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I САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР  

2021 оны 2 сарын 26, Баасан гараг, үдээс хойш 

https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/267822704741122/  

Чиглүүлэгч: Д.Цэдэвсүрэн, МУБИС 

С.Санжаабадам, БХ 

Д.Отгонтуяа, БМДИ 

 

Илтгэл Хугацаа Илтгэгч 

Боловсролын менежмент 

Дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын 

манлайлал Байгууллагын соёлд нөлөөлөх нь 

(төрийн, төрийн бус өмчийн их сургуулийн 

жишээн дээр) 00:00:45-00:20:24 

1400-1415 Т.Төмөр 

Их сургуулиудын удирдлага, санхүүгийн засаглал: 

тэргүүлэгч сургуулиудын судалгаа  

00:22:18-00:44:18 

1415-1430 

Т.Уранчимэг,  

Л.Баяр-Эрдэнэ, 

Ж.Ганцэцэг 

ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг 

үүргийн өөрчлөлт ба хэрэгжилт 00:45:07-01:00:04 
1430-1445 С.Ариунгэрэл 

Асуулт хариулт 01:00:30-01:10:05 1445-1500  

Боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи 

ШУТИС-ийн физикийн цахим сургалтын үр дүн 

01:12:16-01:27:32 
1500-1515 

Ч.Алдармаа, Г.Зоригт, 

О.Сүх, Н.Насанбат 

Танхим ба цахим хичээлд хүүхдийн нас сэтгэхүйн 

онцлогт тохирсон багшийн арга зүй чухал болох нь 

01:28:30-01:41:08 

1515-1530 
С.Наранцэцэг, 

Б.Алтанцэцэг, С.Наранзаяа 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад цахим 

сургалтаар дамжуулан суралцах боломжийг 

нэмэгдүүлэх асуудалд 01:42:23-01:52:27 

1530-1545 
Ч.Даариймаа, 

Н.Чулуунбанди 

Асуулт хариулт 01:52:50-02:01:10 1545-1600  

Боловсролын хѳтѳлбѳр, арга зүй 

Бүрэн дунд боловсролын мэдээллийн технологийн 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тулгарч буй асуудлын 

судалгаа 02:01:56-02:18:17 

1600-1615 Д.Цэдэвсүрэн 

Гарын доорх, хаягдал материал ашиглан угсарсан 

энгийн нэрлэгийн багажны найдварт байдлын 

судалгаа 02:18:50-02:37:13 

1615-1630 
Ш.Сайнбилэг, 

Б.Эрдэнэхатан 

Боловсролын үнэлгээ 

Хамтран нийлж суралцахуйн үр дүн, хэмжилтийн 

зарим асуудал 02:38:18-02:51:17 
1630-1645 

Б.Жадамба, О.Алтангоо 

С.Батхуяг 

Асуулт хариулт 02:52:00-03:08:25 1645-1700  

Суралцагчийн үнэлгээний журамд хийсэн эрх зүйн 

шинжилгээний үр дүн 03:09:14-03:25:35 
1700-1715 Ч.Нямгэрэл, Н.Нэргүй 

Суралцагчийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 

оноогоор их сургуулийн сурлагын амжилтыг 

таамаглах 03:26:18-03:48:00 

1715-1730 Ж.Анхбаяр, А.Амарзаяа 

Шалгалтын материалыг шинжлэх аргуудыг 

ашиглах 03:48:48-04:03:26 
1730-1745 Б.Шинэтуяа, А.Амарзаяа 

Асуулт хариулт 04:03:45-04:20:45 1745-1800  
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I САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР  

2021 оны 2 сарын 27, Бямба гараг,  

https://www.facebook.com/MSUEmongolia/videos/1626265447558203 

Чиглүүлэгч: Ц.Лувсандорж, МУБИС 

Д.Түмэнбаяр, МУИС 

 

Илтгэл Хугацаа Илтгэгч 

Боловсролын философи, онол, үзэл хандлага 

21 дүгээр зууны монгол суралцагчийн суурь 

цогц чадамжийн “Тоонон” загвар  

00:03:33-00:29:00 

0900-0915 
Н.Оюунцэцэг, Н.Норжхорлоо, 

Д.Сарангэрэл, А.Энхтогтох 

Эх Оронч үзлийг дээдлэх үзэл баримтлал ба ой 

тогтоолтыг судалсан үр дүн 00:30:05-00:42:11 
0915-0930 Б.Баатарсүрэн 

Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийг 

хөгжүүлэх зарим асуудалд 00:44:40-01:01:08 
0930-0945 

Д.Отгонтуяа, М.Оюун-

Эрдэнэ, Т.Оюунбилэг 

Тэгш хамруулан сургах боловсролыг 

хэрэгжүүлэх явцад багшид тулгарч буй 

асуудлыг судалсан нь 01:02:44-01:23:00 

0945-1000 Б.Золзаяа 

Асуулт хариулт 01:24:00-01:37:36 1000-1020  

II САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР (НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ) 

2021 оны 2 сарын 27, Бямба гараг 

https://www.facebook.com/MSUEmongolia/videos/1626265447558203 

Чиглүүлэгч: Ч.Нямгэрэл, МУИС 

М.Гантуяа, БҮТ 

О.Алтангоо, МУБИС 

  

Илтгэл Хугацаа Илтгэгч 

Боловсрол дахь Мэдээлэл  харилцааны технологи 

Google Classroom-г бусад сургалтын программ 

хангамжаар өргөтгөн идэвхтэй сургалтанд 

ашиглах нь 01:41:06-01:51:05 

1020-1030 
Н.Мөнхцэцэг, С.Уянга, 

Б.Эрдэнэсүрэн 

Суралцагчдыг цахимаар суралцахад идэвхжүү-

лэх боломжийг эрэлхийлэх, туршсан үр дүн 

01:53:25-02:02:20 

1030-1040 Ц.Дулмаа 

“ЦАХИМ ЭЕШ” системээр сургалтын үйл 

ажиллагааг дэмжих нь 02:03:29-02:13:42 
1040-1050 

Д.Пунцагбалжир,  

О. Жавхлан, М. Баттунгалаг 

Хосолсон сургалтаар сургуулийн ачааллыг 

бууруулах нь 02:15:02-02:23:34 
1050-1100 

Д. Нансалмаа, Ч. Цэрэнлхам, 

Э. Алтанцэцэг  

Асуулт, хариулт 02:24:30-02:41:50 1100-1120  

Боловсролын хѳтѳлбѳр арга зүй 

Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ фэйсбүүк 

цахим сүлжээг ашиглан хоцрогдолгүй сургах нь 

02:45:36-02:54:54 

1120-1130 
М.Чаминчулуу, С.Мандхай  

Д. Шинэбаяр  

“Self Combined” аргаар сурагчдыг бие даан 

суралцахад оновчтой чиглүүлэх замаар 

сурагчдын сурах үйлд дэмжлэг үзүүлэх 

02:56:00-03:06:36 

1130-1140 
Г.Энхжаргал, Б.Урантогос, 

Б.Мөнхсаруул 
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Тохиромжтой цагт оновчтой давтах аргазүйг 

ФЭЕШ-ийн цахим сургалтад ашигласан үр дүн 

03:08:33-03:20:00 

1140-1150 
Э.Анхцэцэг, Г.Дашмаа, 

Б.Мөнхсаруул 

Анги удирдсан багш ба мэргэжлийн багш 

нарын хамтын ажиллагаагаар цахим анги 

хөтөлсөн үр дүн 03:21:12-03:30:41 

1150-1200 

Ц.Энхцэцэг, Г.Эрдэнэ-Оюун, 

Л.Мөнхсүрэн, Э.Нарангэрэл, 

Б.Мөнхсаруул 

Асуулт, хариулт 03:31:30-03:46:46 1200-1220  

Дүрслэх урлаг судлагдахууны сэдвүүдийн 

уялдаа, холбоог боловсронгуй болгох нь /Суурь 

боловсролын жишээн дээр/ 03:48:05-03:57:46 

1220-1230 Б.Галбадрах 

Сайжруулсан хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 

тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам 

03:58:40-04:09:42 

1230-1240 А. Ганзориг 

Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбө-

рийн хэрэгжилтийн судалгааны зарим үр дүн 

04:10:44-04:22:02 

1240-1250 Г.Монголхатан, Д.Сарантуяа 

Асуулт, хариулт 04:23:30-04:54:16 1250-1310  

Завсарлага 1310-1400  

Асуудалд суурилсан сургалтын арга зүйг 

хэрэглэх нь 05:05:40-05:20:00 
1400-1410 О.Баярхүү, П.Нямбаяр 

Нэг бодлогыг олон хувилбараар бодох нь 

05:22:08-05:37:47 
1410-1420 Б.Хадбаатар, Р.Магсаржав 

Тэмдэглэлд суурилсан хичээлийн анализыг 

оюутны багшлах дадлагад ашиглах боломжийг 

судалсан нь 05:38:51-05:50:10 

1420-1430 Ц.Пагмасүрэн, Д.Оюунчимэг 

Асуулт, хариулт 05:51:40-06:08:49 1430-1450  

Боловсролын сэтгэл судлал 

Vak сургалтын арга зүйг нэвтрүүлэх туршилт 

судалгаа 06:12:14-06:29:03 
1500-1510 Б.Энхцацрал 

Оюутнуудын оюуны чадамж дээр тулгуурлан 

сургалт зохион байгуулах асуудал  

06:32:08-06:41:56 

1510-1520 Б. Дорж 

Академик англи хэл судалж буй оюутнуудын 

суралцахуйн үр дүнд темперамент нөлөөлөх нь  

06:43:06-06:54:22 

1520-1530 О.Батхуяг 

Асуулт, хариулт 06:56:40-07:25:00 1540-1600  

Оюутнуудын бие хүний их таван шинжийг 

судалсан үр дүн 07:25:50-07:33:53 
1600-1610 Б. Дорж 

Англи хэл суралцагчдын үгийн сангийн мэдлэг 

эзэмших арга барилыг тодорхойлох судалгаа  

07:34:40-07:46:34 

1610-1620 Ж.Төгсөө, И.Должинсүрэн 

Багшийн хандлага суралцагчийн сурах үйлд 

нөлөөлөхүй  07:47:40-07:56:56 
1620-1630 К.Гэрэлчимэг 

Оюутны хоорондын ойлголцлыг судалсан 

судалгаа  
1630-1640 П.Алтанцэцэг, Э.Мөнхбат 

Асуулт, хариулт 1640-1700  
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II САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР (2 ДУГААР ХЭСЭГ) 

2021 оны 2 сарын 27, Бямба гараг,  

https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/781566009112298/  

Чиглүүлэгч: Д.Түмэнбаяр, МУИС 

Я.Мѳнхсайхан, МУБИС 

Д.Энх-Амгалан, БМДИ 

Б.Баярцэцэг, БХ 

Н.Мѳнхжаргал, БҮТ 

 

Илтгэл Хугацаа Илтгэгч 

Боловсролын менежмент, бодлого 

Их сургуулийн багшийн үр өгөөжид нөлөөлөгч 

хүчин зүйлсийн судалгаа  
0900-0910 Т.Сэлэнгэ 

Монгол улсын дээд боловсролын экспортод 

нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа  

00:07:24-00:13:30 

0910-0920 
С.Энхтуяа Г.Эрдэнэцогт 

А.Дөлгөөн 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүртээмжтэй 

орчны өөрийн үнэлгээнд шинжилгээ хийх нь 

00:13:58-00:27:22 

0920-0930 Ч.Жаргал 

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний 

зарим асуудалд (24 цагийн цэцэрлэгийн 

жишээн дээр) 00:28:03-00:42:52 

0930-0940 

С.Батцэцэг, Г.Батжаргал, 

М.Нямдорж, Х.Өлзийтунгалаг, 

Т.Цэндсүрэн 

Асуулт, хариулт  0940-1000  

Боловсролын философи, онол, үзэл хандлага 

Өрнө ба дорно дахины боловсролын 

философийн зарим асуудалд 00:44:33-00:56:56 
1000-1010 

Т. Мөнхбадрах, 

Ц. Хонгорзул 

Суурь боловсролын сайжруулсан биологийн 

хичээлийн сургалтын цөм хөтөлбөрт 

тогтвортой хөгжлийн зорилгын оролцоог 

илрүүлсэн судалгааны үр дүн 00:58:16-01:09:58 

1010-1020 С. Цогбадрах 

Монгол суралцагчдад эзэмшүүлэх үнэт 

зүйлсийн судалгаа 01:11:37-01:27:10 
1020-1030 

Х.Энхжаргал, Н.Оюунцэцэг, 

Н.Норжхорлоо, Д.Оюунгэрэл, 

Д.Ганчимэг 

Монгол хүүхдийн соёлын өвийн мэдлэгийн 

судалгааны дүнгээс (“Цагаан нуга” хүүхдийн 

зуслангийн жишээн дээр) 01:29:56-01:42:28 

1030-1040 О.Оюунбилэг 

21-р зууны иргэдийн эзэмших ур чадвар ба То 

Вангийн аж төрөх үйлийн сургаалын үзэл 

санааны харьцуулалт 01:43:42-02:02:30 

1040-1050 Н.Сарантуяа, Б.Хулан 

Асуулт, хариулт 02:02:40-02:22:40 1050-1110  

Завсарлага 1110-1120  

Боловсролын үнэлгээ 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор байр 

эзлүүлэхийн ач холбогдол 02:23:26-02:42:45 
1120-1130 Б.Ганбат 

 “Багш, Бага Ангийн Боловсрол” Хөтөлбөрөөр 

Суралцаж Буй Суралцагчдын Мэргэжлийн 

Суурь Хичээлийн Үр Дүнг Харьцуулсан 

Судалгаа 02:43:30-02:58:51 

1130-1140 М.Гантуяа, Б.Батсүх 

A longitudinal approach to analysing EFL 1140-1150 Tan Yee Ling 
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beginner writing skills 02:59:30-03:12:02 

Асуулт, хариулт 03:12:12-03:50:10 1150-1210  

Багшийн мэргэжлийн хѳгжил 

Багшийн хөгжлийг дэмжих түгээмэл үйл 

ажиллагааг эрэмбэлэх судалгаа (ЕБС-ийн 

жишээн дээр) 03:51:30-04:04:10 

1210-1220 Ц.Бадамхатан 

ЕБС-ийн багш нарын мэргэжлийн хөгжлийн 

төлөвлөлтөд тулгарч буй зарим суудал 

04:05:29-04:15:11 

1220-1230 О.Энхчимэг 

Багшийн ажлын байран дахь тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжих сургалтын орчинд хийсэн 

судалгааны зарим дүн 04:15:40-04:27:12 

1230-1240 Б.Нацагдорж, Д.Сугирсүрэн 

Асуулт, хариулт 04:28:35-04:29:40 1240-1300  

Завсарлага 1300-1400  

Гэр бүлийн боловсрол ба бусад 

Гэр бүлийн орчны сурах нөөц, сургуульд 

бэлтгэгдсэн байдал (Монгол, Өвөр Монгол 

хүүхдийг харьцуулж судалсан нь)  

04:35:13-04:46:11 

1400-1410 Jin Ming 

Бага насны хүүхдэд флашкартын аргаар нэвтэр-

хий толины мэдлэг олгоход эцэг эхийг дэмжих 

04:47:26-05:02:05 

1410-1420 Б.Ариунтуул, Б.Нямжав 

Их өгөгдлийг боловсролын байгууллагад 

хэрэглэх нь 05:02:33-05:09:38 
1420-1430 Т.Долгорсүрэн, Б.Батмөнх 

Компьютерийн оператор мэргэжлээр элсэн 

суралцангаа давхар олон улсын гарчилгээтэй 

болох боломж 05:10:21-05:22:00 

1430-1440 Э.Төмөрчөдөр, О.Оргилтуяа 

Эх хэлний боловсролын чанарт нөлөөлж буй 

хүчин зүйлийн судалгаа (Суурь боловсролын 

монгол хэлний хичээлийн чанарын үнэлгээний 

судалгааны жишээн дээр) 05:22:33-05:36:47 

1440-1450 
Д.Энхжаргал,  

З.Цолмончимэг, Б.Бурмаа 

Суралцагчдын сурлагын амжилтад нөлөөлж 

буй хүчин зүйлс (ЕБС-ийн удирдах ажилтны 

жишээн дээр) 05:37:37-05:48:16 

1450-1500 Д.Янжинжав, Л.Сарангэрэл 

Асуулт, хариулт  05:49:10-06:01:08 1500-1520  

Завсарлага 1520-1530  

III САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ХӨТӨЛБӨР (ОЮУТАН СУРАЛЦАГЧ) 

2021 оны 2 сарын 27, Бямба гараг 

https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/781566009112298/  

Шүүгч: Д.Түмэнбаяр, МУИС 

Я.Мѳнхсайхан, МУБИС 

Д.Отгонтуяа.БМДИ 

  Б.Баярцэцэг. БХ 

Н.Мѳнхжаргал, БҮТ 

 

Илтгэл Хугацаа Илтгэгч 

Пифагорын Теорем Сэдвийн Арга Зүйн Нэгэн 

Хувилбар Түүнийг Туршсан Үр Дүн  

06:04:15-06:15:10 

1530-1540 Г.Номин, Г.Оюунсайхан 
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“Химийн урвал” сэдвийн хүрээнд сурагчдын 

мэдлэг чадварыг судалсан зарим үр дүн 

06:15:37-06:28:20 
1540-1550 А.Энхжин, Ж.Энэбиш 

Z Үеийхний Суралцах Арга Барилыг 

Тодорхойлох нь 06:29:01-06:37:42 
1550-1600 А.Буяндэлгэр 

Ухагдахууны Сүлжээний Бүтэц, Шинж 

Чанарыг Тодорхойлох Боломж  

06:38:22-06:48:40 
1600-1610 Б.Энхбилэг, Ж.Энэбиш 

Асуулт хариулт 06:49:20-06:56:45 1610-1630  

 

Хаалтын нэгдсэн хуралдаан 17.00-17.30 

Оюутан суралцагчдын шилдэг илтгэл  

Хурлын дүгнэлт, хэлэлцүүлэг 

https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/835391373985946

https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/781566009112298
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https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/781566009112298
https://www.facebook.com/OfficeDistanceEducation/videos/835391373985946
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ 

Д.ЗАЯАБААТАРЫН ХЭЛСЭН ҮГ 

Монгол улсын боловсролын их сургууль анхлан санаачилж, Монгол Улсын Их Сургууль, 

Боловсролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжилт дээшлүүлэх институт, Боловсролын үнэлгээний төв 

гэсэн 5 байгууллага 2015 оноос хамтран зохион байгуулж буй “Боловсролын тулгамдсан 

асуудал, шийдэл арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал эдүгээ 7 дахь удаагаа болж байна. 

Тус хурлаар жил бүр боловсролын салбарт тулгамдсан асуудлыг тухайлан хэлэлцэж, шийдэх 

арга замын талаар санал дүгнэлт дэвшүүлдэг уламжлалтай. Энэ жилийн хурлыг МУИС-ийн 

Шинжлэх ухааны сургууль голлон зохион байгуулж, багш судлаачдын судалгааны үр дүнг 

хэлэлцэхийн зэрэгцээ мэдлэг туршлагаа солилцож байна. 

Монгол улсын бүх шатны боловсролын тогтолцоог шинэчлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг 

өөрчлөхөөр хэлэлцүүлэг өрнөж буй цаг үед энэхүү хурал зохион байгуулагдаж байгаа нь цаг үеэ 

олсон чухал алхам юм. Хөрсөн дээрээ буусан оновчтой хууль журам гарах үндэс суурь нь 

эрдэмтэн судлаачид, амьдралд хэрэгжүүлэгч багш нарын санаа оноо, судалгааны үндэстэй 

гаргалгаа дүгнэлтийг эрх зүйн баримт бичигт тусгах явдал билээ. Тийм учраас энэхүү хуралд 

хэлэлцүүлэх илтгэл, эндээс гарах санал зөвлөмжүүд боловсролын баримт бичгийг боловсронгуй 

болгоход ихээхэн ач холбогдолтой. 

Хуралд оролцогчдын тоо, ялангуяа ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын оролцоо 

жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь тус хурлын илтгэл, хэлэлцүүлгээс гарсан шинэлэг санал 

дүгнэлт амьдралд хэрэгжих бодтой үндэс болж байна. Нөгөө талаар дэлхий нийтэд тулгарсан 

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн гарсан цахим сургалтын арга хэлбэрийг 

өргөжүүлэх, чанаржуулахад санаа сэдэл болохуйц хэд хэдэн илтгэл хэлэлцүүлэхээр хөтөлбөрт 

багтсан нь тус хурлын практик ач холбогдлыг улам нэмэгдүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл, манайд 

болдог олон хурлын нийтлэг сул тал болох төлөвлөгөө биелүүлэх нэр төдий хэлбэрийг даган 

давталгүй хэрэглээ болгох, амьдралд хэрэгжүүлэх өргөн агуулга руу хөтөлж буйг цохон 

тэмдэглэе. 

Тус хуралд Япон улсын Хирошима их сургуулийн профессор Такүя БАБА, Гакүгэй их 

сургуулийн профессор Масахира КАМАТА, Австралийн Монаш их сургуулийн профессор 

Эйсүкэ Сайто нар уригдан илтгэл тавьж байгаа нь олон улсын арга туршлагаас суралцах сайхан 

боломжийг бүрдүүлж байна. 

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулиас цаашид боловсрол судлалын судалгааны түвшнийг 

дээшлүүлэх, хамтарсан судалгаа хийх ажлыг улам өргөжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх 

болно. Энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд тус хурлын эзлэх байр суурь улам нэмэгдэж, тогтмол 

зохион байгуулагддаг олон улсын нэр хүндтэй хурал болон өргөжнө гэдэгт итгэж байна. 

Улс орны хөгжил дэвшлийн эх суурь нь боловсролын зөв тогтолцоо, түүнийг хэрэгжүүлэх 

судалгаанд суурилсан оновчтой шийдэл байдаг. Энэ зарчмыг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд тус 

хурлын онцгой ач холбогдол оршино. 

Хуралд оролцогч эрдэмтэн судлаач, багш нарын эрдэм судлалын үйлсэд их амжилтыг хүсэн 

ерөөе.
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МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 

ЗАХИРАЛ Д.МАНДАХЫН ХЭЛСЭН ҮГ 

БШУЯ-ны харьяа байгууллага болох МУБИС, МУИС, БҮТ, БМДИ, БХ хамтран 7дахь жилдээ 

энэхүү хурлыг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн хурал  ковидын үед цахимаар зохион 

байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм. Сургалтууд ч мөн цахимаар зохион байгуулагдаж байна. 

Цахим сургалтын талаар манай хэрэглэгч болох оюутан залуусын  зүгээс хувийн сэтгэл 

ханамжийн баталгаа 80 гаруй хувьтай гарсныг судалгааны үр дүн харуулж байна. Өнөөгийн 

нөхцөл байдал ямар байгааг та нөхөд мэдэж байгаа. Илтгэгчид дараах хоёр зүйлд анхаарлаа 

хандуулах болов уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт, ковидтой холбоотой асуудал, хоёрдугаарт улс 

төр амьжиргааны түвшин гэсэн сонголт, аль алиныг нь хавсарч явах уу,  үүнтэй холбоотойгоор 

“ковид ба боловсрол” гэсэн асуудал үүсэж байна. Үүнээс үзвэл зөвхөн ковид биш цаашдаа эко 

хөгжил, тогтвортой хөгжилтэй холбоотой, онцгой байдлын үед боловсролын тогтвортой 

хөгжил, тэгш хамруулах асуудал, боловсрол тасралтгүй байх асуудал, боловсролын үндсэн 

зарчим алдагдахгүй байх гэх мэт ноцтой асуудлууд хөндөгдөж байна.  

 Өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд бид багагүй сорилттой нүүр тулсан. Үүнтэй холбоотой их 

сургуулиудын хувьд “Е-нээлттэй сургууль”, дунд сургуулиудын хувьд “теле хичээл”тэй 

холбоотой асуудлууд, үүний цаана багш нарын ур чадвар гэсэн бүлэг асуудал үүссэн. “Ковид-

19” боловсролын тулгамдсан асуудлыг бидэнд улам тод томруунаар гарган дэлгэлээ гэдгийг 

онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй гэж бодож байна.  Ялангуяа цахим    хичээлтэй холбоотойгоор 

боловсролын хүртээмжийн асуудал яригдана. Төр засаг асуудлыг хүртээмж талаас нь харж 

байна. 3 ээлжийг хоёр ээлж болгох, шинээр сургуулийн барилга барьж байгуулахад багагүй 

хэмжээний хөрөнгө мөнгийг зарцуулдаг, гэтэл ковид бидэнд өөр боломж, бололцоо байна 

гэдгийг нээж өгсөн. Гэрээсээ хичээллэх, ажлын байрнаасаа хичээллэх, мэргэжил боловсролоо 

дээшлүүлэх, заавал барилга байшин барихгүйгээр, үүнд зарцуулдаг хөрөнгө мөнгийг өөр юманд 

зарцуулах гэх мэт шинэ санаа, хурлаар хөндөгдөж болох нэгдүгээр бүлэг асуудал болж байна.  

Хоёрдугаар бүлэг асуудал бол бидний өдөр тутмын ажил амьдралыг удирдан зохион байгуулж  

байдаг боловсролын багц хуулийн асуудал маш эрчимтэй яригдаж, янз бүрийн түвшинд  

хэлэлцүүлгүүд болж байна. Цаашид бий болох хууль эрхзүйн орчныг шинэчлэх цаг үе тулж 

ирсэн байна. Эрдэмтэн судлаачдын хэлэлцүүлж байгаа илтгэлийн агуулгад үүнтэй холбоотой 

чухал санаанууд гарах ба цаашдаа эрдэмтэн судлаачид маань анхаарлаа хандуулна хэмээн 

найдаж байна. Жинхэнэ утгаараа эрхзүй гэдэг бол шинэчлэл. Энэ утгаараа  бид шинэчлэлийн 

цаг үетэй тулсан байна гэдгийг хөндөж хэлье гэсэн юм.  

Энэ хоёр том асуудлыг хөндөн ярьж, гаргасан чиглэл нь манай хурлын ач холбогдол болж, 

хурлаас гарах тодорхой шийдвэрт мэргэн санаа тусгагдах байх гэж найдаж байна. Ингээд та 

нөхдөдөө болон хурлын үйл ажиллагаанд өндөр амжилтыг хүсье.  

Баярлалаа. 
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БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТИЙН 

ЗАХИРАЛ Ж.БОЛОРМААГИЙН ХЭЛСЭН ҮГ 

 “Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга 

зам-2021” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож 

буй эрхэм хүндэт судлаачид, эрдэмтэн багш нараа! 

Та бүхэндээ эрдэм ном хуран чуулсан, энэ сайхан 

өдрийн мэнд хүргэе. Бид хамтдаа үндэсний 

хэмжээний эрдэм шинжилгээний хурлыг уламжлал 

болгон зохион явуулдаг болоод 7 дахь жилээ угтаж 

байна. Өнгөрсөн жил боловсролын бодлого, 

бодлогын шинэчлэлийн тухай асуудлыг хэлэлцсэн 

бол энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний хурлаар 

боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга 

замын тухай хэлэлцэж байгаад бидний зүгээс 

баяртай байна. 

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал боловсролын 

салбарт ажиллаж байгаа бидний ажлын хэв шинж, 

амьдралын чанарт нөлөөлж боловсролын салбарын 

хандлага үзэл баримтлалд өөрчлөлт авчирч сурах, 

сургах үйл ажиллагаанд технологийн шинэчлэл 

хүчтэй нэвтэрч ирээдүй нь тодорхойгүй хурдтай 

цаг үед тасралтгүй хөгжих хөгжил бидэнд 

шаардлагатай боллоо. Өнөөдөр багш мэдлэгийн эх 

үүсвэр, мэдлэг дамжуулагч байхаа больж, хүүхэд 

бүрийн онцлогт тохируулан сургаж, судалж, таньж, авьяасыг нь олж түүнийг нь чиглүүлж, 

хөгжүүлж ажиллах шаардлага гарч ирж байна. Нийт хүүхэд гэдэг ойлголтоос хүүхэд бүр гэсэн 

зарчмыг баримталж, багш зааж сургаж, дагадаг уламжлалт арга өөрчлөгдөж 

• Хүүхэд өөрөө хийх хүсэл сонирхлоо хөгжүүлэх 

• Өөртөө итгэх итгэлд суралцах 

• Хүсэл эрмэлзэлтэй болж хөгжих нь чухал. 

Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай боловсролыг олгох багш нарыг 

бэлтгэхдээ, багшийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих дан ганц академик мэдлэг эзэмшиж 

байгаагаар нь биш сурагчдад зүрх сэтгэлийн боловсрол, хүн байх ухааныг хамтад нь олгоход 

анхаарч, багшийн өөрийн хүссэн сонгон суралцах замаар боловсрол мэргэжлийн ур чадвараа 

дэлхийн хөгжил, хүний хөгжилтэй нь зэрэг дээшлүүлэх багшийн мэргэжлийн тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжих нь чухал болоод байна. 

Дээрх өөрчлөлтийг дагаад цаашдаа дэлхийн хэмжээнд өөрийн орны онцлогтойгоор хөгжих, 

олон сайн зүйлийг нутагшуулах, дэлхийд байгаа шилдэг арга туршлагаас суралцаж Монголын 

боловсролдоо шингээж өгөхөд эрдэмтэн судлаач та бид чухал үүрэгтэй. 

Дэлхийн улс орон багш мэргэжлийн бүтэц зохион байгуулалтаа өөрийн орны онцлогт 

тохируулан өөрчилж, өөрчлөлт шинэчлэлт хийж төлөвлөн ажиллаж байна. Сүүлийн хориод 

жилийн хугацаанд манай улс ч бүх шатны боловсролын салбартаа өөрчлөлт шинэчлэл эрчимтэй 

явуулж ирсэн. Тухайлбал, боловсролын системд дэлхийн шилдэг тэргүүний арга, хэлбэрүүд, 

олон янзын туршилтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар төрөөс ихээхэн анхаарал 

хандуулан боловсролын тогтолцоог дэлхийн чиг хандлагад ойртуулахад чиглэсэн үндэс суурийг 

тавьж, хөгжүүлэх талаар тодорхой ажлууд хийгдэж ирсэн билээ. 

− Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль /2018 он – Энэ хууль нь хүний хөгжлийн зарчимд 

суурилж боловсруулсан, багшийн хөгжил рүү чиглэсэн хууль батлагдсан/ 

− Дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө 2021-2030 

− Алсын хараа-2050 /урт хугацааны/ 
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− Чадварлаг багш хөтөлбөр гэх мэт бодлогын бичиг баримт гарч энэ хүрээнд ажлаа төлөвлөн 

хэрэгжүүлж байна. 

“Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам-2021” сэдэвт энэхүү эрдэм шинжилгээний 

хурлын илтгэлүүд бодлогын төвшинд олон сайхан асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөөлөх нь 

дамжиггүй. Хурлыг хамтран зохион байгуулсан байгууллага, хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн 

дотоод гадаадын нийт эрдэмтэн, профессор, судлаач нарт судалгааны ажлын амжилт хүсье. 

 

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. 

 

ЗАХИРАЛ    Ж.БОЛОРМАА 
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БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 

ЗАХИРАЛ Ж.ГАН-ЭРДЭНИЙН ХЭЛСЭН ҮГ 

Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг 

айлтгая. Энэ удаагийн эрдэм 

шинжилгээний хурлаар боловсролын 

тулгамдсан асуудал, түүний шийдэл, 

арга замын тухай асуудлыг онцлон  

хэлэлцэж буйд бидний зүгээс маш их 

баяртай байна. Энэхүү хурал уламжлал 

болон 7дахь жилдээ зохион 

байгуулагдаж байгаа нь өмнөх хурлын 

чанар, үр дагавар өндөр байсныг илтгээд 

зогсохгүй Монгол Улсын боловсролын 

тулгамдсан асуудлаар судалгааны ажлын 

үр дүнгээ харилцан солилцож шүүн 

хэлэлцэх боломжийг нэмэгдүүлж, 

хамтран ажиллахад их, дээд сургууль, 

БШУСЯ-ны харъяа  байгууллагууд 

хүчин чармайлтаа нэгтгэж байгаагийн нэг илрэл гэж бодож байна. Боловсролын тулгамдсан  

асуудлыг авч хэлэлцэж байгаа нь боловсролын салбарыг оносон бодлогоор хөтлөх, удирдах, 

хөгжүүлэхийн эх үндэс юм. Боловсролын тулгамдаж буй асуудлын нэгдүгээрт боловсролын эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлэх, хоёрдугаарт хүний нөөцийг чадавхижуулах, гуравдугаарт боловсролыг 

хөрөнгө оруулалтыг бууруулахгүй байх нь зүйтэй гэж бодож байна.  

Бүх нийтээрээ бичиг үсэгтэй болж, ЮНЕСКО-ийн шагнал авч дэлхийд гайхагдаж байсан 

Монголын боловсролын түвшин яагаад сүүлийн 25-30 жилд дорвитой өөрчлөлт, ахиц гарахгүй, 

үл мэдэгчид олширч, дипломтой ажилгүйчүүдийн тоо улам бүр нэмэгдэх болов оо гэх мэт олон 

асуудлыг бид цэгцэлж боловсролын салбарт өнгө будгийн шинэчлэл хийх биш, том эргэлт, 

хувьсгал хийх цаг нь болжээ. Монголын өөрчилж чадах хамгийн том зэвсэг бол боловсрол мөн 

гэдгийг бүх нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч хамтдаа зүтгэцгээе.  

Өнөөгийн олон улсын чиг хандлага суралцагчийн бие даан, бүтээлчээр суралцах боломж олгох, 

цаашид дээд болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшихэд бэлтгэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан мэдлэгт суурилсан тогтвортой хөгжлийг дэмжигч, бүтээлч 

иргэдийг төлөвшүүлэхийг зорьж байна.  

Хурлыг хамтран зохион байгуулсан байгууллага, хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн дотоод гадаадын 

нийт эрдэмтэн, профессор, судлаач нарт судалгааны ажлын амжилт хүсье.  

 

Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. 

ЗАХИРАЛ Ж.ГАН-ЭРДЭНЭ 
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БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ  

П.ЛХАГВАСҮРЭНГИЙН ХЭЛСЭН ҮГ 

Жилээс жилд далайц нь нэмэгдсээр 

байгаа нь сайшаалтай.  

Монгол улсын боловсролын үндэсний 

тулгуур байгууллагууд хамтран 7 дахь 

жилдээ зохион байгуулж буй энэ жилийн 

“Боловсролын тулгамдсан асуудал, 

шийдэл, арга зам - 2021” эрдэм 

шинжилгээний хурал нь дэлхий нийтийг 

хамарсан “COVID-19” цар тахлын үед 

болж байгаагаараа агуулга, зохион 

байгуулалтын хувьд үнэхээр онцлогтой 

юм. 

Бидний монголчууд хамтын бүтээлч үйл 

ажиллагаа, нэгдмэл үзэл баримтлал, 

оюуны хүчээр Монголынхоо 

боловсролыг өрөөлийнхөөр биш, 

өөрийнхөөрөө шинэчлэн хөгжүүлэх, 

энэхүү эрхэм үйлсэд боловсролын 

салбарт ажиллаж байгаа хүн бүрийн оролцоог хангах, дуслын төдий чиг шинэ санааг нандигнан 

тосч авч, ургуулан төлжүүлж хөгжүүлэх хэрэгтэй тийм хөгжлийн чухал үе шат явагдаж байгаа 

он жилүүдэд боловсролоороо овоглосон энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал болж байгаагаараа 

илүү ач холбогдолтой билээ. 

Анх санаачлагдан зохион байгуулсан цагаасаа манай улсын боловсролын салбарын эрхэм 

мэргэд, боловсрол судлаачид, оюун ухааныхаа охь эрдмээс шүүрдсэн шинэ санаа, шинэлэг үзэл 

баримтлал, баталгаа нотолгоот эрдэм шинжилгээний өгүүлгээ хэлэлцүүлж ирсэн, эрдэм 

судлаачид, докторант, магистрант, сонирхогчид хүсэн хүлээдэг нилээд томоохон далайцтай 

хурал болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Жил бүр уг хурлаар хэлэлцэгдсэн тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн үзэл санааг түгээн 

дэлгэрүүлэх, боловсролынхоо хөгжлийн хөрсөнд суулгаж өгөх, эрдэмтэн судлаачдын  оюуны 

ертөнцийн талбарын чимэг, болгох, судалгааны сонирхолтой сэдэв болгоход зохион байгуулагч 

байгууллагууд маань цааш, цаашдаа онцгой анхаарах хэрэгтэйг эрхэмлэн дурдъя. 

Билэг оюуны ундарга нь үргэлжид булгилж байдаг эрдэмтэн мэргэд, судлаачдын маань оюуны 

мэлмий нь тунгалаг, сэтгэлийн мэлмий нь үргэлжид амгалан баяр баясгалантай, гэгээн байх 

болтугай. 

 

ДОКТОР П.ЛХАГВАСҮРЭН 
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Багшийн Ажлын Байран дахь Сэтгэл Ханамжийн Судалгаа 

Д.Түмэнбаяр1, А.Амарзаяа1*, Ц.Навчаа1, Д.Энх-Амгалан2, И.Батхүү3 

1МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, БУСалбар, Математикийн Тэнхим 

tumenbayar@num.edu.mn; amarzaya@num.edu.mn; navchaa@num.edu.mn 

2Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, дэд захирал 

Enkh-amgalan@itpd.mn 

3БМДИ, БТМА-хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан арга зүйч 

batkhuu@itpd.mn 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын СӨБ болон ЕБС-ийн багш нарын ажлын байран дахь 

сэтгэл ханамжийг судлах зорилготой. Судалгааны зорилгыг хангахын тулд хэмжилтийн загварын 

найдвар ба тохирц, багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөв, энэ нь тэдний 

наснаас хамааран хэрхэн ялгаатай байгааг судлахад чиглэсэн гурван асуулт дэвшүүлсэн ба судалгаанд 

2019-2020 онд БМДИ-ийн үндсэн сургалтад хамрагдсан 1745 багш оролцсон. Судалгааны хэмжилтийг 1- 5 

алхамт шкал бүхий 37 айтемтай асуулга ашиглан хэмжилтийн cross sectional дизайнаар хийсэн. 

Судалгааны өгөгдлийг БМДИ-ийн онлайн сургалтын системээр дамжуулан цуглуулсан ба 

боловсруулалтыг SPSS программ ашиглан гүйцэтгэсэн. Хэмжилтийн тохирцыг промакс эргүүлэлт бүхий 

хүчин зүйлийн анализаар, найдвартай байдлыг Кронбахын альфа коэффициент ашиглан, сэтгэл 

ханамжийн ерөнхий төлөвийг дискриптив статистикаар, ялгаатай байдлыг ANOVA ашиглан тус тус 

шинжиллээ. Фактор анализын үр дүнгээс харахад багш нарын сэтгэл ханамжийн хэмжилтэд ашигласан 

айтемууд нь вариансын 60.55 хувийг илэрхийлэх 7 хүчин зүйлд хуваагдсан ба найдвартай байдлын 

анализын үр дүнгээр коэффициент нь 0.6-0.9 гарсан. Өөрөөр хэлбэл, хэмжилт нь найдвартай ба 

тохирцтой. Сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөвийн судалгаанаас харахад нийт багш нарын хувьд цалин, 

урамшуулал (55%) болон хуулиар хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж (61%) нь бусад хүчин 

зүйлтэй харьцуулахад бага байна. Харин багшийн ажлаа тасралтгүй хийх талаарх сэтгэл ханамж (75%) 

нь хамгийн өндөр хувьтай гарсан байна. Харьцуулсан судалгааны үр дүнгээс харахад 30 ба түүнээс доош 

настай буюу залуу багш нарын хувьд удирдлагын дэмжлэг-үйл ажиллагаа, цалин урамшуулал болон ажлын 

байрны хувьд хуулиар хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж нь дунд болон ахмад багш 

нарынхаас бага бөгөөд ач холбогдолтой ялгаатай байна. Хэдийгээр ач холбогдолтой зөрүү байхгүй ч 50- 

иас дээш настай багш нарын сэтгэл ханамж нь эдгээр 7 хүчин зүйлийн хувьд дундаж настай багш 

нарынхаас бага байна. 

Түлхүүр үг: ажлын байран дахь сэтгэл ханамж, багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж, 

хэмжилтийн найдвар тохирц 

1. УДИРТГАЛ 

Боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, боловсрол олгох үйл явц нь аливаа улс, үндэстний 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур хүчин зүйлийн нэг юм. Багш бол боловсролын үйл 

явцад нөлөөлөх үндсэн субьектийн нэг тул бүх түвшний боловсролын байгууллагуудын хувьд 

багшийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, шийдвэрийг 

оновчтой болгох нь чухал. Бүх шатны боловсролын байгууллагын хувьд боловсролын бодлогыг 

амжилттай хэрэгжүүлж, зорилтот түвшинд хүрэхийн тулд ажилдаа сэтгэл ханамжтай, үүргээ 

өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадвартай, хүсэл эрмэлзэлтэй, тууштай багш нар шаардлагатай. 

Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь олон хэмжээст бөгөөд ажилчид болон байгууллагад аль алинд 

нь чухал нөлөөтэй хүчин зүйл болохыг олон судалгаанд тусган харуулсан байдаг. Тухайлбал, 

ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь ажилчдын бүтээмж, гүйцэтгэл [1], [2], чанар [3], [4] ажлын 

идэвхи, ажлын байрны тогтвортой байдал [5], бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд, амьдралын 

ерөнхий сэтгэл ханамжид [6], [7] нөлөөлөх чухал хүчин зүйлийн нэг болдог байна. Багш нарын 

ажлын байрны сэтгэл ханамжийн ач холбогдлын талаар, тухайлбал, тэдний тогтвортой ажиллах 

байдал, ажлын бүтээмж, гүйцэтгэл зэрэгт хэрхэн нөлөөлөхийг, түүнчлэн сурагчдад ч мөн 

эергээр нөлөөлж, сурах идэвх хүсэл эрмэлзлэлтэй болоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тухай 
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судалгаанууд өргөнөөр хийгддэг ба судалгааны үр дүнд суурилан боловсролын байгууллагын 

удирдлагууд хүний нөөцийн хөгжил дэвшлийн бодлого, үйл ажиллагаагаа сайжруулах зэрэгт 

анхаардаг байна. 

“Мэдлэгийн нийгэм” гэж нэрлэглэж буй өнөө үед нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, техник 

технологийн үсрэнгүй хөгжил, даяаршил гэх зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр улс орны бүхий л 

салбарт шинэ сорилтууд үргэлж тулгарч, нөгөө талаас эдгээр сорилт, өөрчлөлтүүд нь хүмүүст 

шинэ боломжийг бий болгож байна. Энэ үүднээс авч үзвэл, боловсролын байгууллага болон 

боловсролын байгууллагад ажиллаж буй хүмүүс, боловсролын үйл явцад оролцогч бүх 

субьектүүдэд мөн шинэ сорилтууд тулгарч, шинэ боломжууд гарч ирсээр байна. Шинэ 

сорилтуудыг амжилттай давж, боломж болгон хөгжүүлэхийн тулд боловсролын үйл 

ажиллагааны гол субьект болох бүх шатны (дээд, дунд, доод) удирдлага нь динамик судалгаанд 

суурилан салбарын ирээдүйн тѳлѳв, алсын хараа, бодлогыг тодорхойлж, үүнтэй уялдуулан үйл 

ажиллагаа, менежментээ оновчтой удирдах, зохион байгуулах шаардлагатай. Иймээс энэхүү 

судалгааны хүрээнд боловсролын үйл ажиллагааны гол субьект болох бүх шатны (дээд, дунд, 

доод) удирдлагын бодлого, үйл ажиллагаанаас маш их хамааралтай хүчин зүйл болох “багшийн 

ажлын байран дахь сэтгэл ханамж”-ийн хэмжилтийн найдвар ба тохирц, сэтгэл ханамжийн 

түвшин, энэ түвшин нь багшийн насны бүлэг буюу ажилласан жилийн туршлагаас хамаарах 

эсэхийг судлах зорилготой. Судалгааны зорилгыг хангахын тулд дараах асуултыг дэвшүүлж 

байна. Үүнд: 

1. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг илрүүлэх хэмжилт нь найдвартай ба 

тохирцтой юу? 

2. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөв нь ямар байна вэ? 

3. Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь тэдний наснаас хамаарах уу? 

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь олон талт, цогц ойлголт бөгөөд судлаачид олон янзаар 

тодорхойлсоор иржээ. Тухайлбал, Smith, Kendall, & Hulin (1969) нар ажлын байрны сэтгэл 

ханамж нь хүмүүс ажилдаа хэр дуртай байгааг илэрхийлнэ гэжээ [8]. Харин Locke (1969) ажлын 

байрны сэтгэл ханамж нь тухайн хүн ажил, ажлын амжилт, ажлын туршлагыг үнэлэхээс үүдсэн 

эерэг, тааламжтай хариу үйлдэл гэж тодорхойлсон [9]. Vroom (1982) нь ажлын сэтгэл ханамжийг 

ажилчдын одоогийн ажлын байр сууринд чиглэсэн сэтгэл хөдлөлийн чиг хандлага гэж 

тодорхойлсон бол Griffin (2010) нар “ажилчид ажилдаа хэр сэтгэл хангалуун байгааг илэрхийлэх 

субьектив мэдрэмж” гэжээ [10], [11]. 

Ажлын байрны сэтгэл ханамжтай холбогдох онолыг үндсэндээ 2 ангилалд хувааж үздэг [12]. 

Эхнийх нь, сэтгэл ханамжид нөлөөлдөг бөгөөд ажилтай холбоотой хүчин зүйлсэд төвлөрдөг ба 

хүний зан байдалд нөлөөлдөг дотоод хүчин зүйлийг чухалчилдаг. Тухайлбал, Масловын 

хэрэгцээний онол болон үүнд тулгуурлан 1959 онд боловсруулсан Herzberg, Mausner, Snyderman 

[13] нарын хоёр факторт онол юм. Хоёрдахь нь, ажлын байрны сэтгэл ханамж ба хүлээлт, үнэ 

цэн, мэдрэмж зэрэг хүчин зүйл хоорондын хамаарлыг чухалчилдаг [14] ба зан байдлын анхдагч 

төлөв, түүнийг хэрхэн удирдаж буй болон тогтвортой байдлыг онцгойлон авч үздэг. Энэ чиглэлд 

хөгжсөн гол онол нь хүлээлтийн онол [15]), тэнцвэрийн онол [16] юм. Эдгээр онол нь “ажлын 

байрны сэтгэл ханамж” гэсэн хүчин зүйлийн олон талт шинж чанарыг ойлгох тайлбарлахад 

туслах ба хүний зан байдал, зан байдлын удирдлагад гол анхаарлаа хандуулдаг. Сэтгэл ханамж, 

ажлын хүчин чармайлтыг судлахад хэрэгцээний онол, байгууллагын зан байдлыг урьдчилан 

таамаглахад хүлээлтийн онол, ажилчдын хэрэгцээ, хичээл зүтгэлийг судлахад тэнцвэрийн 

онолыг түлхүү ашигладаг [17]. 

