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Хураангуй: Шинэ зууны хүүхэд багачууд маань шинжлэх ухаан, технологийн эрчимтэй хөгжлийн 

нөлөөгөөр өрсөлдөөнтэй, цаашдын хөгжил нь тааварлашгүй, боломж, эрсдэлийн аль алиныг дагуулсан 

хурдацтай өөрчлөлт бүхий нийгэмд өсөн бойжиж, сурч, ажиллаж амьдрах нь тодорхой болж, тэднийг 

ирээдүйн нийгмийн сайн сайхан, үр бүтээлтэй ажил, амьдралд бэлтгэхэд урьд өмнөхөөс илүү хүлээлт 

үүсэж байна. Боловсролын энэхүү шинэ эрэлт хэрэгцээ нь хүүхэд, залуучууд, нийт иргэдийг нэг талаас 

насан туршийн хөрвөх боловсролтой иргэнийг, нөгөө талаас дэлхийн монгол иргэн бэлтгэхэд анхаарлаа 

хандуулахыг шаардаж байна.  

Эзэмшсэн мэдлэг, чадварын хадгалагдах болон хэрэглэгдэх хугацаа улам бүр богиносож, хувь хүнээс 

хандлага, зан чанар, сэтгэл хөдлөл, сэдэл зэрэг зөөлөн чадварыг цогцоор нь шаардах боллоо. Өнөөгийн 

боловсролын хөгжлийн шинэ хандлагын дагуу боловсролын тогтолцоог өөрчлөн шинэчлэх, 21 дүгээр зууны 

боловсролын зорилго, зорилтыг дэлхийн болон бүс нутаг, улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн 

хандлагад нийцүүлэн шинээр тодорхойлж томьёолох шаардлага тулгарч байна. Судлаачид боловсролын 

тэрхүү зорилгыг суралцагчийн цогц чадамж, чадамж, ур чадвар зэргээр олон янзаар нэрлэж байгаа боловч 

тэдгээрийн нийтлэг нэг зүйл бол суралцагчдад ирээдүйн амжилтад хүрэхэд юу тусалдаг вэ гэдэг 

асуултын хариулт дээр төвлөрч байна. Үүнтэй холбогдуулан шинэ цагийн боловсролын зорилго, 

зорилтуудыг тодорхойлохыг зорьж Боловсролын Хүрээлэнд хийгдсэн судалгаанд суурилан бүтээсэн 21 

дүгээр зууны монгол суралцагчийн эзэмших цогц чадамжийн нэгэн загварыг энэхүү илтгэлээр танилцуулж 

байна. Монголын нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлтийн чиг хандлага, бэрхшээлийг PESTELED аргаар 96 

хүчин зүйлээр илрүүлэн дэлхийн нийгэм-эдийн засаг болон боловсролын өөрчлөлтийн чиг хандлагын 

талаарх нийт 100 гаруй баримт бичигтэй харьцуулан судлав. Улмаар дельфи аргаар монгол суралцагчийн 

үнэт зүйлийг тогтоож, олон улсын боловсролын байгууллагуудаас гаргасан цогц чадамжийн 

загваруудтай харьцуулсан судалгаа хийж, 21 дүгээр зууны монгол суралцагчийн эзэмших үнэт зүйлд 

суурилсан суурь ЦЧ-ийн нэгэн загвар (“Тоонон”)-ыг боловсруулав. Монгол суралцагчийн цогц чадамжийн 

тоонон загварт “Хэл, соёл; Шинжлэх ухаан; Хөгжил, шинэчлэл; Хүн, нийгэм” гэсэн өөр хоорондоо уялдаа 

холбоо бүхий дөрвөн үндсэн айг багтаан томьёоллоо. Насан туршийн боловсролын зорилтууд болох 

суралцагчийн эзэмших цогц чадамжийг тодорхойлсон энэхүү загвар нь шинэ зуунд цогц чадамжид 

суурилсан боловсролын бодлого тодорхойлох, улмаар сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэхэд бодит хувь 

нэмэр оруулна. 

Түлхүүр үг: цогц чадамж (цаашид ЦЧ гэх), мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл, үнэт зүйл 

1. УДИРТГАЛ 

Боловсролын өөрчлөлт шинэчлэл, дахин төлөвлөлт нь ирээдүйн нийгмийн өөрчлөлтийн чиг 

хандлага, хөдөлмөрийн зах зээлийн өөрчлөлт, технологийн шинэчлэл, сургуулиар олгох 

шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил, үнэт зүйлтэй холбоотой хүмүүсийн хүсэл 

эрмэлзлийн өөрчлөлт, үр дүнтэй багшлах, суралцах стратегийн талаар хүмүүсийн үзэл бодлын 

өөрчлөлтөөс үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, боловсролын шинэ зорилго, эрэлт хэрэгцээ нь дэлхийн 

болон Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн мега чиг хандлагын өөрчлөлтөөс урган гарна гэсэн 

үг. Дэлхий нийтэд “Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр хувьсгал”-ын нөлөөгөөр шинжлэх ухаан, 

технологийн салбарт урьд өмнө байгаагүй хурдацтай өөрчлөлт гарч, шинэ боломж, шийдлүүд 

бий болж, “Хамтын эдийн засаг” гэсэн шинэ хандлага хүнээс хамааралтай хүчин зүйлсийг 

ихээхэн багасгаж, мэдээлэл үүсгэж, тэдгээрийг өргөн цар хүрээтэйгээр өргөжүүлэх, хуваалцах 
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олон хувилбарт боломж бий болж байна. Үүнтэй зэрэгцэн хүний хийдэг ажил, үүргийг 

гүйцэтгэх, удирдах зориулалттай хиймэл оюун ухаан бүтээгдэж; хүн ам нэмэгдэхийн хэрээр 

ажлын байр улам бүр хязгаарлагдмал болж байна. Мөн шилжилт хөдөлгөөн (цагаачлал), 

хотжилт, нийгэм, соёлын олон янз байдал нэмэгдэж; дэлхийн ихэнх хэсэгт амьдралын 

боломжийн тэгш бус байдал улам бүр өргөжиж, зөрчилдөөн, тогтворгүй байдал, дайн, 

терроризмын аюул заналхийлж байгаа зэрэг мега өөрчлөлт явагдаж байна. 

Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд хүний зохисгүй үйл ажиллагааны нөлөөгөөр экологийн 

системд аюул учрах; байгалийн баялгаас хамааралтай эдийн засагтай болж, байгаль, нийгмийн 

өөрчлөлтийг дагаад хүмүүсийн ухамсар өөрчлөгдөж; бусдын шинжлэх ухаан, технологийн 

ололт амжилт, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч орон болж, иргэд бүтээгч чадвараа алдаж бэлэнчлэх 

сэтгэлгээнд автах болов. Түүнчлэн мэдээлэл, харилцааны технологийн хувьсгалын үр дүнд 

цахим орон зай хэт эрх чөлөөтэй болж мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах, амьдралынхаа 

нөхцөл, чанарыг сайжруулах эрмэлзэл, зорилгоос үүдэлтэйгээр боловсролтой иргэд гадагш 

шилжих, хүн амын нэлээд хэсэг хот руу шилжсэнээр уугуул нутаг эзгүйрэх, хотын даац хэтрэх; 

авилга нэмэгдэж, баян хоосны ялгаа, ядуурал ихсэх, шударга ёс алдагдан, гадны соёл нэвтрэх, 

түүнийг шүтэх зэрэг хандлага газар авч байгаа нь бэрхшээл, тулгамдсан асуудал болж байна. 

Дээрх өөрчлөлт, бэрхшээл, тулгамдсан асуудал нь хувь хүнээс мэдлэг, чадвараас гадна үнэт 

зүйл, хандлага, зан чанар, сэтгэл хөдлөл, сэдэл зэрэг олон зүйлсийг цогцоор нь шаардах болж, 

насан туршийн боловсролыг боловсролын бодлогын тулгын чулуу, шинэ зууны боловсролын 

түлхүүр үзэл санаа гэж үзэх боллоо. Дэлхийн улс орнууд насан туршийн боловсролын зорилго, 

зорилт нь суралцагчийн эзэмших цогц чадамж (competencies) гэж үзэж, үндэсний боловсролын 

бодлого, сургалтын хөтөлбөрийг ЦЧ-д суурилан боловсруулах болсон байна. Цогц чадамж 

гэсэн ухагдахууны олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн, нийтлэг тодорхойлолт өнөөдрийг хүртэл 

байхгүй боловч “Өгсөн нөхцөл байдалд үүрэг, даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах 

мэдлэг, ур чадвар, хандлагаа хэрэглэх чадавхи (capability)-ийг ЦЧ гэнэ” гэсэн тодорхойлолт 

түгээмэл хэрэглэгддэг [1]. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Хорин нэгдүгээр зууны боловсролын олон улсын комиссын ЮНЕСКО-ийн тайланд Европын 

комиссын ерөнхийлөгч асан Ж.Делор (Jacgues Delors, 1996, Боловсрол: түүнд нуугдсан эрдэнэс) 

насан туршдаа суралцах тухай ойлголтыг санал болгосон нь шинэ зууны боловсролын түлхүүр 

үзэл санаа болсон байна. 2000 онд Дакарын болон Мянганы Тунхаглалд бүх нийтийн “Чанартай 

боловсрол”-ын асуудлыг дэлхийн улс орнуудад тунхаглан зарлахдаа боловсролын үндсэн 

зорилтыг Ж.Делорсын томьёолсон суралцахуйн 4 тулгуур баганын зарчим гэж үзэж баталсан 

билээ. 

Манай улсад 2001 онд энэ тунхаг бичгийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх “Чанартай боловсрол – 

хөгжлийн баталгаа” сэдэвт үндэсний хэмжээний онол, практикийн бага хурал хуралдаж, 

суралцагчдын цогц чадамж (ЦЧ)-д суурилсан 21 дүгээр зууны ерөнхий боловсрол (ЕБ)-ын 

зорилго, зорилтыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргажээ. Ийнхүү ЦЧ-д суурилсан бүх 

шат (өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд)-ны боловсролын стандартыг 2001-2003 онд боловсруулан 

2004 оноос мөрдсөн тэр үеэс цогц чадамж (компетенц) гэдэг ойлголт, ухагдахууныг судлаачид 

судлах болсон түүхтэй [2]. 

2003 онд Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийн дидактикийн багш нарын хамтлаг “«Багш» 

боловсролын стандарт, киррикюлимийг шинэчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал”-ын хүрээнд 

ерөнхий боловсрол (ЕБ)-ын стандартыг хэрэгжүүлэх багш боловсролын стандартын хүрээг 

гаргаж, дээрх 4 тулгуур баганын зарчмыг баримтлан багшийн ЦЧ-ийг, математик ба байгалийн 

ухааны багшийн стандартаар жишээлэн харуулсан судалгааг хийсэн [3]. 2010 онд тус хамтлаг 

МУИС-ийн багш нарын дидактик ур чадварыг дээшлүүлэх модуль сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулах зорилгоор дээд боловсролын дидактикийн судалгааг эхлүүлжээ. Энэхүү 

судалгаанд ЦЧ нэр томьёо, ухагдахууны талаар авч үзэж, бакалаврын оюутны эзэмших ЦЧ-ийн 

