
106 

Бүрэн Дунд Боловсролын Мэдээллийн Технологийн Хөтөлбөрийн 

Хэрэгжилтэд Тулгарч Буй Асуудлын Судалгаа 

Д.Цэдэвсүрэн 

1МУБИС, Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль, Мэдээлэл зүйн тэнхим 
tsedevsuren@msue.edu.mn 

Хураангуй: 21 дүгээр зууны иргэний нэгэн чухал чадвар бол тооцоолох сэтгэлгээний чадвар юм. Хүүхэд, 

залуус тооцоолох сэтгэлгээний чадварт бага насандаа суралцсан байхыг орчин үе шаардаж байна. Учир 

нь нийгэм бүхэлдээ мэдээлэл, харилцааны технологи (МХХТ), тооцоолол, дижитал технологид суурилан 

хөгжиж байна. Тооцоолох сэтгэлгээний суурь болох асуудлыг задлан шинжлэх, загварчлах, 

алгоритмчилах зэрэг чадварыг сурагчдад эзэмшүүлэхэд мэдээлэл зүйн хичээл чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Ерөнхий боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн сүүлийн шинэчлэл нь 2014-2015 оны хичээлийн 

жилд эхэлж, 2019-2020 оны хичээлийн жилд эцэслэн батлагдлаа. Энэ өөрчлөлт нь багш нарт хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхэд багагүй хүндрэл бэрхшээлийг үүсгэж байна. Энэхүү өгүүлэлд бүрэн дунд боловсролын 

мэдээллийн технологийн шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад багш нарт тулгарч буй бэрхшээлтэй 

асуудлыг тодруулах зорилгоор явуулсан бичил судалгааны үр дүнг танилцуулж байна. Судалгааг нийслэл, 

хөдөө орон нутгийн мэдээлэл зүйн 366 багшаас Google Form ашиглан асуулга хэлбэрээр явуулж, үр дүнд 

статистик боловсруулалт хийлээ. Судалгааны үр дүн нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сургалтын орчин, 

сурах бичиг, дидактик материалын хүрэлцээ хангалтгүй, мөн хөтөлбөрийн зарим бүлэг сэдвээр багшийн 

мэргэжлийн хөгжлийг дэмжсэн төрөл бүрийн сургалтууд нэн шаардлагатай байгааг харууллаа. 

Түлхүүр үг: тооцооллын сэтгэлгээ, дижитал бичиг үсгийн боловсрол, мэдээллийн технологийн боловсрол. 

1. УДИРТГАЛ 

Бүрэн дунд боловсролд мэдээллийн технологийн хичээл нь ирээдүйн залуу иргэдийн ажлын 

байртай холбоотойгоор судлах ёстой хичээлийн тоонд зүй ёсоор орж байна. 

Тухайлбал, Европын Комиссоос дижитал чадамжийг "Суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, 

нийгэмд оролцох дижитал технологийг өөртөө итгэлтэй, чухал, хариуцлагатайгаар ашиглах, 

түүнтэй холбогдох чадамж” гэж тодорхойлоод, дижитал чадамжийн хүрээг мэдээлэл, өгөгдлийн 

мэдлэг; харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаа; дижитал контент үүсгэх (программчлалыг 

багтаасан); аюулгүй байдал (цахим аюулгүй байдалтай холбоотой дижитал сайн сайхан байдал, 

чадамжийг багтаасан); асуудал шийдвэрлэх гэсэн таван бүрэлдэхүүнтэйгээр авч үзжээ (The 

Digital Competence Framework 2.0). 

Энэхүү дижитал чадамжийн хүрээг үндэслэн Европын улс орнууд ерөнхий боловсролын 

мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна (Digital Education at 

School in Europe, 2019) 

Хүснэгт 1. Дижитал цогц чадамжийн хүрээ 

Чадамжийн чиглэл Чадвар 

1. Мэдээлэл ба 

өгөгдөлтэй 

ажиллах 

1.1 Өгөгдөл, мэдээлэл, дижитал агуулгыг үзэх, хайх, шүүх 

1.2 Өгөгдөл, мэдээлэл, дижитал агуулгыг үнэлэх 

1.3 Өгөгдөл, мэдээлэл, дижитал агуулгыг удирдах 

2. Харилцаа, хамтын 

ажиллагаа 

2.1 Дижитал технологиор харилцах 

2.2 Дижитал технологиор дамжуулан хуваалцах 

2.3 Дижитал технологиор дамжуулан иргэний харьяалалд хамрагдах 

2.4 Дижитал технологиор дамжуулан хамтран ажиллах 

2.5 Дижитал харилцаа, хамтын ажиллагааны ёс зүй 

2.6 Тоон таних тэмдгийг удирдах 
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3. Дижитал контент 

бүтээх 

3.1 Дижитал агуулгыг хөгжүүлэх 

3.2 Дижитал агуулгыг нэгтгэх, дахин боловсруулах 

3.3 Зохиогчийн эрх ба лиценз 

2.1 Программчлал 

4. Аюулгүй байдал 

4.1 Хэрэгсэл, төхөөрөмжийг хамгаалах 

4.2 Хувийн мэдээлэл, хувийн нууцыг хамгаалах 

4.3 Эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг хамгаалах 

2.2 Байгаль орчныг хамгаалах 

5. Асуудал 

шийдвэрлэх 

5.1 Техникийн асуудлыг шийдвэрлэх 

5.2 Технологийн хэрэгцээ, хийх үйлдлээ тодорхойлох 

5.3 Дижитал технологийг бүтээлчээр ашиглах 

4.4 Дижитал чадварын хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох 

Европын Комисс (European Commission)-ын мэдээлж байгаагаар дижитал ур чадвартай 

мэргэжилтнүүдийн эрэлт хэрэгцээ жил бүр 4 орчим хувиар өсөж байна (Berger and Frey, 2015). 

Харин манай улсад шинээр бэлтгэгдэж буй мэргэжилтний дөнгөж 2 хувь нь МТ-ийн мэргэжил 

эзэмшдэг (Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын мэдээлэл, 2021). 

Технологийн өөрчлөлтийн үр өгөөжийг эдийн засагт нэвтрүүлэхийн тулд мэдээллийг загварчлах, 

программ бүтээх, сүлжээ болон их өгөгдлийг удирдах, дүн шинжилгээ хийх болон бусад шинэ 

чадвартай МХХТ-ийн ажилтан, мэргэжилтэн шаардлагатай боллоо (OECD, 2016). Эдгээр чадвар 

нь дижитал эдийн засагт инновацыг цэцэглэн хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, бизнесийн 

технологийн дэд бүтцийг бий болгоход ихээхэн чухал ажээ (OECD, 2015). Түүнчлэн өнөө үед 

ямар ажил үйлчилгээ эрхлэхээс үл хамааран бүх мэргэжлийн ажилтнаас МХХТ-ийн ур чадварыг 

эзэмшсэн байхыг шаардаж байна. 

