор Сингапурт
хэд хэдэн параметрүүдийн үзүүлэлтийг илгээх боломжтой байсан. ТУЗ-ийн
компьютер нь бодит хугацаанд өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж чаддаг байсан ба
чийгшлийн төвшин, бусад арга хэмжээнүүдийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай
заалтуудыг Индонезийн мөөгний фермерүүдэд дохиог илгээх боломжтой болсон.
Зураг
4-т
багийн
төслийн
мөчлөгийг
харуулав.
Блогт
http://newagesolutions.wixsite.com/eagroup1 хаягаар хандаж болно.
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Зураг 4. Тэдний блог дээр New Age Solutions-ийн үзүүлсэн төслийн мөчлөг.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ҮР ДҮН
Инженер ба дизайны модулийг зааж буй сургагч багш нар нь бестийг хоёр
семестерийн баримт бичиг хэлбэрээр ашигладаг. Семестрийн хичээл тус бүрт 6
сурагчаас бүрдсэн найман баг байдаг. Бүлэг бүр семестрийн турш блог хөтөлдөг.
Блогоо бичихээс өмнө сурагчид техникийн тайланг авах хэрэгтэй болдог байв.
Эдгээр тайланд санал сэтгэгдлүүд тэмдэглэх ба дахин хянуулахаар буцааж болно.
Үр дүн нь дараагийн тайланг илүү сайн бичихэд тусалсан бөгөөд шаардлагатай
бол тэдгээрийг баримтжуулсаны дагуу зураг төсөл зохиоход тусална. Гэсэн хэдий
ч, тайлангийн үеэр төслийн бүх үе шатыг хүн бүр ямар ч үед хянан үзэх боломжтой
байх аргачлал дутмаг байдаг. Тайланд дизайны процессын төгөлдөржүүлэх
бүрэлдэхүүн хэсэг дутагдалтай байна.
Модуль нь инженер техникийн ажилтнуудад шаардагдах ур чадварын нэг бол
уламжлалт техникийн бичвэрийг агуулдаггүй, гэвч блог нь загварыг үр дүнтэй
болгоход тусалсан. Сингапурын политехникийн инженерүүд нь харилцаа холбоо
тогтоох, нийтлэх, инженерийн модулиудын техникийн бичиглэл хийх, эцсийн
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диссертацид техникийн даалгавар өгдөг. Тиймээс блог нь технопроцессорын
ертөнцөд нэвтрэн орж буй олон инженерүүд өнөөгийн чиг хандлагатай байгаа
харилцааны өөр замыг санал болгодог. Модулийн блогын агуулгыг техникийн
шинж чанар болон хүлээн зөвшөөрсөн шалтгааны талаар өргөн цар хүрээтэй
байдаг. Блогын агуулгын хувьд зөв шатлалыг хангахын тулд рубикууд нь
үйлдвэрлэсэн нийтлэлүүдийн хүлээлт, чанарыг хангаж байгаа нь ажиглагдсан.
Төслийн чанар, сургалтын үр дүн нь дизайны үе шатуудын бүртгэлийг хөтлөн
явуулахад ихээхэн ач холбогдолтой юм. Баг тус бүр үе шатандаа хичээл чармайлт
гаргаж байгааг олж мэдсэн бөгөөд сургамжийг нь дараагийн шатанд дахин
давтахгүй байхад тусалсан болно. Энэ нь нэг нэгэндээ тулгарч буй асуудлыг
шийдэж, дахин хийх цагийг багасгахад тусалдаг. Сургагч багш бүх үйл явцыг
хянаж, дизайны үйл явцыг үнэлэхэд суралцагсдад бүтээлч сэтгэгдэл төрүүлэхүйц
үр дүнд хүрэхэд нь тусалсан. Үйлдвэрлэсэн тєсєл нь нарийвчилсан, үйл
ажиллагаагаа явуулж хэрэглэгчдийн зайлшгїй хэрэгцээг хангасан болно. Блогоо
ашиглаагүй байхад өмнөх семеструудад үндсэн үйл ажиллагааг харуулахын тулд
демо шатанд хүрч чадаагүй төслүүдийн 30 орчим хувь нь байсан. Блог нь төслийн
үе шатуудын зөв цагт хөндлөнгийн оролцогчидод туслалцаа үзүүлж, баг бүрт хүрэх
боломжтой, хамрах хүрээний төслийн үр дүнг удирдан чиглүүлэхэд тусалдаг. Энэ
нь үйл ажиллагааны загварыг үүсгэсэн бүх бүлгүүдэд хүргэсэн. Блог нь модулийн
нийт ангийн 20% -ийг эзэлдэг тул оюутнууд энэ үнэлгээний дүнг үнэлэх боломжтой
эсэхийг ойлгох нь чухал юм. Оюутнуудын зарим санал сэтгэгдлийг дор харуулав:Блог бичиж байх нь илүү сонирхолтой бөгөөд цааш аялахыг хүсч байна. Хэрвээ
би эргэж харах юм уу эсвэл ажиллаж байсан төсөлээ харуулахыг хүсч байвал
компьютер дээрээ байгаа санах ойгоос олж мэдсэн мэдээллүүдийг олохын оронд
вэб дээрээс хандаж болно.
Энэ блог семестрээр дамжуулан хийсэн шийдвэрүүдийнхээ талаар эргэцүүлэн
бодоход надад тусалсан юм. Би багийнхаа блогоор явж байхдаа миний гаргасан
шийдвэрүүд өдөр өдрөөс хэрхэн дуусч байгааг харж чаддаг бөгөөд үр дүн нь
бидний хүлээн авсан санал, үйлдлээс шалтгаалан үйл ажиллагааны машин юм.
Би Maker Faire болон инженерийн бусад шоунуудад оролцоно гэж найдаж байна.
Миний төслийг танилцуулах нь хэцүү байдаг бөгөөд энэ санаагаа хэрхэн гаргах,
эцэст нь би эцсийн шатанд хүрэхийн тулд ямар саад бэрхшээлүүд тулгарах бол
гэж би боддог. Энэ блог нь надад семестрийн үеэр олон тооны үе тэнгийнхэнд
тулгараад байгаа нийтлэг асуудлуудыг шийдэх үйл явцыг тодруулахад надад
тусалсан юм.
ДҮГНЭЛТ
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Манай оюутнуудад зориулсан блог платформ ашиглах нь төсөлд тулгуурласан
модулийн баримт бичиг хэлбэрээр түүнийг хэрхэн ашиглах талаар энэхүү баримт
бичигт өгүүлсэн. Энэ нь суралцагсад, сургагч багш нар, гадны байгууллагууд
сүлжээний болон бусад хамтын ажиллагааг дэмжих идэвхтэй сургалтын орчинг
бүрдүүлэхэд тусалдаг. Блог доторх нийтлэл бүрийн шинж чанарыг зөв зохистой
үнэлэхийн тулд хүлээгдэж буй үр дүнг тогтоох нь нэн чухал юм. Сургагч багш нар
бүлгийн ахиц дэвшилд хяналт-шинжилгээ хийх, шаардлагатай бол санал зєвлємж
єгєх, холбогдох эх үүсвэрийг хуваалцах хэрэгтэй.
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ХУРААНГУЙ
2016 онд CDIO-ийн дэлхий дахины санаачлагад Энэтхэг улс анх удаа гишүүнээр
элсэж, улмаар Veltech их сургууль нь янз бүрийн стандартын дагуу CDIO-ийн
сургалтын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд хэд хэдэн алхмуудыг хийж байна.Инженерийн
удирдтгал хичээл нь CDIO стандарт 4-ийн “Инженерийн удиртгал” дагуу зохион
байгуулагдсан инженерийн суралцахуйн туршлагуудын багтаасан байдаг бөгөөд
Цахилгаанхолбоо, компьютерийн сургуулийн (SoEC-School of Electrical and
Computing) энэ хичээлийн жилийн 1000 орчим шинээр элсэгч инженерийн (FMEFreshman Engineering) оюутнуудад зориулан хамгийн чухал чадвар болох хувь
хүний ба хувь хүн хоорондын харилцааг агуулсан хичээл болон хэрэгжүүлэгдэж
байна. Нийт 173 баг болон хуваагдаж семестрийн туршид инженерийн ажлын
байранд хамгийн багадаа 30 цагийг (нэг кредит) зарцуулдаг ба үндсэн сэдвүүдийн
аль нэгэнд нь тулгараад байгаа асуудлуудыг тодорхойлох замаар загварт
суурилсан инженерийн шийдлүүдийг хөгжүүдэг. Оюутнуудын гүйцэтгэлийг
суралцахуйн үр дүнтэй нийцүүлэн боловсруулсан рубрик ашиглан үнэлнэ. Үр
дүнгийн дүн шинжилгээнээс харахад оюутнууд суралцахуйн үр дүнг хангалттай
хэмжээнд олж авч чадсан гэдэг нь харагдаж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
CDIO syllabus & standards, Introduction to Engineering, Learning outcomes,
Engineering Workspace, Projects
ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү өгүүллээр шинээр элсэгчдийн инженерийн төслөөрCDIO стандарт 4
Инженерийн удиртгал хичээлийг хэрэгжүүлэх системчилсэн оролдлогыг авч үзсэн
болно.2016 оны хичээлийн жилд ойролцоогоор 1450 орчим шинээр элсэг
инженерийн (FME) оюутнууд нь Цахилгаан холбоо, компьютерийн сургууль (SoEC)
ба Механик инженерийн сургууль (SoMC) гэсэн 2 сургуулиудад элссэн.SoEC нь
Компьтерийн ухаан ба Инженер (CSE), Мэдээллийн технологи (IT), Электроник ба
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холбооны инженер (CSE), Цахилгаан холбоо ба электроникийн инженер (EEE)
мэргэжлүүдээр 4 жилийн бакалаврын зэргийн хөтөлбөрийг санал болгодог бол
SoMC нь мөн нисэхийн инженер, автын инженер, барилгын инженер, механикийн
инженер мэргэжлүүдээр 4 жилийн бакалаврын зэргийн хөтөлбөрийг санал
болгодог. 2015 оноос хойш бүх хөтөлбөрүүд сонголтонд суурилсан кредит систем
(CBCS)-тэй үр дүнд суурилсан аргыг мөрддөг бөгөөд энэ нь боловсролын
тогтолцоог илүү уян хатан болгодог. 2016 онд CDIO дэлхий дахины санаачлагыг
Энэтхэг улсад анх удаа гишүүнээр элссэнээс хойш Veltech их сургууль нь янз
бүрийн жишигт нийцсэн CDIO-ийн сургалтын тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хэд хэдэн
алхмуудыг хийж байна.Инженерийн удирдтгал хичээл нь CDIO стандарт 4-ийн
“Инженерийн удиртгал” дагуу зохион байгуулагдсан инженерийн суралцахуйн
туршлагуудын багтаасан байдаг бөгөөд Цахилгаан холбоо, компьютерийн
сургуулийн (SoEC-School of Electrical and Computing) энэ хичээлийн жилийн 1000
орчим шинээр элсэгч инженерийн (FME- Freshman Engineering) оюутнуудад
зориулан хамгийн чухал чадвар болох хувь хүний ба хувь хүн хоорондын
харилцааг агуулсан хичээл болон хэрэгжүүлэгдэж байна. Эдгээр оюутнууд 14
хэсэгт хуваагдана. Янз бүрийн хэсгүүдэд хуваарилагдсан оюутнууд нь 3-7-оороо
хэд хэдэн баг болох ба хэсэг бүр дэх багууд нь 3 багштай (нэг зохицуулагч ба 2 дэд
зохицуулагч) байна. FME төслийн хувьд суралцахуйн үр дүн нь хувь хүн, хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадвар ба CDIO чадваруудыг авч үзсэн байдаг.Байгаль
орчныг хамгаалах, Эрчим хүчний хэмнэлт, нийгмийн аюулгүй байдал гэсэн 3 өргөн
хүрээний сэдвүүд нь төслийн ажлын тэдгээр сэдвүүдтэй холбогддог. Хэсэг дэх
оюутны багууд нь CDIO инженерийн ажлын байранд долоо хоногт 2 цагийг
зарцуулдаг.Энэхүү ажлын байр нь 2015 онд байгуулагдсанба оюутнуудын төсөл
хэрэгжүүлэхэд туслах шаардлагатай гар болон тэжээлийн хэрэгсэлүүд, мөн 3D
принтерүүдээр тоноглогдсон, чадварлаг 3 техникч ажилладаг.Оюутнуудыг төслийн
ажлаа хийхэд урамшуулах зорилгоор цагийн хуваарь гаргасан байдаг ба ажлын
өдөр шөнийн 22 цаг хүртэл, амралтын өдрөөр ч мөн ажиллах боломжтой юм.“FME
төсөл” хичээлийн суралцахуйн үр дүн нь дараахь байдлаар тодорхойлогдоно. Энэ
хичээлийн амжилттай дуусгасны дараа оюутнууд дараах чадваруудыг эзэмшинэ.
i.
Үндсэн инженерчлэлийн гар / цахилгаан хэрэгсэлтэй ажиллах
ii.
Өгөгдсөн сэдэвтэй холбоотой асуудлуудыг илрүүлэх
iii.
Өгөгдсөн сэдэвтэй холбоотой олж илрүүлсэн асуудлуудын инженерийн
шийдлийг гаргах
iv.
Бүтээгдэхүүн/системийг үйлдвэрлэхэд зориулсан эд анги/материалуудыг
авах
v.
Бүтээгдэхүүн/системийг үйлдвэрлэх ба ажиллуулах
vi.
Багаар идэвхитэй ажиллах
vii.
Гүйцэтгэсэн ажлыг документ болон өгөгдсөн зааварт тулгуурлан тайлан
бэлтгэх
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viii.
Хэд хэдээрээ тайлангаа илтэх ба асуулт хариулт өрнүүлнэ.
Нийт 173 баг болон хуваагдаж семестрийн туршид инженерийн ажлын байранд
хамгийн багадаа 30 цагийг (нэг кредит) зарцуулдаг ба үндсэн сэдвүүдийн аль
нэгэнд нь тулгараад байгаа асуудлуудыг тодорхойлох замаар загварт суурилсан
инженерийн шийдлүүдийг хөгжүүдэг.Нийт 40 тэмдэгийн тасралтгүй үнэлгээг
хийхдээ 15 тэмдэгийн хувьд Review-1-ээр, 25 тэмдэгийн хувьд Review-2-оор
хийгддэг. Төслийн тайлан, илтгэл, үзүүлэнг багтаасан семестрийн шалгалтын дүнг
60 тэмдэгтээр үнэлдэг. Маш сайн боловсруулагдсан рубрикийг тасралтгүй үнэлгээ
ба семестрийн шалгалт хоёуланд нь оюутнуудыг үнэлэхэд ашигладаг. Энэ
хичээлийн зорилт тавьсан суралцахуйн үр дүнгийн хүрсэн түвшинг гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулсан оюутнуудын оноогоортогтоодог. Оюутнуудын
олж авсан суралцахуйн үр дүнгийн үзүүлэлтийн хүрсэн түвшингийн хамгийн доод
хэмжээ 60 хувь байна.
CDIO МАНЛАЙЛАГЧИД/ГИШҮҮДИЙН ТУРШЛАГА БА ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ
2002-2003 онд Шведийн 3 институт болох ЧалмерсТехнологийн Их Сургууль
(Чалмерс), Рояль Технологийн Их Сургууль (KTH), Линкопинг Их Сургууль (LiU),
АНУ-ын Масчусетын Технологийн Институт (MIT) нь “Инженерийн боловсролын
хөтөлбөрүүдэд эхний улирлын инженерийн удиртгал хичээлд зориулсан шинэ
загвар гаргах” сэдвийг судалж эхэлсэн ба энэ нь янз бүрийн сэдвүүдийн
оюутнуудад зааж идэвхижүүлэхээс гадна тэдгээрт инженерийн мэргэжлийн анхан
шатны ойлголтыг өгөх зорилготой юм. Судалгаа нь сургуулт бүрээс нэг буюу
дөрвөн инженерийн удиртгал хичээлийг сонгон авч үзсэн ба үүнд: Механик
инженерийн удиртгал (Чалмерс), Машины инженерийн удиртгал (KTH),
Хэрэглээний физик ба цахилгаан холбооны инженерийн удиртгал (LiU), Сансрын
инженер ба загвар (MIT). CDIO Стандарт 4-т асуудал шийдвэрлэх болон зохион
бүтээх чадваруудаар хэрхэн туршлага олж авах талаар тайлбарладаг.
Инженерийн удиртгал хичээл нь бодит амьдрал дээр сургалтын болон
идэвхжүүлэлтийн хоёулангийнх нь хувьд үр дүнг өгөх боломжтой юм. CDIO
стандартууд ба хичээлийн хөтөлбөр ба инженерийн хөтөлбөрүүд дэх
хэрэгжүүлэлтийг судлахын тулд (Crawley et al., 2011) дараахажлууд хийгдсэн: 2015
оны 6-р сард Сингапурын Политехникийн Сургуульд зочилсоноор CDIO
хэрэгжүүлэлтийг судалж, тухайн сургуулийн багш, оюутнуудтай холбоо тогтоосон
ба инженерийн ажлын байр болон студиудыг харсан;2016 оны 1-р сард Вьетнам
улсын Хо Ши Мин хотын Вьетнамын үндэсний их сургуульд зочилсон; Мөн 2016
ондоо Вьетнамын Хо Ши Миний Технологи Боловсролын Их Сургуульд зочилсон;
2016 оны 3 сарын эхний долоо хоногт Малайзын Taylor-ын Их сургуулийн Инженер
Технологийн MARA Их сургуульд (UiTM) зочилсон.Чалмерийн Технолонийн Их
Сургуульд зочилж, Профессор Johan Malmqvist ба бусадпрофессоруудтай холбоо
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тогтоосон ба тэд CDIO тогтолцоог хэрэгжүүлэх үндсэн багийн гишүүд юм; Мөн
манай сургуулийн 4 багш Хятадын Ченгду-д болсон 11 дэх удаагийн CDIO-ийн
хуралд оролцсон ба тэнд Инженерийн удиртгал хичээлийн семинарт
оролцсон;2016 онд Хятадын Яншанд болсон Азийн бүсийн уулзалтанд оролцсон
ба 2016 онд Финландын Туркуд болсон 12 дахь удаагийн CDIO-ийн олон улсын
хуралд 3 илтгэл хэлэлцүүлсэн үүнд: “Enhancing attainment of learning outcomes
through active learning” (Abudhahir et al., 2016) “CDIO implementation experiences at
VTU – Chennai” (Anne et al., 2016), “Cross domain software based innovation
enhancement by merging education and industry in a single spectrum” (Karuna et al.,
2016). Эдгээр айлчлал ба CDIO гишүүдтэй холбоо тогтоосоноор Стандарт 4 буюу
Инженерийн удиртгалд суурилсан эхний улирлын сургалтын хөтөлбөрт орсон
“Шинээр элсэгчдийн инженерийн төсөл” хичээлийг боловсруулах, заах,
хэрэгжүүлэхэд илүү хялбар болсон(Bragós et al., 2010, Núñez et al., 2013, Taajamaa
et al., 2014, Crawley et al., 2014).
ШИНЭ ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ХӨТӨЛБӨР
Хичээлийн жилийн эхний улирлаас хичээлээ орхих оюутнуудын тоо их байгааг олж
мэдсэнээр Veltech Их сургууль нь инженер технологийн дээд боловсролыг
эзэмших хүсэлтэй оюутнуудад зориулсан “Шинэ оюутанд зориулсан хөтөлбөр
(FAP)”-ийг боловсруулан хэрэгжүүлэх болсон. Хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа нь
14 өдөр ба энэ нь сүүлийн 3 жилд(2014-15, 2015-16 ба 2016-17) хийгдэж байгаа
юм. Энэ FAP нь оюутнуудын дунд сонирхлыг бий болгож, инженерчлэлийг
үргэлжлүүлэн суралцах, сургууль завсардалтын тоог багасгахад түлхэц өгсөн.FAP
нь CDIO хөтөлбөрийн дагуу боловсруулагдаагүй хэдий ч CDIO-ийн хэдэн тодорхой
чадваруудыг авч үздэг: 2.1- Аналитик шалтгааныг тодорхойлох ба асуудлыг
шийдвэрлэх, 3.1-Багаар ажиллах ба 3.2-Харилцаан ур чадварууд (Crawley et al.,
2011). 2 сургуулийн FAP-ийн хугацааны хүснэгтийг хавсралтад үзүүлсэн.
FME ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АРГА ЗҮЙ
Их Сургуульд ганц CDIO ажлын байр байдаг учраас FME төслийг SoEC
оюутнуудын хувьд эхний семестрт, SoMC оюутнуудыг 2-р семестрт байхаар
хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан. Энэ төслийн хичээл нь семестрт 30 цагийн
дадлага хийснээр 1 кредит авна. Семестр нь 15-16 долоо хоногтой байх ба бүлэг
бүрт долоо хоногт 2 цаг байхаар хичээлийн хуваарьт заасан байдаг.Байгаль
орчныг хамгаалах, Эрчим хүчний хэмнэлт, нийгмийн аюулгүй байдал гэсэн 3 өргөн
хүрээний сэдвүүдийг зочин профессорууд, үйлдвэрийн мэргэжилтнүүд ба оюутнууд
заах ба тухайн сэдвүүд дээр brainstorm хийдэг. Оюутнууд 3-7-оороо баг бүрдүүлэх
ба эдгээр сэдвүүдээс аль нэгийг сонгоно. Нэг зохицуулагч ба хоёр дэд
зохицуулагчид нь бүлэг бүрт хуваарилагдах ба оюутнуудад баг болон сэдэвээ
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сонгох, асуудлыг таньж мэдэх, шийдлийг олох, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх зэрэгт
тусална. Оюутнуудад өгөгдсөн сэдвийн талаар бодож сэтгэхэд түлхэц үзүүлэх
зорилгоор манай CDIO багийн ажилтнуудын хийсэн цөөн хэдэн төслийг
семистрийн эхэнд хэсэг бүрийноюутнуудад үзүүлдэг. Туршлагатай багш нарын
нэрсийг мэдээллийн самбарт тавьдаг бөгөөд оюутнууд тэднээс сонгож авсан
багшаасаа зааварчилгаа авдаг.Гурван CDIO багийн үндсэнажилтнууд оюутнуудад
ажиллагааны/харилцах ур чадваруудыг эзэмшихэд нь тусалдаг. Рубрик нь Үнэлгээ
1, Үнэлгээ 2 ба семестрийн төгсгөлийн шалгалтанд зориулагдан боловсруулагдсан
байдаг басеместрийн эхэнд оюутнуудад энэ талаар мэдээлдэг. Оюутнуудыг
төслийн ажлаа хийхэд урамшуулах зорилгоор цагийн хуваарь гаргасан байдаг ба
ажлын өдөр шөнийн 22 цаг хүртэл, амралтын өдрөөр ч мөн ажиллах боломжтой
юм. CDIO багийн ажилтнууд оюутнуудад төслийн ажлын хийцэд зориулж
материалыг сонгоход нь тусалдаг.
ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙР
CDIO ажрын байр (372кв.м талбайтай) нь Veltech Их сургууль дээр 2015 онд
Бодож сэтгэх, Зохион бүтээх талбар ба Хэрэгжүүлэх-Ажиллуулах талбар хамтдаа
байхаар байгуулагдсан. Бодож сэтгэх талбар(124кв.м талбайтай) нь 8-10 баг нэгэн
зэрэг ажиллах боломжтой. Багийн гишүүдийн тоо нь 4-7 байна.Энэ нь дахин
тохируулах ширээ, сандал бүхий тавилгатай ба цагаан самбар нь хоосон хана
бүрт эргэн тойрондбайрладаг. Төслийн ажлын онолын судалгаанд зориулан
инженерийн болон ерөнхий ном сэтгүүлүүдийг мөн тавьсан. Зохион бүтээх талбар
нь5-7 баг нэгэн зэрэг ажиллах боломжтой ба янз бүрийн дизайн / загварчлал /
симуляцийн программ хангамж бүхий төсөл боловсруулах тоног төхөөрөмж,
компьютерийн системээр тоноглогдсон байдаг. Энэ талбарын хананд цагаан
самбарыг эргэн тойронд нь байрлуулсан. Хэрэгжүүлэх ба ажиллуулах талбарууд
нь хамтдаа байх (186кв.м талбайтай) бөгөөд дараах инженерийн даалгаваруудыг
гүйцэтгэх боломжийг оюутнуудад олгодог. Зураг 1 нь Veltech Их сургууль дахь
CDIO ажлын байрыг үзүүлсэн. Гурван CDIO багийн үндсэн ажилтнууд оюутнуудыг
энэ ажлын байранд ажиллахад тусалдаг. Хадгалах болон нийтийн тус тусын
талбарын хараахан байгуулж амжаагүй байна.
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Зураг 1. нь Veltech Их сургууль дахь CDIO ажлын байр

ТӨСЛИЙН ЗАРИМ ТӨСӨӨЛӨЛ АЖЛУУД
SoEC оюутнуудын 173 багийн 130-аас олон баг гурван үндсэн сэдвээс сонгосон
сэдвээрээ төслөө хийж чаддаг. Төслийн бүлгийн тоог хүснэгт 1-д үзүүлсэн ба бүлэг
бүрээс сонгосон хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй төслийн нэр, сэдэв, багийн гишүүдийн
тоог хүснэгт 2-т үзүүлсэн. Оюутнуудын гүйцэтгэсэн зарим төслүүдийг Зураг 2-т
үзүүллээ. Байгаль орчныг хамгаалах, Эрчим хүчний хэмнэлт, нийгмийн аюулгүй
байдал

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бүлгүүд
SoEC-A
SoEC-B
SoEC-C
SoEC-D
SoEC-E
SoEC-F

Багийн тоо

Байгаль
орчин

11
14
13
15
11
13

02
02
02
01
03
06

Хүснэгт 1. Төслийн тухай товч мэдээлэл
Төслийн тоо
Эрчим
Нийгмийн
хүчний
аюулгүй
Бусад
хэмнэлт
байдал
03
03
03
02
06
04
01
09
01
NIL
08
06
NIL
04
04
03
03
01
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SoEC-G
SoEC-H
SoEC-I
SoEC-J
SoEC-K
SoEC-L
SoEC-M
German
section

No

Бүлэг

1

SoEC-A

2

SoEC-B

3

SoEC-C

4

SoEC-D

5

SoEC-E

6

SoEC-F

7

SoEC-G

8

SoEC-H

9

SoEC-I

10

SoEC-J

12
13
13
14
11
14
13
06

NIL
01
01
02
NIL
01
02
NIL

06
03
02
04
NIL
01
01
03

03
07
05
04
07
09
09
02

03
02
04
04
04
03
01
01

Хүснэгт 2. Бүлэг бүрээс сонгогдсон хамгийн сайн гурван төслүүд
Хамгийн сайн төслийн сэдэв
Багийн гишүүдийн тоо
Автомат усжуулалтын систем
6
SMS суурилсан моторын шилжүүлгийн систем
6
Алсын удирдлагатай нарны зайн машин
7
Автомашины зогсоолын систем
6
PIR суурьтай гэрийн нууцлалын систем
6
Гидравлик өргөлт
5
Галаас хамгаалах робот
7
Алсын удирдлагатай гэрийн хэрэгслүүд
5
Ус түгээвэрийн систем
8
Дугуйтай тэргэнцэртэй сандал
4
Утасгүй эрүүл мэндийн хяналтын систем
6
Утасгүй гүүрний хяналтын систем
5
Автомат шал цэвэрлэгч
10
Аюулгүй байдлын хяналтын систем
6
Өвс хадагч
5
Автомат ус түгээрвэрийн систем
7
Галт тэрэгний замын чадлын үүсгүүр
6
Автомат усны танкны удирдлага
5
ATM-д зориулсан биометр төхөөрөмж
7
Нууцлалтай замын гэрэл
5
Автомат ус түгээгч
6
Аюулгүй байдлын робот
7
Хурдны зам дахь тэжээлийн хамгаалалт
7
Олборлогч робот
5
Пестицид цацах робот
6
Шал цэвэрлэх робот
6
RFID суурьтай бүртгэлийн систем
3
Гудамжний ухаалаг гэрэлтүүлгийн систем
7
Hover самбар
6
Метал хайгч робот
6
LPG алдагдах үед автомат цахилгаан хяналт
6
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11

SoEC-K

12

SoEC-L

13

SoEC-M

14

German
section

Авто замын ослоос хамгаалах систем
Замын түгжрэлийг хяналтын систем
Ротари машины зогсоол
Сүү тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны хяналт
Зоосон мөнгө ашигласан жүүс авах машин
Хийн цилиндрийн жинлэлт ба алдагдлыг
илрүүлэх
Аюулгүй байдлын квадкоптер
Сүүний автомат машин
Орчин үеийн галт тэрэгний хяналтын систем
Автомат гал тэрэгний гарц
Зоосон мөнгө ашигласан ус авах машин
Хөлийн алхалтаас энерги хуримтлуулагч
Гар утсанд суурилсан нарны зайн робот

6
9
6
7
7
6
5
6
5
5
5
4
6
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Зураг 2. SME оюутнуудын хийсэн жишиг төслийн ажлууд
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ТАСРАЛТГҮЙ ҮНЭЛГЭЭ
Энэ хичээлд бүртгүүлсэн бүх оюутнуудыг гурван үнэлгээгээр 100 оноогоор үнэлнэ.
Уг хичээл нь нэг кредитын хичээл бөгөөд долоо хоногт 2 цаг, семестрт нийт 30 цаг
байна. Эхний болон хоёр дахь үнэлгээгээрявцыг 40 оноогоор үнэлэх (Үнэлгээ 1 ба
2 нь 15 ба 25 оноогоор тус тус үнэлэгдэнэ) ба гурав дахь үнэлгээгээр семестрийн
төгсгөлийн шалгалт авах ба 60 оноогоор үнэлнэ.3 үнэлгээний хувьд
боловсруулсан рубрикуудын хүснэгт 3, 4, 5-д үзүүлсэн.
Гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт
Төслийн зорилго
тодорхой эсэх
Сэдэвтэй уялдсан
эсэх

Маш сайн
(5)
Сонгосон инженерийн
асуудлыг сайн ойлгосон
ба сайн тайлбарлаж
чаддаг
Сэдвийн талаар маш
сайн тодорхой авч
хэлэлцсэн.

Хүснэгт 3. Явцын үнэлгээ 1-ийн рубрик
Сайн
Хангалттай
(3)
(1)
Сонгосон инженерийн
асуудлуудыг хэсэгчлэн
ойлгосон ба
тайлбарлаж чаддаг

Сонгосон инженерийн
асуудлуудын заримыг
нь ойлгосон ба
тайлбарлаж чаддаг

Сэдвийн талаар бага
зэрэг авч хэлэлцсэн.

Сэдвийн талаар бараг
авч үзээгүй.

Хэрэгжүүлэлтийн
үе шатныявц

Хийцийн ажил эхэлсэн

Хийц дөнгөж эхэлж
байгаа

Илтгэл

Илтгэлийн агуулга маш
сайн, үзүүлэн материал
уялдаа холбоо сайтай,
харагдац сайтай, бүх
асуултанд хариулсан.

Илтгэлийн агуулга
боломжийн, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац дунд
зэрэг, цөөн асуултанд
хариулаагүй

Гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт

Маш сайн
(5)

Хэрэгжүүлэлтийн
үе шатны явц

Хийцийн ажил бүрэн
дууссанба бүтээгдэхүүн
хийц сайн.

Ажиллуулах үе
шатны явц

Шалгалт бүрэн
хийгдсэн, бүтээгдэхүүн
маш сайн ажилласан.

Илтгэл

Илтгэлийн агуулга маш
сайн, үзүүлэн материал
уялдаа холбоо сайтай,
харагдац сайтай, бүх
асуултанд хариулсан.

Хийцийн ажил
эхлээгүй байгаа
Илтгэлийн агуулга
муу, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац муу,
нэг ч асуултанд
хариулж чадаагүй.

Хүснэгт 4. Явцын үнэлгээ 2-ийн рубрик
Сайн
Хангалттай
(3)
(1)
Хийцийн ажил бүрэн
дууссанхэдий ч
бүтээгдэхүүн бүрэн
болж чадаагүй.
Шалгалт бүрэн
хийгдсэн,
бүтээгдэхүүний зарим
хэсэг ажилласан
Илтгэлийн агуулга
боломжийн, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац дунд
зэрэг, цөөн асуултанд
хариулаагүй

Хийцийн ажил бүрэн
дуусаагүй
Шалгалт бүрэн
хийгдсэн,
бүтээгдэхүүн
ажиллаагүй
Илтгэлийн агуулга
муу, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац муу,
нэг ч асуултанд
хариулж чадаагүй.
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Гүйцэтгэлийн
үзүүлэлт
Төслийн зорилго
тодорхой эсэх
Сэдэвтэй уялдсан
эсэх

Хүснэгт 5. Семестрийн төгсгөлийн шалгалтын рубрик
Маш сайн
Сайн
Хангалттай
(5)
(3)
(1)
Сонгосон инженерийн
асуудлыг сайн ойлгосон
ба сайн тайлбарлаж
чаддаг
Сэдвийн талаар маш
сайн тодорхой авч
хэлэлцсэн.

Хэрэгжүүлэлтийн
үе шатныявц

Хийцийн ажил эхэлсэн

Ажиллуулах үе
шатны явц

Шалгалт бүрэн
хийгдсэн, бүтээгдэхүүн
маш сайн ажилласан.

Илтгэл

Илтгэлийн агуулга маш
сайн, үзүүлэн материал
уялдаа холбоо сайтай,
харагдац сайтай, бүх
асуултанд хариулсан.

Төслийн тайлан

Тайлангийн заавар
шаардлагын дагуу маш
сайн бичсэн.

Бүлгүүд
SoEC-A
SoEC-B
SoEC-C
SoEC-D
SoEC-E
SoEC-F
SoEC-G
SoEC-H
SoEC-I
SoEC-J
SoEC-K
SoEC-L
SoEC-M
SoECGERMAN
Бүлгүүд
SoEC-A

Сонгосон инженерийн
асуудлуудыг хэсэгчлэн
ойлгосон ба
тайлбарлаж чаддаг

Сонгосон инженерийн
асуудлуудын заримыг
нь ойлгосон ба
тайлбарлаж чаддаг

Сэдвийн талаар бага
зэрэг авч хэлэлцсэн.

Сэдвийн талаар бараг
авч үзээгүй.

Хийц дөнгөж эхэлж
байгаа
Шалгалт бүрэн
хийгдсэн,
бүтээгдэхүүний зарим
хэсэг ажилласан
Илтгэлийн агуулга
боломжийн, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац дунд
зэрэг, цөөн асуултанд
хариулаагүй
Тайлангийн заавар
шаардлагын дагуу
сайн бичсэн.

Хийцийн ажил
эхлээгүй байгаа
Шалгалт бүрэн
хийгдсэн,
бүтээгдэхүүн
ажиллаагүй
Илтгэлийн агуулга
муу, үзүүлэн
материалын уялдаа
холбоо харагдац муу,
нэг ч асуултанд
хариулж чадаагүй.
Тайланг маш муу
бичсэн.

Оюутны
тоо
72
75
73
76
74
74
73
72
72
76
73
73
74
32

Хүснэгт 6. Явцын үнэлгээ 1 дээрх оюутны бүлгүүдийн гүйцэтгэл
S
A
B
C
D
RA
(90-100)
(80-89)
(70-79)
(60-69)
(50-59)
(0-49)
0
0
24
29
16
3
9
21
24
13
7
1
14
17
14
6
10
12
0
0
5
20
13
38
14
7
29
12
6
6
7
15
26
13
12
1
12
18
22
9
5
7
20
11
8
22
2
9
9
4
23
24
12
0
0
20
24
22
4
5
6
28
29
1
1
8
8
21
22
11
10
1
3
16
22
17
16
0
11
2
7
5
4
3

Оюутны
тоо
72

Хүснэгт 7. Явцын үнэлгээ 2 дээрх оюутны бүлгүүдийн гүйцэтгэл
S
A
B
C
D
RA
(90-100)
(80-89)
(70-79)
(60-69)
(50-59)
(0-49)
0
5
22
24
0
21
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SoEC-B
SoEC-C
SoEC-D
SoEC-E
SoEC-F
SoEC-G
SoEC-H
SoEC-I
SoEC-J
SoEC-K
SoEC-L
SoEC-M
SoECGERMAN

75
73
76
74
74
73
72
72
76
73
73
74
32

0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

8
11
0
3
6
12
21
9
2
17
31
18
13

19
33
10
40
22
24
19
17
25
23
7
11
6

27
21
32
22
26
25
18
21
32
25
22
26
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
8
34
9
20
12
14
25
17
8
13
19
4

Хүснэгт 8. Семестрийн төгсгөлийн шалгалт дээрбүлгүүдийн оюутнуудын үнэлгээ
Нийт
S
A
B
C
D
RA
Бүлгүүд оюутны
(90WH
ИРЭЭГҮЙ
(80-89) (70-79) (60-69) (50-59) (0-49)
тоо
100)
SoEC-A
71
4
11
29
12
2
1
1
11
SoEC-B
75
1
20
41
2
6
1
2
2
SoEC-C
72
5
21
26
8
3
6
2
1
SoEC-D
74
0
4
25
8
1
4
4
28
SoEC-E
73
3
25
24
4
1
0
2
14
SoEC-F
75
0
24
30
7
0
4
5
5
SoEC-G
74
1
19
25
16
3
5
4
1
SoEC-H
72
17
8
16
18
10
0
1
2
SoEC-I
73
2
12
31
21
0
0
5
2
SoEC-J
75
2
19
24
11
5
6
1
7
SoEC-K
73
3
22
30
11
6
1
0
0
SoEC-L
72
16
35
10
2
3
0
0
6
SoEC-M
74
8
20
26
10
5
0
0
5
SoEC32
0
13
11
4
2
0
1
1
GERMAN

Үнэлгээ 1&2-ийг зохицуулагч ба дэд зохицуулагч нар өөрсдийн хариуцсан бүлгээс
авна. Хүснэгт 6 ба 7 нь үнэлгээ 1 ба 2-оор хийгдсэн оюутнуудын гүйцэтгэлийг
үзүүлсэн. Үнэлгээ 3 нь 60 оноогоор үнэлэгдэх ба шалгалтыг гадны шалгагч багш,
зохицуулагч, дэд зохицуулагч нар авна. Оюутнуудын семестрийн төгсгөлийн
гүйцэтгэлийг хүснэгт 6-д үзүүлсэн. үнэлгээ 1 дээр C, G, H, K, L бүлгийн оюутнууд
нь бусдаасаа илүү гүйцэтгэлтэй байсан бол Үнэлгээ 2 дээр C болон G бүлгийн
оюутнууд илүү гүйцэтгэлтэй байсан гэдэг нь харагдаж байна. Хоёр үнэлгээний
хувьд D бүлгийн оюутнууд муу үзүүлэлттэй байсан. D бүлгийн оюутнуудын 40% нь
өдрийн анги бөгөөд хичээлээс гадуур болон амралтын үеэр инженерийн ажлын
талбарт их цаг зарцуулдаггүй болохыг илрүүлсэн.Цаашлаад сургуулийн түвшинд
оюутнуудын дундаж гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа гэдгийг олж мэдсэн.C, H, L, M
бүлгийн оюутнууд нь семестрийн төгсгөлийн шалгалтанд бусдаасаа илүү байсан.H
ба L бүлгүүд нь 3 үнэлгээнд гурвууланд сайн үнэлгээ авсан. Энэ нь төслийн баг ба
бүлэгт сайн оюутан байсантай холбоотой. Тиймээс сургалтын үр дүнг илүү сайн
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болгохын тулд хичээл зүтгэл, чадварынхаа талаар оюутан бүр эргэн харж дүгнэж
цэгнэх хэрэгтэй.
ДҮГНЭЛТ

FME төслийн хувьд суралцахуйн үр дүн нь хувь хүн, хүмүүс хоорондын
харилцааны ур чадвар ба CDIO чадваруудыг авч үзсэн байдаг. Ойролцоогоор 1000
оюутнуудын 170 багууд нь Байгаль орчныг хамгаалах, Эрчим хүчний хэмнэлт,
нийгмийн аюулгүй байдал сэдвийн хүрээнд төслүүдээ гүйцэтгэх ба семестрийн
туршид CDIO ажлын байранд 30 цаг ажилладаг. Мөн оюутнууд төслөө бүрэн
дуусгахын тулд их сургуулийн ажлын цагийн дараа CDIO ажлын байранд нэмэлт
цагаар ажиллах боломжтой. Нэг зохицуулагч ба хоёр дэд зохицуулагч нь өөрсдийн
хуваарилагдсан бүлгийн оюутны багт туслахаас гадна үнэлгээ 1 ба 2-ийг авдаг.
Сургалтын үр дүнг энэ хичээлд зориулан тодорхойлсон бөгөөд оюутнуудын ололт
амжилтыг сайтар боловсруулсан рубрикыг ашиглан явцын 2 үнэлгээ ба
семестрийн төгсгөлийн шалгалтаар тодорхойлдог. 3 техникийн ажилтнууд нь бүлэг
бүрт хуваарилагдах ба оюутнуудад баг болон сэдэвээ сонгох, асуудлыг таньж
мэдэх, шийдлийг олох, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх зэрэгт тусална. Явцын болон
семестрийн төгсгөлийн шалгалтын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх ба маш сайн болон
муу гүйцэтгэлтэй багийн шалтгааныг тогтоон цаашид хэрхэн сайжруулах талаар
авч хэлэлцдэг. Багууд тайлангаа 30 хуудсанд багтаан бичиж хураалгах ба энэ нь
оюутнуудад тайлан бичих чадварыг олж авахад туслах юм. Оюутны багийн ихэнх
нь семестрт инженерийн ажлын байранд 30 цаг ажиллах нь хангалтгүй гэж үздэг.
Тиймээс суралцахуйн үр дүнг хангах3 хичээлийг санал болгодог: Инженерийн
удиртгал (2 кредитын онолын хичээл семестрт 30 цагийн лекц), Шинэ элсэгчдийн
инженерийн төсөл (1кредитын онолын хичээл семестрт 30 цагийн лекц) ба Шинэ
элсэгчдийн инженерийн семинар (3кредитын онолын хичээл семестрт 90 цагийн
лекц)
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ХАВСРАЛТ

Шинээр элсэгчдэд зориулсан танилцуулах хөтөлбөрийн хуваарь (School of
Electrical and Computing)

Өдөр1
Өдөр2
Өдөр3
Өдөр4

I (8.45II (9.45III (11.009.45)
10.45)
12.00)
VTU дэх эхний өдөр
Тэнхим
Физикийн Лаб
DDD
Зочин лекц

Өдөр5
Өдөр6

Үйлдвэрт зочлох
Англи хэлний Лаб

Өдөр7

Физикийн Лаб

Өдөр8
Өдөр9
Өдөр10
Өдөр11
Өдөр12
Өдөр13
Өдөр14
Өдөр15
Өдөр16

Химийн Лаб
Компьютер авах
Хими
Анлги хэл Анлги хэл
Эхний төсөл (CDIO)
Математикийн Лаб1 (МATLAB)
Математикийн Лаб2 (МATLAB)
Математикийн Лаб3 (МATLAB)
Математикийн Лаб4 (МATLAB)
МATLAB төсөл

Өдөр17
Биолог
Мат
Физик
Өдөр18
Хими
Физик
Мат
Өдөр19
Мат
Мат
Физик
Өдөр20
“C” хэлний хичээл
Өглөөний завсарлага: 10.45-аас 11.00

Өдрийн
цай

Өдрийн цай (12.00-12.45)

Өдөр

IV (12.45V (1.45VI (2.451.45)
2.45)
3.45)
VTU дэх эхний өдөр
Бүлгийн үйл ажиллагаа1: Тэнхим
Хими
Биолог
Анлги хэл
Бүлгийн үйл ажиллагаа2: PCB хийх
туршилт
Үйлдвэрт зочлох
Бүлгийн үйл ажиллагаа3:
Гагнуурын туршилт
Бүлгийн үйл ажиллагаа4: харилцаа
холбоо тогтоох
Мат
Анлги хэл
Биолог
Компьютер авах
Эхний төсөл (CDIO)
Эхний төсөл (CDIO)
Тайлан баланс I
Тайлан баланс II
Тайлан баланс III
Power Point
PPT болон цахим тайлан балансын
төсөл
VTUR15 хөрөнгийн үнэлгээ
3D принтер ба UAV
Химийн Лаб
“C” хэлний хичээл
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Шинээрэлсэгчдэд зориулсантанилцуулах хөтөлбөр (Механик болон барилгын
сургууль)