загвар, хөгжлийн түвшин, үнэлгээний асуудлыг хөндсөн төдийгүй мэдээлэл харилцааны 

мэргэжилтэн бэлтгэх ЦЧ-д суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж туршсан байна [4]. 
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2013 онд МУИС-ийн “Хими, хими инженерчлэлийн сургууль” (хуучин нэрээр)-ийн захиалгаар 

“Химич мэргэжилтний ЦЧ, түүнд тавигдах шаардлага” сэдэвт гэрээт ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Судалгааны үр дүнд суурилан бакалаврын зэрэгтэй химич мэргэжилтний ЦЧ-ийн загварыг 

боловсруулж, улмаар МУИС–аар бэлтгэх химич мэргэжилтэний ЦЧ (мэдлэг, чадвар, хандлага)-

ийг “Химийн шинжлэх ухааны мэдлэг” (8), “Судалгаа хийх” (5), “Шинжлэх ухаанч арга барил” 

(6), “дизайнчлах” (үлгэр загвар) (8), “Суурь чадварууд” (7), “Хамтран ажиллах, харилцах” (8), 

“Төр, нийгмийн контекст буулгах” (5) гэсэн бүтцээр нийт 47 ЦЧ-ийг томьёолсон байна [5]. 

2017 онд МУИС, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль 

(МУБИС), бусад байгууллагын судлаачид оролцсон 

судалгааны баг “21 дүгээр зууны монгол суралцагчийн 

компетенцийн загвар” сэдэвт Боловсролын хүрээлэнгийн 

захиалгат ажлыг гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажлаар ЦЧ-ийн 

үзэл санаа, онол арга зүйг гүнзгийрүүлж судалсны зэрэгцээ 

21 дүгээр зууны боловсролын дэлхийн чиг хандлага, шинэ 

үзэл санаа, суралцагчийн эзэмших ЦЧ-ийн загварууд, зарим 

улсын ЦЧ-д суурилсан үндэсний хөтөлбөрийн харьцуулалт, 

өөрийн орны боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрт 

ЦЧ-ийг хэрхэн тусгасан байдлын харьцуулсан судалгааг 

хийсэн. Судалгааны үр дүнд суурилан “21 дүгээр зууны 

монгол суралцагчийн ЦЧ-ийн “Тоонон” загварын 4 ай, 8 

цогц чадамж бүхий анхны загвар (Зураг 1) ба 

суралцагчийн ЦЧ-ийн хүрээ (мэдлэг, чадвар, хандлага 

төлөвшил)-г тодорхойлсон байна [6]. Цогц чадамжийн 

загварыг бүтээх, хөгжүүлэх үйл хэрэг бол цаг хугацаа 

шаардсан, тасралтгүй явагдах судалгаа юм.  

Боловсролын хүрээлэнд 2019 оноос Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан (ШУТС)-ийн 

санхүүжилтээр “Хорин нэгдүгээр зууны монгол суралцагчийн цогц чадамжийг боловсролын 

түвшнээр тогтоох нь” сэдэвт захиалгат төслийг гүйцэтгэж байна. Энэхүү судалгааны явцад 

хөгжүүлсэн суралцагчийн ЦЧ-ийн загварыг анх удаа энэ нэр хүндтэй хуралд танилцуулж байна. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны ажлыг явуулахдаа 1) Үнэт зүйл, үнэлэмжийн гүн ухааны үндэс, үнэт зүйлд 

суурилсан боловсрол; 2) Цогц чадамжийн онол, үзэл санаа, цогц чадамжид суурилсан 

боловсрол; 3) Тогтвортой хөгжил (ТХ), тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХБ)-ын үзэл санаа, 

насан туршийн боловсролын үзэл баримтлал; 4) Боловсролын зорилгын Блумын таксономи 

(когнитив, психомоторын болон аффектив ай)-тай холбогдох материалуудыг суурь баримт 

бичиг болгон ашигласан [7]. 

Бид энэхүү судалгаандаа өнөөгийн болон түүхэн чиг хандлагыг шинжлэх замаар ирээдүйн 

боломжийг судалдаг ирээдүй судлалын PESTELED, дельфи аргуудыг хэрэглэсэн нь судалгааны 

үр дүнг бодитой болгоход чухал нөлөө үзүүлсэний зэрэгцээ цаашид өөрийн орны онцлогт 

тохирсон боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад ач холбогдолтой юм. 

Эдгээр арга нь өнөөгийн болон түүхэн өөрчлөлтийн чиг хандлагыг судалснаар ирээдүйд ямар 

байх, юу болохыг урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог аргууд юм. 

Ийнхүү судалгаанд баримт бичгийн, PESTELED, дельфи арга, экспертийн ярилцлага, 

харьцуулсан судалгааны аргыг ашигласан. Тухайлбал, 

1. Баримт бичгийн судалгааны аргыг хэрэглэн 1) Дэлхийн нийгэм-эдийн засгийн өөрчлөлтийн 

мега чиг хандлага (судалгааны баримтууд); 2) Дэлхийн боловсролын өөрчлөлтийн чиг 

хандлага (ЮНЕСКО, Р21, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага 

(ЭЗХАХБ), Европын холбоо (ЕХ) зэрэг олон улсын судалгааны байгууллагын судалгаа, 

тунхаглалын баримт бичгүүд гэх мэт); 3) Монголын нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтийн 

чиг хандлага, бэрхшээл (PESTELED арга); 4) Монголын боловсролын чиг хандлага, 

өөрчлөлт, бодлогын баримт бичгүүд, дэвшүүлсэн зорилтыг судлан, судалгааны мэдээлэл 

Зураг 1: 21 дүгээр зууны монгол 

суралцагчийн ЦЧ-ийн “Тоонон” 

загварын анхны хувилбар, 2017 
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цуглуулж, баримтжуулсан болно.  

