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“Цар тахал ба Хүний эрх” 

Философийн XII улсын олимпиад 

 

2019 оны сүүлчээс эхэлж дэлхий нийтийг нөмөрсөн коронавируст (КОВИД-19) 

халдварын цар тахал  өнөө хүртэл  үргэлжилсээр биднийг нийгмийн бүхий л талбарт өдөр 

тутамдаа улам бүр ухаалаг хэрсүү, зоримог, шинжлэх ухаанч, хүнлэг байхыг шаардаж 

байна. Цар тахлын уршгаар хориг хязгаарлалтад орж, сая сая хүн гэр бүлийн 

хүчирхийлэлд өртөх нь нэмэгдэж, эх үрс олноор эндэж, иргэд ажил хөдөлмөрөө алдан, бас 

хүүхдүүд боловсролоос алслагдаж, хүмүүс арьс өнгө, үзэл бодол, эрүүл мэндийн 

байдлаараа ялгаварлан гадуурхалд өртөх нь ХҮНИЙ ЭРХ, ФИЛОСОФИЙН асуудлыг 

илүү хүчтэй тавих хэрэгцээг бий болгож байна. Үүний зэрэгцээ шинжлэх ухааны ололтыг 

амьдралд хэрэгжүүлэх, улс төрийн зорилго, шийдвэрүүдийг ч бид анхааралтай ажиглах, үр 

дагаварыг тооцоолох, эцсийн дүндээ хүний сайн сайхны төлөө улам бүр ажиллах хэрэгтэй 

болжээ. 

Ийм учраас Философи, Хүний эрхийн уулзварт XII олимпиадаа цар тахлын 

нөхцөл байдалд уялдуулан, түүнээс үүдэлтэй хүний эрхийн асуудалд философийн үүднээс 

хандаж ѐс суртахууны сонголт, хувь хүний хариуцлага, шинжлэх ухаан, технологийн 

дэвшил зэрэгт оюутнуудын санаа бодлыг чиглүүлэн ухааны цэцийг нь сориход зориулж 

байна.   

Хамрах хүрээ: Олимпиадад Монгол улсын бүх их дээд сургуулийн, философийн хичээл 

судалж буй оюутан оролцож болно. 

Үр дүн: 

1. Оюутнууд цар тахлын үе дэх хүний эрхийн нөхцөл байдлыг философийн үүднээс харж, 

нийгмийн амьдралын олон асуудал хүний оюун ухаан, сэтгэл зүй, ѐс суртахуунд 

холбогдож байдгийг судлан эргэцүүлнэ. 

2. Хүний эрх, философийн үзэл баримтлалд онолын шинжилгээ хийж, хүний эрхийн 

мэдрэмжтэй, хүний эрхэд философи эргэцүүлэлтэйгээр хандах чадвартай болно.  

Олимпиадын хэлбэр: 

1. Сэдэвт хамаарах фото зургийн даалгавар гүйцэтгэнэ.  
2. Философийн сорилд хариулна.  
3. Философийн эх бичиг эсвэлкино бүтээлээс философи утга санааг тунгааж 

тайлбарлана. 
4. Философи, хүний эрхийн асуудлаар тохиолдол жишээ шинжилнэ. 

 

  

  



Шалгаруулалт: Багуудыг 2 үе шаттай шалгаруулна. 

I шатны шалгаруулалт. 

# Гүйцэтгэх 

даалгавар 
Тавигдах шаардлага Шүүгчээс 

авах оноо 

1 Зургийн 

үзэсгэлэн 

гаргах  

/2 ширхэг/ 
 

 Үндсэн сэдэвтэй холбоотой зураг, эвлүүлэг, 

эсвэл шог зураг байх  
 Зургийн нэр, товч тайлбар эсвэл уриаг баруун 

доод хэсэгт сургуулийнхаа логоны хамт 4*10 

см хэмжээтэй хүрээнд байрлуулсан байх  
 Урьд нь олны хүртээл болоогүй байх  
 Зохих шаардлагын дагуу бэлтгэсэн байх  

20 оноо 

2 Тест ажиллах 

/10 мин/ 
 Философи, хүний эрхтэй холбоотой тест 

ажиллах 
20 оноо 

 
 

Нийт оноо  
 

40 оноо 

 

 

 

II шатны шалгаруулалт. 

1. Философийн эх бичиг эсвэл кино хэлэлцүүлэг  

2. Философи, хүний эрхийн асуудлаар тохиолдол шинжилгээ 

Дүгнэх журам: 
1. Тохиолдол судлал, баримтад анализ хийсэн байдал, хэрхэн хүний эрхийг философи 

үүднээс ойлгож, философичдын үзэл санаатай холбон тайлбарласан, үндэслэгээ 

дэвшүүлсэн, эргэцүүлэл хийсэн байдлыг харгалзан дүгнэнэ. 



2. Оролцогч баг, оюутнуудын эргэцүүлэл, илэрхийлэл, философидолтын дагуу нийт 4 баг, 

уран илтгэгч 1, мэргэн санаа дэвшүүлэгч 1 оюутныг шалгаруулан урамшуулна.
[1]

 

Жич: 

 Олимпиад ZOOM талбарт цахим байдлаар зохион байгуулагдана.  
 Философийн хичээл орж буй багш нар багаа бэлтгэн оролцуулна. 
 Нэг их, дээд сургуулиас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвхөн нэг баг оролцоно. 
 Багийн гишүүдийн хоѐр нь тус олимпиадад өмнө нь 1 удаа оролцсон оюутан байж 

болно. Ингэхдээ тус оюутан нь 2 дугаар курсын оюутан байна. 
 2021 оны 4 дүгээр сарын 27 өмнө бүртгүүлсэн байна. 
 Нэг их сургуулиас зөвхөн нэг баг оролцоно.   

 

Байр, шагнал:  

Багийн шагнал 

I байр - 1: Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  

II байр – 1: Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  

III байр - 1: Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл 

IY байр - 1: Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл 

Оролцогчдын шагнал 

Уран илтгэгч - 1: Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл 

Мэргэн санаа дэвшүүлэгч- 1: Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл 

 

Бүртгүүлэхдээ дараах зүйлсийг бүрдүүлнэ. Үүнд:  

1. Олимпиадын сэдвийн агуулгыг илэрхийлсэн 2 зураг 2. Олимпиадад оролцох багийн нэр, 

гишүүдийн оюутны үнэмлэх, сургуулийн имэйл хаяг 

Бүртгэл:   

2021 оны 04 дүгээр сарын 26 өдрийн 17:00 цагаас өмнө munkhjavkhlan@num.edu.mn  

хаягаар багийн ахлагч нар багийн мэдээллийг бүртгүүлж, холбогдох материалыг илгээсэн 

байна.  

Олимпиад: 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний Пүрэв гарагт ... цагаас ZOOM талбарт цахим 

байдлаар зохион байгуулагдана.  

Үндсэн зохион байгуулагч: МУИС, Монголын Эмнести Интернэшнл. 
Холбоо барих: МУИС, Философи, шашин судлалын тэнхим, Б.Мөнхжавхлан 88820660, 

77307730-2220. 

Зохион байгуулах ажлын хэсэг: МУИС, ШУТИС, ХААИС, АШУИС, МЭИ 
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