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Хураангуй: ЕБС-ийн багшийн ажлын байрны нэг үндсэн зорилт нь сургалтын цөм хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх билээ. ЕБС-ийн суурь боловсролын химийн цөм хөтөлбөрийн 9-р ангийн агуулгад холимгийг 

нэрэх нэрлэгийн аргыг хэрэглэн бодисыг ялгаж цэвэрлэх туршилт гүйцэтгэхтэй холбоотой суралцахуйн 

зорилт томьёологдсон байдаг. Гэвч багш цөм хөтөлбөр дэх тухайн суралцахуйн зорилтыг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй нэг асуудал нь ЕБС-ийн лабораторид энгийн нэрлэгийн багаж хангалттай 

биш байдал юм. Багаж ашиглан туршилт гүйцэтгэх нь сурагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтэд чухал үр 

дүнтэй байдаг билээ. Иймд бид багш өөрөө угсарч хэрэглэхэд хялбар, өртөг багатай, ЕБС-ийн сургалтад 

ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн нэрлэгийн багаж угсарч, угсарсан багажны 

найдвартай байдлыг турших туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны ажлын үр дүнд 

үндэслэн бид гарын доорх олдоц сайтай, мөн хаягдал материалыг ашиглан өртөг бага, хэрэглэж буй 

бодис, материалын хувьд аюулгүй байхуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн нэрлэгийн багаж угсарч, 

цаашид ЕБС-ийн химийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгон хөгжүүлснээр дээр дурдсан тулгамдаж буй 

асуудлыг шийдвэрлэх боломж байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 

Түлхүүр үг: Холимгийг ялгаж салгах энгийн нэрлэгийн арга, энгийн нэрлэг явуулах туршилтын багаж, 

туршилтын багажны найдвартай байдал, гарын доорх материал 

1. УДИРТГАЛ 

ЕБС-ийн сургалтын суурь боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2015-2016 оны хичээлийн 

жилээс эхлэн орон даяар хэрэгжиж эхэлсэн ба сургалтын үндсэн баримт бичиг болох сургалтын 

цөм хөтөлбөр нь 2015 онд хэвлэгдэж, 2019 онд дахин сайжруулагдсан байдаг. ЕБС-ийн багшийн 

ажлын байрны нэг үндсэн зорилт нь сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх билээ. 

ЕБС-ийн суурь боловсролын химийн цөм хөтөлбөрийн 9-р ангийн агуулгад холимгийг нэрэх 

нэрлэгийн аргыг хэрэглэн бодисыг ялгаж цэвэрлэхтэй холбоотой “Х9.2а. Нэрэх (хэсэгчилсэн 

нэрлэгийг багтаан), талсжуулах, тохирох уусгагчийг ашиглан цэвэрлэх аргуудыг тодорхойлох” 

гэсэн суралцахуйн зорилт “Х9.2. Туршилтын техник” бүлэгт томьёологдсон байдаг [1]. 

Химийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн үйл ажиллагааны удирдамжид 

“Х9.2. Туршилтын техник” бүлэг дэх практик үйл ажиллагаанууд нь сурагчдын техникийн 

чадваруудыг хөгжүүлэх боломжийг олгох бөгөөд үүнээс илүүтэйгээр туршилтын загварын 

талаарх ойлголтыг хөгжүүлэхэд оршино хэмээн онцолсон байна. Өөрөөр хэлбэл, лабораторид 

түгээмэл хэрэглэгддэг багаж хэрэгсэлтэй танилцах бөгөөд тэдгээрийг ашиглан туршилтын 

хэмжилт хийх аргад, мөн холимгоос химийн бодисыг ялгах, цэвэрлэхэд тохирох уусгагчийг 

ашиглах, шүүх, талсжуулах, нэрэх зэрэг аргуудыг хэрэглэхэд суралцана хэмээжээ. Харин 

“Х9.2а. Нэрэх (хэсэгчилсэн нэрлэгийг багтаан), талсжуулах, тохирох уусгагчийг ашиглан 

цэвэрлэх аргуудыг тодорхойлох” гэсэн суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 

“Энгийн нэрэх төхөөрөмжийг хэрхэн зөв хэрэглэхийг үзүүлнэ”, “Усны буцлах цэгт үндэслэн 

уусмал (бэх, хүнсний будаг, зэсийн сульфатын уусмал)-аас усыг нэрж салгах туршилтыг 

явуулна” гэсэн суралцахуйн үйл ажиллагааг санал болгожээ [2]. 

ЕБС-ийн 9-р ангийн химийн сурах бичгийн агуулгыг судлахад “Химийн бодисын шинж чанар” 

3-р бүлгийн “Холимгийг ялгаж салгах”дэд бүлэгт нэрлэгийн аргатай холбоотой сэдэв агуулга 

тусгагджээ [3]. Ингэхдээ туршилтын багажны бүтэц, нэрлэгийг хэрхэн явуулах тухай 
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тайлбарласан байна. 