PESTEL буюу PESTLE шинжилгээний арга нь тухайн салбар (байгууллага)-ын үйл 

ажиллагаанд гүнзгий нөлөөлж болох макро орчны хүчин зүйлийг шинжлэх, хянахад   

хэрэглэгддэг бөгөөд аль салбарын ирээдүйг судалж байгаагаас хамаарсан олон хувилбарт 

сонголттой. Жишээлбэл, улс төр, эдийн засаг, социологи, технологи, хууль эрх зүй, 

хүрээлэн буй орчны шинжилгээний арга (PESTEL); улс төр, эдийн засаг, социологи, 

технологи, хууль эрх зүй, олон улс, хүрээлэн буй орчин, хүн ам зүйн шинжилгээний арга 

(PESTLIED) гэх мэт. Аргын нэр нь судалгаанд сонгосон салбарын англи нэрний товчлол юм 

[8]Бид судалгаандаа PESTELED арга буюу улс төр (P-political), эдийн засаг (E-economic), 

нийгмийн ухаан (S-social), технологи (T-technological), хүрээлэн буй орчин (E-

environmental), хууль, эрх зүй (L-legal), ёс зүй (E-ethics), хүн ам зүй (D-demography)-н 

шинжилгээний аргыг сонгосон. Эдгээр бүрэлдэхүүн бүрээр тодорхойлох хүчин зүйлсийн 

дагуу шинжилгээг явуулж эцэст нь цуглуулсан өгөгдөл, баримт нотолгоонд тулгуурлан 

өөрчлөлтийн чиг хандлагыг эергээс сөрөг (P ® N), сөргөөс эерэг (P ® N) гэж тодорхойлно. 

Улс төр-23, эдийн засаг-16, нийгэм-20, технологи-9, хууль, эрх зүй-7, хүрээлэн буй орчин-

9, ёс зүй-4, хүн ам зүй-8, нийт 96 хүчин зүйлтэй. Тухайн орны нийгэм, эдийн засгийн макро 

хүчин зүйлсийн өөрчлөлтийг тодорхой хугацааны муж (гол төлөв 10 жил, түүнээс олон 

жил)–аар нотлох баримтад үндэслэн гаргадаг бөгөөд бусад улс орны тухайн үзүүлэлттэй 

харьцуулдаггүй онцлогтой [9]. 

2. Монгол суралцагчийн үнэт зүйлийн судалгааг хийхдээ анкет (дельфи арга)-ын болон 

экспертийн ярилцлага судалгаа аргуудыг хэрэглэсэн. Дельфи арга нь системтэй, хэд хэдэн 

шатаар асуулга явуулж, эргэх холбоо тогтоон, асуулгын үр дүнд үндэслэн ирээдүйн үйл 

явдал, салбарын хөгжил зэргийг урьдчилан таамаглаж, хувилбарт дүгнэлт гаргах үйл явц 

юм [10]. 

Энэ аргын нэр сонсогчиддоо ирээдүйн тухай зөвлөгөө өгдөг байсан эртний грекийн Дельфи 

хэмээх ариун дагшин газар (Orakel von Delphi)-ын нэрнээс үүсэлтэй. Дельфийн үйл явц нь 

тухайн асуудлаар шинжээчид, эсвэл хүмүүс өөр хоорондоо хэр зэрэг санал нийлж байгааг 

тодруулах, мөн санал зөрөлдөөнтэй тохиолдолд хэрхэн харилцан зөвшилцөлд хүрэхийг 

тодорхойлох зорилготойгоор явагддаг. 

Бид нийт 3 шатны судалгаанд боломжит бүх оролцогч талуудыг оролцуулан нийт 10200 

орчим хүнээс онлайн асуулга авч монгол хүний нийтлэг үнэт зүйлс (34) болон монгол 

суралцагчийн эзэмших үнэт зүйлс (23)-ийн талаарх судалгааг явуулсан. Судалгааны 3 дахь 

шатанд боловсролын салбарын нэр хүндтэй экспертийг урьж үр дүнг сайжруулан 

баталгаажуулсан. 

3. Цогц чадамжийн загварыг ЮНЕСКО-ийн хөрвөх, ЭЗХАХБ-ийн түлхүүр, ТХ-ийн түлхүүр 

ЦЧ-тай тус тус харьцуулан нийцлийг тодорхойлохдоо боловсролын харьцуулсан 

судалгааны аргыг ашиглав. 

4. ҮР ДҮН 

Монгол гэрт гэрэл гэгээ оруулж, утаа уурыг гаргах, унь тогтоох голдоо хөндлөн чагт тэмдэгтэй 

дугуй цагираг хүрээг тооно гэдэг. Монгол гэрийн тооныг нараар төлөөлүүлэн улаан, улбар шар 

өнгөөр дүрсэлдэг нь нарны бэлгэдэлтэй холбоотой юм. Дөрвөн зүг, найман зовхисыг төлөөлж 

голдоо 4 чагттай, гаднах хүрээ нь найман чагттай дугуй хэлбэртэй байдаг. Тооно нь дээр 

өгүүлсэнчлэн ертөнцийн бичил загвараар нарны бэлгэдэл болж байсан бол хүний бие эрхтнээр 

бэлгэдэхэд толгой, тэргүүнээр төсөөлөн ойлгодог байна [11]. Иймд бид дээрх бэлгэдлийн 

үүднээс гэрийн тооныг монгол сурагчийн эзэмших суурь ЦЧ-ийн загвараа болгож сонгосон юм 

(Зураг 2). 