Өдөр1
Өдөр2
Өдөр3

I (8.45II (9.45III (11.009.45)
10.45)
12.00)
VTU дэх эхний өдөр
Тэнхим
Анлги хэл
Мат
Физик

Өдөр4

Үйлдвэрт зочлох

Өдөр5
Өдөр6
Өдөр7

Бүлгийн үйл ажиллагаа3:
Техникийн коллеж & Бэлэг
дурсгалын загвар
DDD
Зочин лекц
Химийн Лаб

Өдөр8
Өдөр9
Өдөр10
Өдөр11
Өдөр12
Өдөр13
Өдөр14
Өдөр15

Хими
Биолог
Анлги хэл
Машин зохион бүтээх
Тайлан баланс I
Тайлан баланс II
Тайлан баланс III
Эхний төсөл (CDIO)
Power Point
PPT болон цахим тайлан балансын
төсөл
Өдөр16
Физикийн Лаб
Өдөр17
“C” хэлний хичээл
Өдөр18
Физикийн Лаб
Өдөр19
Англи хэлний Лаб
Өдөр20
Биологи
Мат
Физик
Өглөөний завсарлага: 10.45-аас 11.00

Өдрийн
цай

IV (12.45V (1.45VI (2.451.45)
2.45)
3.45)
VTU дэх эхний өдөр
Бүлгийн үйл ажиллагаа1: Тэнхим
Бүлгийн үйл ажиллагаа2: Хогийн
савны загвар
Үйлдвэрт зочлох
Физик

Өдрийн цай (12.00-12.45)

Өдөр

Мат

Мат

Хими
Англи хэл
Биологи
Бүлгийн үйл ажиллагаа4: CNC &
Робот
Химийн Лаб
Машин зохион бүтээх
Математикийн Лаб1 (МATLAB)
Математикийн Лаб2 (МATLAB)
Математикийн Лаб3 (МATLAB)
Эхний төсөл (CDIO)
Эхний төсөл (CDIO)
Математикийн Лаб4 (МATLAB)
МATLAB төсөл
“C” хэлний хичээл
Анлги хэл
Мат
Хими
3D принтер ба UAV
VTUR15 хөрөнгийн үнэлгээ
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ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛД ЗОРИУЛСАН ӨРГӨТГӨСӨН ХИЧЭЭЛ
Antti K. Piironen
Metropolia University of Applied Sciences, Finland

ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэл нь Метрополиагийн Шинжлэх Ухааны Их сургуульд хэрэгжүүлсэн
тоон дохионы боловсруулалт хичээлийн үр дүнг хэлэлцүүлнэ. Туршилтын үзэл
баримтлал нь оюутнуудын суралцах чадварыг сайжруулах болон цаг хугацаа, орон
зайнаас хамааралтай хязгаарлалтыy аль алиныг нь өргөтгөхийн тулд орчин үеийн
хэрэгслүүдийг ашиглах явдал юм. Энэ хичээл нь уламжлалт лекц, лабораторийн
ажил, төслийн ажил дээр суурилдаг. Бүх лекц, лабораторийн танилцуулга нь
видео бичлэг хэлбэртэй байх ба дараа нь интернетийн холболттой үед хүссэн
үедээ үзэх боломжтой байна. Сургалтын бүх материалыг зөвхөн онлайнаар авах
боломжтой бөгөөд бүх оюутны тайлан, багшийн хариу нь интернетийн орчинд
хийгдэнэ. Янз бүрийн улс орны 5 түнш институтээс ирсэн оюутнуудын групп энэ
туршилтын хөтөлбөрт хамрагдсан. Түнш иститут нь оюутнуудын суралцах үйл
ажиллагааг дэмжих зарим заавар, сургалтын хэрэгслээр хангаж өгдөг. Оюутны
санал бодол ба үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээг цаашид өргөтгөсөн хичээлийн үзэл
баримтлалыг хөгжүүлэхэд хэрэглэнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Extended classroom, e-learning, online course, virtual mobility, Standards: 5, 6, 7, 8, 11
ТАНИЛЦУУЛГА
Орчин үеийн сургалтын хэрэгсэлтэй уламжлалт арга барилын хамгийн шилдэг
хэсгүүдийг хослуулах нь боловсролын олон улсын хамтын ажиллагааны шинэ
боломжуудыг бий болгодог ба инженерийн урлан (CDIO Стандарт 6) байгуулах
шинэ хэлбэрийг бий болгож байна. Метрополиа хэрэглээний шинжлэх ухааны их
сургууль нь инженерийн боловсролын салбарт өргөтгөсөн хичээлийн хэрэглээг
туршиж байна. Энэхүү өгүүлэлд Франц, Герман, Энэтхэг, Литва, Япон, Испани зэрэг
түнш их дээд сургуулиудын инженерийн чиглэлийн мэргэжлийн хичээлүүд хэрхэн
хийгддэг талаарх кейс судалгаааг харуулах болно. Институт бүрээс оюутнууд
Метрополиагийн оюутны удирдлагын системд нээлттэй их сургуулийн оюутан болж
бүртгүүлдэг. Хичээлээ дуусгасны дараа оюутнууд Метрополиагаас сургалтын
кредитээ тооцуулах ба энэ нь өөрсдийнх нь сургуульд зөвшөөрөгдөнө. Энэ
туршилтын хичээл нь эдгээр сонгосон түнш их сургуулиудаар зориудаар
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хязгаарлагдах бөгөөд цаашид хичээлийг хүссэн бүхэнд нээлттэй байлгахаар
төлөвлөж байна.
Энэ тохиолдолд Тоон Дохионы Боловсруулалт хичээлийг сонгох болсон энгийн нэг
шалтгаан бол: энэ нь манай их сургуульд зохиогчийн зааж байгаа сэдвүүдийн нэг
бөгөөд ихэвчлэн МХХТ-ийн инженерийн хичээлийн хөтөлбөрт багтсан байдаг. Энэ
сэдвээр хэд хэдэн онлайн сургалтууд edX, Coursera, MIT Opencourseware, бусад
боловсролын эх сурвалжуудад байдаг. Энэ туршилт дээр бид өөрийн материалыг
ашиглаж, өөрийн видеог сургалтын туршилтанд хэрэглэхээр сонгож авсан.
Ирээдүйд одоо байгаа онлайн материалыг сургалтын нэг хэсэг болгож ашиглах
талаар авч үзэх болно.
Хичээлийн вэбсайт нь олон нийтэд нээлттэй бөгөөд зохицуулагч багш удирддаг
(Piironen, 2016). Түнш институтын багш, оюутан хоёулаа хичээлийн хөтөлбөр,
багшийн гарын авлага, элсэлтийн холбоос болон сургалтын талаарх бусад
мэдээллийг авах боломжтой. Долоо хоног бүр зохицуулагч багш 2 цагийн лекц, 4
цагийн лабораторийн дасгал байршуулна. Лекц видеог бодит хугацаанд дамжуулж,
дараа нь ашиглах боломжтойгоор бичлэг хийнэ. Лабораторийн дасгалууд нь 1-1.5
цагийн хичээлүүдээс эхлэх бөгөөд үүнийг бас нэвтрүүлж, бичлэг хийнэ. Хичээлийн
материал нь мэргэжлийн зөвлөмжүүд, сэдэв бүрийн талаархи богино хэмжээний
слайдуудаас бүрддэг хэдий ч зохицуулагч багш нь самбар ашиглан тайлбарыг
хийдэг. Самбарын зураг тайлбар нь бодит хугацааны зэрэгцээ сургалтын материал
дээр нэмэгдэнэ.Сургалтбүр заавартай байх бөгөөд оюутнууд өөрсдийн тайлангийн
заавар хэлбэрээр ашиглана.
Дасгалууд нь янз бүрийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах загвартай байх ба оюутнууд
хариултыг өөр хоорондоо хуулах боломжгүй хийсэн байна.
Нөгөө талаас,
зохиогчийн өөрийнх нь ажигласнаар ерөнхийдөө оюутнууд сэдвийг суралцах
эрмэлзлэлтэй байдаг бөгөөд энэ нь кредит цуглуулахад тийм ч амаргүй байдаг.
Сургалтыг дуусгасны дараа оюутнууд документийн холбоосыг тайлбар авах
зөвшөөрөлтэйгээр хуваалцаж, холбоосыг маягтын дагуу оруулна. Дасгал хийх
хугацаа дууссаны дараа тухайн сургуулийн профессор хийсэн ажилд хариулт,
үнэлгээ өгч хэсэгчилсэн үнэлгээг онооны самбарт тэмдэглэнэ. Хэрэв шаардлагатай
бол зохицуулагчбагш тухайн сургуулийн профессоруудад үнэлгээ хийхэд нь
тусална.
Дасгал дууссаны дараа оюутнууд төслийн даалгавар болох Идэвхтэй Сургалт,
Загвагарчлах- Хэрэгжүүлэх (CDIO Стандарт 5 & 8) даалгаврыг авах бөгөөд
оюутнууд ТДБ-ийн асуудлыг шийдэхэд мэдлэгээ ашиглах ёстой. Төслийн сэдвийг
дотоодын үйлдвэрлэлийн өнөөгийн чиг хандлагыг харгалзан орон нутгийн
хэмжээнд сонгох боломжтой. Төслийн тайланг дасгалын үр өгөөжтэй төстэй
164

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

байдлаар үнэлэх боловч эцсийн дүн илүү их ач холбогдолтой байдаг. Эцсийн дүн
нь онооны самбараас шууд тооцоологдож 50% байх үед тэнцэнэ гэсэн
шаардлагатай учраас хамгийн сайн оноо нь ихдээ 90% байх хэрэгтэй.Сургалтнь
зөвхөн дотоодын институтэд 7 долоо хоног үргэлжлэх болно. Гэхдээ хичээлийн
улирлын хугацаа, цагийн бүс, оюутны ажлын ачаалал ихэвчлэн түнш их
сургуулиудын хооронд харилцан адилгүй байна (Зураг 1-ийг үз). Зарим их
сургуулиуд шууд нэвтрүүлгийг дагаж мөрддөг бол нөгөө нь зөвхөн бичлэгийг
ашигладаг. Тиймээс их сургууль бүр өөрийн гэсэн цагийн хуваарийг
боловсруулсан.Түнш их сургуулиуд нь хяналттай лабораторийн дасгал хичээлийг
мөн зохион байгуулдаг.

Зураг 1. Улс орнууд дахь түнш их сургуулиудын семестрийн хугацаа

Гол зорилтууд нь уян хатан сургалтыг санал болгох, түнш их сургуулиудтай
хамтран ажиллах, нээлттэй их дээд сургуулийн оюутнуудын тоо хэмжээг
нэмэгдүүлэх явдал юм.Орчин үеийн технологи нь оюутнуудад уян хатан сургалтын
арга замыг санал болгож, онлайнаар хичээллэх боломжийг олгодог бөгөөд тус
тусдаа удирдамж авахын тулд теле –видео системийн сувгаар санал хүсэлтээ
өгдөг.
Орчин үеийн технологи нь оюутнууд теле-видео системийн суваг ашиглан
ганцаарчилсан удирдамж авах боломжтой, онлайн хичээлд оролцох боломжыг
олгодог уян хатан сургалтыг санал болгож байна. Мөн эдгээр нь видео бичлэг,
самбарт зураг, бусад материалаас өөрийн хүссэн цагт хүссэн газраасаа хандаж
болохуйц шинэ тоон инженерийн урланг байгуулсан. Мөн түүнчлэн түнш их дээд
сургуулиудтайгаа хамтын
ажиллагааны шинэ аргыг нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэж
байна. Тэдгээр сургуулийн оюутнууд ч бодит хугацааны онлайн хичээлүүдэд
хамрагдах боломжтой. Багш нар жишээ нь видео бичлэг ашиглан тонгоруу
сургалтыг
хэрэгжүүлж
болохоос гадна
сургуулийн
тоног төхөөрөмж,
хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан тэдэнд суралцахад нь дэмжлэг үзүүлж болох юм. Мөн
багш нар эдгээр материалыг өөрийн хичээлийн нэг хэсэг болгон ашиглаж болно.
Нээлттэй их сургууль хэлбэрээр хичээлийг санал болгох хэрэгцээ нэмэгдэж байна.
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Иймээс өргөтгөсөн хичээлийг хэрэгжүүлснээр нээлттэй их дээд сургуулийн
оюутнууд хичээлээ бараг бүхэлд нь бие даан суралцах боломжыг олгоно.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНҮҮД
Туршилтын эхэн үед Метрополиагийн ашиглаж байсан төстэй үйл ажиллагааны
хэрэгслүүдийг үндэслэн явуулах нь дээр гэдэг нь тодорхой байсан юм. Видео
нэвтрүүлгийг Adobe Connect Pro ашигласан үйлчилгээнээс бусад бүх үйлчилгээнд
Google-г ашигласан. Google-ийн үйлчилгээ нь дэлхий даяарх оюутнуудад
зориулсан хялбар, чөлөөтэй ашиглах үндсэн хэрэгслүүдийг хангаж өгдөг. Adobe
Connect Pro нь мэргэжлийн түвшний теле-хурлын систем бөгөөд онлайн
оюутнуудад зориулсан эргэх холбооны сувгийг санал болгохын зэрэгцээ нягтлан
боловсруулалт хийх боломжуудыг бичиж авдаг. Хичээлийн вэб хуудсыг Google
Docs документ хэлбэрээр гүйцэтгэсэн. Вэб хуудас нь үндсэндээ материал,
дасгалын маягтууд, дасгалын маягтыг бөглөх холбоос бүхий богино хэмжээний
документ байна. Видеог шууд нэвтрүүлсний дараа видео бичлэгүүд нь
материалын нэг хэсэг болж шууд холбогддог. YouTube дээр нийтэлсэн
видеонуyдад нягтлан боловсруулалт хийхийг шаарддаг байсан ч тэдгээр видео
бичлэгүүдийг бүх оюутан үзэх боломжтойгоор бэлтгэсэн.
Дасгалын тайлангийн зааврыг мөн тайлагнах загвар маягтыг гаргасан. Оюутнууд
өөрсдийн Google бүртгэлтэй нэрээр тэдгээрийг нээж, тэдгээрийг хувьдаа
хуулбарлах, асуултанд хариулах, Google Form ашиглан холбоосыг буцаана.
Оюутнууд холбоос бүхий хэн ч тайланд саналаа илэрхийлэх боломжтой байхаар
хийж өгөхийг хүссэн байна. Багш нарт тайланг бүртгүүлэх маягт Google Sheets
хүснэгтийг үүсгэж өгснөөр дасгалуудыг тасралтгүй үнэлэхэд маш хялбар бөгөөд
оюутнуудад бүтээлч сэтгэгдэл төрүүлдэг байна. Оюутнууд суралцагч хостой
болохыг сайшааж байгаа нь сургалтын үр дүнг сайжруулдаг болох нь батлагдсан
байна. (Piironen & Aoki, 2013).
Оюутнуудын тайланг холбоос бүхий хэн ч үзэж саналаа илэрхийлэх боломжтой
болсноор зэргэцээ үнэлгээг хийх боломжыг олгосон. (Kitsnik нар, 2003).
Метрополиагийн оюутнууд хамтран ажиллах ур чадварын талаарх өөр хоёр
тайланг уншиж саналаа илэрхийлэх нэмэлт дасгал хийсэн юм. (CDIO Стандарт 7).
Түнш институтийн оюутнууд дасгалын
хугацааг уян хатан байлгах талаар
асуугаагүй байна. MATLAB® (Mathworks, 2017) нь дасгалын үндсэн хэрэгсэл болж
хэрэглэгддэг тул хэрэглээний математиктай холбоотой асуудлыг шийдэх эрдэм
шинжилгээ ба үйлдвэрлэлийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг.MATLAB® нь
жишээлбэл дохио боловсруулалтын янз бүрийн сонголттой хэрэглүүр ба энэ нь
дизайны циклийг хурдасгадаг бөгөөд хэрэглэгчид тусгай кодоо бичихээсээ илүүтэй
асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог. MATLAB® нь арилжааны
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нэлээд үнэтэй програм учраас оюутнууд зөвхөн хичээл үзэхийн тулд хэт үнэтэй
програм худалдан авахыг чухалчилж үздэггүй. Судалгаанд хамрагдсан зарим
оюутнууд MATLAB®-ийн боломжын үнэтэй оюутанд зориулсан хувилбарыг
худалдаж авсан байна. Үүнтэй төстэй програм болох Octave- г оюутнууд ашиглаж
болох бөгөөд энэ нь GNU Ерөнхий Нийтийн Лиценз (GNU, 2017)-ээр үнэгүй байдаг.
Гэхдээ, Octave-д MATLAB®-ийн хэрэглүүрүүд байхгүй бөгөөд тайлбар материал нь
MATLAB® шиг дэлгэрэнгүй биш, зарим шинэ платформ дээр ажиллахад асуудал
үүсдэг талтай байна. Тиймээс оюутнууд хэрвээ боломжтой бол өөрсдийн харъяа
институтэд байдаг MATLAB® хувилбарыг ашиглах нь дээр гэж үзсэн байна.

ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Сургалтыг төлөвлөхдөө Франц, Герман, Энэтхэг, Литва, Япон, Испаниас гэсэн
туршилтанд орох сонирхолтой таван түнш их сургуулийг хамруулсан. Гэсэн хэдий
ч зөвхөн Испанийн Alcala их Сургууль суралцагсдыг хичээлээ бүрэн төгс үзэж
дуусгахаар зохицуулалт хийсэн. Энэ утгаараа туршилт нь хүлээж байсан шиг
амжилтанд хүрээгүй юм. Нөгөөтэйгүүр, Метрополиагийн шинжлэх ухааны их
сургуульд ахн удаа туршиж үзсэнгтэй ижил зүйл байсан бөгөөд бид дараагийн
удаа хэрхэн яаж үргэлжлүүлэх талаарх санаануудыг хэрэгжүүлэх үнэ цэнэтэй
туршлагыг олж авсан. Сургалт дууссаны дараа оюутнууд онлайн асуулгын
хуудсаар саналаа өгөхийг хүссэн. Оюутнууд хичээлийн сэтгэл ханамж, ажлын
ачаалал, бүтэц зохион байгуулалт, орон нутгийн зохион байгуулалт, бие даалтын
даалгавар нь суралцах үйл ажиллагаанд тус болж чадсан эсэх талаар асуусан.
Гэсэн хэдий хариултын тоо цөөн байснаас болж бид бүх зүйл сайн байсан гэдгээс
өөр дүгнэлт хийж чадаагүй. Хэдий тийм ч бичгээр өгсөн чөлөөт хариултууд, болон
газар дээр нь хийсэн ярилцлага нь эдгээр ойлголтыг сайжруулахад тус болох хэд
хэдэн үзүүлэлтүүдийг өгсөн. Алкалагийн Их Сургуулийн оюутнууд шинэ арга зүйг
шинэ сэдвээр судлах боломжтой болсонд маш их баяртай байсан. Оюутнуудын
нэг нь онлайн сургалтын ерөнхий мэдрэмжийг нэгтгэн дүгнэхдээ: "Энэ хичээл
үнэхээр сонирхолтой бөгөөд тэд танд шалгалтаа өгөхөд шаардлагатай бүх
хэрэгслээр (MATLAB® код) хангадаг. Хэрвээ та цөөн ч гэсэн цагаа зориулахгүй бол
энэ сургалт амаргүй байна. Зөвхөн миний үзэж байгаагаар ганцхан зүйлийг
сайжруулж болно. Бусад зүйлс нь үнэхээр сайн "Ерөнхийдөө, ганцхан чухал
асуудал бол видео бичлэгүүдээс үүдэлтэй юм. Тэдгээр нь 30 минутаас 1.5 цаг
хүртэл үргэлжилсэн байдаг. Хичээлийг цомхон болгож, студид бичлэг хийн,
тодруулга хийхээр сайжруулж байх хэрэгтэй. Зарим бэрхшээлүүд нь онлайн
хичээлүүдтэй холбоотой байсан. Зарим оюутнууд энэ хичээл нь тэдний зэрэг
авахад тооцогдоно гэсэн амлалт өгсөн хэдий ч хичээлд оролцох нь ямар үнэ
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цэнэтэй вэ гэдгийг хангалттай ойлгож чаддаггүй. Элссэн суралцагсдын олонх нь
эхний шалгалтыг хийдэг боловч шалгалт нь хүндрэх тусам хичээлээс завсарддаг
нь илт байна. Иймээс бид дараагийн удаа суралцагсдыг сэдэлжүүлэх арга
замуудыг олох хэрэгтэй.
Нэг их сургууль дээр хичээлийн хуваарь маш шахуу явагдсан тул оюутнууд 5
дасгалын 2-оос илүүг дуусгах хугацаа байгаагүй. Оюутнууд хичээнгүй
хөдөлмөрлөсөн тул бид тэдгээр дасгалын оноон дээр үндэслэн үнэлгээний
хүрээгээ өргөтгөж, тэдгээрийн тоон үнэлгээг 2 ECTS хичээлд өгсөн. Өөр нэг их
сургууль дээр багш материалын зөвхөн нэг хэсгийг уламжлалт хичээлдээ
ашиглахаар шийдсэн бөгөөд энэ нь туршилтын зорилго биш харин хичээлийн
өргөтгөсөн санааг сулруулсан байна. Хуулбарлах эрх бүхий материалаар хангах
нь нэг төрлийн хувилбар юм. Гэсэн хэдий ч, бид түнш их сургуулиудын хувьд энэ
нь хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц хамтын ажиллагааны нэг хэсэг гэж тооцогддог учраас
боловсролын талаарх мэдлэгийг(knowhow) хуваалцах шинэ арга замыг нээж өгдөг.
Онлайн хичээлд суурилсан олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд багшлах
бүрэлдэхүүний заах ур чадварыг (CDIO Стандарт 9 & 10) сайжруулахад маш том
боломж олгож байна.
Нэг маш чухал асуудал бол түнш их сургуулийн профессор нь орон нутгийн
хэмжээнд хангалттай хэмжээнд түлхэц үзүүлэх явдал юм. Дараагийн удаа бид
суралцагсдыг оролцоход түлхэц өгөх зорилготой маркетингийн материал
бэлтгэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд өндөр хүсэл эрмэлзлэлийг нь хадгалах
үүднээс багш нартайгаа онлайн уулзалт хийх боломжтой болох юм. Интернетээр
бодит цагт зааварчилгаа бас авч болох хэдий ч цагийн бүсийн ялгаатай
холбоотойгоор зарим бодит сорилт гарч ирж болох юм.
Туршилтын үр дүн бидний хүлээлтэнд хүрээгүй нэг шалтгаан нь суралцагсдын
сурах эрмэлзлийг хангалттай өдөөж өгөөгүйд байсан юм. Бид түнш их сургуулийн
профессорууд болон оюутнуудыг сэдэлжүүлэх тал дээр хамтарсан үйл ажиллагааг
эрэлхийлэх тал дээр илүү чармайлт гаргах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Мэдээжийн
хэрэг “илүү сайн” байх нь хангалтгүй. Метрополиагийн их сургуулийн хувьд багш
нарын сэдэлжүүлэлт нь илүү олон оюутан хичээлээ амжилттай үзэж, урт
хугацааны түншүүдтэйгээ боловсролын нөөц бололцоогоо хуваалцах явдал
байдаг. Метрополиагийн оюутнууд илүү уян хатан сурах арга барилыг олж авх
боломжтой байдаг. Алкала их сургуулийн хувьд дотоод шатгаан юу вэ гэдгийг хоёр
талын аль алиных нь үнэ цэнийг өсгөдөг ил тод хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх
чин хүслээс улбаатай гэж үзэж болно. Энэ удаагийн өргөтгөсөн хичээлийн туршилт
нь шинэ хичээлийг загварчилж хэрэгжүүлэхэд маш үнэ цэнэтэй туршлага болсон.
Онлайн хичээлийг 2017 оны хаврын улирлын Электроникийн зэрэг олгох
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хөтөлбөрийн Эмбэдэд электроникийн модулын нэг хэсэг болгон ашигласан. Зөхөн
нэг зааварчилгаа лабораторын сэдвийг хичээлийн эхэнд өгсөн ба оюутнууд долоо
хоногийн хуваарийн дагуу онлайнаар хичээллэсэн.
Хичээлийн төгсгөлд
оюутнуудын санал асуулгаар өмнөх жилд орсон хичээлийн нүүр нүүрээ харсан
лекц, зааварчилгаатай лабораторийн хичээлтэй дүйцэх хэмжээний сэтгэл
ханамжын үзүүлэлт гарсан байна. Үүнтэй төстэй зарчмаар Erasmus-ийн
солилцооны багшын заасан хичээлийг хоёр улсад байгаа сургуулиудын
оюутнуудыг нэгэн зэрэг судлахаар хамтарсан хичээл рүү шилжүүлсэн.
ДҮГНЭЛТ
Хэдийгээр энэ хичээлийн өргөтгөлийн эцсийн үр дүн нь хүлээж байсан шиг тийм ч
сайн үр дүнгүй байсан ч энэ үзэл баримтлал нь маш их боломжтой гэдэгт би
итгэдэг. Юун түрүүнд хичээл нь одоо хэрэглэж байгаа уламжлалт танхимын лекц
дээр суурилдаг бөгөөд үүн дээр нэмээд шаардлагатай хэмжээнд хүчин
чармайлтуудыг гарган түнш их сургуулиудтай хамтын үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэхийн зэрэгцээ цаг хугацаа, орон зайн хязгаарлалтыг арилгаснаар
оюутнуудыг тоог нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаарт, өргөтгөсөн хичээлийн сургалт нь
хичээлийн агуулга, материал ба техникийн хэрэгжүүлэлтийг сайжруулахад хувь
нэмрээ оруулах боломжийг хүмүүст олгоно. Гуравдугаарт, ирээдүйн инженерүүд
хуучин арга барилаар боловсролтой болж чадахгүй юм. Өргөтгөсөн хичээлийн
хичээлээс олж авсан туршлага нь сургалтын үйл ажиллагаа илүү уян хатан цагийн
хуваарьтай, газарзүйн хязгаарлалтыг арилгах замаар суралцагсдад сургалтын
явцыг илүү хялбар болгож байна. Энэ туршилт дээр туршсан зарим санааг өөр
хичээлүүд дээр хэдийнээ хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд урьдчилсан үр дүн нь маш
ирээдүйтэй байна. Тоон Дохионы Боловсруулалт хичээлийн цаашдын гол
зорилтууд нь өмнө нь хэлэлцсэн техникийн болон техникийн бус асуудлуудыг
шийдвэрлэх, CDIO Стандартыг илүү тодруулж харагдуулах, улмаар хүн бүрт
сургалтыг нээлттэй болгох явдал юм.
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ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫН ОЛОН УЛСЫН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД
Antti K. Piironen, Markku Karhu
Metropolia University of Applied Sciences, Finland
ХУРААНГУЙ
Европын их сургуулиуд олон улсын эрчимжүүлсэн төслүүдийг 2003-2017 онд
Эрасмусын Насан туршын боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан.
Олон улсын ЭТ-ийн гол зарчим нь 2-3 долоо хоногийн хугацаанд, түнш
байгууллагаас оюутан, багш нарыг цуглуулж, төсөлд суурилсан сургалтын
туршлага хуримтлуулж хамтран
ажиллах байсан. Оюутнуудыг
CDIO-үзэл
баримтлалын инженерийн асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхээр олон соёлт багуудад
хуваасан.

Судлах сэдвүүдийг аль болох олон салбарыг хамарсан, цогц байдлаар сонгож
авсан. ЭТ- оролцсон оюутнуудын тайланд бичсэнээр энэ төсөл нь нүд нээж өгсөн
туршлага боллоо гэж тэмдэглэсэн байна. Үүнийг олон салбарыг хамарсан сэдвийн
агуулга нь оюутнуудыг багийн гишүүдтэйгээ хамтран ажиллах мөн тухтай бүсээс
нь шахаж гаргахад хүргэдэг гэж тайлбарлаж болно. Хичээлийн хуваарь нь оюутны
группууд нь сэтгэн бодох шат, дизайны үе шат, хэрэгжүүлэлтийн үе шатуудыг хийх
бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдсан байсан. Багш нарт урт хугацааны харилцаагаа
гүнзгийрүүлэх болон өөр өөр сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг чөлөөтэй хийх
боломжоор хангадаг. ЭТ нь их сургуулиудын түншлэлийг ихээхэн бэхжүүлсэн.
Олон тохиолдолд ЭТ нь Сургалтын хөтөлбөр эсвэл хичээлийн агуулгыг
сайжруулах талаарх ойлголтын санааг өгдөг. Академик сургалтын орчинд 10-20
ажилтантай олон улсын үзэл баримтлал бүхий шинэ сургалтын агуулгыг хөгжүүлэх
боломж хомс юм. Энэ өгүүлэлд үзэл баримтлалаа танилцуулж, үр дүнг нэгтгэн
дүгнэж, ЭТ-ийг гадны санхүүжилтгүйгээр хэрхэн сэргээж болох талаар санааг
дэвшүүлсэн.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Эрчимжүүлсэн төсөл, олон соёлт
Стандартууд: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

төслүүд,

Төсөлд-

суурилсан

сургалт,

ТАНИЛЦУУЛГА
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Метрополиагийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны сургууль нь Европын түнш их
сургуулиудтай эрчимжүүлсэн төслүүд дээр хамтран ажиллах арвин туршлагатай.
Хэдийгээр ЭТ нь маш амжилттай хэрэгжсэн бөгөөд боловч тэд Европын их
сургуулиудын хооронд эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааны үр шимийг
эргэлзээгүйгээр хүртэж чадсан ч үүнтэй зэрэгцэн 2014 онд шинэ Erasmus+
хөтөлбөр эхэлснээр Erasmus ЭТ-ийн санхүүжилтийг зогсоосон. ЭТ төгссөний
дараа богино хугацааны хөдөлгөөнт дэмжлэггүйгээр оюутнууд гадаадад 2-3 долоо
хоног суралцах хугацаанд нэмэлт төлбөр төлдөггүй болсон.
Олон улсын ЭТ-ийн үндсэн зарчим нь жил бүр 2-3 долоо хоногийн эрчимтэй,
төсөлд суурилсан сургалтын туршилтыг (Piironen, 2012) жил бүр өөр өөр байршилд
оюутнууд болон багш нарыг цуглуулах юм. Оюутнууд нь 3-5 гишүүнтэй олон соёлт
багуудад хуваагдан, загварчлах-хэрэгжүүлэх туршлага (CDIO стандарт 5) олж авах
инженерийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.Эрчимжүүлсэн төслүүдийн төгсгөлд оюутны
төслийг үнэлж, цуглуулсан кредитийг дотоодын институтэд эрдмийн зэрэг
хамгаалах нэг хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Ижил түншийн сүлжээнүүдээр өөр өөр
сэдэвтэй гурван эрчимтэй төслүүдийг зохион байгуулсан. Суралцагчдын олонх нь
өмнө нь гадаад хэл дээр багаар ажиллаж байгаагүй гэдгийг ажиглах нь чухал юм
(Kitsnik нар, 2003). Өөрийн үнэлгээ нь ЭТ-ийн нэгдмэл хэсэг юм. Бүх оюутан болон
багш нар наад зах нь эцсийн үнэлгээнд оролцох ёстой байдаг.
Зарим ЭТ-үүдийн хувьд ЭТ-ийн хэвийн үйл ажиллагааг баталгаажуулахын тулд
завсрын шалгах цэгүүдийг ашигладаг. Үнэлгээний дүн шинжилгээний үр дүнг ЭТийн дараагийн шатны ойлголтыг сайжруулахад ашигласан. Ерөнхийдөө, ЭТ-ийн үр
дүн нь хүлээлтэд хүрсэн байсан. Зорилго, зорилтууд нь ч амжилттай хэрэгжсэн.
Олон улсын олон соёлт багууд нь Европын оюутны сүлжээг байгуулснаас
тэдгээрийн зарим нь орчин үеийн инженерийн мэргэжлийн сүлжээг бий болгосон
гэж үздэг. Оюутнууд техникийн бус, олон салбарыг хамарсан асуудлаар
инженерийн шийдлүүдийг хөгжүүлэхэд суралцсан. Энэхүү баримт бичиг нь ЭТ-г
ажиллуулахын давуу болон сул талуудыг нэгтгэн, ЭТ-г гадны санхүүжилтгүйгээр
хэрхэн сэргээх боломжтой талаар санал дэвшүүлж байна.
ЭЕРЭГ ҮР ДҮНГҮҮД
Багшийн үүрэг нь уламжлалт аргаас ялгаатай болж ирсэн. Тэд багийн гишүүдийн
мэргэжлийн өсөлт хөгжилтийг загварчлах болон хэрэгжүүлэлтийн ажлыг хянах
явцдаа ажиглах боломжтой. Бүх ЭТ-ийн түншүүд нь техникийн ижил талбарынх
байсан. Гэсэн хэдий ч сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан байдал нь эрс ялгаатай
байдаг. Оролцоонд тулгуурласан системийн шинжилгээ, дизайн нь өөр өөр байдаг.
Сонгогдсон сэдвүүд нь бодит ертөнцийн олон салбарыг хамарсан шийдэл бүхий
асуудал, янз бүрийн арга барилыг сонгосон байх хэрэгтэй байдаг. IP нь түнш
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байгууллага бүр дээр боловсруулсан хандлагыг практик хэрэглээний асуудалд
хэрэглэх боломж олгосон. Төслийн сэдэв буюу зорилт нь олон салбарыг хамарсан
байсан. Энэ тохиолдолд оюутнууд шийдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, зохих
хэрэгслүүдийг өгч, хурдан дасан зохицох шаардлагатай байдаг. Олон салбарыг
хамарсан топ даун инженерийн сэтгэлгээнд идэвхтэй сургалтын аргыг (CDIO
Стандарт 8) хэрэглэх ба тенхикийн нарийн зүйлсийг “яг цагтаа” гэсэн зарчимд
үндэслэн заасан. Үүнтэй төстэй арга барил нь инженерийн боловсролоор дамжин
түгэн дэлгэрч байна. Бүх түнш их дээд сургуулиуд нь зохион байгуулсан ажлыг
гүйцэтгэх үүргийг хүлээнэ. төслийн үеэр сурагчдын хяналтыг бүх хамтрагчдын
төлөөлөгчид хуваалцсан.ЭТ нь түнш их сургууль тус бүрт хөгжүүлсэн арга
барилуудыг практик хэрэглээний асуудалд хэрэглэх боломжоор нь хангаж өгсөн.
Төслийн сэдэв ба зорилго нь олон салбарыг хамарсан байна. ЭТ-ийг
хэрэгжүүлснээр түнш сургууль бүр чөлөөтэй нэвтрүүлэх боломжтой заах аргын
шинэ аргазүйг хамтран загварчилахад тусалдаг. Энэ замаар ЭТ нь олон улсын
түвшний сургалтуудаар багшлах бүрэлдэхүүний чадамж ба багшын заах ур
чадварыг сайжруулдаг (CDIO 9, 10-р стандарт).
Төслийн төлөвлөлтийг кординатороор ахлуулсан бүх түнш сургуулийн
төлөөлгөчдийн груп гүйцэтгэдэг. Тэр групп нь шаардлагатай бүхий л шийдвэр ба
тодорхойлолтыг гаргадаг. Бүх түнш их сургулиуд ЭТ-ийн эхэн үеийн уулзалтаар
хууварилж, зохион байгуулсан үүргээ хариуцан ажилладаг. Төслийн явцад
оюутнуудыг хянах үйл ажиллагааг бүх түнш сургуулиудын төлөөллүүд хуваан
гүйцэтгэсэн. Багш нар тусгай сэдвүүдэд харгалзах сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр
хангагддаг. Инженерийн урлан (Стандарт 6) дахь гол хянах үйл ажиллагааг орон
нутгийн зохион байгуулагчийн товлогдсон албан хаагчид гүйцэтгэдэг. Ижил түнш
сургуулиудтай хамтран хэд хэдэн үзэстэн дамнасан ЭТ-ийг ямар нэг бэрхшээл
онцгой анхаарах зүйлгүйгээр хэрэгжүүлж байна. Арга зүйн үр өгөөжийн хувьд түнш
сургууль бүр онцгой мэдлэгийг ЭТ-д авчрах болон оюутны багийн ажилд
идэвхитэй оролцох нь өндөр үр дүнтэй болох нь харагдасан. Түнш сургууль бүр
оюутнуудыг тухайн орон нутгийн шалгууртүндэслэн сонгож авсан байна. Оюутнууд
нь суралцах сонирхолтой, суурь мэдлэг сайтай байх шаардлагыг тавьсан. Хүсэлт
гаргачдыг тэдний ерөнхий судалгааны гүйцэтгэлээр нь эрэмбэлж үзжээ.
Санхүүгийн ил тод хуваарилалтыг хангах үүднээс бүх түншүүдтэйгээ төсвийн
мэдээллийг хуваалцаж, санхүүжилтийг ашиглах талаар харилцан тохиролцсон. Ер
нь ЭТ-ийн үе шатууд нь Эрасмусын оюутны оролцогчдын тоо, багш нарын
тооноос хамааран тэдний зочлон суралцаж буй сургууль ба орон нутгийн сургууль
хоорондын зайнаас хамааран эрчимжсэн төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд 50 000 75 000 еврог санхүүжүүлсэн. Байр орон сууцыг төвлөрсөн байдлаар зохион
байгуулж, зохицуулагч институтын сангаас санхүүжүүлсэн. Аяллын зардлыг
институт бүрээс цуглуулж, дараа нь зохицуулагч институт нь эдгээр зардлыг ЭТ
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санхүүжилтийн дүрмийн дагуу нэхэмжилсэх боломжтой болгосон (75%). Төслийн
зохион байгуулалтын үнэлэмж нь ЭТ-ийн биет хэрэгжүүлэлтээс шалтгаалах олон
төрлийн зардалд ашигласан. ЭТ- оролцсон оюутнуудын тайланд бичсэнээр энэ
төсөл нь нүд нээж өгсөн туршлага боллоо гэж тэмдэглэсэн байна (Piironen нар,
2014).. Үүнийг олон салбарыг хамарсан сэдвийн агуулга нь оюутнуудыг багийн
гишүүдтэйгээ хамтран ажиллах мөн тухтай бүсээс нь шахаж гаргахад хүргэдэг гэж
тайлбарлаж болно. Багш нарт урт хугацааны харилцаагаа гүнзгийрүүлэх болон
өөр өөр сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг чөлөөтэй хийх боломжоор хангадаг.
Цөөн тооны төслүүд санаачлагдсан. Эрчимжүүлсэн төслийн үр дүнд их сургууль
хоорондын хамтын ажиллагаа улам бэхжиж байна. Ихэнх тохиолдолд ЭТ нь
сургалтын агуулгыг сайжруулах шинэ санааг бий болгож өгдөг. Академик
сургалтын орчинд 10-20 ажилтантай олон улсын үзэл баримтлал бүхий шинэ
сургалтын агуулгыг хөгжүүлэх боломж хомс юм. Ихэнхдээ хичээлүүд нь тогтсон
хичээлийн хөтөлбөрт хараахан тусгагдаагүй шинэ технолгууд дээр төвлөрсөн
байдаг. Судлах сэдвүүдийг аль болох олон салбарыг хамарсан, цогц байдлаар
сонгож авсан. Энэ нь агуулга болон заах арга зүйн аль алиных нь чиг хандлагыг
анхаарч үзсэн мэт харагдаж болно. Олон улсын хувьд заах аргачлал ба
бэнчмаркинг нь ЭТ-ийн зорилго гэж авч үзэх хэрэгтэй. Ихэнх үнэлгээний үр дүн
маш сайн байсан. Ерөнхийдөө техник хэрэгслүүд, тоног төхөөрөмжүүд, боломжтой
хэрэглүүрүүдээс гадна зөвхөн нэг жижиг өрөө байна. Гэсэн хэдийн ч сургалтын
өнцгөөс харвал энэ нь суралцагсдыг илүү шинийг санаачлагч, бүтээлч, олон талын
шийдэл гаргахад шахаж өгдөг. Метрополиагийн Мэдээлэл Холбооны Технологийн
Сургуулийн хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 41 үе бүхий 17 ЭТ-ийн
хөтөлбөрт оролцоод байна. Үе бүрт түнш сургууль тус бүрээс 10 оюутан оролцох
боломжыг олгодог. Ойролцоогоор Метрополиагийн 400 оюутанд эдгээр ЭТ-ийн
туршлага хуримтлуулах боломжыг олгосон гэсэн тоо байдаг. Хүснэгт.1-ээс
Европын нийт зочлон суралцагч 2500 оюутан, 400 багш хамрагдсан тоон
үзүүлэлтийг харж болно.
Хүснэгт 1. Метрополиагийн МХТС-ийн ЭТ-д хөтөлбөрийн жагсаалт
ЭТ-ийн
товчилсон
нэр

ЭТ-ийн бүтэн нэр

Он

HESUDI

HEalthcare Support Using
Domotics and IT

2014

Active
Games

Active Games

Big Data

Big Data

Сургалт хийгдсэн газар

Зочин
оюутнууд/
ажилчид

Helsinki (FI)

60/12

2013 -2014

Frankfurt (DE), Vilnius
(LT)

60/12

2013 -2014

Vilnius (LT), Frankfurt
(DE)

50/18
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ViOpe

Learning Computer
Programming in Virtual
Environment

2013 -2014

Espoo (FI), Leiria (PT)

60/14

LBS

Local Based Services

2012-2014

Sundsvall (SE),
Amsterdam (NL), Istanbul
(TR)

60/14

2012 -2014

Valencia (ES), Espoo (FI)

50/12

2012 -2014

Munich (DE), Glamorgan
(UK), Cantabria (ES)

60/12

2011 -2013

Espoo (FI), Alcala (ES),
Kapfenberg (AT)

60/15

2011 -2013

Amsterdam (NL),
Amsterdam (NL),
Birmingham (UK)

60/12

2011 -2013

Vilnius (LT), Porto (PL),
Helsinki (FI)

50/18

SaSeRoS

SWEB

DOSSEE

EPSIAE

WISDOM

Safe and Secure Robots
based on Open Source
Software
Secure WEB Applications:
Best Practices for
Protection and
Development
Developing Open Source
System Expertise in
Europe
European Project for
Sustainable ICT in
Academic Education
Web Information System
Data Organisation
Modelling

eDSP

Embedded Digital Signal
Processing IP

2010 -2012

Espoo (FI), Vilnius (LT),
Coventry (UK)

40/12

Miss Logo

Management Information
Systems Supporting
LOcal Government

2008 -2010

Mechelen (BE),
Eindhoven (NL), Vilnius
(LT)

50/18

Nearshoring: the Next
Step in Offshoring

2008 -2010

Cracow (PL), Ostrava
(CZ), Sundsvall (SE)

60/14

2007 -2009

Bonn (DE), Espoo (FI),
Amsterdam (NL)

60/12

2007 -2009

Espoo (FI), Amsterdam
(NL), Paris (FR)

60/15

Amsterdam (NL)

60/10

Outsourcing

DeSeRTS

Security

QA-ICT

Design of Safe and
Reliable Technical
Systems - Exploring
technologies dark sides
Improving the Security
Knowledge in ICT Advanced Technologies
Improving the success of
the ICT projects, Quality
Assurance