Гэвч багш цөм хөтөлбөр дэх холбоотой суралцахуйн зорилт (Х9.2а)-ыг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй нэг асуудал нь ЕБС-ийн лабораторд энгийн нэрлэгийн багаж 

хангалттай биш (бараг л байхгүй), сургалтад ашиглаж болохуйц багажийг угсарч турших 

судалгаа хийгддэггүй байдал юм. Үүнээс улбаалан химийн сургалтын практикт хичээлээр 

энгийн нэрлэгийн аргаар холимгийг ялгаж цэвэрлэх туршилт тавигддаггүй бөгөөд багажны 

бүтэц, ажиллах зарчмыг гүйцэд таньж мэдээгүйгээс сурагчдад нэрлэгийн аргын мөн чанарыг 

ойлгоход, багаж ашиглан туршилт явуулах техникт суралцахад бэрхшээл үүсдэг. 

Иймд бид багш өөрөө угсарч хэрэглэхэд хялбар байхад үндэслэн гарын доорх, хаягдал материал 

ашиглан хямд зардлаар ЕБС-ийн сургалтад ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий 

энгийн нэрлэгийн багаж угсрах зорилго тавьж энэхүү туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн 

болно. Зорилгодоо хүрэхийн тулд үнэ өртөг хямд, угсрахад хялбар байхад үндэслэн туршилтад 

хэрэглэгдэх бодис, материалыг; ЕБСийн сургалтад ашиглагдахуйц байхад үндэслэн угсарсан 

багажны найдвартай байдлыг судлах зүйл болгон сонгон авсан. 

Судалгааг Jean McNiff-ийн санал болгосон үйлийн судалгаа (Action research)-г төлөвлөх арга 

[4]-д үндэслэн дараах загвар (Зураг 1)-ын дагуу явуулсан. 

 
Зураг 1. Судалгааны төлөвлөлтийн загвар 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Үйлийн судалгаа (Action research)-ны арга нь ажлын байран дээр суурилсан мэргэжлийн 

хөгжлийг бий болгодог бөгөөд боловсролын салбарт багшлахуйн хувийн болон мэргэжлийн 

хөгжлийг дээшлүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг судалгааны аргын нэг юм. Үйлийн судалгаагаар 

бүлэг хүмүүс шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг илрүүлж олоод, түүнийг амжилттай шийдэх 

санаачилга гаргах, шаардлагатай бол дараагийн алхмыг үргэлжлүүлэн хийдэг байна. Энэхүү 

аргыг гол үндэслэгчийн нэг нь Kurt Lewin бөгөөд 1946 онд уг судалгааны үндсийг 

боловсруулсан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг [4].  

Бидний хийж буй зүйл (үйл), хийж буй зүйлийнхээ талаар судалж таньж мэдэх (судалгаа) нь 

үйлийн судалгааны гол санааг илэрхийлнэ.  

Энэхүү аргыг боловсролын судалгааны аль ч хүрээнд ашиглах бололцоотойг Lous Cohen, 

Lawrence Manion, Keith Morrison нарын бүтээлээс үзэж болох тухай судлаач Ч.Пүрэвдорж 

өөрийн бүтээл [5]-дээ ишилсэн байна. Үүнд:  

• Ажлын байран дээрх өөрчлөлт шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх 

• Ажил үйлчилгээг сайжруулахад хэрэглэгддэг 

• Багшлах уламжлалт арга зүйг шинээр солих 

• Шинэ арга зүй бүтээх (хичээл) 

• Багшлах арга зүйгээ сайжруулах мониторингийг тасралтгүй хийх 

• Багшлах ур чадварыг сайжруулах 

• Өөрийн ухамсраа дээшлүүлэх, хандлагаа өөрчлөх, үнэт зүйлийг бүрдүүлэх 
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• Сургуулийн удирдлагын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх 

Мөн үйлийн судалгааны мөн чанарыг сайтар ухан ойлгохын тулд аль тохиолдолд үйлийн 

судалгаа мөн эсвэл биш болохыг судлаач асуултаар жишиж харуулсан байна (Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 1. Үйлийн судалгааг асуултаар жишсэн байдал 

Үйлийн судалгаа юу биш вэ? Үйлийн судалгаа юу мөн вэ? 

Ажлын гүйцэтгэл/Багшлахуйдаа санаа 

тавьсан өдөр тутмын ердийн нэг 

сайжруулах үйл ажиллагаа 

Судалгааны асуултын хариултдаа тасралтгүйгээр 

(спираль), алхам алхмаар дараалан дөхдөг цогц 

судалгаа 

Асуудлыг шийдэх Асуудлыг гаргаж тавих 

Бусдын ажлын арга барил, туршлагыг 

судлах 

Өөрийнхөө мэргэжлийн практик үйл ажиллагааг 

өөрөө судлах (ижил үйл ажиллагаа явуулдаг 

бусдын практик үйл ажиллагааг харьцуулан 

судлах замаар)  

Багшлахуйд хэрэглэдэг шинжлэх ухааны 

арга зүй 

Сэтгэхүй, ажил үйлс, хам шинжийг өөрчлөх 

тасралтгүй үйл явц 

Ажил сайжруулах тогтож хэвшсэн бэлэн 

жор 

Нотолгоонд тулгуурласан бүтээлч эргэцүүлэл, 

эрэл хайгуул 

Эх сурвалж: Ч.Пүрэвдорж, Багшлахуйн менежмент, хууд-435, УБ, 2013 [5]. 