Үнэт зүйл нь суралцагчдын эзэмших ЦЧ бүрт тусгагдаж, тэдний бүхий л суралцахуйгаар 

хэрэгжинэ гэсэн утгаар тоононы голд байрлуулсан. Үнэт зүйл нь суралцагчдын эзэмших бүх 

мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйлийг агуулсан дөрвөн ай (Хэл, соёл, Шинжлэх ухаан, Хөгжил, 

шинэчлэл, Хүн, нийгэм)-д шингэсэн байна гэж үзэж, тэдгээр айг үнэт зүйлсийн гаднах хүрээ 

буюу тоононы голын жижиг дөрвөн чагтан дугуйд байрлуулсан. Айн агуулга нь салангид бус, 
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бие биетэйгээ уялдаа холбоотой байна гэсэн утгыг зурагт сумаар харуулав. Ай тус бүр хоёр хоёр 

ЦЧ агуулж байгаа. Хэлний, Соёл, түүхийн, Математик, байгалийн шинжлэх ухааны, 

технологийн, Мэдээлэл харилцааны технологийн, Санаачилга, ажил хэргийн, Суралцахуй, 

шинэчлэхүйн, Хувь хүний, Нийгэмшихүйн гэсэн найман ЦЧ-ийг тоононы найман том чагтанд 

байрлууллаа. Суурь ЦЧ тус бүрт агуулагдах 2-3 тооны дэд ЦЧ (зөөлөн чадвар)-ийг тодорхойлж, 

тоононы гадна талд харгалзуулан нарны цацраг байдлаар байрлуулснаар монгол суралцагчийн 

суурь ЦЧ-ийн “Тоонон” загвар бэлэн болсон. 

 

Зураг 2: 21 дүгээр зууны монгол суралцагчийн ЦЧ-ийн “Тоонон” загвар  

(4 ай, 8 ЦЧ, 21 дэд ЦЧ) 

Хорин дүгээр зууны монгол суралцагчдад төлөвшүүлэх ЦЧ тус бүрийн хамрах агуулгыг авч 

үзье (Хүснэгт 1). 

Хэлний ЦЧ нь төсөөлөл, бодол санаа, хүсэл, мэдрэмж, үзэл бодлоо аман болон бичгийн 

хэлбэрээр илэрхийлэх; нийгэм, соёл, гэр бүл, сургууль, ажил хөдөлмөрийн талбар гэх мэт бүхий 

л орчинд хэлийг бүтээлчээр хэрэглэх; тухайн нөхцөлд харилцаж буй хүнд зүй зохистой хариу 

үйлдэл үзүүлэх; хэлээр харилцах явцад гарах бэрхшээлийг даван туулахад ашиглах мэдлэг, 

чадвар, хандлага, зан үйл юм. 

Соёл, түүхийн ЦЧ нь үндэсний болон орон нутгийн түүх, соёлын өв болон орчин үеийн соёл 

түүх, тэдгээрийн дэлхий нийт, үндэсний хэмжээнд эзлэх байр суурь; хүн төрөлхтний түүх, 



172 

соёлын талаарх мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйлийг багтаана. Үүнд мөн хөгжим, урлаг, уран 

зохиол, дүрслэх урлагийн хувь хүний сэтгэлгээ, бодол, туршлага, мэдрэмж, түүнийгээ 

бүтээлчээр илэрхийлэх мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл багтана. Соёл, түүхийн ЦЧ нь 

өнөөгийн дэлхий ертөнцөд даяаршил болон дангааршлын зохистой харьцааг барихад чухал 

үүрэгтэй. 

Математикийн ЦЧ нь өдөр тутмын амьдралд тохиолдох аливаа асуудлыг шийдэхэд шаардагдах 

математик сэтгэлгээ; тооцоолох арга ухааныг хөгжүүлэх; тэдгээрийг хэрэглэх мэдлэг, чадвар, 

хандлага юм. Мөн янз бүрийн түвшинд математик горим (логик болон орон зайн сэтгэлгээ) 

болон дүрслэл (томьёо, загвар, байгууламж, график, хүснэгт)-ийг ашиглах боломж, хүсэл 

эрмэлзлийг бий болгодог. 

Байгалийн шинжлэх ухаан, технологийн ЦЧ-д асуудал дэвшүүлэх; шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах; тодорхой аргачлалын дагуу байгаль ертөнцийн зүй тогтол, түүнд 

хүний үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах өөрчлөлтийг тайлбарлах мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл 

багтана. Мөн хүний хүсэл, эрэлт хэрэгцээнд хариулт өгөхийн тулд шинжлэх ухааны мэдлэг, 

чадвар, арга, аргачлалыг ашиглах технологийн чадварууд багтана. 

Хүснэгт 1. Цогц чадамжийн “Тоонон” загварын бүтэц 

Үнэт зүйл 
Суралцагчийн 

ЦЧ-ийн ай 

Суралцагчийн 

ЦЧ 

Дэд ЦЧ  

(ЦЧ-ийн илэрхийллийн тоо, дугаар) 

Монгол 

суралцаг-

чийн болон 

дэлхийн 

иргэний 

эрхэмлэх 

үнэт зүйлс 

Хэл, соёл 

Хэлний 
• Хэлээр илэрхийлэх (1) 

• Хэлээр харилцах (2) 

Соёл, түүхийн 

• Үндэсний болон дэлхийн өв соёл, түүхийг 

сонирхох, таньж мэдэх (3) 

• Үндэсний болон дэлхийн өв соёл, түүхийг 

хүндэтгэх, дээдлэн бахархах   (4) 

• Үндэсний болон дэлхийн өв соёл, түүхийг 

сурталчилах, хөгжүүлэх (5) 