Шинэ технологид нийцүүлэн ажлын байрны бүтэц, тодорхойлолтод томоохон өөрчлөлт орж 

байгаагаас олон тооны дижитал чадварууд маш хурдан хоцрогдох боллоо. Жишээлбэл, кодлох 

ур чадвар ч хэдхэн жилийн дараа хуучрах хандлагатай байна. Европын Мэргэжлийн Сургалтыг 

Хөгжүүлэх Төв (European Centre for the Development of Vocational training)-ийн хийсэн 

судалгаагаар Финлянд, Герман, Унгар, Нидерландын ажилчдын 16% нь ур чадвараа өмнөх хоёр 

жилийн хугацаанд хуучирсан гэж үзжээ (Cedefop, 2012). 

Технологийн үсрэнгүй хөгжил нь шинээр олон мэргэжил бий болж байна (Хүснэгт 2). Тиймээс 

өрсөлдөх чадвараа хадгалахын тулд ажилтнууд шинэ мэдлэг, ур чадварыг байнга эзэмших 

шаардлагатай болдог бөгөөд энэ нь уян хатан байдал, насан туршдаа суралцах эерэг хандлага, 

сониуч зан байдлыг шаарддаг. Тиймээс МХХТ-ийн мэргэжилтнүүдийн технологийн 

өөрчлөлтөд дасан зохицох, шинэ технологи эзэмших, насан туршдаа суралцах суурь чадвар 

эзэмшсэн байх нь ихээхэн чухал болоод байна (OECD, 2019). 

Хүснэгт 2. Шинээр гарч ирж буй ажил, мэргэжлийн жишээ 

Мэргэжил Тодорхойлолт 
Шаардагдах 

суурь чадвар 

Шаардагдах 

суурь мэдлэг 

Хандлага, үнэт 

зүйлийн жишээ 

 
Роботын 

инженер 

Робот программ судлах, 

дизайнчлах, боловсруулах 

эсвэл турших 

Шүүмжлэлт сэт-

гэлгээ, асуудлыг 

цогцоор нь 

шийдвэрлэх, 

чанарын хяналт 

шинжилгээ хийх 

Инженер ба 

технологи, 

робот техник, 

дизайн 

Эрэл хайгуул 

хийх, 

нарийвчлах, 

ажиглах 

 
Био-

статистик 

Амьдралын ухааныг 

судлахдаа биостатистик 

онол, арга зүйг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Индуктив учир 

шалтгаан, аман 

илэрхийлэл, 

математик 

үндэслэл 

Математик, 

англи хэл, 

боловсрол, 

сургалт 

Төсөл / 

хөтөлбөрийн 

удирдлага, 

гүйцэтгэл, 

сониуч байдал 
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Түлшний 

эсийн 

инженер 

Тээвэрлэлт, суурин эсвэл 

зөөврийн хэрэглээний 

түлшний сэлбэг хэрэгсэл, 

системийг 

боловсруулах, үнэлэх, 

өөрчлөх эсвэл бүтээх 

Шүүлт ба 

шийдвэр гаргах, 

бичих, 

шүүмжлэлт 

сэтгэлгээ 

Физик, 

математик, 

хими 

Анхаарлаа 

төвлөрүүлэх, 

найдвартай 

байдал, санал 

хүсэлт 

Нарны 

эрчим 

хүчний 

инженер 

Нарны тоног төхөөрөм-

жийн хэрэгцээг тодор-

хойлох, систем, тоног 

төхөөрөмж санал болгох, 

зардлыг тооцоолохын 

тулд шинэ эсвэл одоо 

байгаа үйлчлүүлэгчидтэй 

холбоо тогтоох 

Идэвхтэй сонсох, 

итгүүлэх, 

нийгмийн 

ойлголттой байх 

Борлуулалт ба 

маркетинг, 

инженер ба 

технологи, 

хэрэглэгчийн 

болон хувийн 

үйлчилгээ 

Хариуцлага, 

төвлөрөл, үр 

дүнд чиглүүлэх 

Видео 

тоглоомын 

дизайнер 

Видео тоглоомуудын 

үндсэн шинж чанарыг 

боловсруулах; тоглоом, 

дүрд тоглох шинэлэг 

механик, түүхийн мөр, 

дүрүүдийн намтрыг 

тодорхойлох; зураг 

төслийн баримт 

бичгийг бүрдүүлэх, 

хадгалах 

Тоглоомын 

загварыг 

гаргахын тулд 

үйлдвэрлэлийн 

ажилтнуудтай 

удирдан 

чиглүүлж, 

хамтран ажиллах 

Программчлал, 

шүүмжлэлт 

сэтгэлгээ, 

асуудлыг 

цогцоор нь 

шийдвэрлэх 

Дизайн, харил-

цаа холбоо ба 

хэвлэл мэдээ-

лэл, сэтгэл зүй 

Сониуч зан, 

хөгжилтэй 

байдал, хүсэл 

тэмүүлэл 

Эх сурвалж: O*NET (www.onetonline.org/find/bright?b=3&g=Go) in (Berger and Frey, 2015) 

Английн “Дижитал суурь чадварын хүрээ”-д асуудал шийдвэрлэх чадварыг “Дижитал хэрэгсэл, 

онлайн үйлчилгээг ашиглахад тулгарч буй бэрхшээлийн шийдлийг олох чадамж” гээд: 

- Асуудлыг шийдвэрлэхэд надад туслах мэдээллийг олохын тулд интернэт ашиглах 

- Олон төрлийн үйл ажиллагааны тусламжийн эх үүсвэрийг олохын тулд интернэт ашиглах 

- Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд вэбсайт дээрх чат хэрэгслийг (боломжтой бол) ашиглах 

- Асуудлыг шийдвэрлэх, төхөөрөмж, программ хангамж ашиглах чадвараа дээшлүүлэхийн 

тулд онлайн заавар, асуулт хариулт, зөвлөгөө өгөх форумыг ашиглах 

зэрэг суурь чадварыг илэрхийлнэ гэжээ (https://www.gov.uk/government/publications/essential- 

digital-skills-framework). 

Дижитал бичиг үсгийн боловсрол нь зөвхөн программ, хэрэгсэл ашиглан мэдээлэл 

боловсруулах тухай асуудал бус, хүүхэд, залууст ирээдүйд хэрэгцээтэй чадварыг баримжаалж 

оновчтой тодорхойлох шаардлагатай болохыг тодруулж байна. Манай улсын ерөнхий 

боловсролд сурагчдын дижитал бичиг үсгийн мэдлэг, чадварт суралцахад зориулсан 

“Мэдээллийн технологи” хичээлийг 6 дугаар ангиас 12 дугаар ангид судалж байна. Уг хичээл нь 

хөтөлбөрийн шинэчлэл, зааж буй багшийн ур чадвараас гадна сургалтын тусгай орчин шаарддаг 

онцлогтой. 