Судлаач Jean McNiff нь өөрийн бүтээл [4]-дээ үйлийн судалгаа нь шинэ үйл эсвэл шинэ 

сэтгэлгээнд та хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? гэсэн асуултад илүү тохиромжтой бөгөөд хувь хүн, 

нийгэм, улс төрийн үнэт зүйлийг тодорхойлох, эдгээр үнэт зүйл нь бодит байдал дээр ямар 

байгаа тухай асууж буй бол энэ судалгаа нь үйлийн судалгаа болно. Иймд шийдвэрлэх асуудлын 

хүрээнд өөрийн хийж чадах жижиг зүйлийг ч олж мэдэх, хувь нэмрээ оруулах үйлийг 

судалгааны үндэслэлтэй хийх нь чухал хэмээжээ. Харин “Үүнийг хийвэл ийм зүйл болно” гэсэн 

үндэслэлээр хувьсагчдын хоорондох шалтгаан ба үр дагаврын хамаарлыг харуулахыг зорьж буй 

бол нийгмийн шинжлэх ухаааны уламжлалт арга зүй шаардлагатай. Харин шинэ үйл эсвэл шинэ 

сэтгэлгээнд та хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? гэсэн асуултад тийм ч тохиромжтой биш хэмээн 

тэмдэглэжээ. 

Мөн тэрээр үйлийн судалгаа төлөвлөхдөө дараах асуултын дагуу төлөвлөхийг зөвлөсөн байна. 

1. Би юу судлахыг хүсэж байна вэ? (Судалгааны асуулт тодорхойлогдоно) 

2. Би яагаад үүнийг судлахыг хүсэж байна вэ? (Судалгааны асуулт нарийвчлагдана) 

3. Өөрийн үнэт зүйлээр сэдэлжин би юу хийж чадах вэ? (Судлах зүйл тодорхойлогдоно) 

4. Одоогийн нөхцөл байдалд би юу хийж чадахаа яаж харуулах, дүрслэх вэ? (Судалгааны 

дизайн боловсруулагдана) 

5. Судалж буй нөхцөл байдлын өөрчлөлт эсвэл хөгжлийг би хэрхэн харуулж тайлбарлах вэ? 

(Судалгааны арга зүйн нарийн төвөгтэй үйлд оролцож буйгаа харуулна) 

6. Гаргасан дүгнэлтээ үндэслэлтэй үнэн зөв болохыг хэрхэн нотлох вэ? (Судалгаа хийх явцдаа 

бүтээлч шүүмжлэл өгөх судлаач/бусадтай хамтарч шүүмжид оновчтой хариулт өгнө) 

7. Хийж буй ажлынхаа ач холбогдлыг хэрхэн мэдээлэх вэ? (Өөрийнхөө болон бусад 

хүмүүсийн сэтгэлгээнд нөлөөлсөн эсэхээ дүгнэнэ) 

8. Судалгааны явцад би өөрийн дадал, сэтгэхүйгээ хэрхэн өөрчлөх вэ? (Үйлийн судалгааг 

хийнэ) 

МУИС-ийн химийн дидактикийн хамтлагийн судлаачдын хувьд гарын доорх материал ашиглан 

туршилтын багаж угсарч турших чиглэлээр усан уусмалын электролиз явуулах туршилтын 

багаж [6], [7], Фарадейн хууль батлах туршилтын багаж [8], [9] тус тус угсарч багажны 

найдвартай байдлыг судлах судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан байна. 

3. АРГА ЗҮЙ 

3.1. Туршилтын багажны материал сонголтод тавигдах шаардлага 

Энгийн нэрлэгийн туршилтын багаж угсарч, ажиллуулахын тулд гарын доорх, дахин ашиглах 

боломжтой хаягдал материал дараах шаардлагыг хангасан байхаар тооцсон. 
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Туршилтад хэрэглэгдэх бодисын сонголт: 

- Хор, аюулын зэрэг хамгийн бага байх 

- Манай оронд олдоц сайтай 

- Хямд байх 

- Нэрлэгийн бүтээгдэхүүнээ таних 

- Нэрлэгийн үзэгдлийг илүү тод харуулах 

- Ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх боломж 

- Буцлах цэгийн зөрөө харьцангуй их 

байх 

Туршилтын багаж угсрахад хэрэглэгдэх 

материалын сонголт: 

- Манай оронд олдоц сайтай 

- Хямд байх 

- Дахин ашиглах боломжтой хаягдал материал 

- Хор, аюулын зэрэг хамгийн бага байх 

- Шинж чанарын хувьд туршилтад 

хэрэглэхээр сонгосон холимгийг нэрэх 

боломжтой байх 

3.2.  Угсарсан туршилтын багажны найдвартай байдлыг судлах туршилтын дизайн 

Бид угсарсан туршилтын багажны найдвартай байдлын судалгааг багаж угсрахад ашигласан 

материалын сонголтоос хамааруулан туршилт явуулж хэмжилт хийх замаар харьцангуй алдаа 

багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх; сонгосон багажийг ашиглан 

ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд гарч 

буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багажийг сайжруулах арга замыг судлах; 

сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, 

туршилт гүйцэтгэхэд гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багаж ашиглан 

хичээл заах давуу, сул тал, сул талыг сайжруулах арга замыг судалж, туршилтын багажийг 

ашигласан хичээл төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах гэсэн үндсэн 3 түвшинд хийж 

гүйцэтгэсэн. 