Ажлын байран дахь сэтгэл ханамж нь хувь хүний болон орчны хүчин зүйл [18], 

байгууллагын/засаглалын бодлогоос үүдэлтэй хүчин зүйлүүд хоорондын харилцан нөлөөллөөс 

хамаардаг олон хэмжээст хувьсагч юм. Байгууллагын бодлоготой холбоотой хүчин зүйл нь 

шагнал урамшуулал, удирдлага-хяналт, шийдвэр гаргах, туршлага зэрэг компонентийг агуулна. 

Ажлын онцлог шинж чанартай холбоотой хүчин зүйл нь ажлын ачаалал, ажиллах орчин зэргийг 

агуулна. Хувийн шинж чанартай холбоотой хүчин зүйл нь хүйс, үндэс угсаа, ажилласан жил, 
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туршлага, эрүүл мэндийн байдал, өөрийн үнэлгээ, өөрийн үр дүнтэй байдал гэх мэт 

компонентоос бүрдэнэ. Тодорхойлогч хүчин зүйлсийг мөн гадаад хүчин зүйл, хувь хүний хүчин 

зүйл гэж ерөнхийд нь хоёр ангилсан байдаг. Гадаад хүчин зүйлд цалин, үр өгөөж, тусламж 

дэмжлэг, ажлын нөхцөл байдал (удирдлага, хяналт, үйл ажиллагаа, хамт олны уур амьсгал, 

харилцаа), заах, ур чадвар мэдлэг, хүчин зүтгэлд тохирсон шагнал урамшуулал зэргийг багтаасан 

байдаг. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны арга зүй хэсэг нь судалгааны түүврийн мэдээлэл, судалгааны хэмжилтийн арга зүй, 

өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах арга зүй хэсгээс бүрдэнэ. 

3.1. Судалгааны түүвэр 

БМДИ-ийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад 2019-2020 онд хамрагдсан СӨБ-ын 239 

(13.7%), ЕБС-ийн 1455 (83.4%) болон МСҮТ-ийн 51 (2.9%), нийт 1745 (100%) багш судалгаанд 

оролцсон. Судалгаанд ороцогчдыг нас, байршлаас хамааруулан Хүснэгт 1-д харууллаа. 

Хүснэгт 1. Судалгааны түүвэр 
 1 2 3 4 5 6 7 

Нийт 
 нас ≤ 25 

25 < нас 

 ≤ 30 

30 < нас 

≤ 35 

35 < нас 

≤ 40 

40 < нас 

≤ 45 

45 < нас 

≤ 50 

50-с 

дээш 

Хот 110 157 143 57 50 38 16 571 (32.7%) 

Хөдөө, 

орон нутаг 
224 400 308 103 70 52 17 1174 (67.3%) 

Нийт 
334 

(19.1%) 

557 

(31.9%) 

451 

(25.8%) 

160 

(9.2%) 

120 

(6.9%) 

90 

(5.2%) 

33 

(1.9%) 
1745 (100%) 

Насны бүлгийг цаашид Хүснэгт 1-ийн эхний мөрд байгаа харгалзах дугаараар тэмдэглэнэ. 

3.2. Судалгааны хэмжилтийн арга зүй, дизайн 

Багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг хэмжихийн тулд Паул Спекторын [19] 

боловсруулсан асуулга судалгаанд үндэслэж, тохируулга хийсэн 37 айтемаас бүрдэх асуулгыг 

ашигласан. Айтем бүр 1-5 шкалаар хэмжигдэх ба 1=огт тийм биш, 2=тийм биш, 3=дундаж, 4= 

тийм, 5=үнэхээр тийм гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Хэмжилт нь cross sectional дизайнаар, өөрөөр 

хэлбэл, өөр насны бүлгийн хүмүүсийг хугацааны нэг завсарт судалгаанд оролцуулах замаар 

хийгдсэн. 

3.3. Өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах арга зүй 

Багш нар сургалтад хамрагдах үед БМДИ-ийн системээр дамжуулан судалгааны өгөгдлийг 

цуглуулж, SPSS 23 программ ашиглан судалгааны өгөгдөлд анализ хийв. Судалгаанд хэрэглэсэн 

хэмжилтийн тохирцыг судлахын тулд EFA, найдвартай байдлыг судлахын тулд Кронбахын 

альфа коэффициент, багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийн ерөнхий төлөвийг 

судлахын тулд дискриптив статистик, багш нарын наснаас хамаарсан ялгаатай байдлыг 

судлахын тулд вариансын (АNOVA) шинжилгээг ашиглалаа. 

4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Энэхүү судалгаанд гурван асуулт дэвшүүлсэн бөгөөд эдгээр асуултад хариулахын тулд хийсэн 

статистик шинжилгээний үр дүнг нэгтгэсэн 3 дэд хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд, хэмжилтийн найдвар 

ба тохирц, дискриптив статистикийн үр дүн, харьцуулсан судалгаа багтана. 

4.1. Хэмжилтийн найдвар ба тохирц 

Хэмжилтийн тохирц судлахын тулд бүх айтемуудын хувьд промакс эргүүлэлт бүхий гол хүчин 

зүйлийн фактор анализын шинжилгээ хийсэн. Анализын үр дүн болох КМО коэффициент 

(0.958), chi square (32958.53, df=666, p<0.01), хувийн утга, бүтцийн матриц дахь элементүүд дээр 

үндэслэн нийт вариансын 60.55% -ийг тайлбарлах долоон хүчин зүйл тус бүрийн хувьд 

статистик үр дүнг (хувийн утга, варианс, айтемууд, фактор коэффициентийн хамгийн их бага 

утга) Хүснэгт 2-т харууллаа. Хүснэгтийг тайлбарлавал, F1 хүчин зүйл нь нийт 8 айтемтай ба 
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нийт вариансын 36.21 хувийг, F2 нь 5 айтемтай, нийт вариансын 6.58 хувийг, F3 нь 7 айтемтай, 

нийт вариансын 4.42 хувийг, F4 нь 5 айтемтай, нийт вариансын 4.05 хувийг, F5 нь 4 айтемтай, 

нийт вариансын 3.50 хувийг, F6 нь 4 айтемтай, нийт вариансын 3.08 хувийг, F7 нь 3 айтемтай, 

нийт вариансын 2.71 хувийг тус тус тайлбарлана. Кронбахын альфа коэффициентийг ашиглан 

айтемуудын дотоод нийцлийг судалсан ба үр дүнг мөн дараах хүснэгтэд харуулсан байна. 

Анализын үр дүнгээс харахад F1-ийн хувьд айтемуудын дотоод нийцэл нь маш сайн (0.90), F2, 

F3, F4-ийн хувьд сайн (0.85, 0.81, 0.80), F5, F6 -ийн хувьд хангалттай (0.79, 0.73), харин F7-ийн 

хувьд зөвшөөрөгдөх түвшинд (0.6) байна. 

Хүснэгт 2. Тохирц ба найдвартай байдлын анализын үр дүн 

 
Хувийн 

утга 
Варианс Айтемын дугаар (тоо) 

Фактор 

коэффициент 

Кронбахын альфа 

коэффициент 

F1 13.30 36.21 5, 17, 18, 22, 25, 33, 34, 35 (8) 0.54-0.95 0.90 

F2 2.44 6.58 1, 7, 13, 14, 28 (5) 0.47-0.81 0.85 

F3 1.64 4.42 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 (7) 0.41-0.86 0.81 

F4 1.50 4.05 12, 15, 16, 29, 36 (5) 0.55-0.84 0.80 

F5 1.30 3.50 30, 31, 32, 37 (4) 0.61-0.71 0.79 

F6 1.14 3.08 19, 20, 21, 27 (4) 0.41-0.86 0.73 

F7 1.00 2.71 2, 23, 26 (3) 0.59-0.80 0.60 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Статистик үр дүнд тулгуурлан судалгаанд ашигласан хэмжилт нь найдвартай ба тохирцтой гэж 

дүгнэж болно. Фактор анализын үр дүнгээр гарсан хүчин зүйл тус бүрийн агуулга, айтемуудын 

жишээг дараах хүснэгтээр харууллаа. 

Хүснэгт 3. Айтемуудын жишээ 
 Агуулга Жишээ айтем 

F1 

Удирдлагын дэмжлэг,  

үйл ажиллагаатай 

холбоотой сэтгэл ханамж 

S5 Сургуулийн удирдлагын багаас явуулдаг хамтын ажиллагаанд би 

сэтгэл хангалуун байна. 

S25 Сургуулийн удирдлагын зүгээс өгч буй дэмжлэгт би сэтгэл 

хангалуун байна. 

S33 Ажил олгогчийн зүгээс өгч буй урамшууллын үйл явц, журам нь 

шударга байдаг. 

F2 
Цалин урамшуулалтай 

холбоотой 

S7 Сарын цалин маань бүх чухал зардалд хүрэлцээтэй байдаг.  

S28 Ажил олгогчийн зүгээс өгч буй цалинд би сэтгэл хангалуун 

байна. 

F3 

Багшийн мэргэжил, хамт 

олны уур амьсгалтай 

холбоотой 

S4 Багшлах мэргэжлийн ур чадвартаа би сэтгэл хангалуун байна. 

S8 Хамт ажилладаг багш нартайгаа хамтран ажиллахад сэтгэл 

хангалуун байна. 

F4 

Мэргэжлийн хөгжил, 

мэргэжил дээшлүүлэх 

боломж, сургалттай 

холбоотой 

S16 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтаар олж авсан мэдлэгийн талаар 

сэтгэл хангалуун байна. 

S36 Сургууль дээр зохиогдож буй сургалт, семинаруудад оролцох 

боломжтойдоо сэтгэл хангалуун байна. 

F5 
Тогтвортой ажиллах 

талаарх бодол 

S30 Би мэргэжлээ өөрчлөх бодолгүй байгаа. 

S37 Би багшийн ажлыг цаашид тасралтгүй хийнэ. 

F6 
Сургуулийн орчин, 

байршилтай холбоотой 

S19 Миний ажиллаж буй сургуулийн газарзүйн байршил надад 

таалагдаж байна. 

S21 Ажлын байрны орчиндоо сэтгэл хангалуун байна. 

F7 

Хуулиар хамгаалагдсан 

байдалтай холбоотой 

сэтгэл ханамж 

S2 Намайг ажлаас халах, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахаас хамгаалах 

хууль дүрмийн талаар би сэтгэл ханамжтай байна.  

S26 Би ажлаасаа санамсаргүйгээр халагдахаас хамгаалагдсан гэж 

бодож байна. 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

4.2. Дискриптив статистикийн үр дүн 

Багшийн ажлын байрны сэтгэл ханамжийн дундаж оноо (M), стандарт хазайлтыг (SD) тэдний 

насны интервалаас хамааруулан Хүснэгт 4-т харууллаа. 
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Хүснэгт 4. Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн дундаж оноо, стандарт хазайлт 
 Нас 1 2 3 4 5 6 7 Ерөнхий 

 
F1 

M 3.63 3.49 3.70 3.78 3.86 3.87 3.62 3.64 

SD 0.60 0.72 0.67 0.64 0.62 0.58 0.83 0.68 

 
F2 

M 3.14 3.03 3.27 3.34 3.51 3.49 3.24 3.20 

SD 0.67 0.71 0.69 0.72 0.66 0.62 0.81 0.71 

 
F3 

M 3.90 3.77 3.86 3.87 3.95 3.88 3.69 3.84 

SD 0.47 0.55 0.56 0.60 0.58 0.54 0.82 0.55 

 
F4 

M 3.84 3.80 3.90 3.90 4.03 3.94 3.81 3.86 

SD 0.55 0.59 0.59 0.63 0.62 0.54 0.90 0.60 

 
F5 

M 4.06 3.95 4.00 4.05 4.04 3.90 3.69 3.99 

SD 0.56 0.65 0.64 0.69 0.72 0.67 1.03 0.65 

 
F6 

M 3.70 3.60 3.65 3.62 3.67 3.73 3.44 3.64 

SD 0.66 0.73 0.70 0.82 0.75 0.79 0.96 0.73 

 
F7 

M 3.45 3.22 3.41 3.36 3.45 3.47 3.36 3.36 

SD 0.68 0.80 0.75 0.82 0.75 0.72 0.83 0.77 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Дискриптив статистикийн үр дүнгээс харахад багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг 

илэрхийлэх F1, F2, F7 хүчин зүйлийн хувьд 25-30 настай багш нар (2-р бүлэг)-ын дундаж, харин 

F3, F5, F6-ийн хувьд 50-аас дээш настай багш нар (7-р бүлэг)-ын дундаж хамгийн бага байна. 

F4-ийн хувьд 25-30 болон 50-аас дээш настай багш нарын дундаж бага байна. F2, F3, F4 хүчин 

зүйлийн хувьд 40-45 настай багш нарын дундаж, F6-ийн хувьд 25-аас бага ба 45-50 настай багш 

нарын, F7-ийн хувьд 40-45 ба 45-50 настай багш нарын дундаж хамгийн их байна. F1- ийн хувьд 

40-45, 45-50 настай багш нарын дундаж харин F5-ын хувьд 25-аас бага, 35-40 болон 40-45 настай 

багш нарын дундаж өндөр байна. 

F3, F4, F5 хүчин зүйлүүдийн дундаж оноо 4-т ойр байгаа бол цалин урамшуулалтай холбоотой 

хүчин зүйл болох F2, F7-ийн дундаж оноо 3-д ойр байна. 

Цалин, урамшуулал болон хуулиар хамгаалагдсан байдлын сэтгэл ханамж нь бусад хүчин 

зүйлтэй харьцуулахад нийт багш нарын хувьд дундаж нь хамгийн бага байна. Сэтгэл ханамжийг 

хувиар илэрхийлбэл, удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагаатай холбоотой сэтгэл ханамж нь 

судалгаанд оролцсон нийт багш нарын хувьд 66%, цалин урамшуулалтай холбоотой сэтгэл 

ханамж нь 55%, багшийн мэргэжил, хамт олны талаарх сэтгэл ханамж нь 71%, мэргэжлийн 

хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх боломж, сургалтын талаарх сэтгэл ханамж нь 72%, багшийн 

мэргэжлээрээ тасралтгүй ажиллах талаар 75%, сургуулийн орчин байршилтай холбоотой сэтгэл 

ханамж 66%, хуулиар хамгаалагдсан байдалтай холбоотой сэтгэл ханамж нь 61% байна. 

Мөн түүнчлэн, дискрептив статистикийн үр дүнгээр skewness ба kurtosis утгууд хүчин зүйл тус 

бүрийн хувьд [-2;+2] завсарт гарсан тул хувьсагч бүр хэвийн тархалттай хэмээн үзэж болно. 

4.3. Харьцуулсан судалгааны үр дүн 

Багш нарын ажлын байрны сэтгэл ханамжийг тэдний наснаас хамааран ялгаатай эсэхийг 

судлахын тулд вариансын шинжилгээг, насны бүлэг хоорондын ялгаатай байдлыг судлахын тулд 

Тукий (Tukey) мөн Геймс Хоуэл (Games Howel) нарын пост хок (post hoc) тест ашигласан ба үр 

дүнг нэгтгэн дараах хүснэгтэд харууллаа. 

Хүснэгт 5. Харьцуулсан анализын үр дүн 1 

  
Вариансын 

шинжилгээний үр дүн 
Левиний тест 

F1 Удирдлага F(6,1738) = 10.37, p = .00 Lev.st(6,1738) = 3.60, p = .00 

F2 Цалин урамшуулал F(6,1738) = 14.43, p = .00 Lev.st(6,1738)=1.24, p=.28 

F3 Багшийн мэргэжил, хамт олон F(6,1738) = 3.69, p = .00 Lev.st(6,1738)=2.22, p=.04 

F4 Мэргэжлийн хөгжил F(6,1738) = 3.21, p = .00 Lev.st(6,1738)=2.30, p=.032 

F5 Тогтвортой ажиллах F(6,1738) = 2.79, p = .01 Lev.st(6,1738) = 4.04, p = .00 
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F6 Орчин, байршил F(6,1738) = 1.38, p = .22 Lev.st(6,1738) = 2.54, p = .02 

F7 Хуулийн хамгаалалт F(6,1738) = 4.98, p = .00 Lev.st(6,1738) = 2.85, p = .01 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Статистик үр дүнгээс харахад удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж, 

цалин урамшуулалтай холбоотой, багш мэргэжил болон хамт олны уур амьсгал, мэргэжлийн 

хөгжил, хуулиар хамгаалагдсан талаарх сэтгэл ханамж, тогтвортой ажиллах бодол нь багш 

нарын насны бүлгээс хамааран ач холбогдолтой ялгаатай байна. Харин сургуулийн байршил- 

орчинтой холбоотой сэтгэл ханамж нь багш нарын насны бүлэг буюу нийт ажилласан жилийн 

туршлагаас хамаарахгүй. Хүчин зүйл тус бүрийн хувьд варианс нь бүлгүүдийн хувьд ижил 

эсэхийг шалгахын тулд Левиний тест ашигласан ба Хүснэгт 5 дахь үр дүнгээс харвал F3-ын 

хувьд л тэг таамаглал дэмжигдэж, бусад хүчин зүйлүүдийн хувьд алтернатив таамаглал 

дэмжигдэж байна. Иймд F3-ын хувьд Тукий, бусад хүчин зүйлүүдийн хувьд Геймс Хоуэлийн 

тест ашиглан багш нарын насны бүлгүүдийн хувьд дундаж оноог хос хосоор нь харьцуулах 

бөгөөд статистик үр дүнг Хүснэгт 6-д, дунджийг насны бүлгээр харуулсан графикийг нэгтгэн 

Зураг 1-д тус тус харуулав. 

Хүснэгт 6. Харьцуулсан анализын үр дүн 2 
 Тукий болон Геймс Хоуэлийн пост хок тестийн үр дүн 

Удирдлага (F1) 

1 ба 2 (MD=0.15, p=0.02); 1 ба 5 (MD=-0.23, p=0.01);  

1 ба 6 (MD=-0.24, p=0.01); 2 ба 3 (MD=-0.21, p=0.00);  

2 ба 4 (MD=-0.29, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.37, p=0.00); 

2 ба 6 (MD=-0.38, p=0.00); 

Цалин урамшуулал (F2) 

1 ба 4 (MD=-0.20, p=0.04); 1 ба 5 (MD=-0.37, p=0.00);  

1 ба 6 (MD=-0.37, p=0.00); 2 ба 3 (MD=-0.24, p=0.00);  

2 ба 4 (MD=-0.31, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.48, p=0.00);  

2 ба 6 (MD=-0.46, p=0.00); 3 ба 5 (MD=-0.24, p=0.02); 

Багшийн мэргэжил, хамт олон (F3) 1 ба 2 (MD= 0.13, p=0.00); 2 ба 5 (MD=-0.18, p=0.04); 

Мэргэжлийн хөгжил (F4) 1 ба 5 (MD=-0.19, p=0.04); 2 ба 5 (MD=-0.23, p=0.01); 

Тогтвортой ажиллах (F5) 1 ба 7 (MD=37, p=0.03); 1 ба 7 (MD=0.37, p=0.40); 

Хуулийн хамгаалалт (F7) 
1 ба 2 (MD=0.23, p=0.00); 2 ба 3 (MD=-0.19, p=0.00);  

2 ба 5 (MD=-0.23, p=0.047); 2 ба 6 (MD=-0.25, p=0.045); 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Анализын үр дүнгээс харахад 25 ба түүнээс доош настай багш нарын удирдлагын дэмжлэг, үйл 

ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж нь 25-30 настай багш нарынхаас өндөр боловч 40-45 болон 

45-50 настай багш нарынхаас бага, харин 25-30 настай багш нарын хувьд 30-35, 35-40, 40-45, 45-

50 настай багш нараас сэтгэл ханамж нь доогуур байна. 30-35, 35-40, 40-45, 45-50 настай багш 

нарын хувьд удирдлагын талаарх сэтгэл ханамж нь ихсэж байгаа 50-аас дээш настай багш нарын 

хувьд эдгээр насны бүлэгтэй харьцуулахад бага боловч эдгээрийн хооронд ач холбогдолтой 

зөрүү байхгүй. 

Цалин урамшууллын талаарх сэтгэл ханамж нь 25 ба түүнээс доош настай багш нар, 25-30 

настай багш нарын хувьд бусад насны бүлэгтэй харьцуулахад бага байна. Тухайлбал, хамгийн 

залуу багш нарын сэтгэл ханамж нь 40-45 болон 45-50 настай багш нарынхаас бага, 25-30 настай 

багш нарын хувьд 30-35, 35-40, 40-45 болон 45-50 настай багш нарынхаас, 30-35 настай багш 

нарын хувьд 40-45 настай багш нарынхаас статистикийн хувьд ач холбогдолтой ялгаатай байна. 

35-40, 40-45, 45-50 настай багш нарын хувьд ихсээд 50-аас дээш насныхны хувьд буурч байгаа 

боловч ач холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

Багшийн мэргэжил, хамт олны уур амьсгалын талаарх сэтгэл ханамж нь 50-аас дээш настай 

багш нарын хувьд хамгийн бага боловч бусад бүлэгтэй харьцуулахад статистикийн хувьд ач 

холбогдолтой ялгаа байхгүй. 40-45 настай багш нарын хувьд сэтгэл ханамж нь хамгийн өндөр 

боловч 25-30 насны бүлгээс бусад бүлэгтэй харьцуулахад ялгаа байхгүй. 25 ба түүнээс доош 

настай багш нарын хувьд 25-30 настай багш нарынхаас статистикийн хувьд ач холбогдолтой 

илүү, харин 25-30 настай багш нарын хувьд 40-45 настай багш нарынхаас бага байна.  
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Зураг 1. Дундаж оноо насны бүлгээр 

Мэргэжлийн хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх боломж, сургалттай холбоотой сэтгэл ханамж нь 

40-45 настай багш нарын хувьд хамгийн өндөр бөгөөд энэ нь 25-аас бага болон 25-30 настай 

багш нарынхаас ач холбогдолтой ялгаатай боловч бусад бүлгийнхтэй харьцуулахад ялгаа 

байхгүй. 50-аас дээш настай багш нарын хувьд залуу багш нарынхтай ойролцоо бага ба энд бусад 

бүлэгтэй харьцуулахад ач холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

Багш мэргэжлээрээ тогвортой ажиллах тухай бодол нь багш нарын насны бүлгээс хамаарахгүй. 

Тукийгийн тестээр хоёр бүлгийн хооронд ялгаа илэрсэн боловч Геймс Хоуэл нарын тестээр ач 

холбогдолтой ялгаа илрээгүй. 25-аас бага, 35-40 болон 40-45 настай багш нарын хувьд ойролцоо 

бөгөөд хамгийн сайн байсан бол 50-аас дээш настай багш нарын хувьд хамгийн бага байна. 

Ажлаасаа гэнэт халагдах эсэх нь хуулиар хэр хамгаалагдсан байдаг тухай сэтгэл ханамж нь 25- 

30 настай багш нарын хувьд хамгийн бага бөгөөд энэ нь 25-аас бага, 30-35, 40-45, 45-50 насны 

багш нартай харьцуулахад ач холбогдолтой ялгаатай байна. Бусад насны бүлгүүдийн хувьд ач 

холбогдолтой ялгаа байхгүй. 

5. ДҮГНЭЛТ БА ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлт, хэлэлцүүлгийг хийж байна. Үүнд:  

Багш нарын ажлын байрны сэтгэл ханамжийн хэмжилт нь найдвартай ба тохирцтой гарсан 

боловч фактор анализаар ялгарсан 7 хүчин зүйл нь нийт вариансын 60.55 хувийг тайлбарлаж 

байна. Иймд варианс өндөр байхуйцаар хэмжилтийг өргөтгөх, сэтгэл ханамжийг илэрхийлэх 

бусад хүчин зүйлийг илрүүлэх, улмаар ахисан түвшний анализ хийж хэмжилтийн загварыг 

хөгжүүлэх нь зүйтэй юм. Ажлын байрны сэтгэл ханамж нь багшийн ажлын бүтээмж, гүйцэтгэл, 

мэргэжлээрээ тогтвортой ажиллах байдал, амьдралын ерөнхий сэтгэл ханамж, сурагчдын сурах 

эрмэлзлэл, хичээл зүтгэл гэх зэрэг бусад маш олон хүчин зүйлд нөлөөлөх замаар боловсролын 

системийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг. Иймээс найдвар, тохирц сайтай хэмжилтийн загварыг 

хөгжүүлснээр багшийн ажлын байран дахь сэтгэл ханамж болон боловсролын системийн 

хөгжилд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлүүд хоорондын холбоо хамаарлыг судлах, судалгаанд 

суурилан бодлого, шийдвэрийг оновчтой болгох, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ахиц гарах 

боломжтой. 

Багш нарын хувьд цалин, урамшууллын талаарх сэтгэл ханамж (55%) болон хуулиар 

хамгаалагдсан байдлын талаарх сэтгэл ханамж (61%) нь хамгийн бага байна. Авч буй цалиндаа 

сэтгэл хангалуун ажилчид ажлаа сайн хийх хүсэл эрмэлзлэлтэй байдаг ба цалин нь түүнд 

аюулгүй байдлын мэдрэмжийг төрүүлдэг, мөн түүнчлэн цалин урамшуулал олгох үйл явц нь 

шударга байдагт сэтгэл ханамж өндөртэй хүн илүү цагаар ажиллахад ч бэлэн байдаг. Мөн 
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сургуулийн захирал, удирдлагын ажлын арга барил, менежмент, харилцаа, эерэг хандлага зэрэг 

нь багш нарын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйл байдаг. Харин 

судалгааны үр дүнгээс харахад удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж 

нь 66% гарсан ба энэ нь сайн үзүүлэлт биш. Статистик үр дүнгээс харахад багшийн 

мэргэжлээрээ тасралтгүй ажиллах талаарх сэтгэл ханамж нь хамгийн өндөр бөгөөд 75% гарсан 

ба тийм ч өндөр биш үзүүлэлт юм. Иймд багш нарын ажлын байран дахь сэтгэл ханамжийг 

илэрхийлэх гол хүчин зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулах, асуудлыг нарийвчлан судалж, шат 

дараалалтайгаар сайжруулах талаар бодлогын түвшинд авч үзэх шаардлагатай. 

Багшийн ажлын байрны сэтгэл ханамжийг илэрхийлэх хүчин зүйлүүд нь тэдний наснаас 

хамааран ялгаатай байна. Залуу багш нар, тухайлбал, 25-аас доош болон 25-30 настай багш 

нарын хувьд удирдлагын дэмжлэг, үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамж, цалин- 

урамшууллын талаарх, ажлаас гэнэт халагдах эсэх, хуулиар хамгаалагдсан талаарх сэтгэл 

ханамж зэрэг нийт 7 хүчин зүйлийн 4-д нь бусад насны багш нарынхаас бага байна. Үндэсний 

статистикийн хорооны 2020 оны мэдээгээр [20], 1-10 дахь жилдээ багшаар ажиллаж байгаа багш 

нар нийт багш нарын 56.3%-г эзэлж байгаа болон манай түүвэр дэх 30-с доош насны багш нар 

түүвэрт хамрагдсан нийт багш нарын 51%-г эзэлж байгаа зэргээс үндэслэн дээрх хандлага 

үндэсний хэмжээний нийт 30-с доош насны багш нарт ажиглагдаж байгаа гэж үзэж болох юм. 

Мөн 50-аас дээш насныхны хувьд сэтгэл ханамж нь дундаж насныхнаас бага байх хандлага 

харагдаж байна. Иймээс боловсролын байгууллагуудын бүх шатны удирдлагууд хүний нөөцийн 

хөгжил дэвшлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхдээ багш нарын наснаас хамаарах онцлог 

үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх нь чухал юм. 

Боловсролын салбарын хөгжилд нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн холбоо хамаарал, 

харилцан нөлөөллийг онолын үндэслэлтэйгээр тасралтгүй судалж, энэхүү динамик судалгааны 

үр дүнд тулгуурлан салбарын ирээдүйн тѳлѳв, алсын хараа, бодлогыг тодорхойлж, бодлогын 

хэрэгжилт, боловсролын байгууллагын менежмент, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 

тасралтгүй сайжруулах нь чухал юм. 
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Хураангуй: Мэдлэгийг хоорондоо логик учир шалтгаантай сайтар холбогдсон мэдээллийн багц гэж үзвэл 

тодорхой сэдэвтэй холбоотой мэдээллүүд нь нийлмэл мэдлэгийн сүлжээг үүсгэнэ. Нийлмэл мэдлэгийн 

сүлжээг граф онолын үүднээс шинжилж сүлжээний бүтцийн талаар тодорхой ойлголтуудыг авч болно. 

Суралцагчид өөрсдийн мэдлэгийн сүлжээг асуудлыг шийдэх, үйл явдлыг тайлбарлахад ашиглах явцдаа 

туршлага хуримтлуулах, шинээр суралцах зэргээр өөрийн мэдлэгийн сүлжээг шинэчилж байдаг. Сурах 

бичиг нь сурагчдын шинэ мэдлэг олж авах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн олон тооны системчилсэн, зохион 

байгуулалттай физикийн нэр томьёонуудаас бүрддэг. Сурах бичигт шинжлэх ухааны шинэ нэр томьёог 

өмнө мэдэгдэж байсан холбогдох нэр томьёонуудыг хэрэглэн тайлбарладаг бөгөөд тэдгээрээс зарим нь 

харьцангуй өндөр давтамжтай ашиглагдана. Бид ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-11-р ангийн 

физикийн сурах бичгийн цахилгаан, соронзон сэдэвт дурдагдсан физикийн нэр томъёо, тэдгээрийн 

давтамжийн мэдээлэлд үндэслэн физикийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулав. Физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

шаталсан кластер бүтэцтэй бөгөөд өндөр давтамжтай физикийн нэр томъёо нь кластерын бүтцийн 

төв болдог байна. Энэхүү ажлаар бид сурах бичиг зохиогч, мэргэжилтнүүдэд шаардлагатай мэдээллийг 

цуглуулах, сурах бичгийн агуулгын хүрээг тодорхойлох тоон аргыг санал болгосон бөгөөд боловсролын 

бодлого төлөвлөлт, үнэлгээний байгууллагууд, багш, судлаачид сургалтын үйл ажиллагаа төлөвлөх, үнэлэх 

үйл ажиллагаандаа хэрэглэх боломжтой юм. 

Түлхүүр үг: сурах бичиг, нэр томьёо, мэдлэгийн сүлжээ, нэр томьёоны давтамж 

1. УДИРТГАЛ 

Бичгийн хэл бий болсноор мэдээлэл дамжуулах, хадгалах үйлчилгээнд бичвэрийг бүхий л 

салбарт өргөн ашиглаж байна. Компьютерын шинжлэх ухаан, сүлжээний технологийн 

хурдацтай хөгжил нь бичвэрийг системчилж уншигчдад мэдээллийг ойлгох, хэрэглэхэд хялбар 

болгосоор байна. Бичвэрт уншигчийн эрэлт хэрэгцээг хангасан ойлгомжтой, логик зөрчилгүй 

байх гээд олон шаардлагууд бий. 

Бичвэрийг уншиж ойлгох, ойлгосон мэдлэгээ бичвэрт хувиргах үйл нь сургалтын үйл 

ажиллагааны салшгүй хэсэг юм. Суралцагчдын нас, сэтгэхүйн онцлог, суралцахуйн зорилтоос 

хамааран бичвэр нь уншигдахуйц чанар, ойлгомжтой байдлаараа ялгагддаг. Бичвэрийн 

уншигдахуйц чанарт үгийн урт, өгүүлбэрийн урт, өгүүлбэр дэх үгсийн тоо, шинэ нэр томьёоны 

тоо зэрэг олон зүйлс нөлөөлдөг бөгөөд сурах бичгийн уншигдахуйц чанарыг Flesch–Kincaid 

Grade Level, SMOG index, Gunning Fog зэрэг индексийг ашиглан тодорхойлдог. [1] 

Сурах бичиг нь сурах үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн сайтар хянагдаж зохион 

байгуулалттай, системчлэгдсэн бичвэр агуулдаг учраас тухайн орны сургалтын үзэл баримтлал, 

суралцахуйн хэв шинж, судлагдахууны агуулгын хүрээ зэрэг олон мэдээллийг өөртөө агуулдаг. 

Иймээс судлаачид сурах бичгийн судалгааг өргөн хүрээнд хийж байна. Бид энэ судалгааны 

ажлаар бүрэн дунд боловсролын физикийн сурах бичиг дэх физикийн шинжлэх ухааны нэр 

томьёо, тэдгээрийн холбоосын тоон мэдээлэлд үндэслэн физикийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулах 

замаар сурах бичгийн агуулгын хүрээг тодорхойлохыг зорилоо. 

Монгол улсын хэвлэмэл сурах бичгийн стандартад “сурах бичиг нь боловсролын стандарт ба 

кирриклюмийг (сургалтын хөтөлбөр) хэрэгжүүлэх зориулалттай суралцахуй ба багшлахуйн 

нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор 

хэлбэржүүлсэн сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүн” гэж тодорхойлсон байна. Чанартай сурах 

бичгийн үндэс нь сурагчид юу сурах, тэдэнд хэрхэн заахыг маш тодорхой тусгасан дотоод 

нийцэлтэй, сайтар зохион байгуулагдсан сургалтын хөтөлбөр юм. [2] 
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Сурах бичиг нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа сургалтын хөтөлбөр дээр суурилдаг боловч 

сурах бичиг зохиогчдын үзэл баримтлал мөн тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан байдаг. Багш нар 

хичээлдээ сургалтын хөтөлбөрөөс илүүтэй сурах бичгийг ашигладаг болохыг судлаачдын 

судалгаа харуулдаг бөгөөд ялангуяа залуу багш нарын хувьд хичээлийг төлөвлөх, зохион 

байгуулахад сурах бичиг чухал ач холбогдолтой. [3] 

Сурах бичигт тодорхой агуулгыг энгийн мэдээллээс нарийн нийлмэл дээд түвшний мэдлэг 

бүтээхэд чиглэсэн зохиогчийн зориудаар сонгосон үгсийг хэрэглэх бөгөөд зохиогчийн тухайн 

нөхцөлд тохирсон үгсийн сонголт нь түгээмэл хэрэглэгддэг, тогтсон шинжлэх ухааны нэр 

томьёогоор хязгаарлагддаг. [4] Шинжлэх ухааны шинэ нэр томьёог ойлгуулахын тулд өмнө нь 

мэдэж байсан хэд хэдэн холбогдох нэр томьёог хэрэглэх шаардлагатай бөгөөд тэдгээрээс зарим 

нь харьцангуй өндөр давтамжтай ашиглагдана. Ямар нэг агуулгыг илэрхийлсэн бичвэр нь бүлэг, 

бүлэг нь хэсэг, хэсэг нь догол мөр, догол мөр нь өгүүлбэр, өгүүлбэр нь үгсээс бүрдэнэ. Энэ 

үүднээс авч үзвэл сурах бичигт хэрэглэгддэг шинжлэх ухааны нэр томьёонууд нь хоорондоо 

нарийн зохион байгуулалттай холбогдож шинэ мэдлэгийг бий болгодог байна. 

Дунд сургуулийн болон их сургуулийн физикийн сурах бичигт дурдагдсан нэр томьёо нь 

хэмжээсгүй чөлөөт сүлжээ үүсгэдэг бөгөөд нэр томьёоны давтамжийн түгэлт нь хүчний хуульд 

захирагддаг байна. [5] Бид ЕБС-иудад 10-11-р ангид физикийн хичээлд хэрэглэгдэж байгаа 

Физик X [6], Физик XI [7], Физик XII [8] сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёоны давтамжийг 

ашиглан чиглэлгүй холбоостой вэб хэлбэрийн мэдлэгийн сүлжээг байгуулав. Физикийн 

мэдлэгийн сүлжээний зангилаа нь физикийн нэр томьёо, тэдгээрийн хоорондох холбоос нь 

физикийн нэр томьёо хоорондын хамаарлыг илэрхийлнэ. 

2. АРГА ЗҮЙ 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн бичвэрийн статистик өгөгдлийг T-LAB2020 

програмаар боловсруулан физикийн мэдлэгийн сүлжээний граф байгуулж түүнийгээ шинжлэв. 

Бүрэн дунд боловсролын физикийн хичээлийн сурах бичгүүдэд цахилгаан соронзон сэдвийг 10- 

р ангид “Цахилгаан соронзон”, 11-р ангид “Цахилгаан орон ба соронзон орон”, 12-р ангид 

“Хувьсах цахилгаан гүйдэл”, “Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл ба долгион” гэсэн бүлгүүдээр авч 

үзсэн байна. 

Физикийн нэр томьёо нь дан болон нийлмэл нэр томьёогоор бүтээгддэг. Тухайлбал индукцийн 

цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэсэн нэр томьёо нь индукц ба цахилгаан хөдөлгөгч хүч гэсэн нэр 

томьёонуудаас өөр агуулгатай учраас нийлмэл нэр томьёо гэж үздэг. 

Дээрх гурван сурах бичигт цахилгаан соронзон сэдэвтэй холбоотой физикийн нэр томьёоны 

үндсэн мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв. Эдгээр сурах бичгийн бичвэрийн хэмжээ харилцан 

адилгүй учраас бид зөвхөн физикийн мэдлэгийн сүлжээний дотоод шинж чанарыг илрүүлэхийг 

зорилоо. 

Хүснэгт 1. Физик нэр томьёоны үндсэн мэдээлэл 

Сурах бичиг 
Нэг өгүүлбэр дэх  

 үгийн дундаж тоо 
Үгийн тоо 

Физик нэр 

томьёоны тоо 

Физик нэр томьёо 

давтагдсан тоо 

Физик X 13.1 1899 62 573 

Физик XI 14.1 2764 81 1236 

Физик XII 14.1 2679 74 1141 

Сурах бичигт дурдагдсан цахилгаан гүйдэл ба гүйдэл, цэнэглэгдэх ба цахилгаанжих, гүйдлийн 

хүч ба гүйдлийн хэмжээ зэрэг ижил утгатай нэр томьёог нэгтгэн тоолов. Харин батарей   ба зай, 

шон ба туйл, дамжуулагч ба дамжуулал гэх мэт хоорондоо ялгаатай физик нэр томьёонуудыг 

ялган тоолов. Сурах бичиг зохиогчид физикийн шинэ мэдлэгийг цөөн тооны физик нэр томьёо 

агуулсан энгийн өгүүлбэрээр бүтээхийг эрмэлздэг. Гэвч байгалийн юм, үзэгдлийг хэд хэдэн 

өгүүлбэрээс бүрдэх догол мөрөөр тайлбарлах шаардлагатай болдог. Тэгвэл нэг өгүүлбэр дэх 

физик нэр томьёонуудын холбоос нь догол мөр дэх физик нэр томьёонуудын холбоосноос илүү 

хүчтэй байна гэж үзэж болно. [4] Энэ зарчмыг үндэслэн суурь боловсролын физикийн хичээл 

дэх цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээг дараах дүрмийг баримтлан 
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байгуулж болно. Үүнд: 

1. Сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёог сүлжээний зангилаагаар илэрхийлэх 

2. Хэрэв хоёр физик нэр томьёо нэг өгүүлбэрт орвол хоорондоо шууд холбогдсон нэр 

томьёо гэж үзэх 

Дээрх дүрмээр байгуулсан бүрэн дунд боловсролын сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн 

физикийн нэр томьёо ба тэдгээрийн холбоосын мэдээллийг агуулсан физикийн мэдлэгийн 

сүлжээ нь хэд хэдэн дэд төвтэй нарийн нийлмэл сүлжээ болохыг харж болно. 

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1. Физикийн нэр томьёоны статистик чанар 

Сурах бичиг нь тухайн ангийн судлах агуулгаас хамааран ялгаатай сэдвийн хүрээнд өөр өөр 

физик нэр томьёог онцолсон байгаа боловч гүйдлийн хүч, хүчдэл, эсэргүүцэл, электрон гэх мэт 

олон ухагдахуун гурван сурах бичигт аль алинд нь дурдагдсан байна. Мөн 10-р ангид хүчдэл 

(63), 11-р ангид цахилгаан гүйдэл (93), 12-р ангид хүчдэл (95) гэсэн нэр томьёо хамгийн олон 

давтагдсан байна. Энэ нь эдгээр физикийн нэр томьёо нь бүрэн дунд боловсролын төвшний 

цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн бүтцэд голлох үүрэгтэй болохыг харуулж 

байна.  

Сурах бичгүүдэд шинээр дурдагдсан физикийн нэр томьёоны тоо 39 (Физик X), 40 (Физик XI), 

32 (Физик XII) байгаа бөгөөд физик нэр томьёоны давтамжийн түгэлтээс харахад ихэнх нэр 

томьёоны давтамж 1-20 хооронд байхад цөөн тооны нэр томьёо 50-аас давсан өндөр давтамжтай 

болох нь харагдаж байна. 

Хүснэгт 2. Сурах бичиг дэх хамгийн өндөр давтамжтай физикийн нэр томьёо 

№ Физик X Физик XI Физик XII 

1 Хүчдэл 63 цахилгаан гүйдэл 93 хүчдэл 95 

2 конденсатор 36 электрон 67 цахилгаан гүйдэл 76 

3 Түлхүүр 29 соронзон орон 58 давтамж 65 

4 Гүйдэл 28 эсэргүүцэл 57 цахилгаан энерги 54 

5 Резистор 24 хүчдэл 56 конденсатор 48 

3.2. Физикийн мэдлэгийн сүлжээний шинж чанар 

Физикийн нэр томьёоны давтамжийн түгэлтээс сурах бичигт онцгойлон авч үзсэн физик нэр 

томьёонууд нь физикийн мэдлэгийн сүлжээг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй зангилаа цэг болохыг 

харж байна. 

Зангилаа цэгүүдийн холбоосны жинтэй, чиглэлгүй ирмэг гэж үзээд физикийн мэдлэгийн 

сүлжээний графыг байгуулж зангилааны илтгэгчийг тодорхойлов. Зангилааны илтгэгч нь 

сүлжээний зангилаанууд хоорондох холбоосны нягтралыг илэрхийлдэг чухал параметр юм. Мөн 

сурах бичгийн физикийн нэр томьёонуудын холбоосны мэдээллийг агуулсан матрицыг ашиглан 

гурвал бүтцийг илрүүлж классын тоо, кластерын коэффициентийг тодорхойлов. (Хүснэгт 3)  

Хүснэгт 3. Физикийн мэдлэгийн сүлжээний статистик 

Кластерын параметр Физик X Физик XI Физик XII 

Гурвал бүтцийн тоо 305 1770 818 

Классын тоо 8 4 4 

Классын нягтрал 0.348 0.361 0.300 

Кластерын коэффициентийн дундаж утга, <C> 0.534 0.630 0.570 

Зангилааны илтгэгчийн дундаж утга, <D> 7.452 14.710 10.833 

Бүрэн дунд боловсролын цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь Физик X 

сурах бичигт 3, 4, 4, 4, 4, 7, 15, 21 зангилаа бүхий 8 класс, Физик XI сурах бичигт 5, 23, 21, 32 

зангилаа бүхий 4 класс, Физик XII сурах бичигт 10, 11, 22, 31 зангилаа бүхий 4 классаас бүрдэж 

байна. Граф онолд кластерын коэффициент нь сүлжээний зангилааны нягтралыг илэрхийлдэг. 

Бидний байгуулсан физикийн мэдлэгийн сүлжээний кластерын коэффициентийн дундаж утга 
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0.534 – 0.630 байгаа нь хоорондоо нягт холбогдсон кластер бүтэцтэй сүлжээ болохыг илтгэж 

байна. Физик XI, Физик XII ангийн сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний зангилааны 

илтгэгчийн дундаж утга 14.71 ба 10.833 байгаа нь шинэ концепцыг тайлбарлахад олон тооны 

физикийн нэр томьёонууд ашигладаг болохыг харуулж байна. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдэвт дурдагдсан бүх физикийн нэр томьёогоор мэдлэгийн 

сүлжээг байгуулах нь сүлжээний шинж чанарыг тодорхой харагдуулахгүй байх талтай учраас 

нэг өгүүлбэрт дурдагдсан буюу хүчтэй хамааралтай, 3 ба түүнээс олон дурдагдсан физик нэр 

томьёог ашиглан зангилаа цэгүүдийн ирмэгийн жингээс хамааран сүлжээний орон зайн 

байрлалыг тодорхойлдог ForceAtlas алгоритмыг ашиглан физикийн мэдлэгийн сүлжээг 

байгуулав. (Зураг 1) 

Мэдлэгийн сүлжээний зангилааны хэмжээ нь нэр томьёоны дурдагдсан тоо буюу давтамжийг, 

зангилааны өнгө нь тухайн нэр томьёоны хүчтэй холбоостой классыг илэрхийлнэ. Бүрэн дунд 

боловсролын цахилгаан соронзон сэдвийн мэдлэгийн сүлжээ нь 4-8 класс бүхий дэд бүлгүүдээс 

тогтох ба харьцангуй өндөр давтамжтай физикийн нэр томьёо нь дэд бүлгийн төв болдог байна. 

Мэдлэгийн сүлжээний төвлөрсөн бүтцийг Fruncherman reingold алгоритмыг ашиглан байгуулав. 

(Зураг 2) 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь шаталсан цагариг 

бүтцийг үүсгэсэн байна. Эндээс бид сурах бичигт онцлон үзэж буй физикийн нэр томьёо, 

тэдгээртэй ижил төвшинд тодорхойлогдсон бусад нэр томьёог харж болно. 

 

а. Физик X б. Физик XI в. Физик XII 

Зураг 1. Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ 

 
а. Физик VII б. Физик VIII в. Физик IX 

Зураг 2. Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн төвлөрсөн бүтэц 
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4. ДҮГНЭЛТ 

Бид гурван сурах бичигт дурдагдсан физикийн нэр томьёо ашиглан физикийн мэдлэгийн 

сүлжээг байгуулан сурах бичгийн бичвэрийн талаар дараах мэдээллийг олж авсан. Үүнд: 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн концепцуудыг сурагчдын мэдлэгийн 

бүтэцтэй нийцүүлэх эсвэл мэдлэгийг дахин бүтэцчилэхэд шаардлагатай контекстууд нь ангийн 

төвшнээс үл хамааран харилцан адилгүй байна. Физикийн концепцуудыг илэрхийлэх физикийн 

нэр томьёонууд сэдвээс хамааран харилцан адилгүй тоогоор нэмэгдэх ба шинээр нэмэгдсэн 

физик хэмжигдэхүүний тоо нь агуулгын хүндрэлд чухал нөлөөтэй байж болох юм. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь физикийн нэр 

томьёоны холбоосын хувьд 4 – 8 класс үүсгэж байна. Эдгээр классуудын кластерын 

коэффициентийн дундаж утга 0.534 – 0.630 байгаа нь хоорондоо холбогдсон дэд бүлэг үүсгэж 

байгааг илтгэж байна. 

Сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний зангилааны илтгэгчийн дундаж утга 7.452 

(Физик X), 14.710 (Физик XI), 10.833 (Физик XII) байгаа нь XI ангид шинээр нэмэгдэж буй 

физикийн концепцыг олон тооны физикийн нэр томьёонууд ашиглан тайлбарлаж байгааг 

харуулж байна. 

Холбоосын жингээс хамааруулан ForceAtlas алгоритм ашиглан байгуулсан физикийн 

мэдлэгийн сүлжээ (Зураг 1а, 1б, 1в) нь хүчтэй болон сул холбоостой зангилааны талаар мэдээлэл 

өгдөг. Физик X сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

хүчдэл, түлхүүр, гүйдэл, температур, электрон, диод, Булийн алгебр гэсэн нэр томьёонд 

тулгуурлан бусад физикийн нэр томьёог тайлбарладаг бөгөөд цахилгаан хэлбэлзэл, хувийн 

эсэргүүцэл гэсэн нэр томьёо сул холбоостой байна. Физик XI сурах бичгийн физикийн 

мэдлэгийн сүлжээ нь цахилгаан гүйдэл, электрон, соронзон орон, ферросоронзон гэсэн нэр 

томьёонд төвлөрсөн 4 дэд бүлэг үүсгэдэг бөгөөд цахилгаан орны урсгал, Кулоны хууль гэсэн нэр 

томьёо сул холбоостой байна. Физик XII сурах бичгийн физикийн мэдлэгийн сүлжээ нь 

цахилгаан гүйдэл, соронзон орон, давтамж, хувьсах гүйдэл гэсэн нэр томьёонд төвлөрсөн 4 дэд 

бүлэг үүсгэдэг бөгөөд механик энерги, Максвеллийн онол гэсэн нэр томьёо сул холбоостой 

байна. Иймд бүрэн дунд боловсролын физикийн хичээлийн сурах бичиг нь цахилгаан соронзон 

сэдвийг дээр дурдсан сүлжээний төв болж буй нэр томьёог түшиглэн зохион байгуулах дидактик 

хувилбарыг санал болгосон байна. 

Сурах бичгийн цахилгаан соронзон сэдвийн физикийн мэдлэгийн сүлжээний төвлөрсөн 

бүтцээс (Зураг 2а, 2б, 2в) Физик X сурах бичиг дэх физикийн нэр томьёонууд нь хүчдэл (8), 

конденсатор (12), цахилгаан цэнэг (19), транзистор (23) гэсэн 4 төвшинд, Физик XI цахилгаан 

гүйдэл (4), хүчдэл (10), потенциалын ялгавар (15), цахилгаан хөдөлгөгч хүч (24), цуваа холболт 

(28) гэсэн 5 төвшинтэй, Физик XII цахилгаан гүйдэл (8), эсэргүүцэл (13), Омын хууль (17), 

тогтмол хүчдэл (27) гэсэн 4 төвшинтэй байна. Энэ нь сурах бичгийн агуулгын түгэлт нь 4-5 

төвшинд хуваарилагдсан болохыг харж болох ба үнэлгээний даалгаврын хүндрэлийн зэрэг, 

блюпринтийг боловсруулахад чухал мэдээлэл болох юм. 
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Хураангуй: Энэхүү илтгэлээр боловсролын эрх зүйн харьцуулсан судалгааны хүрээнд Монгол Улсын болон 

ОХУ, БНСУ, Сингапур, Финлянд, Канад, Швед зэрэг улсын боловсролын хуулийн харьцуулсан шинжилгээг 

танилцуулах болно. Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдлын улмаас дээрх улсын боловсролын хуулиудаас 

“Боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг 

харьцуулан шинжилж, үр дүнд нь боловсруулсан Монгол Улсын боловсролын хуулийг шинэчлэхтэй 

холбоотой зөвлөмж энэхүү илтгэлд тусгагдсан болно. Дурдсан үзүүлэлтийн хүрээнд улс бүрийн 

боловсролын хуульд заасан сургалтын агуулгатай холбоотой, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө 

боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мөн хичээл сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалттай 

холбоотой зохицуулалтыг харьцуулахыг хичээлээ.   

Түлхүүр үг: боловсролын эрх зүй, боловсролын хууль, зохицуулалт 

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улс Боловсролын тухай хуулийг шинэчилэн баталснаас хойш өнөөдрийг хүртэлх 

хугацаанд 20 гаран удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулаад байна. Гэсэн хэдий ч боловсролын 

хөгжлийн глобал чиг хандлага, дэлхий дахинаа сургалтын арга, агуулга, суралцах орчны 

өөрчлөлт, мэдээлэл харилцааны технологийн тусламжтай сурах боломж эрс нэмэгдсэн зэрэг 

шинэ нөхцөлд иргэдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн чанартай боловсрол эзэмшүүлэх 

нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан  хууль, эрх зүйн болон бодлогын орчноо тасралтгүй 

сайжруулах, боловсронгуй болгох шаардлага байна. 

Нөгөө талаас НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейнаас 2030 он хүртэлх хөгжлийн бодлогыг 

тодорхойлсон “Тогтвортой хөгжлийн зорилго”-ыг батлан дэлхийн нийтээрээ хэрэгжүүлж байна. 

Манай орны хувьд хөгжлийн энэхүү зорилтуудад баримжаалан 2050 он хүртэл хэрэгжүүлэх 

хөгжлийн зорилтуудаа тодорхойлсон бөгөөд  боловсролын хууль, эрх зүйн орчныг энэхүү үзэл 

баримтлалд баримжаалан шинэ хандлагаар авч үзэх, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ үүссэн. 

Ялангуяа, боловсролын эрх зүйн баримт бичгүүдэд хөгжлийн асуудлаарх дараах тулгамдсан 

асуудлыг яаралтай тусгах шаардлагатай байна. Үүнд: (i) насан туршийн боловсрол олгох 

зохицуулалт; (ii) ялгаатай байдлыг оруулаад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийг тэгш 

хамруулах боломжийг хуулиар зохицуулж буй харилцаа, түүний бүтэц; (iii) боловсрол, 

сургалтын хөтөлбөр, агуулга; (iv) багшийн мэргэжлийн шаардлага; (v) боловсролын салбарын 

санхүүжилтийн механизм; (vi) алслагдсан бүс нутагт боловсролыг хэрхэн хүргэх гэх мэт 

асуудлаар эрх зүйн орчныг шинэчлэх, боловсронгуй болгох шаардлага байна.  

2. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

Дээрх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн энэхүү судалгаагаар монгол улсын боловсролын багц 

хуулийг тоймлон шинжилж, урьдчилан тодорхойлсон харьцуулах үзүүлэлтийн хүрээнд 

сонгосон улсуудын боловсролын хуультай харьцуулан шинжилж, нийтлэг онцлогийг тодруулан 

өөрийн хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгохтой холбоотой санал зөвлөмж 

боловсруулахад оршино.  

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ, арга 

Доорх улсуудын боловсролын тухай хуулийг судална.  Үүнд: 
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- Монгол Улсын багц хууль (Боловсролын тухай хууль (2002); Сургуулийн өмнөх 

боловсролын тухай хууль (2008); Бага, дунд боловсролын тухай хууль (2002);  Дээд 

боловсролын тухай хууль (2002);  

- Канад Улсын Боловсролын тухай хууль (2002);  

- Финлянд Улсын Боловсролын тухай, Суурь боловсролын тухай (1998), Финлянд Улсын Их 

дээд сургуулийн тухай хууль (1997), 

- БНСУ-ын Бага, дунд боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, (2000, 

2004); Дээд боловсрлын тухай, Насан туршийн боловсролын тухай (1999), Тусгай хэрэгцээт 

боловсролын тухай хууль (2008) 

- ОХУ-ын Боловсролын тухай хууль (2012) 

- Сингапур улсын Боловсролын тухай хууль (2019) 

- Швед улсын Боловсролын тухай (2010), Дээд боловсролын тухай хууль (1992) 

2.2. Харьцуулах үзүүлэлт 

Судалгаанд харьцуулалтын аргыг хэрэглэсэн, үүний тулд харьцуулалт хийх нийтлэг 

үзүүлэлтийг боловсруулсан.  

Хүснэгт 1. Харьцуулах үзүүлэлт 

Д/д Үзүүлэлт Хамрагдах асуудал 

1.  

Боловсролын агуулга, 

сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 

- сургалтын агуулгатай холбоотой  

- сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

- хичээл сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт  

2.  
Багш бэлтгэх 

тогтолцоо 

- багшид тавих шаардлага, мэргэжлийн стандарт 

- багшийн мэргэжлийн зэргийн тогтолцоо 

3.  

Тусгай хэрэгцээ 

шаардлагатай 

суралцагчдыг тэгш 

хамруулах, тэгш  

боломж олгох 

- хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог, суралцах 

чадамж, сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурласан, уян хатан 

сургалтын хөтөлбөр (ганцаарчилсан), түүнийг 

хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангасан сургалтын төлөвлөгөө, 

үнэлгээ 

- тусгай болон ялгаатай хэрэгцээт боловсролын багшийг 

бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх  

- ХБХ-ийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын 

орчин 

4.  

Насан туршийн 

боловсрол олгож буй 

зохицуулалт 

- насан туршийн боловсрол олгож буй арга, хэлбэр 

- НТБ-ын агуулга, хөтөлбөр 

5.  

Алслагдсан бүс нутагт 

боловсролын 

үйлчилгээ  

- боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй өвөрмөц 

бүлэгт чанартай, тэгш боловсрол олгох шийдэл, 

зохицуулалт 

- ялангуяа хөдөөгийн аймаг, сумын сургуульд суралцаж 

буй малчдын хүүхдэд чанартай боловсрол эзэмшүүлэх 

асуудал  

2.3. Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдал 

- Судалгааг удиртгал хэсэгт танилцуулсанчлан сонгосон улсуудын боловсролын хуулийн 

хүрээнд 5 үзүүлэлтийн дагуу хийсэн болно. Харин энэхүү илтгэлээр “Боловсролын агуулга, 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг харьцуулан 

шинжилж, боловсруулсан санал зөвлөмжийг танилцуулна. 

- Сонгосон улсуудын шинжилгээнд авсан боловсролын хуулиудын албан ёсны монгол 

орчуулга олдоогүй бөгөөд тухайн улсын эрх бүхий байгууллагуудын албан ёсны цахим 

хуудасны материалыг эх сурвалж болгон ашигласан. 
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3. БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГА, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАЙДАЛ 

3.1. Боловсролын агуулгын талаарх хуулийн зохицуулалт 

Сонгосон улсууд боловсролын (сургалт) агуулгыг ерөнхий болон тодорхой судлагдахууныг 

тогтоох байдлаар боловсролын хууль тогтоомжоор зохицуулсан байна. Тухайлбал, ОХУ-ын БХ-

д боловсролын агуулгад тавих шаардлага байдлаар тогтоосон бол Финлянд, Швед улс 

судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээг зааж тогтоожээ. БНСУ-ын хувьд “БДБХ. 8.1, 13.1-3. 

Сургууль нь сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Сургуулийн хөтөлбөрийг 

Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтооно. Боловсролын сайд ... сургалтын хөтөлбөрийн стандарт, 

агуулгатай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэгч нь Боловсролын сайдын 

тодорхойлсон сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон 

стандарт, агуулгыг тогтоож болно.” гэсэн зохицуулалттай байна. Тухайлбал, Финляндын Суурь 

боловсролын тухай хуульд “.... эх хэл, утга зохиол, хоёр дахь үндэсний хэл, гадаад хэл, байгаль 

орчны судалгаа, эрүүл мэндийн боловсрол, шашны боловсрол, ёс зүй, түүх, нийгмийн судалгаа, 

математик, физик, хими, биологи, газар зүй, биеийн тамир, хөгжим, урлаг, гар урлал, гэрийн 

эдийн засаг” судлагдахууныг заасан бол Шведийн хуульд “ гэр, эдийн засаг, гар урлал, швед 

эсвэл швед хэлийг хоёр дахь хэл болгон, харилцаа холбоо, ур чадвар, өдөр тутмын үйл 

ажиллагаа, бодит байдлын ойлголт зэргийг судлагдахуун, судлагдахууны хүрээ болгон заасан 

байна. Сурагчид болон сургууль сонгож болно. 

Дээрх зохицуулалтыг гол төлөв бага болон дунд (заавал эзэмших) боловсролын түвшинд хийсэн 

байна. Харин ОХУ-ынх боловсролын бүх түвшний агуулгатай холбоотой ерөнхий зохицуулалт 

байна. 

Сонгон авч үзсэн  улсуудын хуулийн зохицуулалтаас харахад СӨБ-ын сургалт, үйл ажиллагаа, 

агуулга, хөтөлбөртэй холбоотой дараах онцлог байна. Үүнд: 

- Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн салбарын оролцоотой зохицуулалт хийдэг. 

Тухайлбал, Сингапурт хувийн хэвшлийн СӨБ-ын асуудлыг Нийгэм, гэр бүлийн хөгжлийн 

Яамны харьяа Бага насны хүүхдийн хөгжлийн Агентлаг зохицуулдаг бөгөөд хувийн 

цэцэрлэгүүд өөрийн  сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулж, зөвшөөрөл авч, уг зөвшөөрөл нь 

баталгаа болдог  байна. БНСУ-ын СӨБХ-д ЭМЯ-ны сайд сургалтын болон хичээлээс 

гадуурх үйл ажиллагааны стандарт, агуулгыг тодорхойлоход үүрэгтэй байхаар заасан 

байна. 

- СӨБ-ын зохицуулалт нь эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзсан, сайн дурын, тэдэнд зөвлөсөн 

байдлаар зохицуулсан улс байна. Тухайлбал, Финляндын СБХ-д СӨБ эзэмших эсэхийг 

эцэг/эх шийдэх, гэхдээ сургуульд орохоос өмнө дор хаяж нэг жил СӨБ-д хамрагдсан байх 

заалтууд байна.  

- БНСУ-ын  СӨБ-ын хуулиар энэ түвшний боловсролын байгууллага нь хүүхдийн нас, насанд 

нь тохирсон агуулга, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зохицуулалт байна. Бусад улсын тухайд СӨБ-

ын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хуулиар заасан байгууллагаас баталсан эрх зүйн актаар 

зохицуулдаг байна. Тухайлбал, Сингапурын БЯ болон Бага насны хүүхдийн хөгжлийн 

Агентлагаас “Хүүхэд асрах төвүүдэд зориулсан бага насны хөгжлийн хүрээ” (2 сараас 6 нас 

хүртэл) баримт бичгийг боловсруулжээ. 

Сонгосон улсуудын Дээд боловсролын хуульд сургалт, судалгаатай холбоотой заалтууд байна. 

Тухайлбал, Швед улсын БХ-иар дээд боловсролын сургалт (course), сургалтын хөтөлбөрийг 

(study programmes)-ийг 3 циклтэй байхаар зааж, оюутны хөгжилд оруулах хувь нэмрийг 

тодорхойлжээ. 

Хүснэгт 2. Швед улсын ДБХ-иас (зүйл 8, 9, 9а) 

Цикл Хөгжүүлэх ур чадвар  

Эхний цикл - бие даасан, шүүмжлэлийн үнэлгээ хийх  

- асуудлыг бие даан тодорхойлох, шийдвэрлэх  

- ажлын байр болон амьдралын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх бэлэн байдал 
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- эрдэм шинжилгээний түвшинд мэдээлэл цуглуулах, тайлбарлах, 

- мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, болон 

- мэдлэгээ бусдад, тэр дундаа энэ чиглэлээр мэдлэггүй хүмүүст хүргэх 

Хоёр дахь 

цикл 

- оюутнуудын мэдлэг чадвараа нэгтгэх, бие даан ашиглах чадварыг 

цаашид хөгжүүлэх, 

- нарийн төвөгтэй үзэгдэл, асуудал, нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх чадварыг 

хөгжүүлэх 

- бие даасан байдлыг шаарддаг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эсвэл судалгаа, 

боловсруулалтын ажилд оюутнуудын чадавхийг хөгжүүлэх 

Гурав дахь 

цикл 

Гурав дахь удаагийн сургалт, сургалтын хөтөлбөр нь бие даасан судалгаа 

хийх шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлнэ. 

Монгол Улсын боловсролын хуулиудад боловсролын агуулгатай холбоотой дараах зохицуулалт 

байна.  

- СӨБХ, БДБХ-д “ ....боловсролын агуулга нь дараах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ” гээд 

ерөнхий боловсролын түвшин бүрээр 4-8 зорилт заасан байна.  

- БДБХ-д агуулгатай холбоотой “ерөнхий боловсролын стандартаас давсан агуулга бүхий 

сургалтыг гүнзгийрүүлсэн сургалт гэнэ.” гэсэн заалт байна.  

- Дээд болон мэргэжлийн боловсролын агуулгыг мөн л зорилт хэлбэрээр заасан байх бөгөөд 

“дээд боловсролын агуулга нь нэгдмэл байна” гэжээ. 

Монгол Улсын боловсролын багц хуульд агуулгатай холбоотой “Боловсролын агуулга 

(БХ.3.1.3, БДБХ.4-6), стандартын агуулга (БДБХ.14.4), сургалтын агуулга (БХ.16.5.1, 

БДБХ.20.2.10, МБСХ.1.1, СӨБХ.5.1), хөтөлбөрийн агуулга (БХ.8.2)” гэх мэтээр олон янзын үг 

хэллэгийг ашигласан байна.  

3.2. Сургалтын хөтөлбөрийн зохицуулалт 

Сонгон судалсан  улсуудын боловсролын хууль тогтоомжоор сургалтын хөтөлбөрийн тухайд 

хоёр чиглэлээр зохицуулсан байна гэж үзэхээр байна. Эхний чиглэл нь боловсролын 

(сургалтын) хөтөлбөрийг хуулиар болон хуулиар эрх олгосон байгууллагын шийдвэрээр 

тогтоосон агуулга (судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээ)-ын дагуу ихэнхдээ хуулиар эрх 

олгосон байгууллага боловсруулж баталдаг байна. Тухайлбал, Финлянд, Швед зэрэг улс 

судлагдахуун болон судлагдахууныг хүрээг хуулиар тогтоогоод, сургалтын хөтөлбөрийг 

хуулиар эрх олгосон байгууллага, этгээд баталдаг бол БНСУ, Канадын хувьд судлагдахуун 

болон судлагдахууны хүрээг тогтоох, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахтай холбоотой эрх 

мэдэл Боловсролын сайдад байна. БНСУ-ын БДБХ-д “Сургууль нь сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ёстой. Боловсролын сайд нь хуулийн ... заалтын дагуу сургалтын хөтөлбөрийн 

стандарт, агуулгатай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэгч нь Боловсролын 

сайдын тодорхойлсон сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон 

стандарт, агуулгыг тогтоож болно.” гэж заажээ. Канадын БЯ нь цэцэрлэгийн боловсролоос 12-

р анги төгсөх хүртэлх хөтөлбөрийн цаг үеийн шаардлагыг хангасан, нийцтэй, хүүхдийн хөгжилд 

тохирсон байлгах үүднээс хөтөлбөрийн шинжилгээний цикл (curriculum review cycle) 

боловсруулсан байна. 

Хоёр дахь чиглэлд ОХУ-ын зохицуулалтыг хамруулж болохоор байна. ОХУ-ын БХ-д зааснаар 

боловсролын хөтөлбөрүүд нь боловсролын агуулгыг тодорхойлно. Харин боловсролын 

хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх нөхцөл, хүрэх үр дүн зэргийг мөн хуулийн §2-11-2-т 

заасан Холбооны улсын боловсролын стандартаар заадаг байна. Тухайлбал, дээрх заалтад 

Холбооны улсын боловсролын стандарт нь дараах шаардлагыг хангасан байна гэжээ: 

- Боловсролын үндсэн (основная) хөтөлбөрийн бүтэц .... түүний хамрах хүрээ; 

- Боловсон хүчин, санхүү, материал, техникийн болон бусад нөхцөлийг багтаасан 

боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл; 

- Боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэлт, хүрэх үр дүн.  

Мөн хуульд дараах сургалтын хөтөлбөрүүд байхаар заасан байна. Үүнд: 
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- Боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүд нь: ерөнхий боловсролын хөтөлбөрүүд - сургуулийн 

өмнөх боловсролын, ерөнхий анхан шатны боловсролын, ерөнхий суурь боловсролын, 

ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрүүд;  

- Нэмэлт боловсролын хөтөлбөрт дараах зүйлс орно: ерөнхий боловсролын нэмэлт 

хөтөлбөрүүд - ерөнхий хөгжлийн нэмэлт хөтөлбөрүүд, мэргэжлийн өмнөх нэмэлт 

хөтөлбөрүүд; 

Дээд боловсролын түвшинд зарим улс тухайлбал,  

- БНСУ: “Их дээд сургуулиуд өөрийн сургуулийн зохицуулалтын дагуу сургалтын 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхээр заасан. Харин “дотоод, гадаадын их дээд сургуулиудтай 

хамтран хэрэгжүүлсэн аливаа сургалтын хөтөлбөрийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоох”-

оор зохицуулсан.  

- ОХУ: Дээд боловсролд бакалаврын хөтөлбөр, тусгай хөтөлбөрүүд, шинжлэх ухаан, сурган 

хүмүүжүүлэх чиглэлийн төгсөлтийн дараах хөтөлбөрүүд, резиденсийн хөтөлбөр, дадлагын 

хөтөлбөрүүд байхаар заасан. 

- Швед: ДБХ-д “Дээд боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь судалгаа, дамжаа ба 

сургалтын хөтөлбөр хооронд нягт уялдаатай байхаар зохион байгуулагдана.” гэж заасан. 

Үүний зэрэгцээ судалгаанд дараах ерөнхий зарчмыг баримтлахаар тогтоосон.  

- судалгааны асуудлыг чөлөөтэй сонгож болно, 

- судалгааны арга зүйг чөлөөтэй боловсруулж болох бөгөөд 

- судалгааны үр дүнг чөлөөтэй нийтэлж болно. 

- Финлянд: Дээд боловсролын хөтөлбөр, их сургууль тус бүрээс олгох мэргэжлийн чиглэл, 

хөтөлбөрийг тухайн сургуулийн санал болгосны дагуу БЯ-ны тушаалаар батлахаар 

зохицуулсан.  

Монгол Улсын боловсролын багц хуульд боловсролын агуулгатай холбоотой дараах 

зохицуулалт байна.  

- Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг өмчийн 

бүх хэлбэрийн боловсролын сургалтын байгууллага дагаж мөрдөнө. 

- “...боловсролын цөм хөтөлбөрийг боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага 

боловсруулж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянан 

батална.” Ерөнхий боловсролын сургуульд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага боловсруулж, боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянаж, батална. 

- Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын хугацааг багц цагийг гүйцээн судлахтай холбон 

зохицуулсан.  

- Монгол улсын боловсролын багц хуульд боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөртэй 

холбоотой нэр томьёог дараах байдлаар олон янзаар хэрэглэжээ. Тухайлбал, “боловсролын 

цөм хөтөлбөр (БХ. 1.4., 11.5), сургалтын цөм хөтөлбөр (БХ. 3.1.18.), 8.2.сургалтын дүйцсэн 

хөтөлбөр (БХ. 8.2), 10.3.Боловсролын хөтөлбөр (БХ. 10.3.), 26.1.сургалтын хөтөлбөр (БХ. 

26.18, БДБХ.14.11.), 8.4.хөтөлбөр (ДБХ. 8.4)”.  

3.3. Боловсролын болон сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалт 

Улс орнууд боловсролын болон сурагчийн үнэлгээг боловсролын хуулиар ялган зохицуулсан 

байна. Боловсролын үнэлгээтэй холбоотой боловсролын үнэлгээний зорилгыг “боловсролын 

хөгжлийг дэмжих, суралцах нөхцөлийг сайжруулах, БХ-ийн зорилго хэрэгжиж байгааг 

баталгаажуулахад оршино гэж заасан байхын зэрэгцээ боловсролын байгууллага нь олгосон 

боловсрол, түүний үр нөлөөг үнэлнэ. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд оролцоно (Финлянд)” гэсэн 

зохицуулалт байна.  

Харин сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой дараах зохицуулалт байна. Үүнд: 

- Сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг (Швед: Боловсролын 

салбарын бүх түншүүд, үүнд сайд, яам, зөвлөл зэрэг нь сурагчдын амжилт, сайн сайхан 

байдлыг дээшлүүлэх, сурагчийн амжилтын зөрүүг арилгах, мужийн санхүүжүүлсэн 

боловсролын тогтолцоонд итгэх итгэлийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Зөвлөл (Board): 
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Суралцагчийн сурлагын амжилт, сайн сайхан байдлыг дэмжих, анхаарах үүрэгтэй. 

Финлянд: БЯ хараат бус Боловсролын үнэлгээний зөвлөлтэй (БҮЗ) байна. БҮЗ: хууль заасан 

судлагдахууны сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ мониторинг хийнэ. Үнэлгээний гол 

дүгнэлтийг нийтлэх болно.) заасан байна. 

- Сурагчийн үнэлгээний зорилгыг заасан. Тухайлбал, Финлянд “Сурагчдын үнэлгээний 

зорилго нь сурагчдын суралцах чадварыг дээшлүүлэх, өөрийгөө үнэлэх чадварыг 

хөгжүүлэхэд оршино.” гэж заажээ.  

- Сурагчийг “A, B, C, D, E, F үнэлгээгээр үнэлнэ. Хамгийн өндөр үнэлгээг А, хамгийн бага 

үнэлгээг Е-ээр үнэлнэ. Зөвшөөрөгдөөгүй үр дүнгийн зэрэглэлийг F гэж тэмдэглэнэ.” гэх 

мэт тодорхой заасан улс Швед байна. 

Боловсролын болон сурагчийн үнэлгээний талаар хуулиар эрх олгосон байгууллага тусгайлан 

журам батлах зохицуулалт нийтлэг байна. Тухайбал, Швед “Засгийн газар, Засгийн газраас 

томилсон байгууллага нь мэдлэгийн шаардлагын талаар журам гаргадаг” бол Финляндад 

“Үнэлгээ, түүний хөгжлийн талаарх бодлого, төлөвлөлтийг Засгийн газрын тогтоолоор батлана. 

Сурагчийн чадварын түвшин, ахиц дэвшлийг БҮЗ-ийн тогтоол, дүрэм журмаар зохицуулна” 

гэжээ. БНСУ-ын хувьд боловсролын байгууллага үнэлгээ хийх бөгөөд Сургалтын хөтөлбөр, 

үнэлгээний хүрээлэнтэй. 

Бага боловсролын хувьд “ТХБ-д хамрагдаж буй бүх сурагчаас эхлээд бүх сурагч үнэлэгдэх 

ёстой, хүүхдийн хөгжлийн талаар тасралтгүй хэлэлцүүлэг явуулна” гэх зэрэг зохицуулалт 

байна. 

Дээд боловсролын тухайд чанарын батагаажуулалтыг эрх олгосон байгууллага хийнэ. 

Хөтөлбөрийн III циклийн баталгаажуулалтыг сургууль хийхгүй (Швед). ИДС өөрсдийн сургалт, 

судалгаа, болон үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлнэ. Мөн тэдний үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Их, дээд сургуулиуд нь үнэлгээний үр дүнг нээлттэй байлгах 

ёстой (Финлянд). 

Монгол улсын хувьд дараах зохицуулалт байна. Үүнд: 

- Бага/дунд: Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг багшийн үнэлгээ, сургуулийн 

шалгалтын болон хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагын дүнгээр тодорхойлно. 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн боловсролын үнэлгээний журмыг боловсролын 

асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

- багшийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанар, үр дүнд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

ажлыг арга зүйн удирдамжаар хангах; 

- Дээд: ..... боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон 

журмын дагуу үнэлж, дүгнэнэ. Боловсролын магадлан итгэмжлэл нь боловсролын 

сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанарт 

хараат бус үнэлгээ хийж, ахиц дэвшлийг дэмжин, мэргэжлийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөх 

ажиллагаа мөн. 

- Нэр томьёо олон янз: “боловсролын агуулгын стандарт”, “боловсролын стандарт” 

3.4. Сургалтын төлөвлөгөө, хугацаатай холбоотой зохицуулалт 

Сурагчийн судлах цаг, хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацаа, хичээллэх өдөр, амралтын 

хугацаа зэргийг боловсролын хууль тогтоомжоор зохицуулж байна. Хичээлийн жилийн эхлэх, 

дуусах, үргэлжлэх хугацааг ихэнхдээ хуулиар, харин хичээллэх өдрийн тоо болон сургалтын 

төлөвлөгөөг  хуулиар эрх олгосон байгууллага этгээд тогтоодог байна. Тухайлбал,  

- БНСУ: Хичээлийн жил 3-р сарын 1-ээс эхэлж жилийн дараа 2-р сарын эцэс хүртэл 

үргэлжилнэ. (хуулиар), Цэцэрлэгийн хичээлийн өдөр 180 ба түүнээс дээш өдөр байна 

(Ерөнхийлөгчийн зарлигаар) 

- Швед: Бага сургуулийн сурагч бүр дор хаяж 6 890 цаг хичээллэнэ. (.......) 

- Финлянд: Суурь боловсролын хичээлийн жил 8 сарын 1-нээс 7 сарын 31 хүртэл байна. 

Хичээлийн жилд 190 өдөр хичээллэнэ. .... сургалтын хөтөлбөрийн зорилтыг хангаж 

чадаагүй тохиолдолд дээд тал нь 6 өдөр нэмж болно. (хуулиар) Засгийн газар сургалтын 

төлөвлөгөөг батална (сурагчдад зөвөлгөө өгөх цагийг багтаасан) 
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Дээд боловсролын сургалтын төлөвлөгөө болон сургалтын хугацаатай холбоотой дараах 

зохицуулалт байна.  

- БНСУ: Хичээлийн жил, хичээллэх болон амралтын өдрийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 

тогтоосон хүрээнд сургуулийн дүрэм журмаар тогтооно. Үүнд мөн хичээлийн цаг, зээлийн 

систем, кредит цаг зэргийн зохицуулалт хамаардаг байна. Мөн дээд боловсрол эзэмших 

хугацааг түвшин бүрт тогтоосон байна. Тухайлбал, 

- Бакалаврын зэрэг олгох сургалт: Дөрвөөс зургаан жил хүртэлх хугацаа: Сургалтын 

хугацааг зургаан жил болгох тохиолдол Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоогдсон байх; 

- Бакалавр, магистрын зэрэгтэй хосолсон сургалт: Зургаан жилээс доошгүй хугацаа: 

Оруулсан хугацаа нь бакалавр, магистрын зэрэг олгох сургалтын хугацаатай тэнцүү 

байх ёстой; 

- Магистр, докторын зэргийн сургалт: Хоёр жилээс доошгүй хугацаагаар; 

- Магистр, докторын хосолсон сургалт: Дөрвөн жилээс багагүй байхаар заасан, 

Сургуулийн жилийн хугацаа нь магистр, докторын сургалтад хамрагдах нийт 

хугацаанаас бага байж болохгүй. 

- Финлянд: Мөн БНСУ-тай адил дээд боловсрол эзэмших хугацааг “Бакалаврын сургалтын 

норматив хугацаа: 3-3.5 хичээлийн жил”  

Монгол Улсын хувьд сонгосон улсуудын адилаар хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацаа, 

амралтын хугацаа зэргийг боловсролын хууль болон хуулиар эрх олгосон байгууллагын 

шийдвэрээр зохицуулж байна. Тухайлбал, бага дунд боловсролын хичээлийн жилийн үргэлжлэх 

хугацааг хуулиар, СӨБ-д боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

харин дээд боловсролд тухайн сургалтын байгууллага өөрөө тогтоохоор хуульд заасан байна.  

Сургалтын төлөвлөгөөг мөн хуулиар эрх олгосны дагуу боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага баталдаг бөгөөд үүнд судлагдахуун бүрийн судлах цагийг тусгаж 

байна. Хичээллэх өдөр болон сурагчдын амралтыг долоо хоногоор боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталдаг. 

3.5. Боловсрол/сургалтын хэлний талаарх зохицуулалт 

Судалгаанд сонгосон улсуудаас ОХУ, Финлянд, Швед зэрэг улсууд боловсрол/сургалтын 

хэлний талаар тодорхой зохицуулалтыг хуульдаа тусгажээ.  

ОХУ-ын БХ-ийн 2.14 “Боловсролын хэл – Язык образование” хэсэгт дараах гол зохицуулалтыг 

тусгасан байна. 

- Боловсролыг ОХУ-ын төрийн хэлээр баталгаатай олгохоос гадна боловсролын тогтолцооны 

боломжийн хүрээнд сургалт, хүмүүжлийн хэлийг сонгож болно. 

- Боловсролын үйл ажиллагааг ОХУ-ын төрийн хэлээр явуулна. 

- ОХУ-ын бүгд найрамдах улсын төрийн хэлийг заах, сургах ажлыг ОХУ-ын бүгд найрамдах 

улсын хууль тогтоомжийн дагуу нэвтрүүлж болно. Энэ нь ОХУ-ын албан ёсны хэлийг заах, 

сурахад саад учруулах ёсгүй. 

- ... зарим боловсролын хөтөлбөрт заасны дагуу боловсролыг гадаад хэлээр авах боломжтой. 

- СӨБ-ын шатанд хүүхдүүдийн эцэг эхийн (хууль ёсны төлөөлөгчдийн) хүсэлтээр 

боловсрол/сургалтын хэлийг сонгож болно. 

Финлянд улсын СБХ-ийн боловсролын агуулга (sec11) хэсэгт сургалтын хэл, сурагчдын эх 

хэлний талаарх заалтуудтай мөн сургалтын хөтөлбөр (sec15) хэсэгт нэр бүхий хэлээр сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан байхыг заадаг. Сурагчийн эх хэл, дохионы хэл дээр 

сургалт явуулах заалттай.  

Швед улсын БХ-д (13 дугаар бүлэг) “Саами сургууль”-ийн зохицуулалтыг тусгасан. Уг хуулиар 

энэхүү сургууль нь 6 жилийн сургалттай. Мөн хуулийн холбогдох бүлэг бүрт “Үндэстний 

цөөнхийн аль нэгэнд харьяалагддаг сурагчид эх хэлнийх нь боловсролыг олгох ёстой”-г заасан. 

Тухайлбал, “10 дугаар бүлэг. Бага сургууль” бүлэгт “Швед хэлээс өөр эх хэлтэй асран 

хамгаалагчтай сурагчдад энэ хэл дээр эх хэлний сургалтыг явуулна” гэжээ. Дээрх 2 улс мөн дээд 

боловсролын сургалтын болон шалгалтын хэлний талаар зохицуулалттай байна. 



43 

4. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдлын хүрээнд танилцуулснаар энэхүү илтгэлээр зөвхөн 

“Боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан 

боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө/цагтай холбоотой эрх зүйн 

зохицуулалтыг авч үзэж, дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсрууллаа.  

Шинжилгээг үндэслэн дараах нийтлэг зохицуулалт байна гэж үзэхээр байна. Үүнд: 

- Аль ч улс боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө болон 

сурагчийн судлах цаг, хугацаатай холбоотой зохицуулалтыг хийсэн байна. 

- Олонх улс боловсролын агуулга буюу судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээг хуулиар 

тогтоосон байдаг бол ОХУ агуулгад тавих шаардлагыг хуульчилсан байна. Харин Монгол 

Улс боловсролын агуулгыг зорилт хэлбэрээр заасан байх ба “Боловсролын агуулга, 

стандартын агуулга, сургалтын агуулга, хөтөлбөрийн агуулга” гэх мэтээр үг хэллэгийг 

ашигласан байна. 

- Сонгосон бүх улсын хувьд сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөг хуулиар эрх 

олгосон байгууллага боловсруулж батлах зохицуулалттай нь Монгол Улсын 

зохицуулалттай адил байна. Зарим улс сурагчийн судлах цаг, хичээллэх хугацааг хуулиар 

тогтоосон байна. 

- Сонгосон улсуудын хуулийн зохицуулалтаас харахад СӨБ-ын сургалт, үйл ажиллагаа, 

агуулга, хөтөлбөртэй холбоотой дараах онцлог байна. Үүнд: 

- Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн салбарын оролцоотой зохицуулалт хийдэг.  

- СӨБ-ын зохицуулалт нь эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзсан, сайн дурын, тэдэнд зөвлөсөн 

байдлаар зохицуулсан улс байна.   

- Дээд боловсролын хуулиудад боловсролын агуулгыг сургалт/судалгаа байхаар заасан 

байна. 

- Ихэнх улс боловсролын болон сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалтыг ялгаж 

заасан байх ба боловсролын болон сурагчийн үнэлгээний талаар хуулиар эрх олгосон 

байгууллага тусгайлан журам батлах зохицуулалт нийтлэг байна.  

- ОХУ, Финлянд, Швед зэрэг улсууд боловсрол/сургалтын хэлний талаар тодорхой 

зохицуулалтыг хийсэн байна.  

Зөвлөмж  

Сургуулийн өмнөх боловсролын зохицуулалтын хүрээнд:  

- Бага насны хүүхдийн боловсрол, хөгжилтэй холбоотой нийгмийн хамгаалал болон эрүүл 

мэндийн байгууллагын оролцоог хуульд тусгайлан заах, тухайлбал, аюулгүй байдал, 

сургалтын бус үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбарын оролцоог заах 

боломжтой. 

- Эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзан жилд СӨБ-д хамрагдах өдөр, цагийг тогтоох боломжтой.  

- Харин сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангах үүднээс сургуульд элсэхээс 1 жилийн өмнө 

заавал СӨБ-д хамрагдсан байхыг хуульчлах боломжтой. 

 Бага, дунд боловсролын зохицуулалтын хүрээнд:  

- Хуульд боловсролын агуулгыг зорилт байдлаар заасныг эргэн харах хэрэгтэй. 

- Судлагдахуун болон судлагдахууныг хүрээг хуулиар болон хуулиар эрх олгосон 

байгууллага, этгээд тогтоох заалт оруулах боломжтой. 

- Судлагдахууныг сонгон судлах заалтыг ялангуяа, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хуульд 

тусгах хэрэгцээ байгааг анхаарахыг зөвлөж байна. 

- Хуульд “боловсролын агуулга” гэсэн нэр томьёог хэрэглэхийг санал болгож байна. 

- Нэр томьёог нэг мөр болгох шаардлагатай. 

- Хуульд “сургалтын хөтөлбөр” гэсэн нэр томьёог хэрэглэхийг санал болгож байна. 

- Сурагчийн судлах судлагдахуун, тэдгээрийн цаг зэргийг сургалтын төлөвлөгөөгөөр 

зохицуулж байгааг эргэн харах шаардлагатай. Эдгээрийг хуулиар зохицуулж байгаа 

туршлагыг нутагшуулах боломжтой. (Зөвлөмж 12.6.3.) 
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- Наад зах нь сурагчийн судлах цаг эсвэл хичээллэх өдрийн тоог хуулиар тогтоох (энэ нь 

боловсролын чанартай холбоотой тул) шаардлагатай. 

- Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний талаарх хуулийн зохицуулалтын хувьд сонгосон 

улсуудын зохицуулалттай адил, эрх олгосон байгууллага боловсруулж баталгаажуулж 

байна. Хэрэгжилтийг хангах нь чухал юм. 

- Үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалтыг бие даасан бүлэг болгон зохицуулах шаардлагатай. 

- Боловсролын болон суралцагчийн үнэлгээг ялгаж тодорхойлох, үнэлгээний зорилгыг 

тодорхой заах нь зүйтэй. 

- Үнэлгээ, чанарын баталгаажуулалтыг боловсролын бүх түвшин болон арга хэлбэрийг 

харгалзалгүйгээр хөндлөнгөөс болон тухайн байгууллагаас хийх заалт оруулах, үнэлгээ 

хийх хөндлөнгийн байгууллагад тавих шаардлага хэн, хэрхэн тогтоохыг хуулиар заах 

боломжтой. 

- Хуульд “сурагчийн үнэлгээ-student assessment”, “боловсролын үнэлгээ-educational 

evaluation” гэсэн нэр томьёог нэг мөр хэрэглэх боломжтой. 

- Боловсролын багц хуулиуд дахь стандартын талаарх заалтыг эргэн харах шаардлагатай 

бөгөөд үүний тулд боловсролыг хэрхэн стандартчилах талаар боловсрол судлаачидтай 

зөвлөлдөх, мөн боловсролыг стандартчилж буй олон улсын туршлага, сургамжийг дахин 

судлахыг зөвлөх байна.   

- Боловсролын (сургалтын) хэл болон хэл/соёлын ялгаатай (тусгай) хэрэгцээт суралцагчийн 

боловсрол/сургалтын хэлтэй холбоотой зохицуулалтыг хуульд тусгах хэрэгцээ байна.  

- Үндэсний цөөнхийн хүүхэд бага боловсролыг эх хэлээрээ эзэмшиж байгааг хуульчлах мөн 

эх хэлний хичээл судлах боломжийг нээсэн зохицуулалт шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ 

Швед зэрэг улсын БХ-д буй хязгаарлалтуудаас туршлага авч зохицуулах боломж байна. 

Дээд боловсролын зохицуулалтын хүрээнд: 

- Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах түвшний 

боловсролыг эзэмшсэн байхыг тодорхой заах боломжтой (тухайлбал, ямар түвшний 

боловсрол эзэмшсэн байх, судалгаа хийх чадвар г.м). 

- Дээд боловсролын түвшин бүрт суралцах наад захын хугацааг тодорхой заах, шаардлагатай. 

- Тэргүүлэх салбарын мэргэжилтэн тухайлбал багш бэлтгэж буй бакалаврын боловсролын 

хугацааг тусгайлан зааж буй зохицуулалтыг нутагшуулах боломжтой. 

ЭХ СУРВАЛЖ 

Монгол 

- https://www.legalinfo.mn/ 

Солонгос 

- https://uil.unesco.org/document/republic-korea-lifelong-education-act-2009-issued-2009 

- http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pageIndex=82 

- https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws/south-korea-

special-education-promotion-law/ 

- http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/Teacher_Policies_in_Korea1.pdf 

- https://bangkok.unesco.org/content/new-education-policies-and-practices-south-korea 

Швед 

- https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800 

- https://www.uhr.se/en/start/laws-and-regulations/Laws-and-regulations/The-Swedish-Higher-

Education-Act/ 

Финлянд 

- https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2009/en20090558.pdfhttp://ncee.org/2017/01/finland-

basic-education-act-1998/ 

- https://minedu.fi/en/legislation-general-education 

- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-early-childhood-

education-and-care-21_en 
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Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн Хичээл, Сургалтын  Үр Дүн 

Үнэлэх Шалгуур 

Л.Ганбат1, Х.Оюунбилэг2
 

1Боловсролын үнэлгээний төв, Шалгалт судалгааны болон үнэлгээ хөгжүүлэлтийн хэлтэс 

ganbat@eec.mn, oyunbileg@eec.mn 

Хураангуй: Үнэлгээний шалгуур нь ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үр дүнг бодитоор 

тодорхойлох гол хэрэгсэл юм. Хичээл, сургалтын үр дүнг бодитой үнэлэх нь нэг талаас суралцагчийн 

эзэмшсэн мэдлэг, чадварын түвшин тодорхойлох замаар тэдний юу сурч байгаа, юу сурсан, ямар дэмжлэг 

шаардлагатайг илрүүлэх чухал ач холбогдолтой үйл явц байна. Нөгөө талаас багш өөрийн багшлах үйл 

ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт хийж арга зүйгээ сайжруулах хэрэгцээгээ олж харна. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журамд хичээл 

сургалтын үр дүнг шалгуурт суурилсан үнэлгээгээр үнэлнэ гэж заасан. Шалгуурт суурилсан үнэлгээний 

хэлбэрээр хэмжихэд үнэлгээний шалгуур шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, олон улсын чиг хандлагад нийцсэн, 

шууд хэрэглэх боломжтой тодорхой байх шаардлагатай. Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүллээр 

үнэлгээний шалгуурын өнөөгийн болон цаашдын нөхцөл байдлын талаар танилцуулах болно. 

Түлхүүр үг: үнэлгээний шалгуур 

mailto:ganbat@eec.mn
mailto:oyunbileg@eec.mn
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Дээд Боловсролын Байгууллагын Удирдлагын Манлайлал 

Байгууллагын Соёлд Нөлөөлөх нь 

Төрийн, Төрийн Бус Өмчийн Их Сургуулийн Жишээн дээр 

Т.Төмөр 

Этүгэн Их Сургууль, Эдийн засаг, менежментийн тэнхим 
tumur.t@etugen.edu.mn 

Хураангуй: Уг судалгаа нь дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 

байгууллагын соёлд хэрхэн нөлөөлж байгаа, хоорондын хамаарлыг тодорхойлох зорилготой болно. 

Судалгааны өгөгдлийг SPSS 22.0, Excel программуудыг ашиглан боловсруулалт хийж, үр дүнг нэгтгэн 

гаргасан. Өгөгдлийг боловсруулахдаа тайлбарлах, дүгнэх статистикийн аргыг ашигласан. Дээд 

боловсролын байгууллагын соёлыг хэмжихдээ Cooke & Lafferty (1983) нарын боловсруулсан “Байгууллагын 

соёлыг үнэлэх” (OCI:Organizational Culture Inventory) аргачлал, удирдлагын манлайллын арга барилыг 

хэмжихийн тулд Bass & Avolio (2000) нарын “Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” (MLQ: Multifactor 

leadership questionnaire) аргачлалыг хэрэглэсэн. Дээд боловсролын байгууллагын соёлыг бүтээлч, түрэмгий, 

хүлцэнгүй гэсэн соёлын хэлбэрт ангилан авч үзсэн. Судалгааны үр дүнг нэгтгэвэл, дээд боловсролын 

байгууллагад байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр харьцангуй өндөр тогтсон байна. Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын манлайллын ур чадварыг тодорхойлвол, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар 75 хувь, ажилтан 

нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар 80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар 68 хувь, 

сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар 72 хувьтай байгаа бол дээд боловсролын 

байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлах ур чадвар 74 хувьтай гарсан байна. Мөн дээд 

боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлтой 

хүчтэй хамааралтай байсан бол түрэмгий, хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай болох нь ажиглагдсан. 

Түлхүүр үг: үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл (байгууллагын бүтээлч соёлын 

хэлбэр, түрэмгий соёлын хэлбэр, хүлцэнгүй соёлын хэлбэр) 

1. УДИРТГАЛ 

Өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэл эрхлэх, өндөр технологи, инноваци шингэсэн шинэ бүтээл, 

хөгжлийг бий болгох мэргэжилтэн, хүний нөөцийг боловсролын хөгжил, тэр тусмаа их, дээд 

сургуулийн байгууллага, түүнд ажиллаж буй удирдлага, ажилтан нарын мэдлэг чадавхаар 

бүтээнэ. Үүнийг хангах нэгэн эх үүсвэр нь дээд боловсрол, түүнийг олгож байгаа удирдлага, 

ажилтан нарыг чадваржуулан хөгжүүлэх асуудал дээд боловсролын салбарын өмнө тулгамдаад  

байна. 

