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Хураангуй: НҮБ-ын ерөнхий ассамблейгаас баталсан Хүүхдийн Эрхийн Конвенцид хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь тусгай халамж болон ижил тэгш харьцааг хүлээн авах эрхтэй, боловсрол хүний 

үндсэн эрх, хүүхэд бүр өөрийн онцлогт тохирсон орчноор хангагдах эрхтэй гэж заасан байдаг. Дэлхийн 

улс орнуудын туршлагаас харахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог, суралцах хэрэгцээ шаардлагыг 

бүрэн хангахад чиглэсэн олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байна. Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн хэлбэрийн сургуульд тэгш хамруулан сургахаар олон ажлыг хийж 

байгаа боловч бодит байдалд бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Үүний гол шалтгаан нь багш боловсон 

хүчний мэдлэг, чадвар, хүртээмжгүй байдал болж байна. ЕБС-ийн багш нар хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй ажиллахад бэлэн бус, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний хувьд ч тохиромжтой бус бүрэн 

шийдээгүй байна. Тэгш хамруулан сургах боловсролын үзэл санааг хэрэгжүүлэх гол хүч болсон багш 

боловсон хүчний нөөц, ойлголт мэдлэг сул байгааг анхаарч энэ тал дээр ажиллах шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: тэгш хамруулан сургах боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, туслах багш, дэмжлэгийн 

ажилтан 

1. УДИРТГАЛ 

2013 оны байдлаар Дэлхий дахинд 93 сая орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна гэж 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх дэлхийн тайланд тэмдэглэсэн байдаг. НҮБ-ын 

ерөнхий ассамблейгаас баталсан Хүүхдийн Эрхийн Конвенцид хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд нь тусгай халамж болон ижил тэгш харьцааг хүлээн авах эрхтэй, боловсрол хүний 

үндсэн эрх, хүүхэд бүр өөрийн онцлогт тохирсон орчноор хангагдах эрхтэй гэж заасан байдаг. 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай” НҮБ-ын конвенцид хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний сурч боловсрох эрхийг хүлээн зөвшөөрч, тэгш хамруулан сургах боловсролын 

тогтолцоог бий болгох талаар тодорхой тэмдэглэсэн. 2012 онд БНСУ-ын Инчеон хотод баталсан 

Ази, Номхон далайн бүс нутаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаарх “Эрхийг бодит 

болгоѐ” стратегийн хоѐрдугаарт, бага дунд боловсролд хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлэхийг 

тэргүүлэх зорилт болгосон байна. 

Монгол улс дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний сурч боловсрох эрх, хэрэгцээ шаардлагыг 

хангахад чиглэсэн хууль эрх зүйн хувьд 1992 оны “Монгол улсын үндсэн хууль” –ийн 2.16-гийн 

7- д “Хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй”, 2006 онд “Боловсролын тухай хууль” нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж “Иргэнийг сурч боловсроход үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, хөгжлийн онцлог, 

эрүүл мэнд, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин 

шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эх хэлээрээ сурч боловсрох тэгш 

боломж, нөхцөлөөр хангана” гэж заасан байдаг. Манай улс олон улсын конвенц, болон дээрх 

зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд сүүлийн жилүүдэд бодлого, хууль эрх зүйн орчин болон 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нилээд ахиц өөрчлөлтийг хийж байгаа бөгөөд 2016 онд 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль”-ийг боловсруулан баталсан бол, 2019 онд 

БШУ-ы сайдын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ЕБС-д тэгш хамруулан сургах” А/292 тоот 

тушаалыг баталсан нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрийн амьдарч буй газраа сурч 

боловсрох, үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлэх чухал алхам болсон. 