2005

Сорилт
Үндэстэн дамнасан сургалтын төслүүдийн эрчмжүүлсэн төслүүдтэй нийцэх нэг
нийтлэг сорилт бол оюутны тогтсон сургалт, дадлагажих хугацааг сааруулахгүй
байх явдал юм. Энэ сорилтыг эхний хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний үр
дүнгүүдийн нэг гэж үзэж ЭТ-ийн хугацааг зөвшилцөх замаар даван туулсан. Гол
сорилт бол хангалттай хэмжээний санхүүжилт олох юм. Эрасмусын ЭТ-ийн
хөтөлбөр нь эдгээр эрчимжүүлсэн төслүүдийг боломжтой болгодог хэдий ч
санхүүжилт дууссаны дараа үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд хангалтгүй байсан.
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Тэтгэлэгийн тусламжтайгаар бид аялалын зардлын 75%, оюутны байрны зардлыг
100% дааж, оюутны хоолны зардлыг хэсэгчлэн даах боломжтой болсон. Тэтгэлэг
нь гол зардал болох цалингийн зардалд хэрэглэгдэх боломжгүй байсан. Өөрөөр
хэлбэл үйл ажиллагаа явуулж буй сургуулийн оюутнууд ЭТ-ээс кредит тооцуулах
явдал юм. Хачирхалтай нь зэргийн хөтөлбөрүүдэд суралцагсдын ЭТ-с цуглуулсан
кредитийг зөвшөөрөхийн тулд илүү их үнэмшил шаарддаг. Нийтлэг тайлбар бол
“танхимын бус бүтэн сургалтын төлөвлөгөө нь сонгон суралцах боломжтой” ба “ЭТ
нь сүүлийн магадлалын итгэжмлэлийн хугацаанд хичээлийн хөтөлбөр байгаагүй”
байдаг. Зэргийн хөтөлбөрүүдийн профессорууд нь Э-ийн хөгжүүлэлтэнд оролцдог
ч салбар тэнхимүүд болон оюутны үйлчилгээний албаны хоорондын ямар нэг
харилцааны зөрүү байдгаас үүдэлтэй гэж үзэж болно.
ДҮГНЭЛТ
Үндэстэн дамжсан эрчимжүүлсэн төслийн ашиг тус нь илэрхий юм. Хэдий тийм ч
бодит байдал дээр өргөн хүрээнд эрчимжүүлсэн төслийг бодитойгоор ахин
эхлүүлэхийн тулд зарим нэг асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай юм. ЭТ-ийг
тогтсон сургалтын төлөвлөгөөний нэг хэсэг байхаар хийх хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч
бид бодит байдал дээр эрчимжүүлсэн хугацааны ихэнх хэсгийг гадаадад зохион
байгуулж болохгүй. Харин үүнийг сонгон суралцдаг байх хэрэгтэй. Орчин үеийн
харилцааны болон нийгмийн сүлжээнйи хэрэглүүрүүд нь ЭТ-ийн хөдөлгөөнт
хэсгийг виртуалчлах сонирхолтой боломжыг олгодог. Өнөө үед интернет
холболттой хүн бүр дүрст хурал хийх, видео нэвтрүүлэг дамжуулах, файл
дамжуулах, шуурхай зурвас илгээх, цагаан самбарт хамтран суралцах зэрэг
арваадхан жилийн өмнө биет байдлаар хийдэг байсан зүйлсийг хийх боломжтой
болсон байна. Бидний хувьд ЭТ-ийн ойлголтыг шинэ түвшинд хөгжүүлж эхлэх
шийдэмгий хамтрагчдыг эрж байна. Бид хэрэв хэлэлцэхээ хойш тавиад хийж эхлэх
нийтлэг хүсэл сонирхлоо олж чадвал бүх сорилтуудыг шийдвэрлэх боломжтой юм.
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ИХ СУРГУУЛИУД ЯАГААД CDIO-Д НЭГДЭХИЙГ ХҮСДЭГ ВЭ?
Juha Kontio
Faculty of Business, ICT and Chemical Engineering, Turku University of Applied Sciences

ХУРААНГУЙ
CDIO санаачлагыг 2000 онд дөрвөн их сургууль эхлүүлсэн бөгөөд 2011 онд аль
хэдийн 62 сургууль болсон бол өнөөдөр 120 гаруй их сургууль нэгдээд байна.
CDIO санаачлагад нэгдэж орсон их сургуулиудын тоо өсөн нэмэгдэж байгаа нь
инженерийн хөтөлбөрүүд, сургуулиуд, факультетүүд, их сургуулиудын хайж буй
зүйлсийг хангаж байгааг харуулж байна. CDIO санаачлагыг инженерийн
боловсролыг сайжруулахад чиглэсэн инноваци гэж үзэж болно. Инноваци бол
шинэ зүйл гэж үздэг санаа, практик, хувь хүн эсвэл бусад нэгжээр хүлэн
зөвшөөрөгддөг объект юм. Инновацийн ерөнхий шинж чанар нь нийгмийн
системийн гишүүд болон тэдний нэвтрүүлэх хурдаар тодорхойлогддог: давуу тал,
нийцтэй байдал, нарийн төвөгтэй байдал, туршигдахуйц байдал, ажиглагдахуйц
байдал, хамааралтай олон тооны судалгааны үр дүнд бий болсон.CDIO –д
нэгдэхээр төлөвлөж буй их сургуулиуд эдгээр инновацийн ерөнхий шинж
чанаруудыг ажиллуулж байдаг. Гэхдээ их сургуулиуд хэзээ CDIO санаачлагад
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элсэх вэ? гэж бодсоор л байдаг. Их сургуулиуд яагаад CDIO-д элсэхийг хүсдэг вэ?
Эдгээрт хариулах нэг арга зам бол их сургуулиудын хүсэлт гаргах процессын үед
их сургуулиудын хүсэлт гаргахдаа боловсруулсан бичиг баримт юмм. Хүсэлт
гаргагч их сургуулиуд жишээ нь “Танай сургууль яагаад CDIO санаачлагад
нэгдэхийг хүсч байна вэ?”, мөн “Энэ хөтөлбөрөөс ямар нөлөө үзүүлнэ гэж хүлээж
байна” зэрэг асуултанд ариулсан байсан. CDIO санаачлагыг инноваци гэж хэрхэн
хүлээн авдаг талаар судлахын тулд 2010- 2016 оны хоорондхүсэлт гаргасан 55 их
сургууль дээр агуулгын дүн шинжилгээ хийж үзсэн. Дүн шинжилгээнээс их
сургуулиуд CDIO-г маш эерэгээр ойлгодог гэж дүгнэсэн. Энэ хандлагаас нь
инженерийн боловсролд гайхалтай нөлөө үзүүлнэ гэсэн хүлээлт байгаа бөгөөд
CDIO арга нь их дээд сургуулиудын хөгжлийн үйл ажиллагаатай урьдаас сайн
холбогдож, хөгжил дэвшилд хүргэх хэрэгслээр хангах бөгөөд энэ нь суралцах,
туршлага солилцох сүлжээ юм.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Join CDIO, CDIO application, Innovation characteristics, Standards: 1-12
ТАНИЛЦУУЛГА
CDIO санаачлагыг 2000 онд дөрвөн их сургууль эхлүүлсэн бөгөөд 2011 онд
хэдийнээ 62 сургууль болсон бол өнөөдөр 120 гаруй их сургууль нэгдээд байна.
CDIO санаачлагад нэгдэж орсон их сургуулиудын тоо өсөн нэмэгдэж байгаа нь
инженерийн хөтөлбөрүүд, сургуулиуд, факультетүүд, их сургуулиудын хайж буй
зүйлсийг хангаж чадаж байгааг харуулж байна. CDIO санаачлагыг инженерийн
боловсролыг сайжруулахад чиглэсэн инноваци гэж үзэж болно.Одоогийн байдлаар
CDIO-ийн санаачилгад гишүүнээр элсэх журам нь маш энгийн. Үйл явцын эхний
хэсэг нь Инноваци-Шийдвэрийн Мэдлэгийн үйл ажиллгааны мэдлэгийн үе шаттай
адил юм (Рожерс, 2003): их сургууль CDIO гэж юу болох, CDIO-ийн хандлага
хэрхэн хэрэгждэг талаар суралцах хэрэгтэй. үйлажиллагааны дэлгэрэнгүйг CDIO
вэбсайтад (http://cdio.org/participate/join-cdio) тайлбарласан байдаг. CDIO програм
нь хүсэлт гаргаж буй их сургууль болон тэдгээрийн боловсролын хөгжлийн
төлөвлөгөөний талаарх мэдээллээр хангана. Жишээлбэл, хүсэлт гаргагч нь CDIO
Санаачлагад элсэх чин хүсэлтэй байгаа ба CDIO-г хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй
хөтөлбөрүүд, тэдний боловсролын ирээдүйн төлөвлөгөө, боловсролын хөгжлийн
талаарх туршлагаа мэдүүлдэг.Рожерсын тодорхойлсноор (1995) инноваци бол
хувь хүн эсвэл хэрэгжүүлэгч бусад нэгжүүдийн шинэ гэж үзсэн санаа, дадал, эсвэл
объект юм. CDIO санаачлагыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй их дээд сургуулиуд нь
шинэ санаачлагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. CDIO санаачлагыг (CDIO,
2016) инженерийн боловсролыг сайжруулахад чиглэсэн шинэ санаачлага гэж үзэж
болно. Илүү нарийвчах үүднээс бид зохион байгуулалтын инновацийн тухай ярих
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хэрэгтэй. Энэ нь байгууллагад шинэ санаа эсвэл тлөвшлийг бий болгох буюу
нэвтрүүлэхийг хэлнэ (Дафт, 1978; Даманпоор, 1996). CDIO хандлага нь зөвхөн
шинэ санаачлага төдийгүй, хөтөлбөр, сургууль, багш, их сургууль гэх мэт шинэ
ойлголтыг багтаасан зохион байгуулалтын шинэчлэл юм. Инновацийн шинж
чанаруудыг нийгмийн системийн гишүүд гэж үзвэл инновацийн хэрэгжүүлэлтийг
тооцох нэг чухал тайлбар юм. Инновацийн ерөнхий шинж чанар нь давуу тал,
нийцтэй байдал, нарийн төвөгтэй байдал, туршигдахуйц байдал, ажиглагдахуйц
байдал. хамааралтай олон тооны судалгааны үр дүнд бий болсон. Инновацийн
хэрэгжүүлэлтэнд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлүүд нь 1) Инновацийн-шийдвэрийн
төрөл, 2) Инновацийг түгээн дэлгэрүүлэх харилцааны сувгуудын мөн чанар, 3)
Инновацийн өөрчлөлтөөс үүссэн нийгмийн системийн мөн чанар, 4) Инновацийг
түгээн дэлгэрүүлэхэд өөрчлөлтийг хийх төлөөлөгчдийн үзүүлэх хүчин чармайлтын
цар хүрээ гэж үздэг ч инновацийн хэрэгжүүлэлтийн ихэнх хувийг таван шинж
чанараар тайлбарласаар байна. Инновацийн ерөнхий шинж чанаруудыг доорхи
хүснэгтэд үзүүлэв. Үндсэндээ эдгээр шинж чанарууд байгаа үед инноваци илүү
дасан зохицох чадвартай байдаг. Зөвхөн үл хамаарах зүйл бол хэрэгжүүлэлтэнд
сөргөөр нөлөөлдөг цогц бүтэцтэй, нарийн төвөгтэй байдал, илүү энгийн хялбар
байдал нь инновацийг нэвтрүүлэхэд чухал юм. (Рожерс, 1995, 2003)
Хүснэгт 1. Инновацийн шинж чанарууд (Rogers, 2003)

Шинж чанар

Тодорхойлолт

Харьцангуй давуу
тал

Энэ нь инновацийг хэргжүүлээгүй орхисон санаанаас дээр гэж хүлээн
зөвшөөрөх түвшин

Нийцтэй байдал

Нийцтэй байдал нь инновацийг одоогийн үнэт зүйл, өмнөх туршлага ба
боломжит хэрэгжүүлэгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн гэж ойлгож буй түвшин

Нарийн төвөгтэй
байдал

Complexity нь инновацийг ойлгоход бас хэргэлэхэд хэцүү гэж үздэг түвшин
юм. Аливаа санаа нь нарийн төвөгтэй байдал-энгийн байдлын үргэлжлэл
дээр ангилагдаж болно

Туршигдахуйц
байдал
Ажиглагдахуйц
байдал

Туршигдахуйц байдал гэдэг нь шинэчлэлийг хязгаарлагдмал түвшинд
туршиж болох түвшин
Ажиглагдахуйц байдал бол бусдад инновацийн үр дүн харагдахуйц байх
түвшин

Энэ судалгаанд эдгээр шинж чанаруудыг CDIO-д нэгдэх боломжтой их
сургуулиудын хүсэлтээс оруулсан байна. Энэхүү судалгаа нь CDIO-ийн хандлагын
аль элементүүд нь шинэ их сургуулиудад таатай байдаг ба инновацийн аль шинж
чанарууд нь хүсэлт гаргагчдад илүү чухал вэ гэдгийг танихад чиглэдэг. Дараагийн
бүлэгт судалгааны арга зүйг тайлбарлана. Судалгааны аргын дараа инновацийн
шинж чанарыг ашигласан үр дүнг тусгасан. Төгсгөлд нь судлагааны гол үр дүнг
хэлэлцэж дүгнэнэ. Дараагийн хэсэгт судалгааны шинэлэг шинж чанарыг ашиглан
үр дүнг тусгасан болно.
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СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
Энэ өгүүллийн судалгааны асуулт нь "CDIO-д элсэх их сургуулиудын зорилго юу
вэ?". Судалгааны асуултанд их сургуулиудыг CDIO санаачлагад нэгдэхэд татаж
буй гол шинж чанарууд болох өмнө танилцуулсан инновацийн шинж чанараар
дамжуулан хариулах болно. Энэ өгүүллийн өгөгдлүүдийг нь их дээд сургуулиудын
өгсөн CDIO-д нэгдэх хүсэлт, өргөдлүүдээс авсан. CDIO өргөдөл нь ихэвчлэн
гурван өөр элементийг агуулдаг: өргөдөл, өөрийн үнэлгээ ба дэмжих захидал.
Энэхүү судалгаа нь урьдчилан тодорхойлсон асуултуудад хариулт болж чадах
бодит хүсэлт дээр төвлөрсөн.
CDIO-д элсэж буй их, дээд сургуулиуд тэдний хүсэлтийг бусад CDIO-д нэгдсэн их
сургуулиудад өргөнөөр хянуулдаг гэдгийг мэддэг. Өргөдөл гаргах явцад өргөдөл
гаргагч их сургууль нь цаг үргэлж мэдэж авдаг- энэ нь сохроор хянадаггүй. Энэ
судалгаанд их сургуулийн хоорондын холбоог оруулаагүй бөгөөд зөвхөн өргөдөл
дээрх бичвэрүүдийг ашигласан юм. Үүнд 2010-2016 оны хоорондох CDIO-ийн 55
өргөдлийг шинжилсэн.
Шинжилгээнд оролцсон өргөдөл гаргагчид нь Еропын бүс нутаг дахь бүс нутгийн
удирдагчийн үүргийг гүйцэтгэх эсвэл зохиогчийн зүгээс өөр хүсэлт гаргагчын
өргөдлийг хянадаг зэрэг уялдаа холбоотой байна. Судалгааны өгөгдлүүд нь
"Танай сургууль яагаад CDIO Санаачлагад элсэхийг хүсч байна вэ?" гэсэн CDIO
өргөдлийн асуулгаас гарч ирсэн. 55 өргөдлийн хариултыг MS Access мэдээллийн
санд цуглуулсан. Агуулгын анализыг өргөдлийн хариултуудад дүн шинжилгээ
хийхэд ашигласан. Агуулгын анализ гэдэг нь энэ өгүүлэлд жишээ болгосончлон
CDIO өргөдөл гаргагчийн төлөөлөл(Weber, 1990) бичгийн харилцааг системтэйгээр
шинжлэх судалгааны арга юм. Энэ нь судлаач утга агуулга, симуляцийн шинж
чанар, илэрхийлэлтэй агуулгаар харьцангуй зохион байгуулалтгүй өгөгдлийг
шинжлэх боломжийг олгодог (Криппэндорф, 2012). Агуулгын анализаар бүх
хариултыг боловсруулж, сонирхолтой болон холбогдох мэдээллийг цуглуулж авна.
Цуглуулсан мэдээллийг өмнө танилцуулсан инновацийн таван шинж чанарыг
ашиглан ангилсан. Үзүүлсэн үр дүнгүүд нь нарийн төвөгтэй бус харин инновацийн
энгийн байдлыг харуулсан учраас түүний шинж чанар, тэдгээрийн тодорхойлолтыг
ашигладаг.
Судалгааны арга нь зарим талаар хязгаарлалттай юм. Нэгдүгээрт, анализ хийх
өргөдлүүдийн сонголт санамсаргүй биш, харин тогтоосон багц хэлбэрийн
сонголттой.
Хоёрдугаарт, өргөдлөөс авсан зарим эшлэл нь яагаад зарим
ангилалд хамаарагдсаныг ойлгоход хүндрэлтэй. Энэ нь урт хэмжээтэй текстээс
сонгон авдаг учраас ямар нэгэн байдлаар асуудалтай харагддаг. Гуравдугаарт,
энэхүү судалгаа нь зөвхөн CDIO өргөдлүүдийн эхний асуултанд төвлөрдөг хэдий ч
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бусад өргөдлүүдийн аль нэг хэсгээс ч гэсэн холбогдох мэдээллийг авч болохыг
орхигдуулсан байдал юм.
ҮР ДҮН
Судалгааны дүн шинжилгээг CDIO-д нэгдсэн Европын бүс нутгийн 22 улс дээр
хийсэн. Ихэнх өргөдөл нь Орос, Финланд, Швед улсаас ирсэн байна. CDIO-д
өргөдөл гаргасан их дээд сургуулиуд CDIO-ийн санаачилгад орох сонирхолтой
байгаа хэд хэдэн шалтгааныг гаргаж өгчээ. Шалтгаанууд нь Хүснэгт.1-д өмнө
үзүүлсэн инновацийн таван шинж чанараас хамаарч ангилагдаж байна. Хүснэгт.2-т
өргөдөлд харуулсан бүх таван шинжийг гаргасан шалтгаануудын давтамжийг
харуулав. CDIO-д элсэх нийт 169 шалтгаан байна гэж үзсэн байна. Их дээд
сургууль бүр дунджаар CDIO-д элсэх гурван шалтгаан байна гэж үзжээ.
Шалтгааны 80% -ийг нийт гурван төрөлд хамруулсан.
Хүснэгт 2. CDIO-д элсэх шалтгааны давтамж
Шинж чанар
Давтамж Эзлэххувь
Харьцангуй давуу тал

43

25%

Нийцтэй байдал

41

24 %

Энгийн байдал

14

8%

Туршиж үзэх боломж

25

15 %

Ажиглагдахуйц байдал

46

27 %

CDIO-д элсэх болсон шалтгаан: Харьцангуй давуу тал
"Харьцангуй давуу тал" гэсэн нэр томъёо нь аппликешн дэхь хамгийн түгээмэл
шалтгаануудын хоёр дахь нь байсан юм. Үүний дараагаар инженерийн
боловсролын CDIO санаачлагын тохиромжтой болон давуу талыг онцлон
тэмдэглэсэн байна.Өргөдлүүд нь дараах шалтгаануудтай байсан. Үүнд:





CDIO тогтолцоо нь бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг онцолсон
инженерийн боловсролын сайн загвар юм. CDIO нь инженерийн
боловсролд үнэ цэнэтэй стандарт юм.
CDIO санаачлагыг нэвтрүүлсэн их сургууль нь олон улсын өнцөг булан
бүрт инженерийн боловсролын инновацийн тэргүүлэх хүч болно.
CDIO арга нь магадгүй хамгийн шууд бөгөөд ухаалаг арга байж болох юм.
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Олон өргөдлүүд нь CDIO-ээс тэдний хөтөлбөрт нөлөөлж болох нөлөөг онцлон
тэмдэглэсэн. Бусад нь тэдний хөгжилд үзүүлэх ерөнхий нөлөөллийг онцлон
тэмдэглэж байна. Үүнд:
















Энэ нь бидний инженерийн бүх хөтөлбөрүүдэд зориулсан бидний урт
хугацааны, цогц хөгжлийн үйл ажилагааг удирдаж чадна.
Инженерийн боловсролын шинэ загварыг яаралтай авах шаардлагатай
байна.
Энэ нь оюутнуудыг илүү сайн сургахад туслах бидний хайж байгаа зүйл
юм.
CDIO Санаачлагатай нэгдэх нь боловсролын тогтолцоог бүхэлд нь түргэн
шуурхай, үр ашигтай болгох боломж олгоно.
Бид багшлах бүрэлдэхүүний хувьд CDIO нь бидний боловсролын зорилгыг
биелүүлэхэд тусална гэдэгт итгэлтэй байна.
Бусад нь боловсролын чанарт үзүүлэх үр нөлөөг онцлон тэмдэглэв. Үүнд:
Ирээдүйн гол шалтгаан нь боловсролын хөтөлбөрийг шинэчлэх замаар
инженерийн боловсролын чанарыг сайжруулах хэрэгцээ байгааг харуулж
байна.
CDIO санаачлагын тусламжтайгаар бид хөдөлмөрийн оршин тогтнохтой
хамааралтай чанартай боловсролыг хөгжүүлэхэд чиглүүлэн хөгжүүлж
чадна.
Боловсролын хөтөлбөрийг шинэчлэх замаар инженерийн боловсролын
чанарыг сайжруулах хэрэгцээ.
Их сургуулиуд ажил хөдөлмөрт үзүүлэх нөлөөний талаар ч дурдсан байна.
CDIO-ын ур чадварыг эзэмшсэн оюутнууд нь бүс нутгийн хэмжээний болон
болон үндэсний компаниуд, бизнес эрхлэгчдийн анхаарлыг илүү татах
болно.
CDIO -ын стандарт, тогтолцоо нь биднийг хөтөлбөрүүдээ илүү
системтэйгээр эргэж хянахад туслаад зогсохгүй үйлдвэрлэл дээр сайн
төгсөгчдийг бэлтгэн гаргах зорилгоор боловсролыг сайжруулах юм.

CDIO-д элсэх болсон шалтгаан: Нийцтэй байдал
" Нийцтэй байдал " гэсэн ангилалд CDIO-д элсэх хоёр гол шалтгааныг тусган
харуулж байна. Үүнд: Их сургууль/хөтөлбөрийн алсын хараанд нийцэх ба их
сургуулийг/хөтөлбөрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь CDIO-ийн хандлагатай ижил
төстэй байх.
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Их сургуулийн/хөтөлбөрийн алсын хараанд нийцсэн гэдэг тодорхойлолт нь
жишээлбэл дараахь илэрхийлэлийг багтаасан байна:












Инженерийн мэргэжлийн сургуулийн эрхэм зорилго, үнэт зүйлтэй нийцсэн
байх.
Бидний алсын хараатай нийцсэн байх
Бидний философи нь CDIO-ийнхтэй маш их нийцэж байна гэж үзэж байна.
CDIO санаачлага нь тэр алсын хараатай сайн нийцэж байна.
CDIO тогтолцоо нь манай сургуулийн хэд хэдэн өвөрмөц онцлогтой
давхацдаг.
CDIO Санаачлагын зохицуулалт нь их сургуулийн үндсэн чиглэлийн дагуу
эрдмийн боловсрол, шинжлэх ухааны судалгаа, гүн гүнзгий мэдлэгийг
практикт хэрэглэхэд чиглэнэ.
CDIO Санаачлагын зохицуулалт нь их сургуулийн академик боловсрол,
шинжлэх ухааны судалгаа ба гүнзгий мэдлэгийн практик хэрэглээг
хослуулах үндсэн чиглэлтэй нийцэж байна.
CDIO санаачлага нь их сургуулийн алсын хараатай нийцэж байгааг бид олж
мэдсэн.
Нэг талаас CDIO концепци нь инженерийн боловсролын үзэл баримтлал ,
философитой маш сайн нийцдэг.

CDIO-ийн хандлага болон их сургуулийн хөтөлбөрийн хөгжлийн үйл ажиллагааны
адил талуудыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Үүнд:









Төсөлд суурилсан сургалтын төлөвлөгөөний CDIO процесс нь болон
хэрэгжиж байгаа хөтөлберүүд нь үзэл баримтлалтай нийцэж байна.
Бидний заах аргын загвар ба үйлдвэрлэлийн зохицуулалтын философи нь
CDIO-ийн арга барилтай маш сайн уялдсан гэдэгт бид итгэдэг.
Манай загвар сургалтын арга барил нь бодит ертөнцийн систем,
бүтээгдэхүүнийг бий болгох, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах гэсэн
инженерийн суурь луу чиглэсэн зарим CDIO зарчмын процессуудыг даган
мөрддөг.
Хөгжлийн үйл явц ба бакалаврын сургалтын төлөвлөгөө нь CDIO-ийн арга
барил болон CDIO стандартуудтай маш их нийцэж байна.
20 гаруй жилийн хугацаанд бид инженерийн хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн
хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийн түншүүдтэй, ялангуяа нэгдмэл төслүүд дээр
ажиллаж буй оюутнуудтай ойрын харилцаатай байх тал дээр анхаарлаа
төвлөрүүлж байна.
Их сургууль зарим талаараа CDIO концепцтой хэдийнээ ойрхон байж болох
юм.
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Технологийн их сургууль нь сургалтын онол ба CDIO стандартуудаас урган
гарч ирсэн сурган заах арга зүйн шинэ санааг хэрэгжүүлэхэд үндэслэн,
олгож буй боловсролыг хөгжүүлэх томоохон алхмуудыг хийсээр байна.
CDIO философи нь салбар хэлтсийн үйл ажиллагаатай нягт уялдаатай
байдаг.
CDIO-д элссэнээр их сургуулийн цаашдын хүчин чармайлтанд хувь нэмрээ
оруулах болно.

CDIO-д элсэх болсон шалтгаан: Энгийн байдал
Анхдагч загварт, Complexity гэсэн нэр томьёог хэрэглэсэн боловч эдгээр
өргөдлүүдэд CDIO-д элсэх болсон шалтгаан нь нарийн төвөгтэй байдал биш
энгийн хялбар байдлыг онцлон тэмдэглэсэн юм. Энэ категори нь хамгийн бага
хэсгийг эзэлж байсан боловч CDIO арга нь ойлгох, ашиглахад хэцүү биш гэдгийг
харуулах олон шалтгааныг жагсаасан байна. Жишээлбэл өргөдлүүдэд нарийн
төвөгтэй биш гэдгийг онцолсон, CDIO аргын хялбар гэдгийг илэрхийлэх дараах
жишээнүүд байна:







CDIO нь боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэлийг чиглүүлэх 12 стандарттай
байдаг.
CDIO стандарт, тогтолцоо нь биднийг хөтөлбөртөө илүү дүн шинжилгээ
хийхэд тусалдаг.
CDIO загвар нь оюутнуудыг амжилттай залуу инженерүүд болоход
шаардлагатай мэдлэг, чадвар ба хандлагыг дамжуулахад чиглэсэн цогц,
логик аргатай байдаг.
CDIO нь хөгжлийн үйл ажиллагааг цаашид хурдасгахад чиглэсэн чанад
зохион байгуулалттай арга замыг бий болгож чадна
CDIO санаачлага нь сургалтын төлөвлөгөөг загварчилж буй хүмүүст
зорилгодоо хүрэхэд чиглэсэн тодорхой стандарттай тогтолцоог хангаж,
системтэй тохиргоогоор хангаж өгдөг.

Зарим өргөдөлд CDIO нь инженерийн боловсролд илт төвлөрч байгаа бөгөөд
үүнийг ойлгоход хялбар байдаг гэж үзсэн байна. Үүнд:



CDIO тогтолцоо нь бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг онцолсон
инженерийн боловсролд зориулсан сайн загвар
CDIO арга нь инженерийн оюутнуудад гол анхаарлаа хандуулдаг

CDIO-д нэгдэх болсон шалтгаанууд: Туршигдахуйц байдал
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CDIO санаачлагын зөвхөн 15% нь " Туршигдахуйц байдал " гэж ангилагдсан.
Эдгээр шалтгааны улмаас ажиллагсдын тэмүүлэл, стандарт, хичээлийн хөтөлбөр,
үйл ажиллагааны хүрээ гэсэн инженерийн боловсролоос давсан 4 нэмэлт бүлгийг
бий болгосон. CDIO нь үйл ажиллагааны тогтолцооны хувьд туршиж үзэхэд
боломжын бүтэцтэй гэдгийг өргөдлүүдэд онцолсон байна. Үүнд:



CDIO санаачлага нь биднийг маш сайн хэрэгсэл ба арга барилаар хангадаг.
Эдгээр хүчин чармайлт нь боловсролын хөгжилд системтэй тогтолцоог бий
болгоход ихээхэн тус дөхөм болно.
CDIO нь шинэ сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах товч хувилбарыг санал
болгодог.
CDIO-ийн гишүүнчлэл нь Инженерийн тэнхимийн цаашдын заах
тогтолцооны бүтцийг хангаж өгнө.
Бид хөтөлбөрөө хөгжүүлэх төгс орчинг бүрдүүлж, оюутнууддаа ур чадвар,
Тэд дэлхийн ажлын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай байх ёстой.
Бидэнд хөтөлбөрөө хөгжүүлэх төгс тогтолцоог бий болгосноор дэлхийн
ажлын зах зээл дээр өрсөлдөхөд хэрэгцээтэй чадвар, чадамжыг
оюутнууддаа хүргэх боломжтой.






Олон өргөдөл гаргагчид CDIO-г хэрэглэж эхлэхийн тулд CDIO-ийн стандартууд
болон сургалтын хөтөлбөрийн үүргийг онцлон тэмдэглэсэн байна. Үүнд:
 Илүү үнэ цэнийг бий болгох сургалтын хөтөлбөр
 Сургалтын хөтөлбөр нь суралцагсдыг мэргэжлийн үнэлэмжээ хөгжүүлэхэд
үнэхээр тусалдаг.
 CDIO стандартууд нь боловсролыг сайжруулах, шинэчлэлт хийхэд
зориулсан хүчирхэг бас ашигтай гарын авлагатай.
 CDIO нь боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэлийг чиглүүлэхүйц 12
стандарттай байдаг.
Өргөдлүүдэд дурьдсанаар ажилтнуудын тэмүүлэл болон инженерийн хөтөлбөрт
CDIO-г гадагш туршиж үзэх нь CDIO-д элсэх бас нэг шалтгаан гэж үзсэн байна:




Энэ нь ажилтнуудыг тэмүүлэлтэй болгоод зогсохгүй цаашид их, дээд
сургуулийн сургалт болон суралцахуйн чанарыг дээшлүүлэхэд багш болон
оюутныг урамшуулах болно.
CDIO стандарт, ур чадварыг инженерийн хөтөлбөрт эзэмшүүлэхээс гадна
уламжлалт инженерийн программууд гэж нэрлэгддэггүй зэрэг олгох
хөтөлбөрүүдэд хэрэглэх боломжтой.
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CDIO-д нэгдэх болсон шалтгаанууд: Ажиглагдахуйц байдал
"Ажиглагдахуйц байдал " гэсэн нэр томъёо нь өргөдөлд орсон шалтгаануудын
хамгийн түгээмэл ангилал юм. Эдгээр шалтгаанууд нь бусдаас суралцах, өөрийн
туршлагаа хуваалцах, мэдээллийн ил тод байдал болон боловсролын хөгжлийн
талаархи ижил төстэй санаа бодлыг хуваалцах их сургуулиудын сүлжээ зэрэг дээр
төьлөрсөн байдаг.
CDIO-г нилээд хэдэн жил хэрэгжүүлж байгаа их дээд сургуулиуд/хөтөлбөрүүдийн
туршлагаас суралцах явцыг өргөдлүүдэд онцолсон байна. Үүнд:


Бид CDIO байгууллагын хамтран ажилладаг хамтрагчдаас шилдэг
туршлагууд, инновацийн санаануудаас суралцах сонирхолтой байна.
 Дэлхийд тэргүүлэх инженерийн сурган хүмүүжүүлэгч нараас суралцах.
 CDIO-ийн өргөн хүрээний үзэл баримтлал болон бусад байгууллагын
туршлагаас суралцах.
 CDIO-той холбоотой байх нь дэлхийн түвшний тэргүүлэх инженерүүдээс
шинэ туршлага олж авах хамгийн сайн сонголт юм.
 CDIO-ийн манлайлагчдын туршлагаас хуваалцах
 Бид CDIO-ийн гишүүнчлэл Инженерийн Боловсролын талаар өргөн
хүрээний ойлголт өгөх болно гэдэгт бид итгэдэг
Үүний зэрэгцээ олон өргөдлүүдэд өөрсдийн туршлагаас хуваалцах, CDIO сүлжээнд
хувь нэмэр оруулах хүсэл эрмэлзлэлтэй байгаагаа онцлон тэмдэглэсэн байна.
Үүнд:








Манай их сургууль ОХУ-ын хувьд давтагдашгүй онцлог ба байршилтай
учраас бид CDIO сүлжээнд чухал хувь нэмэр оруулах боломжийг олгодог
гэдэгт бид итгэдэг
Бидэнд CDIO нийгэмлэгт бас нэг зүйл өгөх хэрэгтэй.
Бид CDIO түншүүдтэй хуваалцан шинэ санаачлагын талаарх өөрсдийн
санаагаа туршиж үзэх боломжтой болно.
Бид өөрсдийн туршлагыг хуваалцаж, CDIO оролцогчидтой хамтран
ажиллахад бэлэн байна.
Бусад их сургуулиудтай туршлагаа хуваалцах
CDIO тогтолцоо нь туршлагаасаа хуваалцах тохиромжтой орчныг бидэнд
олгодог.

Хэлэлцүүлэг
CDIO санаачлагыг инновацийн ерөнхий шинж чанаруудад маш сайн ангилагдсан
шалтгаан байдлаар ойлгосон байна. Судалгаанаас үзэхэд их сургуулиудын гаргаж
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ирсэн шалтгаанууд нь маш төстэй байсан. Гэсэн хэдий ч их, дээд сургуулиуд CDIO
санаачлагад нэгдэх болсон шалтгаанаа ялгаатайгаар онцолсон байна. Шалтгааны
80% -ийг гурван үндсэн ангилал эзэлж байна. CDIO-д элсэх гол шалтгаануудын нэг
нь бусдаас сурч мэдэх, өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцах, CDIO-ийн талаарх
мэдээллийг олж авах болон боловсролын салбарын хөгжлийн талаар ижил санаа
бодолтой их сургуулиудын сүлжээний гишүүн болох гэж үзсэн байна. CDIO-д элсэх
өөр нэг гол шалтгаан нь CDIO санаачлагыг боловсролын хөгжлийн алсын
хараатай, хөгжлийн үйл ажиллагаануудад аль хэдийн хэрэгжсэнтэй нийцэж байгаа
юм. CDIO-д элсэх шалтгаануудын гурав дахь гол шалтгаан нь их сургуулиуд CDIO
санаачлагыг хэрэгжүүлэн давуу тал олж авахыг зорьж байна. Их сургуулиудын
хувьд CDIO-ийн санаачлагыг инженерийн сургалтанд илүү тохиромжтой гэж үздэг.
Тэд өөрсдийн хөтөлбөр болон ерөнхий хөгжилд гайхалтай нөлөө үзүүлэхийг хүсч
байдаг. Цаашилбал, их дээд сургуулиуд CDIO санаачилга нь нарийн төвөгтэй
систем биш харин үүнийг ойлгоход хялбар байдаг ба CDIO стандартууд зэрэг
хэрэгслүүд болон CDIO сургалтын хөтөлбөр нь хялбар ажиллахад хялбар
байдаггэж үзсэн байна. Энэ судалгаа нь хэдийнээ CDIO-ийн гишүүн болсон их
сургуулиудад ч сонирхолтой мэдээллийг санал болгоно. Эдгээр их сургуулиуд
шинэ их сургуулиудыг чухал гэж үзсэн шалтгаануудынхаа талаар өөрсдийн
гишүүнчлэлийг тусгаж чадна. Энэхүү мэдээлэлд үндэслэн CDIO-ийн гишүүд CDIO
сүлжээнд хийсэн үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийж болох юм. Тэд сүлжээнд
илүү идэвхтэй байж чухал ач холбогдолтой газруудад өөрсдийн үйл ажиллагаагаа
чиглүүлж чаддаг ба CDIO санаачлагыг шинэ их сургуулиудад илүү сайн хүргэх
боломжтой. CDIO-ийн манлайлагчдын хувьд уг судалгаа нь CDIO-ийн санаачилгад
хүсэлт гаргаж буй сургуулиуд хэрхэн хандаж байгааг харуулсан. Энэ ойлголт нь
эерэг, зөв гэж харагдаж байна. CDIO санаачлагын онцолсон элементүүд нь
өргөдлүүдэд чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. CDIO санаачилга нь чанарын
сайжруулалтыг дэмжих систем, CDIO стандарт (Bennedsen, Georgsson, & Kontio,
2016; CDIO, 2017a) ба хөтөлбөр зэрэг хэрэгслүүдийг хангаж өгснөөр илүү сайн
инженерийн боловсролыг олгохыг зорьдог. CDIO санаачлага нь инженерийн
боловсролыг сайжруулах ижил урам зоригоо хуваалцдаг идэвхтэй хувь хүмүүс
болон их дээд сургуулиудын сүлжээ юм.
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү судалгаа нь CDIO санаачлагад шинээр их сургуулиудыг татан оролцуулах
CDIO аргын гол бөгөөд хүсэлт гаргагчдад хамаатай, чухал шинж чанаруудыг
тодорхойлсон. Эдгээр шинж чанаруудыг 3-р хүснэгтэд үзүүлэв. CDIO аргын шинж
чанарууд тус бүр нь инновацийн шинж чанаруудтай холбогдсон байдаг.
Хүснэгт 3. CDIO аргын үндсэн шинж чанарууд

Шинж чанар

CDIO аргын үндсэн шинж чанарууд.
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Харьцангуй давуу тал

Нийцтэй байдал

Энгийн байдал

Туршигдахуйц байдал

Ажиглагдахуйц байдал

Инженерийн боловсролд тохиромжтой ба давуу талууд
Хөгжилд гайхалтай нөлөөтэй нийцэмж
Их сургуулийн алсын хараатай төстэй байдал
Хөгжлийн өмнөх үйл ажиллагаатай холбоотой үйл
ажиллагаа
Инженерийн боловсролд анхаарлаа хандуулах
Хөгжлийн хэрэгсэл (Стандарт ба Хөтөлбөр)
Ажиллагсдыг урамшуулдаг
Туршихад зориулсан стандарт, сургалтын материал
Хөгжлийн үйл ажиллагааны тогтолцоо
Инженерийн боловсролоор хязгаарлагддаггүй
Бусдаас суралцах сүлжээ
Өөрийн туршлагаас хуваалцах сүлжээ
Мэдээллийн ил тод байдал ба хүртээмж
Ижил төстэй сэтгэлгээтэй их сургуулиудын сүлжээ
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ
Aruna Shekar, Mark Tunnicliffe
School of Engineering and Advanced Technology, Massey University, New Zealand

ХУРААНГУЙ
Хил хязгааргүй инженерүүдийн (ХХИ) зохиох сорилт гэдэг нь дэлхийн өнцөг булан
бүрийн их сургуулиудын хэрхэн оюутнуудаа хүмүүнлэгийн инженер болгон
гаргахтай холбоотой асуудлын нэгэн шилдэг жишээ юм. Массей их сургууль нь
ХСИ бэлтгэх эрмэлзлэлээ эхний жилдээ суралцаж буй оюутнуудад инженерийн ур
чадварыг нэвтрүүлэх суурь хэлбэрээр хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь ч тэднийг бүс
нутгийн болон олон улсын шагналыг хүртэхэд хүргэсэн. Энэхүү нийтлэлээр
нэгдүгээр курсын хичээлүүдийг заах болон зохион байгуулах тал дээр өөрсдийн
туршлагаа хуваалцах болно. Мөн оюутнуудын бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа,
системийг бүтээж, бий болгох инженерчлэлийн ур чадварыг хэрхэн амжилттайгаар
суралцсан талаарх болон тэдний бие даан болон багаараа хамтран ажиллах
туршлагуудтай холбоотой багш, сурган хүмүүжүүлэгчүүдийг таниулах болно.
Хүмүүнлэг инженерийн ойлголтыг ашиглан CDIO-ийн сэтгэлгээг хэрхэн суулгаж
байгааг онцлон тэмдэглэсэн. Манай кейс судалгаа нь Алхам-Гарц™ (Күүпер, 2008)
ашиглан энэхүү үйл явцыг хэрхэн удирдах талаар болон сурагчдад лог номыг
(Осгүүд, 2013) ашиглан даган дуурайж хийх дадал туршлагаа яаж хөгжүүлэх
боломжтойг талаар үзүүлэх болно. Мөн зөвлөх байдлаар инженерүүдийг яаж
дадлагажуулах талаар болон нарийвчилсан үнэлгээний удирдамжийг, түүнчлэн
инженерчлэлийн ур чадварыг олж авах явцад тулгарах олон сорилтуудыг даван
туулахад оюутнуудадыг чиглүүлж өгөх рубрикийн жишээнүүдийг санал болгох
болно. Энэхүү судалгаагаар ХХИ зохиох сорилтын хэрэгжүүлэлт нь инженерийн ур
чадварыг оюутнуудад таниулахад голлох суурь болж чадсан юм. Энэ нь
оюутнуудад дэлхийн инженерүүдэд шаардлагатай ёс зүйн олон ур чадваруудыг
эзэмшүүлэхэд нэлээд үр дүнтэй юм. та бүхэн өөрсдийн ажиллаж буй сургуулиудын
инженерийн
факультетэд
танилцуулга
загварчлах
төслийн
саналаа
сайжруулахдаа бидний сургалтын болон үнэлгээний арга туршлагуудыг авч
ашиглана гэдэгт итгэж байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Humanitarian engineering, project-based learning, CDIO Standards 4 and 8.
ТАНИЛЦУУЛГА
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Олон жилийн туршид хийгдсэн судалгаа, шинжилгээ нь инженерийг сургалтын
хөтөлбөрийг онолоор дүүргэж, онолын практик хэрэглээг маш бага оруулсан.
Энэхүү судалгаа нь асуудлыг шийдэх, шинжлэх, системтэй сэтгэлгээ болон
инноваци хийх инженерийн ур чадваруудыг (Шекар, 2015) хөгжүүлэх чухал
талуудыг тодорхой тусгаж харуулсан.
CDIO (сэтгэх-зохиох-бүтээх-хэрэглэх)
стандарт, арга зүйн нь Массей их сургуулийн инженерийн бакалаврын
хөтөлбөрийг дахин боловсруулахад, онолын хичээлүүд дагуу илүү их практик
агуулгыг нэгтгэж оруулах боломжийг бий болгох удирдамжаар хангадаг. CDIO
загвар гэдэг нь инженерийн нарийн төвөгтэй асуудлуудыг шийдэх шинэ шийдлийг
сэтгэх, зохиох, бүтээх, хэрэглэх үе шатуудыг хэлнэ. "Сэтгэх" үе шатанд технологи,
дүрэм журмыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагыг
тодорхойлж, концевц, техник, бизнес төлөвлөгөө боловсруулна. "Зохиох" үе
шатанд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төлөвлөгөө, зураг, алгоритмууд багтана.
“Бүтээх" үе шатанд тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, турших, баталгаажуулах
үйл явцууд багтана. "Хэрэглэх" үе шатанд бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг ашиглах,
хөгжүүлэх, ашиглалтаас гаргах үйл явцуудыг авч үздэг (http://www.cdio.org/).
Цэвэр усны хангамж, хоргодох байр, хог хаягдал, эрүүл мэнд, сайн сайхан
амьдралыг бий болгох нь дэлхий нийтийн хэмжээнд тулгамдсан асуудлууд болоод
байна. НҮБ-ын "Мянганы хєгжлийн зорилтууд" болон "Тогтвортой хєгжлийн
хєтєлбєр" нь эдгээр болон бусад газруудыг хєгжиж буй орнуудын алслагдсан хєдєє
орон нутаг, хот суурин газруудын загвараар тусгайлан авч їзэж, сайжруулахыг
тодорхойлсон (www.undp.org). Өмнөх баримт бичгүүд (Шекар, 2015, Гүүдер ба
Андерсон, 2011; Густафассон et al., 2002) болон мэргэшсэн инженерийн
зөвлөлүүдээс гаргасан зөвлөмжүүд нь дэлхий дахины эдгээр сорилтуудыг даван
туулахад оюутнуудын чадварыг дээшлүүлэх мөн практик инженерийн
боловсролын дутагдлыг засах шаардлагатай байгааг онцолсон. Дадлагажигч
инженерүүд, төгсөгчид, зөвлөх зөвлөлийн гишүүд ч мөн бидэнд харилцааны ур
чадвар, багаар ажиллах чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадваруудын ач
холбогдлуудыг таниулсан. Эдгээр бодит ертөнцөд тулгараад байгаа асуудлуудын
ихэнх нь цогц, харилцан уялдаатай байгаа учраас оюутнууд техникийн болон
техникийн бус чиглэлээр ажиллахад бэлтгэгдсэн байх ёстой. Тэд багаар хамтран
ажиллах, шийдвэр гаргах, асуудлыг шийдэх, шинэлэг шийдлийг бий болгоход
суралцах ёстой. Ирээдүйд нийлүүлэлтийн сүлжээ, маркетинг, нийгмийн шинжлэх
ухаан, түүнтэй төстэй өөр өөр салбарын хүмүүстэй харилцан ажиллах чадвартай
инженерүүд эрэлт хэрэгцээ их болох болно. Энэхүү өгүүлэл нь CDIO-ийн стандарт,
арга зүй дээр тулгуурласан нэгдүгээр курсын хичээл болох Инженерийн практик I:
Дэлхий нийтийн хэтийн төлөв, (Хүснэгт 1)-ийг авч үзэх болно. Үүнд ашигласан
бүтэц, үнэлгээ, рубрикийг харуулсан бөгөөд үр дүнд нь өөр бусад сурган
хүмүүжүүлэгчид эдгээр амжилттай аргуудын зарим нэгийг хэрэглэх боломжтой
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болно. CDIO-ийн сургалтын үндсэн зарчмуудыг нэгдүгээр курсын хичээлүүдэд
хэрэгжүүлсэн байдлыг 1-р хүснэгтэд үзүүллээ.