Засгийн газраас дээд боловсролын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх тал дээр багагүй 

ажлыг хийж байгаа боловч манай улсын дээд боловсролын чанар, өрсөлдөх чадварыг олон 

улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэхийн тулд хийх ажил их байгааг их сургуулийн олон улсад  

өрсөлдөх чадвар, дээд боловсролын чанарын өнөөгийн байдал нотлон харуулж байна. 

Олон улсын өрсөлдөх чадварын 2017-2018 оны тайланд манай улс дээд боловсрол, сургалтаар 

137 орноос 65 дугаар байр, боловсролын чанараар 116 дугаар байр, инновацийн чадавхаар 62 

дугаар байрт тус тус эрэмблэгдсэн [1] бол 2018-2019 оны байдлаар 144 орноос ур чадвараар 89 

дүгээр байр, инновацийн чадавхаар 99 дүгээр байрт жагссан байна [2]. Энэ нь дээд боловсролын 

байгууллагын чанар сул байгааг илэрхийлж байна. Иймд дээд боловсролын байгууллагын 

удирдлага нь өөрчлөгдөн хувьсаж буй цаг үеийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн их сургуулийн 

алсын харааг тодорхойлж, өөрчлөлт, шинэчлэлийг удирдан манлайлж, байгууллагын хүчирхэг 

бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх хэрэгцээ байна. 

Байгууллагын соёл болон манлайлал нь хоорондоо холбоотой ойлголт юм. Schein (1985)-н 

тодорхойлсноор “Манлайлал, байгууллагын соёл нь нэг зоосны хоёр тал бөгөөд манлайллын 

өвөрмөц, чухал үүрэг байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, соёлын хөгжилд нөлөөлдөг” [3] гэжээ. 

Манай орны хувьд боловсролын байгууллага, удирдлагын зарим асуудлаар [4, 5, 6, 7, 8] 

mailto:tumur.t@etugen.edu.mn


47 

хийсэн судалгаа байдаг ч дээд боловсролын салбар дахь удирдлагын манлайлал, байгууллагын 

соёлын харилцан хамаарлын талаар хийсэн судалгаа хангалтгүй байна. Иймд дээд боловсролын 

байгууллагын удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл тэдгээрийн харилцан хамаарлыг 

судлах хэрэгцээ байгааг харуулж байна. 

Энэ судалгааны зорилго нь Америкийн улс төр судлаач Burns-н (1978) дэвшүүлсэн Үр дүнд 

чиглэсэн удирдлагын манлайлал (Transformational leadership)-ын үзэл баримтлал нь 

байгууллагын соёлын хэлбэр болох бүтээлч соёл (Constructive culture), түрэмгий соёл 

(Aggressive/Defensive culture), хүлцэнгүй соёл (Passive/Defensive culture)1-д хэрхэн нөлөөлж 

байгаа, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход оршино. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1. Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (transformational leadership) 

Монгол хэл дээр “Transformational leadership” - ыг Доктор В.Өлзийбаярын “Төрийн захиргааны 

удирдах ажилтны манлайллын өөрчлөлт” (2010) докторын зэрэг горилсон бүтээл, Доктор 

Д.Ганбаатар, Я.Шуурав, Д.Сэржамц нарын “Менежмент” (2017) бүтээлд “Өөрчлөгч манлайлал” 

гэх нэр томьёогоор хэрэглэсэн бол Доктор Ш.Батсүх, Р.Бадралмаа нарын “Үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлд байгууллагын соёл, удирдлагын манлайллын нөлөө” (2013) судалгааны тайланд “Үр 

дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал” гэх нэр томьёогоор ашигласан байна. 

Тус судалгааны онолын суурь үзэл баримтлал болж буй “Transformational leadership”-ыг 

судалгааны үзэл баримтлал, агуулгыг харгалзан “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал” 

хэмээх нэр томьёогоор хэрэглэсэн болно. 

Манлайллын онолын хайгуулын судалгааны үр дүнгээс үзэхэд, эхэн үеийн онол манлайлагчийг 

бусдаас ялгарсан зан чанар, шинж байдал нөлөөллийн тухай голлон судалсан бол дараа 

дараагийн онол нь нөхцөл байдал, мэдлэг, ур чадвар, харилцаа зэрэг дээр төвлөрөн судалсан 

байдаг. Шинэ манлайллын онолоос хамгийн нэрд гарсан нь 1978 онд Америкийн улс төр 

судлаач Burns (1978) дэвшүүлсэн “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (transformational 

leadership) ”- ын үзэл баримтлал юм. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь ажилтан нарын оролцоотойгоор байгууллагыг 

өөрчлөн шинэчлэх зорилго, алсын харааг тодорхойлох, манлайлагч нь ажилтан нарын зорилгын 

биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар итгэл үнэмшил, байгууллагадаа хандах хандлага, зан үйлд 

нөлөөлөх үйл явц [9, 10] юм. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын гол төлөөлөгчид болох Burns (1978), Bass (1990), 

Leithwood (1990) нар “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын арга барилтай манлайлагч нь 

дагалдагчдадаа алсын харааны үнэ цэн, гүйцэтгэлийн ач холбогдлыг ойлгуулах, тэд нарын дээд 

эрэмбийн хэрэгцээг нь өдөөх, хангах замаар идэвхжүүлэн нөлөөлдөг хүн” гэж тодорхойлсон 

байна. Ийм төрлийн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын гишүүдийн сайн дурын 

оролцоотойгоор бүтээлч сэтгэлгээг бий болгох, өөрсдийн ажлыг удирдан зохион байгуулах 

хариуцлага болон эрх мэдлийг шилжүүлэх, гишүүдийн оролцоотойгоор байгууллага, бүлэг, 

хувь хүний гүйцэтгэлийг биелүүлэхэд нөлөөлдөг. Эдгээр нөлөөллийн үр дүнд дагалдагчид нь 

манлайлагчийн талаарх ойлголт, удирдагчдаа итгэх итгэл, хүндэтгэлийг илүү мэдэрч, 

байгууллагын ашиг сонирхлыг өөрсдийн хувийн ашиг сонирхлоос дээгүүр тавихад хүргэдэг 

байна [10]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг дэлхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрч 

байна. Боловсролын шинэчлэлийн чиг хандлагыг өөрчлөлттэй илүү нийцүүлсэн манлайллын 

арга барил бол үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барил юм [11]. 

Leithwood & Jantzi (2000) нар “Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын 

өөрчлөлт шинэчлэлт, суралцах үйл явцыг дэмжих, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэхэд шууд 

 
1 Доктор Ш. Батсүх, Р. Бадралмаа нар (2013) “Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд байгууллагын соёл, удирдлагын 

манлайллын нөлөө” сэдэвт судалгааны тайланд энэ нэр томьёог ашигласан байна. 
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нөлөөлж байсан бол суралцагчдын суралцах орчинг бүрдүүлэх, багш нарыг хөгжүүлэх зэргээр 

суралцагчдын амжилтанд шууд бусаар нөлөөлдөг” гэж үзсэн байна [11]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллыг 1) Үлгэрлэн манлайлах нөлөө буюу харизматик 

(idealized influence or charisma), 2) Ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх 

(inspirational motivation), 3) Хүн бүрийг анхаарах (individual consideration), 4) Сэтгэлгээ, арга 

барилын өөрчлөлтийг дэмжих (intellectual stimulation) гэсэн дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгээр хуваан 

үздэг бөгөөд “4i” гэж нэрлэдэг байна [12]. 

Burns (1978), Bass (1990) нарын бүтээл дээр үндэслэн Leithwood (1994) нь боловсролын 

байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын загварыг боловсруулсан. Bass & 

Avolio (2000) нарын тодорхойлсон үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын бүрэлдэхүүн 

хэсэг болох “4i”-г ХХI зууны тулгамдсан асуудлыг даван туулахад сургуулийн удирдлагад 

хэрэгтэй үндсэн чиг үүрэг гэж тодорхойлжээ. Тухайлбал, 1) Боловсролын байгууллагын 

удирдлага нь ажилтан нарынхаа хэрэгцээ, шаардлагад анхаарлаа хандуулдаг байх хэрэгтэй (Хүн 

бүрийг анхаарах: individual consideration). 2) Үр дүнтэй удирдлага нь ажилтан нарыг оролцуулан 

асуудлыг шинэ арга замаар шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг (Сэтгэлгээ, арга барилын 

өөрчлөлтийг дэмжих: intellectual stimulation). 3) Удирдлага нь хүчтэй оролцоогоор дамжуулан 

багш, суралцагчдад өндөр хүлээлтийг үүсгэж чадахаар үр дүнтэй харилцааг бий болгох, 

урамшуулан идэвхжүүлдэг байна (Ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх: 

inspirational motivation). Эцэст нь удирдлага өөрийн зан үйл, амжилтаараа ажилтны зан үйлд 

нөлөөлдөг (Үлгэрлэн манлайлах нөлөө буюу харизматик: idealized influence or charisma) гэжээ 

[13]. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг хэмжихийн тулд Bass & Avolio (2000) 

нар “Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” (MLQ: Multifactor leadership questionnaire) 

аргачлалыг боловсруулсан [12]. 

“Манлайллын олон хүчин зүйлийн асуулга” аргачлалыг төрийн, бизнесийн [14, 15], 
боловсролын салбар [11, 16]-т өргөн ашиглаж байна. 

2.2. Их сургуулийн байгууллагын соёл 

Байгууллагын соёл гэдэг ойлголт нь удирдлага, зохион байгуулалтын онол арга зүйн хамгийн 

түгээмэл үзэл баримтлалын нэг бөгөөд соёлын талаарх онол их дэлгэрч байгаа нь байгууллагын 

соёл үнэхээр чухал болсон гэдгийг харуулж байна [17]. Байгууллагын соёл нь менежментийн 

амин чухал чиглэл болж хөгжиж байна [18]. 

Байгууллагын соёлын талаар олон жил судалгаа хийсэн эрдэмтэн Schein (1985) “Байгууллагын 

соёлыг байгууллагын гишүүдийн үнэт зүйлс, сэтгэлгээ, зан үйлийг удирдан чиглүүлэгч итгэл 

үнэмшил” гэжээ. 

Дотоодын эрдэмтэн, судлаачдын үзэл баримтлалыг авч үзвэл, байгууллагын соёл нь бүх 

гишүүдээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ёс суртахууны хэм хэмжээ болон үнэт зүйлсийн нийлбэр [19, 

20] гэж үзсэн бол зарим судлаачид “Байгууллагын соёл гэдэг нь бүх гишүүд нь хүлээн зөвшөөрч, 

хүндэтгэн үздэг суурь үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хэм хэмжээ, зан үйлийн систем” [21] гэж 

тодорхойлсон байна. 

Доктор Ш. Батсүх, Р. Бадралмаа (2013) нар “Байгууллагын соёл гэдэг нь ажилтан бүрийг эрхэм 

зорилгын дор нэгтгэх удирдлагын манлайлал, ажил үүрэг гүйцэтгэх хүмүүсийн үйлдэх хэмийн 

нийлэмж дээр суурилан үүсэх байгууллагын төлөвшил юм” гэжээ [17]. 

Байгууллагын гишүүдийн хуваалцсан үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хэм хэмжээ зэрэг нь их 

сургуулийн байгууллагын онцлог шинж юм. 

Firestone, Wilson (1985) болон Owens (2004)-н тодорхойлсноор “Сургуулийн байгууллагын соёл 

нь энгийн байгууллагын соёлоос ялгаатай соёлыг бүрдүүлж байдаг” гэж үзээд “Сургуулийн 

байгууллагын гишүүдийн хуваалцаж буй үнэт зүйлс, философи, итгэл үнэмшил, үзэл 

баримтлал, хүлээлт, хандлага, зан үйл, хэм хэмжээ зэрэг нь сургууль гэдэг байгууллагын 

зохион байгуулалтад хязгаарлагдмал байдлаар илэрдэг соёлын онцлог шинж” [22, 23]гэжээ. 

Сургуулийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гишүүдийн чухалчилж үздэг 
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итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, хүлээлт, философи, хэм хэмжээ, хандлага, үзэл баримтлал, гишүүд 

хоорондын харилцаа зэрэг цогц ойлголтыг сургуулийн байгууллагын соёл гэдэг байна [24, 25]. 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлыг Cooke & Lafferty (1983) нарын боловсруулсан 

“Байгууллагын соёлыг үнэлэх” (OCI:Organizational Culture Inventory) аргачлалыг ашиглан 

судлах боломжтой [26]. 

Robert A. Cooke-н тодорхойлсноор байгууллагын соёл нь хөгжил өөд тэмүүлэх байгууллагын 

гишүүдийн итгэл, гүйцэтгэх хэм хэмжээгээр тодорхойлогдоно гэж үзээд байгууллагын соёлыг 

үнэлэх (Оrganisational Сulture Inventory) аргачлалыг боловсруулсан. 

Судлаач энэхүү аргачлалаараа таван өөр салбарт 20 жилийн туршид 2 сая гаруй оролцогчдыг 

хамруулсан судалгаа хийж, байгууллагын соёлыг санхүүгийн өгөөж, зах зээлийн хувь хэмжээ, 

хүний нөөцийн хөгжил зэрэгтэй холбож хамаарлыг нь судлан нотолжээ. 

Байгууллагын соёлыг үнэлэх аргачлал (OCI: Organizational Culture Inventory) - ыг ашиглан 

гишүүдийн үйлдлийн хэм хэмжээг “Хүндээ төвлөрөх”, “Ажил үүрэгтээ төвлөрөх” гэсэн үндсэн 

хоёр хэмжээсээр тодорхойлдог байна. Эдгээр хоёр хэмжээс нь дээд эрэмбийн сэтгэл ханамжийн 

хэрэгцээг хангахад чиглэсэн зан үйл болон доод түвшний аюулгүй байдлын хэрэгцээг хангах, 

хадгалахад чиглэсэн зан үйл хоорондын хүлээлтээр хуваагддаг. Байгууллагад үйлчилж байгаа 

буюу тухайн байгууллагын тогтсон соёлыг бүтээлч, хүлцэнгүй, түрэмгий соёл гэж гурав ангилж, 

12 хүчин зүйлээр үнэлжээ. Тэрээр байгууллагад 12 төрлийн онцлог бүхий үйлдэх хэмтэй хүмүүс 

байдаг гэж үзсэн байна [17]. 

Бүтээлч соёл (Constructive cultures): Байгууллагын гишүүд ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ сэтгэл 

ханамжийн хэрэгцээгээ хамгийн дээд цэгт хүргэх замаар бие биедээ тусалж, хамтран ажиллахыг 

дэмжих үйлдлийн хэмээс үүсэх соёл юм. Бүтээлч соёл байгууллагын гишүүдийн дараах дөрвөн 

үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Гүйцэтгэх /Achievement/: Үйлдлийн хэм нь тавьсан зорилгоо биелүүлэн гүйцэтгэлийг үр 

дүнтэй болгохын тулд бодит зорилтыг боловсруулан тодорхой төлөвлөгөөтэйгөөр бүх 

хүчээ дайчлан шаргуу ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Үлгэрлэх /Self-Actualizing/: Үйлдлийн хэм нь бүтээлч, чанартай гүйцэтгэлийг эрхэмлэн, 

хийсэн ажлаасаа сэтгэл ханамжийг мэдрэхийн зэрэгцээ өөрийгөө хөгжүүлж, шинийг 

санаачлан ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Дэмжих /Humanistic-Encouraging/: Үйлдлийн хэм нь байгууллага, хамт олондоо эерэг 

нөлөөтэй, сэтгэл хангалуун, үнэнч шударга, бусдын санаачлагыг дэмжиж, ажиллах урам 

зориг төрүүлэх, байгууллагыг хөгжүүлэн ажиллахыг эрмэлздэг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Залуурдах /Affiliative/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын уур амьсгал, хүмүүс хоорондын 

харилцаа хамтын ажиллагааг эерэг байлгах тал дээр ач холбогдол өгдөг. Хамт олондоо нэр 

хүндтэй, нөхөрсөг, нээлттэй, байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг амжилттай 

болгоход нөлөөлөх, ажилдаа сэтгэл хангалуун байхыг мэдэрч үйлддэг хүмүүсийн үйлдэх 

хэм юм. 

Түрэмгий соёл (Aggressive/Defensive cultures): Байгууллага дотор ажиллаж байгаа хүмүүс 

ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрсдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах замаар хүчлэн үйлдэх хэм 

хэмжээг зөвшөөрснөөр бий болох соёл юм. Түрэмгий соёл байгууллагын гишүүдийн дараах 

дөрвөн үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Шүүмжлэх /Oppositional/: Үйлдлийн хэм нь аливаад шүүмжлэлтэй хандаж, бусдын санал 

санаачлагыг эсэргүүцэн аюулгүй боловч үр дүнгүй, онцын шаардлагагүй ч асуудлыг 

дэврээж зөрчил үүсгэн асуудлыг буруу шийдвэрлэх хандлагатай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Хүчлэх /Power/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын удирдлагын зүгээс урамшуулал хүлээн 

бусдыгаа эрх мэдэл, хяналт шалгалтаар далайлган удирдаж өөрийн оролцоогүйгээр 

ажиллах хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Өрсөлдөх /Competitive/: Үйлдлийн хэм нь бие биенээсээ илүү гарсан нь ялагч-ялагдагч гэсэн 

ганц дүрэмтэй, харилцаа хамтын ажиллагаагүй хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Төгөлдөржүүлэх /Perfectionistic/: үйлдлийн хэм нь үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг илүү үр 

дүнтэй төгс төгөлдөр болгохыг чармайн, аливаа алдаа гаргахаас зайлсхийдэг, бусдын 
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саналыг сонсохгүйгээр бүх зүйлийг өөрөө шийдвэрлэж, хэт туйлшран жижиг зүйлийг ч 

төгөлдөржүүлэхийг чармайн ажилладаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

Хүлцэнгүй соёл (Passive/Defensive cultures): Байгууллагын гишүүд хамтран ажиллах замаар 

өөрсдийн аюулгүй байдлыг аюулд оруулахгүй, бага эрсдэл тээж ажиллах ёстой гэдэгт итгэдэг 

соёл юм. Хүлцэнгүй соёл байгууллагын гишүүдийн дараах дөрвөн үйлдлийн хэмээс тогтоно. 

- Зөвшөөрөх /Approval/: үйлдлийн хэм нь бусадтай нийцтэй, тааламжтай байхыг 

чухалчилдаг бүтээлч биш бусдыг илүүтэй хүлээн зөвшөөрөх хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Батлах /Conventional/: Үйлдлийн хэм нь хамтран ажиллагсаддаа сайхан сэтгэгдэл 

төрүүлж, тааламжтай байлгахыг эрхэмлэн, уламжлалт дүрэм журмыг баримталж ажилладаг 

хуучинсаг хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Дагах /Dependent/: Үйлдлийн хэм нь байгууллагын удирдлагаас гарсан шийдвэрийн 

хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврыг л бүтээлчээр биелүүлдэг шатлан захирагдах арга барилд 

дуртай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм. 

- Зайлсхийх /Avoidance/: Үйлдлийн хэм нь шинийг санаачлан алдаа гаргахаас зайлсхийн 

эрсдлээс зугтдаг, бусдын амжилтыг урамшуулах дургүй, өөрөө алдаа гаргахаараа 

хариуцлагаа бусдад тохох хандлагатай хүмүүсийн үйлдэх хэм юм [26, 17]. 

Удирдлагын манлайлал нь байгууллагын соёлыг өөрчлөн шинэчлэхэд нөлөөлдөг талаар олон 

судалгааны үр дүн байдаг [3, 26] байна. 

Bass & Avolio (2000) нар “Байгууллагыг өөрчлөн шинэчлэх үүрэг хүлээсэн манлайлагч нь 

энтрепренёр (entrepreneur) сэтгэлгээ, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн бүтээлч 

соёлыг төлөвшүүлэх эрмэлзэлтэй байдаг” [12] гэжээ. 

Онолын судалгаанаас дүгнэхэд, удирдлагын манлайлал болон байгууллагын соёл нь хоорондоо 

харилцан хамааралтай байдаг байна. Тухайлбал, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал болон 

байгууллагын бүтээлч соёлын хооронд эерэг хамаарал байдаг байна [27]. 

Судлагдсан байдлын тойм дээр үндэслэн дараах байдлаар судалгааны үзэл баримтлалыг 

тодорхойлов. Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 

байгууллагын соёлын хэлбэр болох бүтээлч соёлтой хүчтэй хамааралтай, түрэмгий болон 

хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай гэж тодорхойллоо. 

Судалгааны үзэл баримтлал дээр тулгуурлан дараах таамаглалыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

- Т1: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын бүтээлч 

соёлтой хүчтэй хамааралтай. 

- Т2: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын түрэмгий 

соёлтой сул хамааралтай. 

- Т3: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын байгууллагын 

хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ 

Монгол Улсын дээд боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 95 байгууллага байна. 

Төрийн, төрийн бус өмчийн дээд боловсролын байгууллагыг ангилан авч үзвэл, төрийн өмчийн 

21 байгууллагын их сургуулийн статустай 14 байгууллага, дээд сургуулийн статустай 7 

байгууллага сургалтын ажил эрхэлж байгаа бол төрийн бус өмчийн 71 байгууллагын их 

сургуулийн 21, дээд сургуулийн 43, коллежийн 7 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Нийт дээд боловсролын байгууллагад 11,342 ажилтан ажиллаж байгаа бол үүнээс төрийн 7,397, 

төрийн бус өмчийн 3,945 ажилтан байна [28]. Иймд судалгааны эх олонлогийн хэмжээ нь 11,342 

ажилтан болж байна. 

Судалгааг энэхүү эх олонлогийн хэмжээнд хийх цаг хугацаа, санхүү, хүний нөөц 

хязгаарлагдмал тул бага нөөц зарцуулж аль болох эх олонлогийг судалсантай адил дүгнэлтэд 

хүрэх шаардлагыг хангаж, түүврийн оновчтой хэмжээг тодорхойлохын тулд судалгааны 

обьектыг сонгохдоо мужилсан магадлалт түүвэрлэлтийн загварыг ашигласан. 

Мужилсан түүвэрлэлт нь эх олонлогийн тодорхой шинж чанараар нь бүлэглээд, эдгээр бүлэг 
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буюу муж бүрээс тодорхой тооны нэгжүүдийг адил магадлалтайгаар санамсаргүй сонгон авч 

түүвэр олонлогийг бүрдүүлдэг түүвэрлэлтийн арга зүйг хэлдэг байна [29]. 

Түүвэрлэлтэд сонгогдсон төрийн өмчийн 3, төрийн бус өмчийн 3 их сургууль, нийт 6 их 

сургуулийг судалгааны обьект болгон авсан. 

Эконометриксийн шинжлэх ухаанд өгөгдлийн бүтцийг зэрэгцүүлсэн өгөгдөл, хугацааны цуваан 

өгөгдөл, нийлүүлсэн зэрэгцүүлсэн өгөгдөл, хөлгөн өгөгдөл гэж ангилдаг байна [30]. 

Зэрэгцүүлсэн өгөгдөл гэдэг нь тухайн цаг хугацаанд хувь хүмүүс, өрхүүд, аж ахуй нэгжүүд, 

сургуулиудаас авсан түүврийг хэлдэг байна. Зэрэгцүүлсэн өгөгдлийн үед энгийн санамсаргүй 

түүвэр бүрдүүлэлтийн аргыг хэрэглэдэг [30]. Судалгааны ажлын өгөгдөл цуглуулалт нь тухайн 

цаг хугацаанд их сургуулиудаас авч байгаа гэдгээрээ зэрэгцүүлсэн өгөгдөл гэж үзэж болно. 

Судалгааны ажлын түүвэрт сонгож авсан их сургуулийн удирдлага, багш, ажилтан нараас 

анхдагч мэдээлэл буюу анкетын судалгааг авахдаа энгийн санамсаргүй, пропорционалиар 

мужилсан түүвэрлэлтийн загварыг ашигласан. 

Түүврийн хэмжээ 95 хувийн итгэмжлэх интервалд түүврийн алдаа 5 хувь байх гэсэн нөхцөлтэй 

байхаар Yamane (1967) хялбаршуулсан дараах томьёогоор тооцсон болно. Энэ томьёо нь 95 

хувийн итгэмжлэх интервал дахь түүврийн хэмжээг тооцоход ашигладаг байна [31]. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
=

11,342

1 + 11,342 × (0.05)2
= 387 

N = Эх олонлогийн хэмжээ 

n = Судалгааны түүврийн хэмжээ 

e = Алдааны түвшин (e = 0.05) 

Эх олонлогийн хэмжээ, итгэмжлэх интервал, түүврийн алдааг харгалзан түүврийн алдааг 

шинжлэх ухааны үндэстэй тооцоолсон стандарт хүснэгтийн утгатай үндсэндээ дүйж байгаа 

бөгөөд эх олонлогоос 387 ажилтныг сонгон судалгаанд хамруулах нь төлөөлөх чадварыг хангаж 

байгаа [32] болно. 

Судалгааны өгөгдөл цуглуулах ажлыг зохион байгуулахдаа 2020 оны 01 сараас 04 сарыг хүртэл, 

2020 оны 08 сараас 2020 оны 10 сар хүртэл 2 үе шаттай гүйцэтгэсэн. 

Зургаан их сургуулийн нийт 580 ажилтан нараас судалгааг авсан бөгөөд боловсруулалт хийх 

боломжтой 548 өгөгдлийг ашигласан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын статистик мэдээллийг 

хүснэгт 1-р харууллаа. 

Судалгааны өгөгдлийг SPSS 22.0, Excel програмуудыг ашиглан боловсруулалт хийж, үр дүнг 

нэгтгэн гаргасан. Өгөгдлийг боловсруулахдаа тайлбарлах статистик (Тархалт, дундаж, медиан, 

моод, стандарт хазайлт), дүгнэх статистик (Асуулгын хүчин зүйлийн болон найдвартай байдлын 

шинжилгээ, таамаглалыг шалгахын тулд хувьсагч хоорондын хамаарлын, регрессийн 

шинжилгээ)-ийн аргыг ашигласан. 

Хүснэгт 1. Судалгаанд оролцогчдын статистик мэдээлэл 

Ангилал 
Оролцогчид 

тоогоор 

Оролцогчид 

хувиар 

Хүйс 

Эрэгтэй 178 32.5 

Эмэгтэй 370 67.5 

Нийт 548 100 

Боловсролын 

түвшин 

Бакалавр 37 6.8 

Магистр 357 65.1 

Доктор 148 27 

Шинжлэх ухааны доктор 4 0.7 

Академич 2 0.4 

Нийт 548 100 

Нас 
20- оос доош 1 0.2 

20-29 нас 70 12.8 
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30-39 нас 178 32.5 

40-49 нас 189 34.5 

50-59 нас 98 17.9 

60-аас дээш 12 2.2 

Нийт 548 100 

Байгууллагад 

ажилласан 

хугацаа 

6 сараас доош 9 1.6 

6 сараас 1 жил 16 2.9 

1-2 жил 23 4.2 

2-4 жил 39 7.1 

4-6 жил 52 9.5 

6-10 жил 141 25.7 

10-15 жил 111 20.3 

15-аас дээш жил 157 28.6 

Нийт 548 100 

Албан 

тушаалын 

зэрэглэл 

Удирдах зөвлөл 13 2.4 

Их сургуулийн захирал 2 0.4 

Их сургуулийн дэд захирал 3 0.5 

Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал 8 1.5 

Бүрэлдэхүүн сургуулийн дэд захирал 5 0.9 

Тэнхим (салбар)-ийн эрхлэгч 5 0.9 

Профессор 18 3.3 

Дэд профессор 42 7.7 

Ахлах багш 134 24.5 

Багш 202 36.9 

Дадлагажигч багш 20 3.6 

Сургалтын алба 29 5.3 

Нягтлан бодогч 19 3.5 

Номын санч 27 4.9 

Хичээлийн туслах ажилтан  14 2.6 

Бусад үйлчилгээний ажилтан 7 1.3 

Нийт 548 100 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн. 

4. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

4.1. Судалгааны хэрэглэгдэхүүний найдвартай байдлын, хүчин зүйлийн 

шинжилгээний үр дүн 

Судалгаанд ашиглагдсан хувьсагчид, тэдгээрийн үзүүлэлт нь судалгааны үр дүнг баталгаатай, 

найдвартай илэрхийлж чадаж байгаа эсэхийг энэ шинжилгээгээр тодорхойллоо. 

Хүснэгт 2. Судалгааны найдвартай байдлын, хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүн (дундаж) 

Хувьсагч Ангилал 

Тухайн хувьсагчид 

харгалзах 

үзүүлэлтийн тоо 

KMO 

(Kaiser- 

Beyer-Olkin) 

Кронбах 

альфа 

коэффициент 

Байгууллагын 

Соёл (хамаарах 

хувьсагч) 

Бүтээлч соёл 40 0.952 0.940 

Түрэмгий соёл 40 0.873 0.836 

Хүлцэнгүй соёл 40 0.854 0.784 

Удирдлагын 

манлайлал 

(үл хамаарах 

хувьсагч) 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын 

манлайлал 

16 0.960 0.954 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 
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Хүснэгт 2-с дүгнэхэд, хувьсагчдын хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүн болох KMO (Kaiser-

Beyer-Olkin) статистик, мөн найдвартай байдлын шинжилгээний үр дүн болох Кронбах альфа 

коэффициентын статистик 0.6–аас их гарсан тул цаашид регрессийн шинжилгээг хийх 

боломжтой гэж үзэв. 

4.2. Тайлбарлах статистик шинжилгээний үр дүн 

Регрессийн шинжилгээний нэг гол таамаглал бол өгөгдөл хэвийн тархалттай байх явдал юм. 

Өгөгдлийн хэвийн тархалттай эсэхийг шалгах хэд хэдэн арга байдгаас хамгийн түгээмэл 

ашиглагддаг нь түүврийн Skewness болон Kurtosis -ийг тооцох арга юм. Skewness, Kurtosis-ийн 

утга нь [-2;+2] завсарт байвал хэвийн тархалттай хэмээн үзэж болохыг судлаачид зөвлөсөн   

байна [15]. 

Хүснэгт 3. Тайлбарлах статистик шинжилгээний үр дүн 

Хувьсагч Ангилал 
Дундаж 

утга 

Стандарт 

хазайлт 
Skewness Kurtosis 

Байгууллагын  

соёл 

Бүтээлч соёл 3.58 0.53 -0.540 0.453 

Түрэмгий соёл 2.93 0.38 0.101 -0.105 

Хүлцэнгүй соёл 3.12 0.33 0.061 0.136 

Удирдлагын 

манлайлал 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын м анлайлал 
3.70 0.81 -0.568 0.118 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

Дээрх хүснэгт 3-с үзэхэд, Skewness, Kurtosis -ийн утга нь [-2;+2] завсарт байгаа нь хэвийн 

тархалттай хэмээн үзэж байна. 

4.3. Дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлалд хийсэн шинжилгээний 

үр дүн 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын арга барилыг 

тодорхойлохдоо төрийн болон төрийн бус өмчийн хэлбэрээр нь харьцуулан гаргалаа. 

Төрийн өмчийн их сургууль (ТӨИС)-ийн удирдлагын манлайлал нь 70 хувьтай гарсан байна. 

Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар 

(ҮМН) 71 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 73 хувь, 

хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 66 хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар 

(САБӨД) 69 хувьтай гарсан байна (Зураг 1).Төрийн бус өмчийн их сургууль (ТБӨИС)-ийн 

удирдлагын манлайлал нь 78 хувьтай гарсан байна. Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан 

дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар (ҮМН) 79 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг  

 
Зураг 1. Төрийн болон төрийн бус өмчийн их сургуулийн үр дүнд чиглэсэн удирдлагын 

манлайллын харьцуулалт (хувиар) 
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бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 86 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 70 хувь, 

сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар (САБӨД) 75%-тай гарсан байна (Зураг 1). 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь 74 хувьтай гарсан 

байна. Үүнээс манлайлах ур чадварыг харьцуулан дүгнэвэл, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх 

чадвар (ҮМН) 75 хувь, ажилтан нарынхаа урам зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 

80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 68 хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг 

дэмжих чадвар (САБӨД) 72 хувьтай гарсан байна (Зураг 2). 

 
Зураг 2. Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал (хувиар) 

4.4. Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үнэлгээний үр дүн 

Дээд боловсролын байгууллагын төрийн болон төрийн бус өмчийн их сургуулийн 

байгууллагын соёлын үндсэн гурван хэлбэр болох бүтээлч, түрэмгий, хүлцэнгүй соёлын 

хэлбэрийг харьцуулан харууллаа (Зураг 3). 

Төрийн өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын дундаж нь 63 хувь байгаа бол төрийн бус 

өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын дундаж нь 66 хувьтай гарсан байна. 

Төрийн өмчийн их сургуулийн бүтээлч соёл нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 9 хувиар, түрэмгий 

соёлын хэлбэрээс 12 хувиар өндөр гарсан байна. 

Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм хамгийн өндөр буюу 72.6 хувьтай гарсан бол 

үлгэрлэх үйлдийн хэм 67 хувьтай гарсан байна. Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх 

үйлдлийн хэм 64 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 54 хувьтай гарсан байна. 

Төрийн бус өмчийн бүтээлч соёл нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 10 хувиар, түрэмгий соёлын 

хэлбэрээс 14 хувиар өндөр гарсан байна. Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм 

хамгийн өндөр буюу 76.8 хувьтай гарсан бол үлгэрлэх үйлдийн хэм 69.4 хувьтай гарсан байна. 

Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх үйлдлийн хэм 69 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 

56.4 хувьтай гарсан байна. 

 

 

 

 

 

 
 

Бүтээлч соёл Хүлцэнгүй соёл Түрэмгий соёл Дундаж 

 Төрийн бус өмчит Төрийн өмчит  

 
Зураг 3. Төрийн, төрийн бус өмчийн их сургуулийн байгууллагын соёлын  

харьцуулсан үнэлгээ (хувиар) 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үндсэн гурван хэлбэр болох бүтээлч, түрэмгий, 

хүлцэнгүй соёлын хэлбэрийг Зураг 5-р харуулав. 

Бүтээлч соёлын хэлбэр нь хүлцэнгүй соёлын хэлбэрээс 9 хувиар, түрэмгий соёлын хэлбэрээс 13 

хувиар өндөр гарсан байна. 
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Бүтээлч соёлын хэлбэрээс залуурдах үйлдлийн хэм хамгийн өндөр буюу 74 хувьтай гарсан бол 

үлгэрлэх үйлдийн хэм 68 хувьтай гарсан байна. Энэ нь байгууллагын ажилтан нарын ажлын 

байрны сэтгэл ханамжийн түвшин харьцангуй өндөр, харилцан бие биедээ туслаж, хамтран 

ажилладаг болох нь харагдаж байна. 

Түрэмгий соёлын хэлбэрээс төгөлдөржүүлэх үйлдлийн хэм 65 хувь, шүүмжлэх үйлдлийн хэм 55 

хувьтай гарсан нь байгууллагын ажилтан нар аливаад шүүмжлэлтэй ханддаг, алдаа гаргахаас 

айлсхийж, жижиг зүйлийг ч төгөлдөржүүлэхийг чармайн ажилладаг байж болох юм. 

Зураг 4. Дээд боловсролын байгууллагын соёлын үнэлгээ (хувиар) 

4.5. Хувьсагч хоорондын хамаарлын шинжилгээний үр дүн 

Хүснэгт 4-с дүгнэхэд, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлын 

хэлбэртэй (r=0.584, p<0.01) хүчтэй хамааралтай байгаа бол түрэмгий соёлын хэлбэртэй 

хамааралгүй байгаа нь харагдаж байна. Мөн үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал 

байгууллагын хүлцэнгүй соёлын хэлбэртэй статистик ач холбогдол байгаа хэдий ч хамаарал нь 

харьцангуй сул байна. 

Хүснэгт 4. Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл хоорондын хамаарлын 

шинжилгээний үр дүн 

Ангилал 
Бүтээлч 

соёл 

Түрэмгий 

соёл 

Хүлцэн гүй 

соёл 

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын 

манлайлал 

Бүтээлч соёл 1    

Түрэмгий соёл 0.286** 1   

Хүлцэнгүй соёл 0.471** 0.686** 1  

Үр дүнд чиглэсэн 

удирдлагын манлайлал 
0.584** 0.119 0.296** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

4.6. Регрессийн шинжилгээний үр дүн 

Регрессийн шинжилгээг хийж судалгааны таамаглалыг шалгасан. Хүснэгт 5-с дүгнэхэд, үл 

хамаарах хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь бүтээлч соёлтой хүчтэй 

хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь нэг нэгжээр 

өөрчлөгдөхөд байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр нь 0.584 нэгжээр өөрчлөгдөж байна. Мөн 

үл хамаарал хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллаас хамаарах хувьсагч болох 

байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэрт нөлөөлж байгаа утгыг тайлбарлах чадвар нь 34 хувьтай 

гарсан байна. Энэ нь “Т1: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь дээд боловсролын 

байгууллагын бүтээлч соёлтой хүчтэй хамааралтай” гэж томьёолсон таамаглал батлагдаж байна. 

Үл хамаарах хувьсагч болох үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын 

түрэмгий соёлтой хамааралгүй (r=0.128, p<0.007) байгаа нь хамаарлын шинжилгээний үр 

дүнтэй нийцэж байна. Ингэснээр “Т2: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь их 

сургуулийн байгууллагын түрэмгий соёлтой сул хамааралтай” гэсэн таамаглал батлагдаж байна. 

Харин үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь хүлцэнгүй соёлтой сул хамаралтай (r=0.296, 

p<0.000) байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэ нь “Т3: Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал 

Дундаж 

Түрэмгий соёл 

Хүлцэнгүй соёл 

Бүтээлч соёл 

65% 

59% 

63% 

72% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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нь их сургуулийн байгууллагын хүлцэнгүй соёлтой сул хамааралтай” гэж томьёолсон 

таамаглал батлагдлаа. 

Хүснэгт 5. Үр дүнд чигэсэн удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёл хоорондын регрессийн 

шинжилгээний үр дүн 

Хамаарах  

хувьсагч 

Үл хамаарах 

хувьсагч 
В ß 

Стандарт 

алдаа 
Р утга R Square 

Бүтээлч соёл ҮДЧУМ 0.387 0.584 0.024 0.000 0.341 

Засварлагдсан R Square=0.339, R=0.584, F=262.361 

Хамаарах     

хувьсагч 

Үл хамаарах 

хувьсагч 
В ß 

Стандарт 

алдаа 
Р утга R Square 

Түрэмгий соёл ҮДЧУМ 0.056 0.119 0.021 0.007 0.014 

Засварлагдсан R Square=0.012, R=0.128, F=7.303 

Хүлцэнгүй соёл ҮДЧУМ 0.122 0.296 .018 0.000 0.87 

Засварлагдсан R Square=0.086, R=0.296, F=48.606 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан судалгааны үр дүн 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны зорилго нь дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлал, байгууллагын 

соёл хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход оршиж байсан. 

Судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэвэл, дээд боловсролын байгууллагын бүтээлч соёлын хэлбэр 

72 хувь, түрэмгий соёлын хэлбэр 59 хувь, хүлцэнгүй соёлын хэлбэр 63 хувьтай гарсан нь дээд 

боловсролын байгууллагад бүтээлч соёлын хэлбэр илүү төлөвшсөн байна. 

Дээд боловсролын байгууллагын багш, ажиллагчид чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ бодит зорилгыг 

тодорхойлж, чанартай гүйцэтгэлийг эрхэмлэн, хамт олондоо эергээр нөлөөлж бусдыгаа дэмжиж, 

хамтран ажилладаг бол нөгөө талаар аливаад шүүмжлэлтэй ханддаг гэж үзэж болох юм. 

Байгууллагад 12 төрлийн онцлог бүхий үйлдлийн хэмтэй хүмүүс байдаг. Иймд удирдлага нь 

ажилтан нарын үйлдэх хэмнэл, илрэх зан үйлийг урьдчилан ойлгож, эерэг хандлагыг 

идэвхжүүлж, сөргийг нь саармагжуулан арилгах үүргийг хариуцан хийдэг байна [21]. 

Байгууллагын соёл нь манлайллаас ихээхэн хамаардаг бол нөгөө талаар манлайллыг 

хөгжүүлэхэд нөлөөлдөг [12]. 

Дээд боловсролын байгууллагын үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайллын ур чадварыг 

тодорхойлвол, үлгэрлэн манлайлж нөлөөлөх чадвар (ҮМН) 75 хувь, ажилтан нарынхаа урам 

зоригийг бадраан идэвхжүүлэх чадвар (АУЗБИ) 80 хувь, хүн бүрийг анхаарах чадвар (ХБА) 68 

хувь, сэтгэлгээ, арга барилын өөрчлөлтийг дэмжих чадвар (САБӨД) 72 хувьтай байгаа бол нийт 

дунджаар дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын манлайлал 74 хувьтай гарсан байна. Энэ 

нь удирдлага байгууллага хамт олныг эрхэм зорилгын дор нэгтгэж, алсын хараанд хөтлөн 

удирдаж буй нь харагдаж байна. Харин түрэмгий болон хүлцэнгүй соёлын түвшин стандарт 

хэмжүүрээс өндөр гарсан нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд оролцдог гэж дүгнэж 

болох юм. 

Байгууллагын соёлын судалгааны үр дүнд бүтээлч соёлын хэлбэр нь 50 хувиас өндөр, хүлцэнгүй 

болон түрэмгий соёлын хэлбэр нь 50 хувиас бага гарч байвал тухайн байгууллагад харьцангуй 

хүчирхэг соёл төлөвшсөн гэж үздэг [33, 26] байна. 

Байгууллагын хүчирхэг соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч соёлын хэлбэрийг 70 хувиас өндөр, 

түрэмгий болон хүлцэнгүй соёлын хэлбэрийг 50 хувиас бага байлгахын тулд удирдлага үр дүнд 

чиглэсэн манлайлан удирдах ур чадвараа илүү сайжруулах [10, 26] хэрэгцээ байгаа нь харагдаж 

байна. 

Үр дүнд чиглэсэн удирдлагын манлайлал нь байгууллагын бүтээлч соёлд хүчтэй нөлөөлдөг 

болох нь ажиглагдсан (p<0.000). Бүтээлч соёл нь байгууллагын ажилтан нар бие биедээ тусалж, 

хамтран ажиллахыг дэмжих үйлдлийн хэмээс үүсдэг [26] бол нөгөө талаар байгууллагын 

дархлааг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг нэмдэг байна. Дээд боловсролын байгууллагын 

удирдлага бусдыгаа удирдан чиглүүлж, үлгэрлэн манлайлж, дэмжих үйлдлийн хэмхэмжээг 
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баримтлан ажиллах нь байгууллагын гишүүдийн сэтгэл ханамж, бие биедээ туслах, хамтран 

ажиллах үйлдлийн хэмийг бий болгож, улмаар байгууллагын хүчирхэг соёлыг илүү хүчтэй 

төлөвшүүлэх боломжтой. 

Дээд боловсролын байгууллагын соёлд үнэлгээ хийснээр удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтыг 

улам боловсронгуй болгож хөгжүүлэх боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, байгууллагын удирдлага 

ажилтан нарынхаа зан үйлийг удирдах, байгууллагадаа хүсэж байгаа бүтээлч соёлыг 

төлөвшүүлэхэд удирдлага өөрөө ямар үйлдлийн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах, удирдлагын 

арга барилаа сонгох, улмаар байгууллагын гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар өөрчлөлт, 

шинэчлэлтийг хийхэд онол, арга зүйн хувьд чухал хэрэглэгдэхүүн болно гэж үзэж байна. 

Байгууллагын соёл нь тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажлаа хийх үйлдлийн 

хэмд нөлөөлж байдаг бөгөөд улмаар эдгээр хүмүүсийн үйлдлийн хэм нь ажлын гүйцэтгэлээр 

илэрдэг [17] байна. Иймд байгууллагын соёл нь ажлын гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг, 

тэдгээрийн харилцан хамаарлыг тодорхойлох хэрэгцээ байна. 

Мөн судалгааны үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор хос судалгааны аргыг хэрэглэх хэрэгцээ 

байгаа болно. Учир нь чанарын судалгаагаар тоон судалгааны үр дүнг батлах, дэмжих, зөрүүтэй 

үр дүн гарсан тохиолдолд учир шалтгааныг нь тайлбарлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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Хураангуй: Боловсролын салбарт тулгараад байгаа олон асуудлын нэг нь удирдлага зохион байгуулалт 

ба эдийн засаг, санхүүгийн асуудал юм. Монгол улсын их дээд сургуулийн удирдлагын асуудлыг олон талаас 

хянан үзээд шинэчлэх шаардлагатай хэмээн үзэж, сургуулиудыг нэгтгэх тухай яригдаж эхлээд байна. 

Удирдлага зохион байгуулалтын асуудалд орхигдоод байгаа нэг чухал хүчин зүйл бол тухайн сургуулийн 

эдийн засгийн байдал, санхүүгийн засаглал юм. Сургуулийн жилийн орлого хэд вэ? Хаанаас, ямар замаар 

тэр хөрөнгө босдог вэ? Сургуулийн санхүүг хэрхэн яаж зарцуулж байна? Улсын нэртэй сургуулиудад 

улсаас ямар хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ? Улсын, хувийн сургуулиудад засаглал удирдлага болоод эдийн 

засгийн зохицуулалтын ямар ялгаа, ижил төстэй тал байна гэх зэрэг олон асуултыг хөндөн ярихгүй зөвхөн 

удирдлагыг өөрчилснөөр сургуулийн чанар сайн болно гэж харах өнцөг бол хэт өрөөсгөл юм. Сургалтын 

чанарыг сайжруулахад хүчтэй нөлөөлдөг хүчин зүйл болох эрдмийн хамт олон, багшлах боловсон хүчин, 

удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт зэрэг олон талт үзүүлэлтийг цогцоор нь судалж, нэгдсэн 

байдалтай системээр нь харсан шийдэл гаргаж, түүнийгээ улс төрөөс хамааралгүйгээр системтэйгээр 

хэрэгжүүлдэг, болж байгаа болоод болохгүй байгаа зүйл дээрээ дотоодын хяналт үнэлгээ хийдэг байх, 

тогтвортой хөгжлийг бий болгох шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: хөрөнгө оруулалт, сургуулийн эдийн засаг, орлого, зарлага, сургалтын төлбөр  

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улс боловсролын асуудалд анхаарал хандуулан хэлэлцэж олон шийдвэрийг иргэдийн 

боловсролыг дэмжихэд чиглэн гаргаж байна. Үүний нэг тод илрэл бол дэлхийн их сургуулиудыг 

эрэмбэлдэг жагсаалтад эхний 100-д багтдаг сургуульд тэнцэж чадсан, элсэн орсон иргэний 

сургалтын төлбөрийг улс төлөх тухай Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2001 оны 

310/290 тушаал шийдвэр юм [1]. Тэрчлэн их дээд сургуулиудыг дотоодын болон гадаадын 

магадлан итгэмжлэлд хамруулан тухайн сургуулийн төгсөлтийн дипломыг дотоод, гадаадад 

ижил хүлээн зөвшөөрдөг болоход анхаарах талаар сургуулиуд өөрсдөө идэвхитэй ажиллаж 

байна. Жишээлбэл, 2013-2020 онд ШУТИС-н бакалаврын 6, магистрын 4 хөтөлбөр олон улсад 

магадлан итгэмжлэгдсэн. Үүнд: Бизнесийн удирдлага, Цахилгаан хангамж, Геодези, Цахилгаан 

холбоо, Утасгүй холбоо хөтөлбөрүүд ACIIN, ABET, ACBSP олон улсын байгууллагаар 

магадлагдаж Европын холбооны улсууд болон АНУ-ын их дээд сургуулиудтай кредит харилцан 

зөвшөөрдөг болсон. 