Манай улсад 2019 оны байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 107 мянган иргэнээс 11606 нь хүүхэд 

байна. ЕБС-д 6053 хүүхэд сурч байгаагаас 1751 нь Улаанбаатар хотын 6 тусгай сургуульд 

суралцаж байна. ЕБС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсролын чанартай 

үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд 2018 онд ЭМ, ХНХ, БШУ-ы сайдын хамтарсан тушаалаар 



196 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар”-ыг баталсан бөгөөд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүлээж авсан сургууль “Дэмжлэгийн баг” байгуулж ажиллана 

гэж заасан. “Дэмжлэгийн багийн” бүрэлдэхүүнд, сургуулийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, 

сургуулийн эмч, анги удирдсан багш, бусад хичээл заах багш ажиллах юм. Энэхүү дэмжлэгийн 

баг нь шаардлагатай хүүхдэд “Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө” боловсруулах, 

төлөвлөгөөг засаж сайжруулахаас гадна хүүхдийн өвөрмөц хэрэгцээнд нийцсэн тохирох 

хэрэглэгдэхүүн байгаа эсэхэд хяналт тавина. Сургууль өөрийн дотоод нөөц бололцоогоор 

шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд боловсролын байгууллага, эрүүл мэнд, халамжийн 

мэргэжилтэн, орон нутгийн байгууллага, хамт олонтой хамтран ажиллаж шийдвэрлэнэ” гэсэн 

байна. Үүнээс харвал тухайн сургуулийн дэмжлэгийн багт тусгай хэрэгцээт боловсролын багш, 

мэргэжилтэн хамтран ажиллах, зөвлөх талаар тодорхой зааж өгөөгүй байна. Энэ нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй суралцагчидтай ажиллаж буй багш шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн 

зөвлөгөөг авах боломжгүй, хүүхэд өөрт шаардлагатай дэмжлэг, сургалтыг авахад асуудал 

тулгарах магадлалтай юм. Бусад улс орны жишээнээс харахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 

ЕБС-д тэгш хамруулахдаа тусгай хэрэгцээт боловсролын багш, мэргэжилтэнтэй хамтран 

ажиллах, зөвлөгөө авах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Тиймээс энэхүү судалгаанд 

гадаадын улс орнууд дахь тусгай хэрэгцээт боловсролын мэргэжилтэн ажиллуулах, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах бодлого, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 

нөхцөл байдлыг өөрийн оронтой харьцуулсан болно. 

Зорилго: Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ЕБС-д тэгш хамруулан сургах үзэл 

санааг хэрэгжүүлэхэд багшид тулгарч буй асуудлыг тодруулах, шийдэх арга замыг тодорхойлох 

Зорилт 

- ТХСБ-ыг хэрэгжүүлэх боловсролын үйлчилгээний хэлбэр, багш, мэргэжилтний үүрэг 

хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох 

- Тэгш хамруулан сургах боловсролын (цаашид ТХСБ) талаарх гадаад орны бодлого, хууль 

эрх зүйн орчин, үйл, ажиллагааг судлах, өөрийн орны нөхцөл байдалтай харьцуулах, 

шийдвэрлэх боломж 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Гадаадын улс орнууд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын тоо, тусгай хэрэгцээт боловсролын 

чиглэлээр суралцаж буй оюутан, бэлтгэж буй сургууль, тусгай сургууль, ердийн хэлбэрийн 

ЕБС-д ажиллаж буй багш, мэргэжилтэн, суралцаж буй хүүхдийн хэрэгцээнд тохируулан 

ажиллаж буй бусад мэргэжилтэн, явуулын багшийн тоо, хэрэгцээний талаар нарийн тодорхой 

судлагдсан байдаг. Тухайлбал, Англи улс 1995 онд “Хөгжлийн бэрхшээлээр ялгаварлан 

гадуурхалтыг хориглох хууль”, 1996 онд “Боловсролын тухай хууль”-д “Ердийн хэлбэрийн 

сургуульд, боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийг сургах үүрэгтэй” талаар зааж 

өгсөн. 2001 оны “Боловсролын тусгай хэрэгцээ ба Хөгжлийн бэрхшээлийн хууль” –д бүх хүүхэд 

ердийн сургуульд боловсрол эзэмших шаардлагыг бэхжүүлэх, ТХСБ-ыг эрчимтэй 

хэрэгжүүлэхэд анхаарч 1996 оны “Боловсролын тухай хууль”-ийг шинэчлэн улмаар “Хүүхдэд 

боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатайг нотолсон “онош, шийдвэртэй” эсэхийг үл 

харгалзан бүх хүүхэд ЕБС-д суралцана” гэж заажээ. Боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай 

хүүхдийг ЕБС-д сургахын тулд Засгийн газраас олон төрлийн арга хэмжээг авсан байна. 