Хүснэгт 1. CDIO сургалтын арга туршлагыг “Дэлхий нийтийн хэтийн төлөв” хичээлд
хэрэгжүүлсэн хэрэгжүүлэлт

CDIO сургалтын арга,
туршлага

Дэлхий нийтийн хэтийн төлөв хичээл дэх
хэрэгжүүлэлт

Инженерчлэлийн үндэс болон
хэрэглээний суурийг таниулах

ХХИ зохиох сорилт нь нийгэм-соёл руу чиглэсэн CDIO аргыг
таниулах хамгийн шилдэг арга зам юм

Хувь хүний болон хамтран
ажиллах ур чадварыг бий болгох

ХХИ зохиох сорилтын хүрээнд гурав эсвэл дөрвөн оюутанг
багаар хамтран ажиллуулах юм

Харилцааны ур чадвар

Багш нартай уулзалт зохион байгуулах, үзүүлэн бэлтгэх,
пресентейшн танилцуулах

Мэргэжлийн ур чадвар

Төслийн удирдлага, ёс зүй, агуулгын зохицол, аюулгүй
байдал болон аюулын үнэлгээ, тогтвортой байдал болон
орчны хамгаалалт

ХИЧЭЭЛИЙН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТАЛААР
Нэгдүгээр курсын “Инженерийн практик I: Дэлхий нийтийн хэтийн төлөв” хичээл нь
хүмүүнлэгийн хөгжлийн талаарх сэдэв дээр тулгуурладаг. Энэ нь Хил Хязгааргүй
Инженерүүд (ХХИ Австрали) -тай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэ нь бидэнд
ядуу хүмүүст тулгарч буй асуудлууд, тэдний байр байдал, хэрэгцээг бидэнд таних
боломжийг олгодог (http://www.ewbchallenge.org/). Жил бүр ХХИ нь Балба,
Вьетнам, Зүүн Тимор, Камбож, Замби зэрэг орны тосгон гэх мэт сорилтын өөр
нөхцлийг сонгодог. Мөн орон сууцны сэргээн засах, усны аюулгүй байдал, хог
хаягдлын менежмент, тээврийн үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн асуудлууд
болон орон нутгийн бусад яаралтай хэрэгцээг хангахад шийдлээр шаардлагатай
юм. Төсөл нь тухайн оюутнуудад зориулан шийдэл шаардлагатай дэлхийн бусад
хэсэгт байгаа хүмүүстэй тулгарч буй сорилтуудыг бий болгодог. ХХИ-ийн зохиох
товчооноос оюутнууд боломжит сайжруулалт хийх талбайг тодорхойлж, тулгарч
буй асуудлыг шийдэх шийдлийг боловсруулах, нийгэмд үр өгөөжөө өгч, олон
нийтийн соёл, эдийн засаг, материалын хүртээмжийг үнэлэх боломжтой болно.
Эдгээр шийдлүүд нь амьдралын чанарыг сайжруулж, өдөр тутмын ажлыг
хялбаршуулж, амьдралаа эрүүл, аюулгүй болгоход тусалдаг. Эдгээр нийтийн
хэрэгцээ нь барууны ертєнцєд амьдарч буй хүмүүсийн хувьд нэлээд ялгаатай байх
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боломжтой гэж сурагчид хэлдэг. Эдгээр хэрэгцээ ерөнхий шинж чанартай бөгөөд
сурагчид нөхцөл байдал, олон нийт, боломжтой нөөц, өнөөгийн нөхцөл байдлыг
сайтар судалж үзэх хэрэгтэй.
ХИЧЭЭЛИЙН ЗАДАРГАА
Нэгдүгээр курсын төсөлд суурилсан хичээл нь бүх л инженерийн мэргэжлүүдэд
нийтлэг байдаг. Үүнд: Электроник, Мехатроник, Инновацийн менежмент, Химийн
ба Биотехнологийн инженер. Оюутнуудын мэргэжил, гарал (дотоодын болон
гадаадын оюутнууд), хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг харгалзан үзэж дөрвөн хүний
бүрэлдэхүүнтэй багуудад хуваасан. Энэхүү хичээлээр оюутанд инженерийн
практик ур чадвар (CDIO Стандарт 4) болон идэвхтэй сургалтын арга зүй (CDIO
стандарт 8) оюутнуудад танилцуулж, хүмүүнлэгийн орчинд суурилсан төсөл дээр
ажиллуулахаар тусгагдсан. Хичээоийн төсөл нь дараах дөрвөн үндсэн үе шатаас
бүрдэх бөгөөд шат бүрийн төгсгөлд Күүперийн Үе шат-Гарц™ загвар (Күүпер,
2008) -ын дагуу гарцтайгаар зохион бүтээгдсэн. Үүнийг Инженерийн аргаар
танилцуулах болно. Гарц нь сурагчдын тухайн үйл ажиллагааний хэрэгжилтийг
шалгах шалгуур цэг болох юм.
Төслийн үе шатууд:
1. Асуудлыг тодорхойлох; Асуудлыг тодорхойлоход чиглэнэ (ойролцоогоор 14-р долоо хоног)
2. Зохиох; төслийн шаардлагыг тодорхойлно, боломжит шийдлүүдийг
боловсруулна мөн загварчлах шийдлээ сонгоно (5-6-р долоо хоног).
3. Үнэлгээ; төслийн зорилго болон олон нийтийн шаардлагад сонгосон загвар
хэрхэн зохицож буй үнэлнэ (7-10-р долоо хоног).
4. Хэрэгжүүлэлт; үүнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө (засвар, сайжруулалт) болон
түүний харилцан холбоог оруулдаг. this includes having a viable
implementation plan (including maintenance), and its communication. Оюутны
шийдэл нь тухайн нөхцөл байдалд тохирсон бүтээгдэхүүн, үйл явц эсвэл
систем байж болно (11-12-р долоо хоног).
СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
1. Системтэй сэтгэлгээний аргыг ашиглан инженерийн цогц асуудлыг таньж
мэдэх, шийдвэрлэх.
2. Инженерийн систем, түүний зан төлөв, түүний элементүүд (материал),
түүний харилцан үйлчлэлийг тайлбарлах.
3. Теслийн удирдлагад шаардлагатай ундсэн оролтууд ба процессуудыг
хэрэглэх.
193

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

4. Загварчлах процессын түлхүүр элементүүдийг тодорхойлох, үүнд аюулгүй
ажиллагааг оруулах
5. Шаардлагатай стратеги, горимыг ашиглан өөрийн мэргэжлийн дадал
зуршилыг тусгах
6. Онолын болон мэргэжлийн түвшинд тохирхуйц хэлбэрүүдийг ашиглан
тодорхой, нарийвчлалтайгаар холбох
Сурагчид нь CDIO (сэтгэх-зохиох-бүтээх-хэрэглэх) стандарт, арга зүйн үе шатыг
дагана. Хүснэгт 2-т хүмүүнлэгийн инженерийн тєслүүдийн үйл ажиллагаатай
холбогдуулан шийдлүүдийг хэрхэн бий болгох, боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
ажиллуулсныг харуулав. Оюутнууд хуваарилагдсан удирдагчтайгаа долоо хоног
бүр төслийн өдөртөө уулзна. Энэ хичээлд 'Урсгал' нэртэй дотоод Мүүдл-д
суурилсан вэбсайтыг ашиглана. “Урсгал” нь хичээлийн задаргаа, таван даалгавар
болон бусад холбогдох рубрикийг багтаасан болно. Мөн долоо хоногоор төслийн
ажлыг үйл ажиллагааны хуваарийг оруулна. Энэ нь өглөөдөө зааварчилгааны
төслийн семинар хийгдэх бол үдээс хойш багийн төслийн ажил хийгдэнэ.
Зааварчилгааны семинарын үеэр багш нар үзэл баримтлал, арга барилыг
танилцуулж, оюутнуудад төслөө хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр
семинарууд нь албан ёсны лекцүүд боловч богино, мэдээлэл сайтай, мөн
оюутнууд хэрхэн аргуудыг хэрхэн хэрэгжүүлж буйг ажиглах зорилгоор ангиар явж
зааварлана. Оюутнууд эдгээр семинарын явцад ойлголтоо баталгажуулах үүднээс
асуулт, хариултын зарчмыг ашиглах бөгөөд өөрсдийн боловсруулсан шийдлийг
багш нараар шүүлгэж, цаашид сайжруулалтыг хийдэг.
Хүснэгт 2. CDIO болон Төслийн үйл ажиллагаа

CDIO сургалтын арга,
туршлага
Инженерчлэлийн үндэс болон
хэрэглээний суурийг таниулах
Хувь хүний болон хамтран
ажиллах ур чадварыг бий
болгох
Харилцааны ур чадвар
Мэргэжлийн ур чадвар

Дэлхий нийтийн хэтийн төлөв хичээл дэх
хэрэгжүүлэлт
ХХИ зохиох сорилт нь нийгэм-соёл руу чиглэсэн CDIO
аргыг таниулах хамгийн шилдэг арга зам юм
ХХИ зохиох сорилтын хүрээнд гурав эсвэл дөрвөн оюутанг
багаар хамтран ажиллуулах юм
Багш нартай уулзалт зохион байгуулах, үзүүлэн бэлтгэх,
пресентейшн танилцуулах
Төслийн удирдлага, ёс зүй, агуулгын зохицол, аюулгүй
байдал болон аюулын үнэлгээ, тогтвортой байдал болон
орчны хамгаалалт

Төслийн үйл ажиллагаа, үнэлгээний явцад ажилтнууд дараах зүйлсийг эрэлхийлэх
шаардлагатай. Үүнд:
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1. Дуу хоолой нэгтэйгээр шийлдийг тодорхой болгох, шаардлагатай судалгааг
хийх (нөхцөл байдал, шаардлагатай технологи, өөр өөр нөхцөлд хэрэглэх
гэх мэт).
2. Төслийн бүх тал дээр мэргэжлийн ур чадвартай байх - харилцаа холбоо,
цагийн удирдлага, төлөвлөлт, ёс зүй, багаар ажиллах.
3. Сайтар боловсруулсан, уян хатан, сайн судалгаанд үндэслэсэн шийдлийг
олж тодорхойлох
4. Боловсруулсан шийдэл нь тодорхойлсон үр дүнд хүрэх боломжтой эсэхийг
бататгах
5. Төгсгөлийн тайланг эцэслэн боловсруулсан эцсийн тайлан, хэрхэн
боловсруулсан, ямар нэгэн зөвлөмжийг багтаасан.
ҮНЭЛГЭЭ
Судалгаа, багийн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт хийх, тайлан, визуал дүрслэмж гэх мэт янз
бүрийн аргуудыг багтаасан таван төрлийн үнэлгээний арга байдаг. Үнэлгээ нь хувь
хүн болон багийн үнэлгээг хоёуланг нь багтаадаг (Хүснэгт 3). Тухайн хичээлийн
сурах бичиг нь Доулинг г.м. (2016)-ийн "Инженер таны ирээдүй". Оюутнууд тухайн
долоо хоногт үзэх хичээлийн агуулгатай холбоотой бүлэг эсвэл хэсгүүдийг унших
боломжтой, мөн тухайн агуулгатай холбоотой асуудал даалгаварыг хийж болно.
Мөн гадаадаас шүүгчид үзэсгэлэнг үзээд, сурагчдын тайлбарыг шууд сонсож,
тэдний шийдлүүдийн талаар асуусан. Оюутнууд бусад багуудын гаргасан
шийдлүүдийг харж, суралцах боломжтой. Мөн өөр шийдэл байж болох эсэхийг
үнэлж, дүгнэх боломжтой. Төслийн үнэлгээний жишээг болох рубрикийг Хавсралт
А-д үзүүлсэн. Тухайлбал, энэ нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл,
тэдгээрийн үр ашгийн талаарх оюутны үзэл бодлыг хэрхэн үнэлэхийг харуулсан.
Хичээлийг өөр өөр ажилтнуудад зэрэгцэн хоёр хичээлийн байранд явуулсан.
Үнэлгээг нь багш нартай байнгын харилцаа холбоотой байхаар зохицуулсан.
Хүснэгт 3: Хичээлийн үнэлгээ
№

Үнэлгээ

Сургалтын үр дүнгийн
үнэлгээ

Хувийн
үнэлгээ

1

Ерөнхий тойм

1,2,4,6

10%

2

Төслийн тайлан

1,2,3,4,6

3

Хувийн багц файл
(портфайл)

4,5,6

4

Тест

2,4

Багийн
үнэлгээ

Жин
10%

35%
15%

25%
15%

15%

15%
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5

Үзэсгэлэн

1,2,4,5,6

10%

15%

25%

Ерөнхий тойм нь асуудлууд хэрхэн судлагдсан талаарх ойлголттой холбогдоно.
Төслийн тайлан нь бүхэлдээ төслийн талаар мэдээлэл байна. Портфайл нь
оюутны мэргэжлийн ур чадварыг харуулах бөгөөд тэдний лог ном, ярилцлага орно.
Тест нь сурагчдын гүйцэтгэлийг үнэлнэ. Үзэсгэлэн нь аман тайлбар, үзүүлэн,
загвар макетыг ашиглан төслийн бүхэлд нь хамарна.Шийдлүүд нь боломжит нөөц,
орчны шаардлага, нөхцөл байдалд зохицхуйц энгийн байх шаардлагатай (цаг
агаарын нөхцлийг тэсвэрлэх чадвартай, хэрэглээний давтамж г.м). Энэ нь
нэгдүгээр курсын мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэггүй оюутнуудад илүү зохицдог
бөгөөд мөн тэдний өмнө нь сурч мэдсэн суурь физик зарчмуудыг нэгтгэж
хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Оюутнууд мөн мэдэхгүй байгаа зүйлээ ойлгож,
цаашид мэргэшсэн өндөр түвшний зарим нэгэн ойлголтуудыг хэр ашигтай байгааг
таньж мэдэж чадна. Тиймээс төслийн мэргэжилтэнтэй ярилцах нь зүйтэй.
Мэргэшсэн зөвлөхүүдийг 2 удаагийн үдээс хойшийн үйл ажиллагаанд төслийн
багтай уулзуулахаар урьсан.
ТӨСЛИЙН ЖИШИГ СЭДВҮҮД
Төслийн сэдвүүдэд борооны ус хураахаас эхлээд үр тарианы хямд тээвэрлэлт
хүртэл, мөн ус шүүхээс эхлээд байшин барилга, дээвэр эсвэл материалыг
сайжруулах сэдвүүдийг ч мөн авч үзнэ. Оюутнууд нь өөрсдийн шийдлийг
тодорхойлохдоо ёс зүй, нийгэм, соёл, эдийн засгийн асуудлыг ч тооцож үзнэ.
Жишээлбэл, фермээс зах зээлд үр тариаг тээвэрлэх төслийн хувьд оюутнууд
судалгаа хийгээд энэ төрлийн ажлыг ихэвчлэн эмэгтэйчүүд хийдэг, нэмээд хэлэхэд
тэд ер нь унадаг дугуй унадаггүй учраас үүнийг хийх нь тийм ч амаргүй байдаг
гэдгийг олж мэдсэн. Тиймээс ашиглахад хялбар, байгалийн гаралтай материалиар
үйлдвэрлэхэд хялбар болгосон энгийн гар тэрэгний хувилбар хөгжүүлж гаргасан.
Хамгийн шилдэг шийдлүүдийг бий болгох нь ашиглаж буй материалууд өртөг
хямд, хот тосгод ч хийх боломжтой байх ёстой гэсэн үг юм. Хэрэглэгчдийг эрсдэлд
орохоос сэргийлэх, мөн барилгын болон засварын үе шатанд асуудал үүсгэхгүй
байлгахын тулд оюутнуудын загварын үнэлгээг хэрхэн гүйцэтгэх талаар оюутанд
зааж, зааварлана.
ЛОГ НОМЫГ АШИГЛАН ОЮУТНУУД ТУСГАЖ ОЙЛГОХ
Оюутнууд өөрсдийн төслийн баримт бичгүүдийг баримтжуулах үүднээс өөрсдийн
лог номыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Лог номондоо дараах мэдээллүүдийг оруулна. Үүнд:
цуглуулсан мэдээллүүд, хайлтын стратеги, уулзалтын хугацаа, өөрсдийн санааны
ерөнхий бүдүүвч зураг, хичээлийн явцад гарч буй шинэ нөхцлүүдийн тайлбар толь
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гэх мэт орно. Лог номыг долоо хоног бүр багийн ахлагч нар шалгаж тэмдэглэнэ.
Оюутны санал хүсэлт нь тэдний бодит ертөнц дэх төслийн орчинг суралцах хүсэл
эрмэлзэлийг мөн практик хичээлүүдэд илүү дуртай байгааг илэрхийдэг. Оюутны
оролцоо нь тодорхойлсон цагаас олон цагаар ажиллаж, илүү хүчин чармайлттай
оролцож байгаа зарим багуудыг тодорхойлж гаргана. Мөн инженерүүдийн өргөн
хүрээний талаарх ойлголтыг мэдсэний үндсэн дээр бодит амьдрал дээрх асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд онолын мэдлэгээ хэрхэн ашиглаж болох талаар сурч мэднэ.
Бид оюутнуудад өөрсдийн асуудлуудыг хэрхэн зөвшилцөх, төслийнхөө хүсэн
хүлээж буй үр дүнд хүрэх, төслийн багийнхаа удирдлагыг хэрхэн зохицуулах
талаар сургалтын төлөвлөгөөний эхэнд гарын үсэг зурна. Энэ нь оюутнуудад
багийн хамтын ажиллагааны талаар тодорхой ойлголт өгөхөд туслах бөгөөд
багийн асуудлууд гарч ирвэл бид үүнийг эргэж харах болно.
Мэдээлэл цугдуулах талаарх оюутнуудын сэтгэгдэл
"Хүмүүсийн амьдрал биднийхээс ялгаатай байгааг олж мэдэх сонирхолтой
байсан".
"Эхлээд биднээс хол хөндий газрын тухай бодоход хэцүү байсан. гэхдээ судалгаа
хийсний дараа боломжит шийдлүүдийн талаарх чиглэл, удирдамж, санаануудыг
олж авсан".
"Бидний хувьд гүүглийн хайлт нь олон нийтийн талаар судалгаа хийхэд хангалтгүй
байсан бөгөөд бид ХХИ(EWB) вэбсайт эсвэл орон нутгийн төлөөлөгчидтэй холбоо
бүхий хүмүүстэй холбогдож мэдээлэл авах нь илүү чухал гэдгийг бид мэдэж
авсан."
Багийн хамтийн ажиллагааны талаарх оюутнуудын сэтгэгдэл
"Ажлыг хуваарилах гэдэг нь ахиц дэвшил гаргахад чухал ач холбогдолтой байсан".
"Судалгаа хийхэд маш их мэдээлэл байсан нь манай багийн дөрвөн гишүүнд их
сайн тал болсон".
"Багийн бусад гишүүд С авсан, миний хүсэн хүлээсэн хүчин чармайлтыг гаргаагүй
нь хэцүү байсан. Нэг оюутан өвчтэй байсан бөгөөд би сүүлдээ түүний ажлыг хийх
шаардлагатай болсон.
"Миний хувьд багаар ажиллах нь эхэнд бодож байсан шиг тийм ч сайн зүйл биш
байлаа. Багийн гэрээгээ хэд хэдэн зөрчиж байсан би тайлангийн ихэнхийг бичиж
дуусгасан".
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ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2016 оны семистрийн төгсгөлд хэд хэдэн газрыг хамарсан онлайнаар хичээлийн
үнэлгээг тодорхойлсон (Массей их сургуулиас нэрийг нууцалсан, автоматаар
зохион байгуулсан болно). 2016 онд дөрвөн жилийн заагдсан хичээлүүдийг
ажилтнуудын өөрчлөлтөөс шалтгаалан дахин сайжруулсан.
Онлайн судалгааны асуулт доорх хэлбэрээр өгөгдсөн. Үүнд:
1. Ерөнхийдөө би энэ өгүүлэлд тодорхойсон сургалтын арга, туршлагын
чанарын талаар сэтгэл хангалуун байсан
2. Энэ өгүүлэл миний хувьд сэтгэлгээний чадварыг хөгжүүлэхэд тусалсан
3. Өгүүллийн агуулга нь миний суралцах үйл явцад туслах байдлаар зохион
байгуулагдсан
4. Энэхүү судалгааны ажлын зарим хэсэг нь сургалтын үр дүнд хэрхэн хүрэх
талаар тодорхой тусгасан байсан
5. Нэмэлт материалууд сурах үйл явцад их хэрэгтэй байсан
6. Үнэлгээний шаардлага тодорхой байсан
7. Миний тэмдэглэсэн үнэлгээг өгүүллийн агуулгад заасан цаг хугацаанд нь
буцааж өгсөн
8. Миний ажлын талаарх санал хүсэлт надад цаашид суралцахад ихээхэн
тусалсан
9. Энэхүү өгүүлэлд зарцуулсан хөдөлмөр үнэлхүйц байсан
10. Онлайн сургалтын орчин миний суралцах чадварыг дээшлүүлсэн
Хариултын хэлбэр: Огт санал нийлэхгүй, санал нийлэхгүй, зарим талаар зэрэг
санал нийлэхгүй, зарим талаар санал нийлж байна, санал нийлж байна, Маш их
санал нийлж байна. Асуулт болгоны дараагаар оюутнууд санал бодлоо
илэрхийлэх боломжтой ба ерөнхий тайлбарыг бичнэ үү.
ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Үр дүнг графикаар харуулав. Өмнө хэлсэнчлэн хичээлийн хоёр байр дээр
оюутнууд хичээлд хамрагдсан ба хоёр багц үр дүн гарсан. Кампус 1-ийн жаран
долоон сурагч дээрх арван асуултанд хариулсан бөгөөд хариултын статистикийг
Зураг 1-т харуулав. Кампус 2-ын дөчин найман оюутны хорин нэг нь л 10-н
асуултад хариулсан бөгөөд тэдний хариултыг Зураг 2-т харуулав. Судалгаанд
оролцогчдын цөөн байсан учраас чанарын хувьд дүн шинжилгээ хийсэн болно.
Ерөнхий сэтгэл ханамж (Q1) өндөр байсан бөгөөд хичээлийн байр 1-ийн хувьд
88%, хичээлийн байр 2-ийн хувьд 64%. Ажлын ачаалал, онлайн материал, багш
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нарын гаргасан удирдамж сайн гэж үнэлэгдсэн. Зарим сурагчид үнэлгээний үр
дүнтэй холбоотой илүү их заавар, зөвлөгөө хэрэгтэй байсан гэж үзсэн (Q6) - энэ нь
хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Нэгдүгээрт, үнэлгээний шаардлагыг төслийн
тайлангийн ерөнхий үнэлгээг баталгаажуулахын тулд өөрчилсөн. Мөн багш нарын
хувьд ялгаатай үр дүнг хүлээж байсан. Багийн хамтын ажиллагаа нь ихээхэн
ашигтай байсан, гэхдээ асуудал нь оюутнууд үүнийг олж харах боломжгүй байсан.
Үүнийг шийдэхийн тулд өнгөрсөн жилийн оюутны жишээтэй харьцуулж, сурагчдын
үүрэг даалгаврыг харуулахаар шийдсэн. Сургалтын материалуудад сэтгэл
хангалуун бус байсан (Хичээлийн байр 1-ийн Q5 - 44%, Хичээлийн байр 2 дээр
42%), оюутнуудын хувьд томоохон дэд бүтцийн төслүүдийн бичиг баримттай
ажиллахад ихээхэн төвөг бэрхшээлтэй байсан учраас ихэвчлэн заасан сурах
бичгийг голчлон ашиглахад хүрсэн.

Зураг 1: 1-р хичээлийн байрнаас авсан судалгааны үр дүн
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Зураг 2: 2-р хичээлийн байрнаас авсан судалгааны үр дүн

Тухайн хичээлийг суралцаснаар оюутнууд сэтгэлгээний ур чадвараа хөгжүүлсэн
(Q2) үү, ялангуяа “Системтэй сэтгэлгээ”-ний чадвараа хөгжүүлсэн авч үзсэн.
Ажлын ачаалал (Q9), онлайн материал (Q10) болон багш нарын өгсөн удирдамж
(Q8) маш сайн байсан нь харагдаж байна. Оюутнууд хичээлийн онолын мэдлэгийг
авч, төслийн хичээлд ашиглахад бэрхшээлтэй байдаг. Энэ хичээл нь онолын
болон бие бялдрын зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд оюутанд томоохон тус болсон. Бид
мэдлэг, ур чадварын хөгжлийн CDIO сургалтын арга, стандартад нийцүүлэхийн
тулд төслийн сургалтуудыг үргэлжлүүлэн хийх болно.
Санал асуулгын үр дүнд хичээлийн байр 2-ийн оюутнууд хичээлийн байр 1ийнхээс илүүтэйгээр санал нийлээгүй байгаа нь харагдаж байна. Эдгээр ялгаанууд
яагаад үүссэнийг мэдэхгүй ч энэ ялгаа нь бусад инженерийн хичээлүүдийн хувьд ч
ижил байна. Сурагчид мэргэжлийн ур чадварын хувьд ерөнхийдөө ижил байсан
бөгөөд байршил бүрт өөр өөр багш нар хичээлийг ялгаатай арга барилаар
удирдаж явуулсантай холбоотойгоор байж магадгүй юм. Төсөлд суурилсан
сургалтанд хамрагдсан багш нарын чадавхийг илүү өргөн хүрээнд судлах хэрэгтэй
юм.
ДҮГНЭЛТ
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CDIO хөтөлбөр, стандартууд нь онол, хэрэглээг хослуулсан инженерийн практик
хичээлийн загварчлах зориулттай юм. Инженерээр төгсөгчдөд шаардагдах мэдлэг,
ур чадвар, хандлага дээр үндэслэн сургалтын төлөвлөгөөг гаргах удирдамж
болгож ашигладаг. Энэхүү өгүүлэл нь CDIO стандарт, арга зүйн хэрэгжилтэд
үндэслэсэн хүмүүнлэгийн инженерийн практик хичээлийн талаарх мэдээллийг
хуваалцаж байна. Энэ хичээл нь дөрвөн үе шаттай. 1-р үе шат нь асуудлын
талаархи суурь болон хамааралтай мэдээллийг хянаж, судалж үздэг. 2-р үе шат нь
санаа гаргах, шийдвэр гаргах үйл явцыг хамардаг. 3-р үе шат нь боломжит
хувилбаруудаас сонгогдсон шийдлийг үнэлж, дүгнэдэг. Эцсийн 4-р үе шатанд
үзэсгэлэн, загварын визуал дүрслэл, төслийн тайлан зэрэг багтана. Энэ үе шатанд
оюутнууд хувь хувийн лог ном, өөрөө өөрийгөө үнэлэх, бие биеэ үнэлсэн
үнэлгээгээ мөн өгөх үүрэгтэй.
Оюутны төслийн жишээнүүд нь CDIO-ийн ур чадварын хэрэглээг тодруулж
тусгасан. Мөн хязгаарлагдмал нөөцтэй орчинд асуудлыг шийдвэрлэх ёс зүй болон
нийгэмтэй холбоотой аргуудыг оруулж өгсөн. Хичээлийн явцад янз бүрийн
үнэлгээний аргуудыг ашигласан бөгөөд жишээ нь Хавсралт А-д рубрик-ийн жишээг
үзүүлэв. Хичээлийн үнэлгээ болон оюутны сэтгэгдэл ихэвчлэн эерэг байсан ч
ялгаатай хичээлийн байранд ижил сургалт явуулах үед оюутны үзэл бодолд
гарсан өөрчлөлтийг үзүүлэв. Энэхүү өгүүлэл нь нэгдүгээр курсын нийгмийн
инновацийн тєслүүд дээр CDIO-ийн арга зүй, Стандарт 4 (Инженерийн удиртгал), 8
(идэвхтэй сургалтын арга зүй)-ийг хэрхэн нэгтгэж, хэрэгжүүлж байгааг харуулсан.
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ХАВСРАЛТ А
Хүснэгт А.1: Төгсгөлийн тайлангийн рубрикийн жишээ
ЗОРИЛГО, СУДАЛГАА,
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
АСУУДЛЫН
ТОДОРХОЙЛОЛТ (20
оноо)

ТЭМДЭГ
ЛЭЛ

ОНООНЫ ХУВААРИЛАЛТ
<10

43385

43449

>15

ЗАГВАРЧЛАЛ(20 оноо)

<7,5

7,5-9

43354

>11

БАРИМТ БИЧГИЙН
ФОРМАТ

<3,5

3,5-4,5

4,5-5,5

>5,5

ҮНЭЛГЭЭ (30 оноо)

<17,5

17,5-21

21-26

>26

Тооцоолол,
зохиосон загвар
цаашид
хөгжүүлэх
боломжтой.
Шинжлэх
ухаан
инженерийн
суурийг
ашигласан

Тооцоолол,
зохиосон
загвар
маш сайн. Шинжлэх
ухаан инженерийн
суурийг ашигласан

Загварын хүрээлэн
буй орчин, нийгэм
эдийн засгийн үзэл
санааг дэлгэрэнгүй
(bottom line
analysis)
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог маш сайн
тодорхойлсон
Ёс зүйн
шаардлагыг
дэлгэрэнгүй
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог маш сайн
тодорхойлсон

Төгсгөлийн
зорьсон
хүрсэн эсэх

загварын
шийдэлд

Хүрээлэн буй орчин,
нийгэм, эдийн засгийн
ашигтай давуу талаар
төгсгөлийн загварыг
үнэлнэ

Төгсгөлийн загварыг
хөгжүүлэхэд ёс зүйн
шаардлага хангагдсан
эсэхийг үнэлэх

Төгсгөлийн
загварыг
хөгжүүлэхэд
суурь
шинжлэх
ухаан
болон
инженерчлэлийг
маш
бага
ашигласан

Зарим шийдэл нь
шинжлэх
ухаан,
инженерийншийдл
ийгашигласан
Тооцоолол,
зохиосон загварын
хэрэглээ муу.
Зарим нэг
техникийн
шаардлага
хангаагүй

Загварчлалд
хүрээлэн буй
орчин, нийгэм
эдийн засгийн
агуулгыг авч
үзээгүй

Загварын хүрээлэн
буй орчин, нийгэм
эдийн засгийн үзэл
санааг
тайлбарласан.
Зарим нэг холбоог
тодорхойлсон

Загварын
хүрээлэн буй
орчин, нийгэм
эдийн засгийн
үзэл санааг сайн
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог сайн
тодорхойлсон

Ёс зүйн
шаардлагыг авч
үзээгүй

Ёс зүйн
шаардлагыг
тайлбарласан.
Зарим нэг холбоог
тодорхойлсон

Ёс зүйн
шаардлагыг сайн
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог сайн
тодорхойлсон
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Төгсгөлийн загварт
ямар нэг тодорхойгүй,
эрсдэлтэй зүйл байгаа
эсэхийг үнэлэх

Тодорхойгүй
асуудал болон
эрсдлийн талаар
ямар нэг үнэлгээ
хийгээгүй

Тодорхойгүй
асуудал болон
эрсдлийн талаар
тайлбарласан.
Зарим нэг холбоог
тодорхойлсон

Төгсгөлийн загварын
бүтээн байгуулалт,
аюулгүй байдлын
талаар үнэлэх

Аюулгүй байдал,
стандартын
талаар ямар нэг
тайлбар
хийгээгүй

Аюулгүй байдал,
стандартын талаар
тайлбарласан.
Зарим нэг холбоог
тодорхойлсон

Тодорхойгүй
асуудал болон
эрсдлийн талаар
сайн
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог сайн
тодорхойлсон

Тодорхойгүй
асуудал болон
эрсдлийн талаар
дэлгэрэнгүй
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог маш сайн
тодорхойлсон

Аюулгүй байдал,
стандартын
талаар сайн
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог сайн
тодорхойлсон

Аюулгүй байдал,
стандартын талаар
дэлгэрэнгүй
тайлбарласан.
Хамааралтай
холбоог маш сайн
тодорхойлсон

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

<7,5

7,5-9

11-Sep

>11

БАРИМТ БИЧГИЙН
ФОРМАТ

<3,5

3,5-4,5

4,5-5,5

>5,5

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН CAPSTONE ТӨСЛИЙН ЗАГВАРЧЛАЛХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
Patrick Van Torre, Jo Verhaevert
Ghent University – imec, IDlab Department of Information Technology Technologie
park-Zwijnaarde 15, 9000 Ghent, Belgium
ХУРААНГУЙ

Эхний бакалавраас эхлээд манай электроникийн инженерийн сургалтын
хөтөлбөрт бакалаврын хичээлийн жил бүр CDIO төслүүдийг төлөвлөдөг.
Оюутнууд бакалаврын хичээлийн жилүүдэд ахиц дэвшилттэй, илүү эрэлттэй
төслүүдэд оролцох хүлээлттэй болсон. Энэ өгүүлэлд бакалаврын гуравдугаар
курсын төслийн хичээлийг танилцуулах болно.
Энэ бакалаврын диссертацаар оюутнууд, бодож сэтгэх, загварчлах,
хэрэгжүүлэх, бичиг баримт боловсруулах, техникийн дэвшилтэт төслйиг
танилцуулах шаардлагатай. Нэн түрүүнд, бичиглэл найруулгын талаас нь дүн
шинжилгээ хийсний дараа функциональ шинжилгээг хийнэ. Энэхүү дүн
шинжилгээнд үндэслэн техникийн хэрэгжүүлэлтийг санал болгож, хэлэлцэж,
хэрэгжүүлдэг. Хэрэгжүүлэлт нь бүрэн бичиг баримтжуулагддаг бөгөөд дараа нь
ажлын үр дүнг дахин боловсруулах хангалттай мэдээлэл болдог. Нарийвчилсан
шинжлэх ухааны тайлан ба бичиг байримтыг шаарддаг бөгөөд эдгээрт зохих зөв
бичиглэл, дүрэм, хэл, бичиглэл хийх зөв дүрмийг хэрэглэх шаардлагатай. Ажлыг
танилцуулахдаа бичмэл баримт бичгийг аман танилцуулга болон академик
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үзүүлэн иттгэл хэлбэрээр бололвсруулсан нотолгоог тайлагнадаг. Дээр дурьдсан
бүх асуудлууд нь төслийн ажилд эцсийн үнэлгээг өгөхөд гол үүрэг гүйцэтгэдэг.Энэ
өгүүлэлд төслийн нэгтгэсэн техникийн мэдээллийг багтаасан төслийн жишээ
бүхий бичиг баримтын зохион байгуулалтыг танилцуулна. Дараагийн хэсгүүдэд
бичиг баримтын үнэлгээ ба төслийн ач холбогдол болон зарим асуудлуудыг
тодруулах зорилгоор дүгнэсэн хариу саналын талаар өгүүлэх болно.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Design-Implement Experiences, Engineering Workspaces, Integrated Learning
Experiences, Active Learning, Learning Assessment. (Standards: 5, 6, 8, 11).
ТАНИЛЦУУЛГА

Загварчлан-бүтээх төслүүд нь манай электроникийн инженерийн боловсролын
хөтөлбөрийн гол цөм бөгөөд онолын курсууд дээр нэмэлт болон тодруулга болж
өгдөг. Эдгээр төслүүд нь бидний дөрвөн жилийн боловсролын хөтөлбөрийн эхний
жилээс эхэлдэг. Эдгээр төслүүд нь аажмаар бакалаврын хөтөлбөрийн эхний
жилээс гурав дахь жил хүртэл улам бүр эрэлттэй болж ирдэг нь CDIO 5-р
стандартын дагуу кейсээс харагдаж байна (Kjærgaard C et al., 2012). Үүнээс гадна
тайлагнаж буй ур чадварын болон утга найруулгын шинжилгээ нь илүү чухал,
цэвэр болж ирсэн. Финлянд улсын Турку их сургууль дээр зохион байгуулагдсан
өмнөх CDIO хурлын үеэр бакалаврын хоёр дахь жилд загварчлан-бүтээх
төслүүдийг танилцуулсан (Verhaevert & Van Torre, 2016). Энэхүү өгүүлэлд
бакалаврын 3 дахь хичээлийн жилд хийсэн зохион бүтээх төслийг танилцуулах
бөгөөд үр дүнг бакалаврын диссертацид тусгасан байна. Энд оюутнууд өөрсдийн
бүтээлээ найруулгын хувьд үнэлж дүгнэх өөрсдийн бүтээлдээ тохирох эшлэл
авсан байх шаардлага тавигддаг. Үүнээс гадна бүхэлдээ дэлгэрэнүй функциональ
болон болон техникийн дүн шинжилгээг бакалаврын диссертацийн текстийн
салангид бүлгүүдэд танилцуулах нь зүйтэй. (Хичээлийн тодорхойлолт, 2016)
холбоосыг эшлэлүүд хэсэгт жагсаасан болно.
Оюутнууд гурван хүнтэй багаар ажиллаж, хоёрдугаар семестрийн эхэнд
профессорын танилцуулсан төслөөс сонгодог. Эдгээр төслүүд нь манай салбарын
судалгааны бүлгүүдтэй холбоотой бөгөөд судалгааны чиглэлийн онцлогоос
шалтгаалан судалгааны тодорхой салбаруудтай холбоотой байдаг. Төслийн
туршид дасгалжуулагчийн ажлыг профессор болон олон туслах ажилтнууд
гүйцэтгэдэг.Долоо хоногбүрийн үдээс хойшхи цагуудыг бүтнээр нь лабораторын
ажилд зориулдаг. Оюутнууд ерөнхийдөө лабораторид өөрсдийн дасгалжуулагч
багштай уулзпаг боловч лабораторийн бус цагаар тэдэнтэй холбоо барьж болдог.
Оюутнууд болон дасгалжуулагчдын хоорондын харилцан ойлголцол, харилцаа
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холбоо маш өргөн цар хүрээтэй байдаг. Төслийн төгсгөлд бакалаврын диссертаци
нь үр дүнг баримтжуулж, тэдгээрийг тусгасан байдаг. Энэ нь нилээд цогц тайлан
байх ёстой бөгөөд энэ далаар өгүүлэлд дараа дурдах болно. Оюутнуудын үзүүлэн
илтгэл нь тэдний хийсэн ажлыг бүтцийн хувьд тоймлон харуулдаг. Эцсийн илтгэл
нь төслийг дүгнэсэн үзэл баримтлалын баталгааг нотолгоогоор сонгон оруулж
болно. Боловсролын хөтөлбөрийнхөө өмнөх бүх төслүүдтэй харьцуулахад
бакалаврын диссертаци нь сурагчдад илүү их өргөн хүрээтэй, зохистой эшлэлийг
агуулсан, зохиолын шүүмжийг багтаасан бүрэн хэмжээний тайланг хийлгэснээр
оюутныгилүү хариуцлагатай болгодог нь харагдаж байна. Идэвхтэй сургалтын янз
бүрийн арга замуудыг мөн багтаасан (Гонзалез нар, 2016). Төслийг үнэлэхдээ
техникийн агуулгыг төдийгүй бичих, танилцуулах ур чадварыг харгалзан үзсэн
байна.
ТӨСЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Төслийн санал

Бакалаврын диссертаций төслийн саналын хувьд электроникийн инженерийн
бололвсролын хөтөлбөрийг дэмждэг өөр өөр судалгааны бүлгүүд бололвсруулдаг.
Төслийн саналыг оюутнуудад өмнө нь хичээл зааж байсан профессор багш нар
танилцуулдаг. Манай сургуулийн төслүүд нь доор жагсаасан судалгааны
чиглэлүүдэд хамаарагдана. Үүнд:







Утасгүй холбоо
Дүрс боловсруулалт
Акустик
Автоматжуулалт
Радиодавтамжын хэлхээнүүд
Электроникын загварчлал

Оюутнууд төслийн саналыг танилцуулж байгаа профессоруудаас дэлгэрэнгүй,
сонирхолтой мэдээлэл олж авахын тулдасуулт асууж болно. Дараагийн алхам бол
хамгийн сонирхол татсан 3 төслийг нэн түрүүнд танилцуулдаг. Жагсаалт дээр
үндэслээд оюутнууд өөр өөр төслүүдийг сонгон авч, боломжтой гэсэн зүйлсээ
асуудаг. Ингээд гурван гишүүнтэй төслийн баг үүсдэг.
Бичиглэл наруулгын шүүмж
Нэгэнт баг бүрэлдээд төслийн сэдвийг сонгож авсан бол эхний үйлдэл нь бичиглэл
найруулгын шүүмжийг эрчимтэй хийх юм. Багийн бүх гишүүд тус тусдаа төслиййн
ойлголтуудын дагуу арван хуудас текстийг 4 долоо хоногт бичиж шүүмжийг хийсэн
байх шаардлагатай байдаг. Энэ нь оюутнуудыг хурдан эхлэх, үйл ажиллагаанд
оролцох баталгаа болж өгдөг. Үүнээс гадна бие даан өөр өөр асуудлаар
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судалгааны бичвэрийг хийснээр олон тооны эх сурвалжыг нээн илрүүлж дараагийн
шатанд харьцуулалт хийгддэг.
Техникийн тодорхойломж ба Функциональ дүн шинжилгээ
Эцсийн диссертацид гүнзгийрүүлсэн техникийн тодорхойлолт болон Функциональ
дүн шинжилгээг багууд хийсэн байх хэрэгтэй. Оюутнууд эхнээсээ энэ хэсэгт цаг
зарцуулах итгэлтэй болсноор дараагийн ажлаа бүтэц зохион байгуулалттай
болгоход тусалдаг. Дасгалжуулагчдын харилцан хариу саналыг үргэлжлүүлэн авах
боломжтой байна.
Оюутнууд загварчлагдсан системийн хэрэглэгчдэд ойлгомжтой болгох үүднээс
Функциональ дүн шинжилгээг эхнээсээ бичиж эхлэх хэрэгтэйг мэдэж авах
хэрэгтэй.
Hands-on Төслийн Ажил
Зураг 1-д манай сургууль дээр долоо хоногт лабораторид гүйцэтгэдэг төслийн
ажлыг үзүүлсэн байна. CDIO стандартын дагуу оюутны урлангууд нь хэзээд
нээлттэй, оюутан-төвтэй, нөхөрсөг орчин байдаг. Нэг долоо хоногийн үдээс
хойшхи цагийг бакалаврын диссертацийн цагт зориулж энэ хугацаанд
дасгалжуулагчид нь байнга байх ба CDIO- ийн 5-р стандартад үзүүлсэн эхний
шатны чухал амжилтуудыг нь урамшуулж байдаг. Төслийн цагаас бусад цагуудад
оюутнууд лабораторид ажиллах боломжтой байна. CDIO-ийн стандарт 6-д практик
сургалтын чухал зүйлсийг оруулсан байдаг. Долоо хоног бүрийн төслийн
уулзалтууд нь дасгалжуулагчтайгаа хамт зохион байгуулагддаг бөгөөд үүний үр
дүнд уулзалтын дараа оюутнуудбичвэр тайланг хийдэг. Практик төслийн ажлыг
багийн оюутнуудад хуваарилж өгдөг. Тусгайлсан даалгавараас хамаараад
хэсгүүдийг оюутан ганцаарчилж болон бүлгээр гүйцэтгэж болдог. Жишээ нь
хэвэлмэл хэлхээний хавтан (PCB) –г нэг хүн гүйцэтгэдэг. Энэ хүн мэдээж
механикийн шаардлагуудын дагуу багийн бусад гишүүдтэйгээ харилцдаг. Бүтээлч
санаануудыг эхний практик тохиргоо болон туршилтууд шиг сайн хийсэн
бичвэрийн шүүмжээс хамааран өргөн хүрээнд солилцдог. Ихэнх тохиолдолд
төлөвлөлт ба арга замын өөрчлөлт нь ажиллагаатай бүтээгдэхүүн бий болгоход
чухал юм. Практик төслийн сэдвүүд нь доорх жагсаалтанд багтсан бөгөөд үүгээр
хязгаарлагдахгүй. Үүнд:





Цагаан хавтан болон гагнаастай тест тохиргоо ба хэлхээний хийц 
Эдгээр хэлхээнүүдийн гүйцэтгэл болон үзүүлэлтүүдийг хэмжих 
CAD of schematics and printed-circuit boards
Хүчлээр идүүлж зам гаргах, нүхлэх ба PCB-ийн 
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Хэлхээний PCB хувилбарын үзүүлэлтүүдийг хэмжих
Мотор болон тоноглолын Статик загварыг багтаасан механик загвар гаргах 
Механикийн загварын хэрэгжүүлэлт 
Механикийн болон электроникийн загварчлалыг нэгтгэх
Ажиллагаатай системд хэрэгжүүлэх 
Антен ба түүний радиацийн замчлал зэрэг системийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн хэмжих, шалгахСистемийг бүхэлд нь хэмжих, шалгах.



