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Хураангуй: ШУТИС-ийн Инженерийн ангид үзэх ерөнхий физикийн хичээлийн семинар, бие даалтын 

ажлыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан сүүлийн 5 жилийн ажлын үр дүнг оюутнуудын 

сургалтын үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийж харууллаа. Улирлын туршид судлах ёстой семинар бие 

даалтын ажлыг стандартын сэдвийн дагуу жил бүр шинэчлэн бэлтгэж, семинар бүрд тестийн шалгалт 

авч ажилласнаар оюутны үйл ажиллагаа идэвхижиж сурлагын чанарт бодитой ахиц гарсан нь 

судалгаанаас харагдаж байна. 

Түлхүүр үг: физик сургалт, лекц, семинар, лаборатори. 

1. УДИРТГАЛ 

ШУТИС-ийн инженерийн ангиудад Физик-1, Физик-2 хичээлүүдийг судалж байна. Физикийн 

тэнхимийн хамт олон сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон ажлуудыг хэрэгжүүлж 

ирлээ. Физикийн хичээлийн заахдаа лекц, семинар лаборатори, бие даалт гэсэн 4 хэлбэрээр 

ордог. Лекцийн хичээлээр оюутнуудад онолын мэдлэгийг өгнө. Семинарын хичээлээр лекцээр 

үзсэн онолын сэдвийн хүрээнд бодлого тест бодох арга барилд суралцана. Лабораторийн 

хичээлээр онолын мэдлэгийг туршилтаар баталгаажуулан судалдаг. Бие даалтын хичээлээр 

багш нар оюутнуудад нэмэлт давтлага зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ лаборатори, семинарын 

дутуугаа гүйцээж нөхөн шалгуулах боломжийг олгож тойм лекц уншиж байна. 

Физик-1 хичээлийн суралцахуйн үр дүнг бид дараах байдлаар тодорхойлсон. 

1. Оюутан лекц, семинарын хичээлийг судалснаар дараах чадварыг эзэмшинэ: 

- Кинематик болон динамикийн тулгуур ойлголтыг эзэмшин хөдөлгөөний тэгшитгэлийг 

бичиж, механикийн бодлогыг бодох чадвар эзэмшиж, хөдөлгөөний тэгшитгэлийн 

системийг  хэрэглэх (Apply) 

- Хэлбэлзэл долгионы дифференциал тэгшитгэлийг бичиж, шийдийг тодорхойлон 

тооцооллыг гүйцэтгэх (Execute) 

- Тооллын системийн тухай ойлголтыг судлан, инерциал ба инерциал бус тооллын 

системд тооцоолол хийх болон Лоренц хувиргалтыг ашиглаж хэрэглээг тайлбарлах 

(Explain) 

- Молекул кинетик онол болон термодинамикийн үндсэн хуулиудыг судлан орчин 

үеийн технологийн хэрэглээнд дүн шинжилгээ хийх (Analyze) 

- Цахилгаан орон болон цахилгаан туйлшрал, цахилгаан гүйдлийн хуулийг судлан 

хялбар тооцооллыг хийх чадвар эзэмшиж практикт ашиглах (Use) 

2. Оюутан лабораторийн хичээлийг судалснаар дараах чадварыг эзэмшинэ: 

- Механик ба молекул физикийн онолын мэдлэгээ бодит туршилтаар баталгаажуулан 

лабораторийн багажаар хэмжилт гүйцэтгэх (Execute) 

- Лабораторийн багаж төхөөрөмжтэй ажиллаж, хэмжилт хийх арга барилд суралцаж, 

хийсэн хэмжилтийн үр дүнг задлан шинжлэх (Analyze) 

- Лабораторийн тайлан бичих, хамгаалахад бичгийн болон ярианы ур чадвараа хэрэглэх 

(Аpply) 

Сүүлийн 10 гаруй жилийн өмнөөс семинар бие даалтын ажлыг оюутан бүрийг жигд 

гүйцэтгүүлэх зорилгоор шинэчилсэн гарын авлага гаргаж ашиглаж эхэлсэн. Энэ хугацаанд 

семинар бүрээр олон хувилбарт тестийн санг бүрдүүлэн тестийн шалгалт авдаг боллоо. 