Монголын их дээд сургуулиудыг гадаадын шилдэг их дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэж 

байгаа өнөө үед их сургуулийн чанарыг сайжруулах, удирдлага бүтэц, санхүүгийн засаглалыг 

шинэчлэхэд тэрхүү шилдэг их сургуулиудыг судалж үзэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. 

Энэхүү эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд судлаач бид дэлхийн шилдэг сургуулиудыг нэрлэн 

жагсаадаг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн THE (The Times Higher Education, 2020) 

жагсаалтыг судалгааны ажлын суурь өгөгдөл болгон сонгов. THE жагсаалтыг олон жилийн 

түүхтэй дээд боловсролын чиглэлийн сэтгүүлийн судалгааны баг, тодорхой үзүүлэлтээр хэмжин 

нийтэлдэг бөгөөд их сургуулиудыг эрэмбэлдэг ижил төстэй жагсаалтаас олон улсын хэмжээнд 
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хамгийн ихээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын нэг хэмээн үздэг. Жагсаалтыг гаргаж байгаа 

үнэлгээний аргачлалаа албан эх сурвалж дээр хамгийн ил тод байршуулсан байсан нь тухайн 

жагсаалтыг судалгааны үндсэн мэдээлэл болгон сонгон авах гол үзүүлэлт болсон. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн үсрэнгүй дэвшил болон дэлхий нийтийн өөрчлөлт, 

даяаршлын хөгжлийн энэ үед аль ч улс оронд боловсролын асуудал анхаарлын төвд ороод 

байна. Дэвшилтэт технологийг эзэмшсэн боловсон хүчний асуудлын хүрээнд дээд боловсролын 

чанар, түүнд тулгарч байгаа асуудлын тухай сүүлийн үед манай оронд олон талын судалгаа 

хийж төрөл бүрийн түвшинд яригдсаар байна.  

Профессор Д.Бадарч: “Дээд боловсролын онол, арга зүй: Манлайлал, засаглал, өөрчлөлтийн 

менежмент” бүтээлдээ их дээд сургуулийн манлайлал, засаглал, өөрчлөлтийн менежментийн 

талаар олон улсад нэр хүнд бүхий эрдэмтдийн судалгааны ажил, их сургуулиудын өөрчлөлт 

шинэчлэлтийн жишээг тайлбарлажээ [2]. 1999 оны Болонийн тунхаглалд дээд боловсролын 

засаглал, их сургуулийн академик эрх чөлөөний тухай уламжлалт ойлголт нь сонгодог 

либерализмын үзэл онолд тулгуурласан байдаг [3]. Их Британид Бизнесийн Ухааны Цагаан ном 

(Business-minded White paper) гаргаж шинэ менежерализм (managerialism)-ын үзэл номлолын 

хүрээнд их сургууль нь академик өөрийн засаглалыг хөгжүүлэн зах зээлийн нөхцөлд илүү 

хариуцлагатай ажиллах их сургуулийн зохион байгуулалтын болон академик бие даасан 

байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийг дурьдвал: сургуулиуд сургалт, судалгааны (академик) үйл 

ажиллагааны бодлого, чиглэлээ тодорхойлох, боловсролын зэрэг олгох, шинэ хөтөлбөр нээх, 

элсэлтийг зохион байгуулах, сургалтын төлбөр, хураамж тогтоох ёстойг тодорхойлжээ [4]. 

Америкийн судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, эдийн засаг, нийгмийн зохицуулалтын 

бодлого, технологийн дэвшил, хэрэглэгчдийн сонголт нь өнөө үед дээд боловсролын 

удирдлагад хүчтэй өөрчлөлт хийх нөхцөлийг бүрдүүлж байна [5]. 

Дээд боловсролын салбарт гарч буй нийтлэг өөрчлөлтөөс дурьдвал их сургуулиуд судалгаа, 

инновацыг хөгжүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэх боллоо. Ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд 

өрсөлдөх чадвараа ахиулах, шинэ мэргэжил эзэмших шаардлага нэмэгдэж эдгээр хүмүүс нь их 

сургуулийн шинэ үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчид болж байна. Удирдлага, захиргааны үйлчилгээнд 

үр ашгийг чухалчлан аутсорсинг, технологид суурилсан үйлчилгээг өргөжүүлэх болсон. Online 

сургалт өргөжихийн зэрэгцээ Амазон, eBay, PayPal, Apple дэлгүүр, Starbucks үйлчилгээ Их 

сургуулийн хотхонд орж ирснээр их сургуулийн хотхоны менежмент бизнес загварт ойртох 

болсон. Yale, Duke, New York-ийн Их сургууль гэх мэтийн тэргүүлэх сургуулиуд брэнд (брэнд 

хөтөлбөр гм) бүтээгдэхүүнээ хил дамнан боловсролын шинэ зах зээлд гаргаж байна. БНХАУ, 

Малайз, Бразил зэрэг орнуудад Америкийн шилдэг их сургуулиудын хөтөлбөрийг нэвтрүүлж 

сургууль хоорондын оюутны солилцоо өргөжиж байна. БНХАУ-ын тэргүүлэх 100 их сургууль 

ч мөн дэлхийн судалгааны сүлжээнд нэгдэхийн хамт гадаадын шилдэг их сургуулиудтай 

хамтарсан бүтцийг ч байгуулж байна. Их сургуулийн санхүүжилтэд Засгийн газар нь грантын 

хэлбэрийг илүү ашиглан судалгааны кластер, сүлжээг хөгжүүлэх болсон [6].  

Их сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын хэв загварт ихээхэн өөрчлөлт гарч байна 

(Andrew Petter. 2004). АНУ-д судалгааны, энтрепрейнер Их сургуулийг хөгжүүлж, тэнд 

корпоратив менежментийн хэв загварыг илүүтэй анхаарах боллоо. Корпоратив удирдлагыг 

АНУ, Их Британи, Энэтхэгт банк болон бизнесийн томоохон компаниудад эхлэн хэрэгжүүлж 

байсан. Корпоратив удирдлага нь дээд боловсролын салбарт бол оролцогч талууд (Засгийн 

газар, Их сургууль, эрдэмтэн багш нар, оюутан суралцагсад, ажил олгогчид)-ын эрх ашгийн 

зохистой тэнцвэрийг хангах удирдлагын хэв шинж гэж үздэг байна. Корпоратив удирдлага нь 

урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баримтлан дээд боловсролын салбарт хөрөнгө оруулж 

санхүүжүүлэгч Засгийн газар (эзэд) болон оюутан суралцагсадын өмнө Их сургуулийн хүлээх 

хариуцлага, ил тод байдлыг онцгойлон чухалчилдаг. Ийм нөхцөл байдалд корпоратив 

менежментийн хүрээнд CEO хэв шинжийн лидер гүйцэтгэх удирдлага нь стратегийн бодлогын 

хэрэгжилт, их сургуулийн зохион байгуулалтын бие даасан байдлыг хангаж, эрх ашгийн 

төлөөлөл болон нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх чадвараар илүү гэж үздэг байна. 
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Хүснэгт 1. Их сургуулийн Ерөнхийлөгчийг (захирал) томилдог хэлбэрүүд  

Улсын тэргүүн Сайд томилох 
Удирдах зөвлөлөөс 

томилох 
Сонгох 

Шууд томилох Шууд томилох Шууд томилох 

Сургуулийн 

(эрдмийн гм.) 

зөвлөлөөс сонгох 

Холбогдох 

байгууллага, 

төлөөлөлтэй 

зөвлөлдөж томилох 

Холбогдох 

төлөөлөлтэй 

зөвлөлдөх 

Нэр дэвшигчдийн 

жагсаалтыг Сайдад 

гаргаж өгөх 

Багш нарын хурлаас 

сонгох 

  

Удирдах зөвлөлийн 

санал болгосон нэр 

дэвшигчийг 

баталгаажуулах 

Сайдад тодорхой нэр 

дэвшигчийг санал 

болгох 

Багш нарын хурлаас 

сонгосон нэр 

дэвшигчийг Сайдад 

өргөн барих 

  

Удирдах зөвлөлөөс 

санал болгосон нэр 

дэвшигчдээс томилох 

Томилох үйл явцад 

Удирдах зөвлөл дэх 

Засгийн төлөөлөл 

оролцох 

  

Эдгээр хэлбэрийг (Хүснэгт 1) хэрэглэж байгаа жишээг дурдвал: 

- Их сургуулийн эрдэмтэн, багш, оюутан, хамт олны өргөн төлөөлөл бүхий байгууллагаас 

санал хураалтаар шалгаруулах (Белги, Финланд, Итали, Польш, Турк) 

- Их сургуулийн хамт олны санал хураалтаар байгуулсан сенатаас шууд шалгаруулах (Чех, 

Франц, Унгар, Португал, Словак, Румын) 

- Их сургуулийн удирдах зөвлөлөөс томилох (Дани, Их Британи, Голланд, Люксембург, 

Швед) 

- Их сургуулийн сенат болон удирдах зөвлөлөөс хоёр шаттайгаар шалгаруулан томилох 

(Австри, Болгар, Серби, Швейцар 

Ийнхүү сонгон шалгаруулсан захирлыг эрх бүхий дээд удирдлагаас баталгаажуулна. 

Тухайлбал, Швед, Румынд их сургуулийн захирлыг холбогдох Сайд, Чех, Унгар, Словак, Туркд 

улсын Ерөнхийлөгч баталгаажуулдаг. 

Европын Холбооны олонх оронд их сургуулийн захирлыг шалгаруулан томилоход мэргэжлийн 

түвшин (qualification-full professor etc.)-г харгалзах бөгөөд үүнийг хуулиар зохицуулсан байдаг. 

Австри, Финланд, Данид захирлын удирдах чадварыг чухалчилна. Сүүлийн үед шинэ нийтийн 

менежментийн (new public management) номлолын хүрээнд их сургуулийн захирлын хувьд 

менежментийн чадавхийг чухалчлан том компаний ерөнхий гүйцэтгэх удирдлага (СЕО)-тай 

жиших хандлага хүчтэй болж байна. Ялангуяа судалгааны болон энтрепрейнер их 

сургуулиудын захирлыг сонгон шалгаруулахад энэ хандлага голлох болсон. 

Их сургуулийн захирлыг 4 жилийн хугацаатай томилж, захирал нь их сургуулийн хамт олонд 

ажлаа тайлагнадаг. Австри, Чех, Дани, Португал, Словак зэрэг оронд захирал нь эрх ашгийн 

төлөөлөл болох байгууллага (удирдах зөвлөл г.м)-д ажлаа тайлагнан хариуцлага хүлээдэг. 

Серби, Швейцарт захирал нь сенатийн тэргүүн байх боловч удирдах зөвлөлд саналын эрх 

эдэлдэггүй байна [7]. 

Их сургуулийн академик бие даасан байдал нь санхүүгийн бие даасан байдлаас шууд хамаарч 

байна. Улсаас санхүүжүүлэлт авч, Засгийн мэдлийн газар, барилгыг ашиглан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байгаа нь их сургуулийн бие даасан байдлыг харьцангуй хязгаарлах нэг үндэс болдог. 

Иймээс Европ, Азийн дээд боловсролын тогголцоог судалсан эрдэмтэд их сургууль улс төрөөс 

хараат бус байх нь санхүүжилтийн эх үүсвэр, механизмаас хамаардаг гэсэн дүгнэлт хийж байна. 
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Зарим оронд их сургуулиудыг санхүүжүүлэхэд Засгийн газраас зориуд дундын буфер бүтэц 

(зөвлөл гэх мэт) бий болгон зарим эрх мэдлийг шилжүүлж байна. Данид холбогдох яам нь ийм 

агентлагийг байгуулж дээд боловсролыг санхүүжүүлдэг. Италид их сургуулиудад хөндлөнгийн 

хяналт үнэлгээ хийдэг Үндэсний хороо, Туркд Үндэсний дээд боловсролын хороо ийм үүргийг 

гүйцэтгэдэг. 

Их Британид 1988 онд байгуулагдсан Их сургуулийн Грантын Хороо (University Grants 

Committee) нь Засгийн газар ба Их сургуулийн хоорондын буфер болдог байна. Европын их 

сургуулиуд Засгийн газраас олгож байгаа мөнгийг зарцуулах эрх мэдэл нь харьцангуй ялгаатай 

байна. Японд их сургууль нь улс төрөөс ангид байхын хамт улсаас олгож байгаа санхүүжилтийн 

хүрээнд Боловсролын яам нь сургуулиудад нөлөөлж, эдгээр сургууль нь татвар төлөгчдийн 

мөнгөнөөс санхүүжилт авч байгаа тул Засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бүтцийн 

өөрчлөлтийг хийж хариуцлагатай ажиллах ёстой гэж үздэг хэмээх ХУИС-ийн профессор 

Б.Чулуундорж, “Их сургуулийн удирдлага, бие даасан байдлын тухай”  өгүүлэлдээ дэлгэрэнгүй 

тайлбарласан байдаг [8]. 

Энэхүү хэсэгт их сургуулийн удирдлага, санхүүгийн засаглалын талаар Монголын нэр хүнд 

бүхий судлаач нарын хийсэн судалгааны тоймоос оруулав. Судлаачдын харж байгаа өнцөг, 

тодорхойлж байгаа чиглэл нь олон улсын хэмжээний жагсаалтыг гаргадаг арга аргачлалуудтай 

харьцуулахад ижил төстэй эсвэл ялгаатай байгаа эсэх тухайд дүн шинжилгээ хийхэд дөхөмтэй 

хэмээн энэ хэсгийг сэдвийн судлагдсанд байдалд оруулав. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү судалгааны өгүүллийг бичихдээ, сэдэвтэй холбоотой мэдээллүүдээс сонголт хийж нэг 

жагсаалт дээр төвлөрөх буюу зорилтот бүлгийг бий болгон судлах, харьцуулсан хүснэгтийг 

боловсруулан ажиллах буюу харьцуулан судлах арга зүй, сонгосон жагсаалтын эрэмбэ хийж 

байгаа арга аргачлалыг дэлгэрүүлэн уншиж судлах, дүгнэлт хийх, тодорхой тоогоор хязгаарлан 

дэлгэрэнгүй судалгаа хийх арга зүйг ашиглав.  

4. THE ЖАГСААЛТ 

Боловсролд анхаарч байгаа хүмүүсийн итгэн хүлээж авдаг их дээд сургуулиудыг эрэмбэлдэг 

жагсаалтууд байдаг. Жишээлбэл: Дээд боловсролын цаг тоон (The Times Higher Education, 

2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрэмбэ (QS World University Rankings, 2020), Дэлхийн 

хэмжээний шилдэг их сургуулиудын эрэмбэ (US News & World report, 2020), Дэлхийн их 

сургуулиудын эрэмбэ (Clarivate Analytics, 2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрдэм судлалын 

эрэмбэ (Shanghai Ranking Consultancy, 2020), Дэлхийн их сургуулиудын эрэмбэ (Uni Rank, 2020) 

зэрэг олон жагсаалтыг энд дурдаж болно.  

Бид энэхүү өгүүлэлдээ манай улсад хамгийн тэргүүнд хүлээн зөвшөөрөгддөг эрэмбэлэлт болох 

Дээд боловсролын цаг тоон эрэмбэ буюу The Times Higher Education эрэмбийг (цаашид THE 

жагсаалт хэмээн бичнэ) суурь болгон авч энэхүү жагсаалтанд байгаа эхний 10-н сургуулийн 

удирдлага тэр тусмаа эдийн засаг, санхүүгийн засаглалын тухайд авч үзэв (Хүснэгт 2). 

THE жагсаалт нь 2021 оны шилдэг сургуулиудыг эрэмбэлэхдээ 93 оны 1500 гаруй их 

сургуулиудыг судлан багтаажээ [9]. THE жагсаалт нь Англи улсын Лондон хотноо 1971 онд 

үүссэн Times Higher Education сэтгүүлд хэвлэгддэг . Тухайн сэтгүүл эрэмбэлэлтийн жагсаалтыг 

гаргахдаа: судалгаа, сургалт, нөлөөлөл гэсэн гурван үндсэн чиглэлийг баримталдаг [10]. 

Судалгаа, сургалт, нөлөөлөл гэсэн гурван үндсэн чиглэлийн хүрээнд нийт 13-н үзүүлэлтээр 

үнэлгээг хийсэн байна. Тэрчлэн үнэлгээний комисс, 22000 судлаачийн хэвлүүлсэн 13 сая 

бүтээлийн 80 сая эшлэлийн дагуу шинжилгээ хийж үнэлгээг гаргажээ. 
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Зураг 1: THE жагсаалтын үндсэн цонх 

Зураг 1-д THE жагсаалтын эрэмбэлэлтийн үндсэн цонхыг харуулав.  Энд: 

• Rank    –  Эрэмбэ 

• Name Country/Region  –  Сургуулийн нэр, улс 

• Overall    –  Ерөнхий үнэлгээ 

• Teaching  –  Багшлах боловсон хүчний үнэлгээ 

• Research   –  Судалгааны үнэлгээ 

• Citations   –  Эшлэлийн үнэлгээ 

• Industry income  –  Үйлдвэрлэлийн орлого 

• International outlook  –  Олон улсын үнэлгээ 

гэсэн үзүүлэлтүүд багтана2. 

Хүснэгт 2. THE жагсаалтын эхний 10-н сургуулийн түүвэр 

Эрэм-

бэ 
Нэр, улс 

Нэр 

/Англиар/ 

Ерөн-

хий 

үнэлгээ 

Багш-

лах 

Су-

дал-

гаа 

Эш-

лэл 

Үйлд-

вэрлэ-

лийн 

орлого 

Олон 

улсын 

үнэлгээ 

1.  

Оксфордын Их 

Сургууль, Их 

британи 

University of 

Oxford 
95.6 91.3 99.6 98.0 68.7 96.4 

2.  

Стэнфордын 

Их Сургууль, 

АНУ 

Stanford 

University 
94.9 92.2 96.7 99.9 90.1 79.5 

3.  

Харвардын Их 

Сургууль, 

АНУ 

Harvard 

University 
94.8 94.4 98.8 99.4 46.8 77.7 

4.  

Калифорнийн 

Технологийн 

Институт, 

АНУ 

California 

Institute of 

Technology 

94.5 92.5 96.9 97.0 92.7 83.6 

5.  
Массачусетийн 

Технологийн 

Massachusetts 

Institute of 
94.4 90.7 94.4 99.7 90.4 90.0 

 
2 Орчуулгыг зохиогчид өөрсдийн хэлний мэдлэгт тулгуурлан хийсэн болно. Орчуулгатай санал нийцэхгүй байгаа уншигч бидэнд мэйл бичиж өөрийн 

орчуулгыг санал болгоно уу. Баярлалаа. 
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Институт, 

АНУ 

Technology 

6.  

Кэмбрижийн 

Их Сургууль, 

Их британи 

University of 

Cambridge 
94.0 90.3 99.2 95.6 52.1 95.7 

7.  

Беркелей, 

Калифорнийн 

Их Сургууль, 

АНУ 

University of 

California, 

Berkeley 

92.2 85.8 97.2 99.1 84.3 72.3 

8.  

Иелийн Их 

Сургууль, 

АНУ 

Yale 

University 
91.6 91.9 93.8 97.9 56.1 68.4 

9.  

Принстоны Их 

Сургууль, 

АНУ 

Princeton 

University 
91.5 88.8 92.5 98.9 58.0 80.2 

10.  

Чикагогийн Их 

Сургууль, 

АНУ 

The 

University of 

Chicago 

90.3 88.9 90.5 98.6 54.9 74.0 

THE сэтгүүлийн мэдээлж байгаагаар тэд 13-н үндсэн үзүүлэлтээр энэхүү жагсаалтыг гаргадаг 

байна [11].  

• Багшлах тухай үзүүлэлтэд таван дэд үзүүлэлт багтана: 

o Чанартайгаар багшлахад тохирсон орчинг сургууль бүрдүүлж өгсөн эсэх 

o Багш оюутны тооны харьцаа 

o Доктор ба бакалавр оюутны харьцаа 

o Цолтой багш нарын тоо 

o Багшийн цалингийн хэмжээ 

• Эрдэм шинжилгээ судалгааны үзүүлэлтэд: 

o Эшлэлийн тоо 

o Олон улсын нэр хүнд 

o Чанартай өгүүллийн тоо хэмжээ 

o Судалгаагаар олж байгаа орлогын хэмжээ 

o Олон улсын хамтын ажиллагаа 

• Олон улсын үнэлгээ хэсэгт: 

o Дотоод ба гадаад оюутны тооны харьцаа 

o Дотоод ба гадаад багш нарын тооны харьцаа 

o Дотоод ба гадаадын хамтын ажиллагаа 

• Үйлдвэрлэлийн орлого хэсэгт: 

o Мэдлэгийг хэрхэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж байгаа  

o Үйлдвэрлэлээс сургуульд орж ирж  байгаа орлогыг тооцон үздэг. 

5. УДИРДЛАГЫН БҮТЭЦ 

Сонгон авсан жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудын удирдлагын тухайд хийсэн 

товч судалгаанууд. 

• Оксфордын Их Сургууль.  

Бие даасан зохион байгуулалттай 39-н коллежээс Оксфордын их сургууль бүрддэг [12]. Төв 

сургууль нь эрдэм судлал, удирдлага, номын сан болон музей гэсэн олон хэсгээс бүрддэг. 

Эрдэм судлалын хэсэг нь: Анагаах, Математик, Физик ба Байгалийн ухаан, Хүмүүнлэг, ба 

нийгмийн ухаан гэсэн дөрвөн  үндсэн хэсэгт хуваагдсан нийт 100 гаран тэнхимээс бүрддэг. 

Сургуулийн удирдлага парламентийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан байдаг. Профессор 

багш нар, коллежүүдийн тэргүүлэгчид, ахлах судлаачид, номын сан ба удирдлагын 

ажилтангууд нийт 5000 гаран гишүүнээс парламент бүрддэг. Сургуулийн хууль дүрэм, үйл 

ажиллагааг Консул удирдана. Консул нь 26-н гишүүнээс бүрдэнэ: Боловсрол, Еөрнхий үйл 

ажиллагаа, Хүний нөөц, Төлөвлөлт ба Эрдэм шинжилгээ гэсэн хэсэгт хуваагдаж өдөр 



65 

тутмын шийдвэрийг гаргаж байдаг. Канцлер сургуулийг олон нийтийн үйл ажиллагаан 

төлөөлөх эрхтэйгээр ажиллана. Орлогч канцлер нь 7-н жилийн хугацаатай сонгогдоно. 

Зургаан дэд канцлер байна: Хөгжил ба Гадаад харилцаа, Боловсрол, Инновац, Хүний нөөц 

ба цэцэрлэгжүүлэлт, Номын сан ба музей, Төлөвлөлт ба эх үүсвэрүүд, Эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа гэсэн салбарт хуваагддаг. Эдгээр албан ёсны дэд канцлеруудаас гадна тусгай 

оноосон салбаргүйгээр 10 хүртлэх дэд канцлер томилж сургуулийн бусад үйл ажиллагаанд 

оролцуулдаг. 

 
Зураг 2: Харвардын их сургуулийн удирдлагын бүтэц [13] 

• Стэнфордын Их Сургууль.  

Ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, Удирдах зөвлөл ба Факультетийн зөвлөл гэсэн удирдлагын 

зохион байгуулалттай [14]. Үүнээс гадна хүний нөөц, санхүү эдийн засаг, судалгаа, 

оюутаны албан гэсэн хэсгийг өөртөө багтаасан удирдлагын салбар хэсэгтэй.  

• Харвардын Их Сургууль.  

Ерөнхийлөгч, орлогч, дэд захирлууд гэсэн ерөнхий бүтэцтэй. Дэд захирлуудын удирдлага 

дор: Сургуулийн үйлчилгээ, Ерөнхий санхүү ба удирдлага, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 

Хүний нөөц, Төлөвлөлтийн алба, Мэдээллийн технологийн алба, Цагдаагийн алба зэрэг 

алба багтдаг. Ерөнхий консулын алба, Олон нийттэй харьцах алба болон төгсөгчдийн 

хөгжил холбоо гэсэн салбар хэлтэс ажилладаг.  

• Калифорнийн Технологийн Институт.  

Ерөнхийлөгч, Проректорууд, Хүндэт зөвлөл, Калифорни компани, Санхүү, Эдийн засаг, 

Гадаад харилцаа, Үйлчилгээ, Хуулийн хэлтэс, Хүний нөөц, Инновацын алба, Аюулгүй үйл 

ажиллагааны хэлтэс, Стратегийн харилцааны хэлтэс, Оюутны алба, Тогтвортой байдлын 

алба ба Технологи дамжуулах төв гэсэн хэсгээс удирдлагын бүтэц бүрдэнэ [15]. 

• Массачусетийн Технологийн Институт.  

Ерөнхийлөгч болон бусад удирдлагаас бүрдэнэ. Бусад удирдлагад: Канцлер, Судалгаа 

хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Нээлттэй сургалт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Дэд захирал, 
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Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгч буюу Ерөнхий консул гэсэн албан тушаалтан 

багтана. Эдгээр удирдлага дороо: Ахисан түвшний боловсролын дэд канцлер, Оюутны 

асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Линкольны лабораторийн захирал, Тоон сургалтын 

эрхлэгч, Салбар сургуулийн захирлууд, Хүний нөөц хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, 

Сургуулийн байрны үйлчилгээ хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Мэдээллийн систем ба 

технологи хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Төгсөгчдийн холбоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 

Корпорацийн нарийн бичиг, Боловсролын хөгжил хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Харилцаа 

холбоо хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, Эх үүсвэрийн нөөц хариуцсан дэд ерөнхийлөгч гэсэн 

албан тушаалтнуудтай хамтран ажилладаг байна [16]. 

• Кэмбрижийн Их Сургууль.  

Тус сургуулийн удирдлага:  

Захиргааны зөвлөл, Сенат, Консул, Сургуулиудын ерөнхий зөвлөл ба Хяналтын зөвлөл 

гэсэн ерөнхий хэсгээс бүрдэнэ [17]. Захиргааны зөвлөл нь 5000 гаран гишүүнээс бүрдэх 

бөгөөд энд сургуулийн удирдлагууд бүгд багтдаг ба сургуулийн ерөнхий засаглалтай 

холбоотой дүрэм журмыг баталдаг. Сенат нь сургуулийн үйл ажиллагааг ерөнхийлөн 

удирдана. Консул нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах бөгөөд үндсэн 16, нэмэлт болон 

3-н оюутнаас бүрдсэн бүтэцтэй байна. Их сургуулийг бүрдүүлж байгаа салбар 

сургуулиудын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулдаг. Сургуулиудын ерөнхий зөвлөл нь 

сургалт, эрдэм судлалын үйл ажиллагаа, чанарыг хариуцан ажиллана. Захиргааны 

зөвлөлөөс сонгогдсон 8-н гишүүд хяналтын зөвлөлд ажиллана. 

• Беркелей, Калифорнийн Их Сургууль.  

Беркелей Калифорнийн Их Сургуулийг 26 гишүүнтэй зөвлөл удирддаг. Удирдах зөвлөлд 

албан ёсны 7 гишүүн, оюутны төлөөлөл, санал өгөх эрхгүй оюутны бүрэлдэхүүнтэй байна. 

1952 оноос өмнө Беркли Калифорнийн Их Сургууль байсан тул их сургуулийн ерөнхийлөгч 

Берклигийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. 1952 онд их сургууль нь хагас бие даасан 

хотхоны системтэй болон өөрчлөгдсөн бөгөөд оюутны хотхон тус бүр өөрийн гүйцэтгэх 

захиралтай болж тэдгээр нь их сургуулийн ерөнхийлөгчид ажлаа тайлагнадаг [18]. 

• Иелийн Их Сургууль.  

Иел Корпораци буюу итгэмжлэгдсэн зөвлөл нь их сургуулийн удирдах төв байгууллага юм. 

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид Иелийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний болон 

захиргааны удирдлагыг зөв бодлого, практикт удирдан чиглүүлж, хангалттай нөөц 

бололцоогоор хангаж, Иелийн их сургуулийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа 

хандуулдаг. Корпораци нь ерөнхийлөгч, 16 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, сонгогдсон 6 

төгсөгчөөс бүрдэх ба зургаан жилийн хугацаатайгаар томилогддог [19].  

Өв залгамжлагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, төгсөгч бусадтай ижил үүрэг, хариуцлагыг 

хүлээдэг хууль тогтоомжид заасан үүрэг бүхий арван гурван байнгын хороотой. Корпораци 

нь жилд хэд хэдэн удаа биечлэн хуралдаж, Йелийн эрдэм шинжилгээний болон захиргааны 

удирдлагуудтай тулгамдаж буй асуудлуудыг авч хэлэлцэн, багш, удирдах албан тушаалтны 

томилгоо, эрдмийн зэрэг цол олгох, томоохон барилга байгууламж барих төслүүд, үйл 

ажиллагааны болон хөрөнгийн төсөв зэрэг асуудлаар санал хураалт явуулдаг. Хурлын үеэр 

болон хуралдааны үеэр итгэмжлэгдсэн хүмүүс стратегийн ач холбогдол бүхий асуудлуудыг 

авч үзэж, удирдамж санал болгож, их сургуулийн удирдлагыг дэмжих мэдээллийг 

цуглуулдаг.  

• Принстоны Их Сургууль.  

Принстоны Их Сургууль бол дэлхийн агуу сургалт, нийгэмд хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг 

сургах ер бусын чадамж бүхий дэлхий ертөнцөд өөрчлөлт оруулах мэдлэгийг хөгжүүлэх 

судалгааны их сургуулийн нэг юм. Энэхүү уян хатан, өөрчлөгдөх хүрээний зорилго нь 

чухал сонголтуудыг удирдан чиглүүлэх явдал юм их сургуулийн итгэмжлэгдсэн хүмүүс, 

удирдлага, багш нар. Итгэмжлэгдсэн зөвлөл ба захиргаа жил бүр хяналт тавьдаг. ТУЗ нь 

нөхцөл байдлыг зөвөөр төлөвлөж, дөрвөн жилд нэг удаа анализ дүн шинжилгээ хийж 
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шийдвэр гаргахад ашиг тустай байхаар хянан тохиолдуулж нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг [20]. 

Итгэмжлэгдсэн зөвлөл нь стратеги төлөвлөлтийн явцад их сургуулийн эрхэм зорилгыг олон 

талаас нь  хэлэлцдэг. Хэлэлцүүлгийн үеэр удирдах зөвлөл их сургуулийн онцлог шинж 

чанар,  ирээдүйд гүйцэтгэх үүрэг амлалт чиглэлийг тодорхойлдог. Их сургуулийг амьд, эрч 

хүчтэй хэвээр байхын тулд Принстон гол давуу талаа хоёулан  нь хадгалах ёстой.  

• Чикагогийн Их Сургууль.  

Чикагогийн Их Сургуулийг дүрмийн заалтын дагуу 55 хүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах 

зөвлөл удирддаг. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид нь их сургуулийн эрхэм зорилгоо биелүүлэх 

чадварыг одоогийн болон хойч үедээ хангах үүрэгтэй бөгөөд гишүүд нь их сургуулийн 

хөтөлбөрийн томоохон зорилтууд, санхүүгийн хяналт, санал оруулах, орон нутгийн болон 

үндэсний хэмжээнд, дэлхийн өнцөг булан бүрт их сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах 

үүрэг гүйцэтгэдэг. Удирдах зөвлөлийн ажлыг Аудит; Гүйцэтгэх; Санхүүгийн төлөвлөлт; 

Байгууллагын чадавхи; Хөрөнгө оруулалт; Эрүүл мэндийн төвийн гүйцэтгэх хороо; Гадаад 

оролцоо; Итгэмжлэл ба засаглал;  Их сургуулийн ахиц дэвшил зэрэг 9 байнгын хороо 

гүйцэтгэдэг [21].  

Эдийн засаг, санхүү 

Сонгон авсан жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудын санхүүгийн бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт, засаглалд хийсэн товч судалгаанууд. 

• Оксфордын Их Сургууль.  

Тус сургууль нь байршиж байгаа нутаг орондоо болон улсдаа эдийн засгийн хувьд асар их 

нөлөөтэй байгууллагад тооцогддог. 2018-19 оны мэдээгээр сургуулийн санхүү 2,45 

миллиард фунт стерлингээр тооцогдож байв [22]. Энэ тоонд коллежүүдийн санхүү 

багтаагүй дүн юм. Сүүлийн жилд гэхэд: судалгаанд 320 сая, үйлдвэрлэлтэй хамтрахад 439 

сая, хэвлэлд 383 сая фунт стерлинг зарцуулсан байна. 2017-18 оны хичээлийн жилд 2,237 

сая орлого олсны 579,1 сая нь судалгааны тэтгэлэг, 332,5 сая нь сургалтын төлбөр байжээ. 

Нийт коллежийн орлого 492,9 сая [23]. 

• Стэнфордын Их Сургууль.  

2020 оны байдлаар үйл ажиллагааны орлого 193 сая буюу доллар 2% -иас 12.5 тэрбум 

доллар болсон. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ хамгийн том нь байсан орлогын эх үүсвэр болж 

байсан. Тусгай хөтөлбөрийн төлбөр болон бусад орлого нэгдсэн дүнгээр 8% -иар өсч 200 

доллар болжээ. 2020 онд COVID- с шалтгаалан улирлын сургалтын төлбөр  оюутнаас авах 

их сургуулийн орлого 7 % -иар буурсан. 

Үйл ажиллагааны нэгдсэн зардал 709 сая доллараар өсч 6% -иас 12.3 тэрбум долларт хүрсэн. 

Эдгээр зардлуудын дийлэнх хувийг багш ажилчдын цалин, тэтгэмжийн зардал, нэгтгэсэн 

үйл ажиллагааны зардал 60%  гаран хувийг бүрдүүлдэг байна. Ерөнхий цалин тэтгэмж 

дангаараа 553 сая доллараар өсөлтийг бий болгосон [24]. 

• Харвардын Их Сургууль. Харвардын санхүүгийн компани ба Бондын мэдээллийн алба 

гэсэн тусдаа нэгжүүд сургуулийн санхүүгийн удирдах нэгжид багтдаг. Сургуулийн санхүү 

эдийн засгийг удирдан явахад зориулан 1974 онд санхүүгийн компанийг байгуулсан [25]. 

Өнгөрсөн оны санхүүгийн тайлангаар буюу 2020 оны 6-р сарын 30ны байдлаар Харвардын 

их сургуулийн сангийн бүрдүүлэлт 7,3% буюу 41,9 миллиард доллар болжээ [26]. Үүнээс 2 

миллиард долларыг сургуулийн ерөнхий үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна.  

• Калифорнийн Технологийн Институт. Тус сургуулийн санхүү эдийн засгийн хэсэгт 700 

гаран ажилтан албан хаагч ажилладаг [27]. Атен клуб, Аудитын алба, Үйлчилгээний алба, 

Худалдан авалтын хэлтэс, Хүний нөөц, Мэдээллийн системийн алба, Судалгаа 

шинжилгээний алба гэсэн хэсгүүд тус сургуулийн санхүү, эдийн засгийн бүтцэд багтдаг. 

• Массачусетийн Технологийн Институт.  

Массачусетийн Технологийн Институтийн сургуулийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээс 

харахад 2019 оны төсвийн жил үйл ажиллагааны зардал нь тэтгэлэгт судалгаанд 1 733 4 
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доллар, санхүүжилтгүй судалгаанд 1 208 4 доллар ерөнхий захиргааны зардалд 769. 0 

доллар нийт 3 710 8 доллар зарцуулагджээ.  Үйл ажиллагааны орлогыг Линколин 

лабораторийн судалгааны газраас  1 059 4 доллар, хөрөнгө оруулалтын ашиг орлого 875. 4 

доллар, оюутны хотхон 728 2 доллар, бусад үйл ажиллагаанаас 405.5 доллар, сургалтын 

төлбөр, хөнгөлөлтөөс 383 7, зохион байгуулсан албаны үйл ажиллагаанаас 296 3 доллар, 

туслах үйлдвэрүүдээс 138 1,  Сингапур-МТИ холбоо ба судалгаа, технологийн салбар 45.3 

долларыг олсон байна [28].  

• Кэмбрижийн Их Сургууль. 2020 оны 7-р сарын байдлаар гаргасан санхүүгийн тайлангийн 

дүнгээр тус сургуулийн орлого 2020 онд 2 075 000 фунт байжээ [29]. Үүнээс: 579 000 

фунтийг судалгааны ажлын тэтгэлгээс, 377 000 фунтийг шалгалт сорилын үйлчилгээнээс, 

335 000 фунтийг сургалтын төлбөр болон боловсролын тэтгэлгээс, 318 000 фунтийг 

хэвлэлээс, 205 000 фунтийг бусад төрлийн тэтгэлгээс, 107 000 фунтийг хандив тусламжаас, 

154 000 фунтийг бусад эх үүсвэрээс олсон байна. 

• Беркелей, Калифорнийн Их Сургууль.  

Беркелей, Калифорнийн их сургууль нь 1868 онд байгуулагдсан улсын хэмжээний их 

сургуулийн тогтолцоот судалгааны  их сургууль юм. 

Беркелей, Калифорнийн Их Сургуулийн бүх бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 

төвлөрсөн менежментээр удирддаг. Энэ нь хадгаламжийн дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгө 

болон их сургуулийн  богино хугацааны урамшууллын төлөвлөлт (Short-Term Incentive Plan 

) дэх мөнгөн сангаас бүрдэнэ. 

Тус сургуулийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээс харахад үндсэн болон үндсэн бус нийт 

хөрөнгө 8 419 393 доллар, нийт өр төлбөр 6 125 647 доллар, үйл ажиллагааны орлого  

2 051 158 доллар, цалин, хөлс 1 294 488 доллар, тэтгэврийн тэтгэмж 280 069 доллар, тэтгэвэр 

авагчдын эрүүл мэндийн тэтгэмж 62 718 доллар, ажилчдын бусад тэтгэмж 343409 доллар, 

бусад хангамж, эд материал 173 936 доллар, тэтгэлэг 160 293 доллар, нийтийн үйлчилгээ 39 

277 доллар, оюутны хотхоны сан 215 392 доллар бусад үйл ажиллагааны зардал үйл 

ажиллагаанд 464,948 доллар нийт зардал 3 055 105 доллар зарцуулсан байна. 2019, 2018 оны 

6-р сарын 30-нд Беркелей их сургуулийн хадгаламжийн данс 4.4 сая доллар, 3.4 сая доллар 

байв.  

Захиргааны гишүүд, удирдах зөвлөл нь их сургуулийн хөрөнгө оруулалтад хяналт тавьж 

ерөнхий бодлогыг хөрөнгө оруулалтын захирал гаргадаг [30].  

• Иелийн Их Сургууль.  

Иелийн их сургууль нь  2020 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 31.7 тэрбум долларын цэвэр 

хөрөнгөтэй байна. 

COVID-19 тахал нь их сургуулийн 2019-20 санхүүгийн үр дүн, үйл ажиллагаанд чухал 

нөлөө үзүүлсэн хэдий ч 2020 оны 3-р сарын сүүлээр хотхоноос шалтгаалсан олон үйл 

ажиллагаа, сургалтын үйл ажиллагаа онлайн байсан нь үйл ажиллагааны орлого жилийн 

дотор 3.4% -иар өсч 4.2 тэрбум доллар болжээ. Энэ үр дүн нь цар тахлын өмнөх үеийн ард 

маш сайн байсан хүлээлттэй байсан бөгөөд өмнөх жилд ажиглагдсан орлогын өсөлтийн тэн 

хагасаас бага байв.  

Их сургуулийн орлогын хамгийн том эх үүсвэр болох ашиг нь 1,438 сая доллар байсан нь 

6,2% -иар өссөн байна. Их сургуулийн орлогын хоёр дахь том эх үүсвэр болох эмнэлгийн 

үйлчилгээний орлого 4.6% -иар 1,090 сая доллар боллон өссөн нь COVID-19 холбоотойгоор 

мэс засал, эмчийн үзлэг, бусад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цуцалсан буюу 

хойшлуулсанаас үүдэлтэй юм.  

Жилийн туршид зардлууд 5.5% -иар өссөн нь орлогоос илүү хурдан байв. Цалин хөлс 7.7% 

-иар өссөн нь үүнд нөлөөлжээ. Цалин, цалингийн өсөлтөөс шалтгаалан ажилчдын тэтгэмж 

10.9% -иар өссөн ба жилийн эцэст 31.7 тэрбум долларын цэвэр хөрөнгөтэй байна. 

Энэ хэмжээ нь олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр өмнөх оныхоос 510 сая доллар буюу 1.6% -

иар буурсныг харуулж байна. 6.8% -ийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд Иелийн хөрөнгө 8.1 
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сая доллараар нэмэгдэж, 31.1 тэрбум доллар болж их сургуулийн цэвэр хөрөнгө 606 сая 

доллараар бууржээ. 2020 оны 6 сарын байдлаар сургалтын төлбөр, өрөөний тохижилт 388 

389 доллар, бусад орлого 4 273 195 доллар,  цалин, тэтгэмж 2 644 189 доллар,  нийт зардал 

4 096 154 доллар байна [31].  

• Принстоны Их Сургууль.  

1980-аад онд Принстоны Их Сургууль сургалтын төлбөр нь ерөнхий сангийн хамгийн том 

эх үүсвэр их сургуулийн үндсэн орлого байв. Хандивын төлбөр нь зөвхөн 14 орчим хувийг 

хангадаг. 2016 оноос төлбөр их сургуулийн орлогын 47 хувийг бүрдүүлдэг болсон. 

Принстоны Их Сургууль 2019 оны 6 сарын 30 ны байдлаар орлогын эх сурвалжийг дараах 

байдлаар бүрдүүлсэн байна. Үүнд: сургалтын төлбөр  108 265 доллар, засгийн газрын 

буцалтгүй тусламж, гэрээ хэлэлцээ 292 217 доллар, хувийн бэлэг, буцалтгүй тусламж, гэрээ 

хэлэлцээ 142 746 доллар, хөрөнгө оруулалтын орлого, бодит бус ашиг, алдагдал 3 236 891 

доллар багтжээ.  

Эдгээрээс эрдэм шинжилгээ, судалгаанд 1 079 486 доллар, оюутны үйлчилгээ ба дэмжлэг 

туслалцаа 297 784 доллар, ерөнхий захиргаа ба үйл ажиллагааны зардалд 222 336 доллар, 

санхүүгийн үндсэн хөрөнгө 31 582 051 доллар, өр төлбөр 4 186 498 доллар, цэвэр хөрөнгө 

27 395 553 доллар зарцуулсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийт хөрөнгө 27 395 553 байна 

[32].  

• Чикагогийн Их Сургууль.  

2020 оны 7 сарын 30ны байдлаар Чикагогийн Их Сургууль нийт хөрөнгө нь 17 276 136  

доллароор үнэлэгдэх хөрөнгөтэй өр төлбөр өглөг 8 052 836 доллар байна. Цэвэр орлого  

нь 4 973 597 доллар бөгөөд эдгээр нь сургалтын төлбөрөөс 524 284 доллар, засгийн газрын 

тэтгэлгээс 397 842 доллар, хувийн бэлэг, тэтгэлэг, гэрээ хэлэлцээр 241 725 доллар, 

үйлчилгээ 2 349 590 доллар, бусад орлого 697 025 доллароос бүрдүүлжээ.  Багш ажилчдын 

цалин 2 810 609 доллар, засвар үйлчилгээ бусад 1 702 405 долларыг  сургуулийн бусад үйл 

ажиллагаанд зарцуулсан байна [33].   

6. ҮР ДҮН 

THE жагсаалтын эхний аравт эрэмбэлэгдсэн сургуулиудыг харьцуулан судаллаа. Судалгааны 

гол хэмжээс удирдлага зохион байгуулалт ба санхүү эдийн засгийн чадамж, засаглал байв. 

Судалгааны өгөгдлийг албан ёсны вэб сайт дээрх мэдээлэл, тухайн жилийн тайлангаас 

бүрдүүлэв. Сонгон авсан сургууль бүрийн вэб сайтын бүтэц харилцан адилгүй байсан нь 

судалгааг хийх, шинжилгээний өгөгдлийг цуглуулахад бэрхшээлтэй болгож байв. Ихэнх 

сургуулийн вэб сайтууд суралцагч нартаа буюу оюутнуудад, хөрөнгө оруулагч нарт 

зориулагдсан байдлаар загварчлагдсан тэр чиглэлийн мэдээллийг олоход хялбар байхаар зохион 

байгуулагдсан байв. Ихэнх сургуулиуд сургуулийн удирдлагын бүтцийг ил тод схемчилсэн эмх 

цэгцтэй байдлаар мэдээлээгүй байв. Харвардын их сургууль удирдлагын бүтцээ схемээр 

илэрхийлэн вэб сайтдаа байршуулсан байв. Массачусетийн технологийн институт удирдлагын 

бүтцээ албан тушаалтны зураг, нэртэйгээр схемчлэн байршуулсан байв. 

Эдийн засгийн чадамж, орлого зарлагын тухай мэдээллүүдийг товчхон байдлаар илэрхийлсэн 

байлаа. Зарим сургуулиуд жил бүрийн санхүүгийн тайлангаа албан ёсны вэб сайт дээрээ 

байршуулсан нь мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх боломжийг нэмэгдүүлж 

байв. 

7. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Монгол улсын их дээд сургуулиудыг дэлхийн шилдэг сургуулиудтай харьцуулах гэж энд 

зорьсонгүй. Гэвч, даяарчлалын цаг үед дэлхийн шилдэг их сургуулиудын туршлагаас судалж 

өөрийн орны их дээд сургуулиудын өөрчлөлт шинэчлэлтийн процесст нэвтрүүлэх нь зүйтэй 

хэмээн үзэж бидний судлаачид энэхүү товч судалгааг хийж эрхэм судлаач танд хүргэж байна. 