Тухайлбал, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхэд нь 

ЕБС дахь “Анги, нэгж, /Unit/” эсвэл “Боловсролын тусгай хэрэгцээт анги, /SEN Unit/” буюу 

“Тусгай ангид” ихэвчлэн суралцаж байна. Гэвч ЕБС-д суралцдаг хэдий ч эцэг эхийн хүсэлт 

болон хүүхдийн бодит нөхцөл байдалд үндэслэн “Тусгай сургууль”-д шилжин суралцдаг жишээ 

цөөнгүй. Мөн ЕБС–ийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч нь боловсролын тусгай хэрэгцээ 

шаардлагатай хүүхэдтэй ажиллах мэдлэг чадвар дутагдалтай учир тусгай сургуулийн 

мэргэжлийн багш, мэргэжилтнээс зөвлөгөө, дэмжлэг авч ажиллаж байна. Дээрх байдалд 

үндэслэн зарим бүс нутагт “Боловсролын тосгон” гэсэн шинэ загварыг эхлүүлжээ. Энэ нь 

ердийн хэлбэрийн ЕБС, тусгай сургууль нэг дор байх бөгөөд хүүхэд багаасаа, хүн бүр ялгаатай 

гэдгийг ойлгож хамтран суралцах, багш, мэргэжилтнүүд хамтран ажиллах боломжийг 

бүрдүүлсэн байна. Итали улсад 1970 оноос эхлэн цэцэрлэгээс их сургууль хүртэлх боловсролын 
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бүх түвшинд ТХСБ-ыг хэрэгжүүлж байна. Хүүхэд өөрийн амьдарч буй бүс нутагтаа ЕБС-д 

хөнгөнөөс хүнд хэлбэрийн бэрхшээлтэй бүх хүүхэд элсэн суралцах боломжтой болсон. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд элсэн суралцах боломжтой сургалтын байгууллагуудыг авч 

үзвэл “ЕБС”, “Тусгай сургууль”, “ЕБС дахь тусгай анги” юм. 2008 онд Европын тусгай 

хэрэгцээт боловсролын байгууллага”-аас гарсан статистик мэдээгээр Италийн ЕБС-ийн энгийн 

ангид 170000 /99,6%/, тусгай ангид 0, тусгай сургуульд 693 суралцагч /0,4%/ байна. Мөн 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сургалтын үйл ажиллагаанаас гадна үлдэхээс сэргийлж нэг анги 

бүлгийг зөвхөн анги удирдсан багш хариуцахаас гадна дэмжлэгийн ажилтан, туслах багшийн 

орон тоог бий болгох хэрэгтэйг заажээ. Дээрх хүний нөөцийг бүрдүүлэхдээ, улсаас дэмжлэгийн 

ажилтанг, хотын захиргаанаас туслах багшийг, аймаг мужаас харааны болон сонсголын 

бэрхшээлтэй хүүхдийг туслах ажилтанаар хангах үүргийг хүлээнэ. Туслах багш нарын хувьд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ганцаарчилсан дэмжлэг өгөхөөс гадна, анги удирдсан 

багшийн хамт ангийг удирдан зохион байгуулах, бусад багш нартай хамтран ганцаарчилсан 

дэмжлэгийн төлөвлөгөө боловсруулах үүрэгтэй. Туслах багшаар боловсролын мэргэжилтэн бус 

халамжийн ажилтан ажиллана. Туслах багш нь олон хэлбэртэй бөгөөд тулгуур эрхтний, оюун 

ухааны бэрхшээлтэй хүүхдэд туслах багшийг хотын захиргаанаас, сонсголын бэрхшээлтэй 

хүүхдэд харилцаа холбооны ажилтан, харааны бэрхшээлтэй хүүхдэд туслах багшийг аймаг, 

мужийн ажилтан ажиллана гэх мэтээр зааж өгсөн байна. Харин Австрали улс 2005 онд гаргасан 

“Боловсрол дахь хөгжлийн бэрхшээлийн стандарт” журамд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь 

бусад хүүхдүүдтэй адил сургалтын байгууллагад элсэн суралцах эрхтэйг заасан байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах сургалтын байгууллагыг “Тусгай сургууль”, “ЕБС дахь 

Дэмжлэгийн анги”, “ЕБС-ийн анги” гэсэн хэлбэрт хуваажээ. Хүүхэд болон эцэг эхийн хүсэлт, 

хүүхдийн бэрхшээлийн нөхцөл байдлаас хамаарч дээрх байгууллагуудад элсэн суралцах 

боломжтой бөгөөд заавал бэрхшээлийг тодорхойлсон оношийн бичигтэй байх шаардлагагүй. 