1. Судлаачдын зүгээс материалын сонголтоороо ялгаатай угсарсан энгийн нэрлэгийн багажаас 

харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх 

туршилтын дизайныг дараах байдлаар гаргасан. 

- Цэвэр спирт нэрэгдсэн эсэх 

- Цэвэр спирт гүйцэд нэрэгдсэн эсэх 

- Холимогт агуулагдах цэвэр спиртийн масс (онол): Х г * 0.7 = .... г 

- Холимогт агуулагдах усны масс (онол): Х г * 0.3 = .... г 

- Цэвэр спиртны масс (туршилт): У г 

- Нэрлэгийн дараа үлдэх усны масс (туршилт): У’ г 

- Цэвэр спиртийн массын зөрөө: Х г – У г = .... г (....%) 

- Усны массын зөрөө: Х г - У г = .... г (....%) 

- Багажны алдаа (нэрэгдсэн спиртээр, усаар тус тус тооцох) : 

- Үнэмлэхүй: .... г - .... г. 

- Харьцангуй: ....% - ....% 

- Багажны дизайнаас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг тооцох 

- Багаж угсрахад ашигласан материалын шинж чанараас хамааралтай алдаа үүсэх 

эрсдэлийг тооцох 

2. ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд 

гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багажийг сайжруулах арга замыг 

судлах туршилтын дизайныг дараах байдлаар гаргасан. 

- Туршилтын багаж угсралт  

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Энгийн нэрлэг явуулах туршилт 

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Туршилтын багажийг сайжруулах арга зам 

3. Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж 

угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багаж 

ашиглан хичээл заах давуу, сул тал, сул талыг сайжруулах арга замыг судалж, туршилтын 

багажийг ашигласан хичээл төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах туршилтын дизайныг 
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дараах байдлаар гаргасан. 

- Туршилтын багаж угсралт  

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Энгийн нэрлэг явуулах туршилт 

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу, сул тал 

- Сул талыг сайжруулах арга зам 

- Туршилтын багаж ашиглан хичээл зохион байгуулах төлөвлөлтийн хувилбар 

3.3. Судалгааны хамрах хүрээ 

Туршилтын багажны найдвартай байдлыг судлах судалгаанд 10 дахь жилдээ багшилж буй 

хөдөө орон нутгийн нийт 21 багш, хөдөө орон нутаг болон УБ хотод 9-р ангиа суралцаж төгссөн 

10-р ангийн нэг бүлгийн нийт 20 сурагч хамрагдсан болно.  

4. ҮР ДҮН 

4.1.  Туршилтын багажны угсралт 

Бид туршилтад хэрэглэх бодисын сонголтод тавигдах шаардлага, нэрлэгийн бүтээгдэхүүнээ 

таних, нэрлэгийн үзэгдлийг илүү тод харуулах, ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тооцон 

эмийн сангаар жоргүй зарагддаг, 70%-ийн концентрацитай, эмнэлэгт ашигладаг цэнхэр 

спиртийг сонгосон. 

 

Зураг 2. Гарын доорх болон хаягдал материал ашиглан угсарсан туршилтын багаж 

Харин туршилтын багаж угсрахад хэрэглэгдэх материалын сонголтод тавигдах шаардлага, 

энгийн нэрлэгийн багажны бүтэц, ажиллах зарчим, цэнхэр спиртийг нэрэхэд хэрэглэж болохыг 

тооцон материалаараа ялгаатай туршилтын багажны 4 хувилбарыг угсарсан (Зураг 2).  

4.2.  Харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг 

илрүүлэх 

Судлаачдын зүгээс материалын сонголтоороо ялгаатай угсарсан энгийн нэрлэгийн багажаас 

харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх туршилт 

гүйцэтгэсэн үр дүнг багаж тус бүрийн алдаа, туршилтын хугацаа, багаж угсрахад зарцуулагдсан 

төсөв зэргийг нэгтгэн Хүснэгт 2-д харууллаа. 

Хүснэгт 2. Угсарч туршсан багажны мэдээлэл 

Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

3 Дуслын систем 500 ₮

4 Баримлын шавар 2500 ₮

5 Нийт: 3700 ₮

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрлэгийн холимогийн сав:  Удааны 2 ширхэг ижил лаз ашигласан. Бүтэн лаз 

дээр 2-р лаазыг таллан хувааж суурийн хэсгийг давхарлаж термометрийг дээр 

нь цоолж байрлуулсан. 

Шулуун хөргүүр: Чацарганы сав, дуслын систем, баримлын шавар ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолой, уурыг хөргөх усыг оруулах, 

халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн. 

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав болон барианы шил, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны 

шил (100 мл) ашигласан.

Материалын зардал

Багаж 1 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

3 Дуслын систем 500 ₮

4 Баримлын шавар 2500 ₮

Цахилгааны лент 1000 ₮

5 Нийт: 4700 ₮

Шулуун хөргүүр: 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны соруул, дуслын систем, 

хайлдаг цавуу, бичгийн хавчаар, цахилгааны лент, баримлын шавар ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх усыг 

оруулах, халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), хөргөх усыг 

хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Материалын зардал

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан. 