Бидний цуглуулсан өгөгдлүүд дээр үндэслэн дараах асуулт болон чиглэлийг хэлэлцэх 

боломжтой юм. Үүнд: 
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• Их дээд сургуулийн жагсаалтын ач холбогдол. Энэ жагсаалтыг улс орны хэмжээнд ач 

холбогдолтой гэж үзэж байгаа бол тухайн жагсаалтыг гаргадаг олон улсын 

байгууллагуудыг судлах, эрэмбэлэлт хийдэг арга аргачлалууд дээр нарийн дэлгэрэнгүй 

дүгнэлт хийж, Монголын их дээд сургуулиудын эрэмбэ, магадлангийн үнэлгээнд тэдгээр 

үзүүлэлтийг багтаах тухайд ярилцах, 

• Сайн удирдлага чанартай сургалтын нэгэн чухал суурь болно хэмээн үзэж байгаа бол их 

дээд сургуулиудын академик эрх чөлөө, улс төрөөс салангид удирдлагын бүтэцтэй байх 

тухай ярилцах, 

• Сургуулийн нэр хүнд, төгсөгч нарын ажлын байр, багшлах бүрэлдэхүүний чанарын тухай 

ярилцах. 

8. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү товч судалгааны дүнд дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 

✓ Үйл ажиллагаа явуулж байгаа их дээд сургууль бүр дэлхийн их дээд сургуулийн 

эрэмбийг тодорхойлдог хүлээн зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын үнэлгээний аргачлалыг 

судалдаг, тэдгээр хэмжээсийг өөрийн сургуулийн үнэлгээ, хөгжлийн чиг бодлогод 

тусгаж байдаг тусгай хэсэгтэй болох, 

✓ Дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа их дээд сургуулиудын эрэмбэлэлтийн 

үндсэн жагсаалтын үзүүлэлт дээр дүн шинжилгээ хийж харьцуулах 

✓ Тэдгээр үзүүлэлтийг Монголын их дээд сургуулийн эрэмбэлэлт, магадлан 

итгэмжлэлийн хэмжүүр, үзүүлэлттэй харьцуулан судлах 

✓ Улмаар дээрх хоёр судалгааны дүн дээр суурилан Монгол улсын бүх их дээд сургууль 

ижил боловч дэлхийн шижигт нийцсэн хэмжээс, үзүүлэлтээр үнэлгээ хийдэг, магадлан 

итгэмжлэгддэг байх боломжийг бий болгох 

Их дээд сургуулийн сургалтын чанар, суралцах орчны чанар бүгд эдийн засгийн хүчин чадалтай 

шууд хамааралтай энэхүү судалгаа батлан харуулж байна. Дэлхийн шилдэгт ордог 

сургуулиудын төлбөр өндөр байхаас гадна тэдгээр сургуулиудад өргөдөг хандив тусламж их 

байгаа нь тухайн сургуулийн орлогыг бүрдүүлэгч гол хэсэг болж байна. Дээрх эхний аравт 

орсон сургуулиуд ихэнх нь олон жилийн түүхтэй байгаа нь удирдлагын бүтэц зохион 

байгуулалт тэрхүү урт хугацаанд туршигдаж тогтворжсон байж болохыг харуулж байна. 

Тэрчлэн ямар ч сургуулийн удирдлага улс төрөөс хараат бус байдалтай байгааг онцлох нь 

зүйтэй. Сургуулийг зөвхөн нэр төртэй судлаачид, эрдэмтэд, профессорууд толгойлж байна. 

Удирдах зөвлөл болон Хүндэт зөвлөлд бизнесийн байгууллагын төлөөллүүд байгаа боловч улс 

төрийн ямар нэгэн төлөөлөл огт байхгүй улс төрөөс бүрэн хамааралгүй ажиллаж байна.  

Шилдэг бүх сургуулийн төлбөр тухайн орны хэмжээсээр ч маш өндөр байгаа нь сургалтын 

төлбөр их байх нь буруу гэсэн үзэл баримтлалтай таарахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн 

сургуулийн сургалтын чанартай харгалзуулан төлбөрийн хэмжээсийг сургууль өөрөө 

тодорхойлдог зарчимтай байх нь зөв хэмээн бид үзэж байна. 
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Хураангуй: Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлт түүний 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. Уг зорилгын хүрээнд холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг 

харьцуулан судлах, сургалтын менежерүүдээс ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай 

холбоотой тандалт судалгаа авч нэгтгэн дүгнэсэн болно. Ажлын байрны эрх зүйн баримт бичгийн 

шинжилгээний үр дүн, сургалтын менежерээс авсан судалгааны үр дүнг нэгтгэж үзэхэд сургалтын 

менежерийн ажлын чиг үүрэг нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдсөн гэж дүгнэж болохоор байна. Учир нь ажлын 

чиг үүрэгт шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагааг өмнөх баримт бичиг заасан ажилтай харьцуулбал 86%-иар 

нэмэгдсэн. Гэсэн хэдий ч сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих, суралцагчийн 

сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх гэсэн үндсэн үйл ажиллагаа нь сургалтын менежерийн ажлын 

эрх зүйн баримт бичигт туссан хэвээр байгаа бөгөөд сургалтын менежер ажлын байрандаа тайлан 

судалгаа гаргах, хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг хянаж шалгах, цаг үеийн гэнэтийн ажлыг хамгийн ихээр 

хийж гүйцэтгэх нь өндөр байна. 

Түлхүүр үг: Үйл ажиллагаа, ажлын хүрээ, чиг үүрэг, үндсэн ажил, чадвар 

1. УДИРТГАЛ 

Манай орны боловсрол нь дэлхий нийтийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага, үзэл 

баримтлал болон үндэсний онцлог, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу хүмүүнлэг, иргэний 

ардчилсан нийгэм, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд нийцүүлэн хөгжлийн тодорхой үе 

шатуудыг туулан боловсролын тогтолцоо, агуулга арга зүй, удирдахуйн хөгжлийн бодлогоо 

өөрчлөн шинэчилсээр ирсэн. 1990-ээд хойших шинэ үндсэн хууль болон боловсролын мастер 

төлөвлөгөө, боловсролын тухай хуулиуд зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд боловсролын 

салбарыг тэргүүлэх салбараар тодорхойлж ардчиллын зарчимд суурилан хөгжүүлэх, шинэчлэл 

хийх үндэс суурь тавигдаж гадаад ба дотоод орчны нөхцөл байдал өөрчлөгдөн түүнтэй зохицсон 

макро ба микро түвшинд менежментийн зарчмаар ажиллах хэрэгцээ шаардлага тулгарсан. 

Судалгаанаас үзэхэд 1991 он хүртэл сургууль дээр сургалтын үйл ажиллагааг хичээлийн эрхлэгч 

удирдан чиглүүлдэг байсан бөгөөд хичээлийн эрхлэгчийн ажил үүргийг ЕБС-ийн үлгэрчилсэн 

дүрмээр тодорхойлж байсан байна. 1991 оноос сургалтын агуулга, арга зүй, хүмүүжлийн 

тогтолцоог боловсронгуй болгох, сургалтын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, судалгаа 

дүгнэлт гаргана [1] хэмээн удирдлагын чиг үүргийг тодорхойлж өгсөн нь нэлээд шинэлэг явдал 

байсан. Чиг үүрэг гэдэг нь төрийн байгууллагад хуулиар тогтоосон эрх мэдлийн хүрээнд 

тодорхой үр дүнд хүрэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны тогтвортой чиглэлийг 

хэлнэ. [2] 2002 онд Боловсролын тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулж ЕБС-д захирал, сургалтын 

менежер, багш, нийгмийн ажилтан, бусад ажилтан ажиллана гэсэн заалтыг оруулсан нь [3] ЕБС-

ийн хувьд шинэчлэлийн шинж чанартай өөрчлөлт болсон гэж үзэн одоог хүртэл сургалтын 

менежер гэдэг албан тушаалын нэршлээр ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд 

тавих тусгай шаардлага болон ёс зүйн хэм хэмжээг албан тушаал, ажлын байрны тодорхойлолт 

болон хөдөлмөрийн гэрээ, контрактаар тодорхойлно гэсэн заалтын дагуу [4] сургалтын 

менежерийн ажлын чиг үүргийг оновчтой болгоход чиглэгдсэн эрх зүйн баримт бичгийг 2003 

онд гаргасан байдаг. [5] Үүнээс хойш сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолт 2007 

[6] 2019 [7] 2020 [8] онуудад өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж гарсан бөгөөд эдгээр эрх зүйн баримт 

бичигт заагдсан ажлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ менежментийн ухаанд тулгуурлан явуулах 

шаардлага тулгарсан. Энэ нь байгууллагыг хуучин арга барилаар биш шинэлэг байдлаар хамт 

олныг үр дүнтэй удирдах, хүнтэй ажиллах чадвар, харилцааг эрхэм болгохыг чухалчилж, 

мэдээллийн эрин үед зохицуулан байгууллага, ажлын орчноо шинэчлэх, тулгарч буй бэрхшээл 
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асуудлыг шинэлэг байдлаар шийдвэрлэх, аливааг бүтээх ухаалаг үйл ажиллагааны мэдлэг, 

чадвар нь сургалтын менежерийн ажлын үндсэн шаардлага болохыг тусгаж өгчээ. Иймээс 

сургалтын менежер нь зөвхөн сургуулийн дотоод ажлыг удирдаж харахаас гадна асуудлыг 

өргөн цар хүрээнд харж өөрийн үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх мэдлэг чадвар, арга 

барилтай байх, цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан мэдрэх менежментийн ур чадварыг 

шаардаж байна. [9] Хувь хүний бүтээлч чадавхийг хөгжүүлэх, насан туршдаа суралцах чадвар 

эзэмшүүлэх, боловсролын үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд сургалтын менежерийн үүрэг 

оролцоо чухал нөлөөтэй тул ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг бүрийг 

нарийвчлан судалж ойлгож хэрэгжүүлэх нь менежерийн удирдах арга барилыг боловсронгуй 

болгоход чухал ач холбогдолтой юм. 2007 оноос хойших боловсролын удирдлагын чиглэлээр 

магистр, докторын 10 гаруй диссертацид шинжилгээ хийж үзэхэд сургалтын менежерийн хийж 

гүйцэтгэж буй ажлын ачаалал, тэдний харилцаа, ёс зүйн талын судалгаа нэлээдгүй байна. 

Иймээс шинээр гарсан эрх зүйн баримт бичгийг нарийвчлан судалж ажлын хүрээ, чиг үүрэг, 

хэрэгжүүлэх арга зам, удирдах арга барилыг тодорхойлох, сургалтын менежерийн удирдах ур 

чадвар, арга барил ямар түвшинд байгаа, тэдэнд менежментийн чиглэлээр мэргэших хэрэгцээ 

бий эсэх, тэднийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх тогтолцоо байх эсэх гэх мэт олон асуудал хариултаа 

хүлээсээр байна. Учир нь манай орны хувьд ЕБС-ийн сургалтын менежерийг урьдчилан 

бэлтгэдэггүй, мэргэжилдээ сайн, чадварлаг багш нараас сонгон ажиллуулдаг зарчим үйлчилдэг 

бөгөөд шинээр томилогдох сургалтын менежерийн тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна. 2019 

оны байдлаар ЕБС-д 1469 сургалтын менежер ажиллаж байна. Үүний 27.8 хувь нь эрэгтэй, 72.2 

хувь нь эмэгтэй байна. Боловсролын түвшингээр харвал магистр, докторын зэрэгтэй сургалтын 

менежер 41.8 хувийг эзэлж байна. 2009 оноос хойш мэргэжлийн зэрэгтэй сургалтын 

менежерүүдийн эзлэх хувь буурсан ч 60-аас дээш хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй байна. ЕБС-

ийн сургалтын менежерийн насны бүтэц сүүлийн 10 жилд дунд насны бүлгийнхэн буюу 40-49 

насныхан 35.4 хувиас 45.3 хувь болтол нэмэгдсэн бол 39 хүртэлх насныхны эзлэх 42 хувиас 30 

хувь болж багассан байна. Мөн ЕБС-ийн сургалтын менежерт тавигдах шаардлагад 5-аас 

доошгүй жил багшилсан туршлагатай байх гэсэн шаардлага тавигдаж бусад багш нарт 

сургалтын арга зүй, технологийн чиглэлээр зөвлөн туслах үүрэгтэй байдаг боловч энэ 

шаардлагыг хангаагүй менежерийн тоо 9.7 хувь болжээ. Тухайн албан тушаалд 5 хүртэлх жил 

ажиллаж буй залуу удирдах ажилтны эзлэх хувь 70 хувь болтол нэмэгдсэн байна. Сургалтын 

менежерүүдийн 20 хувь нь тэтгэвэрт гарснаар ажлаас чөлөөлөгддөг бол 80-иас дээш хувь нь 

бусад шалтгаанаар чөлөөлөгджээ. [10] Тэдний мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаа нь 

боловсролын салбарын институцэд суурилан мэргэжил дээшлүүлэх үйлчилгээг төрийн болон 

иргэний нийгмийн байгууллага, олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион 

байгуулах зарчимд тулгуурладаг. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад сүүлийн 3 жилд нийт 

сургалтын менежерүүдийн 16 хувь нь л хамрагджээ. [11] 

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ҮР ДҮН 

2.1. Судалгааны асуулга, түүвэр 

Энэхүү судалгаа 2 хэсэгтэй. 

1. Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг харьцуулан судалж дүгнэх 

2. Боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдээс 

ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай холбоотой тандалт судалгаа 

авч нэгтгэх 

ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлтийг судлахдаа холбогдох эрх зүйн 

баримт бичиг, судалгааны тайлангуудыг ашиглалаа. Эрх зүйн бичиг баримтын хүрээнд 

сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг харьцуулан судалсан. Сургалтын 

менежерийн ажлын байрны тодорхойлолт 2002 оноос хойш 4 удаа өөрчлөгдсөн байдаг. 2003 

онд БСШУ-ны сайдын 392-р тушаалын 2-р хавсралтаар “ЕБС-ийн сургалтын менежерийн 

ажлын байрны тодорхойлолт” 2007 онд БСШУ-ны сайдын 351-р тушаалаар “ЕБС-ийн 

сургалтын менежерийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт”, 2019 онд БСШУС-ын 

сайдын А/692 тоот тушаалаар “Сургалтын менежерийн албан тушаалд тавигдах нийтлэг 
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шаардлага, үндсэн чиг үүрэг”-үүд хүчингүй болж одоо 2020 оны БШУ-ны сайдын Б/03 тоот 

тушаалаар “ЕБС-ийн сургалтын менежерийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолт”-ыг 

мөрдөж байна. Эдгээр баримт бичгүүдийг судлахдаа ажлын байрны үндсэн үйл ажиллагааны 

тоо, давтагдаж байгаа үйл ажиллагааны тоо, суларсан үйл ажиллагааны тоо, шинээр нэмэгдсэн 

үйл ажиллагааны тоо, байхгүй болсон үйл ажиллагааны тоо гэж ангилан ажлын байрны 

тодорхойлолт бүрээр дугаарлаж түүвэрлэн гаргасан. 

Дээрх шинжилгээний үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав. 

Хүснэгт 1 Ажлын байрны үйл ажиллагааны шинжилгээ 

 2003/392 2007/351 2019/692 2020/03 

Үндсэн үйл ажиллагааны тоо     

Давтагдаж байгаа үйл ажиллагааны тоо     

Багассан үйл ажиллагааны тоо     

Шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагааны тоо     

Байхгүй болсон үйл ажиллагааны тоо     

ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааг тандах 

зорилгоор 8 асуултаар судалгаа авсан. (Хүснэгт-2) Энэхүү судалгааны үр дүнгийн 

боловсруулалтыг Excel программ ашиглан хамгийн их хариултаас эхлэн хамгийн бага хариулт 

хүртэл дараалалд оруулан боловсруулалт хийж гүйцэтгэсэн. 

Хүснэгт 2 Судалгааны асуулгын загвар 

Асуулгын 

дугаар 
Агуулга Хариулт 

1 
Таны ажлын чиг үүрэг өмнөхөөсөө 

өөрчлөгдсөн үү? 

• Тийм 

• Үгүй 

Тийм бол..... 

Үгүй бол..... 

2 
Та ажлын байрандаа ямар ажлыг 

хамгийн их хийдэг вэ? 

3-аас доошгүй ажлыг ихээс нь бага руу 

дараалуулан бичнэ үү? 

3 
Та сургалтын менежерийн ажлын 

үндсэн чиг үүргийг юу гэж үздэг вэ? 
8-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ үү? 

 
4 

Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын 

хүрээнд хамгийн их ажил хийдэг вэ? 

1. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2. Багшийн хөгжлийг дэмжих 

3. Суралцагийн сурлагын чанарт 

хяналт шинжилгээ хийх 

4. Статистик мэдээлэл боловсруулах 

 
5 

Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын 

хүрээнд хамгийн бага ажил хийдэг вэ? 

1. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2. Багшийн хөгжлийг дэмжих 

3. Суралцагийн сурлагын чанарт 

хяналт шинжилгээ хийх 

4. Статистик мэдээлэл боловсруулах 

 

6 

Сургалтын менежерийн ажлын чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн их 

тулгардаг бэрхшээлийг бичнэ үү? 

3-аас доошгүй бэрхшээлийг хамгийн 

ихээс нь бага руу дараалуулан бичнэ үү? 

 
7 

Ажлын чиг үүргээ  хэрэгжүүлэхдээ та 

ямар арга барилыг түлхүү ашигладгаа 

сонгоно уу? 

Хянах  

Урамшуулах  

Зөвлөлдөх 

Хамтрах 

8 Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар 

хангах гэдгийг та юу гэж ойлгодог вэ? 
10-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ үү? 

Судалгааны түүврийг улсын хэмжээнд хийж эх олонлог 830 сургуулиас түүвэрт 170 сургууль, 

1450 гаруй сургалтын менежерээс түүвэрт 280 сургалтын менежерийг хамрууллаа. (20%) 

Судлаач 280 асуулгыг илгээснээс 280 асуулга бөглөгдөн ирснийг энэхүү судалгаанд ашиглав. 

(Хүснэгт 3) 
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Хүснэгт 3. Судалгаанд ашигласан түүврийн мэдээлэл 
 Төлөвлөсөн санал 

асуулгын тоо 
Ирүүлсэн тоо 

Судалгаанд ашигласан 

асуулгын тоо 

Нийт 280 280 280 (100%) 

Энэ судалгаанд хамрагдсан түүврийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 3-т харуулав. 

Судалгаанд боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдийг 

хамруулсан бөгөөд нийт түүврийн 86% нь эмэгтэй, 14% нь эрэгтэй, боловсролд ажилласан 

жилийн тархалт нь 20-25 жил хүртэлх жил ажилласан сургалтын менежер 59%, 26-30 жил 

ажилласан сургалтын менежер 41% бол, сургалтын менежерээр ажилласан жилийн тархалтыг 

харвал 5 жил хүртэл ажилласан сургалтын менежер 11%, 6-10 жил хүртэл ажилласан сургалтын 

менежер 43%, 11-15 жил хүртэл ажилласан сургалтын менежер 31%, 16-20 жил хүртэл 

ажилласан сургалтын менежер 15%-ийг эзэлж байна. Насны бүлгээр харахад 40-45 насны 

сургалтын менежер 31.1%, 46-50 насны сургалтын менежер 45.7%, 51-55 насны сургалтын 

менежер 23.2% байна. (Хүснэгт 4) 

Хүснэгт 4. Судалгаанд ашигласан түүврийн мэдээлэл 

  Боловсролд нийт ажилласан жил 

  20-25 жил 26-30 жил Хувь 

Хүйс 
Эр 25 15 14 

Эм 140 100 86 

Сургалтын 

менежерээр 

ажилласан жил 

5 жил хүртэл 28 3 11 

6-10 жил 82 37 43 

11-15 жил 38 50 31 

16-20 жил 17 25 15 

Нас 

40-45 нас 87 0 31.1 

46-50 нас 73 55 45.7 

51-55 нас 5 60 23.2 

Нийт-280 165 115 

2.2. Судалгааны арга 

Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлтийн 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. 

1. Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг харьцуулан судалж дүгнэх судалгааны хүрээнд 

• Баримт цуглуулах аргаар 2003, 2007, 2019, 2020 онд батлагдан гарсан ЕБС-ийн 

сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг олж, тэдгээрийн заалтад 

онолын судалгааны аргыг ашиглан дүн шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ хийсэн. 

• Эх бичиг, сурвалж бичиг судлалын аргаар дээрх бодлогын баримт бичгүүдийг уншиж 

судлах явцдаа баримт бичгийн үндэслэл, зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны чиг үүргийн 

давхцал, өөрчлөлтийг тодорхойлсон. 

• Магадлан жагсаах аргаар дээрх цуглуулсан бодлогын баримт бичгүүдийг батлагдан 

мөрдөгдөж эхэлсэн цаг хугацааг нь харгалзан агуулгыг задлан тодорхой дүгнэлтийг 

гаргах замаар дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. 

• Задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх аргаар зорилт бүрээр хуваан авч үзэж нэгтгэн 

дүгнэсэн. 

• Харьцуулан жиших аргаар бодлогын баримт бичгүүдийн ижил төстэй агуулга бүхий 

заалтыг хооронд нь харьцуулан жишиж дүн шинжилгээ хийв. 

2. Боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдээс ажлын 

байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай холбоотой тандалт судалгаа авч нэгтгэх 

судалгааны хүрээнд сургалтын менежерийн боловсролын салбарт ажилласан жил болон 

сургалтын менежерээр ажилласан жил, нас, хүйс, зэргийг харьцуулан асуулга судалгааны 

аргаар 8 асуултаар судалгаа авч excel программыг ашиглан дүгнэлт гаргасан. 
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2.3. Судалгааны үр дүн 

Үр дүн 1: Сургалтын менежерийн 2003, 2007, 2019, 2020 онд батлагдан гарсан 4 эрх зүйн баримт 

бичгийг ашиглан 5 шинжүүрээр шинжиллээ. Үр дүн нь ажлын байрны тодорхойлолт 

шинэчлэгдэж гарах бүрд үндсэн үйл ажиллагааны тоо нэмэгдсэн байна. Үндсэн үйл 

ажиллагааны тоо нэмэгдсэн ч 60% нь агуулгын хувьд хэвээрээ давтагдсан шинжтэй байна. 

Үүнд: Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх тэдний хөгжлийг дэмжих, 

суралцагчийн сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх үйл ажиллагаа оржээ. Мөн чиг үүргийн 

хувьд ажлын байрны тодорхойлолт өөрчлөгдөх бүрд багассан үйл ажиллагаанд ЕБС-ийн 

сургалтын үйл явцыг хянах, багшийн ур чадварт тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн 

сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг турших зэрэг чиг 

үүргийн ажлууд орсон бөгөөд нийт ажлын 6% эзэлж байна. Шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагаанд 

сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбарын бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийн үр дүнг 

тайлагнах, менежмент зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургуулийг цогц нэгдсэн удирдлагаар 

хангах, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, тусгай хэрэгцээт сургалтын орчин бүрдүүлэх, мэдээллийн 

шинэ технологийг хэрэгжүүлэх, ажлын байран дахь багшийн хөгжлийг дэмжих, ажлын эерэг 

орчин бүрдүүлэх, ёс зүй, харилцаа хандлага, соён гэгээрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх, үнэлгээний 

тогтолцоо, даалгаврын сан бүрдүүлэх, мэдээллийн системд сан бүрдүүлэх, архив бичиг хэргийн 

бүрдэлт, байгууллагын нууц, мэдээллийн ил тод байдал зэрэг чиг үүргийн ажлууд сургалтын 

менежерийн зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажил болсон бөгөөд 2003 оны ажлын байрны 

тодорхойлолт дахь үйл ажиллагаатай харьцуулбал 86 хувиар өссөн байна. 2003, 2007, 2019 оны 

ажлын байрны тодорхойлолтод хасагдсан ажил байхгүй, харин 2020 онд гарсан ажлын байрны 

тодорхойлолтод төрийн болон төрийн бус байгууллагад ажлын чиг үүрэгтэй холбоотой мэдээ 

мэдээллийг шуурхай чанартай боловсруулж хүргүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангаж мэдээллийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох гэсэн 2 үйл 

ажиллагаа хасагдсан байна. (Хүснэгт 5) 

Хүснэгт 5. Ажлын байрны үйл ажиллагааны шинжилгээний үр дүн 
 2003/392 2007/351 2019/692 2020/03 

Үндсэн үйл 

ажиллагааны тоо 

12 22 35 33 

Давтагдаж байгаа үйл 

ажиллагааны тоо 

10 19 33 

Багассан үйл 

ажиллагааны тоо 

2 1 = 

Шинээр нэмэгдсэн үйл 

ажиллагааны тоо 

12 16 = 

Байхгүй болсон үйл 

ажиллагааны тоо 

0 0 2 

Үр дүн 2: ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл 

ажиллагааг тандах зорилгоор 280 хүнээс 8 асуулгаар судалгааг авч нэгтгэлээ. ( Хүснэгт 6 ) 

➢ Таны ажлын чиг үүрэг өөрчлөгдсөн үү гэсэн асуулгад 260 хүн тийм гэж хариулсан нь 

судалгаанд нийт оролцогчдын 92.8%, 20 хүн үгүй гэж хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 7.2% байлаа. Тиймээ өөрчлөгдсөн гэж хариулсан 260 хүнээс 208 хүн нь буюу 

80% нь хийх ажил нэмэгдсэн гэж үзсэн байхад, үгүй өөрчлөгдөөгүй гэж хариулсан 20 хүнээс 

17 хүн нь буюу 85% нь ажлын ачаалал хэвээрээ гэж хариулжээ. 

➢ Та ажлын байрандаа ямар ажлыг хамгийн их хийдэг вэ? гэсэн асуулгад судалгаа тайлан 

гаргадаг гэж 250 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 90%, багшийн хөтөлбөр 

төлөвлөгөө баталж хянадаг гэж 196 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 70%, багш 

нарт зөвлөгөө өгч уулздаг гэж 190 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 68% болж 

байна. 

➢ Та сургалтын менежерийн ажлын үндсэн чиг үүргийг юу гэж үздэг вэ? гэсэн асуулгад багш 

нарт зөвлөн туслах чиг үүрэгтэй гэж 224 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 
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80%, сургалтын чанарыг сайжруулах чиг үүрэгтэй гэж 218 хүн хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 78%, багшийн хөгжлийг дэмжих чиг үүрэгтэй гэж 201 хүн хариулсан нь 

судалгаанд оролцогчдын 72% болж байна. 

➢ Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын хүрээнд хамгийн их ажил хийдэг вэ? гэсэн асуулгад 

статистик мэдээ тайлан гаргаж судалгаа авдаг гэж 249 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт 

оролцогчдын 89%, суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж дүгнэдэг гэж 229 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 82%, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг баталж 

хянадаг гэж 207 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 74% болж байна. 

➢ Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын хүрээнд хамгийн бага ажил хийдэг вэ? гэсэн асуулгад 

сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хамгийн бага хийдэг гэж 246 

хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 88%, багшийн хөгжлийг дэмжих ажлыг 

хамгийн бага хийдэг гэж 204 хүн харилусан нь судалгаанд оролцогчдын 73%, 

суралцагчийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх ажлыг хамгийн бага хийдэг гэж 182 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 65% болж байна. 

➢ Сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн их тулгардаг 

бэрхшээлийг бичнэ үү? гэсэн асуулгад судалгаа тайлан гаргахад ихэнх цагаа зарцуулдаг гэж 

268 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 96%, төлөвлөгдөөгүй гэнэтийн ажил их 

хийдэг гэж 226 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 81%, багш нарын хандлага тааруу 

гэж 168 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 60% болж байна. 

➢ Ажлын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ та ямар арга барилыг түлхүү ашигладгаа сонгоно уу? 

гэсэн асуулгад хянах арга барилтай гэж 193 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 69%, 

урамшуулах арга барилаар ажилладаг гэж 112 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 

40%, зөвлөлдөх аргаар ажилладаг гэж 243 хүн хариулсан судалгаанд оролцогчдын 87%, 

хамтрах арга барилаар ажилладаг гэж 184 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 66% 

болж байна. 

➢ Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах гэдгийг та юу гэж ойлгодог вэ? гэсэн асуулгад 

зөвлөн туслах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэж 235 хүн хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 84%, удирдан зохион байгуулах үйл ажиллагаа гэж 173 хүн хариулсан нь 

судалгаанд оролцогчдын 62%, багшийн хөгжлийн дэмжих үйл ажиллагаа гэж 221 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 79% болж байна. 

Хүснэгт 6. Судалгааны асуулгын үр дүн 

Асуулгын 

дугаар 
Агуулга Үр дүн 

1 
Таны ажлын чиг үүрэг 

өмнөхөөсөө өөрчлөгдсөн үү? 

Тийм- 260 хүн 92.8% (Хийх ажил нэмэгдсэн  

            208 хүн 80%) 

Үгүй- 20 хүн 7.2% (Ажлын ачаалал хэвээр  

           17 хүн 85%) 

2 
Та ажлын байрандаа ямар 

ажлыг хамгийн их хийдэг вэ? 

- Судалгаа тайлан гаргадаг 250 хүн 90% 

- Багшийн хөтөлбөр төлөвлөгөө баталж хянадаг 

196 хүн 70% 

- Багш нарт зөвлөгөө өгч уулздаг 190 хүн 68% 

3 

Та сургалтын менежерийн 

ажлын үндсэн чиг үүргийг юу 

гэж үздэг вэ? 

- Багш нар зөвлөн туслах 224 хүн 80% 

- Сургалтын чанарыг сайжруулах 218 хүн 78% 

- Багшийн хөгжлийг дэмжих 201 хүн 72% 

4 

Ажлын байрны аль үндсэн 

зорилтын хүрээнд хамгийн их 

ажил хийдэг вэ? 

- Статистик мэдээ тайлан гаргаж судалгаа авдаг 

249 хүн 89% 

- Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж 

дүгнэдэг 229 хүн 82% 

- Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг баталж 

хянадаг 207 хүн 74% 
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5 

Ажлын байрны аль үндсэн 

зорилтын хүрээнд хамгийн 

бага ажил хийдэг вэ? 

- Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг 

үзүүлэх 246 хүн 88% 

- Багшийн хөгжлийг дэмжих 204 хүн 73% 

- Суралцагчийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх 

182 хүн 65% 

6 

Сургалтын менежерийн ажлын 

чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

хамгийн их тулгардаг 

бэрхшээлийг бичнэ үү? 

- Судалгаа тайлан гаргахад ихэнх цагаа 

зарцуулдаг 268 хүн 96% 

- Төлөвлөгдөөгүй гэнэтийн ажил их хийдэг 226 

хүн 81% 

- Багш нарын хандлага 168 хүн 60% 

7 

Ажлын чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэхдээ та ямар арга 

барилыг түлхүү ашигладгаа 

сонгоно уу? 

- Хянах 193 хүн 69% 

- Урамшуулах 112 хүн 40% 

- Зөвлөлдөх 243 хүн 87% 

- Хамтрах 184 хүн 66% 

8 

Мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангах гэдгийг та 

юу гэж ойлгодог вэ? 

- Зөвлөн туслах үйл ажиллагаа 235 хүн 84% 

- Удирдан зохион байгуулах үйл ажиллагаа 173 

хүн 62% 

- Багшийн хөгжлийн дэмжих үйл ажиллагаа 221 

хүн 79% 

3. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Ажлын байрны чиг үүргийн өөрчлөлт нь нийгэм цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой. Ажлын чиг 

үүрэг өөрчлөгдөхийн хэрээр ажлын арга барил өөрчлөгдөх зүй ёсны хэрэг юм. Иймээс 

сургалтын менежерүүдийг ажлын байрны тусгай шаардлагад тавигдсан ур чадварыг 

эзэмшүүлэх, менежментийн ур ухаанд суралцуулах чиглэлээр хамтарч ажиллах орчин 

бүрдүүлэх нь чухал нөлөө үзүүлэх юм. Мөн нөгөө талаас удирдах ажилтны хувийн зохион 

байгуулалт, харилцааны соёл, мэдлэг, чадвар чухал нөлөөтэй. Эдгээр нь удирдлагын арга 

барилын гол суурь чадвар учраас чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хамгийн ач холбогдолтойд 

тооцогдож байна. 

4. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлт түүний 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. Үүний тулд сургалтын менежерийн ажлын байрны 

тодорхойлолтуудад гарсан өөрчлөлт болон ажлын байрандаа хийж буй үндсэн үйл ажиллагааг 

судаллаа. Судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: Ажлын байрны эрх зүйн 

баримт бичгийн шинжилгээний үр дүн, сургалтын менежерээс авсан судалгааны үр дүнг нэгтгэж 

үзэхэд сургалтын менежерийн ажлын чиг үүрэг нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдсөн гэж дүгнэж 

болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн ажил болох сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн 

хөгжлийг дэмжих, суралцагчийн сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх гэсэн үндсэн үйл 

ажиллагаанууд тогтвортой байгаа бөгөөд шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагаанд сургалтын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбарын бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийн үр дүнг тайлагнах, 

менежмент зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургуулийг цогц нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, тусгай хэрэгцээт сургалтын орчин бүрдүүлэх, мэдээллийн шинэ 

технологийг хэрэгжүүлэх, ажлын байран дахь багшийн хөгжлийг дэмжих, ажлын эерэг орчин 

бүрдүүлэх, ёс зүй, харилцаа хандлага, соён гэгээрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх, үнэлгээний 

тогтолцоо, даалгаврын сан бүрдүүлэх, мэдээллийн системд сан бүрдүүлэх, архив бичиг хэргийн 

бүрдэлт, байгууллагын нууц, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зэрэг чиг үүргийн ажлууд 

сургалтын менежерийн зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажил болсон байна. Үндсэн үйл ажиллагааны 

тоо нэмэгдсэн ч сургалтын үйл явцыг хянах, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг турших зэрэг 

чиг үүргийн ажлууд багассан байна. Гэсэн хэдий ч сургалтын менежерүүд ажлын байрандаа 

тайлан судалгаа гаргах, хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг хянаж шалгах, цаг үеийн гэнэтийн 
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ажлыг хамгийн ихээр хийж гүйцэтгэж байна. 
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Хураангуй: ШУТИС-ийн Инженерийн ангид үзэх ерөнхий физикийн хичээлийн семинар, бие даалтын 

ажлыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан сүүлийн 5 жилийн ажлын үр дүнг оюутнуудын 

сургалтын үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийж харууллаа. Улирлын туршид судлах ёстой семинар бие 

даалтын ажлыг стандартын сэдвийн дагуу жил бүр шинэчлэн бэлтгэж, семинар бүрд тестийн шалгалт 

авч ажилласнаар оюутны үйл ажиллагаа идэвхижиж сурлагын чанарт бодитой ахиц гарсан нь 

судалгаанаас харагдаж байна. 

Түлхүүр үг: физик сургалт, лекц, семинар, лаборатори. 

1. УДИРТГАЛ 

ШУТИС-ийн инженерийн ангиудад Физик-1, Физик-2 хичээлүүдийг судалж байна. Физикийн 

тэнхимийн хамт олон сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон ажлуудыг хэрэгжүүлж 

ирлээ. Физикийн хичээлийн заахдаа лекц, семинар лаборатори, бие даалт гэсэн 4 хэлбэрээр 

ордог. Лекцийн хичээлээр оюутнуудад онолын мэдлэгийг өгнө. Семинарын хичээлээр лекцээр 

үзсэн онолын сэдвийн хүрээнд бодлого тест бодох арга барилд суралцана. Лабораторийн 

хичээлээр онолын мэдлэгийг туршилтаар баталгаажуулан судалдаг. Бие даалтын хичээлээр 

багш нар оюутнуудад нэмэлт давтлага зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ лаборатори, семинарын 

дутуугаа гүйцээж нөхөн шалгуулах боломжийг олгож тойм лекц уншиж байна. 

Физик-1 хичээлийн суралцахуйн үр дүнг бид дараах байдлаар тодорхойлсон. 

1. Оюутан лекц, семинарын хичээлийг судалснаар дараах чадварыг эзэмшинэ: 

- Кинематик болон динамикийн тулгуур ойлголтыг эзэмшин хөдөлгөөний тэгшитгэлийг 

бичиж, механикийн бодлогыг бодох чадвар эзэмшиж, хөдөлгөөний тэгшитгэлийн 

системийг  хэрэглэх (Apply) 

- Хэлбэлзэл долгионы дифференциал тэгшитгэлийг бичиж, шийдийг тодорхойлон 

тооцооллыг гүйцэтгэх (Execute) 

- Тооллын системийн тухай ойлголтыг судлан, инерциал ба инерциал бус тооллын 

системд тооцоолол хийх болон Лоренц хувиргалтыг ашиглаж хэрэглээг тайлбарлах 

(Explain) 

- Молекул кинетик онол болон термодинамикийн үндсэн хуулиудыг судлан орчин 

үеийн технологийн хэрэглээнд дүн шинжилгээ хийх (Analyze) 

- Цахилгаан орон болон цахилгаан туйлшрал, цахилгаан гүйдлийн хуулийг судлан 

хялбар тооцооллыг хийх чадвар эзэмшиж практикт ашиглах (Use) 

2. Оюутан лабораторийн хичээлийг судалснаар дараах чадварыг эзэмшинэ: 

- Механик ба молекул физикийн онолын мэдлэгээ бодит туршилтаар баталгаажуулан 

лабораторийн багажаар хэмжилт гүйцэтгэх (Execute) 

- Лабораторийн багаж төхөөрөмжтэй ажиллаж, хэмжилт хийх арга барилд суралцаж, 

хийсэн хэмжилтийн үр дүнг задлан шинжлэх (Analyze) 

- Лабораторийн тайлан бичих, хамгаалахад бичгийн болон ярианы ур чадвараа хэрэглэх 

(Аpply) 

Сүүлийн 10 гаруй жилийн өмнөөс семинар бие даалтын ажлыг оюутан бүрийг жигд 

гүйцэтгүүлэх зорилгоор шинэчилсэн гарын авлага гаргаж ашиглаж эхэлсэн. Энэ хугацаанд 

семинар бүрээр олон хувилбарт тестийн санг бүрдүүлэн тестийн шалгалт авдаг боллоо. 

ШУТИС-ийн оюутнуудын Физикийн сургалтад нэвтрүүлж байгаа ажлын үр дүнг дүгнэх 

зорилгоор жил бүр оюутнуудын сургалтын үнэлгээнд хийсэн дүн шинжилгээ хийж ажилладаг 

mailto:aldarmaa@must.edu.mn
mailto:g_zorigt@yahoo.com
mailto:ochir_sukh@yahoo.com
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билээ. 

2. ЛЕКЦИЙН ХИЧЭЭЛ 

Лекцийн хичээлээр оюутнуудад онолын мэдлэгийг өгдөг. ШУТИС-ийн физикийн багш нар 

хамтран 2018 онд үндсэн сурах бичиг болон физикийн бүрэн хэмжээний сурах бичиг зохион 

гаргаж оюутан болон бусад багш судлаачдад нээлттэй ашиглуулж байна. 

Мөн цахим сургалтын хүрээнд шилэн самбар ашиглан Физик-1 хичээлийн 16 лекц, Физик-2 

хичээлийн 15 лекцийн видео файл бэлтгэн youtube-д байрлуулан сургалтандаа ашиглаж байна. 

 

Лекцийн материалыг цахим сургалтын вебэд https://lms.must.edu.mn/ байрлуулсан. 

3. СЕМИНАРЫН ХИЧЭЭЛ 

Бидний бэлтгэсэн семинарын гарын авлага нь стандартын дагуу судлах физик ухагдахуун 

ойлголтыг тайлбарласан томъѐо тодорхойлолт, тухайн семинарын хичээлээр судлах жишээ 

бодлогыг бодолт тайлбартайгаар оруулж, сэдвийн дагуу ажиллах тест, улирлын шалгалтын 

жишээ түүний тайлбар, хичээлийн бүрэн агуулгаар бэлтгэсэн хувилбарт тестийг агуулна. 

Ингэснээр оюутнууд тухайн семинарын хичээлээр юуг судлах ямар мэдлэг эзэмших ѐстойг 

урьдчилан харах боломжтой болж семинарын хичээлд бэлтгэх бие даан суралцахад нь гол 

баримжаа болж өгсөн. Гарын авлагыг оюутанд хүргэснээр семинарын сэдэв агуулга нь 

семинараас өмнө болон дараа нь оюутанд өөрт нь   байх учир оюутан тухайн сэдвээр  дахин 

давтан судлах боломж бүрдэж байгаа юм. 

Семинарын хичээлээр жишээ бодлогыг оюутанд физик үзэгдлийн шинж чанар, ялгааг харуулах 

бодлого бодох арга барилд суралцуулах, практик ач холбогдолтой байх талаас нь анхаарч 

сонгосон болно. Хэдийгээр бодлогын бодолтыг номонд оруулсан боловч инженерийн ангийн 

оюутны хувьд бодолтыг судалж ойлгох нь тийм ч хялбар биш юм. Ийм учраас багш семинарын 

хичээлээр тэрхүү бодолтыг тайлбарлах практик жишээ онолын ойлголттой холбож дэлгэрэнгүй 

тайлбарлаж харилцан ярилцах хэлбэрээр семинарын хичээлийг явуулж байна. Семинарын 

хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл нь оюутныг бие даан ажиллуулах, хичээлд 

оролцох идэвхи чармайлтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Энэ зорилгын үүднээс семинар бүр дээр 

оюутны мэдлэг шалгах арван асуулт бүхий 100 хувилбартай тестээр шалгалт авах болсон. 

Тестийн олон хувилбарыг ижилхэн түвшинд бэлтгэж хасах оноотойгоор дүгнэх ба оюутан бүр 

өөр өөр хувилбартай тест ажиллах учир хариултыг бусдаас хуулах боломж байхгүй болж, 

гарын авлага номыг   ашиглах, өөртөө итгэх, хариуцлагатай байх нөхцөл бүрдсэн. Үүнийг 

сүүлийн 5 жилийн хугацаанд сургалтад нэвтрүүлснээр оюутнуудын идэвхи чармайлт эрс 

нэмэгдэж семинарын хичээл үр дүнтэй болж оюутны хариуцлага дээшилж байгаа нь сургалтын 

явцаас ажиглагдаж байна. Энэ хугацаанд физикийн багш нар хамтран ажиллаж Физик-1 

хичээлийн гарын авлага номыг 12 удаа, Физик-2 хичээлийн гарын авлага номыг 9 удаа 

шинэчлэн боловсруулж зохиогчийн эрхийн гэрчилгээг авсан байна. Физик-1, Физик-2 

хичээлийн семинарын тестийн иж бүрэн санг бүрдүүлж ШУТИС-ийн testcenter.edu.mn оруулан 

сорил болон улирлын шалгалтыг авч байна. 2013/2014 оны хичээлийн жилээс МХТС-н багш 

https://lms.must.edu.mn/
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Г.Баяр, МТС-н багш Г.Зоригт нарын Word –н тестийг хольж, хувилбарт тест үүсгэх программыг 

ашиглан семинар бүрээр 100-н хувилбартай тестийг үүсгэн сургалтад бүх багш нар ашиглах 

болсон. Мөн семинар бүрээр авсан олон хувилбарт тестийг машинаар засах программ 

хангамжийн тусламжтайгаар тестийг хянаж үр дүнг тухай бүр багшид нь гаргаж өгөх ажлыг 

амжилттай туршин нэвтрүүллээ. 

4. ЛАБОРАТОРИЙН ХИЧЭЭЛ 

Лабораторийн хичээлээр онолын мэдлэгийг туршилтаар баталгаажуулан судладаг. Физик-1 

хичээлээр Механик ба Молекул физикийн лаборатори, Физик-2 хичээлээр Цахилгаан 

соронзонгийн ба Оптик атом цөмийн лабораторийн хичээлийг судална. Физикийн тэнхимийн 

лабораторийн ажлыг нөөц нэг лабораторид 10-12 ажил бөгөөд семистр бүр ээлжлэн   хийх 

боломжтой. 2019 онд Инженер технологийн дээд боловсрол төслийн хүрээнд 16 лабораторийн 

ажлаар шинэчлэлт хийсэн. Лабораторийн хичээлийг багшийн удирдлаган дор явуулахын 

зэрэгцээ сургалтын мастер тусалдаг. Лабораторийн хичээлийг тасралтгүй явуулахын тулд 

тэнхимээс дараах тасралтгүй сайжруулалтыг хийж ажилладаг. 

 

Цахим сургалтын үед лабораторийн хичээлийг явуулахдаа бичлэг видео бэлтгэх youtubeд 

байрлуулан ажиллахын зэрэгцээ Mатематик программыг ашиглаж виртуал лабораториудыг 

хийж гүйцэтгэж байна. 

 

Дээрх сургалтын шинэ арга ажиллагааг МХТС-ын оюутнуудын сургалтад нэвтрүүлснээр гарч 

байгаа үр дүнг сүүлийн 6 жилийн сурлагын дүнд харьцуулсан шинжилгээнээс авч үзье. 