Тиймээс энэхүү бичил судалгааг бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багшлахуйн практикт тулгарч буй асуудлыг тодруулах үүднээс 

явууллаа. Судалгааг “Хөтөлбөрийн олон удаагийн өөрчлөлт нь багш нар нарт тулгарч буй 

бэрхшээлийн үндэс болж байгаа эсэх?”, “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш нарт ямар бэрхшээл 

тулгарч байна вэ?”, “Бэрхшээлийг даван туулах боломжийг багш нар юу гэж үзэж байна вэ?” 

зэрэг асуултад хариулт олохыг зорилоо. 

2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Гаднын улс орнуудад ЕБС-ийн мэдээлэл зүй (Informatics), компьютерын ухаан (Computer 

Science), мэдээллийн технологи (Information Technology)-ийн боловсрол нь залуу иргэний 21 

дүгээр зууны мэдлэг, ур чадварын суурь болохыг судлаачид онцолж, мэдээллийн нийгмийн залуу 

http://www.onetonline.org/find/bright?b=3&g=Go)
http://www.gov.uk/government/publications/essential-
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иргэнд дижитал бичиг үсгийн суурь боловсролын хүрээнд олон судалгааны ажил хийгдэж байна 

(Dagiene & Stupuriene, 2016; Tabesh, 2017; Wing, 2017). Мэдээллийн эриний суурь болсон 

тооцоолох сэтгэлгээний чадварт хүүхэд бага наснаасаа суралцахад мэдээлэл зүйн хичээл голлох 

үүрэгтэй юм. 

Бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэл, агуулга, арга зүй, түүний хэрэгжилтийн 

чиглэлээр дотоодын судлаачид цөөнгүй судалгааны ажил хийжээ. Тухайлбал, Монгол улсын 

ерөнхий боловсролын мэдээлэл зүй, мэдээллийн технологийн хөтөлбөр агуулгын хүрээ, арга 

зүйн шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар судлаач С.Уянга “Монгол улсын ерөнхий боловсрол дахь 

МХХТ” өгүүлэлдээ авч үзсэн (Uyanga, 2014). ЕБС-ийн мэдээллийн технологийн цөм 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон тулгамдаж буй асуудлын талаар 2017, 2018 онд хийсэн асуулгын 

судалгааны үр дүнд лаборатори сургалтын орчин, техникийн болон программ хангамж 

хангалтгүй, хөтөлбөрийн зарим сэдэв нь хүнд, арга зүйн материал хангалтгүй байгаагаас бүрэн 

дунд боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш нарт мэдлэг, арга зүйгээ дээшлүүлэх 

сургалт шаардлагатай байгааг тодруулсан. (Цэдэвсүрэн, Уянга, Золзаяа, Буянхишиг, 2017; 

Цэдэвсүрэн, 2018a) 

Мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн шинэчлэлд 21 дүгээр зууны суурь мэдлэг, чадварыг 

тусгах боломжийн талаар судалж, тодорхой санал дэвшүүлсэн (Цэдэвсүрэн, 2017), гаднын 

зарим орны ерөнхий боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн зорилго, агуулгын 

хүрээнд харьцуулсан судалгааг хийж, мэдээллийн технологийн сургалтын чиг хандлагын талаар 

судалсан. (Уянга & Цэдэвсүрэн, 2018; Цэдэвсүрэн, 2018b) Мөн мэдээллийн технологийн 

боловсролын бодлогын шинэчлэл, тулгамдаж буй асуудал (Цэдэвсүрэн, 2020)-ын талаар болон 

бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн агуулгыг их, дээд сургуулийн 

мэдээллийн технологийн хичээлийн агуулгатай харьцуулан судалж, агуулгын давхардлыг 

шийдвэрлэх талаар санал дэвшүүлсэн (Цэдэвсүрэн, Уянга, 2019) зэрэг судалгааны ажлууд 

хийгджээ. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны зорилго: Бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн 

шинэчлэлтэй холбоотойгоор тухайн мэргэжлийн багш нарын сургалтын практикт тулгарч буй 

асуудлыг тодорхойлж, сайжруулах талаар санал дэвшүүлэх 

Зорилт: 

- Мэдээллийн технологийн бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш 

нарт тулгарч буй практик асуудлыг тодруулах 

- Мэргэжлийн болоод арга зүйн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх талаар тэдний саналыг 

тодруулах 

- Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанарыг сайжруулах талаар санал дэвшүүлэх 

Арга зүй: Судалгааг асуулгын аргаар явууллаа. Асуулгад нас, хүйс, ажилласан жил, и-мэйл хаяг 

зэрэг ерөнхий мэдээлэл, мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв 

болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг тодруулах асуултуудыг 

орууллаа. Асуулгыг Google Form технологи ашиглан авч, статистик боловсруулалт хийж, үр 

дүнг бодит байдалтай харьцуулан жишиж, эргэцүүлэн дүгнэлт хийх аргыг ашиглав. 

4. ҮР ДҮН 

4.1. Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Судалгаанд монгол улсын 21 аймаг, сум, нийслэлийн 9 дүүргийн мэдээлэл зүйн 366 багш сайн 

дурын үндсэн дээр оролцсон. Монгол улсын нийслэлийн төв болон алслагдсан дүүрэг, аймаг, 

сумын төв, багийн багшийн төлөөллийг оролцуулах бодлогоор аль болох олон багшийг 

оролцуулсан юм. 2019-2020 оны статистик мэдээлэлд Монгол улсын хэмжээнд мэдээлэл зүйн 

643, мэдээлэл зүй- математикийн 274 багш, нийт 917 багш мэдээлэл зүйн хичээлийг зааж байна 

(Ерөнхий боловсролын салбарын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ, 2020). 

Судалгаанд оролцогчид нь мэдээлэл зүйн нийт багшийн 39.9 хувь болж байна. Энэ нь мэдээлэл 



110 

зүйн багш нарт тулгарч буй бэрхшээлийг бодитойгоор тодруулах боломжийг олгож байна. 

Судалгаанд оролцогчдын нас, хүйсийн талаарх мэдээллийг Хүснэгт 3-д үзүүллээ. 

Хүснэгт 3. Оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл 

Хүйс Тоо Хувь 

Эм 249 68 

Эр 117 32 

Дүн 366 100% 

Насны ангилал Тоо Хувь 

25 хүртэл 31 10 

26-35 102 28 

36-45 210 57 

46-аас дээш 16 5 

Дүн 366 100% 

Судалгаанд оролцогчдын 10 хувь нь 25 хүртэлх насны, 28 хувь нь 26-35 насны, 57 хувь нь 36-

45 насны, харин 5 хувь нь 46-аас дээш насны багш байна. Нийт багш нарын 95 хувь нь 45 

хүртэлх насны багш нар зааж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан 366 багшийн 68 хувь нь эмэгтэй, үлдсэн 32 нь хувь нь эрэгтэй байв. 

(Хүснэгт 3). 

Мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн мэдлэг болоод заах арга зүйн 

хүндрэлтэй байдал тулгарч байгааг 2018 онд хийсэн бичил судалгааны үр дүн харуулсан 

(Цэдэвсүрэн, 2018a). Бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөр 2014-2015 оны хичээлийн жилд 

“Мэдээллийн технологийн цөм хөтөлбөр” нэртэй боловсруулагдаж эхлээд 2018-2019 оны 

хичээлийн жилд “Мэдээллийн технологийн хөтөлбөр” нэрээр эцэслэн батлагдсан. “Мэдээлэл 

зүй” хичээлийн нэр “Мэдээллийн технологи” болж өөрчлөгдсөнөөс гадна агуулгад компьютерын 

ухааны суурь агуулгад суурилсан зарчмын өөрчлөлтүүд орсон нь бүрэн дунд боловсролын 

мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш нарт хүндрэл, сорилтыг бий болгосон. 

Энэхүү сорилтыг бодитойгоор тодруулахад уг асуудлын судалгаа чиглэж байгаа юм. 

4.2. Бүрэн дунд боловсролын мт-ийн хөтөлбөр 

Бүрэн дунд боловсролд мэдээллийн технологийн хичээлийг 10-аас 12 дугаар ангид тус бүр 

долоо хоногт 1 цаг буюу анги бүрд 35 цагаар судалдаг (Ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө, 

БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/491 тоот тушаал). 

“Бүрэн дунд боловсролын МТ-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багшид ямар бэрхшээл тулгарч 

байна вэ? Хамгийн их тохиолддог гурван бэрхшээлийг сонгоно уу” гэсэн асуултын хариултыг 

товчоолон Хүснэгт 4-т үзүүллээ. 

Хүснэгт 4. Бүрэн дунд боловсролын МТ-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл 

Практик тулгарч буй бэрхшээл Тоо Хувь 

Компьютерын хүрэлцээ, үзүүлэлт хангалтгүй 232 65% 

Агуулга хүндэдсэн 162 45% 

Арга зүйгээ сайжруулах шаардлагатай 149 42% 

Сурах бичгийн хүрэлцээ хангалтгүй 148 41% 

Программ хангамж олддоггүй 137 38% 

Багшийн номын хүрэлцээ хангалтгүй 56 16% 

Оролцогчийн тоо 359  

Бүрэн дунд боловсрол (БДБ)-ын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

“Компьютерын хүрэлцээ, үзүүлэлт хангалтгүй” гэсэн шалтгааныг судалгаанд хамрагдсан багш 

нарын 65 хувь нь сонгожээ. Энэ нь аймаг, нийслэл, сумдын сургуулийн лабораторийн 

компьютер, тоног төхөөрөмж хуучирсан, интернэтийн хурд, хүртээмж хангалтгүй байгааг 

харууллаа. Бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн шинэчилсэн хөтөлбөрт зарим 
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агуулга нэлээд гүнзийрч орсон. Үүний улмаас судалгаанд оролцогчдын 45 хувь нь агуулга 

хүндэрсэн гэсэн хариултыг өгсөн. Энэ нь багш нарт мэргэжлийн чиглэлээр сургалт 

шаардлагатай байгааг харууллаа. 2015 оноос багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулиас явуулдаг 

сургалтын сертификатыг багшийн мэргэжлийн хөгжилд тооцохгүй болсон нь багш нарт 

зорилусан мэргэжлийн сургалт цөөрөх гол шалтгаан болоод байна. 

Судалгаанд оролцогчдын 42 хувь нь “Арга зүйгээ сайжруулах шаардлагатай” гэсэн нь багш нарт 

мэдээллийн технологийн хичээлийн онцлогт нийцсэн шинэ арга зүйн сургалт шаардлагатай 

байгааг харуулна. Сүүлийн жилүүдэд боловсролын бодлогын шинэчлэлтэй холбоотойгоор 

хөтөлбөрийн шинэчлэлийг жил дараалан хийж, уг өөрчлөлтөөр сургалтын агуулга, арга зүй 

байнга өөрчлөгдөж байгаа нь сургалтын чанар, цаашлаад багш нарын мэргэжлийн хөгжил, арга 

зүйн шинэчлэлд сөргөөр нөлөөлж байна. Жил бүр хичээл эхлэхийн өмнө шинэчилсэн 

хөтөлбөрөөр багш нарын сургалт хийж байгаа ч уг сургалт нь шинэчилсэн хөтөлбөрийн бүтэц, 

агуулга, арга зүйг таниулах төдийгөөр хязгаарлагдаж байна. Энэ нь багш нарын мэргэжлийн арга 

зүйд суралцах хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Ялангуяа ахлах ангийн шинэчилсэн хөтөлбөрт 

хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй, онол, арга зүйн дэмжлэг шаардлагатай сэдвүүд цөөнгүй нэмэгдсэн 

нь хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хүндрэлийг улам нэмэгдүүлжээ. 

Судалгаанд оролцогчдын 38 хувь нь “Программ хангамж олддоггүй” гэжээ. Бүрэн дунд 

боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ашигладаг Adobe Photoshop, Premiere, Flash, 

Dreamviewer зэрэг программ нь нь арилжааны зориулалттай байдгаас албан ёсны биш хуулбарыг 

ашигладаг. МТ- ийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим программ нь компьютерын нөөц, хүчин чадал 

ихээр шаарддаг учраас лабораторийн ачаалал, компьютерын тооноос гадна компьютерууд нь 

хуучирсан байдаг нь асуудал үүсгэдэг. 

Судалгаанд оролцогчдын 41 хувь нь мэдээллийн технологийн сурах бичгийн хүрэлцээ 

хангалтгүй, 16 хувь нь багшийн номын хүрэлцээ хангалтгүй гэсэн нь ахлах ангид сурах бичиг, 

багшийн ном, дидактик материалын хүрэлцээ дутмаг байгааг илэрхийлнэ. Үүнд БДБ-ын 

мэдээллийн технологийн шинэчилсэн хөтөлбөрийн багшийн ном хэвлэгдэж гараагүй нь 

нөлөөлж байна. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үүсэж буй хүндрэлтэй байдлыг илүү тодруулах үүднээс “БДБ-ын 

мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй 3 хүртэлх сэдвийг сонгоно 

уу” гэсэн асуулт оруулсан. Асуултын хариулыг Хүснэгт 5-д үзүүллээ. 