Холимог нэрэх саваа хуруу шилээр сонгож термометр байрлуулхын тулд гадна талаар 

нь барианы шил хийж тагыг цоолсон.Хий алдуулахгүй үүднээс баримлын шавраар 

хуруу шил болон термометрыг бүрсэн.

Багаж 2 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1 Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан.

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

2 Дуслын систем 500 ₮

3 Баримлын шавар 2500 ₮

4 Нийт: 3700 ₮

Шулуун хөргүүр: Тарагны сав, 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны 

соруул, дуслын систем, баримлын шавар ашигласан. Нэрэгдсэн шингэний 

уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх усыг оруулах, 

халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар 

ундааны хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), 

хөргөх усыг хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Материалын зардал

Багаж 3 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

9

4

10

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

2 Дуслын систем 500 ₮

3 Бичгийн хавчаар 50 ₮

4 Цахилгааны лент 1000 ₮

5 Хайлдаг цавуу 1500 ₮

6 Нийт: 3750 ₮

Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан. 

Шулуун хөргүүр: Тарагны сав, 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны соруул, 

дуслын систем, хайлдаг цавуу, бичгийн хавчаар, цахилгааны лент ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх 

усыг оруулах, халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), хөргөх усыг 

хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Багаж 4

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Материалын зардал

 Багаж 1 Багаж 2 Багаж 3 Багаж 4 

Багажны харьцангуй 

алдаа 

Спирт-(42.28%) 

Ус-(3.76%) 

Спирт- (3.40%) 

Ус- (2.15%) 

Спирт-(5.75%) 

Ус-(4.43%) 

Спирт-(4.48%); 

Ус-(6.78%); 

Хугацаа 
(3 давтан 

туршилтын 

хамгийн их 

Нэрэгдэж 

эхэлсэн 

13 минут 52 

секунд 

38 минут 52 

секунд 

9 минут 23 

секунд 

8 минут 54 

секунд 

Хувилбар 4 Хувилбар 3 Хувилбар 2 Хувилбар 1 
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Бид харьцангуй алдаа багатай (4.48%-6.78%), туршилтад зарцуулж буй хугацаа бага 

(ойролцоогоор 9-20 минут) байдалд үндэслэн 4-р хувилбарын туршилтын багажыг 2 ба 3-р 

түвшний судалгаанд сонгон ашигласан. Сонгосон багажийн туршилтын үр дүнгийн 

дэлгэрэнгүйг харуулав.  

Туршилтын багаж 4. Давтан туршилт (3 удаагийн)-ын үр дүн харьцангуй ойролцоо гарсан ба 

үүнээс туршилтын багаж хамгийн ихдээ гаргаж болох алдааг харуулсан туршилтын үр дүнг 

сонгон авав.  

- Цэвэр спирт нэрэгдсэн эсэх: Тийм 

- Цэвэр спирт гүйцэд нэрэгдсэн эсэх: 

- Холимогт агуулагдах цэвэр спиртийн масс (онол): 24.57 г ∙ 0.70 = 17.20 г 

- Холимогт агуулагдах усны масс (онол): 24.57 г ∙ 0.30 = 7.37 г 

- Цэвэр спиртны масс (туршилт): 16.43 г 
(нэрэгдсэн спирт хурааж авсан савны масс: 125.28 г, нэрэгдсэн спирттэй савны масс: 141.71 г) 

- Нэрлэгийн дараа үлдэх усны масс (туршилт): 7.87 г 
(нэрлэгийн холимог агуулсан савны масс: 125.30 г, нэрлэгийн дараах устай савны масс: 133.17 г) 

- Цэвэр спиртийн массын зөрөө: 17.20 г – 16.43 г = 0.77 г (4.48%) 

- Усны массын зөрөө: 7.37 г – 7.87 г = -0.50 г (6.78%) 

- Туршилтын багажны алдаа (нэрэгдсэн спиртээр, усаар тус тус тооцох) : 

- Үнэмлэхүй: 0.50 г – 7.87 г. 

- Харьцангуй: 4.48% - 6.78% 

- Багажны дизайнаас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг тооцох: Туршилтын багаж 

байрлуулсан суурийн өндрийн тохиргоо алдагдах, халуун уур хөргөх хүйтэн усны 

тасралтгүй урсгалыг алдагдуулах 

- Багаж угсрахад ашигласан материалын шинж чанараас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг 

тооцох: Дуслын системийн гуурс нугалагдах, бүрдэл хэсгүүдийн холбоосоор шингэний уур 

алдагдахаас сэргийлэх 

4.3. Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх  

ЕБС-ийн багш нар 5 багт хуваагдан туршилт гүйцэтгэсэн ба туршилтын багаж угсралт, 

холимгийг нэрэхэд алдаа гараагүй. Зарцуулсан хугацааг Хүснэгт 3-д харуулав.  

