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СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Илтгэл бичих, танилцуулах ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлж, 
бусдад нөлөөлөх чадварт суралцана.

• Оюуны өмчийн гэрчилгээтэй, хүлээн зөвшөөрсөн агуулгатай.  
• Онол, бие даалт, зөвлөгөө хосолсон аргаар явагдана. 

• Сургалтын үеэр багшаас асуулт асуух зөвлөгөө авах бүрэн 
боломжтой.

• Суралцагч бүрийн онцлогийг илрүүлж нэмэлт кейс дасгалаар 
ханган, зөвлөгөөг өгөх боломжтой. 

• Суралцагч өдөр бүр хичээлийн сэдвийн 
дагуу илтгэл танилцуулах дадлага хийнэ 
Туршлагатай, чадварлаг багш нар удирдан явуулна.

• Суралцагч тус бүрд тусгайлан зөвлөгөө өгнө.
• Суралцагч цаашид үргэлжлүүлэн ахисан түвшний сургалтад 

хамрагдах боломжтой болно.
• Сургалтад 90%-иас дээш хамрагдсан тохиолдолд сертификат 

олгоно.” 

РЕТОРИК
Илтгэл бичих, толилуулах ур 
чадварын хөтөлбөр



ТӨГСӨГЧИЙН ХҮРТЭХ 
ҮР АШИГ, ҮР ДҮН

Тайлан төлөвлөгөө, төсөл 
хөтөлбөр танилцуулах арга 

барилыг эзэмшинэ

Өөрийн санаагаа бүрэн 
илэрхийлж, зөв цэгцтэй 

ярих чадварыг эзэмших арга 
барилыг олж авна.

Илтгэлийг бүтэц, зохион 
байгуулалт, үндэслэгээ  баталгаа 
нотолгоогоор баяжуулж бэлтгэх 

чадварыг олно.

 Амжилттай төгссөн 
суралцагсдадаа “Эм Эл Си 

Трейнинг” ХХК болон Монголын 
Лектор Төвийн хамтарсан 

сертификат олгоно.

Сандрал айдсаа даван туулж, 
дуу хоолой, биеийн хэлээ үр 

дүнтэй ашигладаг болно

СУРГАГЧ НАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Бизнес болон олон нийтийн байгууллагад ажилладаг, энэ салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн көүч трэйнэрүүд 
хичээлийг удирдана. 



СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: 
МОДУЛЬ 1 /1 цаг/

МОДУЛЬ 2 /1 цаг/

ИЛТГЭХ УР ЧАДВАРЫН ҮНДЭС

ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

• Ярианы айдас сандралаа даван туулах арга зам
• Илтгэгчийн ур чадвар
• Сонсогчид ба нөхцөл байдлын шинжилгээ
• Ярианы төрлүүдийн онцлог, давуу талуудыг ойлгох нь

• Гол санаагаа тодорхойлох
• Илтгэлийн эхлэл, төгсгөл бэлтгэх
• Илтгэлийн бүтцийг зохиох, тойм бэлдэх арга зүй

• Суралцагч өөрийн давуу талаа “ Цахилгаан шат”-ны ярианы загварт бичиж 1 минутын 
хугацаанд танилцуулна 

• Суралцагчид багт хуваагдан илтгэгчийн үндсэн чадварыг хөгжүүлэх дасгал ажил хийнэ.
• Суралцагч бүр нэг, нэг сэдэв сонгож анхны яриа хийнэ /3 минут/

• Илтгэлийн бүтцээ зөв гаргах
• Гол санаагаа тодорхойлох

• Илтгэлийн төрлүүд хичээлийн лекцийн тэмдэглэлийг унших
• Суралцагч бүр хичээл дээр танилцуулсан илтгэлээ сайжруулан Voice record хийх
• Сэдэв шүүж авах аргачлал болон илтгэлээ бэлтгэх алхамууд 

• Авиа дуудах дасгал 
• Хэл зүгшрүүлэх дасгал
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МОДУЛЬ 3 /1 цаг/

ҮНДЭСЛЭГЭЭ, БАТАЛГАА, НОТОЛГОО

• Тоо баримт, жишээ, дам үг, түүх ашиглан үндэслээ хийх нь
• Этос, логос, патос, митос баталгаагаа сайжруулах нь

• Тоо баримт хувиргаж, буулгаж, ашиглаж сурах

• Илтгэлээ бичиж илгээх

• Илтгэлээ дахин сайжруулан илгээх

• Бүтэц шинжлэх илтгэл
• Бичсэн илтгэлд зөвлөгөө өгөх

• Тоо баримт хувиргах дасгал 
• Бичсэн илтгэлд зөвлөгөө өгөх

АГ
УУ

ЛГ
А

ДАДЛАГА

БИЕ ДААЛТ

ГЭРИЙН ДААЛГАВАР

СУРГАЛТЫН ДАСГАЛ

СУРГАЛТЫН ДАСГАЛ

МОДУЛЬ 4 /1 цаг/

ИЛТГЭЛИЙН ДУУ ХООЛОЙ

• Дуу хоолойг удирдах нь /өндөр, нам, өнгө, хурд зогсоц, дуудлага, аялга/

• Савхтай дасгал хийх
• Дуу хоолой, биеийн хэлээ нийцүүлэх дасгалууд 
• /Онигоо яриулах/ 
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ҮНИЙН САНАЛ:
390,000₮/1 цаг=60минут/
Нийт = 4,680,000

МОДУЛЬ 5 /1 цаг/

ХЭЛЭХҮЙН БУС ХАРИЛЦАА

• Биеийн хэлийг тохируулах нь /Хөдөлгөөн ба дохио зангаа, биеийн байрлал, зогсолт, 
харцаар холбоо тогтоох/

• Бусдын биеийн хэлийг уншиж сурах 
• Багш биеийн хэлэмжгүй болон  хэлэмжтэй илтгэл танилцуулж үзүүлэх

• Түргэн хэллэгээр Voice record  хийх
• Савхтай дасгал хийх

• Тольтой дасгал хийх
• Бичлэг хийхэд бэлтгэх

• Дуу хоолойн дасгал 

• Хэл зүгшрүүлэх үгс
• Шүлэг уншуулах дасгал 
• Биеийн хэлийг уншиж сурах зурагт дасгалууд хийх 
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ИЛГЭЭХ КОНТЕНТ

ХЭРХЭН ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ ВЭ?

• Илтгэх ур чадварт суралцах нь    
• Илтгэлээ танилцуулах үр дүнтэй арга    

1. Урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлнэ.  
2. Төлбөр төлж бүртгэлээ баталгаажуулна. 
3. Онлайн cургалтын линк болон нууц үгийг таны бүртгүүлсэн мэйл хаягаар илгээнэ.  
4. Та нөүтбүүк, таблет, ухаалаг гар утас дээрээ аппликейшн татан хувийн бэлтгэлээ хангана.
5. Онлайн хөтөлбөртөө хамрагдана. 
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Залуучууд зочид буудлын Д корпус, 4 давхар 
Бага Тойруу-4, 14200, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс


