
11, 12-р ангийн хичээл сонголтууд

1 Treasury Place, Melbourne хаягт 
байрлах Виктория их сургуулийн 
захиргаанаас зөвшөөрөл олгосон.

Олон төрлийн авьяастнууд.  
Нэг Виктория их 
сургуулийн боловсролын 
гэрчилгээ (VCE).



Виктория дахь ахлах дунд боловсролын 
сургууль танд илүү олон чиглэл, илүү шилдэг 
сонголт санал болгохын тулд өөрчлөгдөн 
хөгжиж байна
2023 оноос Виктория их сургуулийн боловсролын гэрчилгээ авах 
хоёр арга замтай болно. Та VCE болон VCE-ийн хүрээнд хоёр жилийн 
хугацаатай мэргэжлийн, хэрэглээний сургалтын шинэ хөтөлбөрт VCE 
мэргэжлийн чиглэлээр элсэх боломжтой. Энэ нь дунд болон ахлах 
ангийн хэрэглээний сургалтын Виктория их сургуулийн гэрчилгээ 
(VCAL)-ний давуу талуудыг сэргээж, үүнд тулгуурладаг.

Мөн VCE түвшний сургалтыг дуусгахад бэлэн биш байж магадгүй 
эсвэл дуусгах боломжгүй оюутнуудад зориулсан Үндсэн VCAL-ийг 
орлуулах боломжтой Виктория их сургуулийн Чиглүүлэх Гэрчилгээг 
санал болгож байна.

Та их сургууль, Техникийн болон нэмэлт боловсрол (TAFE), дагалдан 
сурагч, дадлагажигчаар суралцах, сургуулиа төгсөөд шууд ажиллах 
хүсэлтэй байсан ч таныг зорьсондоо хүрэхэд туслах хоёрдогч арга 
зам бий.

 *  Дунд ангийн VCAL-ийн сургалтад 2023 онд 12-р ангид суралцах сурагчид хамрагдах боломжтой. 
Сонголтуудынхаа талаар судлахын тулд багш нартайгаа ярилцаарай.

2023 онд ямар өөрчлөлт хийгдэх вэ

VCE VCE / өөрчлөлт орохгүй

Ахлах болон дунд 
ангийн VCAL VCE мэргэжлийн чиглэл*

Үндсэн VCAL Виктория их сургуулийн 
Чиглүүлэх Гэрчилгээ

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын (VET)  
хичээлүүд бүх чиглэлийг хамарсан
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VCE
VCE бол дээд боловсрол, дээд түвшний TAFE, VET гэрчилгээний 
сургалтад хамрагдах, дагалдан сурагч, дадлагажигчаар суралцах, 
ажиллах арга замыг нээдэг хоёрдогч ерөнхий боловсрол юм. 

Хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, математик, технологи, урлаг, биеийн 
тамир, гадаад хэл зэрэг 90 гаруй хичээлээс сонгох боломжтой. Мөн 
автомашин, эрүүл мэнд, үсчин, гоо сайханч зэрэг 27 мэргэжлийн 
чиглэлээр сургалт явуулдаг.

Танай сургуулиас ямар хичээл санал болгож байгааг шалгана уу. 
Хэрэв та сургууль төгсөхдөө Австралийн дээд боловсролын элсэлтийн 
зэрэглэлтэй (ATAR) болохыг хүсвэл VCE чиглэлийг сонгох хэрэгтэй.

Дешигийн VCE авсан арга зам
Деши хуульч болохыг хүсэж байгаа тул Англи хэл, математик, хууль 
зүй, биеийн тамир, түүх, VCE VET бизнес зэрэг VCE хичээлүүдийг 
судална. Тэрээр дунд сургуулиа VCE-тэй төгсөнө. 

Дэши ирээдүйн ажил мэргэжилтэй нь холбоотой сэдвүүд болон 
өөрийн чин сэтгэлээсээ сонирхдог сэдвүүдийг сонгосон. Тэр хуульч 
мэргэжлээр суралцахын тулд их сургуулийн сургалтын урьдчилсан 
нөхцөлийг хангахын тулд өөрийн сонголтынхоо талаар багш, 
сургуулийнхаа мэргэжлийн хуульчтай ярилцсан.

Дешигийн 10-р ангийн хичээлүүд
VCE биеийн тамирын 1, 2-р анги

Дешигийн 11-р ангийн хичээлүүд
VCE Англи хэл, модуль 1, 2 

VCE Математик, модуль 1, 2

VCE Эрх зүйн судалгаа, модуль 1, 2

VCE Орчин үеийн түүх, модуль 1, 2

VCE биеийн тамир, модуль 3, 4

Бизнесийн нэгж 1, 2-ийн VCE VET гэрчилгээ III

Дешигийн 12-р ангийн хичээлүүд
VCE Англи хэл, модуль 3, 4 

VCE Математик, модуль 3, 4

VCE түүхийн хувьсгалууд, модуль 3, 4 

VCE Эрх зүйн судалгаа, модуль 3, 4

Бизнесийн нэгж 3, 4-ийн VCE VET гэрчилгээ III
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VCE мэргэжлийн чиглэл
VCE мэргэжлийн чиглэл (VCE VM) бол хоёр жилийн мэргэжлийн 
болон хэрэглээний сургалтын хөтөлбөр бөгөөд одоо VCE-д шууд 
байрлуулсан. Энэ нь таныг нийгмийн идэвхтэй, оролцоотой гишүүн 
болохын хувьд ажил, цаашдын боловсрол, хувийн зорилгодоо хүрэхэд 
тань шаардлагатай ур чадвараар хангах зорилготой.

Хэрэв та бодит амьдрал, ажлын орчинд суралцахыг илүүд үздэг, 
сургууль төгссөний дараах зорилгод ATAR шаардлагагүй бол энэ 
нь маш сайн сонголт юм. Энэ нь дагалдан сурагч, дадлагажигчаар 
суралцах, цаашид суралцах, шууд ажилд орох сайн арга зам юм.

Та Ур чадвар, тооцоолох чадвар, ажилтай холбоотой ур чадвар, хувь 
хүний хөгжлийн ур чадвар зэрэг үндсэн хичээлүүдийг судалж, 180 
цагийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын (VET) II буюу түүнээс дээш 
түвшний гэрчилгээний сургалт дүүргэнэ.

VCE VM-д Ерөнхий ур чадварын шалгалт (GAT) эсвэл зарим VCE VET 
хөтөлбөрөөс өөр бусад гадны шалгалт өгөх шаардлагагүй. Энэ нь та 
VCE VM хичээл эсвэл ATAR-тай болохын тулд суралцах оноо авахгүй 
гэсэн үг юм.

Та VCE VM сургалтын хөтөлбөртөө VCE хичээлүүд, VCE VET 
хөтөлбөрүүдийг нэмэх боломжтой.
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Камалагийн VCE VM-ийн арга зам
Камала ажил дээрээ суралцах дуртай бөгөөд металл 
үйлдвэрлэгч болохыг хүсдэг тул VCE мэргэжлийн чиглэлээр 
элсэн суралцана. (VCE VM). Тэр VCE VM, Инженерийн 
чиглэлээр VCE VET гэрчилгээ II авах сургалтад хамрагдана. 
Камала дунд сургуулиа Виктория их сургуулийн Боловсролын 
чиглэлийн мэргэжлээр төгссөн гэрчилгээтэй төгсөнө. Тэр 
энэ бүхний талаар гэр бүл, багш, сургуулийн мэргэжлийн 
зөвлөхтэй ярилцсан.