Зураг 1: Практик төсөл

Олон тооны даалгавартай төслүүд өгөгдсөн боловч CDIO-ийн 8-р стандартад
харгалзах олон талын мэдлэг ба хувь хүн, хүмүүс хоорондын харилцааг зэрэг
хөгжүүлдгээрээ маш үнэ цэнэтэй байдаг.
Төслийн жишээний зураглал ба Товч Техникийн тодорхойлолт
Туршилтын ажлын зураглалын хувьд радио чиглэлийг олох төслийн дөрвөн
зургийг багтаасан байна. Энд хос антенныг автоматаар эргүүлэн дохионы эх
үүсвэрийг олох системийг загварчилж бас хэрэгжүүлдэг. Хүлээн авсан дохионы
хорондох фазын шилжилтээс хамаарч чиглэлийн эх үүсвэрийг тодорхойлдог.
Өмнөх жагсаалтад багтсан бүх бүх даалгавар нь энэ төсөлд шаардлагатай.
Товчхондоо төсөл нь FM хүлээн авагч руу солигдож байгаа хос антенныг
багтаасан байна. Хэрэв FM хүлээн авагчид бий болсон дохионы үүсвэр нь
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модуляцлагдаагүй бол дууны эрчим нь 2 антен дахь дохионы тусгалуудын
хоорондын фазын зөрүүтэй пропорционал байна. Фазын зөрүү радио долгионоор
дамжиж буй физик зайтай пропорционал учраас дууны хамгийн бага эрчмийг
олохын тулд антенныг чиглүүлэх боломжтой. Энэ цэгт хүрсэн үед 2 антенн
хоёулаа эх үүсвэрээс ижил зайд байх ба эндээс эх үүсвэрийн чиглэл мэдэгдэж
байдаг. Хэдий тийм боловч азимутын 180 хэмийн хоёрдмол утгатай байх талаар
дараагийн хэсэгт тайлбарлах болно.
Зураг 2-т PCB хэрэгжүүлж байгаа электрон антенны холболтын сүлжээг харуулсан
байна. Холболтонд ямар нэг хөдөлгөөнт хэсгийг оруулаагүй. Зураг 3-т
микроконтроллёр буюу алхамт мотороор антенныг эргүүлэх электроникийн болон
механикийн тохиргоонуудыг багтаасан системийн суурийг багтаасан байна.
Зургийн урд талын төхөөрөмж нь FM хүлээн авагч ба үүнд дууны гаралтыг
микроконтроллёроор тасалдуулж оролтыг антенны холболтын сүлжээнд холбосон
байна. Зураг 4-т цуурайтдаггүй танхимд туршилт, хэмжилт хийх бүрэн системийг
үзүүлэв. Эцэст нь 5-р зурагт холболт хяналтын долгионы хэлбэр болон FM хүлээн
авагчийн гаралтын хоорондын фазын зөрүүг харуулсан хэмжлийг үзүүлэв. Энэ
фазын зөрүүн дээр үндэслэн, эмбэдэд програм хангамж дээр 180 градусын
хоёрдмол утгыг тодорхойлно. Дохионы эх үүсвэр нь хос антенны урд, эсвэл арын
хэсэгт байгаа эсэхээс хамааран дохио нь фаз буюу эсрэг фазад байна.

Зураг 2. Оюутан загварчилсан PCB-гээ гагнаж байна
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Зураг 3. Электроникийн болон механикийн байгуулалт
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Зураг 4. Бүрэн системийн хэмжилт

Зураг 5. Фазуудын хамаарлын ач холбогдлыг хэмжилтийн үр дүнгүүд ба азимутын 180
градусын хоёрдмол утгыг харуулсан (текст харна уу)

ТӨСЛИЙН БИЧИГ БАРИМТ
Найруулгын шүүмж
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Төслийн эхний долоо хоногт гишүүн бүр өргөн цар хүрээнд найруулгын шүүмж
хийсэн байх ёстой. Энэ шатанд цуглуулсан мэдээлэл нь шүүмжинд орсон байх ба
диссертацийн эцсийн бичиг баримтад нэгтгэгдэн ордог.

Үзүүлэн илтгэл
Академик үзүүлэн илтгэл нь А5 хэмжээтэй байх бөгөөд диссертацид А4 хэмжээтэй
оруулна. Дасгалжуулагчийн зүгээс зааварчилгаа хариу санал солилцох үйл
ажиллагаа нь семистрийн туршид боломжтой байдаг.
Бакалаврын диссертаци
Семистрийн төгсгөлд Бакалаврын диссертаци нь бэлэн болсон байх бөгөөд
дараах бүтэцтэй байна:







Найруулгын шүүмж (гурван салангид шүүмжийн нэгтгэл)
Асуудлын тодорхойлолт 
Функциональ дүн шинжилгээ 
Техникийн дүн шинжилгээ
Зураг ба хүснэгтүүдийг багтаасан хэмжилтүүд ба үр дүнгүүд 
Эшлэлүүд 

Төслийн ерөнхий үнэлгээг тооцоолохын тулд эдгээр бүх хэсгүүдийг тус тусад нь
оруулах шаардлагатай.
ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БА ХАРИУ САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Долоо хоног тутмын төслийн уулзалт
Долоо хоног тутмын төслийн уулзалтаар ямар нэг тэмдэглэгээ ба үнэлгээ
хийлгүйгээр хариу санал зөвөлөжийг авах боломжийг олгодог. Төслийн эдгээр
уулзалтын үеэр дасгалжуулагчид төслийн хэрхэн ахиц дэвшлийг харьцуулан
төлөвлөлттэй Гантын хүснэгтэн дээр тэмдэглэдэг. Төслийн төлөвлөлт нь төслийн
явцад ерөнхийдөө динамик байдаг бөгөөд оюутнууд завсрын хугацааг тогтоож,
зорилтот түвшиндээ хүрэхийн тулд төслийн одоогийн төлөвийн дагуу өөрсдийн
төлөвлөлтийг байнга шинэчилж байхаар удирддаг.
Илтгэл
Зөвхөн нэг л илтгэлийг бүх бааараа гүйцэтгэдэг боловч багийн гишүүн бүр аман
илтгэл танилцуулахад ижил тэнцүү үүрэгтэй оролцох ёстой. Илтгэлийг илтгэх ур
чадвар, зөв бичгийн болон тайлан бичих ур чадварт мэргэшсэн хэлний профессор
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дасгалжуулагч нар үнэлдэг.Тиймээс хариу санал зөвлөмж нь зөвхөн ажлын
агуулгыг анхаараад зогсохгүй ажлын өөрийнх нь илтгэлийг харгалзан үздэг.
Үзүүлэн
Эгдээр төслүүдэд хэрэглээнд гаргах боломжтой нэмэлт үзүүлэн хийж болдог.
Техник хангамж болон програм хангамжийг амжилттай хөгжүүлэхэд чиглэсэн
төслүүд нь эдгээр үзүүлэнгүүдэд тохиромжтой.Техник хангамжийн тохиргоо нь хэт
нарийн төвөгтэй эсвэл нарийн төвөгтэй үед танилцуулах өдрийн төгсгөлд кино
хэлбэртэйгээр танилцуулбал сонирхолтой бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хувилбар
байж болдог. Төлөвлөсөн бодит үзүүлэн амжилтгүй болсон тохиолдолд
оюутнуудад зураг, кино зэргээр үр дүнг нөөц байдлаар баримтжуулахыг зөвлөдөг.
Үнэлгээ нь ерөнхийдөө төслийн хамгийн чухал хэсэг юм. Мэдээжийн хэрэг,
төслийн гол зорилго нь оюутнуудад аль болох ихийг сурах боломжийг олгох явдал
юм.
Гэсэн хэдий ч CDIO Стандарт 11-ийн дагуу сургалтын өөр өөр үр дүнг хэмжих үр
дүнтэй үнэлгээний үйл явцтай байх нь маш чухал юм. Тиймээс семестрийн эхнээс
оюутнууд мэддэг байх хатуу тогтолцоотой байдаг. Эцсийн тэмдэглэгээ нь дараах
зүйлсээс бүрддэг:
Эхний шалгалтын боломж:
 20 % хувь хүний бичиглэл найруулгын шүүмж ба тйаланд хувьчилсан
үнэлгээ хийх
 20 % Холбоо барих цагуудад хийгдсэн байнгын үнэлгээ
 10 % Үзүүлэн илтгэлд өгөх багийн оноо
 30 % Багийн эцсийн таланд өгөх багийн оноо 
 20% илтгэл ба жагсаал
Хоёр дахь шалгалтын боломж (1-р шалгалтын боломмжыг алдсан тохиолдолд ):



50 % Нэмэлт хувьчилсан даалгаврын тайлан
50% Нэмэлт хувьчилан даалгаварын аман илтгэл ба үзүүлэн илтгэл

Хариу санал зөвлөмж
Оюутнуудад өгсөн хариу санал зөвлөмжийг янз бүрийн аргаар өгдөг.Семестрийн
үеэр бүх оюутнууд жижиг бүлгээр (бакалаврын диссертациас ялгаатай) ажиллаж
хэлний профессороос бичих болон илтэх ур чадварт суралцдаг. Бичгийн болон
илтгэх ур чадварыг харгалзан, эдгээр сэдвүүдэд мэргэшсэн дасгалжуулагчаар
бакалаврын диссертацийн төгсгөлд шуурхай аман хариу өгнө.Үүн дээр нэмээд
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семистерийн туршид дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа профессорууд болон
туслах ажилтнууд илтгэлийн техникийн агуулгын талаар хариу санал зөвлөмж
гаргаж, төслийн талаархи сурагчдын ойлголтыг цаашид үнэлэх техникийн
асуултууд асууна.Текстийг уншиж, нийт тэмдэглэгээг хийж дууссаны дараа
шаардлагатай гэсэн оюутнууд илүү нарийвчилсан мэдээлэл авах боломжтой
байдаг. Энэ нэмэлт хариу санал зөвлөмж нь тэдний тэмдэглэгээг хүлээн
зөвшөөрөөгүй оюутнуудын хүсэлтээс гардаг бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө системийн
ил тод байдлаас шалтгаалан тохиолддоггүй байна.
ТАЙЛБАР
Бакалаврын диссертацийн төсөл нь олон талт мэдлэг эзэмшүүлэх боловсролын
туршлага бөгөөд цаашлаад багаар ажиллах, төслийн төлөвлөлт, менежментийн ур
чадварыг хөгжүүлэх зорилготой юм. CDIO зарчмын дагуу инженерийн ур
чадварууд сайжруулагдаж байдаг. Электроникийн инженерийн сургалтын
хөтөлбөрийн өмнөх төслүүд дээр нэмээд бичиглэл найруулгын шүүмж хийх болон
IEEE форматын дагуу зөв зохистой эшлэлийг багтаасан шинжлэх ухааны баримт
бичгийг бичиж, танилцуулах шаардлагатай судалгааны ур чадварыг шаардаж
байна. Бичгийн болон аман харилцааг төслийн үнэлгээг нарийвчлан хийхэд
харгалзан үздэг. Төсөл нь оюутнуудад төслийг анх удаа хичээлийн гол хүч болох
шинжлэх ухааны төслийн хөгжүүлэлтийн циклийн дагуу гүйцэтгэх боломжийг
олгодог.
Зарим сул талууд бас байдаг хэдий ч төслийн шинж чанараас шалтгаалан хасахад
хэцүү байдаг. Жишээлбэл, суралцах нь маш нарийн төвөгтэй бөгөөд төслийн
хувьд шаардлагатай сэдвүүд дээр төвлөрөх нь чухал байдаг. Оюутнууд цаашид
хөгжүүлж болохуйц өөрсдийнхөө давуу талыг харгалзан төсөлд гүйцэтгэх үүргээ
сонгодог хэдий ч
сул талыг тэнцвэржүүлэлгүй хэвээр үлддэг. Гэсэн хэдий ч
оюутнууд сургалтын хөтөлбөртөө ахиц дэвшил гаргахын хажуугаар өөрсдийн нэн
тэргүүний зорилтуудыг боловсруулж, дараа нь тэдгээр тодорхой давуу талыг
ашиглаж болох ажлын байраа сонгоно(However, as the students advance further in
their curriculum they generally develop their own priorities and later choose jobs where
they can employ their specific strengths.). Энэ нөхцөлд дараа дараагийн төслүүдэд
илүү олон төрөл зүйлийг чиглүүлэх шаардлагагүй байж магадгүй юм. Оюутан бүр
тусгайлсан даалгавартай ч гэсэн оюутан бүр нь бүрэн гүйцэд төсөөлөлтэй байх
ёстойг тэмдэглэх хэрэгтэй.Одоогоор төсөл нь ихэвчлэн профессоруудын хийсэн
судалгааны ажлуудтай холбоотой байна. Аж үйлдвэрийн хэрэгцээ шаардлагад
илүү хамаатай төслийн ажлыг гүйцэтгэх боломжууд байдаг. Үйлдвэрийн холбоос
нь оюутанд төслийн үйл ажиллагааны нэг хэсгийг компаниуд дээр гүйцэтгэх
боломж олгодог. Ийм орчинд оюутнууд академик орчны мэдлэг дээр нэмэлт
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туршлага олж авдаг. Өөр нэг асуудал бол профессоруудын судалгаатай
холбоотой төслүүдийн сан нь хязгаарлагдмал байгаа явдал юм. Тиймээс
хичээлийн жил бүр өөр өөр төслүүдийг санал болгоход хэцүү байдаг. Аж
үйлдвэрийн холбоос нь шинэ санаа, төслийн холбогдох сэдвүүдийг өгдөг болно
(Lundheim et al., 2016).
ДҮГНЭЛТ
Энэ өгүүлэл нь бакалаврын диссертацийн CDIO төсөл, бакалаврын 3-дахь жилийн
гол зохион бүтээх төслийн үр дүг танилцуулсан. Сургалтын хөтөлбөрийн эхний үе
шатанд төсөл нь оюутнуудад бүрэн хөгжлийн мөчлөгийг санал болгодог. Энэ
мөчлөг нь бичиглэл найруулгын өргөн хүрээтэй шүүмжээс эхлээд төслийн
төлөвлөлт удирдлага ба инженерчлэл, шинжлэх ухааны тайланг бичгийн болон
аман хэлбэрээр багтаасан байдаг. Төсөл нь маш амжилттай болсон бөгөөд
оюутнуудад урам зориг ихээр өгсөн. Түүнчлэн энэхүү баримт бичигт тусгагдсан
CDIO хичээл нь зөвхөн бакалаврын хөтөлбөрийн зохион бүтээх төслийг
хэрэгжүүлэх төдийгүй магистрын диссертацид илүү өргөн хүрээтэй судалгааны
төсөл боловсруулахад маш сайн бэлтгэл болох юм.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Course
specifications
(2016)
fromhttp://studiegids.ugent.be/2016/EN/studiefiches/E731035.pdf

Retrieved

Gonzáles, A., Hurtado, J., Renneberg, K., Bravo, F. & Viveros, F. (2016). Active
Learning in Electronics Engineering at Pontificia Universidad Javeriana.
Proceedings of the 12th InternationalCDIO Conference, Turku, Finland, June 12-16
2016.
Kjærgaard C., Brauer P., Andersen J.C. (2012) CDIO projects in DTU’s b.eng. in
electronics study programme. Proceedings of the 7th International CDIO Conference,
Copenhagen, Denmark, June 20-23 2011.
Lundheim, L., Ekman, T., Gajic, B., Larsen, B. & Tybell, T. (2016). Early Innovation
Projects: First experiences from the Electronic Engineering Ladder at NTNU.

Харилцах зохиогч
Dr. Patrick Van Torre

Ghent University - imec
IDLab - iGent Tower
215

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Department of Information Technology Technologiepark-Zwijnaarde
15 B-9052 Ghent, Belgium
patrick.vantorre@ugent.be

ТООН ЭЛЕКТРОНИКИЙН ХИЧЭЭЛД"ХИЙНГЭЭ СУРАЛЦАХ" АРГЫГ
ХЭРЭГЛЭН ОЮУТНЫ СУРАХ СЭДЛИЙГ ШИНЖИЛСЭН ҮР ДҮН
Goh Eng Siong, Vivian Shie Thow
School of Engineering, Nanyang Polytechnic, Singapore

ХУРААНГУЙ
Сингапурын Наньяны Политехникийн Инженерийн Сургуульд эхний жилийн
дипломын хөтөлбөрийн оюутнууд Телематик ба Медиа Технологи хөтөлбөрөөр
"Хийнгээ-суралцах" замаар политехникийн эхний семистертээ Тоон Электроникийг
суралцаж байна. Тэд практик тоон хамгаалалтын системийн прототипийг
загварчлах болон хэрэгжүүлэх замаар тоон электроникийг судлаж байна. Мөн
оюутнууд өдөр тутмын амьдралд тоон хамгаалалтын системийг хэрэглэдэг шинэ
санааг гаргах шаардлагатай бөгөөд энэ санаагаа тэдний хүмүүс хорондын
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх нэмэлт платформ болох үүднээс
үзэсгэлэнд танилцуулдаг. Уламжлалт аргаар буюу лекцэнд сууж, танхимд
хичээллэж, практик лабораторийн хичээлээр Тоон электроникийг судалсан бусад
дипломын хөтөлбөрийн оюутнуудтай харьцуулахад ТМТДХ-ийн оюутнууд илүү
сурах сэдэлтэй бас сонирхолтой байгааг олж харсан. Энэ өгүүлэлээр “Хийнгээ216
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суралцах” аргыг оюутнуудад бодит ертөнцийн нөхцөлтэй уялдуулсан шууд
туршлагыг эзэмшүүлэхээр болон оюутнуудын хүмүүс хоорондын харидцааны ур
чадваруудыг
хөгжүүлэхээр
загварчлагдсан
зааварчилгаа
бүхий
Тоон
Электроникийг заахявцад хэрэгжүүлсэн туршлагаа хуваалцана.Санал асуулга
болон ярилцлагаас цуглуулсан өгөгдлүүдийн гол үр дүнг "Хийнгээ-суралцах" арга
нь оюутнуудын суралцах сэдэлд үзүүлэх үр нөлөөллийг тодотгон харуулах үүднээс
энэхүү өгүүлэлд нэгтгэн орууллаа.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Design-Implement Experiences, Engineering Workspaces, Integrated Learning
Experiences, Active Learning, Learning Assessment. (Standards: 5, 6, 8, 11).
ТАНИЛЦУУЛГА
Сингапурын Наньяны Политехникийн Инженерийн сургуулийн (SEG) Телематик
ба Медиа Технологийн Дипломын хөтөлбөрийн оюутнууд асуух болон тусгаж авах
үйл ажиллагаагаар оюутнуудад ухагдахууны талаарх ойлголтыг бий болгодог
"Хийнгээ-суралцах" аргаар тоон электроникийн ухагдахуун болон ур чадваруудад
суралцдаг. Эхний жилийн ДТМТ хөтөлбөрийн Тоон Электроник (ТЭ) хичээлийн
оюутнуудын хувьд "Хийнгээсуралцах" аргын гол зорилт бол тэднийг сэдэлжүүлж
хичээлд нь илүүдур сонирхолтой болгох явдал юм.
ДТМТХ-т хэрэгжүүлж
байгаа"Хийнгээ-суралцах" арга нь Калифорнийн
Их Сургуулийн Туршилт
Сургалтын багийн Шинжлэх Ухаан, Технологи ба Байгаль Орчин Судлалын ажлын
хэсгийн (ELPG) дэвшүүлсэн туршилтат сургалтын загварын дагуу хэрэгжиж
байна.Туршилтат сургалтыг судлаачдын нээн илрүүлсэн(Ambrose et al., 2010)
сэдэлжүүлэлтийн олон тооны стратегийг өөртөө агуулсан, оюутныг сэдэлжүүлэх
(“Experiential learning defined”, 2016) заах арга зүй гэж тайлбарласаар ирсэн.
Туршилтат сургалтын мөчлөгт сургалтын үйл явцыг шинжлэх хэд хэдэн загвар
байдаг бөгөөд энэ нь нэг алхамтай загвараас зургаан алхамтай загварын хүрээнд
байна (Neill, 2002).Бид ELPG-ийн "туршлага", "тусгал", "хэрэглээ" гэсэн алхмуудаар
тодорхойлогддог гурван алхамт загварыг сонгон авсан("яагаад EL?", 2016).
Колбын энэхүү гурван алхамт загвар нь "бодит туршлага", "эргэцүүлсэн ажиглалт",
"хийсвэр төсөөлөл", "идэвхтэй туршилт" -ийн дөрвөн шатлалтай загвар (1984)-аас
хялбаршуулсан загвар юм. Гурван алхамт загварыг хэрэглэх үед уриалах,
эрсдлийг давахад зоригжуулах, алдаагаа засах болон нөхцлөөр хангах үүднээс
багш сургалтын зохицуулагч хэлбэрээр ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл оюутнууд
даалгавар (туршлагын үе шат) гүйцэтгэхэд оролцох, ажиглалтуудаа хуваалцах
явцдаа тэд туршлага хуримтлуулдаг бөгөөд ярилцлага болон дүн шинжилгээ хийх
(эргэцүүлэх үе шат)замаар туршлагаа хэрэгжүүлдэг ба хэрэглээгээр (хэрэглээний
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үе шат) дамжуулан ухагдахууны талаарх ойлголтоо гүнзгийрүүлдэг. Энэ мөчлөгт
суралцахуйн үйл явцад оюутнууд өөрсдөө бие даан оролдож үзэх, магадгүй
бүтэлгүйтэх ч боломжтой байдаг. Энэ бүтэлгүйтэл нь оюутнуудад хамгийн чухал
суралцахуйн боломжыг олгодог бөгөөд бодит амьдрал дээр тэднийг амжилт өөд
хөтлөх гишгүүр болох юм.
ХИЧЭЭЛИЙН ЗАГВАР
Гурван алхамт загвар дээр суурилсан хичээлийн загварыг Хүснэгт 1-д нэгтгэн
харуулав. Зааварчилгааны эхний хэсэг нь ТЭ-ийн ухагдахуунууд, багийн ажил,
сэтгэлгээ ба асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварыг оюутнуудад танлцуулахаар
загварчлагдсан байдаг.
Зааварчилгааны хоёрдахь хэсэгт оюутнууд нь анхны төсөл дээрээ тус тусдаа
төсөл хэрэгжүүлж, DE хэлхээний зарчмуудыг харуулсан практик системийг бүтээх
ба хөгжүүллан эх өөрийн төсөл дээрээ хувьчлан ажиллах ба шаардлагатай багаж
хэрэгсэлтэй танилцаж туршилт хийх ур чадвартай болох юм.
Зааварчилгааны төгсгөлийн хэсэгт зааварчилгааны хоёрдугаар хэсэгт хөгжүүлсэн
ТЭ-ийн системийн прототипийн хэрэглээний талаарх өөр санаануудаа оруулахэрх
чөлөөг олгодог Хоёр дахь төсөл дээр ажиллах бүлгүүдэд хуваарилагддаг.
Оюутнууд шинэлэг санаа бүнхий прототипийг хөгжүүлэхдээ суралцсан ТЭ-ийн ур
чадвараа ашиглахыг хүсдэг. Цаашид оюутнуудад урам зориг өгөхийн тулд
хичээлийн төгсгөлд санал хураалтаар шалгаруулах тэмцээн хэлбэртэй төслийн
үзэсгэлэнг зохион байгуулж ирсэн зочид дуртай прототип загвартаа санал өгч
шалгаруулдаг. Энэ үзэсгэлэн нь мөн оюутнуудад тэдний илтгэх ур чадвараа
харуулах боломжыг олгодог.
Хичээлийн загвар нь туршилтат суралцахуйн гурван алхамт загварыг дагадаг.
Юун түрүүнд оюутнуудын төслийн бие даасан үе шатуудаар хамгаалалтанд
нэвтрэх системийн нэгж хэсэг тус бүрийг хөгжүүлж, бий болгоход суралцсан ТЭ
ухагдахуунуудыг хэрхэн ашиглах талаарх “туршлага” юм.Тэд өмнөх ажиглалтууд
ба туршилтхийх үе үүссэн асуудлаасаа тусган авах боломжтой байдаг бөгөөд
алдаагаа эргэцүүлэн бодох замаар асуудлыг шийдвэрлэдэг. Тэд бас багш нар
болон тэдний үе тэнгийнхэнд тулгардаг асуудлуудыг хэлэлцэж, дүн шинжилгээ
хийх урам зоригтой болдог. Зааварчилгааны төгсгөлийн хэсэг дэхь бүлгийн төсөл
нь бодит ертөнцийн төслийн прототипийг хөгжүүлэхэд суралцсан мэдлэг ба
чадварыы “ашиглах”боломжтой болгодог. Сургалтын үйл явц бүхэлдээ оюутны
ТЭ-ийн ухагдахуунд гүнзгийрүүлэн суралцахад тэднийг өдөөж, урам зориг өгөх
зорилготой байдаг.
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Хүснэгт 1. Хичээлийн Загвар

60 Цагийн – долоо хоногт 4 цагаар 15 долоо хоног

1-2р
Долоо хоног

Эхний 2 цагийн орох сэдэв:
• CDIO-ийн танилцуулга (~½ цаг)
• Багийн ажиллагаа (~½ цаг)
• Бүтээлч, Шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох &
Асуудалшийдвэрлэх чадварууд (~1 цаг)
Дараагийн 6 цагт орох сэдвүүд:
• ТЭ ухагдахуудууд (1-р хэсэг)
• Бие даасан төсөл – Хэрэглэглэхүүн ба туршилттай танилцах

3- 9р
Долоо хоног

15-р
Долоо хоног

Орох сэдвүүд:
• ТЭ ухагдахуудууд (2-р хэсэг)
• Бие даасан төсөл – Хамгаалатанд нэвтрэх системийг хэсэг хэсгээр нь
бүтээх болон функциональ шалгалтыг гүйцэтгэх
Багийн төсөл
• Прототипийн талаар санаагаа уралдуулах
• Прототипийн эх сурвалж материалууд
• Прототипийг бүтээх
• Хамгаалалтанд нэвтрэх системийн Прототипийг бүтээх
Төслийн танилцуулга ба үзэсгэлэн

Энэхүү хэрэгжүүлэлт нь ТЭ-ийг бусад хичээлүүдэд онол баойлголтуудыг лекцээр
суралцаж, практик лабораторийн сургалтаар баталгаажуулдаг уламжлалт арга
замаас ялгардаг.
Бие даасан төсөл – Хамгаалалтанд Нэвтрэх Систем
Энэ төсөл нь оюутнуудадТЭ-ийн бүрдэл хэсгүүд (үндсэн логик хаалга, кодлогч,
түгжээ, компаратор г.м. гэх мэт) болон ТЭ-ийн хэлхээний диаграм ба ухагдахуун
(Бүүлийн алгебр, Карнафийн зураг ба хослолын логик дизайн зэрэг) прототип
хийх хэрэгслүүдийн талаар мэдлэг олгохоор загварчилсан байдаг. Мөн түүнчлэн
оюутнууд туршилтын ур чадварыг хамгаалалтанд нэвтрэх системийг хийх замаар
эзэмшдэг (Зураг 1).Тэд бүрдэл хэсгүүдийн загварыг бэлдэх, гагнах эсвэл утсаар
хавтан дээрээ гагнахад бэлтгэнэ. Оюутан бүр прототип хавтан дээрх хэлхээний
холболтууд дээр ажиллаж эхлэхээсээ өмнө хэлхээний хэсэг бүрийг ойлгосон байх
шаардлагатай. Мөн оюутнууд хэлхээг угсарсан хавтан дээрээ функциональ
шалгалтыг гүйцэтгэх шаарлагатай байдаг. Төсөл нь анхны ТЭ-ийн гараар хийх
туршлагаар олж авсан тэдний суурь мэдлэгийн практик хэргэлээг ойлгох
платформоор хангамж өгдөг. Оюутнууд ихэвчлэн алдаагаа илрүүлэх замаар
зарим сорилттой тулгарч болно. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өөрсдийн
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нээн илрүүлсэн зүйлсээс тусгаж авсан зүйлс эсвэл багш болон үе
тэнгийнхэнтэйгээ хэлэлцэх замаар асуудлыг шийдэхэд чиглэнэ. Тэд мөн
алдаанаасаа хэрхэн суралцахталаар суралцана. Бие даасан төслийг
гүйцэтгэсний дараа оюутан бүр ангийнхантайгаа өөрийн туршлагаа хуваалцах
ёстой. Энэ үйл явц нь ангидаа үе тэнгийхэнтэйгээ өөрийн туршлагаа хуваалцах
замаар суралцах боломжыг олгодог. Энэ төслөөр оюутнууд техникийн чадамжтай
болох боломж олгодог бөгөөд багийн төсөл дээр ажиллах итгэлийг нь өсгөж өгдөг
байна.

Зураг 1. Хамгаалатанд нэвтрэх систем (Бие даасан төсөл)

Багийн төсөл – Прототип Загвар
Хоёроос гурван гишүүнтэй баг бүр хуваагдан ажиллаж прототипийн загварыг
гаргадаг. Багуудад загварчлах даалгаварыг гүйцэтгэхдээ прототипийг (Жишээг
Зураг 2-т харуулав) өөрийн шинэлэг инновацийн санааг тусгах эрх чөлөөг олгодог.
Бүх прототипүүд нь оюутнуудын хамгаалалтанд нэвтрэх системийг нэгтгэх явдал
юм. Багийн төслийн хувьд гишүүн бүр загварчлах, прототип боловсруулах, бүтээх
гэх мэт янз бүрийн өөр өөр үүрэгтэйгээр ажилладаг. Оюутнууд хамгаалалтанд
нэвтрэх системийг өөрийн прототип загварт нэгтгэх хэрэгтэй ч шаардлагатай гэж
үзвэл холболтонд өөрчлөлт оруулах боломжтой бөгөөд ингэснээр хэлхээ нь
тэдгээрийн загварт зохих ёсоор тохирох юм. Тэдний оролдлого хийх ба тохируулах
үйл ажиллагааны явцад олон янзын алдаанаас суралцдаг. Багш нарын удирдамж,
дэмжлэгтэйээр эдгээр алдаанаас амжилттай прототип загвар гаргах, оюутнуудад
илүү ихийг суралцах урам зориг өгч чадна гэсэн найдвар байдаг.
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Зураг 2. Прототип загварууд (Багийн төсөл)

Оюутнуудыг цаашид сэдэлжүүлж, урам зориг өгөхийн тулд семестрийн төгсгөлд
санал хураадаг уралдааныг зохион байгуулдаг. Оюутнууд найз нөхөд, багш нар,
эцэг эхчүүдийг өөрсдийн бүтээлийн үзэсгэлэнд урьж зочдын саналаар ялагчдыг
тодруулдаг. Үзэсгэлэнгийн үеэр сурагчид зочдын саналыг авахын тулд өөрсдийн
санаагаа илтгэн харуулна. Энэ бүхий л суралцах туршлага нь оюутнуудын багаар
ажиллах, харилцааны болон илтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх, асуудлыг
шийдвэрлэх чадварыг эзэмших боломж олгодог байна.
ОЮУТНУУД БОЛОН БАГШ НАРААС АВСАН ЭХНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
Хичээлийн жилийн эхний семестр бүрийн төсгөлд хичээл судалсан ТМТДХ-ийн
оюутнуудаас хариу санал зөвлөмж авах зорилготой санал асуулга авна. Зорилго,
оюутнууд хичээлийг хүргэхболон зорилтуудыг баталгаажуулахыг эрэлхийлсэн
цуврал асуултуудыг асуусан байна.
Хүснэгт 2. 2013 ба 2014 онуудад авсан өмнөх судалгааны үр дүнгээс
Оюутнуудын хариулт
№

Та хүлээн зөвшөөрч байна уу?
2013 (20 оюутан)

2014 (18 оюутан)

1

Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд
тодорхой

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

2

Хичээлийн зохион байгуулалтсайн

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

3

Тоног төхөөрөмж боломжын сайн

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

4

Хичээл нь ТЭ болон инженерийн мэдлэгт
илүү суралцах сонирхлыг төрүүлж чадсан

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

5

Хичээл нь ижил улиралд орж байгаа
хичээлүүдтэй учлдаатай байдаг

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

6

Багш нарын хариу санал зөвлөмж нь
тустай байдаг ба цагаа олсон байдаг

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

7

Үнэлгээний шалгуур нь тодорхой бөгөөд
бодитой байдаг

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

8

Ерөнхийдөө хичээлийн үнэлгээ сайн

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

100% хүлээн
зөвшөөрч байна

221

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

2013 болон 2014 оны судалгаагаар явуулсан судалгаанаас үзэхэд оюутнуудын
дийлэнх нь суралцахуйн зорилтууд тодорхой байсан ба хичээлийн зохион
байгуулалт сайн, зохистой төхөөрмжүүдийн хэрэглэсэн бөгөөд хичээлийн шалгуур
үзүүлэлтийг тодорхой, шударга гэж үзсэн байна. Тэдний талархалтай байгаа нэг
зүйл бол энэ хичээл бусад хичээлүүдтэй харилцан уялдаатай байгаа явдал юм.
хамтарсан. Суралцагсдын хүлээлтийг бэхжүүлэх сайн хэрэгждэг стратегиуд буюу
сургалтын үйл ажиллагаанд
суралцагсдын үнэ цэнийг өсгөхөд тусалдаг
стратегуудын хамтран хэрэглэснээр хичээлийг амжилттай хүргэхэд тусгалаа
олдог. Эдгээр стратеги нь суралцах сэдэлийг дэмждэг орчныг бий болгоход
тусалдаг (Ambrose et al., 2010).
Оюутнуудын ихэнх нь "Хийнгээ суралцах" арга нь таалагдсан гэж хариулжээ. Мөн
түүнчлэн энэ хичээл нь өөрсдийн сонирхлоо хөгжүүлэхэд тусалсан бөгөөд ТЭ”ийн
талаарх инженерийн мэдлэгийг бусад хичээлээр илүү сайн мэдэж авах хүсэлтэй
байсан. Оюутнууд багийн төслийн хөгжүүлэлт дээр ажиллаж гараар бүтээх
туршлага олж авах дуртай байсан бөгөөд тэд өөрсдийгөө нээж илрүүлснээр илүү
үр дүнтэй суралцах боломжийг олгож, алдаа дутагдлаа даван туулахад нь
тусалдаг гэж үзсэн байна.
Илүү ач холбогдолтой нь эдгээр ТМТДХ оюутнууд нь бусад ижил төстэй хичээлийг
судалж байгаа оюутнуудтай харьцуулахад хичээлийн явцад илүү ихийг сурах
хүсэлтэй байгаа нь ажиглагдсан байна. ТМТДХ оюутнууд өөрсдийн төслөө урам
зоригтой дуусгасан бөгөөд төслийн үзэсгэлэн, уралдаанд оролцохоор тэмүүлж
байсан.
ОЮУТНЫ СУРАХ СЭДЭЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА
Оюутан болон багш нараас авсан эерэг хариу санал зөвлөмжөөр уламжлалт
аргаар буюу лекцэнд сууж, танхимд хичээллэж, практик лабораторийн хичээлээр
Тоон электроникийг судалсан бусад оюутнуудтай “Хийнгээ суралцах” аргаар
хичээл судалсан оюутнуудтай харьцуулах замаар дараагийн суралцах хүсэл
эрмэлзлийн зарим үр нөлөөллийн судалгааг хийхийг хүссэн. Уг судалгаанд бид
шинжилгээний өгөгдлийг цуглуулах холимог аргыг ашигласан.Дотоод Сэдэлийн
Шинжилгээ (Intrinsic Motivation Inventory/IMI)-г (2016) нь тоон өгөгдлийг цуглуулахад
ашигласан бөгөөд тоон мэдээлэл цуглуулах зорилгоор сонгогдсон оюутнуудтай
ярилцлагахийсэн.ДСШ (IMI) буюу Дотоод Сэдэлийн Шинжилгээг (1982) Райн болон
Рочестрын сэдэлжүүлэлтийн судалгааны багийн судлаач нар хөгжүүлсэн байна.
Энэ нь дотоод сэдэлийн шинжилгээ болон өөрийн-зохицуулалтанд хамаарах
судалгаанд өргөн хэрэглэгдсээр байна (Wang нар, 2011; Loukomies нар, 2013).
ДШС нь 45 дэд зүйлтэй долоон дэд ангиллаас бүрддэг. Энэ долооон зүйл нь
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сонирхол/тааламж, эзэмшсэн чадамж, чармайлт/ач холбогдол, үнэ цэнэ/хэрэгцээт
байдал, стресс/дарамт, хийсэн сонголт ба хамааралтай байдлууд юм.
Зүйл тус бүрийн хувьд судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын хувьд үйл ажиллагаа
нь нэгээс (байнга үнэн биш) долоо хүртэл (маш үнэн) байх Ликертийн хуваарьт
өгөгдсөн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх явцад тэдний туршлагыг хэрхэн дүрсэлж
байгааг илэрхийлж байна.
1)Сонирхол/тааламж
 Надад үүнийг хйих нь
таалагдаж байна
 Энэ үйл ажиллагааг хийхэд
хөгжилтэй байдаг
 Би энэ үйл ажиллагааг
уйтгартай гэж бодож байна
(R)
 Энэ үйл ажиллагаа
бүхэлдээ миний сохирхлыг
татаагүй (R)
 Би энэ үйл ажиллагааг маш
сонирхолтой гэж
тодорхойлно
 Би энэ үйл
ажиллагааааламжтай гэж
бодож байна
 Энэ үйл ажиллагааг хийж
байх үедээ хэр таалагдсан
талаар

Хүснэгт 3. ДСШ (IMI)-ийн Сонгогдсон Дэд ангиллууд
Эзэмшсэн чадамж
Чармайлт/Чухал байдал
 Би үүнийг сайн хийдэг гэж
бодож байна
 Би энэ үйл ажиллагааг маш
сайн хийсэн гэж бодож
байна
 compared to other students.
 Энэ үйл ажиллагаан дээр
ажилласны дараа маш
өрсөлдөөнтэй байсныг
мэдэрсэн
 Энэ даалгаварыг
гүйцэтгэхэд маш сэтгэл
ханатөтай байсан
 Энэ үйл ажиллагаагаар би
маш ур чадвартай болсон
 Энэ үйл ажиллагаа нь
миний маш сайн хийж
чаддаггүй зүйл байсан(R)

 би үүнд маш их чармайлт
гаргадаг
 Би энэ үйл ажиллагааг
сайн хийхийн тулд тйим ч
их хичээгээгүй (R)
 Би энэ үйл ажиллагааг
сайн хийхийн тулд маш их
хичээсэн
 Энэ даалгаварыг сайн
хийх нь надад чухал
байсан
 Би үүнд тйим ч их эрч хүч
зарцуулаагүй (R)

Үнэ цэнэ/хэрэгтэй байдал

Стресс/дарамт

Хамааралтай байдал

 Энэ үйл ажиллагаа үнэ
зарим талаар цэнэтэй гэдэгт
итгэж байна
 Энэ үйл ажиллагааг
хийснээр миний инженерийн
суралцахуйн сонирхлыг
өрнүүлэхэд хэрэгтэй гэж
бодож байна
 Энэ үйл ажиллагаа нь
төслийн прототипийг хэрхэн
бүтээх, турших, багцлахыг
надад харуулсан учраас
үүнийг хийх нь чухал гэж би
бодож байна
 Надад үнэ цэнэтэй учраас би
үүнийг дахин хиймээр байна.

 Надад үүнийг хийхэд
төвөгтэй санагдаагүй. (R)
 Энэ үйл ажиллагааг хийхэд
надад дарамттай байсан
 Би үүнийг хийхдээ маш
тайван байсан(R)
 Би энэ даалгаварыг хийхдээ
тэвдсэн

 Би багийн гишүүдээсээ
хөндий(R) байсан
 I really doubt that my
teammate and
 I would ever be friends. Би
багийн гишүүдтэйгээ
найзууд болно гэдэгт
эргэлзэж байна (R)
 Би багийн гишүүддээ
үнэхээр итгэж болно гэж
бодож байна
 Би багийг гишүүдтэйгээ
илүү харилцах
боломжтой байна гэж
 Би багийн гишүүддээ
үнэхээр итгэж болно гэж
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 Багийн ажиллагаа, илтгэлийг
хийснээр миний сэтгэн
бодох, асуудлыг шийдвэрлэх
ур чадварыг дээшлүүлэхэд
тусална гэж бодож байна.
 Энэ үйл ажиллагааг хийх нь
надад ач холбогдолтой
гэдэгт итгэж байна
 Би үүнийг чухал үйл
ажиллагаа гэж бодож байна

бодохгүй байна
 Багийн гишүүдтэйгээ их
харилцах тусам найзууд
болж чадна гэж бодож
байна
 Би багийн гишүүдтэйгээ
ойр байдаг

Тэмдэглэл: (R) үсгээр сөрөг төлөвийг тэмдэглэсэн болно. Зүйлүүдийн оноог тооцоолохын
тулд хариулт 8-ийг хасаж өгнө.