Хүснэгт 5. Хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв 

Хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв Хариултын тоо Хувь 

Өгөгдлийн сангийн үндэс 227 77.2 

Программчлалын үндэс 274 76.3 

Мультимедиа 155 43.2 

Мэдээллийн системийн үндэс 132 36.8 

Компьютерын системийн үндэс 103 28.7 

Мэдээллийн нэгдсэн боловсруулалт 78 21.7 

МХХТ 39 10.9 

Асуултад нийт 359 багш хариулт өгчээ. Тэдгээрийн 77.2 хувь нь “Өгөгдлийн сангийн үндэс” 

бүлэг сэдвийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн хүндрэлтэй гэж үзсэн. Уг сэдэв нь утасны жагсаалт, 

ангийн сурагчдын бүртгэлийн мэдээллийн сан зэрэг хялбар жишээнд тулгуурлан сурагчдад 

өгөгдлийн санг загварчлах, үүсгэх, боловсруулах, ашиглах суурь мэдлэг, чадвар олгоход 

чиглэдэг. Бүлэг сэдэвт мэдээллээс түлхүүр шинжүүдийг ялган хүснэгтэн мэдээллийн загвар бий 

болгох, түүгээр өгөгдлийн сан бүтээж боловсруулах, ажиллах явцдаа өгөгдлийн сан нь 

мэдээллийн системийн үндэс болохыг ойлгож ухаарах гэсэн дидактик санаанд тулгуурласан 

байдаг. Гэсэн хэдий ч хичээлийн бэлтгэл дутмаг байх, бүлэг сэдвийг заах цаг хангалтгүй зэрэг 

шалтгаанаар хүндрэлтэй байдаг ажээ. 

Харин 76.3 хувь нь “Программчлалын үндэс” бүлэг сэдвийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй гэжээ. 

Программчлал нь сурагчдын тооцоолох болон бүтээлч сэтгэлгээний хөгжилд чухал үүрэгтэй. 
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Түүнчлэн компьютерын ухаан, программчлалыг 21 дүгээр зууны иргэний суурь чадвар хэмээн 

үзэх нь түгээмэл боллоо. Харин манай улсад багш нарын алгоритм программчлалын суурь 

мэдлэг, чадвар хангалтгүй, агуулгыг практиктай холбон сурагчдын сонирхлыг татахуйцаар зааж 

чадвар хангалтгүйгээс хүндэвтэр сэдэвт байнга оруулдаг. Түүнчлэн сурах бичиг, гарын авлага 

дахь бодлогын ихэнх нь математикийн жишээ байдаг нь математикийн суурь мэдлэг хангалтгүй 

сурагчдад сонирхолгүй, ойлгомжгүй байдлыг бий болгож байна. Тиймээс энэхүү бүлэг сэдвийг 

сонирхолтой, хялбар технологийг сонгон хэрэгжүүлэх боломжийг харгалзан шинэчлэх 

шаардлагатай байна. 

Мультимедиа технологи бүлэг сэдвийг заахад хүндрэлтэй гэж 43.2 хувь нь хариулсан. Уг сэдэвт 

хэрэглэдэг программууд нь компьютерын үзүүлэлт, хүчин чадал ихээр шаарддаг нь компьютер, 

сургалтын орчин хангалтгүй байгаагаас бүлэг сэдвийг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл үүсгэж байна 

(Хүснэгт 6). 

Мэдээллийн системийн үндэс бүлэг сэдвийг заахад хүндрэлтэй гэж 36.8 хувь нь үзжээ. Уг сэдэв 

нь онолын агуулга давамгайлсан, авч үзэж буй жишээ нь байгууллага, үйл ажиллагаатай 

холбоотой харьцангуй том агуулга, цогц шинжтэй байдаг нь хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдлыг 

үүсгэж байна. Тиймээс мэдээллийн системийн талаарх суурь ойлголтыг сурагчдад өгөхийн тулд 

багш нь агуулгыг элементарчлах, хэрэглээтэй холбон авч үзэх нь ихээхэн чухал. Үүнд багшийн 

мэргэжлийн ур чадвар ихээхэн чухал юм. 

Компьютерын системийн үндэс сэдвийг заахад хүндрэлтэй гэж 28.7 хувь үзсэн. Уг бүлэг сэдэв 

нь шинэчилсэн хөтөлбөрт агуулга нь гүнзгийрч орсон нь багш нарт шинэ сорилтыг бий болгож 

байна. Мөн түүнчлэн мэдээллийн нэгдсэн боловсруулалт бүлэг сэдвийг 21.7 хувь, МХХТ бүлэг 

сэдвийг 

10.9 хувь нь хүндрэлтэй гэж үзсэн. Энэ нь харьцангуй бага хувь боловч бүлэг сэдвүүдийг 

хэрэгжүүлэхэд багш нарт хүндрэлтэй байдаг. Бэрхшээлийн үндэс нь лаборатори, компьютерын 

хүчин чадал, интернэтийн орчинтой холбоотой. 

“БДБ-ын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрт тусгагдсан сургалтад хэрэглэхэд хамгийн 

хүндрэлтэй 3 хүртэлх программ хангамжийн нэрийг бичнэ үү.” гэсэн асуултад бүлэг сэдэв, 

түүнийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэж буй программ хангамжийг сургалтад хэрэглэхэд гарч буй 

асуудлын талаарх хариултыг Хүснэгт 6-д үзүүллээ. 

Хүснэгт 6. Бүлэг сэдвийг хэрэглэхэд хэрэглэдэг программ хангамжийн хүндрэлтэй байдал 

Сургалтад хэрэглэхэд хүндрэлтэй 

программ хангамж 
Хариултын тоо 

Тухайн бүлэг сэдэвт 

эзлэх хувь 

 Flash 30 22.22 
 Photoshop 23 17.04 
 Мультимедиа 17 12.59 
 Premiere 13 9.63 

 HTML 13 9.63 

 Audacity 9 6.67 

 Paint.NET 8 5.93 

 Pencil 2D 7 5.19 

 Camtasia 6 4.44 

 Dreamweaver, CSS 4 2.96 

 Бусад (3D max, movie maker, wordpress) 5 3.70 

Мультимедиа бүлэг сэдвийн дүн 135 100% 

 Small basic 36 39.56 

 Си/C++ 28 30.77 

 Программчлал 17 18.68 

 Turtle Art 4 4.40 

 Scratch 3 3.30 
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 Алгоритм 3 3.30 

Программчлал бүлэг сэдвийн дүн 91 100% 

Өгөгдлийн сан, Access 50  

Хэрэглэхэд хүндрэлтэй программ хангамжийн талаар тодруулахад судалгаанд оролцсон багш 

нарын 40.1 хувь нь мультимедиа технологи бүлэг сэдэвт хэрэглэж буй Flash, Photoshop, 

Premiere, Audacity, Paint.NET, Pencil 2D, Camtasia, Dreamweaver зэргийг нэрлэжээ. Эдгээр 

программ нь хэмжээ ихтэй, олон төрлийн багц мэдээллийг боловсруулдаг тул компьютерын 

хүчин чадал ихээр шаарддаг нь хүндрэлтэй байдлыг үүсгэдэг. Мөн программчлал бүлэг сэдвийн 

программ хангамж бүлэг сэдвийн программыг 27.1, өгөгдлийн сан бүлэг сэдвийн программ 

хангамжийг 14.9 хувь нь хүндрэлтэй гэж үзжээ. 