Хүснэгт 3. Багш нарын туршилт гүйцэтгэсэн явцын үр дүн 

Багш нарын баг 
Баг1 

(нийт 11) 

Баг2 

(нийт 12) 

Баг3 

(нийт 11) 

Баг4 

(нийт 14) 

Баг5 

(нийт 16) 

Дундаж 

(нийт 13) 

Багаж угсралтад зарцуулсан 

хугацаа, минутаар 
3 4 3 5 6 4 

Холимог нэрэгдэж эхлэхэд 

зарцуулсан хугацаа, минутаар 
8 8 9 9 10 9 

Дээрх үр дүнгээс харахад багш нарын баг тус бүр туршилтаар холимгоос спиртийг нэрж чадсан 

ба туршилтын нийт үргэлжлэх хугацаа 11-аас 16 минут, дундаж үргэлжлэх хугацаа 13 минут 

байна. Энэ нь багш хичээлээр тухайн багажийг ашиглан үзүүлэх туршилтыг богино хугацаанд 

амжилттай хийх боломжтой болох нь харагдаж байна. 

Мөн туршилтын багаж угсрахад ашигласан материалын онцлог, багаж угсрахад хэрэглэгдэх 

бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн онцлог байдлыг тооцон багаж угсрахад гарах алдаа, багаж 

угсралттай холбоотой холимгийг нэрэх туршилтын явцад нөлөөлөх эсрэг хүчин зүйлийг багш 

урьдчилан тооцож сурагчдын багаар туршилтыг гүйцэтгүүлэх, багаж угсрахад материал 

олдоцтой, угсрахад энгийн хялбар байдал нь багш нарт хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгон 

бэлтгэх боломжтой гэсэн дүгнэлтэд хүргэсэн. 

Туршилтын багажийг сайжруулахад гаргасан саналыг Хүснэгт 4-д харуулав. Багш нар нийт 7 

санал гаргасанаас 3 нь сайжруулах арга замыг тодорхой дурдаагүй ерөнхий санал, 4 нь багажны 

хугацааг 

тэмдэглэв) Нийт 

үргэлжилсэн 
64 минут 60 минут 32 минут 20 минут 

Нийт өртөг, ₮ 3700 4700₮ 3700₮ 3750₮ 
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тухайн бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрхэн сайжруулах арга замыг тусгасан тодорхой санал байна. 

Хүснэгт 4. Туршилтын багаж сайжруулах санал 
№ Багажны бүрдэл хэсэг Багш нарын багаас гаргасан сайжруулах санал 

1 

Туршилтын багажийн өндрийг 

хэмжээг тохируулах зорилготой 

хуванцар саваар хийсэн суурь 

Өндөр намыг тохируулах боломжтой байдлаар угсрах 

(ерөнхий) 

2 
Хөргүүр байрлуулж буй хуванцар 

суурь 

Хөргүүрийг налуу байрлалтай угсрахын тулд 

хөргүүрийн төгсгөлийн хэсэгт харгалзах ховилийг 

тохирох хэмжээгээр илүү гүнзгий болгох (тодорхой) 

3 Хий дамжуулах хоолой 
Хөргүүрийг налуу байрлалтай угсрахад тохируулан 

хий дамжуулах хоолойг уртасгах (тодорхой) 

4 Хөргүүр үрүү хүйтэн ус хийх хоолой Амсрыг томсгох (ерөнхий) 

5 
Нэрлэгийн холимог бүхий шилэн 

савны таглаа 

Хий дамжуулах хоолой бүхий гуурсыг үйсэн бөглөөнд 

суурилуулж, шилэн савны таглаанд байрлуулах 

(тодорхой) 

6 
Нэрэгдэж гарч буй цэвэр бодис тосох 

тосгуур сав 
Савыг мөстэй саванд байрлуулах (тодорхой) 

7 Хөргүүр үрүү ус орох, гарах цорго Ус тасралтгүй урсаж байхаар болгох (ерөнхий) 

Дээрх саналыг тусган туршилтын багажийг сайжруулах боломжтой хэмээн үзэж байна. 

4.4.  Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх 

10-р ангийн сурагчдын туршилтын гүйцэтгэлд ажиглалт тэмдэглэл хөтөлсөн үр дүнг Хүснэгт 5-

д харуулав. 

Хүснэгт 5. Сурагчдын туршилт гүйцэтгэсэн явцын үр дүн 

Сурагч-

дын баг 

Багаж угсралт Нэрлэг 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа/Хугацаа 

алдсан шалтгаан 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа / Хугацаа алдсан 

шалтгаан 

Баг 1 

(нийт 17 

минут) 

𝑡 = 9 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт --

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 8 

Спиртийн халуун 

уурыг хөргөхөд 

ашигласан усаа  

2 дахин ашигласан. 

Крантгүй 

анги 

байсан тул 

хүйтэн ус 

зөөх, 

хэрэглэсэн 

усаа 

асгахын 

тулд 

ангиас 1-2 

удаа гарах 

шаардлага 

гарсан. 

Баг 2 

(нийт 21 

минут) 

𝑡 = 13 

Туршилтын багажийн 

өндрийг хэмжээг тохируулах 

зорилготой хуванцар саваар 

хийсэн суурийг юунд 

ашиглахыг ойлгоогүй. 

𝑡 = 8 - 

Баг 3 

(нийт 19 

минут) 

𝑡 = 10 

Халаагуурын багажийг 

урьдчилан байрлуулалгүй 

багажийг угсарснаас халаа-

гуурын багаж нэрлэгийн 

холимогт хэт ойртсон.. 