Шинжлэх 

ухаан 

Математик, 

байгалийн 

шинжлэх 

ухааны, 

технологийн 

• Асуудалд шинжлэх ухаанчаар хандах  (6) 

• Хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад 

тогтвортой хөгжлийн үүднээс хандах   (7) 

• Технологийг хэрэглэх, бүтээх (8) 

Мэдээлэл 

харилцааны 

технологийн 

• Мэдээлэл боловсруулах, хөгжүүлэх (9) 

• Мэдээллийн технологийг хэрэглэх (10) 

Хөгжил, 

шинэчлэл 

Санаачилга,  

ажил хэргийн 

• Суралцах хэрэгцээ, боломжоо 

тодорхойлох (11) 

• Өөрийнхөө суралцах үйлийг удирдах  (12) 

• Саад бэрхшээлийг даван туулах, өөрийгөө 

сорих (13) 

Суралцахуй, 

шинэчлэхүйн 

• Шинийг санаачлах, санаагаа ажил хэрэг 

болгох (14) 

• Ажлыг удирдан зохион байгуулах (15) 

• Эрсдэл хүлээхэд бэлэн байх (16) 

Хүн, нийгэм 

Хувь хүний 

• Хувийн хариуцлагатай байх (17) 

• Өөрийгөө хамгаалах (18) 

• Шийдвэр гаргах, хариуцлага хүлээх  (19) 

Нийгэм-

шихүйн 

• Харилцааны зөрчлийг шийдвэрлэх (20) 

• Бусадтай хамтрах, итгэлцэх (21) 

Мэдээлэл, харилцааны технологийн ЦЧ-д мэдээлэл, харилцааны технологи (МХТ)-д суралцах; 

компьютер, бусад мэдээллийн хэрэгслээс эх сурвалжийг ашиглан мэдээлэл боловсруулах, 
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солилцох; интернетээр харилцах, интернет дэх хамтын сүлжээг итгэлтэй, зохистой, 

шүүмжлэлтэй ашиглах мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл багтана. МХТ нь хүмүүст орон зай, цаг 

хугацаанаас хамаарахгүйгээр дэлхийн өнцөг булан бүрийн хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох, 

хамтран ажиллах боломж олгодог. Хувь хүн шүүмжлэлт сэтгэлгээ, бүтээлч байдал, шинэчлэх 

чадвараа хөгжүүлэхэд МХТ чухал дэмжлэг үзүүлдэг. 

Суралцах, шинэчлэх ЦЧ нь өрсөлдөөнтэй, хувирамтгай шинэ зуунд суралцагч суралцах 

хэрэгцээ, боломжоо тодорхойлох; өөрийнхөө суралцах үйл явцыг үр дүнтэй удирдах; саад 

бэрхшээлийг даван туулах зэрэг танил, танил бус нөхцөлд хэрэглэгдэх мэдлэг, чадвар, хандлага, 

зан үйлийг багтаана. Энэ ЦЧ нь чөлөөтэй сэтгэх, шинийг сэдэж санаачлахад суурь дэвсгэр 

болдог бүтээлч байдал, баримт нотолгоо бүхий үндэслэл, системт сэтгэлгээг ашиглах, шүүн 

тунгаах, шийдвэр гаргах зэрэг шүүмжлэлт сэтгэлгээний хөгжил болон тасралтгүй өөрчлөлтийн 

эсрэг хамгийн сайн хамгаалалт болж өгдөг суралцагчийн мета танин мэдэхүй чухал үүрэгтэй 

болно. Хувь хүний сэдэл, өөртөө итгэх итгэл нь энэ ЦЧ-д шийдвэрлэх нөлөөтэй. 

Санаачилга, ажил хэргийн ЦЧ-д хувь хүн санаагаа ажил хэрэг болгох; тодорхой зорилтыг 

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бүтээлч сэтгэлгээ; эрсдэл хүлээхэд бэлэн байдал; аливаа ажлыг 

төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах хувь хүний мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл багтана. Энэ 

ЦЧ нь хувь хүний амьдралыг зохион байгуулалттай болгож, ирээдүйд чиглэсэн чиг хандлага, 

өөдрөг үзэл, зан үйлд сайнаар нөлөөлж, зөвхөн гэр орон, өдөр тутмын амьдралд төдийгүй ажил 

мэргэжлийн орчныг мэдрэх, шинэ боломжийг олж харахад тусална. Ёс суртахуун, үнэт 

зүйлсийн талаарх ойлголт нь энэхүү ЦЧ-ийг илүү дэмжинэ. 

Хувь хүний ЦЧ-д төлөвшил, өөрийгөө хариуцан бие даан авч явах; өөрийн бие, сэтгэлийн эрүүл 

мэндийг хамгаалж бэхжүүлэх; хувийн хариуцлага хүлээх, шийдвэр гаргахтай холбоотой мэдлэг, 

чадвар, хандлага багтана. Бие даана гэдэг нь нийгмээс тусгаарлагдан ажиллана гэсэн үг биш. 

Харин эсрэгээрээ эргэн тойронд байгаа хүмүүстээ мэдрэмжтэй, ажил хэрэгч хандаж харилцах, 

ямар ч орчинд бусадтай холбоо харилцаа тогтоох, нийгэмд идэвхтэй оролцоотой байхад тус 

болдог. Энэхүү ЦЧ нь ардчилсан оролцоотой, нийгмийн идэвхтэй иргэн болох суурийг 

бүрдүүлнэ. 