Учир нь тусгай хэрэгцээт боловсролын мэргэжилтэн хүүхдийн нөхцөл байдал, суралцах үйл 

явцыг ажиглан бусад хүүхдүүдийн адил үр дүнтэй суралцах боломжгүй гэж үзвэл тухайн 

хүүхдийг “Боловсролын тусгай дэмжлэг шаардлагатай” хэмээн үзэж шаардлагатай, тохирсон 

арга хэмжээг авч эхэлдэг байна. Хэрэв хүүхэд ЕБС-д суралцаж байгаа бол тухайн бүс нутгийн 

боловсрол хариуцсан байгууллагаас “Тусгай мэргэжилтэн” томилон ажиллуулдаг байна. 

Жишээлбэл, харааны, сонсголын бэрхшээл, аутизмын хүрээний эмгэгтэй суралцагчийн хувьд 

тухайн суралцагч, түүний эцэг эх, ажиллаж буй багшид дэмжлэг өгөх зорилгоор сургалт 

семинар хийх, тусгай боловсролын мэргэжилтэн зочин багшаар ирж ажиллан, анги удирдсан 

багштай хамтран ажиллаж, хичээлийн хөтөлбөр, үнэлгээнд дэмжлэг, зөвлөгөө өгдөг байна. 2013 

оны байдлаар ЕБС-д нийт 1600 “Дэмжлэгийн анги”-д дэмжлэгийн 1911 багш мэргэжлийн 

зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Францын улсын хувьд 2005 онд баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний эрх, боломж, тэгш байдал, оролцоо, иргэний харьяаллын тухай хууль”-д Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй эсэхээс үл хамааран хүүхэд бүр өөрийн гэрт хамгийн ойр ЕБС-д суралцах эрхтэйг 

тусгасан байдаг. Энэ хуулийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ЕБС-д элсэн суралцаж 

байгаа боловч цөөнгүй хүүхэд “Тусгай анги”-ийн хэлбэрээр сургалтын үйлчилгээг авч байна. 

2009 оны статистик мэдээгээр бага боловсролын түвшинд 120000 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд, үүнээс ойролцоогоор 41000 хүүхэд тусгай ангид, дунд боловсролын түвшинд 67000 

хүүхэд, үүнээс 17000 хүүхэд тусгай ангид суралцаж байна. Мөн дээрх хуулиар тэгш хамруулан 

сургах боловсролыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд сургууль бүрт үгчилбэл “Сургууль дахь 

үйл ажиллагаанд туслах ажилтан” буюу AVS (auxiliaires de vie scolaire) орон тоог тодорхойлж 

сургууль дээр байх хугацаанд дэмжих ажилтан ажиллуулах шаардлагатайг заажээ. 2010 онд 

дунд сургуулийн түвшинд “Тусгай анги”-ийг “Тэгш хамруулан сургах харьяа нэгж” болгон 

нэрлэж үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгохоор зорьсон. 2011 оноос ЕБС-д суралцагчдыг 

дэмжих зорилгоор “Ганцаарчилсан сургалтын туслах” буюу AVS-i (Auxiliaire de Vie Scolaire 

Individuel), “Бүлгийн үед дэхь боловсролын туслах” AVS-co (Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif), 

мөн “Боловсролын туслах” буюу ASCO-г (Assistants de scolarisation) ажиллуулах болсон байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулах боловсролд хамруулах үйл ажиллагааг 

амжилттай хэрэгжүүлж Америк нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд нь боловсролд үнэ төлбөргүй 
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хамрагдах, “Хамгийн бага хязгаарлалттай орчин”-д суралцах, бусад хүүхдийн хамт суралцах 

боломжоор  хангагдах  ѐстой.  Тиймээс  хөгжлийн  бэрхшээлтэй  хүүхдийн  95%  нь  “ЕБС”（

regular school）-д” суралцаж байгаа бол үлдсэн 5% нь “Тусгай сургууль（special school）, ”Гэр, 

эмнэлэг”, “Засан хүмүүжүүлэх газар” зэрэгт суралцаж байна. Мөн америкт ганцаарчилсан 