ШУТИС-ийн оюутнуудын Физикийн сургалтад нэвтрүүлж байгаа ажлын үр дүнг дүгнэх 

зорилгоор жил бүр оюутнуудын сургалтын үнэлгээнд хийсэн дүн шинжилгээ хийж ажилладаг 
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билээ. 

2. ЛЕКЦИЙН ХИЧЭЭЛ 

Лекцийн хичээлээр оюутнуудад онолын мэдлэгийг өгдөг. ШУТИС-ийн физикийн багш нар 

хамтран 2018 онд үндсэн сурах бичиг болон физикийн бүрэн хэмжээний сурах бичиг зохион 

гаргаж оюутан болон бусад багш судлаачдад нээлттэй ашиглуулж байна. 

Мөн цахим сургалтын хүрээнд шилэн самбар ашиглан Физик-1 хичээлийн 16 лекц, Физик-2 

хичээлийн 15 лекцийн видео файл бэлтгэн youtube-д байрлуулан сургалтандаа ашиглаж байна. 

 

Лекцийн материалыг цахим сургалтын вебэд https://lms.must.edu.mn/ байрлуулсан. 

3. СЕМИНАРЫН ХИЧЭЭЛ 

Бидний бэлтгэсэн семинарын гарын авлага нь стандартын дагуу судлах физик ухагдахуун 

ойлголтыг тайлбарласан томъѐо тодорхойлолт, тухайн семинарын хичээлээр судлах жишээ 

бодлогыг бодолт тайлбартайгаар оруулж, сэдвийн дагуу ажиллах тест, улирлын шалгалтын 

жишээ түүний тайлбар, хичээлийн бүрэн агуулгаар бэлтгэсэн хувилбарт тестийг агуулна. 

Ингэснээр оюутнууд тухайн семинарын хичээлээр юуг судлах ямар мэдлэг эзэмших ѐстойг 

урьдчилан харах боломжтой болж семинарын хичээлд бэлтгэх бие даан суралцахад нь гол 

баримжаа болж өгсөн. Гарын авлагыг оюутанд хүргэснээр семинарын сэдэв агуулга нь 

семинараас өмнө болон дараа нь оюутанд өөрт нь   байх учир оюутан тухайн сэдвээр  дахин 

давтан судлах боломж бүрдэж байгаа юм. 

Семинарын хичээлээр жишээ бодлогыг оюутанд физик үзэгдлийн шинж чанар, ялгааг харуулах 

бодлого бодох арга барилд суралцуулах, практик ач холбогдолтой байх талаас нь анхаарч 

сонгосон болно. Хэдийгээр бодлогын бодолтыг номонд оруулсан боловч инженерийн ангийн 

оюутны хувьд бодолтыг судалж ойлгох нь тийм ч хялбар биш юм. Ийм учраас багш семинарын 

хичээлээр тэрхүү бодолтыг тайлбарлах практик жишээ онолын ойлголттой холбож дэлгэрэнгүй 

тайлбарлаж харилцан ярилцах хэлбэрээр семинарын хичээлийг явуулж байна. Семинарын 

хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл нь оюутныг бие даан ажиллуулах, хичээлд 

оролцох идэвхи чармайлтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Энэ зорилгын үүднээс семинар бүр дээр 

оюутны мэдлэг шалгах арван асуулт бүхий 100 хувилбартай тестээр шалгалт авах болсон. 