Нийгэмшихүйн ЦЧ-д олон зан үйлээр өргөжиж байгаа өнөөгийн нийгэмд тохиолдох 

харилцааны зөрчлийг шийдвэрлэх; янз бүрийн үзэл бодлыг ойлгох; итгэх итгэлцлийг бий болгох 

зэрэг хувь хүн ба хүмүүс хоорондын болон соёл хоорондын харилцааны бүх хэлбэрийг хамарсан 

мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл багтана. Энэхүү ЦЧ нь хувь хүнд гэр бүл, найз нөхөд, хамтран 

ажиллагчидтай эергээр харилцах боломжийг олгож, зөвхөн нийгмийн нэгдмэл байдал төдийгүй 

улс орны эдийн засгийн амжилтад ч нөлөөлдөг. Бусдын шашин, соёл, нийгмийн гарал үүслийг 

ойлгож, хүлээж зөвшөөрөх нь бусадтай аятай харилцаж, харилцан таатай байдлыг мэдрэхэд 

нөлөөлдөг. 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Судалгааны ажлын хүрээнд боловсруулсан ЦЧ-ийн загвар дахь айг гаргахдаа БНХАУ (Хонг- 

Конг, Тайван), Япон, Өмнөд Солонгос, Сингапур зэрэг Азийн улс орны суралцагчийн ЦЧ-ийн 

ангилал, түвшинтэй харьцуулан судалсан билээ. Судалгааны дүнгээс харахад хэлний, сэтгэн 

бодох, МТХ-ны, хувь хүний болон нийгэмшихүйн, практик ур чадваруудыг ялган томьёолох нь 

түгээмэл байдаг [6]. 

Бидний боловсруулсан ЦЧ-ийн Хэл, соёлын айн Хэлний ЦЧ-ийг ЭЗХАХБ (OECD)-ийн 

“Хэрэгслийг интерактив ашиглах” айд хэл яриа, тэмдэг тэмдэглэгээ, хэл яриаг интерактив 

хэрэглэх чадвар байдлаар тусган оруулж, хэлний чадварыг бүтээлчээр хэрэглэх замаар 

харилцааны чухал хэрэгсэл болгон авч үзсэн байдаг [9]. Харин Европын комиссын боловсрол, 

соёлын ерөнхий газар (ЕКБСЕГ)-аас гаргасан насан туршийн суралцахуйн түлхүүр ЦЧ-д эх 

хэлээрээ, гадаад хэлээр харилцах ЦЧ-ийг тусад нь ай болгон авч үзсэн байна [10]. Хэлээр 

илэрхийлэх, харилцах чадвар эх болон хоёрдогч хэлээс үл хамааран суралцагчид эзэмших 

түлхүүр чадвар гэж үзэн бид хэлний ЦЧ гэж багцлан авч үзсэн. Түүнчлэн ЕКБСЕГ-аас гаргасан 

цогч чадамжид соёлын ойлголт ба илэрхийлэл ЦЧ-ийг тусад нь томьёолсон [10] бол манай 
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улсын хувьд соёл, түүхийг сонирхох, бахархах, хөгжүүлэх чадварын хүрээнд эх хэлээр зөв 

харилцах, дээдлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чадварыг агуулна гэж үзэж “Хэл, соёлын ай”-д хэлний 

болон соёл, түүхийн ЦЧ болгон оруулсан. 

Тоонон загварт тусгасан хувь хүний болон нийгэмшихүйн ЦЧ-ийг ямар ч байгууллагаас 

гаргасан ЦЧ-ийн хүрээнд тусгасан байдгаараа онцлогтой. Тухайлбал, трансверсал ЦЧ-ийн 

загварт “Хүмүүс хоорондын харилцаа, хувь хүний ур чадвар” [14], солонгон загварт амьдрах 

ухаан, ажил мэргэжлийн ур чадварт “нийгэм ба олон соёлын орчинд байх чадвар” болон 

суралцах шинэчлэх ур чадварт “харилцаа, хамтын ажиллагааны чадвар”, ЭЗХАХБ-ийн түлхүүр 

ЦЧ-д “Олон янзын бүлэг хүмүүстэй харилцах чадвар” [9] болгон судалж үзсэн байдаг. Харин 

ЕКБСЕГ-ын насан туршийн суралцахуйн түлхүүр ЦЧ-д бидний ангилалтай адилаар 

нийгэмшихүйн болон иргэний ЦЧ-ийг тодорхойлсон байна [10]. Тогтвортой хөгжлийн түлхүүр 

ЦЧ-ийг тодорхойлохдоо мөн л “хамтран ажиллах”, “өөрийгөө таньж мэдэх” ЦЧ-ийг оруулсан 

нь монгол суралцагчдад зайлшгүй байх ёстой ЦЧ юм гэдгийг батлан илэрхийлж байна. 

Хүн ам цөөнтэй манай орны хувьд шинжлэх ухааны боловсролыг иргэн бүртээ олгох асуудал 

чухлаар тавигддаг. Иймд Математик, байгалийн шинжлэх ухааны, технологийн ЦЧ бидэнд 

зайлшгүй чухал болж байна. ЕКБСЕГ ч энэ айг дэвшүүлсэн байдаг. Харин бид энэ ЦЧ-д 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад тогтвортой хөгжлийн үүднээс хандах гэсэн бие даасан дэд 

ЦЧ-ийг тусгаж өгсөн онцлогтой. Шинэ дижитал зууны эрэлт хэрэгцээ болсон Мэдээлэл 

харилцааны технологийн ЦЧ нь олон улсын байгууллагуудын аль ч загварт бие даасан байр 

суурь эзэлдэг нь манай загварт ч тусгалаа олсон байгаа. 