𝑡 = 9 

Хөргүүрт хүйтэн ус 

хийх хугацааг 

тасралтгүй байлгаж 

чадаагүй. 

Баг 4 

(нийт 25 

минут) 

𝑡 = 15 

Хөргүүрийн эхлэл, 

төгсгөлийн хэсгийг сольсон. 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт 

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 10 

Спиртийн уурыг 

хөргүүр үрүү 

шилжүүлэх хэсгийн 

гуурсан хоолойг бага 

зэрэг тахийлгасан. 

Баг 5 

(нийт 23 

минут) 

𝑡 = 11 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт 

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 12 

Жижиг шилтэй 

спиртэн дэн ашиглас-

наас шалтгаалж 

хөргүүрийн төгсгөл 

хэсэг бага зэрэг 

дээшээ өлийсөн. 

Дундаж 

(нийт 21 
𝑡 = 12  𝑡 = 9  
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Сурагч-

дын баг 

Багаж угсралт Нэрлэг 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа/Хугацаа 

алдсан шалтгаан 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа / Хугацаа алдсан 

шалтгаан 

минут) 

Дээрх үр дүнгээс харахад баг тус бүр туршилтаар холимгоос спиртийг нэрж чадсан ба 

туршилтын нийт үргэлжлэх хугацаа 17-оос 25 минут, дундаж үргэлжлэх хугацаа 21 минут 

байна. Туршилтын багаж угсралтад хугацаа алдаж буй шалтгаан нь багажны бүрэлдэхүүн хэсэг 

тус бүрийг нэрлэж өгөөгүй, мөн халаахуй арга барилыг гүйцэтгэх туршилтын техник эзэмшилт 

сурагчдад хангалттай төлөвшөөгүйтэй холбоотой байна. Мөн багаж угсрах явцад туршилт 

амжилтгүй болоход нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг тооцоолуулах, угсарсан багаж ашиглан 

нэрлэг хийх явцад спиртийн халуун уурыг хөргөх хүйтэн усыг тасралтгүй явуулах, хэрэглэсэн 

усыг дахин ашиглах боломжийг тооцож үзэх шаардлагатай байгаа нь харагдлаа. Дээрх асуудлыг 

тооцож үзсэнээр 40 минут үргэлжлэх ээлжит хичээлийн 15-20 минутад сурагчид туршилтыг 

алдаагүй гүйцэтгэх боломжтой юм гэсэн эхний дүгнэлтийг хийж байна. Мөн зориулалтын бус 

(усны крантгүй гэх мэт) анги танхимд хичээл ордог нөхцөлийг тооцож спиртийн халуун уурыг 

хөргөхөд ашигласан усыг хурааж авах савыг мөстэй саванд байршуулж хөргөх замаар усыг 

дахин ашиглах шийдэл хийсэн. 

Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу ба сул тал, сул талыг сайжруулах арга замын 

талаар Хүснэгт 6-д харуулав. 

Хүснэгт 6. Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу ба сул тал,  

сул талыг сайжруулах арга замын талаарх багш нарын санал, дүгнэлт 
Давуу тал, шалтгаан 

Туршилт хийсэн (6) 

Багш нарын тулгамдаж байсан нэг сэдвийг гарын доорх 

материал ашиглан туршилтын багаж угсран туршилтаар 

ойлгуулсан. 

Гарын доорх хаягдал материал ашиглаж 

туршилтын багаж угсарсан (11) 

Туршилт хийж энгийн хялбараар мэдлэг 

бүтээлгэсэн (5) 

Бодож сэтгэх үйл маш ихээр хийлгэсэн (6) Хичээлийн эхний 40 минутад тогоо нэрэх арга явцыг 

харуулсан видео бичлэгт анализ хийсэн үр дүндээ 

үндэслэн дараагийн 40 минутын хичээлд туршилтын 

багажыг хэрхэн угсрах, туршилтыг хэрхэн явуулах юуг 

анхаарах тухай ойлгоход хялбар болсон. 

Видео хичээл үзүүлсэн (1) 

Багшийн чиглүүлэг сайн (1) 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 30 

Сул тал, шалтгаан Сайжруулах арга зам 

Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 40 минутаар 

төлөвлөсөн тохиолдолд багажийг ойлгож шууд 

угсрахад хугацаа алдах магадлалтай (2). 

Багаж угсрах зааврыг сурагчдад өгөх 

Халаагуурын багажтай ажиллаж буй тул 

аюулгүй ажиллагаа алдагдах боломжтой (1).  

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм сануулж, 

зааварчилгаа өгөх 

Хөргүүрийн усыг солих явцад ус асгарах 

магадлалтай (7). 

Хөргүүрийн усыг тасралтгүй явж байхаар 

туршилтын багажийн зохиомжийг сайжруулах 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 10 

Дээрх үр дүнгээс туршилтын багажийг ашиглан сурагчдад энгийн нэрлэгийг аргыг ойлгуулахад 

дэмжлэг болсон, багажтай ажиллах туршилтын арга техник эзэмшүүлэхэд чиглэсэн 40-80 

минутын хичээл заах боломжтой хэмээн дүгнэж байна.  