Санал асуулгын хэлбэрт оруулан оюутнуудад танилцуулахаас өмнө эдгээр
зүйлсийг санамсаргүйгээр эрэмбэлсэн байна. Нэг хичээлийн жилийн семестрийн
төгсгөлд ТМТДХ-ийн оюутнууд (20 сурагч) саналасуулгад оролцсон. Үүнтэй
зэрэгцээ дээрх 20 оюутантай ижил төстэй хичээлэлж буй, ТМТДХ-ийн Электроник,
Компьютер
баХолбооны
Инженерийн
Дипломын
хөтөлбөрийн
(DECC)
14оюутныгсонгон санал асуулгад хамруулсан байна. ЭКХИДХ-ийн 14 оюутан лекцтанхимын хичээл-практик гэсэн уламжлалт аргаар хичээлийг суралцсан байна.
ҮР ДҮН
Тоон үзүүлэлийн судалгаа
Судалгааны үр дүнг Хүснэгт 4-т нэгтгэн харуулав. ДШС-ийн дэд ангилал тус
бүрийн үр нөлөөллийн хэмжээг Кохенын шалгуурт суурилан ("Үр нөлөө Хэмжээ
(ES)", 1996) Оюутнуудын хоёр бүлэг дээр тооцоолсон. Үр дүнг Хүснэгт 5-д
харуулав.ДСШ-ийг ашигласан судалгааны үр дүнд оюутнуудын өөрсдийнх нь
тайлагнасан сонирхол/тааламж болон эзэмшсэн чадамж гэсэн дэд ангиллууд дахь
мэдэгдэхүйц ялгааг харуулсан. Уламжлалт аргаар суралцсан овутнуудтай
харьцуулахад ТМТДХ -ийн оюутнууд өндөр дур сонирхолтой болсон бөгөөд ТЭ
хичээлийг “Хийнгээ суралцах” аргаар суралцах нь таалагдсан гэсэн нотолгоо
харагдаж байна. Бас нэг нотолгоо бол ЭКХИДХ-ийн оюутнуудтай харьцуулахад
ТМТДХ -ийн оюутнуудТЭ-р мэргэших чадварыг өөрсдөө эзэмшиж байна гэсэн
нотолгоо юм. Цаашлаад ТМТДХ оюутнууд хичээлд бага дарамт шахалттай
хичээллэх нь үнэ цэнэтэй ашигтай хэмээн сайшаасан байна. Эдгээр тоон үр
дүнгүүд нь өнгөрсөн санал асуулгууд болон ажиглалтаас “Хийнгээ суралцах”
аргаар ТЭ-ийг судлах нь илүү суралцах хүсэл эрмэлзлэлийг дээшлүүлэхэд үр
дүнтэй болохыг нотолсон. Хэдийгээр ТМТДХ болон ЭКХИДХ-ийн сурагчдын
хооронд харьцуулсан үр дүнгээс харахад хамааралтай байдал гэсэн дэд ангилалд
бага зэргийн ялгаа харагдсан боловч энэ дэд ангиллын дундаж үнэлгээ нь
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ТМТДХ-ийн оюутнуудын хувьд зургаан дэд ангиллаас хамгийн өндөр үзүүлэлттэй
нь юм. Энэ нь тэд багийн төсөл дээр ажиллаж байхдаа багийн гишүүддээ дэмжлэг
үзүүлэх замаар туршлагажиж байгааг харуулж байна. Чармайлт/чухал байдал үр
дүнгийн хувьд ялгаа нь ялихгүй байлаа. Эхэндээ бид оюутнууд семестрийн
төгсгөлд албан ёсоор шалгалт өгөх шаарддаггүй учраас энэ модуль дээр
оюутнууд бага ач холбогдол өгч болзошгүй гэсэн зовинолтой байсан. Тиймээс үр
дүн нь ялихгүй үр нөлөөүзүүлж байсан учраас урам зориг өгч байсан юм.(1Коэны
d=0.2 гэдэг нь 'бага' нөлөөллийн хэмжээ, 0.5 бол 'дундаж' нөлөөллийн хэмжээ, 0.8 'том'
нөлөөллийн хэмжээ .'Бага', 'дундаж', 'том' гэдэг нь хоёр түүврийн хэмжээний хоорондох ялгаа нь
ялихгүй ба их хэмжээний байна гэдгийг тус тусад нь илэрхийлнэ).
Хүснэгт 4. ДСШ ашигласан санал асуулгын үр дүн
ТМТДХ Оюутнууд (20)
ЭКХИДХ Оюутнууд (14)
Дундаж үнэлгээ
Стандарт
Дундаж үнэлгээ
Стандарт
хэлбэлзэл
хэлбэлзэл

ДСШ-ийн дэд
ангилалууд

сонирхол/тааламж
эзэмшсэн чадамж
чармайлт/ач
холбогдол
үнэ цэнэ/хэрэгцээт
байдал
хийсэн сонголт
хамааралтай байдал

4.99
4.65

0.70
0.86

4.13
3.99

1.09
0.80

4.72

1.30

4.79

1.07

5.22
3.45
5.26

0.73
0.96
0.97

4.58
4.15
4.97

1.07
1.58
1.41

Хүснэгт 5. Коэний шалгуур1 дээр үндэслэн
Үр нөлөөллийн Хэмжээний Тооцоолол
Үр
ДСШ-ийн дэдангиллууд
Коэний d
нөлөөллийн
Хэмжээ
сонирхол/тааламж

0.94

Том

эзэмшсэн чадамж

0.79

Том

чармайлт/ач холбогдол

-0.06

Маш жижиг

0.7

Дундаж

хийсэн сонголт

-0.54

Дундаж

хамааралтай байдал

0.24

Жижиг

үнэ цэнэ/хэрэгцээт байдал

Чанарын Шинжилгээ
Зургаан ТМТДХ оюутныг сонгон ярилцлага хийсэн. Эдгээр ярилцлагаар
дамжуулан хичээлд нэвтрүүлсэн "Хийнгээ суралцах” аргын талаархи тэдний үзэл
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бодлыг тодруулсан юм. Багийн төслийн прототип загвар, төслийн эцсийн
үзэсгэлэнгийн талаархи ярилцлагад оролцогчид нь модулийн хамгийн
сонирхолтой хэсэг гэж онцолсон байна. Нэг оюутны онцлон дурьдсанаар
хичээлээр тоон хэлхээний хэрэглээг мэдэж авсны дараа инженерийн чиглэлийн
сонирхол нь илүү сайжирсан байна. Ярилцлагад оролцогчид төслийн багт
ажиллаж байсан бөгөөд багийн хэлэлцүүлэг, илтгэлд оролцсоноор хувь хүн болон
хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадварын туршлагатай болсон ашигтай талыг
сайшаан үнэлсэн байна. Ярилцлаганд оролцогчид бие даасан төслөөр дамжуулан
техникийн алдааг илрүүлэх чадварыг эзэмшиж байсныг сайшаасан боловч алдааг
илрүүлэх явцад тулгарч байсан сорилтууд нь тодорхой түвшинд суралцах
сонирхлыг бага багаар унагасан гэж тэмдэглэсэн байна. Тоон үзүүлэлтүүд нь
ТМТДХ оюутнуудын хувьд ДШС-ийн дэд ангиллын стресс/дарамт гэсэн ангиллыг
бууралтыг харуулсан боловч ерөнхийдөө ТМТДХ оюутнуудын хувьд техникийн
алдааг илрүүлэх шатанд хамгийн их ачаалал мэдэрсэн гэж ярилцлагын үеэр
тэмдэглэжээ.
Техникийн алдааг илрүүлэх шатанд оюутнуудын техникийн ур чадвар эзэмших
итгэл үнэмшил нь бүтэлгүйтлийн улмаас мохож, техникийн ур чадвараас илүүтэй
софтскил буюу програм хангамжын орчинд ажиллах зэрэг ур чадваруудыг илүү
эзэмшсэн гэдэгтэйй итгэлтэй байна гэж тэмдэглэжээ. Ярилцлага хийгчид
уламжлалт сургалтанд
"Хийнгээ суралцах" аргыг ашиглах талаар асуухад,
сонирхолтой нь дунд сургуульдаа гараар бүтээх төсөл хийж байсан оюутнууд
тэдний сурах үйл явцыг илүү үр дүнтэй болгоно гэж хариулсан бол гараар бүтээх
төсөл хийгээгүй оюутнуудын хувьд уламжлалт аргаар суралцах нь илүүүр дүнтэй
гэж үзсэн байна. Эцэст нь ярилцлага хийгчид хичээлийг чухалчилж үзэхэд багш
хувийн зүгээс ямар үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг илрүүлсэн юм.
Багш бол
суралцагсдыг хичээлийг суралцах сонирхлыг өдөөгч бөгөөд чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг гэсэн бидний итгэлийг баталгаажуулсан. Энэ судалгааны үр дүнд
багшийн хувь хүний төлөвшил нь багш-сурагчдын хоорондын төлөвшлийг хэрхэн
тодорхойлж болохыг харуулсан бөгөөд энэ нь оюутны суралцахуйн үр дүнд (Fisher
et al., 1998) тусгалаа олдгийг нотлон харуулж байна.
ДҮГНЭЛТ
Эхний жилийн оюутнуудад сургалтын "Хийнгээ суралцах" арга барилыг амжилттай
хэрэгжүүллээ. Оюутнуудтай хийсэн ярилцлага, санал асуулга нь энэ аргыг ТЭ-ийн
хичээлд нэвтрүүлэх нь уламжлалт аргаарсудалснаас илүүүр нөлөөтэй гэдгийг
батлан харуулсан юм. Хэдий тийм ч энэ судалгааны түүврийн хэмжээг ТМТДХ
оюутнуудын тоог бага курсээр хязгаарлав.Сонгогдсон ТМТДХ оюутнуудтай хийсэн
ярилцлагаас үзэхэд энэ судалгаанд харьцуулалтын бүлгийн гараар бүтээх төслийн
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туршлагатай оюутнуудын хувийн жин ба харьцуулалтын бүлэгт хичээл заасан
багшийн хувийн хүний зан чанарыг багтаасан хязгаарлалт тавьж болзошгүй хүчин
зүйлс байдаг. Иймээс урагш ахих тусам суралцагсдын сэдэл дээр тулгуурлан
"Хийнгээ суралцах" аргын үр нөлөөний талаархи судалгаа нь цаашид SEG-ийн
илүү олон хичээл, курсуудыг хамарсан өргөн цар хүрээтэй хийгдэх болно. ТМТДХд хийсэн бага хэмжээний судалгааны зоригтой үр дүнгээс багш нар “Хийнгээ
суралцах” аргыг нэвтрүүлэхэд илүү их урам зориг авсаннь харагдаж байна. Гэсэн
хэдий ч энэхүү аргыг нэвтрүүлэхэд зарим нэг сорилт байдаг гэдгийг бид хүлээн
зөвшөөрч байна. Энэ судалгаанд ярилцлагад оролцогчид ярилцлага хийгчдийн
чиглүүлсэнчлэн оюутнуудад мэдлэгээс илүүтэй ялгаатай талыг багш зарлах
хэрэгтэй.
Суралцагчдад
техникийн
алдааг
олж
засварлах
чадварыг
дээшлүүлэхийн тулд илүү сургалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болоод
байна.Зарим эрт амжилтанд хүрэх боломжыг хангаж өгснөөр оюутнуудын
туршилтат сургалтын хэрэглээний үе шатанд тулгарах бэрхшээлийг даван туулах
чадварыг эзэмшүүлэхэд түлхэц болох болно(Ambrose et al., 2010). Оюутнуудын
хариу санал зөвлөмжөөс харахад багш нар чухал хэсгүүдэд үйл явц ба “Гийнгээ
суралцах” сургалтын үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэлтийг нарийн тохируулж өгч
тусалснаар тогтвоортой болох төдийгүй суралцагсад энэ аргаас үр жимстэй
суралцахуйн туршлагатай болох юм. Суралцагсдын санал бодол нь багш нарыг
сургах, сурах үйл явцыг нарийн нягталж, "суралцах нь" -ийг хэрэгжүүлэх нь
тогтвортой бөгөөд энэ арга барилаас суралцах үр өгөөжийг олж авахад чухал ач
холбогдолтой юм.
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Үйлдвэрлэлд бэлэн Био-анагаахын Инженеринг Төгсөгсөгчдийг хөгжүүлэх
НийлмэлСургалтын Хөтөлбөрийн арга
Kallen Chong, Ong Hui Yng, Liang Kwong, Choo Keng Wah
School of Engineering, Nanyang Polytechnic, Singapore

ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэл нь CDIO стандарт 3 – Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрөөр Биоанагаахын үйлдвэрлэлийн чанар ба процессд зориулан хийсэн шинэ хэрэглээний
хэлбэрийг танилцуулна. Энэ шинэ сургалтын хөтөлбөрийн гол онцлог нь оюутны
мэдлэг, ажлын ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх нөхцөлт сургалт ба 24 долоо
хоногийн дадлагажих сургалтаар дамжуулан хөгжүүлэх чадваржуулах юм. Тус
өгүүлэлд нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах болон 24 долоо хоногийн
хугацаатай дадлагажих хөтөлбөрийг био-анагаахын үйлдвэрлэлийн салбар дахь
түншүүдтэй хамтран хөгжүүлэх туршлагаа хуваалцаж байна. Хэрэгжүүлэлт ба
хэмжилтийн үр дүнгүүдийг тогтоох үүднээс хэрэгжүүлэлтийн явцад тодорхойлсон
заагийг арилгах талаар мөн хэлэлцэнэ.
ТҮЛХҮҮР ҮГС
Integrated and experiential learning, integrated curriculum, competency-based
assessment, contextualized learning, Biomedical Engineering. Standards: 3, 7
ТАНИЛЦУУЛГА
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Эмийн болон эмнэлгийн технологийн 2 салбарын сегментүүдийн гаралтын
өсөлтөөр Сингапур дахь био аж үйлдвэрийн салбар нь хурдацтай тэлж байна
(Сингапурын Худалдаа, аж vйлдвэрийн яам, 2016). Эмийн сегмент нь одоогийн
болон шинээр нэвтрүүлсэн идэвхтэй эмийн найрлага, биологийн бүтээгдэхүүнийг
нэмэгдүүлэх замаар нэмэгдсэн байна. Нөгөө талаас эрүүл мэндийн технологийн
сегмент нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн экспортын эрэлт хэрэгцээнээс улам их
ашиг хүртсээр байна. Иймээс аж үйлдвэрлэлийн бэлэн ажиллах хүчний эрэлт энэ
салбарт өсөх хандлагатай байна.Энэхүү хэрэгцээнээс үүдэн Наньяны
политехникээс 2014 онд био-анагаахын үйлдвэрлэлийн чанарын менежмент,
үйлдвэрлэлийн процессд чиглэсэн шинэ сургалтын Био”-анагаахын Инженерийн
Дипломын (DBE) хөтөлбөрийг санал болгосон. Шинэ хэрэглээний сургалтын
хэлбэрийг CDIO зарчмууд болон удирдамж (Crawley, Malmqvist, Östlund, & Brodeur,
2007) заах ба сургалтын заах арга зүйн аргачлал ашиглан хөгжүүлсэн(Berns &
Erickson, 2001). Тухайлбал, сургалтын хөтөлбөрийг CDIO Standard 3 – Нийлмэл
сургалтын хөтөлбөр ашиглан биоанагаахын инженерийн олон талт шинж чанарыг
илүү сайн тусгаж боловсруулсан. Оюутнуудыг сурах үйл ажиллагаанд идэвхитэй
үүрэг гүйцэтгэх болон ирээдүйн карьерт нь хэрэгцээтэй сургалтын ач холбогдлыг
өөрсдөө нээн илрүүлэхийн тулд сургалтын нэгдмэл туршлагаар хангахад чиглэсэн
юм.
Энэхүү өгүүлэлд бид эхлээд сургалтын хэрэгцээний талаар цуглуулсан орчны
шинжилгээний талаар хуваалцана, дараа нь нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулах загвар ба тэдгээр нийлмэл сургалтын боломжуудын жишээнээс
хуваалцана. Эцэст нь хэрэгжилтийн үр дүнг танилцуулж, хэрэгжилтийн явцад
тодорхойлсон заагуудын хэмжилтүүдийг хэлэлцэнэ.
НИЙЛМЭЛСУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЫН ЗАГВАР
БАИДХ-ийн Сургалтын хөтөлбөрийн ач холбогдол
Эхний алхам нь Сингапур дахь био-анагаахын салбарын өнөөгийн байдал, хүн
хүчний хэрэгцээ шаардлагад орчны шинжилгээ хийх явдал байсан. Үүнийг хийхийн
тулд компаниуд, төгсөгчдөөс авсан санал асуулга авч, багшлах бүрэлдэхүүн болон
Сингапурын засгийн газрын агентлагуудтай ярилцлага хийсэн юм. Орчны
шинжилгээний үр дүнг дараах байдлаар нэгтгэв. Үүнд:


Аж үйлдвэрийн санал дүгнэлтээс үзэхэд одоогийн БАИДХ нь эрүүл мэндийн
төхөөрөмжийн дизайн ба хөгжүүлэлт ба зохицуулалтын нийцлийн хүрээний
био-анагаахын үйлдвэрлэлтэй холбоотой багц ур чадварыг орхигдуулсан
байна.
Гэхдээ хамгийн сүүлийн үеийн био-анагаахын үйлдвэрлэлийн
технологи, процессыг баталгаажуулах, автоматжуулалт, хяналтыг дэмжих
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чадвартай болгох нь сургалтын хөтөлбөрийг цаашид улам боловсронгуй
болгох боломжтой юм.
Засгийн газрын агентлагуудтай хийсэн ярилцлага болон био-анагаахын
нөхцөл байдлын талаарх судалгаанаас цуглуулсан мэдээлэл нь засгийн
газрын
био-анагаахын
үйлдвэрлэлд
өндөр
өртөг
нэмэгдүүлэх
үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх багц ур
чадвартай боловсон хүчний хэрэгцээ нэн шаардлагатайг харуулсан.
Төгсөгчдийн санал зөвлөмжөөс харахад одоогийн байгаа хөтөлбөр нь эрүүл
мэндийн тоног төхөрөмжийн загварчлал болон зохицуулалтын талаар суурь
мэдлэг болон ур чадварыг маш сайн олгодог гэж үзжээ. Гэсэн хэдий ч
анагаахын
төхөөрөмжийн
үйлдвэрлэлийн
салбарт
үйлдвэрлэлийн
технологийн процессийн хяналт ба чанарын биелүүлэлтийн багц ур
чадвартай ажиллах хүчний хэрэгцээ байна гэж дүгнэсэн байна.
Багшлах бүрэлдэхүүнээс хүлээж авсан санал зөвлөмжийн хувьд
үйлдвэрлэлийн түншүүдтэй харилцан ярилцаж, оюутнуудыг био-анагаахын
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохицуулахын тулд оюутнуудад хүний
хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх роботын автоматжуулалтыг ашиглахад бэлтгэх
хэрэгтэй гэж үзсэн байна
Үүнээс гадна оюутан эхний жилээс эхлэн Сингапур дахь био-анагаахын
салбарын өнөөгийн байдалтай танилцах хэрэгтэй гэжээ.

Эдгээр санал асуулга нь одоогийн БАИД-ийн хөтөлбөрийг хянан сайжруулах суурь
болж өгсөн.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр
Энэхүү шинэ сургалтын аргачлалыг загварчлах гол стратеги нь CDIO Стандарт 3–
буюу Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрт суурилдаг. Өөрөөр хэлбэл, сургалтын
хөтөлбөрийг харилцан дэмжих хичээлүүдтэй хамтран боловсруулж, хувь хүн,
хүмүүс хооррондын, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаац, системийн бүтэц бий болгох ур
чадваруудыг нэгтгэх тодорхой төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Malmquist болон түүний
хамтран ажиллагсдын санал болгосон дизайн үйл ажиллагааны (2006) дагуу
чанарын менежментийн болон био-технологийн үйлдвэрлэлийн технологид
суурилсан хэрэглээний сургалтын хэлбэрийн зорилтыг тодорхойлсон (Зураг 1).
Шинэ хэрэглээний сургалтын хэлбэрийн зорилго нь био-анагаахын салбарын
чанарын менежмент, зохицуулалтын биелэлт, үйлдвэрлэлийн процесст техникийн,
мэргэжлийн ур чадвартай, нийгмийн хариуцлагатай төгсөгчдийг сургах явдал юм.
Үүний дараа био-анагаахын салбарын хэрэгцээг хангах сургалтын үр дүнг
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боловсруулах, сургалтын үр дүнг нэгтгэх, суралцах үйл ажиллагааг загварчлах,
энэ хэлбэрт санал болгож буй хичээлүүдийг үнэлэх аргачлалыг хэрэглэх нэгдсэн
аргаар боловсруулсан.

Зураг 1: Нийлмэл Хэрэглээний Сургалтын Хэлбэрийг Загварчлах процесс

Энэ үйл явц нь жилд 1 удаа оюутнуудад био-анагаахын үйлдвэрлэлийн
процессуудыг танилцуулах шинэ хичээлийг боловсруулахад хүргэсэн. Дараа нь 2
дахь жилдээ шинэ хичээлийг боловсруулж, үйлдвэрлэлийн сайн туршлагаар
оюутнуудын мэдлэг, ур чадварыг бэхжүүлдэг. Эцэст нь, оюутнуудад мэдлэг, ур
чадвараа гүнзгийрүүлэх, 24 долоо хоногийн хөтөлбөрт хамрагдах замаар
туршлагажсан хичээлийг 3 дахь жилдээ нэвтрүүлсэн. Хуучин болон шинэчлэн
боловсруулсан БАИД хөтөлбөрийн хэрэглээний сургалтын хэлбэрийг Зураг 2а ба
2b дээр тус тус харуулав.
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Зураг 2а. Био-анагаахын Инженерчлэлийн Дипломын хуучин сургалтын хөтөлбөрийн
зураглал (био-анагаахын салбарын хичээлийг улаан хайрцагаартодруулсан)

Зураг 2b. Био-анагаахын Инженерчлэлийн Дипломын шинэчилсэн нийлмэл сургалтын
хөтөлбөрийн зураглал (шинэ хэрэглээний сургалтын хэлбэрийг саарал хайрцагаар
тодруулсан)

НИЙЛМЭЛ СУРГАЛТЫН АРГА ТУРШЛАГА
Нийлмэл Сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжүүд
БАИДХ-ийн 1, 2-р курсын оюутнуудыг нөхцөлт сургалтын туршлага ба биетээр
сургалтыг бодит амьдрал дээрх үйлдвэрлэлийн сайн практик ажлын орчинд биоанагаахын үйлдвэрлэлийн салбарт сургах зорилгоор хоёрдогч эмийн сургалтын
байгууламжийг байгуулсан. Энэхүү байгууламжид 3-р зурагт үзүүлсэнчлэн
үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, процессуудын талаар оюутнуудад заадаг. Энд
үйлдвэрлэлийн процесс, баримтжуулалт, үйлдвэрлэлийн багцын бүртгэл, цэвэр
өрөөнд хяналт тавих, цэвэр хэрэглээ, баталгаажуулалт, байгууламжийн
менежмент зэрэг үйлдвэрлэлийн сайн практикийн хэрэглээний ур чадвар, мэдлэг
эзэмших боломжийг оюутнуудад олгодог.
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Зураг 3. Нийлмэл сургалтын арга туршлагад зориулсан хоёрдогч эмийн сургалтын
байгууламж

Сургалтын Аялал
Сургалтын туршлагыг цаашид улам сайжруулах зорилгоор эм үйлдюэрлэгчидтэй
хамтран БАИДХ-н 2 ба 3 дугаар курсын оюутнуудад сургалтын аялалыг зохион
байгуулсан (Зураг 4).Эдгээр сургалтын аяллаар явснаар оюутнууд бодит амьдрал
дээр ажиллах орчинтой танилцаж, био-анагаахын инженер техникийн төгсөгчдөд
зориулсан төрөл бүрийн ажлын функцуудыг судлах боломжтой байдаг. Сургалтын
аялал нь оюутнуудад хувийн карьерын стратегийг хэрэглэж өөрсдийн бололцоо,
сонирхол, хувийн зан чанар болон ирээдүйн боловсрол болон карьертаа шийдвэр
гаргах үнэ цэнийг нь таниулж өгдөг.

Зураг 4. Singapore Novartis & Alcon Singapore-т үйлдвэрлэлийн туршлагын сургалт аялал

Дадлагажуулах хөтөлбөр
Дадлагажуулах хөтөлбөр нь NYP-ийн хамтран боловсруулсан загвар бөгөөд
үйлдвэрлэлийн салбарын сургалтын хэрэгцээг хангахын тулд үйлдвэрлэлийн
салбарын түншүүдтэй хамтран боловсруулсан хөтөлбөр юм. Энэхүү сайн бүтэцтэй
ажлын-байран-дээр эсвэл ажилд-суурилсан сургалтын хөтөлбөр нь бодит амьдрал
дээрх ажлын орчныг бүрдүүлэх зорилготой бөгөөд 3-р курсын оюутнуудыг ажилд
орохоос өмнө зохион байгуулж, нийлмэл сургалтын туршлагатай болгодог.
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Дадлагажуулах хөтөлбөрөөр дамжуулан оюутнууд мэргэших ур чадвар, ажлын
байрны хөрвөх ур чадвар, хувийн үр ашигтай ажиллах ур чадваруудаа
гүнзгийрүүлнэ. Энэхүү дадлагажуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр манай
оюутнууд био-анагаахын үйлдвэрлэлийн салбарт хэд хэдэн чанарын болон
процедурын менежментийн хэлтсийн дадлага хийж туршлага хуримтлуусан.
Дадлагажуулах хөтөлбөрийн био-эмийн компанийн үйлдвэрлэлийн хэлтэс болон
эмнэлгийн ионог төхөрөмжийн компанийн чанарын хяналтын хэлтэст хийсэн хоёр
жишээг Хавсралт 1–ээс харж болно.
ҮР ДҮН БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2014 онд Чанарын Удирдлага ба Био-анагаахын Үйлдвэрлэлийн Технологийн
шинэ сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш нийт 31 БАИДХ-ийн
оюутнууд энэ хэрэглээний сургалтын хэлбэрээр био-анагаахын компаниудад янз
бүрийн ажлын чиг үүрэг бүхий дадлагажуулах хөтөлбөрийг дүүргэсэн. Энэхүү
хэрэглээний сургалтын хэлбэрийн нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн үр ашгийг
дадлагажуулах хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын гүйцэтгэлээр хэмжихдээ
үйлдвэрлэлийн түншүүдээс авсан санал асуулга болон төгсөгчдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн түвшинг ашигладаг. Оюутнуудын гүйцэтгэлд аж үйлдвэрийн
түншүүдээс эерэг хариу сэтгэгдэл үлдээсэн байна. Жишээ нь манай оюутнууд
өгсөн даалгавруудыг биелүүлэхдээ маш сайн хандлагатай байсныг онцлон
тэмдэглээд, шинэ санаануудыг гаргахад санаачлагатай байж, хувь нэмрээ
оруулан, тэдэнд өгсөн бүх даалгаварыг хамгийн сайнаар чармайн биелүүсэн
гэжээ. Манай оюутнууд үйлдвэрлэлийн практикийн шалгалт, үнэлгээг сайн хийх
чадвартай гэдгийг онцолсон бөгөөд өгөгдсөн хугацаанаасаа өмнө өндөр чанарын
үр дүнтэйгээр даалгавраа биелүүлж чадсан байна.
Сингапурын Боловсролын яамнаас жил бүр явуулсан төгсөгчдийн ажил
эрхлэлтийн судалгаанаас харахад, БАИДХ-өөс төгссөн оюутнуудын хөдөлмөр
эрхлэлтийн түвшин 2016 онд 12.5% -иар өссөн бөгөөд 2013 оны ажил эрхлэлтийн
түвшинтэй харьцуулахад сайжирсан байна. Шинэчлэгдсэн нийлмэл сургалтын
хөтөлбөрийг суралцсанаар эерэг нөлөөтэй байна гэж ижил санал асуулгад
оролцсон оюутнууд үзсэн бол илүү олон оюутан (2013 оноос хойш 50% -иар өссөн)
энэ сургалт нь тэдний хийж буй ажилд хамааралтай болохыг олж мэдсэн гэсэн
байна.

ДҮГНЭЛТ
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Био-анагаахын үйлдвэрлэлийн салбарын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц
хэрэглээний сургалтын хэлбэртэй боловсруулсан нийлмэл сургалтын хөтөлбөр нь
сургалтын хөтөлбөрийн хяналтын зорилтуудыг био-анагаахын инженерүүдэд
олгохоор зорьсон суралцахуйн үр дүнтэй маш сайн нийцсэн гэж үзэж болно.
Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаагаа сайжирсан ба үйлдвэрлэгчдийн
тодорхойлсноор манай төгсөгчид био-анагаахын үйлдвэрлэлийн салбарт
ажиллахад бэлэн байгаа бөгөөд илүү нарийн төвөгтэй, өндөр зохицуулалттай,
сорилт бүхий био-анагаахын үйлдвэрлэлд гарах бүрэн итгэлтэй байдаг гэж
дүгнэжээ.
Гэсэн хэдий ч сүүлийн үеийн төгсөгчид ур чадварын багцын хувьд зааг байсаар
байгааг салбарын түншүүд илэрхийлж байна. Оюутнууд энэ салбарт өргөн
хүрээний бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаанд үр дүнтэй хувь нэмэр оруулахад
шаардлагатай ур чадварыг гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн зохион байгуулалттай
дадлагажуулалтын хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэдгийг тэд онцлон
тэмдэглэжээ. Эдгээр дутагдалтай талуудыг шийдвэрлэхийн тулд био-анагаахын
үйлдвэрлэлийн салбарт ажил мэргэжлийн ажлын карьертаа өсөхийг хүсч буй
төгсөгчдөд зориулсан 12 сарын ажиллангаа-сурах нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулах төлөвлөгөө гаргаад байна. Санал болгож буй ажиллангаа-сурах
хөтөлбөр нь хотхонд суралцах, өөрөө-чиглүүлэх цахим сургалт, ажлын байран
дээрх сургалтуудаас бүрдэнэ. Энэ хөтөлбөр нь цаашид оюутнуудад шаардлагатай
тусгайлсан домэйний мэдлэгийг олж авах, энэ салбарт ажиллах ур чадвар, ур
чадвараа улам гүнзгийрүүлэх боломжийг олгоно.
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Хавсралт 1: Ддалагажуулах хөтөлбөрийн жишээнүүд
a) Био-эмийн ком’анийн үйлдвэрлэлийн хэлтэст дадлагажуулах
төлөвлөгөө
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b) Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн компанийн чанарын хэлтэст
дадлагажуулах төлөвлөгөө
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БАКАЛАВРЫН ТҮВШИНД ЗОХИОХ-БҮТЭЭХ-ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ: ИЛҮҮ НАРИЙВЧЛАЛТАЙ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГАХ
ЖАГСААЛТЫН ШААРДЛАГА
J Paul Hermon, Charles D McCartan
Queen’s University Belfast, School of Mechanical and Aerospace Engineering

ХУРААНГУЙ
Асуудалд суурилсан сургалт (PBL)-ийн аргад хамаадаг Зохиох-Бүтээх-Хэрэгжүүлэх
(ЗБХ) дадлагын шалгах жагсаалт нь CDIO-ийн сургалтын үр дүнгийн жагсаалтад
аль хэдийн тодорхойлогдсон байдаг. Ийм төрлийн дадлагыг зохиох, хэрэгжүүлэхэд
системтэйгээр үр дүнтэй явуулах удирдамжийг CDIO тодорхойлсон. Гэсэн хэдий ч
CDIO-ийн хурлын өгүүллүүдэд CDIO-ийн сургалтын үр дүнгийн жагсаалтыг илүү
нарийн тодорхойлсны үндсэн дээр ЗБХ төслүүдийн хэрэгжүүлсэн талаар их бага
дурьдсан байгааг олж харсан. Өмнөх мета-анализ нь CDIO холбооноос гадуур
PBL-ийн үр ашгийг тодорхойлох оролдлогуудыг өөр өөр сургуулидад
хэрэгжүүлэхэд тэдгээрийн өөр хоорондын ялгаанаас шалтгаалсан сөрөг нөлөө
үүсч байсан. Тэгэхээр PBL-руу шилжих нь тэргүүлэх туршлагыг цаашид
хөгжүүлэхэд саад болж байгаа тохиолдолд учраас эерэг үр дагавар, шаардлагатай
арга барилын тодорхойгүй байдлыг шаардлагатай заах арга барилруу чиглүүлэх
шаардлагатай юм.
Шалгах жагсаалтууд нь сайн дадлага ажил болж байгаа эсэхийг баталгаажуулж
чадахуйц энгийн бөгөөд үр ашигтай байдаг учраас энэхүү өгүүлэлд үр ашигтай
PBL-ийн хэрэгжүүлэхэд болон тасралтгүй сайжруултыг байнгын шалгах
зориулалтаар өөрийн үнэлгээний шалгах жагсаалтын хэрэглээг нэмэгдүүлэх
боломжийг тусгаж харуулсан болно. Иймэрхүү шалгах жагсаалтыг өргөнөөр
хэрэглэх нь CDIO-ийн багийнхан (бусад оролцогчид) ЗБХ төслүүдийг
стандартчилж, улмаар үр дүнтэй хэрэгжилтийн талаарх судалгаа ч цаашид улам
ихээр хийгдэх болно. Тиймээс энд ЗБХ-ийн үйл ажиллагаанд оролцож буй
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инженерийн боловсролыг хариуцагчидын зөвлөлүүд шалгах жагсаалтын хувилбар
1.0-ийг цаашдын суурь болгохыг санал болгож байна.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Шалгах жагсаалт, PBL, ЗБХ, CDIO үр дүнгийн жагсаалт, CDIO Стандарт 5
ТАНИЛЦУУЛГА
Асуудалд суурилсан сургалт (PBL) нь энэ төрлийн боловсролын аргын давуу
талуудыг дунд байдаг (Lamancusa et al, 2008; Edström & Kolmos, 2014) мэргэжлийн
дадлагыг даган дуурайж хийх боломжтой орчинд нь онолын мэдлэгийг
хэрэгжүүлэх боломж дээр нэмээд хувь хүн, хүмүүс хоорондын харилцаа,
мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болдог. PBL нь оюутнуудад чадал
сорьсон, сонирхолтой, анхаарал татахуйц дадлага ажлуудтай холбоотой иймэрхүү
бэрхшээлтэй асуудлуудыг олохыг харуулсан (Clavert & Laakso, 2013). PBL-ийг
ихээр онцолж байгаа програмууд цаашид өндөр хэрэглээтэй болох хандлагатай
байна (Kolmos, 2010). PBL-д суурилсан сургалтын хөтөлбөрт багтсан ур
чадваруудын багцууд нь үйлдвэрлэлд ихээхэн ач холбогдолтой байгаа бөгөөд
оюутнуудын ажил эрхлэх боломжийг мөн нэмэгдүүлдэг. Инженерийн боловсролд
хамрах хүрээнд PBL нь ерөнхийдөө CDIO сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд стандарт 5-д тодорхойлогдсон зохион бүтээх
хэрэгжүүлэх дадлагаар ерөнхийдөө танигддаг (Crawley нар, 2007).Хэдийгээр тийм
боловч PBL-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь энгийн зүйл биш бөгөөд дандаа сайн
гүйцэтгэх боломжгүй. Төслийн группуудын зохион байгуулалт, удирдлага төвөгтэй
байж болох юм, мөн үйл ажилагааны хувьд доголдолтой группын сурагчид
дарамттай учирдаг (Kjersdam, 1994). Багш нар ихэвчлэн аж үйлдвэртэй холбоотой
ижил төстэй төслүүдийг удирдах туршлагагүй байдаг (Lamancusa et al, 2008). Мөн
PBL нь багш нараас энгийн лекц уншихаас илүүтэй туршлага шаарддаг учраас энэ
төрлийн төслүүдийг чиглүүлэх, удирдах тал дээр ихэвчлэн туршлага багатай,
үүргээ сайн гүйцэтгэж чаддаггүй (Elger et al, 2000, Malmqvist нар, 2004; Taylor et al,
2001). Загварыг зохион бүтээхэд зохистой ажлын байрны хүртээмж зэрэг дэд
бүтцийн асуудлууд бий. Үнэн хэрэгтээ, PBL-ийн зарим мета-анализууд нь
хэрэгжүүлэлтийн хооронд ихээхэн ялгаатай өөрчлөлтийг илрүүлсэн. PBL-ийг
туршлагагүй багш нар удирдсан тохиолдолд (Prince, 2004) муу тал нь шалгалт
авсны дараа сурагчид тухайн PBL программаас олж авсан мэдлэг маш байгаа
болохыг илэрүүлсэн (Dochy et al, 2003). Гэхдээ хожим нь дахин шалгахад энэхүү
олж авсан мэдлэгээ илүү сайн хадгалж үлдсэн байсан. Тиймээс хэрэгжүүлэхэд
гарч буй ийм өөрчлөлтүүд болон эерэг үр дүнгийн тодорхой бус байдал гэх мэт
асуудлуудыг шийдэхэд заах арга зүйн өөрчлөлт болон холбогдох нөөцүүд нь PBLыг илүү үр дүнтэй нэвтрүүлэхэд саад болж байгаа бүх хүчин зүйлс юм.
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Асуудалд суурилсан сургалт (PBL)-ыг анхлан 1970-аад оны эхээр анагаах ухааны
боловсролд ашигласан бөгөөд анагаахын чиглэлийн Макмастерын Их Сургуульд
их хэмжээний мэдээлэл санахдаа дургүй оюутнуудад анх туршаад хариуд нь
анагаах ухааны дадлагатай маш бага байсантай холбоотой байсан (Barrows,
1996). Маш хурдацтай тархаж буй энэ арга нь оюутны сэдэл, урамшуулал гэх мэт
давуу талууд байгааг олж таньсан мөн энэхүү арга зүй нь мета-анализаар байнгын
баталгааждаг (Albanese and Mitchell, 1993, Вернон ба Блэйк, 1993). Barrows (1996)ийн тэмдэглэснээр PBL-ийн хэрэгжилт их сургуулиуд хооронд янз бүр байдаг
бөгөөд McMaster-ийн зургаан үндсэн тодорхойлолт нь харьцуулалт хийх үндсэн
загвар юм.
Сургалт нь оюутан төвтэй.
Жижиг бүлгээр суралцах үйл явцыг удирдана.
Багш нар нь чиглүүлэгч эсвэл хөтөч байна.
Асуудал нь зохион байгуулах чиглэлийг бий болгож, суралцахад түлхэц
болно.
5. Асуудлууд нь асуудал шийдвэрлэх ур чадварын [эмнэлзүйн] хөгжлийг бий
болгох төхөөрөмж юм.
6. Бие даан суралцах замаар шинэ мэдээллийг олж авдаг.
1.
2.
3.
4.

Зохиогчид анагаахын боловсролоос гарсан энэ тодорхойлолт инженерийн
боловсролтой ч ижил хэмжээнд хэрэгждэг бөгөөд эдгээр зургаан үндсэн
тодорхойлолтыг шалгах жагсаалтын чухал PBL-ийг адил тэгш хамаатай гэж үздэг
бөгөөд эдгээр зургаан зүйлийг "жинхэнэ" PBL үйл ажиллагаа эсэхийг
тодорхойлохын тулд шалгах хуудас дээр чухал шалгуураар авч үзэх
хэрэгтэй.Анагаахын боловсролд нэвтрүүлж байгаа инновацийн аргаар туршлага
олж авснаар бусад хичээлүүдэд ч PBL аргыг нэвтрүүлж эхэлсэн. Kjersdam (1994)ын тайлбарласнаар олон улсын түвшинд явуулсан инженерийн PBL анализаар
"Аалброгын туршилт" -ын 20 жилийн судалгааг шалгасан бөгөөд судалгаагаар
төгсөгчдийн тэн хагас нь PBL-ыг мэргэжлийн мэдлэгийг олж авах гол эх үүсвэр гэж
тэмдэглэсэн бөгөөд уламжлалт боловсрол эзэмшсэн төгсөгчидтэй харьцуулахад
синтез, группын соёл нь илүү төгс тохирох чадвартай, ажиллах төгсөгчдийг сургаж
гаргасан болохыг онцлон дүгнэсэн. Dochy et al. (2003) –ийн явуулсан анагаахын
боловсролын PBL дээр хийсэн мета-анализын дараа сурагчдын мэдлэгийг
ашиглах чадварт PBL-ын эерэг нөлөөтэй байгааг олж мэдсэн боловч PBL-ээр
суралцаж байгаа сурагчид уламжлалт сургалтаас арай бага мэдлэг олж авч болох
сөрөг хандлагатай байсан ч энэ мэдлэгийг илүү ихээр хадгалж үлдээсэн байсан.
Принц (2004)-ийн инженерийн боловсролд идэвхтэй сургалтын ашигтай талыг
шалгах судалгаанд янз бүрийн институтэд олон янзын аргууд ашиглагдсан байгаа
нь харьцуулахад хийхэд төвөгтэй байгааг ажигласан. Анагаах ухааны
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боловсролын салбарт PBL-ын үзүүлэх үр нөлөөг тоогоор илэрхийлэх өмнөх
оролдлого нь тухайн үйл ажиллагааны өмнөх болон дараах үеийн хүн амын
дундаж гүйцэтгэлтэй холбоотой үр нөлөөний хэмжээг голчлон авч үзсэн.
Хэдийгээр тийм боловч инженерийн боловсролын хүрээнд хэрэгжилтийн
хоорондох ялгаа нь Принц (2004) -ыг удирдан чиглүүлснээр "PBL-ийн нийтлэг
элементүүдын үр дүн нь PBL ба уламжлалт сургалтын хөтөлбөрийг хоёуланг нь
хэрэгжүүлэлтэн дэх ялгаагаар тодорхойлогдож байгаа асуудлаас илүү давуу
талтай " гэсэн мета-судалгаанаас тогтвортой үр дүн гарахгүй байна гэж
тайлбарлажээ.
Хяналтын жагсаалт нь (Gawande, 2010)-д тодорхойлогдсоноор ерөнхий алдаа,
алдаа дутагдлыг арилгахад хялбар, үр дүнтэй арга юм. Энэхүү өгүүллийн зорилго
нь ЗБХ төслүүдийг илүү төгс болгох үүднээс нь одоо явагдаж байгаа төслүүдийн
өөрийн үнэлгээний хэсэг дээр илүү туршлагатай болоход эсвэл CDIO багийн
суурь мэдлэг дээр энэ төрлийн төслүүдийн талаархи өгүүлэл бичихэд туслах
зорилгоор өөрийн үнэлгээний шалгах жагсаалтыг хөгжүүлэх юм. байх үед нь
тусалж болох юм.
СУДАЛГААНЫ АРГА
Тодруулбал, хэрэгжилтийн явцад мэдэгдэхүйц ялгаа нь өөр өөр байршил
хэрэгжүүлж байгаа PBL-ийн төрлүүд байна. CDIO санаачилгааны вэбсайт
(www.cdio.org) доторх мэдлэгийн сан доторх хурлын өгүүлэлүүдэд зохион-бүтээх
хэрэгжүүлэх дадлагын талаар дурьдсан тайлбарууд дунд иймэрхүү янз бүрийн
ялгаанууд харагдаж байсан. Одоогийн PBL суурьтай ЗБХ дадлагын ерөнхий чиг
хандлагыг тодорхойлохын тулд эдгээр хурлын өгүүллүүд хооронд харьцуулан
тайлбарласан. Эхэндээ энэ арга нь хязгаарлагдмал гэдэг нь тодорхой болсон
бөгөөд янз бүрийн зохиогчдын юу бичсэнийг нарийвчлан тодорхойлох төвөгтэй
байсан. Энэ тохиолдолд өгүүлэл бүрийн зохиогчид CDIO суурилсан сургалтын
хөтөлбөр дэх ЗБХ-ын төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх 10-аас илүү жилийн
туршлагатай байна.CDIO вэбсайтаас "Зохиох-Хэрэгжүүлэх шалгалт" болон
"капстоун" гэсэн хайлтын мөрийг ашиглан 41 өгүүллийг олсон. Эдгээрээс удиртгал
хичээлийн талаар тайлбарласан 26 өгүүллийг багцалж оруулсан (Хавсралт 1).
Судалгаанд нийт 19 их сургуулийн хандивлагчидтай хамтран ажилласан
өгүүллүүдийг оруулсан болно.
Судалгааны зорилго нь ЗБХ-ийн үйл ажиллагааны сургалтын үр дүнгийн
зорилтоор X.X.X түвшин дэх ямар CDIO-ын үр дүнгийн жагсаалтуудыг авч үзэснийг
тодорхойлсон юм. Хэрэгжүүлэлт амжилттай болсон гэж үнэлэхэд буюу энгийнээр
хэлбэл CDIO үр дүнгүүдийг төслүүдийн зорилго болгон оруулсан эсэх талаар ямар
ч оролдлого хийгдээгүй байсан. Цаашид энэхүү аргын хязгаарлагдмал тал нь олон
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өгүүлэлд зорьсон үр дүнг бүрэн гүйцэд тусгаагүй, ерөнхийдөө гол анхаарал
хандуулахгүй байж болзошгүй гэх мэт ойлголтоор маш ихээр танигдаж байсан.
CDIO-ийн хурлын өгүүлэлд дурьдагдаагүй ЗБХ-ын үйл ажиллагаанууд ч байна.
Үүнээс гадна, туршлагатай CDIO-ийн баг инженерийн боловсролын судалгааны
(EER) -ийг илүүтэйгээр "үзүүлэх, тайлбарлах" төрлийн өгүүллүүдэд нарийн
боловсруулалт хийсэн нь магадгүй энэ салбарт сайн нөлөөгүй ч байсан байж
магадгүй юм гэхдээ бусдад зориулсан үнэ цэнэтэй эх сурвалж болж болох юм.
СУДАЛГААНЫ ОЛОЛТ
Судлагдсан өгүүллүүдэд сургалтын зорилтоор доор тайлбарлагдсан CDIO
сургалтын үр дүнгийн жагсаалтуудуудыг авч үзсэн байсан бөгөөд зураг 1-т
харуулав. Үүнд:
2.1.1 Асуудлыг тодорхойлж, томъёолох
2.2.3 Дадлага, туршилтын хүсэлт
2.4.3 Бүтээлч сэтгэлгээ
2.4.7 Цаг хугацаа, нөөцийн удирдлага
3.1.2 Багийн ажиллагаа
3.1.3 Багийн өсөлт, хөгжүүлэлт
3.2.3 Бичгийн харилцаа
3.2.6 Аман илтгэл
4.4.1 Загварчлах процесс
4.4.3 Загварчлахад мэдлэгийн хэрэглээ
4.4.4 Онолын мэдлэгийн загварчлал
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Зураг 1. ЗБХ төслүүдийн тайлбарт CDIO сургалтын үр дүнгийн давтамж

Өгүүллүүдэд судалгаа хийснээр CDIO сургалтын үр дүнгүүд ямар нэг уялдаа
холбоогүй байсан. Энэ давтамжийн дарааллаар бол сургагч багш нарын ур
чадвар, аж үйлдвэртэй холбоотой тал, сэдэлжүүлэлт, ажлын байр, өрсөлдөөн
гэсэн хэлбэртэй байна. Зураг 2-т дүрсэлж үзүүллээ.