сургалтын төлөвлөгөөг (IEP) боловсруулахдаа хүүхэд ердийн ангид хэдэн цаг (хэдэн хувь) 

суралцах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн тусгай сургалтын 

цагийг тогтоохыг заасан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний боловсролын тухай хуулийн 

300.34-т ЕБС- д сургуульд суралцаж буй хүүхдийн боловсролын чанар, хүртээмжийг 

сайжруулахад зөвхөн боловсролын байгууллага бус бусад холбогдох байгууллагууд хамтран 

оролцож үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатайг тэмдэглээд тэдгээрийн үүрэг, оролцоог нь зааж 

өгсөн байна. Боловсролын бус байгууллагын үйлчилгээг “Нэмэлт үйлчилгээ” гэх бөгөөд үүнд, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай боловсролыг дэмжих унаа тээвэр, хэл засал, сонсгол 

дэмжих үйлчилгээ, орчуулга, сэтгэл засал, хөдөлгөөн засал, хөдөлмөр засал, хөгжлийн 

бэрхшээлийн эрт илрүүлэлт, үнэлгээ, сэргээн засал гэх мэт зөвлөх үйлчилгээнүүд, шилжилт 

хөдөлгөөн дэмжсэн үйлчилгээ, оношлогоо, үнэлгээ хийх зорилготой эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

зэрэг хүүхдийн хөгжлийн, дэмжлэгийн үйлчилгээнүүдийг оруулжээ. Мөн нэмэлт үйлчилгээнд 

сургууль дээр үзүүлдэг эрүүл мэнд, нийгмийн ажлын, эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ багтдаг 

байна. Японы улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог, хэрэгцээ, шаардлагад 

үндэслэн хэд хэдэн төрлийн мэргэжилтэнг ажиллуулж байна. Жишээлбэл, нэгдүгээрт, “Тусгай 

хэрэгцээт боловсролын ажилтан” нь бага болон дунд шатны бүх сургуульд ажиллах боломжтой 

бөгөөд гүйцэтгэх үүрэг нь “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн анги хоорондын шилжилт 

хөдөлгөөн, хувцаслалт, хооллолт гэх мэт өөртөө үйлчлэх үйл ажиллагааг дэмжих, хүүхдийн 

аюулгүй байдлыг хангах, суралцах үйл ажиллагааг дэмжих буюу самбарт дахь зүйлийг уншиж 

өгөх, багшийн хэлснийг давтан хэлэх, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг хэрэглэх, биеийн тамирын 

хичээлийн явцад дэмжлэг үзүүлэн ажиллана” . Хоѐрдугаарт, бага, дунд боловсролын хуулинд 

“Бүх сургуульд тусгай хэрэгцээт боловсролын зохицуулагч авч ажиллуулах боломжтой”- г зааж 

өгсөн байна. Тусгай хэрэгцээт боловсролын зохицуулагч нь сургуулийн зөвлөл, сургалтын үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, удирдах, мөн холбогдох байгууллага, сургуультай холбоо тогтоох, 

зохицуулах, эцэг эхтэй зөвлөлдөх үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн анги удирдсан багш нарт зөвлөгөө 

өгөх, туслалцаа үзүүлэх, мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэнтэй холбогдон ажиллаж 

ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахад хамтран ажиллах зэрэг үүрэг гүйцэтгэн 

ажиллахыг заажээ. 

Хүснэгт 1. Улс орнууд дахь ХБ хүүхдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний хэлбэр,  