Монгол суралцагчдын зөөлөн чадвар буюу санаачилга, ажил хэргийн; суралцахуй, 

шинэчлэхүйн  ЦЧ-ийг томьёолсноороо шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох, дээд эрэмбийн бодох чадвар, 

гэр орон, өдөр тутмын амьдралд төдийгүй ажил мэргэжлийн орчныг мэдрэх, шинэ боломжийг 

олж харах чадварыг хөгжүүлснээр өөртөө итгэх итгэлтэй байх, үнэт зүйлийг ойлгох, хүндэтгэн 

үзэх үзэл төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Эдгээр ЦЧ-ийг мөн трансверсал ЦЧ-д 

“шүүмжлэлт болон шинэчлэлийн сэтгэлгээ” [10], солонгон загварт “суралцах, шинэчлэх ур 

чадвар”, “амьдрах ухаан, ажил мэргэжлийн ур чадвар” [15], ЭЗХАХБ-ийн түлхүүр ЦЧ-ийн “бие 

даан ажиллах” ангилалд тусгасан байдаг [9]. 

Ийнхүү бидний боловсруулсан ЦЧ-ийн загвар нь олон улсын боловсролын байгууллагуудаас 

гаргасан ЦЧ-ийн загвартай тодорхой агуулгаар нийцсэн байна. Улс орнуудын ЦЧ-ийн загвар 

дахь ЦЧ-ийн бүлэглэсэн үзэл баримтлал ялгаатай тул үүнийг тодорхой тооны хувиар 

илэрхийлэх нь бэрхшээлтэй. Жишээлбэл, ЭЗХАХБ-ийн Хэрэгслүүдийг интерактив ашиглах 

ЦЧ-ийн категори нь хэл яриа (аман болон бичгийн хэл, тоо бодох болон математикийн бусад 

чадварыг янз бүрийн нөхцөл байдалд үр дүнтэй ашиглах), технологийг үр дүнтэйгээр 

интерактив ашиглах чадвар орсноороо “Тоонон” загварын эхний 3 ЦЧ-тай нийцдэг бол, эдгээр 

хэрэгслийг интерактив ашиглахын тулд компьютер, программ хангамжийг ашиглах, 

технологийн шинэ түвшнээс хоцрохгүй байх зэрэг чадвар орсноор Мэдээллийн технологийн, 

хэвлэл мэдээлэл, багаж хэрэгслийг өөрийнхөө хэрэгцээнд зориулан ашиглах чадвараар Хувь 

хүний ЦЧ-д, нийгмийн зохицол, ажлын байр, бусадтай харилцан ярилцах, орчинтойгоо 

идэвхтэй харьцахад ашиглах чадвар нь Нийгэмшихүйн ЦЧ-д, хүн танин мэдэхүй, нийгэм-

соёлын хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар дэлхий ертөнцтэй харьцах явцдаа шинэ боломжуудыг 

нээн харж, хувьсал өөрчлөлт, улмаар ирээдүйд тавигдах шаардлагыг мэдрэх чадвараараа 

Санаачилга ажил хэргийн болон Суралцахуй ба шинэчлэхүйн ЦЧ-тай нийцдэг. 

“Тоонон” загвар дахь 8 ЦЧ-ийн 21 дэд ЦЧ-ийг нэрлэх, илэрхийлэх, тэдгээрийг боловсролын 

түвшин бүрээр томьёолоход PESTELED, дельфи шинжилгээний үр дүн буюу монголын нийгэм- 

эдийн засгийн өөрчлөлтийн чиг хандлага (ирээдүйн), монгол хүний болон суралцагчийн үнэт 

зүйл, үнэлэмж чухал үүрэгтэй юм. Ингэж буулган боловсруулж чадвал монгол суралцагчийн 

ЦЧ-ийг томьёолж, улмаар үндэсний сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх боломжтой болно 

гэж бид үзэж байна. 
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6. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны үр дүн нь ЦЧ-д суурилсан боловсролын шинэлэг үзэл санаа, загварын талаар 

илүү нэгдмэл ойлголтыг бий болгох, тэдгээрийг тодорхойлох, Монгол улсын урт хугацааны 

хөгжлийн бодлого, Алсын хараа 2050–д “Үндэсний оюун санаа, өв соёл, сэтгэлгээнд 

тулгуурласан бүтээгч монгол, ... улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн 

тогтолцоог бэхжүүлнэ” гэж дэвшүүлсэн боловсролыг хувирган өөрчлөх мэдлэгт суурилсан 

нийгэм дэх ур чадвар бүхий монгол хүнийг төлөвшүүлэх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, өөрийн 

орны онцлогтой шинэ зууны боловсролын бодлого боловсруулах зэрэгт бодит хувь нэмэр 

оруулна. 

Монгол суралцагчийн ЦЧ-ийн хүрээг боловсруулснаар Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, хандлага төлөвшлийг үнэлэх, 

тогтвортой түвшинд хадгалах, мониторинг хийх боломжийг бүрдүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой. Түүнчлэн суралцагч орчноос үл хамааран бодит амьдралын ур чадварыг бий 

болгох, хөгжүүлэх боломжийг бий болгох нөхцөл бүрдэх юм. 

Бидний боловсруулсан шинэ зууны монгол суралцагчийн суурь ЦЧ-ийн загвар, ангилал нь 

боловсролын аль ч түвшний суралцагчийн эзэмших ЦЧ-ийг тодорхойлоход арга хэрэгсэл, суурь 

судалгаа болж ашиглагдах боломжтой. 

7. ТАЛАРХАЛ 

Энэхүү судалгааны ажлыг хамтран гүйцэтгэсэн БХ, МУИС, МУБИС-ийн судлаачид, 

санхүүжүүлсэн ШУТ-ийн сан, судалгааг ажил хэрэг болох нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн БШУЯ, 

БХ, БХХС-ийн хамт олонд гүн талархал илэрхийлье. 
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