Зураг 2. ЗБХ төслүүдийн тайлбарт CDIO сургалтын үр дүнгийн давтамж

ШАЛГАХ ЖАГСААЛТЫН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
244

CDIO-ийн 2017 оны ОУ-ын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр

Зохиох-хэрэгжүүлэх дадлагуудын зайлшгүй, шаардлагатай шинж чанаруудын
жагсаалт CDIO-ийн номын 5-р бүлэгт үзүүлсэн (Crawley et al, 2007, p107) ба үүнийг
Andersson et al. (2005)-ний өгүүлэлд тусгасан байна. МакМастер (Barrows, 1996)ийн өгүүлэлд анагаахын PBL-ийн анхны тодорхойлолтоос гадна энэхүү судалгаанд
ЗБХ-ын практикт хийгдсэн дүгнэлтээс гарсан нарийвчилсан үр дүнгүүдийн хамтаар
зохиогчид шинэ, илүү дэлгэрэнгүй шалгах жагсаалтыг 3 үндсэн хэсэгтэйгээр
(Хавсралт 2) боловсруулсан.:
A. PBL үндсэн зүйл
B. CDIO үр дүнгийн жагсаалтын сургалтын зорилго
C. Үйл ажиллагааны хувьд хэлэлцэх зүйлс
Хүснэгт 1-т Andersson et al. (2005) нь шинэ CDIO-PBL-DBT шалгах жагсаалтын
холбогдох хэсгүүд болон зайлшгүй шаардлагатай шинж чанарууд хоорондын
уялдааг хэрхэн гаргаж өгснийг харууллаа.
Хүснэгт 1 – CDIO-PBL-DBT шалгах жагсаалтын холбогдох хэсгүүд болон шинж чанарууд
хоорондын уялдаа
Andersson et al. (2005) Чухал шинж чанарууд

Шалгах жагсаалтын уялдаа

Бүтээгдэхүүн эсвэл системийг зохиох болон
хэрэгжүүлэх ур чадваруудаар хангах

4.4.1-4, 4.5.2-5

Сэтгэх, зохиох, бүтээх, хэрэглэх бүрэлдэхүүнүүдийг
оруулах

Syllabus 2.4.3&4,Syllabus 4.3.1&2,
Syllabus 4.4.1, Syllabus 3&4,Syllabus
4.5.2/3/4,Syllabus 4.6.1

Хэрэгжүүлэх явцад шалгалт, сайжруулалтыг хийх

Syllabus 4.5.5, 4.6.4

Тухайн бүтээгдэхүүнийг зохиохоос илүүтэйгээр
сургалтын үр дүнд анхаарах

Ажиллагаанаас хамаарна

Шийдэлд хүрэх олон өөр төрлийн боломжуудаар
хангах

Ажиллагаанаас хамаарна

Хөтөлбөртэй маш сайн уялдсан байх

PBL дэлгэрэнгүй
(CDIO стандарт 3)

Төхөөрөмж ашиглахад сургалтыг оруулах

Ажиллагаанаас хамаарна

Бүх оюутанд өөрсдийн ур чадвараа хөгжүүлэхэд ижил
боломжоор хангах

Ажиллагаанаас хамаарна

Оюутнуудын инженер болох сэдлийг нэмэгдүүлэх

Ажиллагаанаас хамаарна

Andersson et al. (2005) хэрэгцээтэй шинж чанарууд
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Мэргэжлийн чадамж эзэмшүүлэхэд зориулан
сургалтын баазаар хангах

Ажиллагаанаас хамаарна

Онолын мэдлэгийн шинэчилж, сайжруулах

Syllabus 4.4.3

Олон талын мэдлэгтэй байх

Syllabus 4.4.5

Багийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

Syllabus 3.1.2, 3.1.3

Жижиг, дунд, том хэмжээтэй системийг бий болгох,
хэрэгжүүлэх боломжоор оюутнуудыг хангах

Syllabus 4.3.1-4, 4.4.1-3,

Ерөнхий загварыг үйлдвэрлэх, шалгах, дахин зохиох
боломжоор хангах

Syllabus 4.5.2, 4.5.5,4.6.4

Бичгийн, аман, график харилцааны ур чадваруудыг
хөгжүүлэх

3.2.3-6

CDIO-ийн орчинд ЗБХ-ын дадлагад зориулан тодорхойлсон Андерссон (2005)-ны
тодорхойлсон аргачлал нь CDIO-ийн хичээлийн сургалтын үр дүнг хэрэгжүүлэх
түвшин бүрийг авч үзжээ. Оюутнуудад (i) танилцуулсан бүх ойлголтыг үнэлэх
шаардлагагүй, харин сургасан (T) эсвэл ашиглаж байгаа (U) мэдлэгийг үнэлэх
хэрэгтэй. Үүнд зориулан шинэ шалгах жагсаалтыг В хэсгийн багана нь I, T, U
үсгийн нэг ба түүнээс олон үсэг холбон оруулах хэрэгтэй. Шалгах жагсаалтын А
хэсэг (PBL-ийн дэлгэрэнгүй)-т бүх CDIO-DBT-ийн дадлагуудыг дурьдах хэрэгтэй. С
хэсэгт (Үйл ажиллагааны анхаарах асуудал) нь нэмэлт ойлголтуудыг авч үзэх
хэрэгтэй.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
CDIO-ийн үр дүнгийн жагсаалт, стандартууд нь инженерийн боловсролын баг
бүрэлдэхүүн дунд өвөрмөц тогтолцоог бий болгодог. Хамтрагчид нь өөрсдийгөө
үнэлэх, тэдний бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулахын тулд олон талт
зорилтуудыг санал болгодог. CDIO багуудын бие биенээсээ суралцах боломжийг
нэмэгдүүлэхийн тулд, энд боловсруулсан хувилбар 1.0 шалгах жагсаалт нь ЗБХийн дадлагыг үнэлэх, мөн ЗБХ-ийн ялгаатай шийдлийг харьцуулах илүү хялбар
арга юм. Хэрвээ бүх ЗБХ-тэй холбоотой хөгжүүлсэн шалгах жагсаалтуудыг
тусгасан өгүүллүүдийг бүгдийг хавсралтад оруулбал тэдгээрийг ангилж, шүүж
болох юм.
Шалгах жагсаалтын хувилбар 1.0-ийн Б хэсэгт хоосон мөрүүдийг үлдээсэн. Энэ нь
цаашид нэмэлт CDIO сургалтын үр дүнг оруулах боломжоор хангах юм.
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Хамгийн сайн туршлагыг нэвтрүүлэхийн тулд CDIO баг нь Б хэсэг дэх зүйлсийг
хамтын ажиллагааны хурал, дугуй ширээний ярилцлага, жил бүрийн бага хурлын
үеэр эсвэл бүс нутгийн бүлгүүдийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан өөрчилж
хэрэгтэй гэдгийг санал болгож байна. Дараагийн шинэ хувилбарыг дараа
дараагийн хэлэлцүүлгүүдийн үр дүнгээр хэрэгжүүлнэ.Тасралтгүйгээр өөрийн
үнэлгээ хийх нь эрүүл үйл ажиллагааг хангах бөгөөд CDIO стандартын рубриктэй
төстэй юм. Иймээс энэхүү шалгах жагсаалтыг ЗБХ-ыг үнэлэхэд зориулан авч үзэх
шаардлагатай.
ДҮГНЭЛТ
CDIO Мэдлэгийн сан нь CDIO-ийн аргачлалын дагуу ЗБХ-ын дадлагыг
хөгжүүлэлтийг нарийн нягталж үзээгүй болно. ЗБХ-ын хэрэгжүүлэлтийн олон
төрөл, тэдгээрийг хэрхэн тайлагнах, мөн үр дүнтэй харьцуулалт хийхэд хүндрэлтэй
байдаг. CDIO-ийн үр дүнгийн жагсаалтад нийцсэн бүтэц, зохион байгуулалт дутмаг
байгаа нь уг мэдээллийн агуулгад боловсруулалт хийхийн тулд зохиогчидын санаа
бодлын талаархи таамаглал дэвшүүлэхийн тулд тэдний шинжилгээг ашиглах
шаардлагатай болсон. Энэ аргачлал нь найдвартай ажиллагаатай холбоотой
асуудал боловч энэхүү өгүүлэлд санал болгож буй шалгах жагсаалт зэрэг
найдвартай, зохион байгуулалттай хэрэгсэл хэрэгтэй байгаа гэдгийг улам бататгаж
байна.ЗБХ-ийн шалгах жагсаалтын хувилбар 1.0-ийг боловсруулсан бөгөөд энэ нь
PBL-ийн хамгийн сайн удирдамж бөгөөд одоогийн дадлагатай сайн зохицох
боломжтой.Ирээдүйд энэ шалгах жагсаалтыг CDIO-ийн бага хурлуудад хэвлэж
байгаа бусад PBL өгүүллүүдэд ашиглах боломжтой бөгөөд дараагийн шалгах
жагсаалтыг бүрэн боловсруулсан тохиолдолд CDIO архивт оруулах ёстой. Энэ нь
цаашлаад CDIO багийн ойлголтыг дээшлүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд тус дөхөм болно.Өмнөх хэвлэгдсэн
бүтээлийн зохиогчид өгүүллүүдийг дахин хянах хэрэгтэй ба шалгах жагсаалтыг
улам боловсронгуй болгоход дэмжлэг шаардлагатай. Энэ нь цаашид архивын
материалыг судалж, боловсронгуй болгох нь өөрийн заах арга барилаа
сайжруулахад болон архивын материалыг илүү сайн ангилж, шүүж өгнө.
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ХАВСРАЛТ 2 – CDIO-PBL-DBT шалгах жагсаалт v1.0
A. PBL дэлгэрэнгүй

√

Сургалт оюутан төвтэй явагдана
Сургалтыг жижиг группээр явуулна
Багш нар зааварлагч, чиглүүлэгчээр ажиллана
Анхаарлыг төвлөрүүлэх болон сургалтыг эрчимжүүлэхэд асуудлыг
дэвшүүлнэ
Асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварыг хөгжүүлэхэд асуудал нь үндсэн
төхөөрөмж болно
Бие даан суралцаснаар шинэ мэдээллийг эрж олно
CDIO стандарт 3- нэгдмэл сургалтын хөтөлбөр
B. CDIO үр дүнгийн жагсаалтын сургалтын үр дүн

I/T/U

2.1.1 Асуудлыг олж таньж, томъёолох
2.2.3 Дадлагажих
2.4.3 Бүтээлч сэтгэлгээ
2.4.4 Шүүмжлэх сэтгэлгээ
2.4.7 Цаг, нөөцийн удирдлага
3.1.2 Багийн хамтын ажиллагаа
3.1.3 Багийн хамтын ажиллагааны өсөлт, хөгжил
3.2.3 Бичгэн харилцаа
3.2.4 Цахилгаан/мултимедиа харилцаа
3.2.5 График харилцаа
3.2.6 Аман үзүүлэн
4.3.1 Ойлгох шаардлага болон зорилго тодорхойлох
4.3.2 Үйл ажиллагаа, үзэл баримтлал, архитектурыг тодорхойлох
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4.3.3 Системийн инженерчлэл, загварчлал, интерфейс
4.3.4 Төслийн удирдлагын хөгжил
4.4.1 Зохиох үйл ажиллагаа
4.4.2 Зохиох үйл ажиллагааны үе шат, арга
4.4.3 Зохиоход мэдлэгийн хэрэглээ
4.4.4 Онолыг загварчлах
4.5.2 Техник хангамжийг үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа
4.5.3 Програм хангамжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
4.5.4 Техник болон програм хангамжийг нэгтгэх
4.5.5 Шалгах, баталгаажуулах, үнэн эсэхийг тогтоох, сертификат
олгох
4.6.1 Загварчлах болон сайжруулах, аюулгүй ажиллагаа
4.6.4 Системийн сайжруулалт, хөгжүүлэлт

A. Үйл ажиллагааны хувьд хэлэлцэх зүйлс
A. Үйл ажиллагааны хувьд хэлэлцэх зүйлс

√

CDIO стандарт 10 – Багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн заах ур чадварыг
хөгжүүлэх
Зохиож буй бүтээгдэхүүнээс илүүтэйгээр сургалтын үр дүн лүү чиглэж
үнэлгээг хийх
Тухайн даалгаварт ашиг тустай болох үүдснээс оюутнуудыг
шударгаар үнэлэх
Шийдэл хүрэх олон өөр замаар хангах
Бүтээх, шалгахад ажлын зохимжтой орчноор хангах
Багаж төхөөрөмийг хэрхэн хэрэглэх талаар сургах
Инженер болгоход оюутнуудыг илүү их сэдэлжүүлэх
Сургалтын хэлбэрт тохирсон үнэлгээ, болон сургалтын боломжуудаар
оюутнуудыг хангах
Мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх суурийг оюутанд олго
Загварыг хөгжүүлэх, шалгах, дахин зохиоход хугацааг хангалттай
байлгах
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ИНЖЕНЕРИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЕХНОЛОГИ БА ЗААХ АРГА ЗҮЙ: БАГШ НАРТ
ЗОРИУЛСАН ХОЛИМОГ СУРГАЛТ
M. Cleveland-Innes, S. Stenbom, S. Gauvreau
Athabasca University, KTH Royal Institute of Technology

ХУРААНГУЙ
Энэхүү өгүүлэл нь инженерийн факультетийн багш нарт зориулсан заах арга зүйг
сайжруулж, хөгжүүлэх хичээлийн талаар авч үзэх болно. Онлайн болон холимог
сургалтанд хамрагдаж байгаа багш нар суралцах үйл явцад ач холбогдол өгөхгүйц
үр ашгийг хүлээдэг болохыг олж тогтоосон. Хүлээсэн гол үр ашиг нь ангид
ганцаараа заах арга зүйг өөрчлөх талаар байсан.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
Engineering education, higher education, teaching, learning, faculty roles, Standards: 8,
9, 10, 12.
ТАНИЛЦУУЛГА
Өнгөрсөн хэдэн арван жилийн туршид өдөр тутмын амьдралын хэв маягийг
дэмжих дижитал хэрэгслийн хэрэглээ асар их болсон. Онлайн болон холимог
сургалт нь энэ төрлийн арга хэрэгсэл юм; Энэ нь вэб дээр суурилсан агуулгыг
суралцагчид дамжуулж, хамтран ажилласнаар дээд боловсролыг олгох боломж
юм. Гэхдээ онлайн болон холимог сургалтаар хичээлийг хүргэхийн амжилттай тал
нь тухайн хүргэхийг хүсч байгаа мэдлэг болон сургах, суралцах шинэ арга барилыг
багш нар хэр сайн эзэмшиж, туршлагажиснаас хамаарна.
Энэхүү өгүүлэлд Швед улсын Стокгольм дахь KTH Роял институтын сургахуйг
хөгжүүлэх талаарх судалгааны үр дүнг тусгаж харуулах болно. Энэ судалгааны
арга нь аргыг "инженерийн боловсролын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
илүү таатай байх боломжийг судалгааны холбоодод олгох боломжтой" гэсэн
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утгаар сонгогдсон (Case & Light, 2011, p. 186). Энэ судалгаагаар авч үзсэн асуудал
нь дээд боловсрол дахь их дээд сургуулиудын шинэчлэлийг хамаарна.
Судалгааны үр дүн нь багш нарын зүгээс холимог сургалтын хэлбэрийг бий
болгох, хэрэглэхэд ихээхэн анхаарлыг хандуулж буй боловч сургалтын
технологийг мөн ашиглах тодорхой сонирхолтой байгааг харуулж байна. Энэхүү
өгүүлэлд 1) багшийн санал болгосон хичээлийн агуулга, 2) холимог сургах,
суралцах үйл явцын тухай холимог сургалтын талаарх мэдээлэл, 3) инженерийн
боловсролд зориулсан холимог холбоодыг нэвтрүүлэх талаар авч үзнэ.
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Уламжлалт, лекц дээр үндэслэсэн, ангид заах аргыг өөрчлөлт нь таавар хэвээр
нам гүм байна; “сургаад, шалгах” гэсэн заах аргыг ашиглаж буй багш нар
сургалтын арга зүйг дахин загварчлах, сургахуйн талаарх онолын ойлголт, лекцээс
гадна заах стратеги эсвэл сургалтын үнэлгээний талаарх туршлагыг бага эсвэл огт
шаарддаггүй. Сургах арга зүйд онлайн болон холимог сургалтын хэрэглэх нь
"сургалтын материалыг сайжруулах, сургалтын арга зүйг дахин загварчлах,
үнэлгээний стратегиийг багтаасан хичээлийг хүргэх хэлбэрийг боловсруулах” зэрэг
үйл ажиллагаанууд орно (Lucke нар, 2016, х.3). Зөвхөн технологийг ашиглахаас
илүүтэйгээр онлайн болон холимог сургалт нь заах арга зүйн шинэ арга замыг
боловсруулахыг шаарддаг. Үүнийг хийхийн тулд маш их давуу талтай хэдий ч
шаардлагатай цаг хугацаа, туршлага, заах арга зүй хоёуланд нь багш нарыг сургах
нь хүндрэл учруулдаг. (Fairweather, 2002). Дэмжлэг үзүүлэх, сургалт явуулах нь
энэ бэрхшээлийг шийдвэрлэх нэг арга юм.

Онлайн болон холимог аргаар сургах дадлага туршлагагыг хөгжүүлэх зорилгоор
KTH Роял Технологийн Институтийн багш, боловсон хүчнийг чадавхжуулах
үүднээс “Сургах стратеги ба онлайн, холимог сургалтыг зохион байгуулах” гэсэн
нэртэй сургалтыг явуулсан. Энэ сургалт нь бүтэн цагийн сургатын 2 долоо
хоногтой тэнцэхүйц урттай. KTH болон Швед дэх бусад их дээд сургуулиудад
сургах, суралцахуйн чиглэлээр наад зах нь арав гаруй долоо хоногийн сургалтыг
хийдэг. Англи хэлээр сургалтаас хөтөлбөрийг дараах холбоосоос харна
уу.https://www.kth.se/student/kurser/kurs/LH218V?l=en.
1827 онд Швед улсын тэргүүлэх технологийн сургуулиар KTH-ийг үүсгэн байгуулж,
онол, практик хослуулсан шинжлэх ухааны хичээлүүдийг заах болсон. KTH нь
Швед улсын хамгийн том, ууган техникийн их сургууль юм. Швед улсын техникийн
судалгаа, инженерийн боловсролын агуулгын бараг гуравны нэг нь KTH-аас
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үүдэлтэй байдаг. Одоогоор KTH-д нэг, хоёрдугаар курсын 13,400 оюутан, 1,900
докторын оюутнууд суралцаж байна.
KTH нь байгуулагдсан цагаасаа хойш тэргүүлэгч институт хэвээр байна. Саяхан
KTH нь "Өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болох мэдээллийн технологи нь
2027 он гэхэд их сургуулиудын судалгаа хийх нөхцлийг өөрчилсөн байх болно”
гэсэн Алсын хараа 2027 стратеги боловсруулсан. Өрсөлдөх чадвар нь дэлхий
даяар улам бүр нэмэгдэж буй өнөө үед үүлэн тооцооллын сүлжээгээр дамжижуулж
сургалтыг явуулах нь сургалтын материалуудыг хаана ч авах боломжтой байх юм.
Цахим боловсрол нь их дээд сургуулийн судалгаанд өрсөлдөөнт бий болгосон нь
тодорхой юм. МХХТ-ийн судалгаа, цахим боловсрол хоёуланд нь тэргүүлэх байр
суурь эзэлж, цаашид хэвээр хадгалахад хүндрэлтэй байна.Энд дурьдсан сургах
арга зүйг хөгжүүлэх санаачилга нь дээр дурдсан алсын хараа болон дээд
боловсролын өөрчлөлт гээд хоёуланд нь харилт өгөх юм. Эхнийх нь дээд
боловсролын факультетэд (Rienties, Brouwer, & Lygo-Baker, 2013)-ын сургах ба
суралцах арга барилыг хөгжүүлэх юм. Хоёрдахь нь KTH-ийн алсын хараатай
адилаар цахим боловсролыг хөгжүүлэх, сургах болон суралцах үйл ажиллагаанд
МХХТ-ийн хэрэглэх явдал юм.
ӨМНӨХ СУДАЛГААНЫ ТОЙМ
Инженерийн боловсрол нь дээд боловсролын байгууллагааар дамжуулан олгогдох
бөгөөд түүнд хийгдсэн өөрчлөлт нь бүх хичээлүүд, судалгааны салбар, хөтөлбөрт
нөлөөлнө. Энэхүү судалгааны тойм нь дээд боловсролын сургах, сургах үйл
ажиллагаанд өөрчлөлт хийх шаардлагатай эсэхийг эхлээд үзнэ. Онлайн болон
холимог сургалтын талаарх сургалт нь сургах, суралцах чадвахаа хөгжүүлэхэд
багш нарт чухал холбогдолтой юм. Үүнийг мөн доор дурьдсан болно. Онлайн
инженерийн боловсролыг тусгайлан судалж үзэх нь энэ өгүүллийн гол мөн чанар
юм.
Сүүлийн хорин жилийн турш "... танхимын сургалт, хичээлийн материалууд улам
нарийн болчихсон бас багш нарыг шууд шинэ хэлбэрүүд рүү арга зам их
төвөгтэй... шинэ хэлбэрүүд нь хуучныг орлож чадахгүй гэхдээ уламжлалт
сургалтын аргаас илүү ихийг хийх боломжтой бөгөөд дээд түвшинд эрэмбэлэгддэг"
(Роадес 2000, хуудас 38). Энэхүү шатлал нь мөн багшлах бүрэлдэхүүний сургах
болон суралцах дадал, туршлагыг дээшлүүлэхэд ч ижил түвшинд тодорхойлдог.
Хэн нэгний дадал, туршлагыг өөрчлөх нь хэзээд төвөгтэй гэхдээ аливаа зүйл хийх
шинэ арга замыг бий болгох үндэс суурь бага байсан ч илүү их сорилт болдог.
Багш нартай уулзахад тэд ихэнхдээ судалгаан дахь сайн үзүүлэлтийг амалдаг.
Зарим шинэ багш лекцийн танхимд багшлах туршлагатай байж болох боловч
олонх нь сайн сургахад шаардлагатай сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн талаар суурь
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мэдлэггүйгээр мэргэжлийн хичээлийг ордог. Хийж байгаа ерөнхий үнэлгээ нь сайн
заах чадвар “байгалиас заяагдсан” гэж дүгнэдэг (Бекермерн, 2010). Олон багш
нарын хувьд сургах арга барил нь байгалиас дандаа заяагддаггүй гэдгийг
мэдсэний дараа дээд боловсрол олгож байгаа их сургуулиуд багш нарыг заах арга
зүйд мэргэшүүлж, сургах үйл явцын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд тэдэнд сургалт
санал болгодог. Энэхүү өгүүлэлд иймэрхүү сургалтанд сурч байгаа багш нарын
дадлага, туршлагащыг тайлагнах болно.
Энэ сургалт нь онлайн болон холимог сургалтыг сонирхож байгаа KTH-ийн багш
нарт зориулсан бөгөөд нэгэн төрлийн боловсролын дадлага, туршлага юм. Энэ нь
олон сургалтын арга зүйн онол болон хүргэх хэлбэрүүдийг багтаасан. Эхлээд,
тухайн сургалтын сурах бичиг болон сургалтанд ашиглах хүргэх хэлбэрүүдийг
хэрхэн загварчлах талаарх зааварчилгаа нь онлайн асуулгын сангийн загвартай
байна (Garrison, Андерсон & Арчер, 2000, Vaughan, Cleveland-Innes, & Garrison,
2013). Энэ загвар нь Dewey's (1910) дээр туршлага дээр суралцах үзэл баримтлал
дээр суурилдаг юм. Багш, сурагчдын үүрэг роль нь танин мэдэхүйн, нийгмийн
болон заах гэсэн гурван оролцоогоор илэрхийлэгдэнэ. Бусад хүмүүстэй холбогдож
харилцах оролцогчдын чадвар, илүү энгийн байлгах боломж, ямар нэгэн итгэлцэл
дээр үндэслэн зорилготойгоор харилцах, харилцан бие биеэ хөгжүүлэх, ижил
зүйлийг хийдэг бусад хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрөх замаар нийгмийн оролцоог бий
болгоно. Танин мэдэхүйн оролцоо нь аливаа зүйлийг ойлгох, ярих замаар утга
учрыг олж, баталгаажуулж чадахуйц түвшинг тодорхойлдог. Гурав дахь бөгөөд төв
зохион байгуулалтын элемент нь заах үйл явц юм. Заах үйл ажиллагааг багш,
сурагчдын аль аль нь хийх боломжтой. Энэ нь танин мэдэхүйн болон нийгмийн үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт, функциональ, удирдамжаар дамжин бүтээгддэг
бөгөөд энэ нь бие даасан, утга учиртай, үр өгөөжтэй сургалтын үр дүнг бий болгож
чадна.
Холимог асуулгын сан нь “онлайн суралтын туршлагатай танхимын сургалтын
хэлбэртэй хослуулан хэрэглэж” хичээлийг явуулах арга юм (Garrison & Kanuka,
2004, 96-р хуудас). Иймээс холимог сургалтыг CDIO-ийн үр дүнгийн жагсаалтын
бүх хэсэгт нэгтгэж болно (CDIO Syllabus 2.0, n.d). Асуулгын сангийн загварын дагуу
онолын мэдлэг, учир шалтгааныг тодорхойлох хувь хүний болон мэргэжлийн ур
чадваруудыг танин мэдэхүйн оролцоотойгоор хувь хүний практик асуулгаар
илэрүүлнэ. Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар: багийн хамтын ажиллагаа
болон хоорондын харилцаа нь асуулгын сангаар илэрхийлэгддэг сургалтанд
бүлэглэн нэгтгэж ашиглахаас гадна нээлттэй харилцаа, нийгэмд илэрч байгаа
сурган хүмүүжүүлэх арга барилд тулгуурлах боломжтой. Боловсролын орчинд
сэтгэх, зохиох, хэрэгжүүлэх болон үйлдлийн системүүд нь заах үйл ажиллагааг
загварчлах боломжтой. Энд заах нь багшийн гол үүрэг гэдгийг тэмдэглэх нь
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зүйтэй. Гэхдээ тэд үе тэнгийн сурагчдын адилаар суралцах, ойлгох, хянах,
зохицуулах зэргээр оролцож болно. Хамтын ажиллагаа хамгийн чухал.
Хэдийгээр цаг хугацаа их шаарддаг боловч хамтран зааварлах нь онлайн сургах
ба суралцахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Харилцаа холбооны бие даасан
байдал, оюутны оролцоо, суралцагчийн сургагч багшийн үүрэг нь онлайнаар
хичээлийг заах үед багшийн ажлын ачааллыг нэмдэг (Davidson-Shivers, 2009).
Тэнцвэртэй байлгахын тулд онлайнаар заахын гол давуу тал нь илүү идэвхтэй,
хамтаар ажиллах боловсролын дадлага туршлагад суралцагчдыг илүү сайн татан
оролцуулах боломж юм. Tomei (2004)-ны тодохойлсноор онлайн сургалт нь
байнгын дахин суралцах боломж, тасралтгүй санал хүсэлт нь уламжлалт
хичээлүүдтэй харьцуулахад жижиг ангиудыг шаарддаг. Ангийг багасгах нь онлайн
сургалтанд олгогдсон хугацааг нөхөх нэг боломж юм. Энэ нь бусад хүргэх
хэлбэрийн хувьд ч боломжтой юм. Tomei-ийн хувьд, АНУ-ын их сургуулийн
профессорууд (AAUP) -ийн санал болгосон факультет цагийг 40-40-20 (40% заах,
40% -ийн судалгаа, 20% -ийн үйлчилгээ)-оор томъёолсон нь онлайн сургалтын
хувьд шинэчлэгдэх ёстой. Үүнээс үүдэн интернет технологиуд нь багш нарыг яаж
ажиллахыг өөрчлөхгүйгээр дээд боловсролын сургалтын арга барилыг өөрчлөх
болно гэж бодож болохгүй (Yick, Патрик, & Кардин, 2005).
АРГА ЗҮЙ
Кейс судалгаа нь инженерийн боловсролын шинэ аргачлал юм (Case & Light,
2011). Энэ нь судалганы чиглэл нь хязгаарлагдмал, нарийн төвөгтэй орчинд гарч
буй үр дүнг судлах, тайлбарлах, тайлбарлахад чиглэсэн судалгааны зорилготой
боловсролын судалгааны арга юм. Энэхүү хайгуулын судалгаа нь онлайн
сургалтын дадлага туршлага нь энэ төрлийн асуудлыш үнэлэх боломжийг багш
нарт олгодог онолын байр суурийг тестлэхийг хэлнэ. Энэ тохиолдолд багш нар
ийм орчинд заах талаар онлайн болон холимог орчинд суралцдаг.
Энэ туршлагыг “онлайн, холимог сургалтын сургах стратеги болон зохион
байгуулалт” нэртэй хичээлээр KTH-д багш нарт санал болгосон. Энэ хичээлийн
онолын хэсэг нь онлайн асуулгын сангийн сайтар судлагдсан онолоос авагдсан
(Vaughan, Cleveland-Innes, Garrison, 2013). Онолын бүтэц нь нийгэм, танин
мэдэхүйн болон заахуйн гурван харилцан хамааралтай элементүүдийг хөгжүүлэх
замаар гүн гүнзгий, утга учиртай (хамтарсан-контобтивист) сургалтын туршлагыг
бий болгох процесс юм. (Lucke, Brodie, L., Brodie, I., & Rouvrais (2016), Norrman,
Bienkowska, Moberg, & Frankelius (2014) нартай тохиролцсоны үндсэн дээр CDIO
дээр суурилсан инженерийн боловсролыг дэмжинэ. Сургалтанд оролцогчид
интернет болон холимог сургалтын модулийн загварыг боловсруулсан. Энэ
модуль хичээлийг оролцогчийн талбарт хэрэгжүүлэх болно. Онлайн болон
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холимог сургалтанд хамрагдахын зэрэгцээ онлайн хэрэглээ, холимог боловсролыг
ашигладаг багаж хэрэгсэл, арга техникийг турших, үнэлэх боломжийг оролцогчдод
олгосон. Эдгээр хэрэгслүүдийг сонгох боломжтой.
Энэхүү судалгаанд оролцогчид KTH-ийн сургалттай холбоотой албан
тушаал хашдаг. Оролцоо нь сайн дурын ажил. Сургалтыг авснаар авч байгаа
кредит KTH-ийн харъяа профессороор эсвэл зөвлөх профессороор томилогдоход
шаардлагатай дээд боловсролын багшлах, суралцах 10 долоо хоногийн курс авах
ёстой гэсэн шаардлагыг хангадаг. Сургалтыг 2013, 2014, 2015 онуудад жил бүр нэг
удаа явуулсан. Энэхүү судалгаанд мэдээллийн инженерийн боловсролд онлайн ба
холимог сургалтын онлайн асуулгын сангийн загварын үзэл баримтлалд чиглэсэн
сургалтыг 2 дахь долоо хоногт хийсэн. Оролцогчид нь холимог сургалтын орчинд
Vaughan, Cleveland -Innes & Garrison (2013) нарын хамтран эзэмшсэн сургалтын
материалыг уншиж, 1) тухайн загварын талаархи тэдний төсөөлөл, 2) шууд
харилцаж заахын шилдэг үйл ажиллагаануудыг онлайнтай харьцуулах, мөн 3)
зааж сургах зарчмуудыг дэмжихийн тулд заах оролцоог хэрхэн ашиглаж болохыг
тэд хэрхэн ашиглах талаар асуултуудад хариулсан өгөгдлийг авсан.

Өгөгдлийн шинжилгээ, судалгаа нь Онолын асуулгын санг агуулсан үзэл
баримтлалд суурилсан учраас өгөгдөл кодлохдоо нэгэн дедуктив арга хэрэглэсэн
болно. Хоёр кодлогч өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийхдээ үнэ цэнэтэй байж болох гол
ухагдахуунуудыг тодорхойлсон. Эцсийн бүтцээ хоѐр жагсаалт дээр тулгуурлан
харилцан тохиролцоог хийсэн. Кодлогч бүр тус тусад нь судалгааг хийж, өөр
хоорондоо онооноор үнэлэгдэж, тайлагнана. Төгсгөлийн кодын бүтцэд багтаагүй
харилцан ярианы хувьд бид индукт кодчиллыг ашигладаг. Өгөгдлийн энэ хэсгийн
хувьд нээлттэй буюу үнэгүй кодлох үйлдэл нь тэнхлэгийн эсвэл
баталгаажуулалтын кодчиллоор хийгдэж, эцэст нь баталгаат кодыг ашигладаг
(Neuman, 2011).Нийт 52 их дээд сургуулийн ажилтанд гурван жилийн туршид энэ
сургалтыг явуулсан. Сургуулиудын хувьд судалгаанд оролцогчдын талаар Хүснэгт
1-д үзүүлэв. Хүснэгт 2. оролцогчдын боловсролын түвшнийг харууллаа.
Хүснэгт 1. Сургууль тус бүрийн оролцогчдын тоо
KTH сургууль
Архитекур, хүрээлэн буй орчин

2013

2014

2015

Нийт

2

2

5

9

1

1

2

2

2

7

1

1

2

1

2

6

Биотехнологи
Химийн шинжлэх ухаан ба инженер
Компьютерийн шинжлэх ухаан ба
харилцаа холбоо
Инженерийн боловсрол, харилцаа

3

3
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холбоо
Цахилгааны инженер
Аж үйлдвэрийн инженер ба
менежмент
Мэдээлэл, харилцаа холбооны
технологи
Инженерийн шинжлэх ухаан

1

Технологи ба эрүүл мэнд

2

1

3

1

1

1

3

2

4

1

3

4

8

3

2

5

21

19

52

Гадаад
Нийт

1

12

6

Хүснэгт 2. Оролцогчдын албан тушаал
Гарчиг

Нийт

Дэд профессор

9

Зөвлөх профессор

8

Багш

12

Бусад

7

Ph.D. оюутан

1

Пост доктор

1

Судлаач

14
Нийт

52

АМЖИЛТ, ОЛОЛТ
Дөрвөн сэдэв гарч ирсэн бөгөөд дараалсан кодлох процессоор баталгаажсан
болно. нийт 18,243 үгнүүдийг санал болгож буй гурван сургалтад холимог болон
онлайн сургалтын талаарх хэлэлцүүлгийг хийсэн (2 дахь долоо хоног). Сургагч
багш нараас эсвэл сургалтын ложистикийн тухай бичсэн зүйлээ хассан. Мессэж нь
анализын нэгж болсон. Үгийн тоо нь суурь үзүүлэлт болон харьцуулалт хийх дүнг
харах арга юм. Энэ хэлэлцүүлэгт нийт гурван улирлын нийт үгийн тооны 9% нь
онлайн болон холимог сургалтын хэрэглээг ойлгосон эсвэл эсэргүүцсэн
сэдвүүдийн талаар авч үзсэн. Үлдсэн хэсгийн ерөнхий сургалтын загварт 15%,
холимог болон онлайн сургалтын ашиг тусын тухайд 48%, өнөөгийн сургалтын
арга зүй, сургалтын загварыг онлайн сургалт, холимог сургалтаар өөрчлөх санал
28% тус тус эзэлж байна. Сэдэв бүрийн тайлбарыг тус бүрт зориулсан кодчилсон
мэдээний жишээнүүдтэй доор Зураг 1-т үзүүлэв.
Тулгамдаж буй асуудал / эсэргүүцэл (9%) нь инженерийн боловсролд холимог
эсвэл онлайн сургалт таарах эсвэл таарахгүй шалтгаануудыг тайлбарласан
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мессэжүүдийг хамааруулна. Эдгээр мессэжид технологи нэвтрүүлэх, оюутны
унших чадвар, цаг хугацааны шаардлага гэх мэт асуудлууд багтана. Жишээ нь:
● "... оюутны суралцах талаас нь авч үзвэл олон тооны шийдэл нь хамгийн
сайн арга юм."
● "Хэрэв та зөвхөн нээлттэй хэлэлцүүлгийн форумыг ашиглавал ... оюутнууд
дотоод хэлэлцүүлэгт ашиглахгүй байх магадлалтай" гэжээ.
Ерөнхий сургалтын загвар (15%) нь аливаа хүргэх хэлбэрийн сургалтын загварын
тухай ерөнхий ойлголттой сэдвүүдийг агуулдаг. Онлайн ба холимог сургалтын
боломжуудын талаар ярилцах нь сурах, сургалтын загвар болон заах аргын
талаар ярилцах ховор боломж олгодог. Жишээ нь:
● "... тухайн ангид хийсэн бүх зүйл (эсвэл онлайн ангид) нь загвар болон
факультеттай холбоотой элемент юм."
● "Оюутнууд нийгмийн харилцаанд суралцаж, тэд бие биенээсээ илүү ихийг
сурч, нийгмийн харилцааг суралцдаг нийгмийн танин мэдэхүйд илүү
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж би бодож байна."
Холимог / онлайн сургалтын ашиг тус (48%) нь холимог болон онлайн сургалтын
ач холбогдлын талаархи сэдвүүдийн талаархи мэссэжүүдийг тодорхойлж өгдөг.
Энэ нь холимог болон онлайн сургалтын талаарх янз бүрийн асуудлын утга, учрын
талаарх ойлголтыг агуулдаг ба үүнийг хэрхэн ашиглаж болох талаарх
ойлголтуудыг багтаана. Жишээ нь:
● " Холимог аргуудыг илүү үр дүнтэй болгоход багшийн заах чадварыг
сайжруулах явдал юм бөгөөд энэ нь харилцах чадвар, хичээлийн талаар
санал бодлоо солилцох, шалгалтанд шинэчлэлт хийх юм."
● "Энэ хэлэлцүүлгийн форум миний бодож байснаас илүү их үр өгөөжтэй
байгааг урьдчилан хэлэх хэрэгтэй! Энэ нь унших материалын талаархи
шинэ хэтийн төлвийг тодорхой болгосон. "
Өөрчлөлт хийх санаанууд (28%) нь багш нарын хувьд өөрсдийн хичээлд ашиглах
онцлог өөрчлөлтүүдийг дурьдсан бүх мессэжүүдийг багтаасан байдаг. Жишээ нь:
● "... хэтэрхий их асуудал үүсгэхгүй програм хангамжийг ашиглах нь эхний
алхам
юм,
туршлагатай
оюутнуудын
зөвлөгөө,
арга
барилд
суралцахуулахын тулд шинэхэн хүмүүсийг урих явдал юм."
● "... онлайн Col нь анги танхимтай харьцуулахад харьцангуй өргөн хүрээг
хамардаг ... бусад их дээд сургууль / салбарын мэргэжилтнүүдээр (үүнд
багтсан) баталгаажсан эсэхийг шалгаарай."
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Зураг 1. Сэдэв тус бүрийн агуулгын эзлэх хувь

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Бидний зорилго нэгэн чухал дадлагын сургалтын стратегиар холимог сургалтын
загварыг ашиглах оролцсон багш нарын хариу ямар байгааг олж таних байсан.
Хэлэлцүүлгийн форумын мессэжүүд оролцогчдод сургалтын дадлагад оролцож,
зарим оролцогчдын үзэж байгаагаар суралцах энэхүү өвөрмөц дадлага нь өөрийн
үнэ цэнэтэй, агуулгатай болохыг олж мэдсэн.
Сургалтын үеэр эхэлж тодорхойлсон асуулгын сан нь багш нарын яриа хэлэлцээр
хийхэд таатай орчинг бүрдүүлсэн. Энэ дадлага нь онлайн болон холимог
сургалтын үр ашгийг харуулсан ихэнх хувиар тайлбарлаж болох юм. Багш нарын
хувьд онлайн болон холимог сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр дадлагажиж,
судалсан нь энэ төрлийн орчныг шүүмжилж, хэлэлцэх боломжийг олгосон. Сургах,
суралцах тал дээр шинэ санааг судлах, тэдгээрийг нэгтгэх боломжийг эхлээд
хэлэлцээд, хэрэглээнд зориулсан дадлагыг хийхдээ онлайн асуулгын сангийн
онолын тогтолцоонд тайлбарлагдсан оновчтой суралцах үзэл баримтлалын
шаардлагыг дагаж мөрдсөн болно.
CDIO-ыг ашиглан инженерийн боловсролын үр өгөөжийг хүртэхүйц үр дүнтэй
байхын тулд өөрийн сургах заавартай заах арга зүйг шаарддаг. Инженерийн
боловсролд сайжруулсан заах арга зүйг хэрхэн, яаж шалгаж, үнэлэх тодорхой
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зааж өгөөгүй бөгөөд холимог болон онлайн сургалтын хэрэглээ нь заах арга зүйн
талаар ихээхэн асуудлыг дэвшүүлсэн юм. Yigit, Koyun, Yuksel, & Cankaya (2014)
нарын "холимог болон уламжлалт боловсролын түвшинд Алгоритм ба
Програмчлалын хичээлд хамрагдсан оюутнуудын сэтгэх чадвар нь хаалттай
байна" (1-р хуудас). Гэсэн хэдий ч веб дээр суурилсан сургалтын арга зүйг
багтаасан сургалт нь суралцагчдыг илүү бие даасан байдлыг хєгжvvлэх, насан
туршид суралцах ур чадваруудыг олж авах боломжийг олгодог.
Оюутнуудад ашигтай талаас гадна холимог сургалт нь “багш, оюутан хоёуланд нь
үр өгөөжтэй, ашигтай сургалтын дадлагаар хангах хамгийн том амжилт” юм
(Шамбави ба Бабу, 2015, хуудас 313). Үүнээс гадна онлайн болон холимог сургалт
нь инженерийн боловсролын салбарт тулгарч буй сорилтуудын нэг юм. Энэ нь
"нарийн төвөгтэй инженерийн боловсролын асуудлуудыг илүү сайн ойлгохын тулд
олон талыг үзэл санааг хамарсан стратеги, арга хэрэгслийг ашиглах" гэж үздэг
(Адамс, Эвангелоу, Англи, де Фигеерирай, мусульс, пэлли, вилсон, 2011 48-р
хуудас). Онлайн болон холимог сургалттай ижил шинэ сургалтын арга зүй болон
асуулгын сангийн онолын тогтолцоо гэх мэт арга зүйг ч мөн судалж, хэлэлцэхэд
инженерийн салбарын багш нарыг татаж оруулах нь инженерийн боловсролд
бүхэлд нь томоохон давуу тал болж чадах юм.
ДҮГНЭЛТ
Онлайн ба холимог сургалт нь ерөнхийдөө заах арга зүйн чанар, CDIO
стандартуудын хэрэгжилтийг дэмжиж чаддаг сургах, суралцах нэгэн шинэ
давалгаа юм (Lucke, Brodie, L., Brodie, I., & Rouvrais, 2016). Заах чанарыг
сайжруулах нь дээд боловсролын шинэчлэлийн талаарх хэлэлцүүлгийн нэгэн
нийтлэг сэдэв юм. Онлайн болон холимог сургалт нь дэвшилтэт технологийг
ашиглах боломжтой болгодог, мөн оюутнуудыг илүү бие даасан, насан туршийн
суралцах чадвартай, дижитал ертөнцөд өрсөлдөх чадвартайгаар бэлтгэдэг
(Duderstat, 2009; Keller, 2008). Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг
нэгтгэснээр онлайн сургалт нь бие даасан, хамтран ажиллах гэсэн хоёр боломжийг
бий болгодог. Онлайн болон холимог сургалтыг танхимын сургалтыг сайжруулах,
боловсролын үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд томоохон үүрэгтэйгээр
ашигладаг.Дүгнэж үзвэл хичээлийн зөвхөн нэг хэсэгт л урьдчилан анализыг бүрэн
хийж мэдээлсэн (Cleveland-Innes, Stenbom, & Hrastinski, 2015). Энд хоёр дахь
долоо хоногийн форум хэлэлцүүлгийн нэгтгэсэн өгөгдлийг дүн шинжилгээнээс
урьдчилсан дүнг гаргасан. Бүх өгөгдөл асар том ба нийт 52 оролцогчоос форумын
хэлэлцүүлгийн 5 долоо хоногийг л авч үзсэн. Ирээдүйн судалгаа нь тухайн нэг
хичээлийн туршлагаас илүүтэйгээр холимог болон онлайн сургалтын өөрчлөлтийн
талаархи хэтийн төлөвийг хэрхэн олж мэдэх талаар хийгдэнэ.Бид анализын эхэнд
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үедээ л хоёр түлхүүр ололтыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, сургалтын дизайн, заах
арга зүйг хэлэлцэх боломж бол багш нарыг татан оролцуулах бөгөөд ангиудын
хооронд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, гүн гүнзгий дүн шинжилгээ хийх, илүү тусгаж авах
боломжийг нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаарт, ихэнх оюутнууд бидний мэдэх технологийн
түвшинтэй харьцуулахад илүү их дэвшилтэт техник технологийг эзэмшсэн гэдгийг
багш нар мэддэг. Нэг оролцогчийн хэлснээр, нэг өдөр л KTH-ийн багш нар онлайн
болон холимог орчинг сурчихна. Үүнийг хийсний дараа ийм сургалтыг цаашид хийх
шаардлагагүй болно гэжээ. Одоогийн цуглуулсан өгөгдлийн багцаар бодит заах
дадлагаар явуулсан хичээлийн нөлөө эсвэл хичээлийн загварыг үнэлэх
боломжгүй. Ирээдүйн судалгаандаа нь энэ сургалтын урт хугацааны нөлөөний
тухай бүх оролцогчидтой ярилцлага хийж оруулах болно.
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ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТӨСӨЛД-СУУРИЛСАН СУРГАЛТАНД CDIO УР
ЧАДВАРУУДЫГ НЭГТГЭХ АСУУДАЛД
Marika Säisä, Sanna Määttä & Janne Roslöf
ICT Unit, Faculty of Business, ICT and Chemical Engineering,
Turku University of Applied Sciences