ажиллах багш, мэргэжилтэн 

Улс Сургалтын байгууллага Ажиллаж буй мэргэжилтэн, ажилтан 

Англи 
Ердийн хэлбэрийн ЕБС , 

Тусгай сургууль, Тусгай анги 

Тусгай сургуулийн мэргэжилтэнтэй 

хамтран ажилладаг 

Итали 
Ердийн хэлбэрийн ЕБС , 

Тусгай сургууль, Тусгай анги 

Дэмжлэгийн ажилтан,  Туслах ажилтан 

Туслах багш 

Австрали 
Ердийн хэлбэрийн ЕБС,  Тусгай 

сургууль, Дэмжлэгийн анги 

Тусгай хэрэгцээт боловсролын 

мэргэжилтэн 

Франц 
Ердийн хэлбэрийн ЕБС, 

 Тусгай анги 

Туслах ажилтан, Ганцаарчилсан, 

боловсролын туслах, Бүлгийн, 

боловсролын туслах, Боловсролын 

туслах 

Америк 
Ердийн хэлбэрийн ЕБС 

Тусгай дэмжлэгийн сургууль 

 Гэрийн, эмнэлэг 

Хэл засалч, Хөдөлгөөн засалч,  

Хөдөлмөр засалч, Сэтгэл засалч, 

Мэргэжлийн нийгмийн ажилтан, 

Сэргээн засах зөвөлгөө,  

Орчуулагч гэх мэт 

Япон Ердийн хэлбэрийн ЕБС  Тусгай хэрэгцээт боловсролын ажилтан 
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Тусгай сургууль 

Нөөц анги 

Тусгай хэрэгцээт боловсролын 

зохицуулагч 

Эдгээр улсын жишээнээс харахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах, 

хэрэгцээ, шаардлага, онцлогт тохируулсан сургалтын хэлбэр, хөтөлбөр, аргазүйг хэрэгжүүлж, 

шаардлагатай багш, боловсон хүчээр хангасан байна. Энэ нь хүүхэд боловсролын гадна 

орхигдох, сургуулиас завсардахаас сэргийлж, хүүхэд өөртөө үйлчлэх, нийгмийн харилцаанд бие 

даан оролцох үндэс суурийг бүрдүүлж байна. Харин манай улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээл 

судлал, тусгай хэрэгцээт боловсрол, тэгш хамруулан сургах боловсролтой холбогдолтой 

судалгаа бага бөгөөд ЖАЙКА ОУБ-ын “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд 

үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн 

судалгааны тайланд туршилтын сургуулиудад хийсэн үр дүнгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийг хүлээж авахад бэлэн биш шалтгааны талаар судалсан байдаг бол, 2018 онд IRIM 

судалгааны хүрээлэнгээс гарсан “Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах 

зарчмыг дэмжих нь” судалгаанд ЕБС- ийн багш нарыг хамруулж “Тусгай хэрэгцээтэй хүүхэдтэй 

ажиллахад, ажиллах арга зүй, тусгай хэрэгцээтэй хүүхдийн хөгжлийн онцлогт тохируулан заах 

ур чадварын талаар асууж, үр дүнг тайлагнасан байдаг. Эдгээр судалгаанаас харахад манай 

улсад хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон сургалтын хэлбэр, заах аргазүй, багшлах бөгөөд 

дэмжин туслах боловсон хүчин, түүний орон тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Зарим улс орнуудын болон Монгол улс дахь тэгш хамруулан сургах боловсрол, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын асуудал, холбогдох баримт бичгийг судалж, Монгол улс 

дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд хамруулж буй өнөөгийн байдлын талаар 

багштай ярилцах. Улс орнуудын туршлагыг судлахдаа Америк, Европ, Азийн улс орнуудаас 

тэгш хамруулах боловсролыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж буй улс орнуудыг сонгож боловсролын 

тухай  хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй баримт 

бичгийн судалгаа хийсэн. Өөрийн орны ЕБС дахь бодит нөхцөл байдлыг судлах зорилгоор багш 

нараас судалгааг авахдаа тэгш хамруулах боловсролыг туршиж буй Улаанбаатар хотын ЕБС-

ийн багш нараас өөрийн боловсруулсан асуулгын дагуу ярилцаж үр дүнг тооцсон. 

4. ЕБС-ИЙН БАГШ НАРТАЙ ХИЙСЭН ЯРИЛЦЛАГА, ҮР ДҮН 

Манай улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах үйл 

ажиллагааг үр ашигтай хэрэгжүүлэхээр олон ажил 

хийж байгаа боловч бодит байдалд сургалтын 

орчин, олон нийтийн хандлага, багш боловсон 

хүчний мэдлэг, чадвар бүрэн хангагдаагүй хэвээр 

байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 

боловсролд тэгш хамруулахад гол үүрэгтэй багш 

нарын ойлголт, тулгамдаж буй асуудлын талаар 

асуулга авсан бөгөөд энэхүү судалгааны ажилд 

зарим мэдээллийн үр дүнг оруулсан. Судалгаанд 

Улаанбаатар хотын ЕБС-ийн 150 багшийг 

хамруулсан. Зураг 1 судалгаанд оролцсон нийт 

багшийн 102 буюу 68 хувь нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын талаарх 