Программчлал бүлэг сэдвийн Small Basic программ нь чөлөөт программ хангамж бөгөөд 

системийн нөөц ихээр шаарддаггүй. Си, C++ хэлийг заахад нээлттэй эхийн Dev C++, CodeBlocks 

чөлөөт, нээлттэй эхийн хөрвүүлэгчийг түгээмэл ашигладаг. Харин хөрвүүлэгчийг Windows 

үйлдлийн системд суурилуулахад төвөгтэй, мөн Scratch технологийн сүүлийн хувилбарыг веб 

суурьтай болсон нь интернэтийн орчин шаардах болсон зэрэг нь хүндрэлийг бий болгож байна. 

Өгөгдлийн сан бүлэг сэдэвт MS Office-ийн бүрэлдэхүүний Access программыг ашиглахаар 

хөтөлбөр, сурах бичигт тусгасан. Уг сэдвийг заах багшийн мэдлэг, чадвар хангалтгүй байгаа нь 

Access программыг хүндрэлтэй гэж үзэх шалтгаан болж байгаа бөгөөд хялбар өгөгдлийн санг 

зохион байгуулж, Access программаар боловсруулах талаар арга зүйн туслалцаа багшид нэн 

шаардлагатай байгааг давхар харууллаа. 

Түүнчлэн сургалтын орчин, сүлжээ, интернэтийн хурд хангалтгүй, компьютер, техник хангамж 

хуучирсан учраас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлага хангахгүй болсон, хэрэглэж байгаа 

программ хангамжийн лицензийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай талаар саналыг багш нар 

гаргасан байна. 

4.3. Бүрэн дунд боловсролын мт-ийн сонгон судлах хөтөлбөр 

Бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн сонгон судлах хичээлийг 10 дугаар ангид 35 

цаг, 11 дүгээр ангид 70 цаг, 12 дугаар ангид 140 цагаар судлахаар төлөвлөгөөнд тусгасан. (Ахлах 

ангийн сургалтын төлөвлөгөө, БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/491 тоот тушаал). Мэдээллийн 

технологийн сонгон судлах хөтөлбөрийг “Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи”, 

“Программчлал” гэсэн агуулгын чиглэлээс аль нэгийг сонгон судлах боломжтойгоор 

боловсруулсан (Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр. Мэдээллийн технологи, 2019). 

Тиймээс мэдээллийн технологийн сонгон судлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй 

хүндрэлийг тодруулах үүднээс хэд хэдэн асуулгыг оруулсан. 

МТ-ийн сонгон судлах хичээлийг хэчнээн удаа заасан бэ? гэсэн асуултад 359 багш хариулснаас 

37 хувь нь сонгон судлах хичээлийг заажээ (Хүснэгт 7). Сонгон судлах хичээл заасан багш 

нарын 60 хувь нь МХХТ, 40 хувь нь Программчлал агуулгын чиглэлийн хичээлийн заасан байна. 

Хүснэгт 7. Сонгон судлах хичээл заасан талаарх мэдээлэл 

Асуулт 
Хариулт 

Тоо Хувь 

Сонгон суралцах хичээлийг заасан тоо 

1-2 удаа заасан 101 28% 

3-аас дээш удаа заасан 32 9% 

Зааж байгаагүй 226 63% 

Нийт 359 100% 

Сонгон суралцах хичээлийн заасан байдал (чиглэлээр) 

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи 80 60% 

Программчлал 53 40% 

Нийт 133 100% 

БДБ-ын МТ-ийн сонгон судлах хичээлийн заахад хүндрэлтэй бүлэг сэдвийн талаарх багш нарын 
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саналын товчоог Хүснэгт 8-д харууллаа. Санал асуулгад оролцсон багш нарын 70.9 хувь нь 

Программчлал, 70.1 хувь нь Өгөгдлийн сан, 42.3 хувь нь Алгоритм, 40.2 хувь нь Мультимедиа, 

35.5 хувь нь Ухаалаг систем, 35 хувь нь мэдээллийн систем, 26.5 хувь нь программ хангамжийн 

хэрэглээ, 

12.8 хувь нь техник хангамж, 10.7 хувь нь МХХТ бүлэг сэдвийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй 

гэжээ (Хүснэгт 8). Сонгон судлах хөтөлбөрийн агуулга нь заавал судлах хөтөлбөрөөс өргөсөн, 

гүнзгийрсэн байдаг учраас дээрхи нэр бүхий сэдвүүд нь багш нарт хүндрэл үүсгэж байна. 

Тиймээс багш нарт энэ сэдвүүдээр онол, арга зүйн сургалт ихээхэн чухал байна. 

Хүснэгт 8. Хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв 

Хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв Хариултын тоо Хувь 

Программчлалын үндэс 166 70.9 

Өгөгдлийн сангийн үндэс 164 70.1 

Алгоритм 99 42.3 

Мультимедиа 94 40.2 

Ухаалаг төхөөрөмж 83 35.5 

Мэдээллийн систем 82 35 

Программ хангамжийн хэрэглээ 62 26.5 

Техник хангамж 30 12.8 

МХХТ 25 10.7 

Танай сургууль дээр БДБ-ын МТ-ийн сонгон судлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломж хэр 

байдаг вэ? гэсэн асуултад хэрэгжүүлэх боломж тааруу гээд, гол шалтгааныг агуулга хүнд 

байдгаас цөөн сурагч сонгодог, элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгдөггүй хичээл учраас анги 

удирдсан багш, эцэг эх, сургуулийн удирдлага сонгохыг зөвлөдөггүй зэргээс болдог гэжээ. 

Ялангуяа, цөөн тооны сурагч сонгодог нь хичээлийг сургуулийн захиргаанаас хааж, явуулахгүй 

байх үндэс болдог байна. Түүнчлэн сургуулийн захиргаа мэдээллийн технологийн хичээлийг 

сонгох хичээлийн жагсаалтад оруулдаггүй, төрөлжсөн сургалттай сургуулиудад сонголт 

хийлгэдэггүй, МТ-ийн кабинет болон бусад тоног төхөөрөмж дутагдалтай учраас сонголтод 

оруулдаггүй байна. 

Мэдээллийн технологийн сонгон судлах хөтөлбөрийн хүрээнд сурах бичиг байхгүй, харин 

багшийн номыг 2018 онд хэвлэсэн. Уг гарын авлагад мэдээллийн технологийн сонгон судлах 

хөтөлбөрийн “МХХТ”, “Программчлал” агуулгын чиглэлийн сэдвүүдийн арга зүй, дидактик 

материал үнэлгээний жишиг даалгавар зэргийг оруулсан байна (Багшийн ном. Мэдээллийн 

технологи X-XII, 2018). Уг гарын авлага нь сонгон судлах хичээлийг заахад багш нарт ихээхэн 

чухал арга зүйн материал юм. Иймээс “Та БДБ-ын МТ-ийн сонгон судлах хөтөлбөрийн багшийн 

номын хүрэлцээ хэр байна вэ? Сургалтдаа хэрэглэдэг үү?” гэсэн асуултыг асуухад нийт 268 

багш хариулсны 56.1 хувь нь багшийн номыг хэрэглэдэг гэжээ (Хүснэгт 9). Харин 29 хувь нь 

багшийн номыг огт үзээгүй гэж хариулсан нь уг номын хүрэлцээ хангалтгүйг харуулна. 