Камала 10-р ангид байхдаа TAFE-ийн өдөрлөгт оролцож, VET 
инженерийн чиглэлээр туршлагажсан. Тэр дараа нь орон 
нутгийн чиргүүл үйлдвэрлэгч рүү ажил мэргэжлийн аялал хийж, 
11-р ангид байхдаа тус компанид Бүтэцлэгдсэн ажлын байрны 
сургалтад хамрагдаж болох эсэхийг асуусан. Энэ нь тэр ажил 
дээрээ чиргүүл үйлдвэрлэгчийн сургалтад хамрагдахын тулд 
сургуулийнхаа цагийг өнгөрөөнө гэсэн үг юм. Тэр энэ удаа VCE 
мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж кредит цуглуулна. Камала 12-р 
ангиа төгсөхдөө энэ компанид дагалдан сурагчаар ажиллана 
гэж найдаж байна.

Камалагийн 11-р ангийн хичээлүүд
VCE VM Ур чадвар, модуль 1, 2
VCE Ерөнхий математик, модуль 1, 2
VCE VM Ажилтай холбогдох ур чадвар (WRS), модуль 1, 2
Инженерийн судалгааны нэгж 1, 2-ийн VCE VET гэрчилгээ II
VET Бүтэцлэгдсэн ажлын байрны сургалтын модуль 1 (90 цаг)

Камалагийн 12-р ангийн хичээлүүд
VCE VM Ур чадвар, модуль 3, 4
VCE Ерөнхий математик, модуль 3, 4
VCE VM Хувь хүний хөгжлийн ур чадвар (PDS), модуль 3, 4
VCE VM Ажилтай холбогдох ур чадвар (WRS), модуль 3, 4
Инженерийн судалгааны нэгж 3, 4-ийн VCE VET гэрчилгээ II
VET Бүтэцлэгдсэн ажлын байрны сургалтын SWLR  
модуль 2 (90 цаг)
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Виктория их сургуулийн Чиглүүлэх Гэрчилгээ
Виктория их сургуулийн Чиглүүлэх Гэрчилгээ (VPC) нь VCE түвшинд 
гэрчилгээ авах боломжгүй, авахад бэлэн биш, уян хатан суралцах 
нөхцөл шаардлагатай оюутнуудад зориулагдсан шинэ гэрчилгээ юм. 
VPC нь Австралийн мэргэшлийн тогтолцооны 1-р түвшинд байна. 

Энэ нь танд амжилтад хүрэхэд шаардлагатай ажилтай холбогдох ур 
чадвар, чадавхыг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр, нэмэлт дэмжлэгийг 
санал болгодог. 

VPC нь ерөнхийдөө 11, 12-р ангид дуусдаг боловч уян хатан хөтөлбөртэй 
тул сургалтыг эрт эхлүүлэх эсвэл 2 жилээс урт хугацаанд дуусгах 
боломжтой. Сургалтыг VCE болон VCE мэргэжлийн чиглэлээс илүү 
хүртээмжтэй түвшинд боловсруулж, зохион байгуулж байна. Та VPC-г 
өөрийн хурдаар судлах боломжтой бөгөөд багш нар тань танхимын 
сургалтын үйл ажиллагаагаар дамжуулан таны ахиц дэвшлийг үнэлнэ. 

VPC хөтөлбөрийг дуусгасны дараа танд Виктория их сургуулийн 
Чиглүүлэх Гэрчилгээ олгоно. Та энэ сонголт танд тохирох эсэхийг багш, 
гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцах хэрэгтэй.
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Брэндоны VPC арга зам
Брэндон эрүүл мэндийн байдлын улмаас сургуульдаа буцаж сурахад 
уян хатан хөтөлбөр сонгох хэрэгтэй. Брэндоны багш түүнтэй болон 
эцэг эхтэй нь VPC-ийн талаар ярилцсан. Брэндон хүссэн үедээ 
сургалтын хөтөлбөрөө эхлүүлэх боломжтой тул VPC сонгох дуртай. 
Брэндон VPC-ийн хичээлдээ элсэн орж, нийтэд хандсан төсөл 
хэрэгжүүлж, багаар ажиллахаар шийдсэн. 