мэдлэгээ “Муу” гэж дүгнэсэн бол 14 буюу 9.3 хувь 

“Сайн” гэсэн хариу өгсөн нь ЕБС дахь багшийн ойлголт мэдлэг хангалтгүй байгааг харуулж 

байгаа бөгөөд тэдэнд энэ талаарх сургалт, семинар, мэргэжилтний зөвлөгөө, хамтын ажиллагаа 

зайлшгүй шаардлагатай  байна. 

Зураг 1. ХБХ-ийн боловсролын талаарх 

мэдлэг 

 



200 

Багш нар, ХБХ болон тэгш хамруулан сургах боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсролтой 

холбогдолтой сургалт, семинарт хамрагдах нь цөөн байгаа нь эдгээр хүүхдэд тохирсон 

боловсролын үйлчилгээг үзүүлэхэд хүндрэл үүсэж байна (Зураг 2).  

Зураг 3-аас харахад ЕБС-т ажиллаж буй багш нар 

сургалт, семинарт хамрагдах нь цөөн учир 

хүүхэдтэй ажиллах арга зүйг оновчтой сонгох, 

ажиллахад хүндрэл гарч байна гэж судалгаанд 

хамрагдагсдын 62.6 хувь хариулсан. Мөн 

шаардлагатай үед хэнээс мэргэжлийн зөвлөгөө авахаа мэддэггүй, сургалтын үйл ажиллагааг 

явуулахад нэмэлт хэрэг-лэгдэхүүн дутагдаж байна гэж хариулжээ. 

Судалгаанаас харахад, багш нарт ХБХ-ийн боловсролын талаарх мэдлэгээс гадна шаардлагатай 

үед хамтран ажиллах мэргэжил-тэн мөн нэг бүлэг дэхь хүүхдийн тоо олон тул дэмжин туслах 

багш, туслах ажилтан хэрэгтэй байгааг тэмдэглэжээ (Зураг 4). 

 
Зураг 4. ХБХ-тэй ажиллахад ямар тусламж, дэмжлэг шаардлагатай эсэх 

Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн хэлбэрийн 

сургуульд тэгш хамруулан сургахаар олон ажлыг хийж байгаа боловч бодит байдалд бүрэн 

хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Үүний гол шалтгаан нь багш боловсон хүчний мэдлэг, чадвар, 

хүртээмжгүй орчин гэж холбогдох байгууллагуудын хийсэн судалгаа болон багш нартай хийсэн 

ярилцлага, судалдааны зарим тайлангийн үр дүнгээс харагдаж байна. Жишээлбэл, 2015- 2019 

онд хэрэгжүүлсэн ЖАЙКА ОУБ-ын “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх 

эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн судалгааны 

Зураг 2. ХБХ-ийн боловсролын талаар сургалтад 

хамрагдсан байдал 

Зураг 3. ХБХ-тэй ажиллахад тулгарч буй 

асуудал 
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тайланд туршилтын сургуулиудад хийсэн үр дүнгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүлээж 

авахад бэлэн биш шалтгааныг асуухад сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн хангалттай бус, 

багш нарын арга зүй, ур чадвар хангалтгүй, “Ачаалал ихтэй” гэсэн хариултыг дийлэнх багш 

өгсөн байна. Харин тусгай сургуулийн багш нар ердийн сургуулийн багш нартай хамтран 

ажиллаж, зөвлөгөө өгсний дараа багш нарын хандлага, заах арга зүй ихээр өөрчлөгдсөн, багш 

нарт мэргэжлийн дэмжлэг, тусламж шаардлагатай талаар тэмдэглэсэн байна. Мөн 2018 онд 

IRIM судалгааны хүрээлэнгээс гарсан “Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш 

хамруулах зарчмыг дэмжих нь” судалгааны тайлангийн ЕБС-ийн багш нарыг хамруулсан 

судалгааны дүнгээр “Тусгай хэрэгцээтэй хүүхэдтэй ажиллахад, ажиллах арга зүй, тусгай 

хэрэгцээтэй хүүхдийн хөгжлийн онцлогт тохируулан заах ур чадвар хангалтгүй” байгаа нь ЕБС-