Ялангуяа хөдөө, орон нутгийн сургуульд очсон эсэхэд эргэлзэх шалтгаан болж байна. 

Хүснэгт 9. Хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй сэдэв 

Багшийн номын хэрэглээ Хариултын тоо Хувь 

Багшийн номыг хэрэглэдэг 45 16.8 

Багшийн ном байдаг боловч сонгон судлах хичээл 

заадаггүй учраас хэрэглэдэггүй. 
132 49.3 

Багшийн номыг огт үзээгүй. 79 29.5 

Хааяа хэрэглэдэг болон бусад хариулт 12 4.4 

 268  

Цаашид таны мэргэжлийн хөгжилд ямар үйл ажиллагаа хамгийн их хэрэгцээтэй байна вэ? 

Саналаа товч бичнэ үү гэсэн нээлттэй асуултын хариултыг нэгтгэн Хүснэгт 10-д үзүүллээ. 
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Хүснэгт 10. Багшийн хөгжилд шаардлагатай үйл ажиллагаа 

Багшийн хэрэгцээ Давтамж Хувь 

Мэргэжлийн сургалт 139 63.8 

Орчин, хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном 34 15.6 

Арга зүйн сургалт 18 8.3 

Ажлын байрандаа хөгжих, цахим сургалт, цахим хамтын 

ажиллагаа 
12 5.5 

Цаг нэмэгдүүлэх болон бусад 15 6.9 

 218  

Судалгаанд оролцсон багш нараас 218 нь хариулт өгсний хамгийн их буюу 63.8 нь мэргэжлийн 

мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах саналыг гаргасан байна. Мөн 15.6 хувь нь 

сургалтын орчныг сайжруулах, хэрэглэгдэхүүн, сурах бичиг, багшийн номын хүрэлцээг 

нэмэгдүүлэх нэн шаардлагатай гэсэн санал өгсөн. 

Сүүлийн жилүүдэд хөтөлбөрийн шинэчлэл, ерөнхий арга зүйн чиглэлээр сургалтад бүх багш 

байнга хамрагдсан учраас хэрэгцээ харьцангуй бага буюу 8.3 хувьтай байна. Энэ нь 

мэдээллийн технологийн хичээлийн онцлогийг харууллаа. Учир нь МТ-ийн хичээлийн агуулга, 

шинэ программ хангамж маш хурдтай шинэчлэгдэж байгаагаас мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа 

цаг алдалгүй байнга хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг багш нар мэдэрсэн болохыг харуулж 

байна. 

Түүнчлэн багш нар сүүлийн үеийн сургалтад шүүмжлэлтэй хандах болжээ. Тухайлбал, 

“Хөтөлбөрийн сургалт гээд ямар ч хэрэгцээгүй юм зааж байхаар багш нарыг мэргэжлийн талаас 

чадавхжуулах сургалтыг явуулбал илүү үр дүнтэй” зэрэг санал гарсан. Тиймээс хөтөлбөрийн 

шинэчлэл, шинэ арга зүйн талаар танилцуулах бус хүндэвтэр бүлэг сэдвийн агуулга, арга зүйн 

чиглэлээр эрчимтэй сургалт шаардлагатай болжээ.  

Багш нарын өгсөн бусад саналыг “Мэргэжлийн мэдлэг, арга зүй, ур чадварын сургалт”, “Орчин, 

хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном”, “Ажлын байрандаа хөгжих, цахим 

сургалт, хамтын ажиллагаа” болон “Цаг нэмэгдүүлэх, сонгон судлах хичээл болон бусад санал” 

хэмээн бүлэглэн боловсруулж авч үзлээ. 

Мэргэжлийн мэдлэг, арга зүй, ур чадварын сургалт: 

- Агуулгын гүнзгийрэл, хүндэвтэр сэдвийн онол, арга зүй, шинэлэг программ хангамж (сурах 

бичигт тусгагдсан эсвэл сургалтад хэрэглэх шинээр гарсан)-ийн болон алгоритм 

программчлал (Си хэл), өгөгдлийн сан, мультимедиа, график дизайн, агуулга удирдах 

систем бүлэг сэдвээр сургалт явуулах 

- Робот технологийн практик сургалт явуулах 

- Үндсэн сургалтад зааж байгаа сүүлийн үеийн шинэ программуудыг мэдээлэл зүйн багш 

нарт заах 

- Мэргэжлийн сургуулиудын багш нарын онцлогт тааруулан мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, 

нэгдсэн бодлоготой болох 

- Сургалтын шинэ технологи, арга зүй, үнэлгээ хийх болон судалгааны арга зүйн чиглэлээр 

багш нарыг чадавхжуулах сургалт явуулах 

Орчин, хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном: 

- Сургалтын хөтөлбөрийг тогтвортой байлгах 

- Ахлах ангийн мэдээллийн технологийн багшийн номыг гаргах 

- Хичээлийн цахим сан болон сурах бичиг, багшийн номын агуулгад орсон программ 

хангамж, арга зүйн цахим дидактик материалыг CD, DVD хэлбэрээр багш нарт хүргэх, 

ялангуяа, программчлал, мультимедиа, өгөгдлийн сан, мэдээллийн систем, компьютерын 

системийн үндэс зэрэг хүндэвтэр сэдвээр арга зүйн зөвлөмж нэн шаардлагатай байна. 

- Мэдээллийн технологийн хичээлд хэрэглэж буй программ хангамжийн лицензийн асуудлыг 

шийдвэрлэх 

- 1, 5, 10 жилийн үндсэн сургалтын гарын авлага, багш нарын заасан хичээлийн цахим сан 
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бүрдүүлж, багш нарт хүргэх 

- Лабораторийн компьютерын үзүүлэлт тааруу, хүрэлцээ хангалтгүй, байгаа нь хичээлийн 

чанарт нөлөөлж байна. Сургалтын орчныг сайжруулах, сурагч бүрд нэг компьютер 

ноогдохоор болгох 

- Сүлжээ, интернэтийн орчныг сайжруулах, лабораторийн компьютерын тоог нэмэгдүүлэх. 

Ажлын байрандаа хөгжих, цахим сургалт, хамтын ажиллагаа: 

- Багш нар өөрийгөө хөгжүүлэхэд анхаарч, бүтээлчээр ажиллах 

- Цахим бүлгэмийг эрчимтэй ажиллуулах, хамтран хөгжих боломжийг бүрдүүлж, багш нарт 

сурсан мэдсэнээ хуваалцах, хамтран ажиллах, хамтран хөгжих боломжийг бүрдүүлэх 

- Багш нарт ажлын байран дээрээ хөгжихөд зориулсан цахим сургалт шаардлагатай байна. 