Судлаачдын зүгээс угсарч туршсан энгийн нэрлэгийн багажийг ашиглан туршилттай хичээлийг 

зохион байгуулах шийдлийн хувилбарыг Зураг 3-д харуулав. 
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Зураг 3. Туршилттай хичээл зохион байгуулах хувилбар (хичээлийн гол үйл ажиллагаагаар) 

4.5. Судалгаанд оролцогчдын сэтгэхүй хэрхэн өөрчлөгдсөнийг илэрхийлэх 

Бид судалгаанд оролцсон багш нарын сэтгэхүйд гарч буй өөрчлөлтийг илэрхийлүүлэхийн тулд 

энгийн нэрлэг сэдвийн хичээл заахтай холбоотой багш нарын санал дүгнэлтийг туршилтын 

өмнө болон дараа авсан (Хүснэгт 7). 

Хүснэгт 7. Энгийн нэрлэг сэдвийн  хичээл заахтай холбоотой  

багш нарын санал дүгнэлт 
Туршилт судалгааны өмнө Туршилт судалгааны дараа 

1. Энгийн нэрлэг явуулах туршилтын 

багаж байдаггүй тул энэ сэдвийн 

хичээлийг заахад бэрхшээлтэй (4), 

сурагчдад хичээлийг ойлгуулах нь 

өөрөө бэрхшээл болдог (2). 

2. Түгээмэл заагддаг сэдэв биш тул 

хөтөлбөрийн агуулга цагийн 

багтаамжаас хамааран орхидог (2). 

3. Энгийн нэрлэгийн аргыг 

харуулсан зураг, сурах бичгийн 

агуулгад тусгагдсан мэдээллийг 

ашиглаж заадаг (16). 

4. “Цайг ус буцалгагчид хийн 

буцалгаж, таган дээрх шингэний 

өнгийг цайны өнгөтэй харьцуулах” 

туршилт хийж үзүүлж болно (1). 

1. Гарын доорх материал ашиглан туршилтын багаж 

угсарч хичээлд ашиглах боломжтойг олж харлаа 

(3). 

2. Туршилтын багаж угсарч туршилт явуулснаар энэ 

сэдвийн хичээлд сурагчдыг анги нийтээр нь 

идэвхитэй оролцуулах боломжтой юм байна (2). 

3. Хичээл заах явцад угсарсан багажийг ашиглан 

сурагчдаар туршилтыг хийлгэх бүрэн боломжтой 

юм байна (1). 

4. Сурагчдад сурах, турших, судлах хүсэл маш их 

төрүүлсэн хичээл болох боломжтой (5). 

5. Сурагчид энгийн нэрлэгийн аргыг ойлгох, 

багажны бүрдэл хэсгийн үүрэг, ажиллах зарчмыг 

ойлгоход хангалттай, сонирхолтой хичээл заах 

боломжтой (12). 

6. Амьдрал ахуйн энгийн жишээг ашиглан шинжлэх 

ухааны мэдлэг бүтээлгэх, багажтай ажиллах 

техник эзэмшүүлэх боломжтой байгаа нь 

сургалтын бусад аргуудаас давуу талтай гэж 

бодож байна (1). 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 25 Нийт санал давхардсан тоогоор: 24 
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Энэ үр дүнгээс харахад багш нар сургалтын практикт энгийн нэрлэгийн багажыг 

гарын доорх, хаягдал материал ашиглан угсарч, хичээл заах боломж, ач 

холбогдлыг олж харсан хэмээн үзэж болох юм.  

5. ДҮГНЭЛТ 

1. Бид угсарч хэрэглэхэд хялбар байхад үндэслэн гарын доорх, хаягдал материал ашиглан хямд 

зардлаар ЕБС-ийн сургалтад ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн 

нэрлэгийн багаж угсрах зорилгодоо тодорхой хэмжээгээр хүрсэн хэмээн үзэж байна. Гэхдээ 

туршилтын багажны найдварт байдлыг илүү сайжруулахын тулд туршилтын багажны 

дизайнчлалыг зохих хэсгүүдэд болон хөргүүр үрүү орж гарч буй усыг тасралтгүй урсгалтай 

болгон сайжруулах шийдлийг хийх шаардлагатай. 

2. Туршилт судалгааны эхний үр дүнд үндэслэн гарын доорх материал ашиглан угсарсан 

энгийн нэрлэгийн багажийг багш бие даан болон хамтран угсарч туршилттай хичээл заах 

боломжтой хэмээн үзэж байна. Гэхдээ туршилтын багажийг ашиглан тухайн сэдвийн мэдлэг, 

багажтай ажиллах туршилтын арга техникийг сурагчдад эзэмшүүлэх шийдэл нь хичээл заах 

цагийн багтаамж, багшийн багшилсан жилийн туршлага, арга зүйн төлөвлөлтөөс хамаарч 

хувилбартай байх боломжийг тооцож үзэх шаардлагатай. 

3. Цаашид найдвартай ажилладаг туршилтын багажийг ашиглан зорилтот бүлэг (суурь 

боловсролын 9-р анги)-ийн сурагчдад энэ сэдвээр туршилттай хичээл зааж, тодорхойлсон 

суралцахуйн зорилтын хүрээнд сурагчдын эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлагад 

эерэгээр нөлөөлж буй эсэх болон бусад нөллөөлүүдийг судалж, учир шалтгааныг тайлбарлах 

судалгааг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай. 
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