д эдгээр хүүхдийг сургахад саад, бэрхшээл болж байна гэж судалгаанд оролцогчдын 91% нь 

хариулсан байна. Мөн энэ судалгааны ажлын хүрээнд хийсэн ярилцлагын үр дүнгээс мөн 

харахад ЕБС-ийн багш нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллахад бэлэн бус, сургалтын 

орчин, хэрэглэгдэхүүний хувьд ч тохиромжтой бус бүрэн шийдээгүй байна. Үүнээс гадна анги 

удирдсан багш, хичээл удирдаж буй багшийн ачаалал их байгаа нь хүүхэд бүрт шаардлагатай 

заавар, арга зүйг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй буюу мэргэжилтний дэмжлэг, зөвлөгөө, нэмэлт 

ажилтан шаардлагатай байгааг харуулж байна. Багшид учирч буй дээрх саад бэрхшээлээс 

шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрийн онцлог, хэрэгцээнд нийцсэн сургалт, 

дэмжлэгийн үйлчилгээг авч чадахгүй хоёрдогч саад бэрхшээлтэй тулгарч байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Улс орон бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хандах хандлагаа өөрчлөн, боловсролд тэгш 

хамруулан сургахыг зорьж, улмаар өөрийн орны онцлогт тохируулан сургалтын хөтөлбөр, 

орчин, хэрэглэгдэхүүн, заах арга зүй, багшлах боловсон хүчнийг янз бүрийн хувилбартайгаар 

боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Эдгээр улс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өөрийн амьдарч 

буй газрынхаа сургуульд элсэн суралцах, боловсрол эзэмшихэд шаардлагатай хууль эрх зүй, 

орчин, хүний нөөцөөр хангаж байгаа төдийгүй тухайн хүүхдийн бэрхшээл, тулгамдаж буй 

асуудал, хэрэгцээ, шаардлага дээр үндэслэн багш, туслах багш, мэргэжилтнийг нэмэлтээр 

ажиллуулж байна. Энь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, оролцоо, суралцахуйг 

дэмжихээс гадна, удирдаж, чиглүүлж буй багш хүүхэдтэй ажиллахад үүсэж буй саадыг багасгах, 

олон нийтийн ойлголт, хандлагыг өөрчлөх, эцэг эхийн сэтгэл зовнилыг багасгахад нөлөөлж 

байна гэж үзэж байна. 

Монгол улс Олон улсын байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг тусламжтайгаар тэгш хамруулан 

сургах боловсролыг хэрэгжүүлэх туршилтыг (Хөвсгөл аймаг, УБ хот) хийж өөрийн оронд 

тохирсон загварыг боловсруулан хэрэгжүүлсэн сайн эхлэл байгаа хэдий ч хүртээмж хангалттай 

бус байна. Сургуулийн дэд бүтцийн хувьд эд материалын саадгүй орчин бүрдээгүй, олон нийт 

зөв, эергээр хүлээж авах сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдээгүй, багш сурган хүмүүжүүлэгчийн 

ойлголт, ажиллах арга зүй оновчтой бус байна. Тиймээс тэгш хамруулан сургах боловсролын 

үзэл санааг хэрэгжүүлэх гол хүч болсон багш боловсон хүчний ойлголт мэдлэг сул, хүний нөөц 

хангалтгүй байгааг анхаарч энэ тал дээр ажиллах шаардлагатай байна. 

Санал, зөвлөмж 

✓ ЕБС-ийн багш, ажилтанд сургалт, семинарыг тасралтгүй явуулж байх 

✓ Багш боловсролоос төгсөж буй багш бүр “Тэгш хамруулан сургах боловсролын” 

агуулгыг судалсан байх 

✓ ЕБС-д бэрхшээлийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлэн дэмжлэгийн ажилтан, туслах 

багшийн орон тоог бий болгох 

✓ Тусгай сургууль болон ердийн хэлбэрийн сургуулийн багш нар хамтран ажиллах 

✓ Нэг ангид суралцах хүүхдийн тоо болон бэрхшээлийн түвшинг харгалзан хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийн тоог тодорхой болгох, хэрэгжүүлэх 

✓ Сургалтын орчин, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүн материалыг сургууль бүр 

бэлтгэж, хангадаг байх 
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