ШУТИС-ийн сургалтын үнэлгээний журамын дагуу оюутны сурлагын дүн нь улирлын 

туршид ажилласан идэвхи чармайлт бие даалтын ажлын гүйцэтгэл, явцын сорил тестийн 

үнэлгээ, лабораторийн ажлын үнэлгээний нийлбэрээр багшийн 70 оноо, оюутны эзэмшсэн 

мэдлэгийн түвшинг тогтоох улирлын шалгалтын 30 онооны нийлбэрээр тодорхойлогдоно. 
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Хүснэгт №1 Багшийн 70 оноо 
Багшийн 

70 оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Оноо 
Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

Оюут-
ны тоо 

 
Хувь 

W 45 9.7 36 6.7 84 15.2 73 14.2 41 10.3 0 0.0 

0-35 48 10.4 27 5.0 53 9.6 66 12.9 45 11.3 81 11.9 

36-40 26 5.6 35 6.5 21 3.8 21 4.1 15 3.8 24 3.5 

41-45 26 5.6 43 8.0 24 4.3 50 9.7 18 4.5 68 10.0 

46-50 26 5.6 43 8.0 31 5.6 35 6.8 29 7.3 54 8.0 

51-55 48 10.4 61 11.4 46 8.3 55 10.7 28 7.0 66 9.7 

56-60 65 14.0 92 17.2 94 17.0 63 12.3 49 12.3 73 10.8 

61-65 92 19.9 102 19.0 100 18.1 83 16.2 54 13.5 110 16.2 

66-70 87 18.8 97 18.1 99 17.9 67 13.1 121 30.3 202 29.8 

дундаж 55.01 55.91 55.55 52.33 56.54 55.56 

нийт 463 100 536 100 552 100 513 100 400 100 678 100 

Хүснэгт №2 Шалгалтын 30 оноо 

Шалгалтын 

30 оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Оноо 
Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

001-005 23 6.2 28 6.1 18 4.2 73 17.6 18 5.9 5 0.8 

006-010 88 23.7 82 17.9 76 17.9 93 22.4 44 14.5 20 3.2 

011-015 132 35.5 119 26.0 96 22.6 105 25.3 64 21.1 135 21.9 

16-20 79 21.2 120 26.3 122 28.7 58 14.0 59 19.5 194 31.4 

21-25 35 9.4 48 10.5 62 14.6 44 10.6 59 19.5 141 22.9 

26-30 15 4.0 60 13.1 51 12.0 42 10.1 59 19.5 122 19.8 

дундаж 

оноо 
13.63 15.92 16.56 13.45 17.33 19.67 

шалгалтад 

ороогүй 
46  43  43  25  56  61  

нийт 372 100 457 100 425 100 415 100 303 100 617 100 

Хүснэгт №3 Нийт 100 оноо 

Нийт 100 

оноо 

2015-2016 оны 

намар 

2016-2017 оны 

намар 

2017-2018 оны 

намар 

2018-2019 оны 

намар 

2019-2020 оны 

намар 

2020-2021 оны 

намар 

Үнэлгээ 
Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

Оюут-

ны тоо 
Хувь 

F 71 23.6 74 19.3 57 15.5 132 46.6 47 18.4 89 16.9 

D 90 29.9 103 26.9 84 22.8 95 33.6 46 18.0 121 22.9 

С 128 42.5 146 38.1 146 39.7 99 35.0 71 27.7 129 24.4 

В 61 20.3 92 24.0 97 26.4 64 22.6 70 27.3 146 27.7 

A 22 7.3 42 11.0 41 11.1 25 8.8 69 27.0 132 25.0 

W 45 15.0 36 9.4 84 22.8 73 25.8 41 16.0 0 0.0 

шалгалтад 

ороогүй 
46 15.3 43 11.2 43 11.7 25 8.8 56 21.9 61.0 11.6 

дундаж 

оноо 
70.84 73.23 74.14 66.98 76.84 76.88 

тэнцсэн 

оюутан 
301 65.0 383 71.5 368 66.7 283 55.2 256 64.0 528 77.9 

нийт 463  536  552  513  400  678  
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Сүүлийн 5 жилд 70 онооны түгэлтийн хэлбэр ерөнхийдөө хэлбэрээ хадгалж, 50-60 оноотой 

оюутнуудад 20-25%, харин 60-70 оноотой оюутны эзлэх хувь 30-50 хувийг эзэлж байгаа нь 

сургалтын чанар дээшилж оюутнуудын идэвхи чармайлт нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Сургалтын явц дахь идэвхийг жигд тасралтгүй байлгаснаар оюутны мэдлэг   эзэмшихэд чухал 

болох нь бидний авч хэрэгжүүлсэн ажил болон олон жилийн үнэлгээнд хийсэн шинжилгээнээс 

харагдаж байна. Үүнд семинар бүр дээр тестийн шалгалт авч, бие даалтыг шалгаж байсан нь үр 

дүнгээ өгч байна. 2020 оны намар явцын болон улирлын шалгалтыг оюутан бүр ялгаатай тестээр 

санамсаргүй холилтоор үүсгэсэн шалгалтыг зайнаас онлайнаар авлаа. Энэ нь оюутнууд хуулах, 

бусдад найдах хандлагыг бууруулж сурлагын чанар дээшилж байгааг улирлын шалгалтын 

дундаж үнэлгээ болон түгэлтээс харж болно. 
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Танхим ба Цахим Хичээлд Хүүхдийн Нас Сэтгэхүйн Онцлогт 

Тохирсон Багшийн Арга Зүй Чухал Болох нь 

С.Наранцэцэг, Б.Алтанцэцэг, С.Наранзаяа 

Дархан-Уул аймаг ЕБ-ын лаборатори “Оюуны ирээдүй” цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш 

Buynaanarantsetseg@gmail.com; B.Altaa0310@gmail.com; S.narка9003@gmail.com 

Хураангуй: Өнөө үед багш гэдэг бол өсвөр залуу үеийнхэнд амьдралд нь хэрэгтэй мэдлэг, чадвар олгох 

тэднийг бие хүн болгон хүмүүжүүлэх арга ухаан олгох ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй хийх мэргэжлийн 

ур чадвартай хүн юм. Нэг талаас нийгмийн амьдрал, нөгөөтэйгүүр хүүхдийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхол 

эрчимтэй өөрчлөгддөг цаг болсон билээ. Эдгээрийг багш байнга мэдэрч сурган хүмүүжүүлэх арга зүйгээ 

өөрчилж боловсронгуй болгох чадвартай байх нь чухал юм. Тиймээс багш нар тасралтгүй хөгжиж өөрийн 

гэсэн арга зүйтэй болох, шинэ арга зүйг турших зайлшгүй шаардлагатай байна. ЕБС-ийн бага 

боловсролын 1-5-р ангийн AТБX-ийн “Өгөгдөлтэй aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой 

бодлогуудыг бодоxод тооцоолол иxсэx тусaм тоочин бичиx, мод ургуулax aргыг xэрэглэxэд xүндрэл гaрч 

бaйсaн учрaaс арга зүйн эрэл хайгуул хийж туршилт судалгаа явууллаа. Мөн залуу багш нараас цифртэй 

холбоотой бодлогыг бодоход заах арга зүй хэрэгтэй байна гэж санал ирүүлсэн. Бага боловсролын 

математик судлaгдaxууны цифртэй xолбоотой бодлогуудыг зaaxaд тооцооллын xялбaр aргуудыг танхим 

ба цахимаар заан туршиж судаллаа. Туршилт судалгааны үр дүнд математикийн цифртэй холбоотой 

бодлогыг хүснэгтийн аргаар заасан нь илүү үр дүнтэй арга байсан нь туршилтаар батлагдлаа. Бага 

ангийн суралцагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон аргазүйг сургалтандаа ашигласнаар хүүхдийн 

хичээлд оролцох байдал эрс сэргэж учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, асуудлыг шийдвэрлэх,тодруулбал 

суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл хийх 

чадвартай болж байсан зэрэг үр дүн ажиглагдлаа. 

Түлхүүр үг: Багшийн арга зүй, хичээлийн судалгаа, шинэ арга зүй, цахим хичээл 

Зорилго: Бага боловсролын математик судлaгдaxууны цифртэй xолбоотой бодлогуудыг зaaxaд 

тооцооллын xялбaр aргуудыг судлан танхим ба цахимаар хичээл заан туршиж үр дүнд хүрэх 

1. УДИРТГАЛ 

Бид өөрчлөлт, шинэчлэлийн эрин зуунд амьдарч байна. Боловсролын 

чанараас улс орны хөгжил шууд хамаарна. Иймээс бид боловсролын 

чанарыг сайжруулах учиртай. Боловсрол гэдэг бол чухамдаа 

“Өөрчлөгдөж буй ертөнцөд дасан зохицохуйн” тухай асуудал юм. 

Үүнтэй холбоотойгоор боловсролын системийн зорилго цоо шинээр 

тавигдаж байна. 

21-р зууны чадварууд Боловсрол гэдэг хувь хүний хувьд уруугаа харсан 

пирамидтай адил. Хүүхэд наснаас нас биед хүрэх хүртэл нийгмээс тухайн 

хүнд тавих боловсролын шаардлага аажим ихэссээр нэг мэдэхэд 

хязгааргүй их зүйлийг мэдэж, чаддаг байхыг шаардахад хүрдэг. 

Ерөнхий боловсролын гол зорилго нь бутны бүх навчийг танин мэдэх биш, харин гарт атгасан 

цөөн навч шиг үндсэн, гол мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшлийг ашиглан амьдралд тохиолдох 

түмэн бэрхшээлийг шийдвэрлэх чадвартай болгох явдал юм. 

Нэрт сурган хүмүүжүүлэгч Я. А. Коменский “Хүүхдийн өдөр бүр уншиж байх цагаан толгой бол 

багш хүн юм” гэж хэлсэн нь багшийн арга барил, арга зүй, үйл ажиллагаа хамгийн чухал 

болохыг харуулж байна. Тиймээс 21-р зууны багш нар бид цаг үетэйгээ уялдуулан арга зүйгээ 

байнга өөрчлөн тасралтгүй хөгжиж байх ёстой. 

Суралцагчдыг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилго, чиглэлтэй, тодорхой цаг 

хугацаанд явагддаг, багш сурагчдын хамтарсан бүтээлч үйл ажиллагаа нь танхимын сургалт юм 

Танхимын сургалтын онцлог нь суралцагчидтай шууд харилцдаг,систем дэс дараатай эмх 

цэгцтэй мэдлэгийг хүргэдэг, сурагчид хамтран суралцах, санаа бодлоо солилцох, багшаас болон 
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бие биеэсээ суралцах боломжтой. Багш тухайн нөхцөл байдалд тохируулан арга зүйгээ өөрчлөх 

боломжтой байдаг. 

Цахим сургалт нь сүлжээний технологийг ашиглан засварлах, хүргэх, сонгох, удирдах 

боломжийг бүрдүүлсэн өргөжүүлэх сургалт юм. Цахим сургалт нь олон давуу талтай бөгөөд 

танхимын сургалт нь тогтсон хүгацаандаа нэг л удаа заадаг бөгөөд сурагчид удаан ойлгодог, 

мөн янз бүрийн шалтгаанаар хичээлдээ сууж амжаагүй тохиолдолд тухайн хичээлийг ойлгохгүй 

өнгөрөх нь бий. Тиймээс цахим сургалт нь танхимын сургалтын дутагдалтай талыг нөхөж 

хичээлийн агуулгыг гэр, сургуулиасаа компьютер болон гар утаснаасаа өөрийн ойлгоогүй 

хичээлээ хүссэн үедээ нөхөж үзэх, бие даан хөгжих боломжтой сургалт юм. Мөн багш бид цахим 

технологийг ашигласнаар хөгжих, өөрийн арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, бусад багш нарын 

арга туршлагаас суралцах боломжтай байгаа зэрэг олон давуу талтай байна. 

Цахим сургалт, танхимын сургалтанд давуу талууд олон ч сул тал байгаа учир багш тухайн 

нөхцөлд уялдуулан заах аргаа зүйгээ зөв төлөвлөн ажиллах шаардлагатай болж байна. 

Бага боловсролын багш нар бид хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон арга зүйг сонгож 

хичээл сургалтын үйл ажиллагааг явуулснаар хүүхдийн хичээлд оролцох байдал эрс сэргэж, 

учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, бүтээж, суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир 

шалтгааныг ажиглан эргэцүүлэн бодож, харилцан ярилцаж, дүгнэлт гаргаж сэтгэхүйн бүтээлч 

үйл хийх чадвартай болж байсан нь бусад мэргэжил нэгт багш нартаа хүргэн цаашид бодитой 

үр дүнтэй ажил болгохыг зорьж байна. 

2. СЭДЭВ СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Бага боловсролын математикийн онол арга зүй (Б.Бадамдорж, 2011) номонд цифртэй холбоотой 

бодлогыг мод ургуулах, тоочин бичих аргаар заасан байна. 

Бага ангийн багшийн гарын авлага II (Батбаатар, 2011) номонд цифртэй холбоотой бодлогыг 

мод ургуулах, тоочин бичих, үржүүлэхийн дүрмээр тус тус багш нарт зөвлөмж болгон оруулсан 

байдаг. 

Бага боловсролын математик судлагдахууны Өгөгдөлтэй ажиллах АТБХ –ийн зүй тогтлыг 

илрүүлэх, үргэлжлүүлэх болон янз бүрийн боломжийн тоог олох асуудлыг туршилтын үндсэн 

дээр шийдвэрлэхдээ багш нар боломжийн тоог олохдоо тоочин бичээд тоолох, эсвэл сонирхож 

байгаа боломжийг замаар, модны мөчрөөр, түүвэр гэх мэтээр загварчилж боддог нь тооцоолол 

ихсэх \4-5-р анги\ тусам энэ аргуудаар бодоход хүндрэлтэй байдаг нь үе үеийн багш нараас 

судалгаанаас харагдсан. 

“Хүснэгтийн арга” нь мэдээллийг эмхэлж цэгцлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулан жиших, 

ойлгомжтой товч тодорхой байдлаар харуулдаг учраас энэхүү хүснэгтийн аргыг боломж 

тооцоолохын цифртэй холбоотой бодлого дээр туршсан нь үр дүнтэй байлаа. Энэ арга нь 

судлагдаагүй болно. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Бага ангийн математикийн цифртэй холбоотой бодлогууд анги тус бүрээр нь ангилж хүснэгтийн 

аргаар заах нь хүүхдийн хичээлд оролцох байдал, учир зүйг олж тайлбарлан ярих, асуудлыг 

шийдвэрлэх,тодруулбал суралцах явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн 

бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэгдсэн талаар судаллаа. Мөн аль ангид 

тоочин бичих, мод ургуулах, хүснэгтийн аргаар заах тохиромжтой байгаа талаар авч үзлээ. 

4. ҮР ДҮН 

Бага ангийн математикийн цифртэй холбоотой бодлогуудыг хүснэгтийн аргаар бодох нь 

сурагчдын сонирхлыг татсан, учир зүйг олж тайлбарлан ярих, асуудлыг шийдвэрлэх, мөн анги 

ахих тусам хүснэгтийн арга нь цагийг хэмнэсэн, дэвтрийн бичиглэл эмх цэгцтэй, суралцагчид 

маш хурдан хугацаанд бодлогыг ойлгож бодож сурч байсан зэрэг давуу талуудыг туршилт 

судалгаагаар үзүүлэв. 

Судалгааны арга: Ажиглалт, туршилт, асуулга, ярилцлага, үйлийн судалгаа 
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Үндэслэл: 2015 онд ОИЦ сургуулийн 5-р ангиудаас цифртэй холбоотой бодлогоор 

Хөндлөнгийн үнэлгээ авахад Нийт 259 суралцагч 

 
Зураг 1. Хөндлөнгийн анализ анги бүрээр 

Дээрх анализаас дүгнэлт хийхэд “ Цифртэй холбоотой бодлого бодох” сэдвийн хүрээнд 

өгөгдсөн дасгал даалгаврын гүйцэтгэл бага хувьтай байлаа. Тиймээс багш бид “Өгөгдөлтэй 

aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой бодлогуудыг бодоxод тооцоолол иxсэx тусaм 

тоочин бичиx, мод ургуулax aргыг xэрэглэxэд xүндрэл гaрч бaйсaн учрaaс арга зүйн эрэл 

хайгуул хийж эхэлсэн. 

Үүний үр дүнд цифртэй холбоотой бодлогыг үржүүлэхийн дүрэм, хүснэгтийн арга ашиглан 

танхим ба цахимаар сурагчдад зааж туршилт судалгаа хийж үзлээ. Мөн залуу багш нараас 

цифртэй холбоотой бодлогыг бодоход заах арга зүйдээ зөвлөмж зөвлөгөө авах санал ирүүлсэн. 

Багш нар эдгээр сэдвүүдийг заахдаа дараах 2 аргыг ихэнхдээ хэрэглэдэг. Энэ 2 арга нь 

тооцоолол ихсэх тусам дэвтрийн бичиглэл ихтэй учир эмх цэгцгүй, цаг хугацаа их шаардагддаг, 

суралцагчдад ойлгомжгүй байгаа нь дээрх анализын үр дүнгээс харагдаж байна. 

ДАСГАЛ-1 

2, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр ( цифр давтагдах ) 4 оронтой 

тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Бодолт 1. Мод ургуулах арга: Зурагт үзүүлсэнтэй адил мод 

4 байна. /2,3,4,5-аар эхэлсэн/ 

Зураг 2:  

• Мод бүр нь 4 салаатай. 

• Салаа бүр нь 4 мөчиртэй. 

• Мөчир бүр нь 4 нахиатай.  

Нийт нахианы тоо 4 x 4 x 4 x 4 = 256 

Бодолт 2. Тоочин бичих арга 

2222, 2345, 2234, 2223, 2224, 2225, 2245. Хэрвээ гээд тоочиж бичвэл зөвхөн 2-ын цифрээр 

эхэлсэн 64 тоо бичнэ. Мөн дээрх өгөгдсөн цифрүүдээр 4 оронтой цифр давтагдах бүх тоог нэг 

бүрчлэн бичвэл нийт 256 тоо бичигдэнэ. 

1-5 ангийн сурах бичигт хийсэн анализ: Бага боловсролын “Математик”-ийн 1-5-р ангийн 

сурах бичигт цифртэй холбоотой бодлогоор судалгаа хийж үзлээ. 

Хүснэгт 1-ээс дүгнэлт хийхэд бага ангийн 1-5-р ангийн сурах бичигт “Өгөгдөлтэй ажиллах” 

сэдвийн хүрээнд нийт 38 дасгал даалгавар байна. Анги ахих тусам тооцоолол ихсэж байгаа учир 

мод ургуулах, тоочин бичих аргаар бодоход хүндрэлтэй байна. 
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Хүснэгт 1. Сайжруулсан хөтөлбөрийн 1-5-р ангийн сурах бичгийн  

цифртэй холбоотой  бодлогууд 

 

ТУРШИЛТ 1: “Үржүүлэхийн дүрэм ёсоор” (Баатар, 2011) 

2015-2016 он хичээлийн жилд ЕБ-ын лаборатори ОИЦ сургуулийн 5-р ангийн 2 бүлгийн 89, 4- 

р aнгийн 5 бүлгийн 170 cурaгч , Aрxaнгaй бaгшийн сургуулийн 15 оюутaн , 87 бaгшид “Цифртэй 

холбоотой бодлогуудыг үржүүлэхийн дүрэм ёсоор зааж туршилтаа явууллаа. 

ДАСГАЛ-1 

0, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр ( цифр давтагдах ) 4 оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Үржүүлэхийн дүрэм 

• Мянгатын оронд тоо тэгээр эхлэхгүй учир 3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир 

боломжийн тоо нь 3 байна. 

• Зуутын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Аравтын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Нэгжийн оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. Иймд үржүүлэхийн дүрэм ёсоор 3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно 

Хүснэгт 2. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Ололттой тал Дутагдалтай тал 

1 Арга зүй маш сайн тохиромжтой Ажлын хуудас сайжруулах 

2 Суралцагчид тухайн сэдвийг ойлгож 

бодоход хялбар байв 

Самбар төлөвлөлтөд анхаарах 

3 Сурагчдын сонирхлыг татсан Цагийн нягтралд анхаарах 

4 Идэвхжүүлсэн, сэргээсэн  
Үржүүлэхийн дүрэм ёсоор бодоход тэг 

цифр орсон тохиолдолд тоогоо алдаж 

бичих тохиолдол гарч байсан 

5 Багш 87, 15 оюутан, 259 сурагчдаас 

асуулгын аргаар судалгаа авахад 96% нь 

маш сайн, сонирхолтой хичээл боллоо 

гэж дүгнэсэн. 

Туршилт 1-ийг дүгнэхэд үржүүлэхийн дүрэм” аргаар нийт 259 сурагчдад танхимаар заан 

туршлаа. Туршилт судалгаанд Багшийн сургуулийн 15 оюутан, 87 багш хамрагдлаа. Хичээлийн 

судалгааг ажиглалтын аргаар дүгнэхэд үржүүлэхийн дүрэм ашиглан бодоход тэг цифр орсон 

тохиолдолд тоогоо алдаж бичих тохиолдол гарч байсан учраас дахин сайжруулж үржүүлэхийн 

дүрмээ хүснэгтийн арга руу шилжүүлэн заан туршихаар боллоо. 

ТУРШИЛТ 2: “Хүснэгтийн арга” 2017-2018 оны хичээлийн жил 

Орxон сумын 5-р aнгийн 32 сурaгч, 23 бaгш, ОИЦ-ийн 4-р aнгийн 44 сурагч, 5-р aнгийн 396 
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сурaгч, 35 багшид цифртэй холбоотой бодлогын ээлжит xичээлийг сaйжруулaн үржүүлэхийн 

дүрмээ хүснэгтийн арга болгон  сайжруулан заалаа. 

ДАСГАЛ-2 

0, 3, 4, 5 гэсэн дөрвөн цифрээр (цифр давтагдах) 4 оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ? 

Хүснэгтийн арга: 4 оронтой тоо зохиох учир 4 хүснэгт зурна. Мөн тоог бичихэд зүй тогтол 

байгааг ажиглуулна. 

3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно. 

• Мянгатын оронд тоо тэгээр эхлэхгүй учир 3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир 

боломжийн тоо нь 3 байна. 

• Зуутын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Аравтын оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. 

• Нэгжийн оронд 2,3,4,5 гэсэн цифрийн аль нэгийг тавьж болох учир боломжийн тоо нь 4 

байна. Иймд үржүүлэхийн дүрэм ёсоор 3 x 4 x 4 x 4 = 192 тоо бичиж болно. 

 
Зураг 2. Мод ургуулах арга, тоочин бичих аргаар бодсон сурагчийн дэвтрийн бичиглэл 

 
Зураг 3. Хүснэгтийн аргаар бодсон сурагчдын дэвтрийн бичиглэл 

 
Зураг 4. Сaмбaр төлөвлөлт 

3 4 4 4 
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Зураг 5. Хүснэгтийн арга” ажлын хуудас 

Багш нараас гарсан санал зөвлөгөө: 

Хүснэгт 3. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Сурагчдаас гарсан санал Багш нарын бичсэн 

1 Энэ хичээл маш сонирхолтой 

байна 

Хүүхдийн нас сэтгэхүйд тохирсон маш сайн 

хичээл боллоо. 

2 Ойлгохгүй хичээлээ маш хурдан 

ойлгож авлаа. 

Сонирхлыг татсан, учир зүйг хялбар олсон 

3 Багш бид нартай чөлөөтэй харьцаж 

байсан нь сайхан байлаа. 

Үр дүнтэй сонирхолтой сайхан хичээл боллоо. 

4 Энэ хичээл хөгжилтэй 

сонирхолтой байлаа. Танд маш их 

баярлалаа. 

Цагийг хэмнэсэн, дэвтрийн бичиглэл эмх 

цэгцтэй 

5 Анх цифртэй холбоотой бодлогыг 

заахад ойлгомжгүй байсан одоо 

маш сайн ойлгож авлаа. 

Хүснэгтийн аргаар 1-5-р ангид заах 

боломжтойг туршиж үзэх 

Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзаж үзэх 

Туршилт 2. Дүгнэлт 

Хүснэгтийн аргаар нийт 472 сурагчид танхимаар заан туршлаа. Туршилт судалгаанд 58 багш 

оролцож санал, зөвлөгөө өглөө. 

Багш нарын санал, ажиглалтын аргаар дүгнэхэд хүснэгтийн аргаар бодох нь хүүхдийн нас 

сэтгэхүй онцлогт тохирсон, сонирхлыг татсан, учир зүйг хялбар олох, цагийг хэмнэсэн, 

дэвтрийн бичиглэл цэгцтэй зэрэг олон давуу талууд байлаа. 

Хүснэгтийн аргаар 1-5–р ангид заах боломжтойг туршиж үзэх, сурагчдын ялгаатай байдлыг 

харгалзаж үзэх санал гарав. 

Хүснэгтийн аргаар заасан нь (График-1) үржүүлэхийн дүрмээр заасантай харьцуулахад агуулга, 

арга зүй, цагийн төлөвлөлт, үнэлгээ, хэрэглэгдэхүүний хувьд маш сайн байсан нь багш 

суралцагчдын санал, хичээлийн оролцоо зэргээс харагдлаа. 
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График-1. Туршилт 1, 2 хичээлийн арга зүйг графикаар харьцуулсан байдал 

ТУРШИЛТ 3: “Хүснэгтийн арга” 2018-2019 оны хичээлийн жил 

ЕБ-ын Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн 4-4, 4-8  ангийн 91 сурагч, 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-6, 

5-7, 5-8 ангийн нийт 301, 5-3, 5-9 ангийн нийт 85 сурагч, 3-7 ангийн нийт 42 сурагчдад  заалаа. 

Арга зүй дараах байдлаар төлөвлөлөө: 

Хүснэгт 4. Арга зүй дараах байдлаар төлөвлөлөө 

№ 1 анги 2 анги 3 анги 4 анги 5 анги 

1 Тоочин  

бичих 

1. Тоочин  бичих, 

2. Модны  арга 

3. Үржүүлэх  

дүрэм 

1. Тоочин б  ичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

1. Тоочин б  ичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

1. Тоочин бичих 

2. Модны арга 

3. Хүснэгтийн 

арга 

Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан ажлын хуудсаа сайжруулан байдал 

 
Зураг 5: Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан ажлын хуудсаа сайжруулан байдал  

Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө: 

Хүснэгт 5. Багш нараас гарсан санал, зөвлөгөө 

№ Ололттой тал Сайжруулах санал 

1 Арга зүйгээ оновчтой сонгосон 

- Цахим хичээл 

болгон заан 

турших 

2 0 цифр орсон тохиолдолд алдаагүй боддог болсон 

3 Хүүхдийн сонирхлыг татсан 

4 Хүүхдийн ялгаатай байдлыг харгалзсан нь оновчтой байсан 

5 Зүй тогтол, учир шалтгааныг олж сурсан 

Дүгнэлт: 3-р ангиас тооцоолол ихсэж байгаа учир хүснэгтийн аргаар заах нь илүү тохиромжтой 

байна. Туршилт судалгааны явцад аль ангид ямар арга зүйгээр заавал тохиромжтой болох талаар 

судалж дараах байдлаар арга зүйгээ төлөвлөн туршлаа. 
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“Өгөгдөлтэй ажиллах ” нэгж хичээлийн цифртэй холбоотой бодлогын хөндлөнгийн 

үнэлгээний харьцуулалт  \сургууль\

 
Зураг 6. 2015, 2019 оны хичээлийн жилийн анализ 

 
График 2: 2015,2019 оны хичээлийн жилийн анализыг графикаар харьцуулсан байдал 

Өгөгдөлтэй ажиллах нэгж хичээлийн цифртэй холбоотой бодлогуудаар сорил авч анализ (Зураг-

6, График-2) хийж үзлээ. Суралцагчдын гүйцэтгэл 25.7 %-иар амжилттай ахисан нь хүснэгтийн 

аргаар заасан нь үр дүнтэй байгаа нь харагдаж байна. 

ТУРШИЛТ 4: “Хүснэгтийн арга” цахим 2019-2020 оны хичээлийн жил 

ОИЦ сургуулийн 4-р ангийн 363 сурагч , 5-р ангийн 46, 2-р ангийн 48 суралцагчдад цахимаар 

заан туршлаа. Дархан –Уул, Бага боловсрол группийн нийт 371 багш, Дархан –Уул аймгийн 

ЕБС-ийн сургуулийн нийт 4-р ангийн сурагчдад цахим хэлбэрээр заасан. 

Зураг 7. Хичээлийг цахим хэлбэрээр зааж туршсан байдал 
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Зураг 8. Цахим хичээлийн үр дүнг “Googleforms” –оор сорил авч анализ хийлээ. 

 

 
Зураг 9. 4-р ангийн 223 суралцагчаас googleform-оор авсан сорил 

Туршилт 4-с харахад цахим хичээл болгон туршихад тулгамдаж байсан асуудал нь интернэт 

байхгүй, байнга дата авдаг сурагчид байлаа. Үүнэс гарах арга замыг судалсны эцэст AR 

технологид суурилсан хүн бүрийн ашигладаг ухаалаг гар утсыг сургалтад хэрэглэх арга байв. 

Хичээлээ zappar –луу оруулж (зураг-7) өгснөөр хүүхэд нэг удаа 2-3 секундийн интернэт ашиглаад 

хичээлээ уншуулсан бол дахин интернэт шаардлагагүй байснаар давуу байсан бөгөөд эцэг эх, 

сурагчдын тулгамдсан интернэтийн асуудлыг шийдэж чадсан юм. Интернэтийн асуудлыг 

шийдэж өгснөөр хүүхдийн хичээл хийх сонирхол идэвх сэргэж ойлгохгүй хичээлээ дахин үзэж 

ойлгохгүй зүйлээ сурч байсан нь багш бидэнд урамтай байлаа. Энэ нь googlefоrm-оор (Зураг 8) 

авсан сорил, сорилын үр дүнгээс (Зураг 9) 81,2% -тай байгаа нь сайн байна гэж дүгнэлээ. 
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Уламжлалт сургалтын загварыг мэдээлэл боловсруулах үйлийг идэвхтэй байлгахын тулд 

математикийн хичээлтэй холбон үр дүнг тооцон үзэхэд танхимын сургалтын сул талыг цахим 

хичээлээр нөхөх, цахим хичээлийн сул талыг танхимын сургалтаар сайжруулах боломж байгааг  

олж харлаа. 

Хүснэгт 6. 2015, 2019, 2020 оны сургуулийн сорилын гүйцэтгэлийн харьцуулалт 

№ Сургалтын 

хэлбэр 

Шалгалтын хэлбэр Суралцагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэл 

1 Танхим уламжлалт 259 55.7% 

2 Танхим уламжлалт 1786 83.4% 

3 Цахим тест 223 81.2% 

 

График 3. 

Цифртэй холбоотой бодлогыг багш бүр тоочин бичих, мод ургуулах аргаар заахад тооцоолол 

ихсэх тусам эдгээр аргаар бодоход учир дутагдалтай байсан нь 1-р сорилын гүйцэтгэлээс 

(хүснэгт-5, График-3) харагдаж байна. Тиймээс Бага боловсролын 1-5-р ангийн AТБX-ийн 

“Өгөгдөлтэй aжиллax” сэдвийн xүрээнд цифртэй xолбоотой бодлогуудыг туршиж ямар зүй 

тогтолтой байгааг ажиглаж түүн дээр үндэслэн хүснэгтийн аргыг туршсан нь илүү үр дүнтэй 

байгаа сорил 2,3 гүйцэтгэлээс харж болно. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Дархан- Уул аймгийн ЕБ-ын лаборатори ОИЦ сургууль, Орхон сумын 8- р сургуулийн нийт бага 

ангийн 150 гаруй багш, Дархан-Уул аймгийн бага боловсролын багш нарын группийн 371 багш, 

1380 гаруй сурагчдад цифртэй xолбоотой бодлогуудыг бодоxод xүснэгтийн aргыг cонгон заан 

туршихад илүү үр дүнтэй байсан нь туршилтаар ажиглагдаж байлаа. 

“Цифртэй холбоотой” бодлогуудыг танхим болон цахимаар мод ургуулах, тоочин бичих, 

үржүүлэхийн дүрэм, хүснэгтийн аргаар заан туршихад хүснэгтийн арга нь хүүхдийн нас 

сэтгэхүй онцлогт тохирсон, сурагчдын сурах үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа нь уламжлалт 

болон цахим хэлбэрээр авсан сорилын үр дүн, суралцагчдын хичээлийн оролцоо зэргээс 

харагдлаа. Тиймээс багш бид өөрийгөө хөгжүүлж сурагчдынхаа нас сэтгэхүйн онцлогт 

тохирсон арга зүйг зөв сонгосноор танхим ба цахимаар заасан ч хүүхдийн хичээлд оролцох 

байдал эрс сэргэж учир зүйг олж, тайлбарлан ярьж, асуудлыг шийдвэрлэх, тодруулбал суралцах 

явцад тохиолдсон бэрхшээлийн учир холбогдлыг эргэцүүлэн бодох сэтгэхүйн бүтээлч үйл хийх 

чадвартай болж байсан зэрэг үр дүн ажиглагдлаа. 

Цаашид дэвшүүлэх санаа 

- Бусaд сэдвийг заахдаа хүснэгтийн аргыг ашиглаж болох эсэхийг судалж, туршиж түгээн 

дэлгэрүүлэх 

- Багш багшаасаа суралцах / Япон багш нараас туршлагаас судлахад багш багшийгаа 

бэлтгэдэг.Ахмад багш нараасаа туршлага судлах ёстой гэж үздэг./ 
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- Тоонд биш чанарт суурилсан цахим хэрэглэгдэхүүний сантай болох 

- AR технологи ухаалаг утсыг сургалтад ашиглах 
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Хавсралт 1. Цифртэй холбоотой бодлого “Хүснэгтийн арга”-аар бодох нь арга зүйн зөвлөмж 
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Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Оюутнуудад Цахим Сургалтаар Дамжуулан 

Суралцах Боломжийг Нэмэгдүүлэх Асуудалд 
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Хураангуй: Өдгөө дэлхийн улс орнууд иргэддээ дээд боловсрол эзэмшүүлэх, насан туршийн тасралтгүй 

боловсрол олгох, газар зүйн байрлал, цаг хугацаанаас үл хамааран зорилтот хэрэглэгчдэд чиглэсэн 

сургалтыг эдийн засгийн үр ашигтай зохион байгуулахад цахим сургалтыг өргөнөөр ашиглах болжээ [1]. 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн асар хурдацтай хөгжил нь сургалтын арга хэлбэр, заах арга 

зүйг шинэчлэхэд хамгийн гол түлхэц болж байгаа өнөө үед Монгол улсад цахим сургалтыг хэрэгжүүлэх 

үйл явц их, дээд сургуулиудад эрчимтэй явагдаж байна [2]. Тиймээс цахим сургалтыг оюутан бүрт 

хүргэхдээ их, дээд сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг орхигдуулж болохгүй. 

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад 107,075 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагаас 19-34 насны залуучууд 

21,2 хувийг эзэлж байна. Манай ихэнх их, дээд сургуулиуд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад зориулсан 

тэгш хамруулан сургах тусгай хөтөлбөр байдаггүйгээс болж 19-34 насны залуучуудын 10.1 хувь нь их, 

дээд сургуульд хамрагдан дээд боловсрол эзэмшсэн байна [3]. Манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 

залуучуудад зориулсан сурч боловсрох таатай орчин бүрдээгүйн улмаас нийтийн дунд хамран суралцах 

боломж хязгаарлагдмал байгаа тул их, дээд сургуулийн үйл ажиллагаанд тэгш хамруулах зорилгоор 

суралцахуйн үйл явцад нь технологийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг эрэлхийлэхэд уг өгүүллийн зорилго 

оршино. Энэхүү өгүүлэлд Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд суралцаж буй хөгжлийн 

бэрхшээлтэй оюутнуудын цахим хэлбэрээр сурч буй өнөөгийн байдлыг судлан дүгнэх, цахим сургалтыг 

эдгээр оюутнуудад хүртээмжтэй хүргэхэд шаардлагатай арга замыг тодорхойлох судалгааг хийж үр 

дүнг гаргасан. 

Түлхүүр үг: Сургалтын байгууллага, тусгай хэрэгцээт суралцагч, загвар 

1. УДИРТГАЛ 

1948 оны НҮБ-ын “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал”, 1989 оны НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн 

конвенц”-д ялгаварлан гадуурхлыг хориглож хүүхэд бүр боловсрол эзэмших эрхтэйг зааж 

өгсөн байдаг. 1960 онд ЮНЕСКО-с баталсан “Боловсролын салбарт ялгаварлан 

гадуурхахын эсрэг тэмцэх тухай конвенц” нь тэгш хамруулах боловсролын гол тулгуур 

бөгөөд боловсролын салбарт үл ялгаварлал, тэгш хандлага, тэгш боломж гэсэн зарчмуудыг 

эрхэмлэх бөгөөд Монгол улс 1964 онд тус конвенцод нэгдэн орсон. 

1993 оны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох НҮБ-ын стандарт дүрэмд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдэд тэгш боломж олгохыг дэмжиж, 1994 оны ЮНЕСКО- 

гийн Саламанкагийн мэдэгдэлд “Сургуулиуд хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгмийн 

гарал, сэтгэлийн хөдөлгөөн, хэл яриа болон бусад нөхцөл байдлыг үл харгалзан” хүүхэд бүрийг 

авч сургах ёстой хэмээн тодорхойлжээ. 

Тэгш хамруулах боловсрол гэх ойлголт нь бүх хүүхэд, залуучууд болон насанд хүрэгчдийн 

сурах хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн бөгөөд энэхүү үзэл баримтлал нь 1990 оны Бүх нийтийн 

боловсролын дэлхийн бага хурал болон Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудлаарх 

Саламанкагийн мэдэгдлийн суурь болж Дакарын боловсролын форумаар дахин 

баталгаажсан.[4] 

Монгол улсад 2016 онд батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай” хуулийн 4.1.1-

р зүйлд: “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэгт бие махбод оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн 

байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд 

бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хамааруулан ойлгоно” 
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хэмээн хуульчилсан. 

Монгол Улсад 2019 оны байдлаар нийт хүн амын 3.3 хувь буюу 107,075 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэд бүртгэлтэй байгаагаас нийслэл Улаанбаатар хотод 34,860 иргэд амьдарч байна [5]. 

 
Зураг 1: Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын тоо,  

нийт хүн амд эзлэх хувь 2003-2019 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, 2019 

Тэдгээр иргэдийн 46,379 төрөлхийн, 60,696 олдмол төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа 

бөгөөд бага, залуу насныхны дунд төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлийн тохиолдол өндөр байснаа 

нас ахихын хэрээр олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эзлэх хувь нэмэгдэж байна. Мөн 

төрөлхийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд сонсгол, хэл яриа болон сэтгэцийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн тоо өндөр байхад олдмол бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 

болсон иргэдийн тоо илүү өндөр байна [5]. Жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 2.2 

хувиар нэмэгдэж байна. 

1962 оноос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тусгай сургууль байгуулах ажлын эхлэл 

тавигдсан бөгөөд 2019-2020 оны хичээлийн жилд Улаанбаатар хотын хэмжээнд тусгай 

сургалттай 6 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 75.3 хувь 

нь тусгай сургуульд суралцаж бүрэн дунд боловсрол эзэмшдэг ч цаашид хэрхэн сурч боловсорч 

байгаа нь нийтэд ил биш байдаг [6]. 

2019-2020 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын 95 байгууллага сургалтын үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа ч боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай залуучуудын ялгаатай байдал, 

хэрэгцээнд нь тулгуурлан боловсрол эзэмшүүлэх хөтөлбөр байхгүйгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 

залуучууд дээд боловсрол эзэмших боломж хомс байна. 

2019 оны статистик мэдээгээр боловсролын түвшний хувьд бүрэн дунд – 63.5 хувь, тусгай дунд 

– 10.2 хувь, бакалавр – 9.6 хувь, магистр – 0.5 хувь, доктор – 0.03 хувийн үзүүлэлттэй байна [3]. 

Статистик мэдээнээс дүгнэхэд нас ахих тутам сургуульд суралцах нь багасаж байгаа нь саадгүй, 

чөлөөтэй зорчих гудамж талбай, зам, нийтийн тээвэр, барилга байгууламж, сургалтын 

материаллаг орчин хангалтгүй байгаа явдал нөлөөлж тэдний суралцах эрхийг хязгаарлаж, 

нийгэмд боловсролгүй, “үл үзэгдэгч” байдлаар амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсээр байна. 

Монгол улс засаглалын хувьд ардчилсан тогтолцоотой болж нийгмийн олон салбарт өрнөсөн  

өөрчлөлт шинэчлэлийн үр дүнд зорилтот, цөөнх бүлэгт хандах нийгмийн хандлага цаг үеэ даган 

хувьсан өөрчлөгдсөөр ирсэн. Үндэсний болон олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээрээ 

боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэгш хамруулах боловсролыг 

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн оролдлогууд 2003 оноос хойш тасралтгүй хийгдсээр байна [12]. 

Монгол улсад 2015-2020 оны хооронд батлагдан хэрэгжиж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 

эрхийн тухай хууль”, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, 

“Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (2016-2025)”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”, “Тэгш хамран сургах боловсролын 

талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” эрх зүйн баримт бичгүүдэд бүх шатны сургалтын 
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байгууллагад суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, суралцагчдын тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх, суралцах эрхээр хангах, суралцах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгаж өгсөн байдаг. 

Олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тодорхой ахиц дэвшлийг гаргаж байгаа боловч хөгжлийн 

бэрхшээлтэй оюутнуудыг тэгш хамруулан цахим сургалтаар сургалтыг зохион байгуулах иж 

бүрэн платформыг бий болгож чадаагүй, мөн цахим сургалтаар судалж мэдсэн зүйлийг хэрхэн 

баталгаажуулах, үзсэн хичээлийн кредитийг хэрхэн тооцох зэрэг олон асуудлууд шийдэгдээгүй 

байна. Мөн цахим сургалтын хамгийн чухал хэсэг бол цахим сургалтын агуулгыг бэрхшээлийн 

онцлогоос хамаарч тусгай контент боловсруулах ажил байдаг. 

Оюун ухаанаас бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд их, дээд сургуульд сурах бүрэн 

боломжтой гэдгийг ДЭМБ тодорхойлсон байдаг [7]. Тийм ч учраас бие эрхтний өөрчлөлт, 

согогоор нь хязгаарлаж ойлгох бус орчин үеийн үзэл хандлага, технологийн дэмжлэгээр хувь 

хүнийг чадамж, нийгмийн орчин нөхцөл байдалтай уялдуулан боловсрол эзэмшүүлж, хөгжүүлэх 

бүрэн боломжтой юм. Иймээс цахим сургалтын үйл ажиллагаа идэвхтэй явагдаж буй энэ үед их, 

дээд сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад суралцахад үүсдэг бэрхшээл, 

боломж, сайжруулах арга замыг эрэлхийлж Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 

(ШУТИС)-ийн жишээн дээр хийж гүйцэтгэсэн. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Монгол улсын дээд боловсролын салбарт цахим сургалтын чиглэлээр гүйцэтгэсэн эрдэм 

шинжилгээний ажил цөөнгүй байдаг. 1990 оноос хойш дээд боловсрол, сургалтын цахим 

технологи, цахим сургалтын сэдвээр 20 орчим судлаач эрдмийн зэрэг хамгаалж, Шинжлэх 

Ухаан, Технологийн Сангийн санхүүжилтээр 10 орчим төсөл хэрэгжсэн байна [8]. 2020 онд 

хийгдсэн судалгааны ажлуудаас дурдвал: 

29-р тусгай сургуулийн багш Д.Алтансүх “Тусгай хэрэгцээт боловсролд цахим хичээлийг 

ашигласан нь” сэдвээр тусгай хэрэгцээт боловсролд цахим сургалт хэрхэн тохирч байгааг 

тодорхойлж, хэрхэн зөв оновчтой хүргэхийг тодорхойлж судалгааны ажлаа гүйцэтгэсэн [9]. 

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш Р.Нурбек “Цахим болон уламжлалт сургалтыг 

хослуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх нь” 

судалгааны ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагсдад танхимаар хичээллэхээс гадна 

цахимаар хичээллэж болох тухай санааг дэвшүүлж, цахимаар сурахад гарах эерэг үр дүн, шинэ 

боломжуудыг дэвшүүлсэн байна [4]. 

Гадаадын их, дээд сургуулиудын сүүлд хийгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад чиглэсэн 

цахим сургалтын хөгжүүлэлтийн судалгааны ажлын хувьд: 

Финланд улсын Lahti их сургуулийн ахлах багш Minna Asplund нь “Мобайл ашиглан оюутныг 

сэдэлжүүлэх нь (LUAS-ийн жишээн дээр)” судалгааны ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд 

гар утсаар дамжуулан хичээл ороход ойлгох чадамж, боломжийг тодорхойлсон судалгааг хийсэн 

[10]. Испани улсын Alcalá их сургуулийн багш Concha Batanero, Slavador Otón, Финланд улсын 

Helsinki Metropolia их сургуулийн багш Jaana Holvikivi, Markku Karhu нарын “CDIO- 

аргачлалаар хүртээмжтэй байдлыг авч үзэх нь” судалгааны ажил нь цахим сургалтын 

платформыг хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулан Moodle LMS систем дээр туршилтыг 

хийж гүйцэтгэсэн байна [11]. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны ажлын хүрээнд Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд суралцаж буй 

хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудтай ярилцлага хийн, асуулгын аргыг ашиглаж үр дүнг 

гаргасан. 

4. ҮР ДҮН 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд 2020-2021 оны хичээлийн жилд 20,518 оюутан 

цахим сургалтад хамрагдан суралцаж байна. Цаг үеийн байдлаас шалтгаалан хөл хорионы 

https://uah-es.academia.edu/SalvadorOt%C3%B3n
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улмаас судалгаанд 2018-2019 оны хичээлийн жилд сургалтын системд бүртгэлтэй байсан нийт 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 61 оюутнуудаас судалгааг авсан. 

ШУТИС-д 2015-2016 оны хичээлийн жилд 85 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцаж байсан 

бол 2018-2019 оны хичээлийн жилд энэ тоо 61 болж буурчээ. 2015-2019 оны хичээлийн 

жилүүдэд нийт 258 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцаж, тэдгээрийн 67 оюутан төгссөн 

байна. 

 

Зураг 2: ШУТИС-д суралцагч болон төгсөгч хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын тоон 

үзүүлэлт /Бакалавр, магистр, докторын түвшин/ 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

2018-2019 оны хичээлийн жилд 20,763 (0.3%) оюутан бакалаврын сургалтанд суралцсан бөгөөд 

үүнээс: 

 
Зураг 3: ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй 

оюутнуудын тоо /давхардсан тоогоор/ 
Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

Суралцаж буй оюутнууд ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуульд хувцас дизайн, 

хүнсний инженерчлэлийн чиглэлээр суралцаж байна. ШУТИС-д суралцаж буй оюутны 
хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр авч үзвэл: 
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Зураг 4: Хөдөлмөрийн чадвараа 70 хүртэлх хувиар алдсан оюутнуудын  

хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

 

Зураг 5: Хөдөлмөрийн чадвараа 70-аас дээш хувиар алдсан оюутнуудын 

  хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

Судалгааны ажлын хүрээнд ШУТИС-д суралцаж буй 61 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудаас 

ярилцлага болон асуулгын хэлбэрээр судалгааг авахдаа суралцах орчин болон тулгарч буй 

хүндрэл, цахим сургалтыг сайжруулах арга замын талаар тодруулан асуусан. 

Судалгаанд оролцсон оюутнуудын нас, хүйсийн харьцаа нь 45 хувь нь эмэгтэй, 55 хувь нь 

эрэгтэй бөгөөд 17-23 насныхан байсан. 

Судалгаанд хамрагдсан оюутнууд 62 хувь нь цахим сургалтаар явуулж буй хичээлийн үр дүнг 

сайн хэмэээн үнэлсэн нь гэрээсээ асран хамгаалагчтайгаа хамтран хичээлээ давтан, дурын  үедээ 

хичээлээ нөхөж, давтан үзэх боломжтой байсантай холбон тайлбарлаж байсан. 

Тэдгээр оюутнуудын хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөс хамаарч танхимд суралцахад ихээхэн 

хүндрэл          учирдаг байна. 