Брэндон сургалтын хөтөлбөрөө дуусгахад хоёр жилээс илүү хугацаа 
шаардагдана.

Брэндон 10-р ангийн Англи хэл, математикийн хичээлээ үзэж 
дуусгахын оронд Брэндон VPC Ур чадвар, Тооцоолох чадварын 
хичээлийн модуль 1-ийг судалсан. Брэндон 11, 12-р ангидаа сонголт 
хийхэд уян хатан хөтөлбөр хэрэгтэй хэвээр байгаа тул VPC нь түүнд 
тохирсон хөтөлбөр гэдгийг ойлгож байсан. 

VET нь сургууль дээр нь явагддаг тул илүү хялбар байсан учраас тэр 
11-р ангидаа жижиг бизнесийн чиглэлээр II гэрчилгээний сургалтад 
хамрагдаж эхэлсэн. Брэндон 12-р ангидаа сургуульдаа тогтмол 
суралцаж, Салоны туслах ажилтны II гэрчилгээний сургалтад элссэн. 
Тэр үсчний салонд бүтэцлэгдсэн ажлын байрны сургалтад хамрагдах 
бөгөөд тэр ажлын байрандаа үнэлэгдэнэ гэсэн үг юм.

Брэндон сургуулиа төгсөхдөө үсчин мэргэжлээр дагалдан 
суралцахыг хүсдэг.

Брэндон 10-р ангийн хичээлүүд
VPC Ур чадвар, модуль 1

VPC Тооцоолох ур чадвар, модуль 1

Брэндон 11-р ангийн хичээлүүд
VPC Ур чадвар, модуль 2

VPC Тооцоолох ур чадвар, модуль 2

VPC Хувь хүний хөгжлийн ур чадвар (PDS), модуль 1

VPC Ажилтай холбогдох ур чадвар (WRS), модуль 1

VET Жижиг бизнесийн гэрчилгээ II  
(Үйл ажиллагаа/Инноваци) модуль 1, 2

Брэндон 12-р ангийн хичээлүүд
VPC Ур чадвар, модуль 3

VPC Хувь хүний хөгжлийн ур чадвар (PDS), модуль 2

VPC Ажилтай холбогдох ур чадвар (WRS), модуль 2

VET Салоны туслах ажилтны гэрчилгээ II, модуль 1, 2

VET SWLR, модуль 1 (90 цаг)
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Зөв арга замыг сонгох
Өөрт тохирох замыг сонгох хамгийн сайн арга бол сонголтоо хийхэд 
тань туслах мэргэжлийн хуульч, багш, гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцах юм.

Өөрийн гол давуу тал, дуртай хичээлүүд, сургуулиа төгсөөд юу 
хийхийг хүсэж байгаагаа бод. 

Та шууд ажилд орох уу эсвэл цаашид суралцах уу? Та худалдааны 
чиглэлээр ажиллахыг хүсэж байна уу эсвэл албан тасалгааны 
орчинд ажиллах талаар бодож байна уу?

Одоо хаашаа явах вэ? Виктория дахь 2023 оны ахлах 
дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан гарын авлага 
нь танд сургуулийн сүүлийн жилүүдийн талаар мэдэх 
шаардлагатай бүх зүйлийг тайлбарлаж, сонголтоо хийхэд 
тань туслах товхимол юм.

Та энэ тухай мэдээллийг сургуулиасаа эсвэл  
vcaa.vic.gov.au/where-to-now вебсайтаас авах 
боломжтой.

Ахлах дунд сургуулийн шинэ сонголтуудын  
талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл  
vic.gov.au/onevce вебсайтаас харна уу.

http://vcaa.vic.gov.au/where-to-now
http://vic.gov.au/onevce