Тухайлбал, программчлалын чиглэлээр хөдөө орон нутгийн багш нарт үр дүнтэй цахим 

сургалт явуулах. Ур чадвар хандлагыг тогтмол хөгжүүлэх боломжтой, эргэх холбоотой 

онлайн сургалт шаардлагатай байна. 

- Улиралд нэг удаа багш нарын уулзалт, семинар хийж байх. Дүүрэг, аймаг, сумын мэдээлэл 

зүйн багш нарын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, багш хөгжих боломжийг бүрдүүлэх 

- Мэргэжлээрээ магистрын сургалтад хамрагдах боломж олгох 

- Бусад улс оронд солилцоогоор ажиллаж туршлага хуримтлуулах 

Цаг нэмэгдүүлэх, сонгон судлах хичээл болон бусад санал: 

- МТ хичээлийг бага ангийн сургалтын хөтөлбөрт оруулах, МХХТ-ийг бага ангиас зөв 

дадалтайгаар хэрэгцээтэй программыг оновчтой ашиглахад суралцах боломж болгох 

- 21-р зуун мэдээллийн эрин үед мэдээлэл зүйн шинжлэх ухаан зайлшгүй шаардлагатай 

болсон, мөн бүх л мэргэжилд компьютер, МХХТ-ийн чадвар шаардаж байгааг үндэслэн 

цагийг нэмэгдүүлэх 

- Ахлах ангийн цагийг нэмэгдүүлэх, бага бүлгээр хичээллүүлэх, цөөхөн сурагч сонгосон ч 

хичээллүүлж байх шаардлагыг сургууль бүрд жигд тавьдаг байх 

Түүнчлэн мэдээллийн технологийн багш нарт нийтлэг тулгардаг бэрхшээл бол сургуулийн 

сүлжээ, интернэтийн ажиллагаа, багш, ажилтан, лабораторийн компьютерын программ болон 

техникийн үйлчилгээг хариуцдаг явдал юм. Энэ нь мэдээллийн технологийн хичээлийн чанарт 

сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна багшийн мэргэжлийн хөгжилд ч сөргөөр нөлөөлж байна. Иймээс 

багш нар сургуульд мэдээлэл технологийн ажилтан эсвэл лаборанттай байх нь зүйтэй гэсэн 

саналыг өгсөн байна. 

5. ДҮГНЭЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн шинэчлэл 2015-2016 оны 

хичээлийн жилээс эхэлж, 2018-2019 оны хичээлийн жилд шинэчлэгдсэнээр хөтөлбөрийн 

агуулга, арга зүйд томоохон өөрчлөлт орсон. Ийнхүү хөтөлбөрийг шинэчилсэн боловч 

лаборатори, сургалтын орчныг өөрчлөөгүй, шинэчилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд багшийн 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг хангалттай хийгээгүй, багшийн тасралтгүй хөгжих үндэсний 

тогтолцоо байхгүй зэрэг нь багшид хүндрэлийг үүсгэж, хичээлийн чанарт сөргөөр нөлөөлж 

байна. 

Энэхүү судалгааг бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн хичээлийг явуулахад 

багшийн багшлахуйн практикт тулгарч буй асуудлыг тодруулах зорилгоор явуулсан бөгөөд 

судалгаанаас дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 

- Багш нарт бүрэн дунд боловсролын МТ-ийн заавал болон сонгон судлах хөтөлбөрийн 

хүндрэлтэй сэдвүүдээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нэн шаардлагатай байна. Учир нь 

үндэсний хэмжээний бүх багшийг оролцуулан зохион байгуулдаг сургалт нь хөтөлбөрийн 

шинэчлэлийн үзэл баримтлалыг танилцуулах ерөнхий шинжтэй байдаг нь багшийн 

мэргэжлийн арга зүйн хөгжилд үр нөлөө багатай байдаг байна. 

- МТ-ийн шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд лабораторийн компьютер хуучирсан, 

хүрэлцээгүй байдал, сүлжээ интернэтийн дэд бүтэц хангалтгүй байдал сөргөөр нөлөөлж, 

чанарыг улам дордуулж байна. Учир нь хөтөлбөрийг орчин үеийн мэдээллийн нийгмийн 
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шаардлагад нийцүүлэн шинэчилсэн ч сургалтын орчин, ялангуяа лабораторийн 

компьютерыг шинэчилдэггүй нь хичээлийн чанарт ахиц гарахгүй байх үндсийг бий болгож 

байна. 

- БДБ-д мэдээллийн технологийн хичээлийг 10-аас 12 ангид тус бүр 1 цагаар орж байгаа нь 

шинэчилсэн хөтөлбөрийн өргөн агуулгатай бүлэг сэдвүүдийг хэрэгжүүлэхэд хангалтгүй 

байна. 

21 дүгээр зууны бичиг үсгийн суурь боловсролын үндэс болох мэдээллийн технологийн 

хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд дараах зүйлүүдийг хийх шаардлагатай байна. 

Үүнд: 

- Шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай компьютерын лаборатори, техник 

технологийн орчныг баг, сум, аймаг, нийслэлийн сургуулиудад ижил түвшинд байхаар 

бүрдүүлж, хичээлийг сурагч нэг бүр нэг компьютер оногдож байхаар зохион байгуулах эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлэх 

- Мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн шинэчлэлтэй холбогдуулан багшийн мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтад “Өгөгдлийн сан”, “Программчлал”, “Тооцоолох системийн үндэс”, 

“Мэдээллийн систем” сэдвийн агуулга, арга зүйн сургалтыг тусган хэрэгжүүлэх 

- Мэдээллийн технологийн багш нарын сургууль дээр гүйцэтгэж буй ажлын ачааллыг бусад 

багш нарынхтай ижил болгох, үүнийг шийдвэрлэхийн тулд сургуульд лаборант эсвэл 

мэдээллийн технологи хариуцсан ажилтантай болох асуудлыг бодлогын түвшинд 

шийдвэрлэх 

- Шинэчлэгдсэн хөтөлбөрийн агуулгаар арга зүйн цахим материалын болон хичээлд 

хэрэглэгддэг программ хангамжийн үндэсний хэмжээний сан бүрдүүлж нийтийн хүртээл 

болгох, сургалтад хэрэглэж буй программ хангамжийн лицензийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Уг бичил судалгаа нь бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн хүрээнд 

багш нарын хичээл сургалтын практикт тулгарч буй асуудлыг асуулгын аргаар судалснаараа 

хязгаарлагдмал боллоо. Гэсэн хэдий ч Монгол улсын нийт мэдээлэл зүйн багшийн 39.9 хувь нь 

хамрагдсан учраас судалгааны үр дүнг бодит байдалд ихээхэн ойр гэж үзэх үндэслэл болж 

байгаа юм. 
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