Тестийн олон хувилбарыг ижилхэн түвшинд бэлтгэж хасах оноотойгоор дүгнэх ба оюутан бүр 

өөр өөр хувилбартай тест ажиллах учир хариултыг бусдаас хуулах боломж байхгүй болж, 

гарын авлага номыг   ашиглах, өөртөө итгэх, хариуцлагатай байх нөхцөл бүрдсэн. Үүнийг 

сүүлийн 5 жилийн хугацаанд сургалтад нэвтрүүлснээр оюутнуудын идэвхи чармайлт эрс 

нэмэгдэж семинарын хичээл үр дүнтэй болж оюутны хариуцлага дээшилж байгаа нь сургалтын 

явцаас ажиглагдаж байна. Энэ хугацаанд физикийн багш нар хамтран ажиллаж Физик-1 

хичээлийн гарын авлага номыг 12 удаа, Физик-2 хичээлийн гарын авлага номыг 9 удаа 

шинэчлэн боловсруулж зохиогчийн эрхийн гэрчилгээг авсан байна. Физик-1, Физик-2 

хичээлийн семинарын тестийн иж бүрэн санг бүрдүүлж ШУТИС-ийн testcenter.edu.mn оруулан 

сорил болон улирлын шалгалтыг авч байна. 2013/2014 оны хичээлийн жилээс МХТС-н багш 

https://lms.must.edu.mn/
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Г.Баяр, МТС-н багш Г.Зоригт нарын Word –н тестийг хольж, хувилбарт тест үүсгэх программыг 

ашиглан семинар бүрээр 100-н хувилбартай тестийг үүсгэн сургалтад бүх багш нар ашиглах 

болсон. Мөн семинар бүрээр авсан олон хувилбарт тестийг машинаар засах программ 

хангамжийн тусламжтайгаар тестийг хянаж үр дүнг тухай бүр багшид нь гаргаж өгөх ажлыг 

амжилттай туршин нэвтрүүллээ. 

4. ЛАБОРАТОРИЙН ХИЧЭЭЛ 

Лабораторийн хичээлээр онолын мэдлэгийг туршилтаар баталгаажуулан судладаг. Физик-1 

хичээлээр Механик ба Молекул физикийн лаборатори, Физик-2 хичээлээр Цахилгаан 

соронзонгийн ба Оптик атом цөмийн лабораторийн хичээлийг судална. Физикийн тэнхимийн 

лабораторийн ажлыг нөөц нэг лабораторид 10-12 ажил бөгөөд семистр бүр ээлжлэн   хийх 

боломжтой. 2019 онд Инженер технологийн дээд боловсрол төслийн хүрээнд 16 лабораторийн 

ажлаар шинэчлэлт хийсэн. Лабораторийн хичээлийг багшийн удирдлаган дор явуулахын 

зэрэгцээ сургалтын мастер тусалдаг. Лабораторийн хичээлийг тасралтгүй явуулахын тулд 

тэнхимээс дараах тасралтгүй сайжруулалтыг хийж ажилладаг. 

 

Цахим сургалтын үед лабораторийн хичээлийг явуулахдаа бичлэг видео бэлтгэх youtubeд 

байрлуулан ажиллахын зэрэгцээ Mатематик программыг ашиглаж виртуал лабораториудыг 

хийж гүйцэтгэж байна. 

 

Дээрх сургалтын шинэ арга ажиллагааг МХТС-ын оюутнуудын сургалтад нэвтрүүлснээр гарч 

байгаа үр дүнг сүүлийн 6 жилийн сурлагын дүнд харьцуулсан шинжилгээнээс авч үзье. 

ШУТИС-ийн сургалтын үнэлгээний журамын дагуу оюутны сурлагын дүн нь улирлын 

туршид ажилласан идэвхи чармайлт бие даалтын ажлын гүйцэтгэл, явцын сорил тестийн 

үнэлгээ, лабораторийн ажлын үнэлгээний нийлбэрээр багшийн 70 оноо, оюутны эзэмшсэн 

мэдлэгийн түвшинг тогтоох улирлын шалгалтын 30 онооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. 
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Хүснэгт №1 Багшийн 70 оноо 
Багшийн 

70 оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Оноо 
Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