ХУРААНГУЙ
МХХТ(ICT) бол тасралтгүй хөгжлийг бий болгож байдаг эрэлттэй үйлдвэрлэлийн
нэг хэсэг юм. Инженерийн боловсролд оюутнууд ажлын талбар дээр гарахад
шаардлагатай чадамжуудаа өсгөх нь чухал юм. Идэвхтэй оролцоог хангах,
суралцагсдын дотоод сэдэлийг төрүүлэх боломжийг олгож буй сургалтын орчин нь
энэ зорилгод хүрэхэд чухал хэрэгсэл болдог. Мөн түүнчлэн гадаад түншүүдтэй
хамтарсан төслийг хэрэгжүүлж, компаниудтай өргөн хүрээнд, нягт хамтран
ажилласнаар
их сургууллиудыг өсөж дэвших, тоон технологид шилжих ба олон
улсын хэмжээнд хүрэхэд нь тусалдаг.
Ялангуяа жижиг ба дундаж хэмжээтэй
комданиудын хувьд (ЖДҮ) ихээхэн өсөж хөгжих боломжтой боловч бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний хөгжлийг дэмжихийн тулд өөрсдийн чадавхаас гадна түншүүд нар
хэрэгтэй. Гэвч эдийн засгийн хатуу байдал нь эдгээр төрлийн үйлчилгээг бусад
компаниудаас худалдан авах боломжийг хязгаарладаг бөгөөд их сургуульүйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаанд харилцан сонирхол байдаг.
Энэхүү кейс судалгаа нь CDIO-ийн ур чадварыг төслийн даалгаврын дагуу
сургалтын орчинд хэрхэн нэгтгэж болох талаар харуулж байна. Энэ судалгаа нь
Турку их сургуулийн хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн (TUAS) МХХТ-ийн
Боловсрол Судалгааны нэгжийн оюутан төвтэй сургалтын орчин “the FIRMA” дээр
төвлөрөх болно. FIRMA нь их сургуулийн дотоод болон гадаад харилцагчдын аль
алинд нь хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлж буй жижиг компанитай ажилладаг оюутны
удирдлага бүхий төслийн оффис юм. Нийтлэг даалгаваруудад вэбсайт дизайн,
жижиг хэмжээний мэдээллийн баазын програмууд ба эцсийн хэрэглэгчдэд
зориулсан сургалтууд орно. Үүний зэрэгцээ FIRMA нь "SparkUp Gateway", "Inside
the Box" зэрэг гаднаас санхүүждэг Судалгаа Шинжилгээний хэд хэдэн оролцдог.
CDIO Санаачлага нь инженерийн боловсролын ерөнхий зорилгуудыг
тодорхойлсон. Үүнд: 1) Техникийн гүнзгий мэдлэгийг гарамгай эзэмшүүлэх, 2) Шинэ
бүтээгдэхүүн, системийг бий болгох, ажиллуулах, 3) Судалгааны ач холбогдол,
стратегийн нийгэмд үр нөлөөг ойлгох технологийн хөгжил (CDIO, 2010). Ирээдүйн
үеийн инженерүүдийн мэдлэг, ур чадвар, хандлага нь CDIO-ийн хичээлийн
хөтөлбөрт тодорхойлогдсон байдаг. FIRMA-ийн сургалтын орчинд суралцаж буй
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оюутнууд эдгээр ур чадварыг олон харилцагч, R&D төслүүдэд идэвхитэй оролцож
эдгээр чадварыг эзэмшдэг.
Ялгаатай их дээд сургуулиудын олон үндэстэн болон олон талт мэдлэг бүхий
багууд төслийн зорилгыг биелүүлэхдээ шинэлэг санаачлагатай ажиллаж,
өөрчлөлтийн үйл явцыг амжилттай хөгжүүлж, харилцагчын туршилтаар чадамжаа
нэмэгдүүлдэг. Энэ хандлага нь хувь хүний ба мэргэжлийн ур чадвар ба шинж
чанарыг гүнзгийрүүлээд зогсохгүй, багаар ажиллах чадвар, хамтын ажиллагааг
харилцан ойлголцоход оршино. Түүнчлэн их дээд сургууль ба үйлдвэрлэлийн
хамтын ажиллагаа нь шинэ ойлголтыг төрүүлж, сүлжээ үүсгэхэд дэмжлэг болсноор
үндэсний төдийгүй олон улсын жишигт хүрсэн шинэ, ирээдүйтэй хамтарсан
хөрөнгө оруулалтыг бий болгодог.
ТҮЛХҮҮР ҮГ
R&D learning environment, CDIO, ICT, Project-based learning, Standards: 3, 6, 7, 8
ТАНИЛЦУУЛГА
МХХТ-ийн техникийн шийдэл, харилцагчын шаардлагууд хурдацтай өөрчлөгдөж
байна. Ялангуяа жижиг компаниудын хувьд тэдний бизнесийн цөм нь салбарын
гадна талд оршиж байвал МХХТ-ийн хегжлийн нөөц хомсдолтой байж болох юм.
Их дээд сургууль, институтуудын дундаас хэрэглээний шинжлэх ухааны
сургуулиуд ажлын байрны хурдацтай өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг хангахын тулд
ихээхэн дарамттай тулгарч байна (Penttilä, Kairisto-Mertanen, Putkonen & Lehto
2013, 11). Сургалтын хөтөлбөрүүд нь эдийн засгийн өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг
хангахад ихэвчлэн удаашралтай байдаг бөгөөд маргаашийн карьерийг урьдчилан
тооцоолоогүй байна. Тиймээс боловсрол нь хоцрогдож хуучирсан мэдээллийн
хэсгүүдэд чиглэгдэх ёсгүй харин хөрвөх чадвар бүхий мэргэжлийн мэдлэгийг
эзэмшүүлэх хэрэгтэй байна. (Kumpula 2014, 10). Оюутнууд бизнесийн орчинд өөр
өөр мэргэжлийн ур чадвар олгох онолын мэдлэгийг суралцах үедээ илүү
системтэй нарийн нягт ажиллаж байсан (Mejtoft 2016, 689).
Мөн дээд боловсролын шинэ санхүүжилтийн загвар нь үйл ажиллагааны үр ашгийг
дээшлүүлэх, гаралтанд-чиглэсэн хандлагыг бэхжүүлэх, гадны санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэхэд түлхэц болдог. Компаниудад харилцагчдад чиглэсэн үйлчилгээг
хөгжүүлж санал болгосноор эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг
гүнзгийрүүлж байна.
CDIO Санаачлагад инженерийн боловсролын ерөнхий зорилгуудыг тодорхойлсон
байдаг. Үүнд: 1) Техникийн гүнзгий мэдлэгийг гарамгай эзэмшүүлэх, 2)Шинэ
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бүтээгдэхүүн, системийг бий болгох, ажиллуулах, 3) Судалгааны ба технологийн
хөгжлийн нийгэм дэх ач холбогдол болон стратегийн үр нөлөөг ойлгох (CDIO,
2010). Эцсийн зорилго нь оюутнууд хөдөлмөрийн насныханд тавигдах шаардлагад
нийцэх чадамжийг олж авснаар мэргэжлээрээ амжилттай ажиллан карьераа өсгөх
боломжыг олгодог. (Roslöf 2016, 425)
FIRMA нь компаний нэгэн адил ажилладаг оюутан-төвтэй сургалтын орчин юм.
TUAS-ын дотоод хэрэглэгчид болон компаниуд, сан зэрэг гадаад хэрэглэгчдэд
зориулсан МТ-ийн үйлчилгээ ба хөгжүүлэлтийн төслүүдийг санал болгож байна.
Оюутнууд харилцагчдын өгсөн практик сорилтуудыг даван туулахын тулд онолын
мэдлэгийг ашигладаг. Гол санаа нь "хүн бүр ямар нэгэн зүйлийг сурах, хүн бүр
ямар нэгэн зүйлээс ашиг тус хүртэх" гэсэн санаа юм.
Их сургуулиуд байнгын өөрчлөгдөж байдаг үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангаж,
оюутнууд ажлын байранд шаардлагатай өрсөлдөх чадамжыг өсгөж байна. Мөн
SME-ийн дэмжлэгтэйгээр технологийг илүү үр ашигтай хэрэглээний сургалт хийх
замаар ирээдүйд илүү сайн ажиллах хүчийг гаргахын тулд МХХТ-ийн үйлчилгээ
үзүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна. Энэ өгүүлэл нь дээд боловсролын CDIO
ур чадваруудыг төсөлд-суурилсан сургалтанд нэгтгэсэн кейс туршлага дээр
төвлөрөх юм. Эхлээд FIRMA-д ашигласан аргачлалуудыг танилцуулах болно.
Түүний дараа FIRMA-н үйл ажиллагаа, үүргийг тодорхойлсон бөгөөд гаднаас
санхүүжүүлсэн R&D төслүүдийг танилцуулна. Эцэст нь өнгөрсөн болон одоогийн
үйл ажиллагаануудын туршлагыг хэлэлцэж, ирээдүйн хөгжлийн санаануудыг
танилцуулах болно.
CDIO БА ИННОВАЦИЙН ЗААХ АРГА ЗҮЙ
Финландын хэрэглэж байгаа их дээд сургуулиудын нэг зорилго нь суралцахын
тулд суралцах юм. Оюутнууд хамтдаа суралцах чадвартай байх, мөн мэдлэгийг
багаараа хуваалцах чадвартай байх ёстой. Тэд өөрсдийн үйл ажиллагааг
төлөвлөх, зохион байгуулах, хөгжүүлэх талаар суралцах хэрэгтэй байдаг (Рослоф
ба Туои 2012, 89). FIRMA-ийн сургалтын орчинд CDIO аргууд ба инновацийн заах
арга зүйг ашиглан заах арга зүйн зорилтуудыг биелүүлнэ.
Инновацийн заах арга зүй нь суралцагсдад өөрсдийнхөө суралцах үйл
ажиллагаанд идэвхитэй, хариуцлагатай үүрэг гүйцэтгэхэд идэвхжүүлдэг заах арга
зүй юм. Инновацийн заах арга зүй нь ажлын талбарын талаарх болон нийгмийн
хүрээг хамарсан боловсролын байгууллага болон оюутнууд хоорондын харилцан
ойлголцол гэж үзэж болно. Багш, сурагчдын хоорондох харилцан ажиллах аргууд
нь суралцах үндэс суурь болж, улмаар инновацийн чадамжийг хөгжүүлдэг.
Компаниудтай ажиллахдаа интуитив болон санаанд оромгүй байдлаар тухайлсан
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мэдлэгийг дамжуулдаг. Эдгээр сургалтын хэлбэрийн жишээ нь харилцагчидтай
хамтарч ажиллах үеэр соёын ялгаанаас хуримтлуулсан туршлага байж болох юм.
(Penttilä et al. 2013, 17-18). R&D төслийн баг нь олон үндэстэний болон олон
салбарыг хамарсан мэдлэг бүхий багуудаас бүрддэг. Туршилтын багийн гишүүд
ихэнх тохиолдолд компанийн туршлага ба хэмжээнээс хамаараад олон янзын
хэлбэртэй байна. Ингэснээр intuitive and tacit learning нь тохиолдол бүрт харилцан
адилгүй байдаг бөгөөд үр дүн, суралцах үр дүн нь багийн гишүүдийн хамтын
ажиллагаа, баг болон харилцагч хоёрын хамтын ажиллагаа зэргээс хамаарна.
CDIO Санаачлага нь инженерийн боловсролын ерөнхий зорилгыг тодорхойлсон
байна. Гэсэн хэдий ч CDIO зарчмуудыг ашиглах нь зөвхөн суралцахуйн үр дүнг
төдийгүй RDI-ийн үйл ажиллагаануудад (Luimula, Suominen, Roslöf, Pieskä &
Lehtiniemi 2016, 219) нөлөөлж байдаг. CDIO-ийн 12 стандарт нь (CDIO стандарт
v2.0, 2010) CDIO хөтөлбөрүүдийн онцлог шинжүүдийг тайлбарласан байдаг.
Гадаад санхүүжилттэй R&D төслүүд болон стандартад нийцсэн харилцагчдын
гүнзгий хамтын ажиллагааг нэгтгэж насан туршын бололвсрол олгодог.
3. "Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр" -ийн зорилго нь сурагчдын суралцах туршлагын
нэгэн адил хувь хүний болон хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадварыг
эзэмших, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, системийг бий болгох ур чадварыг
эзэмшүүлэхэд оршдог. Стандарт 6 буюу "Инженерийн урлан" нь биетээр бүтээх ба
бодит орчинд ажиллахын ач холбогдлыг илүү тодотгож өгдөг.
4. FIRMA-ийн оффис нь FIRMA "ажилчид" -ын ажлын байранд зориулан
ярилцлагын булан болон жижигхэн гал тогоогоор тоноглогдсон байна . Энэ
оффис нь бусад оюутнуудтай сургалт, сүлжээг байгуулах боломжийг олгодог.
Стандарт 7 буюу "Нийлмэл сургалтын арга туршлага" нь онолын мэдлэгийг олж
авах, түүнчлэн хувь хүний болон хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар,
бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, системийн бүтцийн ур чадварыг эзэмшихэд
чиглэдэг. Харилцагчын туршилтыг хэрэгжүүлж эхэлснээр онолын мэдлэгийг нэгэн
зэрэг суралцах үр дүнтэй байна. Стандарт 8 буюу "Идэвхтэй сургалт" нь оюуэныг
сэтгэн бодох, асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд шууд оролцуулдаг. FIRMA
нь компанийхтай ижил төстэй сургалтын орчин юм. Төсөлд суурилсан сургалтын
гар нь байгаль орчны сургалтын арга юм. FIRMA бол компани шиг тэднийг өөрийн
сурах арга барилаа олж авахад нь идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэх таатай сургалтын
орчин юм. Харилцагчынийн туршилт дээр ажиллах явцдаа оюутнууд зөвхөн
техникийн чадамжаар зогсохгүй нйгмийн ба төсөлд суурилсан чадамыжид
суралцана. Ирээдүйн шинэ үеийн инженерүүдээс хүсэн хүлээдэг төгсөгчдийн,
үйлдвэрлэлийн болон академик түвшний мэдлэг, ур чадваруудын багц CDIO
сургалтын хөтөлбөрт нэгтгэн харуулсан.
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Анхан шатны мэдлэг, ур чадварын ба хандлагын багцууд нь 4 үндсэн хэсэгт
хуваагддаг. Үүнд: 1. Онолын мэдлэг ба учир шалтгаан, 2. Хувь хүн ба мэргэжлийн
ур чадвар, 3. Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар, 4. Сэтгэн бодох,
загварчлах, ба байгууллага, нийгэм болон хүрээлэн бу орчин дахь системийг
ажиллуулах. Эхний ангиллын хувьд иненерийн ба ахисан түвшний инженерийн
арга зүй, хэрэглүүрүүдийн математик ба шинжлэх ухааны суурь, цөм мэдлэгийг
багтаан үздэг. Хоёр дахь ангилал нь аналитик учир шалтгаан ба асуудал
шийдвэрлэх, шинэ мэдлэг илрүүлэх, системийн сэтгэлгээ, хандлага, суралцах, ёс
зүй, эрх тэгш байдал, бусад үүрэг хариуцлага зэргийг багтаадаг.Гурав дахь
ангилал нь багийн ажил багийн ажиллагаа, харилцаа ба гадаад хэл дээр
харилцах чадюар зэргийг багтаана. Дөрөвдүгээр ангилалд гадаад, нийгмийн
болон хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, байгууллагаба бизнесийн орчин
нөхцөл, дизайн, хэрэгжүүлэлт, үйл ажиллагааг багтаана. (Crawley, Malmqvist, Лукас
& Brodeur 2011).
FIRMA- ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
FIRMA нь их сургуулийн дотоод болон гадаад харилцагчдын аль алинд нь
хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэгч компанийн зарчмаар ажилладаг сургалтын
орчин юм. Харилцагчдын ихэнх нь жижиг буюу дунд хэмжээний компаниуд байна.
Нийтлэг даалгавар нь вэбсайт дизайн, бага хэмжээст мэдээллийн баазын
хэрэглээнүүд, эцсийн хэрэглэгчдэд зориулсан сургалтууд байдаг. (Roslöf 2016,
425). Үйл ажиллагаа нь дөрвөн өөр нэгжээс бүрддэг. Үүнд: гаднаас санхүүжүүлсэн
төслүүд, хэрэглэгчийн төслүүд, сисадмин болон туслах талбарбагтана. FIRMA нь
TUAS-н гаднаас санхүүждэг R&D төслүүдэд идэвхитэй оролцдог. Сисадмин нэгжид
FIRMA-ийн сүлжээ, програм хангамж болон техник хангамаарна. Туслах талбар нь
хоёр хэсэгт хуваагдана: гадаад туслах талбар нь гадаад харилцагчдад үйлчилгээ
үзүүлдэг бол дотоод туслах талбар нь оюутнууд болон TUAS-ийн албан хаагчдад
үйлёилгээүзүүлнэ. FIRMA-ийн нэгжүүдийг Диаграм 1-д үзүүлэв. Энэ өгүүлэл нь
гадаад санхүүжилттэй R&D төслүүд болон FIRMA-ийн харилцагчийн төслүүд дээр
төвлөрнө.
FIRMA нь 2015 онд TUAS -ийн МХХТ-ийн төслийн сургалтын орчныг нэтггэх үед
бий болсон. Өмнө нь дөрвөн өөр сургалтын орчин байсанв Үүнд: "Финляндын
Боловсролыг дэмжих төв", "Финландын Сүлжээг дэмжих төв", "МХХТ-портти",
"Иргэдэд туслах төв" юм. TUAS-ийн МХХТ-ийн сургалтын орчныг нэгтгэх эцсийн
зорилго нь сургалтын орчны үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үйл явцыг стандартчилах,
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх явдал байсан юм.Сургалтын орчны шилдэг туршлага
болгоныг FIRMA дээр практикаар хэрэгжүүлсэн. Дээд боловсролын сургалтын
орчныг хөгжүүлэхэд нэг анхаарах зүйл нь сургалтын орчин бүс нутгийн
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мэдээллийн технологийн компаниудтай өрсөлдөхгүй байх явдал юм. Жишээлбэл
ихэнх тохиолдолд харилцагчийн төслийн хуваарь нь мэдээллийн технологийн
компаниудын захиалгатай харьцуулахад илүү урт хугацаатай байдаг. Оюутнууд
мэргэжилтнүүд биш учраас суралцахад зарцуулах цагийг тооцож үзэх хэрэгтэй.

Диаграм 1. FIRMA-ийн үйл ажиллагааны талбарууд
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Диаграм 2. FIRMA-ийн үүрэг

FIRMA нь оюутнуудаас бүрддэг дотоод байгууллагатай байна. CEO Оюутан нь
ерөнхий удирдлага, ажиллагсад болон борлуулалтын үйл ажиллагааг хариуцдаг.
Үүний зэрэгцээ FIRMA-ийн харилцагчид вэб хөгжүүлэлт, тоглоомын технологи,
маркетинг, харилцаа холбоо, техникийн дэмжлэг болон туслах талбар зэрэгт
хуваагддаг. Нэг оюутны төслийн менежер нь үйл ажиллагаа бүрийг хариуцна. Нэг
төслийн менежер оюутан даалгаврууд зохицуулагч бөгөөд хэрэглэгчидтэй
харилцана. Бусад оюутнууд өөрсдийн сонирхол, чадамжаас хамааран нэг ба хоёр
үйл ажиллагаанд оролцоно. FIRMA-ийн үйл ажиллагааны хэлбэрийг Диаграм 2-т
үзүүлэв.Оюутнууд нь МХХТ-ийн үйлчилгээ ба төслийн хичээл эсвэл сургалтын
орчинд ажилд орох зэргээр FIRMA-д хандаж болно. Удиртгалхичээл нь Microsoft
Technology Associate шалгалт, Орон нутгийн компанийн танилцуулга, FIRMA-д
хийгдсэн төслийн ажилд 5удаа оролцсоноор ECTS-ийн 15 кредит тооцогдоно.
Сургалтын орчинд ажилд ороход оюутнууд ямар нэг жижиг компанид ажилд
орохтой адил хөнгөн шалгууртай үйл явцаар хүсэлт гаргадаг.(Roslöf 2016, 427).
FIRMA-д хийгдсэн ажлууд нь сургалтын хөтөлбөрт нэгтэгдэж ордог бөгөөд эдгээр
нь удиртгал хичээлийн кредит, ажил эрхлэлт, десертаци эсвэл хичээлийн агуулга
нь харилцагчын төслийн агуулга зорилготой төстэй байвал тусдаа зөвшөөрөгдсөн
хичээлүүдийг судалснаар кредитээ өсгөдөг. Үүнээс гадна FIRMA-д мэргэжлийн
дэвшилтэт судалгааг хийж болно.
Өргөдөл гаргагч нь FIRMA-д ажиллахаар болсон тохиолдолд оюутан төслийн
туршид нэг эсвэл хэд хэдэн төсөл басудалгааны даалгавар дээр үргэлжлүүлэн
ажиллах боломжтой. Хэрэглэгчийн хүсэлт болон төслүүд нь урьдчилан
тодорхойлсон процессуудыг ашиглан хийгддэг. Хэрэглэгчид нь төслийн
төлөвлөлтийн анхны хувилбарыг төслийн зардлын адил маш сайн санал болгоно.
Төслүүдийн ихэнх нь үнийн шошготой байх ба төслийг амжилттай хүргэсний дараа
үйлчлүүлэгчид TUAS -д тохирох төлбөрийг төлнө гэсэн үг юм. Хэрэглэгчийн
төслүүдийн орлого нь сургалтын зарим зардлыг нөхөхөд ашигладаг ба сургалтын
орчны програм хангамж, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтэнд хэрэглэгддэг. Ихэнх
оюутнууд төслийн оффист ажиллаж кредит цуглуулдаг. Гэсэн хэдий ч, ахлах
курсын оюутнуудын зарим нь (жишээлбэл, оюутан CEO) оюутны туслах үүрэгт
ногдох долоо хоног бүр цалинждаг хязгаартай цагийг авч болно. (Roslöf 2016, 427)
TUAS -ийн ажилтнууд шаардлагатай үед сурагчдад зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх,
харилцагчтайгаа ярилцаж дэмжлэг үзүүлэхээс гадна төслийн явцад суралцах
зорилгоо биелүүлж чадаж байгаа эсхэд санаа тавьдаг. Одоогийн байдлаар гурван
ажилтантай: Ажилтан төслийн менежер, хариуцсан багш, техникийн зөвлөхтэй.
Ажилтан төслийн менежер нь FIRMA болон түүний үйл ажиллагааг ерөнхийд нь
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хариуцна. Түүнчлэн харилцагчын хэлэлцээрт оролцож, төслийн зорилго, үнийн
түвшин, албан ёсны гэрээ хэлцлийг тодорхойлоход тусалдаг. Хариуцсан багш нь
суралцах
үйл
явцыг
анхаарч,
төслүүдийн
болон
оюутнуудын
суралцахуйнзорилтуудыг тодорхойлдог.Үүнээс гадна хариуцсан багш оюутны
үнэлгээний кредитийн хэмжээг тодорхойлж өгдөг. Техникийн зөвлөхүүд оюутнууд
өөрсдөө шийдэхэд хүндрэлтэй инженерчлэлийн ажлыг гүйцэтгэхэд зөвөлдөг.
(Roslöf 2016, 429)

Зураг 1. FIRMA-ийн сургалтын орчин
ГАДНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ R&D ТӨСЛҮҮД
Төсөлд суурилсан сургалтын арга нь техникийн чадамжийг гүнзгийрүүлэх төдийгүй
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх шинэлэг санаачлагыг бий болгодог. Үүнээс
гадна их дээд сургууль ба үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаа нь шинэ ойлголтыг
төрүүлж, сүлжээ үүсгэхэд дэмжлэг болсноор үндэсний төдийгүй олон улсын
жишигт хүрсэн шинэ, ирээдүйтэй хамтарсан үйлдвэрлэлийг бий болгоно.
Одоогийн байдлаар FIRMA нь "SparkUp Gateway", "Inside the Box", "Hot Potato",
"TRY OUT!", "Growth for Stages and Workshops" гэсэн таван өөр төслүүдэд оролцож
байна.
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"SparkUp Gateway" төслийн гол зорилго нь өрсөлдөх чадвар, хөгжлийг дээшлүүлэх,
олон улсад өрсөлдөхүйц болгох, Финляндын Баруун өмнөд хэсгийн ЖДҮ-ийн олон
улсын байр суурийг өсгөх, Туркугийн бүсийн бизнесийн үйлчилгээ, бизнесийн
орчныг бэхжүүлэх, өргөжүүлэхэд оршино. SparkUp нь дээд боловсролыг хөжүүлэх
замаар оюутны хамтын ажиллагааны нөөц бололцоог бий болгодог.
Зорилго 1. Ажил олгогч, ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан олон тооны оюутны төслийг
хэрэгүүлэх, 2. Сонгосон сэдвээр дээд боловсролтой оюутнуудын олон талт мэдлэг
чадварыг бий болгох, 3. Дээд боловсролын институциуд дахь оюутны хамтын
ажиллагааны үйл явцыг боловсронгуй болгох, 4. Шинэ үйлдвэрлэл бизнесийн
хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц оюутны хамтын ажиллагааны хэлбэрүүд, 5.
Оюутанд чиглэсэн аж ахуй эрхлэх, бизнесийн нэгдмэл байдлыг бий болгох,
оюутнуудад чиглэсэн төслүүдээс бизнесийн хөгжлийн үйлчилгээнд чиглүүлэх,
улмаар оюутны интерпренёршип бизнесийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах. Төсөл
нь Туркийн Их Сургуулийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Турку Их
Сургууль, Туркугийн Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн ХХК, Хумакын Хэрэглээний
Шинжлэх Ухааны Их Сургуультай хамтран хийгдэж байна. Төсөл нь Европын
Бүсийн Хөгжлийн Сангаас санхүүждэг. Firma-ийн оюутнууд TUAS-ийн бусад
оюутнууд болон бусад их сургуулиудын оюутнуудтай хэд хэдэн харилцагчийн
туршилтын төслүүдэд оролцох замаар энэ төслийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй
оролцож байна. Олон улсын болон олон салбарыг хамарсан төслүүд дээр ажиллах
нь ялангуяа хамтын ажиллагааны болон хэлний ур чадварыг улам бүр бэхжүүлдэг.
"Хайрцагны дотор" төсөл (2016-2018) нь компаний доторхи бизнесийн цөмд ордог
бөгөөд дижитал хэрэглээг бий болгож, компаний нөхцөл байдалд тохирох сайн
нөлөө үзүүлдэг. Нөхцөл байдалд мэдрэмжтэй ханддаг компани нь амжилттай, үр
дүнтэй төсөл хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тоон үсрэлт, хөгжүүлэлтийн төсөл ба
өөрчлөлтийн үйл явцыг хэрэгжүүлж чадна. Эдгээр үйл ажиллагааны үндэс нь
мэргэшсэн, туршлагатай ажилтнууд бөгөөд энэ нь бизнес ба ажлыг урагшлуудаг.
Санал болгож буй хөгжлийн саналууд нь ажлын дадал, шинэ ажлын арга барил,
ажиллах ба удирдах шинэ арга замуудыг агуулж байдаг. Эдгээр тоон үзэл санаа
болон хөгжлийн арга барил нь компаниудад ялангуяа мэдлэгийг бий болгоход
тусалдаг. Үр дүнгүүд ба дижитал тоон технологийг нэвтрүүлэх шинэ арга барил нь
ажилчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг
дээшлүүлэхэд тусалдаг. Төслийн үр дүн нь 40 харилцагчийн туршилтын төсөл дээр
хэрэгжүүлсэн шинэ тоон технологид суурилсан уйлчилгээ юм. Эдгээр туршилтын
төслүүдийн үр дүнг 4 семинарт 160 ЖДҮйлдвэрлэгчдэд танилцуулдаг. Төслийг
Турку Их Сургуулийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Турку Их
Сургууль, түнш их сургуулиуд, компаниуд, болон Европын Нийгмийн Сантай
хамтран хэрэгжүүлж байна. FIRMA дахь оюутнууд эдгээр харилцагчдын төсөл дээр
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ажилласнаар, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төслийн график зар сурталчилгаа,
товхимлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд тусалдаг. Түүнчлэн төсөл дээр ажилласнаар
компаниудын ажлын явцын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болж, хэрхэн илүү үр
дүнтэй ажиллах ба тоон шийдэл нь компанийн ажил үйлчилгээг сайжруулахад
хэрхэн туслах талаар санааг гаргаж байдаг. Харилцагчтайгаа нягт холбоотой
ажиллах нь МТ-ийн үүрэг ролийг илүү сайн ойлгоход оюутнуудад тусална.
"Халуун төмс" төсөл (2017-2018) нь ЖДҮ-ийн өвөрмөц хэрэгцээг хангахуйц
хөгжүүлэлтийг дэмжих үйлчилгээг бий болгож, ЖДҮ-ийн дасан зохицох чадавхитай
агуулгаараа нийцэх хөшүүрэг болж байгаа юм. Хөшүүргүүд нь тоон хэлбэрт,
оруулах (суралцах, сургалт, ажлын дарааллыг багтаасан байна), тоглоом
хөгжүүлэлт (суралцах, сургалт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж) ба мэдлэгийн
менежмент (ажлын байрны бүтээмж, эрүүл мэндтэй холбоотой менежментийн
арга, объектууд багтана) юм. Эдгээр өргөн хүрээтэй туршилтуудын зорилго нь
туршилтад чиглэсэн хамтын үйл ажиллагааг хөгжүүлж буй компаниудын ажилтнууд
ба удирдлагыг урамшуулан идэвхжүүлэх юм.
Халуун төмс төслийн хүрээнд Турку Их Сургуулийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны
Сургуулийн, Турку Их Сургууль, Финландын үндэсний компаниудтай хамтран үйл
ажиллагаагаа явуулдаг 50 харилцагчын туршитын төслийг хийх болно. Төслийг
түнш их сургуулиуд, компаниуд, Европын Нийгмийн Сан санхүүжүүлдэг. FIRMA-ийн
оюутнууд төслийн даалгавартхамаарах үйл ажиллагаануудад ороцохоос гадна 200
харилцагч компанийн гурван тэмпэглэлт үйл ажиллагааг зохион байгуулахад
идэвхтэй оролцдог. Зураг 3 дээр FIRMA-ийн оюутнууд харилцагчтайгаа уулзахад
бэлэн болсон байгаа байдал.
TRY OUT! -Төслийн эргэлтэт эдийн засагтай, цэвэр технологийн системд
зориулсан инновацийн платформыг бий болгоно. Туршилт, хамтын ажиллагааны
үндсэн дээр платформ үүсэх бөгөөд энэ нь шинэ төрлийн бизнесийн загварууд,
салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, эргэлтэт эдийн засгийн туршилт хийх
боломжтой болно.Хамгийн чичиргээтэй загварыг ашиглах бөгөөд зах зээлд
гаргана. Төсөл нь эргэлтэт эдийн засгийн салбар дахь интепренёршип инновацийн
үйл ажиллагаа ба бизнес эрхлэлтийг дэмждэг би болгодог.
Инновацийн платформ нь оролцогчкомпаниудад өөрсдийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээгээ мэргэжилтнүүд, хэрэглэгчдийн нийгэмлэгүүд болон олон талт мэдлэг
бүхий компаниудын дэмжлэгтэйгээр туршилтын төслүүдээр дамжуулан таниулах
боломжийг олгодог. Уг платформ нь туршилтаар бэлэн бүтээгдэхүүнийг зах зээл
дээр туршиж, бүхэл бүтэн хөгжлийн циклийг бий болгоно.
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Инновацийн платформ нь оролцогчид, судлаачид, сургуулиудад шинэ ойлголт, арга
барил, шинийг санаачлагыг хуваалцах боломжийг олгодог. Тиймээс энэ төсөл нь
нээлттэй сэтгэн бодож туршилтыг дэмждэг, алдаа гаргахад хурдан, суралцах арга
барилыг дэмждэг араг барил бүхий төсөл юм. TRY OUT! -Турку Их Сургуулийн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Турку Их Сургууль, Хельсинкийн Их
Сургууль, Демо Хельсинки нартай хамтран ажиллажэнэхүү төслийг дуусгаад
байна. Төслийг түншүүд болон Европын Бүсийн Хөгжлийн Сан санхүүжүүлдэг.
FIRMA-ийн оюутнууд энэ төсөлд нэгдэсэнээр тоон платформд зориулж
шаардлагатай үр дүнд шинжилгээ хийсний үндсэн дээр компаниуд болон бусад
хэрэглэгчидэд бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаандаа илүүдэл материалаа дахин
ашиглах, хуваалцах өөр компанийг хайж байдаг.
“Stages and Workshops for Growth” төсөл (2016-2018) Туркугийн Технологийн Их
Сургууль, Тампер хот, Тампены их сургуулийн хэрэглээний шинжлэх ухаан,
Хельсинки Меполиний их сургууль, Турку их сургууль, Туркугийн шинжлэх ухаан
Парк ХХК нрын хамтарсан төслийн зорилго нь компаниуд, оюутнууд, туршлагатай,
чадварлаг ажил хайгчдад зориулсан шинэ арга барилыг турших явдал юм. Орон
нутгийн бизнесийн өсөлтөнд тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд
идэвхижүүлсэн, эрчимжүүлсэн ажлын хэсгийг бий болгож байна. Төслийн үр дүнд
ажил хайж буй хүмүүст ажлын байр бий болдог. TUAS компани нь компанийн
хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн инновацийн семинарыг зохион байгуулдаг. Төслийг
түншүүд болон Европын Бүсийн Хөгжлийн Сан санхүүжүүлнэ. TUAS-ийн оюутнууд
семинарт идэвхтэй оролцдог. FIRMA-ийн оюутнууд энэ семинар танилцуулагуудад
оролцсоноор ажлын байрны талаар илүү их мэдлэг мэдээлэл олж авдаг.
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ДҮГНЭЛТ
Энэ өгүүлэлд CDIO-ийн ур чадварыг дээд боловсрол дахь тєсєлд суурилсан
сургалтад нэгтгэх талаар хэлэлцсэн. FIRMA-ийн Оюутан төвтэй МХХТ-ийн төслийн
алба нь одоогийн байдлаар 2 жил ажиллаж байгаа бөгөөд амжилтай туршлага
хуримтлуулж байна. Сурагчдын оролцоо нь тэдний суралцах, урам зориг, ирээдүйн
ажил мэргэжлийн хэтийн төлөвийг сайжруулсаар байна. Ялангуяа гадны
санхүүжилтээр хийгдэж буй судалгаа шинжилгээний төслүүдийг ихэвчлэн
сургалтын орчинд оруулах нь академи-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх сайн талтай байна. Үүнээс гадна TUAS болон бусад их сургуулиудтай
мөн хамтран ажилласаар байна.
TUAS МХХТ-ийг сургалтын орчинтой хослуулах эцсийн зорилго нь сургалтын
орчны гүйцэтгэлийг дээшлүүлэх, үйл явцыг стандартчилах, үйл ажиллагааг
өргөжүүлэх явдал юм. МХХТ-порттигаас бусад гаднаас санхүүжсэн R&D төслийг
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хэрэгжүүлж чадсан. Одоогийн байдлаар гаднаас санхүүждэг R&D төслүүдийн
таван өөр төсөл болон FIRMA-ийн хэрэглэгчийн төслүүд хэрэгжиж байна.
Гадаадын санхүүжилттэй төслүүдийн FIRMA болон харилцагчийн туршилтынба
энгийн хэрэглэгчийн төслүүдийн хоорондох ялгаа нь (SparkUp Gateway, Inside the
Box гэх мэт) ихэнх тохиолдолд харилцагчийн туршилтынтөсөл нь өргөн цар
хүрээтэй, олон салбарыг хамарсан бөгөөд TUAS-ийн ажилтнуудтай болон бусад их
сургуулиудтай нягт хамтран ажилладаг. FIRMA-ийн хэрэглэгчийн төслүүдэд
компаниудад жишээ нь вэбсайт эсвэл Microsoft Excel сургалтыг захиалж болно.
FIRMA-ийн оюутнууд уг төслийг зөвшөөрсөн бөгөөд төсөл бэлэн болсон байна.
Ихэвчлэн гаднын санхүүжилттэй төслүүдийн харилцагчийн туршилт төслийн
хамрах хүрээ өргөн байдаг. Жишээ нь, төслийн санаа нь компанийг тоон хэлбэрт
оруулахад тохиромжтой шийдлийг боловсруулан хэрэгжүүлж болох юм.
Харилцагчийн туршилт эдгээр төрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд
компаний зорилго, хэрэгцээ, үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн,
үйлчлүүлэгчдийн талаархи гүн гүнзгий ойлголтыг төслийн эхэн үед биелүүлэх
ёстой байдаг. Үүнийг TUAS-ийн ажилтнуудтай хамтран хийж байна. FIRMA-д
суралцаж буй оюутнууд урт хугацааны туршид суралцаж FIRMA-ийн хэрэглэгчийн
төслүүд дээр ажиллаж, гаднаас санхүүжүүлсэн Харилцагчийн туршилт төслүүд
дээр ажиллана. Инновацийн арга зүйн арга, CDIO стандартууд нь гаднаас
санхүүжсэн R&D төслүүдэд дасан зохицоход харьцангуй хялбар бөгөөд ялангуяа
R&D төслийн хүрээнд өндөр эрэлт хэрэгцээтэй Харилцагчийн туршилтанд дасан
зохицоход хялбар байдаг. 7. "Нийлмэл сургалтын туршлага" -ын дагуу багш нар
инженерчлэлийн онолын мэдлэгийг инженерийн практикт хэрэглэхэд тусалж,
инженерийн мэргэжлийн шаардлагыг хангахад илүү сайн бэлтгэх чадвартай болгох
боломжтой юм. Гаднаас санхүүжүүлсэн R&D төслүүдийн харилцагчийн туршилтыг
өндөр үнэлдэг төслүүд нь сургалтын нэгдсэн туршлагыг сурагчиддаа хүргэх таатай
орчин юм.FIRMA-ийн оюутнуудын санал бодол үүн дээр эерэг байна.
Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадварын хүрээнд өөрсдийнхөө ур чадварын
багцын талаархи ойлголтоо улам бэхжүүлж, аналитик шалтгаан болон асуудлыг
шийдвэрлэх нь илүү зорилтод чиглэж чадна. Үүнээс гадна, ирээдүйд оюутнуудын
төвлөрөхийг хүсч байгаа мэдээллийн технологийн дэд салбар нь илүү сайжүирч
байна. Теслүүдийн ур дүнд онол, дадлага хоёрын хоорондын уялдаа холбоог сайн
ойлгосноор суралцагсад бие биенээ урамшуулдаг. Төслийн үеэр харилцааны ур
чадвар, ялангуяа багаар ажиллах, харилцааны тал дээр ажиллаж байна.
Харилцагчтай болон бусад багийн гишүүдтэй харилцах чадвар нь төсөлд чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг. Өөрөөр хэлбэл, салбар нь ирээдүйн ажиллах хүчийг зөвхөн
техникийн чадамжтай байхыг шаарддаггүй, гэхдээ ирээдүйн инженерүүд ирээдүйд
олон ургальч, олон улсын багуудад ажиллах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд
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нийгмийн ур чадвартай байх ёстой. Эдгээр олон янзын ур чадварыг орчны нөхцөлд
нэгтгэх нь ирээдүйн инженерүүдийн ажлын үр дүнг хангах болно. Үүнээс гадна
оюутнууд төгссөний дараа ажил дээр гарах үедээ хугацаандаа илүү мэргэжлийн
түвшиндхшрсэн байна гэдэгтээ итгэлтэй байдаг.
Мэдээжийн хэрэг сургалтын орчны үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд хөгжүүлэх
хэгтэй санаанууд байна. Өнөө үед оюутнууд FIRMA-д нэгдэн орохын зэрэгцээ
МХХТ-ийн үйлчилгээ, Төслийн хичээл эсвэл FIRMA-д ажилд орохоор хүсэлт
гаргасаар байна.FIRMA-дажиллаж байгаа овутнууддын ихэнх нь нэг ба хоёр дугаар
курсын оюутнууд байдаг. Суралцах шатандаа явж байгаа оюутнуудын бүлэг нь маш
бага байдаг. Энэ нь ахлах курын сурагчдад FIRMA-д ажиллаж буй бүх залуустай
мэдлэгээ хуваалцах хангалттай хэмжээнд биш юм. Цаашдын зорилго бол ахлах
курсын багийг өргөжүүлэхийн тулд бага, курсын ангийн сурагчдын мэдлэгийг
хуваалцах, нийгмийн сургалт, харилцан үйлчлэл нь илүү идэвхтэй, үр өгөөжтэй
байх явдал юм.
Одоогийн байдлаар сурагчдын санал хүсэлтийг жилд хоёр удаа цуглууж байхаар
зохион байгуулж байна. FIRMA-ийн үйл ажиллагааг гүнзгийрүүлэн үнэлэхэд
чанарын хэмжүүрийг сайтар төлөвлөх хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар оюутнууд
болон үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлт нь ихэвчлэн эерэг байна. FIRMA-д идэвхтэй
суралцаж буй оюутнуудын ихэнх нь орон нутгийн мэдээллийн технологийн
компаниудад аль хэдийн суралцаж байх хугацаандаа эсвэл төгссөнөөс хэдэн
сарын дараа ажилд ордог. Гэсэн хэдий ч одоогоор ажил эрхлэлтийн статистикийн
дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй байна.
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