W 45 9.7 36 6.7 84 15.2 73 14.2 41 10.3 0 0.0 

0-35 48 10.4 27 5.0 53 9.6 66 12.9 45 11.3 81 11.9 

36-40 26 5.6 35 6.5 21 3.8 21 4.1 15 3.8 24 3.5 

41-45 26 5.6 43 8.0 24 4.3 50 9.7 18 4.5 68 10.0 

46-50 26 5.6 43 8.0 31 5.6 35 6.8 29 7.3 54 8.0 

51-55 48 10.4 61 11.4 46 8.3 55 10.7 28 7.0 66 9.7 

56-60 65 14.0 92 17.2 94 17.0 63 12.3 49 12.3 73 10.8 

61-65 92 19.9 102 19.0 100 18.1 83 16.2 54 13.5 110 16.2 

66-70 87 18.8 97 18.1 99 17.9 67 13.1 121 30.3 202 29.8 

дундаж 55.01 55.91 55.55 52.33 56.54 55.56 

нийт 463 100 536 100 552 100 513 100 400 100 678 100 

Хүснэгт №2 Шалгалтын 30 оноо 

Шалгалтын 

30 оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Оноо 
Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

001-005 23 6.2 28 6.1 18 4.2 73 17.6 18 5.9 5 0.8 

006-010 88 23.7 82 17.9 76 17.9 93 22.4 44 14.5 20 3.2 

011-015 132 35.5 119 26.0 96 22.6 105 25.3 64 21.1 135 21.9 

16-20 79 21.2 120 26.3 122 28.7 58 14.0 59 19.5 194 31.4 

21-25 35 9.4 48 10.5 62 14.6 44 10.6 59 19.5 141 22.9 

26-30 15 4.0 60 13.1 51 12.0 42 10.1 59 19.5 122 19.8 

дундаж 

оноо 
13.63 15.92 16.56 13.45 17.33 19.67 

шалгалтад 

ороогүй 
46  43  43  25  56  61  

нийт 372 100 457 100 425 100 415 100 303 100 617 100 

Хүснэгт №3 Нийт 100 оноо 

Нийт 100 

оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Үнэлгээ 
Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

F 71 23.6 74 19.3 57 15.5 132 46.6 47 18.4 89 16.9 

D 90 29.9 103 26.9 84 22.8 95 33.6 46 18.0 121 22.9 

С 128 42.5 146 38.1 146 39.7 99 35.0 71 27.7 129 24.4 

В 61 20.3 92 24.0 97 26.4 64 22.6 70 27.3 146 27.7 

A 22 7.3 42 11.0 41 11.1 25 8.8 69 27.0 132 25.0 

W 45 15.0 36 9.4 84 22.8 73 25.8 41 16.0 0 0.0 

шалгалтад 

ороогүй 
46 15.3 43 11.2 43 11.7 25 8.8 56 21.9 61.0 11.6 

дундаж 

оноо 
70.84 73.23 74.14 66.98 76.84 76.88 

тэнцсэн 

оюутан 
301 65.0 383 71.5 368 66.7 283 55.2 256 64.0 528 77.9 

нийт 463  536  552  513  400  678  
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Сүүлийн 5 жилд 70 онооны түгэлтийн хэлбэр ерөнхийдөө хэлбэрээ хадгалж, 50-60 оноотой 

оюутнуудад 20-25%, харин 60-70 оноотой оюутны эзлэх хувь 30-50 хувийг эзэлж байгаа нь 

сургалтын чанар дээшилж оюутнуудын идэвхи чармайлт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Сургалтын явц дахь идэвхийг жигд тасралтгүй байлгаснаар оюутны мэдлэг   эзэмшихэд чухал 

болох нь бидний авч хэрэгжүүлсэн ажил болон олон жилийн үнэлгээнд хийсэн шинжилгээнээс 

харагдаж байна. Үүнд семинар бүр дээр тестийн шалгалт авч, бие даалтыг шалгаж байсан нь үр 

дүнгээ өгч байна. 2020 оны намар явцын болон улирлын шалгалтыг оюутан бүр ялгаатай тестээр 

санамсаргүй холилтоор үүсгэсэн шалгалтыг зайнаас онлайнаар авлаа. Энэ нь оюутнууд хуулах, 

бусдад найдах хандлагыг бууруулж сурлагын чанар дээшилж байгааг улирлын шалгалтын 

дундаж үнэлгээ болон түгэлтээс харж болно. 