Сурч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын хувьд хамт олны дунд гадуурхагдах асуудал их, 

самбар дээрх бичиг үсэг харагдахгүй байх, ганцаараа сургууль руугаа явахад нь тусгай тэмдэг, 

тэмдэглэгээ байхгүйгээс хаана явж байгаагаа мэдэхгүй байх, дэд бүтцийн асуудалтай тулгарч 

заавал асран хамгаалагчтай хамт явах зэрэг олон бэрхшээлүүдтэй тулгардаг байна. 
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Хүснэгт 1. ШУТИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд танхимд  

суралцахад  үүсдэг бэрхшээлүүд 
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Харааны бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Танхимаар суралцахад самбар дээрээс хичээлээ харахад хэцүү, үсгийн фонт жижиг 

байдаг; 

- Хичээлийнхээ агуулгаас хоцордог учраас багш нар, ангийн хүүхдүүдээс тусламж 

авдаг; 

- Шат болон бусад газраар явахад зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээ байхгүй /тактель 

зам байхгүй/; (“Тактель зам” нь харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулагдсан явган хүний замд 

суурилуулсан товгор шар зам) 

- Брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном, сурах бичиг байхгүй; (“Брайль” үсэг нь хараагүй хүн 

хурууны өндгөөр тэмтрэн уншдаг хатуу гадаргуутай цаасан дээр товойлгон бичсэн үсэг) 

Сонсголын бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Сонсгол сул оюутнууд багшийн ярьж байгаа яриаг бүрэн сайн ойлгодоггүй; 

- Олон хүүхэдтэй лекцийн хичээл дээр багш нар тэдэнд зориулж дахин ярихаас 

төвөгшөөдөг; 

- Дохионы хэлээр сургуулийн мэдээллийг хүргэдэггүй; 
Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Тэргэнцэртэй оюутнуудад зориулсан зориулалтын дэд бүтэц дутмаг; 

- Шатаар дээшээ гарахад маш хэцүү; 

- Зориулалтын ариун цэврийн өрөө байхгүй; 

- Тэргэнцэртэйгээр сургуулийн хаалга, ангийн хаалгаар ороход маш хэцүү; 
Бусад бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Оюуны болон сэтгэцийн, хавсарсан өөрчлөлттэй оюутнуудад сэтгэл заслын сургалт 

бүх бүрэлдэхүүн сургууль дээр явагддаггүй; 

Мөн харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан брайль үсэгтэй ном, сурах бичиг байдаггүй, дохионы 

хэлээр мэдээлэл хүргэдэггүй байдал нь боловсрол тэгш эзэмшиж чадахгүй байдлыг хүргэж 

байна. 

Хүснэгт 2. ШУТИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын дэвшүүлсэн санаа 
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Харааны бэрхшээлтэй оюутнууд 

- Мэргэжлийн ном, сурах бичгийг брайль үсгээр хэвлүүлэн өгөх; 

- Цахим сургалтын бүх хичээлийг аудио хэлбэрээр оруулах; 

- Багшаас сургалтын ганцаарчилсан дэмжлэг авах; 

- Танхимын сургалтаар хичээл явуулсан ч цахим сургалтын платформд давхар 

хичээл байршуулвал давтан хичээлээ үзэх боломжтой болно; 

Сонсголын бэрхшээлтэй оюутнууд 

- Цахимаар явуулж буй зарим мэргэжлийн чухал хичээлийг дохионы хэлээр 

нэмж оруулах; 

- Багш нартайгаа уулзаж хоцорсон хичээлээ нэмэлт цагаар нөхөж авах; 

Иймээс манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрол хүртэх уламжлалт танхимын 

арга барилын зэрэгцээ тэдэнд зориулсан цахим сургалтыг нэвтрүүлэх боломж эрэлхийлэх 

хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Оюутнуудын санал асуулгын үр дүнгээр загвар гаргасан. 

A. Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад цахим сургалтыг хүргэх загвар боловсруулах нь 

Харааны бэрхшээлтэй хүний сонсгол болон хурууны мэдрэмж илүү хөгжсөн байдаг учраас 

гадаад орнууд онцлог чадварт нь тохирсон орчин үеийн цахим сургалтуудыг явуулдаг байна. 

Америкийн Нэгдсэн Улсын Калифорнийн Их Сургуульд суралцаж буй харааны бэрхшээлтэй 

оюутнууд заавал танхимд суулгүй интернетийн орчинд онлайн сургалтыг авах боломжтой 

байдаг. 

Энэхүү сургуулийн цахим сургалтанд ашиглагддаг IPAD–нд зориулагдсан аппликейшны 

зохиомж нь хэрэглэгчийн холбоосын шийдэл сайн, хэрэглэхэд энгийн хялбар, товчлууруудын 
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байршил зөв бөгөөд богино хугацааны дотор аппликейшны үйл ажиллагааг ойлгох боломжтой. 

 

Зураг 6: Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан IPAD-ны загвар 

Америкийн Нэгдсэн Улсад тусгай сургуулиуд нь хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэрээр /харааны 

бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй, оюун ухааны бэрхшээлтэй, хүнд өвчтэй/ төрөлжсөн 

байдаг байна. 

Дээрх туршлагаас санаа авч Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад зориулж танхимын 

сургалтаас гадна бэрхшээлд нь тохирсон цахим сургалтыг бий болгож болох юм. Гэвч 

технологийг үр дүнтэй ашиглаж сургахад хүчээр албадан хамруулах бус аль болох сайн дурын 

үндсэн дээр өөрсдөө хамрагдах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. 

Гадаад орнуудаас шууд технологи хуулбарлан хэрэгжүүлэх нь учир дутагдалтай. Учир нь улс 

үндэстнүүдийн бие сэтгэл зүйн онцлог, улс орны хөгжил, тулгамдаж буй асуудлууд зэрэг олон 

хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Ухаалаг гар утсан дээр суулгах аппликейшны хэрэглэгчийн интерфейсд чухал анхаарал 

хандуулах шаардлагатай. Уг аппликейшныг ямар ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ашиглах 

боломжтойгоор загварчлах нь хөрөнгө бага зарцуулахаас гадна илүү үр ашигтай. 

Зураг 7-д харуулсан загварын цэс бүр дуут дохиотой бөгөөд ашиглах зааврыг дэс дарааллаар 

нь ойлгомжтой тайлбарлах болно. Мөн цэс бүр нь нэмэлт хяналтын системтэй. Дарааллын 

дагуу биш өөр цэс руу орох тохиолдолд хяналтын систем ажиллаж дуут дохиог сонсгох 

болно. Сонгох цэсийн нэрсийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулж болох юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ухаалаг гар утсыг ашиглан өөрийн байрлаж байгаа газартаа, 

цагийн хязгаарлалт-гүйгээр 

сургалтын мэдээллийг авах, 

цахим сургалтын веб портал 

руу хандан мэдээлэл унших, 

хичээл үзэх боломж бүрдэх 

юм. 

 

 

 

 

Зураг 7: Аппликейшныг 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

оюутан ашиглах боломжтой 

байдлаар хөгжүүлэх загвар 

5. ДҮГНЭЛТ 

Өнөөгийн байдлаар манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд их, дээд сургуульд 

хамрагдалт бага байгаа нь гадаад орчны нөлөөлөл сурах боломжийг хязгаарлаж байна. 

Боловсролын байгууллагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлог хэрэгцээнд 

нийцсэн ном, сурах бичиг, тусгай хэрэглээний сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг 

худалдан авах зардал, цогц орчин, суралцах нөхцөл бүрдүүлэхэд анхаарах цаг иржээ. 

Танхимын сургалтаас гадна цахим сургалтаар дамжуулан боловсролын хүртээмжийг 
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нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь сайн талтай. Тиймээс Монгол орны нөхцөл байдалд тохирсон 

тэдэнд хүртээмжтэй, технологийн шийдлийг олох нь зүйтэй. Эхлээд веб порталд нэмж 

суулгасан модулиуд болон гар утасны аппликейшны загварыг бүтээн технологийн туршилт, 

судалгааны ажлыг эхлүүлж, улмаар хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагсдад зориулсан тусгай 

хэрэгцээт боловсролын технологийн нэгдсэн системтэй болох хэрэгтэй. 
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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 
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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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Хураангуй: ЕБС-ийн багшийн ажлын байрны нэг үндсэн зорилт нь сургалтын цөм хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх билээ. ЕБС-ийн суурь боловсролын химийн цөм хөтөлбөрийн 9-р ангийн агуулгад холимгийг 

нэрэх нэрлэгийн аргыг хэрэглэн бодисыг ялгаж цэвэрлэх туршилт гүйцэтгэхтэй холбоотой суралцахуйн 

зорилт томьёологдсон байдаг. Гэвч багш цөм хөтөлбөр дэх тухайн суралцахуйн зорилтыг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй нэг асуудал нь ЕБС-ийн лабораторид энгийн нэрлэгийн багаж хангалттай 

биш байдал юм. Багаж ашиглан туршилт гүйцэтгэх нь сурагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтэд чухал үр 

дүнтэй байдаг билээ. Иймд бид багш өөрөө угсарч хэрэглэхэд хялбар, өртөг багатай, ЕБС-ийн сургалтад 

ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн нэрлэгийн багаж угсарч, угсарсан багажны 

найдвартай байдлыг турших туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны ажлын үр дүнд 

үндэслэн бид гарын доорх олдоц сайтай, мөн хаягдал материалыг ашиглан өртөг бага, хэрэглэж буй 

бодис, материалын хувьд аюулгүй байхуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн нэрлэгийн багаж угсарч, 

цаашид ЕБС-ийн химийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгон хөгжүүлснээр дээр дурдсан тулгамдаж буй 

асуудлыг шийдвэрлэх боломж байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 

Түлхүүр үг: Холимгийг ялгаж салгах энгийн нэрлэгийн арга, энгийн нэрлэг явуулах туршилтын багаж, 

туршилтын багажны найдвартай байдал, гарын доорх материал 

1. УДИРТГАЛ 

ЕБС-ийн сургалтын суурь боловсролын хөтөлбөрийн шинэчлэл 2015-2016 оны хичээлийн 

жилээс эхлэн орон даяар хэрэгжиж эхэлсэн ба сургалтын үндсэн баримт бичиг болох сургалтын 

цөм хөтөлбөр нь 2015 онд хэвлэгдэж, 2019 онд дахин сайжруулагдсан байдаг. ЕБС-ийн багшийн 

ажлын байрны нэг үндсэн зорилт нь сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх билээ. 

ЕБС-ийн суурь боловсролын химийн цөм хөтөлбөрийн 9-р ангийн агуулгад холимгийг нэрэх 

нэрлэгийн аргыг хэрэглэн бодисыг ялгаж цэвэрлэхтэй холбоотой “Х9.2а. Нэрэх (хэсэгчилсэн 

нэрлэгийг багтаан), талсжуулах, тохирох уусгагчийг ашиглан цэвэрлэх аргуудыг тодорхойлох” 

гэсэн суралцахуйн зорилт “Х9.2. Туршилтын техник” бүлэгт томьёологдсон байдаг [1]. 

Химийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн үйл ажиллагааны удирдамжид 

“Х9.2. Туршилтын техник” бүлэг дэх практик үйл ажиллагаанууд нь сурагчдын техникийн 

чадваруудыг хөгжүүлэх боломжийг олгох бөгөөд үүнээс илүүтэйгээр туршилтын загварын 

талаарх ойлголтыг хөгжүүлэхэд оршино хэмээн онцолсон байна. Өөрөөр хэлбэл, лабораторид 

түгээмэл хэрэглэгддэг багаж хэрэгсэлтэй танилцах бөгөөд тэдгээрийг ашиглан туршилтын 

хэмжилт хийх аргад, мөн холимгоос химийн бодисыг ялгах, цэвэрлэхэд тохирох уусгагчийг 

ашиглах, шүүх, талсжуулах, нэрэх зэрэг аргуудыг хэрэглэхэд суралцана хэмээжээ. Харин 

“Х9.2а. Нэрэх (хэсэгчилсэн нэрлэгийг багтаан), талсжуулах, тохирох уусгагчийг ашиглан 

цэвэрлэх аргуудыг тодорхойлох” гэсэн суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 

“Энгийн нэрэх төхөөрөмжийг хэрхэн зөв хэрэглэхийг үзүүлнэ”, “Усны буцлах цэгт үндэслэн 

уусмал (бэх, хүнсний будаг, зэсийн сульфатын уусмал)-аас усыг нэрж салгах туршилтыг 

явуулна” гэсэн суралцахуйн үйл ажиллагааг санал болгожээ [2]. 

ЕБС-ийн 9-р ангийн химийн сурах бичгийн агуулгыг судлахад “Химийн бодисын шинж чанар” 

3-р бүлгийн “Холимгийг ялгаж салгах”дэд бүлэгт нэрлэгийн аргатай холбоотой сэдэв агуулга 

тусгагджээ [3]. Ингэхдээ туршилтын багажны бүтэц, нэрлэгийг хэрхэн явуулах тухай 
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тайлбарласан байна. 

Гэвч багш цөм хөтөлбөр дэх холбоотой суралцахуйн зорилт (Х9.2а)-ыг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй нэг асуудал нь ЕБС-ийн лабораторд энгийн нэрлэгийн багаж 

хангалттай биш (бараг л байхгүй), сургалтад ашиглаж болохуйц багажийг угсарч турших 

судалгаа хийгддэггүй байдал юм. Үүнээс улбаалан химийн сургалтын практикт хичээлээр 

энгийн нэрлэгийн аргаар холимгийг ялгаж цэвэрлэх туршилт тавигддаггүй бөгөөд багажны 

бүтэц, ажиллах зарчмыг гүйцэд таньж мэдээгүйгээс сурагчдад нэрлэгийн аргын мөн чанарыг 

ойлгоход, багаж ашиглан туршилт явуулах техникт суралцахад бэрхшээл үүсдэг. 

Иймд бид багш өөрөө угсарч хэрэглэхэд хялбар байхад үндэслэн гарын доорх, хаягдал материал 

ашиглан хямд зардлаар ЕБС-ийн сургалтад ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий 

энгийн нэрлэгийн багаж угсрах зорилго тавьж энэхүү туршилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн 

болно. Зорилгодоо хүрэхийн тулд үнэ өртөг хямд, угсрахад хялбар байхад үндэслэн туршилтад 

хэрэглэгдэх бодис, материалыг; ЕБСийн сургалтад ашиглагдахуйц байхад үндэслэн угсарсан 

багажны найдвартай байдлыг судлах зүйл болгон сонгон авсан. 

Судалгааг Jean McNiff-ийн санал болгосон үйлийн судалгаа (Action research)-г төлөвлөх арга 

[4]-д үндэслэн дараах загвар (Зураг 1)-ын дагуу явуулсан. 

 
Зураг 1. Судалгааны төлөвлөлтийн загвар 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Үйлийн судалгаа (Action research)-ны арга нь ажлын байран дээр суурилсан мэргэжлийн 

хөгжлийг бий болгодог бөгөөд боловсролын салбарт багшлахуйн хувийн болон мэргэжлийн 

хөгжлийг дээшлүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг судалгааны аргын нэг юм. Үйлийн судалгаагаар 

бүлэг хүмүүс шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг илрүүлж олоод, түүнийг амжилттай шийдэх 

санаачилга гаргах, шаардлагатай бол дараагийн алхмыг үргэлжлүүлэн хийдэг байна. Энэхүү 

аргыг гол үндэслэгчийн нэг нь Kurt Lewin бөгөөд 1946 онд уг судалгааны үндсийг 

боловсруулсан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг [4].  

Бидний хийж буй зүйл (үйл), хийж буй зүйлийнхээ талаар судалж таньж мэдэх (судалгаа) нь 

үйлийн судалгааны гол санааг илэрхийлнэ.  

Энэхүү аргыг боловсролын судалгааны аль ч хүрээнд ашиглах бололцоотойг Lous Cohen, 

Lawrence Manion, Keith Morrison нарын бүтээлээс үзэж болох тухай судлаач Ч.Пүрэвдорж 

өөрийн бүтээл [5]-дээ ишилсэн байна. Үүнд:  

• Ажлын байран дээрх өөрчлөлт шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх 

• Ажил үйлчилгээг сайжруулахад хэрэглэгддэг 

• Багшлах уламжлалт арга зүйг шинээр солих 

• Шинэ арга зүй бүтээх (хичээл) 

• Багшлах арга зүйгээ сайжруулах мониторингийг тасралтгүй хийх 

• Багшлах ур чадварыг сайжруулах 

• Өөрийн ухамсраа дээшлүүлэх, хандлагаа өөрчлөх, үнэт зүйлийг бүрдүүлэх 
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• Сургуулийн удирдлагын ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх 

Мөн үйлийн судалгааны мөн чанарыг сайтар ухан ойлгохын тулд аль тохиолдолд үйлийн 

судалгаа мөн эсвэл биш болохыг судлаач асуултаар жишиж харуулсан байна (Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 1. Үйлийн судалгааг асуултаар жишсэн байдал 

Үйлийн судалгаа юу биш вэ? Үйлийн судалгаа юу мөн вэ? 

Ажлын гүйцэтгэл/Багшлахуйдаа санаа 

тавьсан өдөр тутмын ердийн нэг 

сайжруулах үйл ажиллагаа 

Судалгааны асуултын хариултдаа тасралтгүйгээр 

(спираль), алхам алхмаар дараалан дөхдөг цогц 

судалгаа 

Асуудлыг шийдэх Асуудлыг гаргаж тавих 

Бусдын ажлын арга барил, туршлагыг 

судлах 

Өөрийнхөө мэргэжлийн практик үйл ажиллагааг 

өөрөө судлах (ижил үйл ажиллагаа явуулдаг 

бусдын практик үйл ажиллагааг харьцуулан 

судлах замаар)  

Багшлахуйд хэрэглэдэг шинжлэх ухааны 

арга зүй 

Сэтгэхүй, ажил үйлс, хам шинжийг өөрчлөх 

тасралтгүй үйл явц 

Ажил сайжруулах тогтож хэвшсэн бэлэн 

жор 

Нотолгоонд тулгуурласан бүтээлч эргэцүүлэл, 

эрэл хайгуул 

Эх сурвалж: Ч.Пүрэвдорж, Багшлахуйн менежмент, хууд-435, УБ, 2013 [5]. 

Судлаач Jean McNiff нь өөрийн бүтээл [4]-дээ үйлийн судалгаа нь шинэ үйл эсвэл шинэ 

сэтгэлгээнд та хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? гэсэн асуултад илүү тохиромжтой бөгөөд хувь хүн, 

нийгэм, улс төрийн үнэт зүйлийг тодорхойлох, эдгээр үнэт зүйл нь бодит байдал дээр ямар 

байгаа тухай асууж буй бол энэ судалгаа нь үйлийн судалгаа болно. Иймд шийдвэрлэх асуудлын 

хүрээнд өөрийн хийж чадах жижиг зүйлийг ч олж мэдэх, хувь нэмрээ оруулах үйлийг 

судалгааны үндэслэлтэй хийх нь чухал хэмээжээ. Харин “Үүнийг хийвэл ийм зүйл болно” гэсэн 

үндэслэлээр хувьсагчдын хоорондох шалтгаан ба үр дагаврын хамаарлыг харуулахыг зорьж буй 

бол нийгмийн шинжлэх ухаааны уламжлалт арга зүй шаардлагатай. Харин шинэ үйл эсвэл шинэ 

сэтгэлгээнд та хэрхэн нөлөөлж чадах вэ? гэсэн асуултад тийм ч тохиромжтой биш хэмээн 

тэмдэглэжээ. 

Мөн тэрээр үйлийн судалгаа төлөвлөхдөө дараах асуултын дагуу төлөвлөхийг зөвлөсөн байна. 

1. Би юу судлахыг хүсэж байна вэ? (Судалгааны асуулт тодорхойлогдоно) 

2. Би яагаад үүнийг судлахыг хүсэж байна вэ? (Судалгааны асуулт нарийвчлагдана) 

3. Өөрийн үнэт зүйлээр сэдэлжин би юу хийж чадах вэ? (Судлах зүйл тодорхойлогдоно) 

4. Одоогийн нөхцөл байдалд би юу хийж чадахаа яаж харуулах, дүрслэх вэ? (Судалгааны 

дизайн боловсруулагдана) 

5. Судалж буй нөхцөл байдлын өөрчлөлт эсвэл хөгжлийг би хэрхэн харуулж тайлбарлах вэ? 

(Судалгааны арга зүйн нарийн төвөгтэй үйлд оролцож буйгаа харуулна) 

6. Гаргасан дүгнэлтээ үндэслэлтэй үнэн зөв болохыг хэрхэн нотлох вэ? (Судалгаа хийх явцдаа 

бүтээлч шүүмжлэл өгөх судлаач/бусадтай хамтарч шүүмжид оновчтой хариулт өгнө) 

7. Хийж буй ажлынхаа ач холбогдлыг хэрхэн мэдээлэх вэ? (Өөрийнхөө болон бусад 

хүмүүсийн сэтгэлгээнд нөлөөлсөн эсэхээ дүгнэнэ) 

8. Судалгааны явцад би өөрийн дадал, сэтгэхүйгээ хэрхэн өөрчлөх вэ? (Үйлийн судалгааг 

хийнэ) 

МУИС-ийн химийн дидактикийн хамтлагийн судлаачдын хувьд гарын доорх материал ашиглан 

туршилтын багаж угсарч турших чиглэлээр усан уусмалын электролиз явуулах туршилтын 

багаж [6], [7], Фарадейн хууль батлах туршилтын багаж [8], [9] тус тус угсарч багажны 

найдвартай байдлыг судлах судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан байна. 

3. АРГА ЗҮЙ 

3.1. Туршилтын багажны материал сонголтод тавигдах шаардлага 

Энгийн нэрлэгийн туршилтын багаж угсарч, ажиллуулахын тулд гарын доорх, дахин ашиглах 

боломжтой хаягдал материал дараах шаардлагыг хангасан байхаар тооцсон. 
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Туршилтад хэрэглэгдэх бодисын сонголт: 

- Хор, аюулын зэрэг хамгийн бага байх 

- Манай оронд олдоц сайтай 

- Хямд байх 

- Нэрлэгийн бүтээгдэхүүнээ таних 

- Нэрлэгийн үзэгдлийг илүү тод харуулах 

- Ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх боломж 

- Буцлах цэгийн зөрөө харьцангуй их 

байх 

Туршилтын багаж угсрахад хэрэглэгдэх 

материалын сонголт: 

- Манай оронд олдоц сайтай 

- Хямд байх 

- Дахин ашиглах боломжтой хаягдал материал 

- Хор, аюулын зэрэг хамгийн бага байх 

- Шинж чанарын хувьд туршилтад 

хэрэглэхээр сонгосон холимгийг нэрэх 

боломжтой байх 

3.2.  Угсарсан туршилтын багажны найдвартай байдлыг судлах туршилтын дизайн 

Бид угсарсан туршилтын багажны найдвартай байдлын судалгааг багаж угсрахад ашигласан 

материалын сонголтоос хамааруулан туршилт явуулж хэмжилт хийх замаар харьцангуй алдаа 

багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх; сонгосон багажийг ашиглан 

ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд гарч 

буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багажийг сайжруулах арга замыг судлах; 

сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, 

туршилт гүйцэтгэхэд гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багаж ашиглан 

хичээл заах давуу, сул тал, сул талыг сайжруулах арга замыг судалж, туршилтын багажийг 

ашигласан хичээл төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах гэсэн үндсэн 3 түвшинд хийж 

гүйцэтгэсэн. 

1. Судлаачдын зүгээс материалын сонголтоороо ялгаатай угсарсан энгийн нэрлэгийн багажаас 

харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх 

туршилтын дизайныг дараах байдлаар гаргасан. 

- Цэвэр спирт нэрэгдсэн эсэх 

- Цэвэр спирт гүйцэд нэрэгдсэн эсэх 

- Холимогт агуулагдах цэвэр спиртийн масс (онол): Х г * 0.7 = .... г 

- Холимогт агуулагдах усны масс (онол): Х г * 0.3 = .... г 

- Цэвэр спиртны масс (туршилт): У г 

- Нэрлэгийн дараа үлдэх усны масс (туршилт): У’ г 

- Цэвэр спиртийн массын зөрөө: Х г – У г = .... г (....%) 

- Усны массын зөрөө: Х г - У г = .... г (....%) 

- Багажны алдаа (нэрэгдсэн спиртээр, усаар тус тус тооцох) : 

- Үнэмлэхүй: .... г - .... г. 

- Харьцангуй: ....% - ....% 

- Багажны дизайнаас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг тооцох 

- Багаж угсрахад ашигласан материалын шинж чанараас хамааралтай алдаа үүсэх 

эрсдэлийг тооцох 

2. ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд 

гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багажийг сайжруулах арга замыг 

судлах туршилтын дизайныг дараах байдлаар гаргасан. 

- Туршилтын багаж угсралт  

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Энгийн нэрлэг явуулах туршилт 

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Туршилтын багажийг сайжруулах арга зам 

3. Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх замаар багаж 

угсрах, туршилт гүйцэтгэхэд гарч буй алдаа, зарцуулагдаж буй хугацаа, туршилтын багаж 

ашиглан хичээл заах давуу, сул тал, сул талыг сайжруулах арга замыг судалж, туршилтын 

багажийг ашигласан хичээл төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах туршилтын дизайныг 
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дараах байдлаар гаргасан. 

- Туршилтын багаж угсралт  

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Энгийн нэрлэг явуулах туршилт 

- Зарцуулсан хугацаа, минутаар 

- Гарч буй алдаа/Хугацаа алдсан шалтгаан 

- Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу, сул тал 

- Сул талыг сайжруулах арга зам 

- Туршилтын багаж ашиглан хичээл зохион байгуулах төлөвлөлтийн хувилбар 

3.3. Судалгааны хамрах хүрээ 

Туршилтын багажны найдвартай байдлыг судлах судалгаанд 10 дахь жилдээ багшилж буй 

хөдөө орон нутгийн нийт 21 багш, хөдөө орон нутаг болон УБ хотод 9-р ангиа суралцаж төгссөн 

10-р ангийн нэг бүлгийн нийт 20 сурагч хамрагдсан болно.  

4. ҮР ДҮН 

4.1.  Туршилтын багажны угсралт 

Бид туршилтад хэрэглэх бодисын сонголтод тавигдах шаардлага, нэрлэгийн бүтээгдэхүүнээ 

таних, нэрлэгийн үзэгдлийг илүү тод харуулах, ойлгоход дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тооцон 

эмийн сангаар жоргүй зарагддаг, 70%-ийн концентрацитай, эмнэлэгт ашигладаг цэнхэр 

спиртийг сонгосон. 

 

Зураг 2. Гарын доорх болон хаягдал материал ашиглан угсарсан туршилтын багаж 

Харин туршилтын багаж угсрахад хэрэглэгдэх материалын сонголтод тавигдах шаардлага, 

энгийн нэрлэгийн багажны бүтэц, ажиллах зарчим, цэнхэр спиртийг нэрэхэд хэрэглэж болохыг 

тооцон материалаараа ялгаатай туршилтын багажны 4 хувилбарыг угсарсан (Зураг 2).  

4.2.  Харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг 

илрүүлэх 

Судлаачдын зүгээс материалын сонголтоороо ялгаатай угсарсан энгийн нэрлэгийн багажаас 

харьцангуй алдаа багатай, туршилтад хугацаа бага зарцуулж буй багажийг илрүүлэх туршилт 

гүйцэтгэсэн үр дүнг багаж тус бүрийн алдаа, туршилтын хугацаа, багаж угсрахад зарцуулагдсан 

төсөв зэргийг нэгтгэн Хүснэгт 2-д харууллаа. 

Хүснэгт 2. Угсарч туршсан багажны мэдээлэл 

Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

3 Дуслын систем 500 ₮

4 Баримлын шавар 2500 ₮

5 Нийт: 3700 ₮

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрлэгийн холимогийн сав:  Удааны 2 ширхэг ижил лаз ашигласан. Бүтэн лаз 

дээр 2-р лаазыг таллан хувааж суурийн хэсгийг давхарлаж термометрийг дээр 

нь цоолж байрлуулсан. 

Шулуун хөргүүр: Чацарганы сав, дуслын систем, баримлын шавар ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолой, уурыг хөргөх усыг оруулах, 

халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн. 

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав болон барианы шил, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны 

шил (100 мл) ашигласан.

Материалын зардал

Багаж 1 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

3 Дуслын систем 500 ₮

4 Баримлын шавар 2500 ₮

Цахилгааны лент 1000 ₮

5 Нийт: 4700 ₮

Шулуун хөргүүр: 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны соруул, дуслын систем, 

хайлдаг цавуу, бичгийн хавчаар, цахилгааны лент, баримлын шавар ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх усыг 

оруулах, халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), хөргөх усыг 

хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Материалын зардал

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан. 

Холимог нэрэх саваа хуруу шилээр сонгож термометр байрлуулхын тулд гадна талаар 

нь барианы шил хийж тагыг цоолсон.Хий алдуулахгүй үүднээс баримлын шавраар 

хуруу шил болон термометрыг бүрсэн.

Багаж 2 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1 Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан.

2

3

4

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

2 Дуслын систем 500 ₮

3 Баримлын шавар 2500 ₮

4 Нийт: 3700 ₮

Шулуун хөргүүр: Тарагны сав, 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны 

соруул, дуслын систем, баримлын шавар ашигласан. Нэрэгдсэн шингэний 

уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх усыг оруулах, 

халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар 

ундааны хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), 

хөргөх усыг хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Материалын зардал

Багаж 3 Туршилт багаж угсралтын зураг

№

1

9

4

10

№

1 Цэнхэр спирт 30 мл 700 ₮

2 Дуслын систем 500 ₮

3 Бичгийн хавчаар 50 ₮

4 Цахилгааны лент 1000 ₮

5 Хайлдаг цавуу 1500 ₮

6 Нийт: 3750 ₮

Нэрлэгийн холимогийн сав: Сокны шил (120 мл) ашигласан. 

Шулуун хөргүүр: Тарагны сав, 0.8 см диамертэй, 20 см урттай коктейлны соруул, 

дуслын систем, хайлдаг цавуу, бичгийн хавчаар, цахилгааны лент ашигласан. 

Нэрэгдсэн шингэний уурыг дамжуулах хоолойг коктейлны соруул, уурыг хөргөх 

усыг оруулах, халсан усыг гаргах хоолойг дуслын систем ашиглан хийсэн.

Бусад туслах хэрэгсэл: Туршилтын багажыг байрлуулах зориулалтаар ундааны 

хуванцар сав, хөргүүрт ашигласан усыг тосоход сокны шил (100 мл), хөргөх усыг 

хөргүүр үрүү хийхэд тариур ашигласан.

Багаж 4

Туршилтын багаж угсрахад ашигласан гарын доорх болон хаягдал материал

Нэрэгдсэн шингэнийг тосох сав: Хүүхдийн сокны шил (120 мл) ашигласан.

Материалын зардал

 Багаж 1 Багаж 2 Багаж 3 Багаж 4 

Багажны харьцангуй 

алдаа 

Спирт-(42.28%) 

Ус-(3.76%) 

Спирт- (3.40%) 

Ус- (2.15%) 

Спирт-(5.75%) 

Ус-(4.43%) 

Спирт-(4.48%); 

Ус-(6.78%); 

Хугацаа 
(3 давтан 

туршилтын 

хамгийн их 

Нэрэгдэж 

эхэлсэн 

13 минут 52 

секунд 

38 минут 52 

секунд 

9 минут 23 

секунд 

8 минут 54 

секунд 

Хувилбар 4 Хувилбар 3 Хувилбар 2 Хувилбар 1 
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Бид харьцангуй алдаа багатай (4.48%-6.78%), туршилтад зарцуулж буй хугацаа бага 

(ойролцоогоор 9-20 минут) байдалд үндэслэн 4-р хувилбарын туршилтын багажыг 2 ба 3-р 

түвшний судалгаанд сонгон ашигласан. Сонгосон багажийн туршилтын үр дүнгийн 

дэлгэрэнгүйг харуулав.  

Туршилтын багаж 4. Давтан туршилт (3 удаагийн)-ын үр дүн харьцангуй ойролцоо гарсан ба 

үүнээс туршилтын багаж хамгийн ихдээ гаргаж болох алдааг харуулсан туршилтын үр дүнг 

сонгон авав.  

- Цэвэр спирт нэрэгдсэн эсэх: Тийм 

- Цэвэр спирт гүйцэд нэрэгдсэн эсэх: 

- Холимогт агуулагдах цэвэр спиртийн масс (онол): 24.57 г ∙ 0.70 = 17.20 г 

- Холимогт агуулагдах усны масс (онол): 24.57 г ∙ 0.30 = 7.37 г 

- Цэвэр спиртны масс (туршилт): 16.43 г 
(нэрэгдсэн спирт хурааж авсан савны масс: 125.28 г, нэрэгдсэн спирттэй савны масс: 141.71 г) 

- Нэрлэгийн дараа үлдэх усны масс (туршилт): 7.87 г 
(нэрлэгийн холимог агуулсан савны масс: 125.30 г, нэрлэгийн дараах устай савны масс: 133.17 г) 

- Цэвэр спиртийн массын зөрөө: 17.20 г – 16.43 г = 0.77 г (4.48%) 

- Усны массын зөрөө: 7.37 г – 7.87 г = -0.50 г (6.78%) 

- Туршилтын багажны алдаа (нэрэгдсэн спиртээр, усаар тус тус тооцох) : 

- Үнэмлэхүй: 0.50 г – 7.87 г. 

- Харьцангуй: 4.48% - 6.78% 

- Багажны дизайнаас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг тооцох: Туршилтын багаж 

байрлуулсан суурийн өндрийн тохиргоо алдагдах, халуун уур хөргөх хүйтэн усны 

тасралтгүй урсгалыг алдагдуулах 

- Багаж угсрахад ашигласан материалын шинж чанараас хамааралтай алдаа үүсэх эрсдэлийг 

тооцох: Дуслын системийн гуурс нугалагдах, бүрдэл хэсгүүдийн холбоосоор шингэний уур 

алдагдахаас сэргийлэх 

4.3. Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн багш нараар туршилт гүйцэтгүүлэх  

ЕБС-ийн багш нар 5 багт хуваагдан туршилт гүйцэтгэсэн ба туршилтын багаж угсралт, 

холимгийг нэрэхэд алдаа гараагүй. Зарцуулсан хугацааг Хүснэгт 3-д харуулав.  

Хүснэгт 3. Багш нарын туршилт гүйцэтгэсэн явцын үр дүн 

Багш нарын баг 
Баг1 

(нийт 11) 

Баг2 

(нийт 12) 

Баг3 

(нийт 11) 

Баг4 

(нийт 14) 

Баг5 

(нийт 16) 

Дундаж 

(нийт 13) 

Багаж угсралтад зарцуулсан 

хугацаа, минутаар 
3 4 3 5 6 4 

Холимог нэрэгдэж эхлэхэд 

зарцуулсан хугацаа, минутаар 
8 8 9 9 10 9 

Дээрх үр дүнгээс харахад багш нарын баг тус бүр туршилтаар холимгоос спиртийг нэрж чадсан 

ба туршилтын нийт үргэлжлэх хугацаа 11-аас 16 минут, дундаж үргэлжлэх хугацаа 13 минут 

байна. Энэ нь багш хичээлээр тухайн багажийг ашиглан үзүүлэх туршилтыг богино хугацаанд 

амжилттай хийх боломжтой болох нь харагдаж байна. 

Мөн туршилтын багаж угсрахад ашигласан материалын онцлог, багаж угсрахад хэрэглэгдэх 

бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн онцлог байдлыг тооцон багаж угсрахад гарах алдаа, багаж 

угсралттай холбоотой холимгийг нэрэх туршилтын явцад нөлөөлөх эсрэг хүчин зүйлийг багш 

урьдчилан тооцож сурагчдын багаар туршилтыг гүйцэтгүүлэх, багаж угсрахад материал 

олдоцтой, угсрахад энгийн хялбар байдал нь багш нарт хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгон 

бэлтгэх боломжтой гэсэн дүгнэлтэд хүргэсэн. 

Туршилтын багажийг сайжруулахад гаргасан саналыг Хүснэгт 4-д харуулав. Багш нар нийт 7 

санал гаргасанаас 3 нь сайжруулах арга замыг тодорхой дурдаагүй ерөнхий санал, 4 нь багажны 

хугацааг 

тэмдэглэв) Нийт 

үргэлжилсэн 
64 минут 60 минут 32 минут 20 минут 

Нийт өртөг, ₮ 3700 4700₮ 3700₮ 3750₮ 
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тухайн бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрхэн сайжруулах арга замыг тусгасан тодорхой санал байна. 

Хүснэгт 4. Туршилтын багаж сайжруулах санал 
№ Багажны бүрдэл хэсэг Багш нарын багаас гаргасан сайжруулах санал 

1 

Туршилтын багажийн өндрийг 

хэмжээг тохируулах зорилготой 

хуванцар саваар хийсэн суурь 

Өндөр намыг тохируулах боломжтой байдлаар угсрах 

(ерөнхий) 

2 
Хөргүүр байрлуулж буй хуванцар 

суурь 

Хөргүүрийг налуу байрлалтай угсрахын тулд 

хөргүүрийн төгсгөлийн хэсэгт харгалзах ховилийг 

тохирох хэмжээгээр илүү гүнзгий болгох (тодорхой) 

3 Хий дамжуулах хоолой 
Хөргүүрийг налуу байрлалтай угсрахад тохируулан 

хий дамжуулах хоолойг уртасгах (тодорхой) 

4 Хөргүүр үрүү хүйтэн ус хийх хоолой Амсрыг томсгох (ерөнхий) 

5 
Нэрлэгийн холимог бүхий шилэн 

савны таглаа 

Хий дамжуулах хоолой бүхий гуурсыг үйсэн бөглөөнд 

суурилуулж, шилэн савны таглаанд байрлуулах 

(тодорхой) 

6 
Нэрэгдэж гарч буй цэвэр бодис тосох 

тосгуур сав 
Савыг мөстэй саванд байрлуулах (тодорхой) 

7 Хөргүүр үрүү ус орох, гарах цорго Ус тасралтгүй урсаж байхаар болгох (ерөнхий) 

Дээрх саналыг тусган туршилтын багажийг сайжруулах боломжтой хэмээн үзэж байна. 

4.4.  Сонгосон багажийг ашиглан ЕБС-ийн сурагчдаар туршилт гүйцэтгүүлэх 

10-р ангийн сурагчдын туршилтын гүйцэтгэлд ажиглалт тэмдэглэл хөтөлсөн үр дүнг Хүснэгт 5-

д харуулав. 

Хүснэгт 5. Сурагчдын туршилт гүйцэтгэсэн явцын үр дүн 

Сурагч-

дын баг 

Багаж угсралт Нэрлэг 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа/Хугацаа 

алдсан шалтгаан 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа / Хугацаа алдсан 

шалтгаан 

Баг 1 

(нийт 17 

минут) 

𝑡 = 9 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт --

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 8 

Спиртийн халуун 

уурыг хөргөхөд 

ашигласан усаа  

2 дахин ашигласан. 

Крантгүй 

анги 

байсан тул 

хүйтэн ус 

зөөх, 

хэрэглэсэн 

усаа 

асгахын 

тулд 

ангиас 1-2 

удаа гарах 

шаардлага 

гарсан. 

Баг 2 

(нийт 21 

минут) 

𝑡 = 13 

Туршилтын багажийн 

өндрийг хэмжээг тохируулах 

зорилготой хуванцар саваар 

хийсэн суурийг юунд 

ашиглахыг ойлгоогүй. 

𝑡 = 8 - 

Баг 3 

(нийт 19 

минут) 

𝑡 = 10 

Халаагуурын багажийг 

урьдчилан байрлуулалгүй 

багажийг угсарснаас халаа-

гуурын багаж нэрлэгийн 

холимогт хэт ойртсон.. 

𝑡 = 9 

Хөргүүрт хүйтэн ус 

хийх хугацааг 

тасралтгүй байлгаж 

чадаагүй. 

Баг 4 

(нийт 25 

минут) 

𝑡 = 15 

Хөргүүрийн эхлэл, 

төгсгөлийн хэсгийг сольсон. 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт 

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 10 

Спиртийн уурыг 

хөргүүр үрүү 

шилжүүлэх хэсгийн 

гуурсан хоолойг бага 

зэрэг тахийлгасан. 

Баг 5 

(нийт 23 

минут) 

𝑡 = 11 

Нэрлэгийн холимогоос 

халаагуурын багажийг хэт 

хол байрлуулсан. 

𝑡 = 12 

Жижиг шилтэй 

спиртэн дэн ашиглас-

наас шалтгаалж 

хөргүүрийн төгсгөл 

хэсэг бага зэрэг 

дээшээ өлийсөн. 

Дундаж 

(нийт 21 
𝑡 = 12  𝑡 = 9  
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Сурагч-

дын баг 

Багаж угсралт Нэрлэг 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа/Хугацаа 

алдсан шалтгаан 

Зарцуул-

сан 

хугацаа, 

минутаар 

Гарч буй алдаа / Хугацаа алдсан 

шалтгаан 

минут) 

Дээрх үр дүнгээс харахад баг тус бүр туршилтаар холимгоос спиртийг нэрж чадсан ба 

туршилтын нийт үргэлжлэх хугацаа 17-оос 25 минут, дундаж үргэлжлэх хугацаа 21 минут 

байна. Туршилтын багаж угсралтад хугацаа алдаж буй шалтгаан нь багажны бүрэлдэхүүн хэсэг 

тус бүрийг нэрлэж өгөөгүй, мөн халаахуй арга барилыг гүйцэтгэх туршилтын техник эзэмшилт 

сурагчдад хангалттай төлөвшөөгүйтэй холбоотой байна. Мөн багаж угсрах явцад туршилт 

амжилтгүй болоход нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг тооцоолуулах, угсарсан багаж ашиглан 

нэрлэг хийх явцад спиртийн халуун уурыг хөргөх хүйтэн усыг тасралтгүй явуулах, хэрэглэсэн 

усыг дахин ашиглах боломжийг тооцож үзэх шаардлагатай байгаа нь харагдлаа. Дээрх асуудлыг 

тооцож үзсэнээр 40 минут үргэлжлэх ээлжит хичээлийн 15-20 минутад сурагчид туршилтыг 

алдаагүй гүйцэтгэх боломжтой юм гэсэн эхний дүгнэлтийг хийж байна. Мөн зориулалтын бус 

(усны крантгүй гэх мэт) анги танхимд хичээл ордог нөхцөлийг тооцож спиртийн халуун уурыг 

хөргөхөд ашигласан усыг хурааж авах савыг мөстэй саванд байршуулж хөргөх замаар усыг 

дахин ашиглах шийдэл хийсэн. 

Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу ба сул тал, сул талыг сайжруулах арга замын 

талаар Хүснэгт 6-д харуулав. 

Хүснэгт 6. Туршилтын багаж ашиглан хичээл заахын давуу ба сул тал,  

сул талыг сайжруулах арга замын талаарх багш нарын санал, дүгнэлт 
Давуу тал, шалтгаан 

Туршилт хийсэн (6) 

Багш нарын тулгамдаж байсан нэг сэдвийг гарын доорх 

материал ашиглан туршилтын багаж угсран туршилтаар 

ойлгуулсан. 

Гарын доорх хаягдал материал ашиглаж 

туршилтын багаж угсарсан (11) 

Туршилт хийж энгийн хялбараар мэдлэг 

бүтээлгэсэн (5) 

Бодож сэтгэх үйл маш ихээр хийлгэсэн (6) Хичээлийн эхний 40 минутад тогоо нэрэх арга явцыг 

харуулсан видео бичлэгт анализ хийсэн үр дүндээ 

үндэслэн дараагийн 40 минутын хичээлд туршилтын 

багажыг хэрхэн угсрах, туршилтыг хэрхэн явуулах юуг 

анхаарах тухай ойлгоход хялбар болсон. 

Видео хичээл үзүүлсэн (1) 

Багшийн чиглүүлэг сайн (1) 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 30 

Сул тал, шалтгаан Сайжруулах арга зам 

Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 40 минутаар 

төлөвлөсөн тохиолдолд багажийг ойлгож шууд 

угсрахад хугацаа алдах магадлалтай (2). 

Багаж угсрах зааврыг сурагчдад өгөх 

Халаагуурын багажтай ажиллаж буй тул 

аюулгүй ажиллагаа алдагдах боломжтой (1).  

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм сануулж, 

зааварчилгаа өгөх 

Хөргүүрийн усыг солих явцад ус асгарах 

магадлалтай (7). 

Хөргүүрийн усыг тасралтгүй явж байхаар 

туршилтын багажийн зохиомжийг сайжруулах 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 10 

Дээрх үр дүнгээс туршилтын багажийг ашиглан сурагчдад энгийн нэрлэгийг аргыг ойлгуулахад 

дэмжлэг болсон, багажтай ажиллах туршилтын арга техник эзэмшүүлэхэд чиглэсэн 40-80 

минутын хичээл заах боломжтой хэмээн дүгнэж байна.  

Судлаачдын зүгээс угсарч туршсан энгийн нэрлэгийн багажийг ашиглан туршилттай хичээлийг 

зохион байгуулах шийдлийн хувилбарыг Зураг 3-д харуулав. 
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Зураг 3. Туршилттай хичээл зохион байгуулах хувилбар (хичээлийн гол үйл ажиллагаагаар) 

4.5. Судалгаанд оролцогчдын сэтгэхүй хэрхэн өөрчлөгдсөнийг илэрхийлэх 

Бид судалгаанд оролцсон багш нарын сэтгэхүйд гарч буй өөрчлөлтийг илэрхийлүүлэхийн тулд 

энгийн нэрлэг сэдвийн хичээл заахтай холбоотой багш нарын санал дүгнэлтийг туршилтын 

өмнө болон дараа авсан (Хүснэгт 7). 

Хүснэгт 7. Энгийн нэрлэг сэдвийн  хичээл заахтай холбоотой  

багш нарын санал дүгнэлт 
Туршилт судалгааны өмнө Туршилт судалгааны дараа 

1. Энгийн нэрлэг явуулах туршилтын 

багаж байдаггүй тул энэ сэдвийн 

хичээлийг заахад бэрхшээлтэй (4), 

сурагчдад хичээлийг ойлгуулах нь 

өөрөө бэрхшээл болдог (2). 

2. Түгээмэл заагддаг сэдэв биш тул 

хөтөлбөрийн агуулга цагийн 

багтаамжаас хамааран орхидог (2). 

3. Энгийн нэрлэгийн аргыг 

харуулсан зураг, сурах бичгийн 

агуулгад тусгагдсан мэдээллийг 

ашиглаж заадаг (16). 

4. “Цайг ус буцалгагчид хийн 

буцалгаж, таган дээрх шингэний 

өнгийг цайны өнгөтэй харьцуулах” 

туршилт хийж үзүүлж болно (1). 

1. Гарын доорх материал ашиглан туршилтын багаж 

угсарч хичээлд ашиглах боломжтойг олж харлаа 

(3). 

2. Туршилтын багаж угсарч туршилт явуулснаар энэ 

сэдвийн хичээлд сурагчдыг анги нийтээр нь 

идэвхитэй оролцуулах боломжтой юм байна (2). 

3. Хичээл заах явцад угсарсан багажийг ашиглан 

сурагчдаар туршилтыг хийлгэх бүрэн боломжтой 

юм байна (1). 

4. Сурагчдад сурах, турших, судлах хүсэл маш их 

төрүүлсэн хичээл болох боломжтой (5). 

5. Сурагчид энгийн нэрлэгийн аргыг ойлгох, 

багажны бүрдэл хэсгийн үүрэг, ажиллах зарчмыг 

ойлгоход хангалттай, сонирхолтой хичээл заах 

боломжтой (12). 

6. Амьдрал ахуйн энгийн жишээг ашиглан шинжлэх 

ухааны мэдлэг бүтээлгэх, багажтай ажиллах 

техник эзэмшүүлэх боломжтой байгаа нь 

сургалтын бусад аргуудаас давуу талтай гэж 

бодож байна (1). 

Нийт санал давхардсан тоогоор: 25 Нийт санал давхардсан тоогоор: 24 
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Энэ үр дүнгээс харахад багш нар сургалтын практикт энгийн нэрлэгийн багажыг 

гарын доорх, хаягдал материал ашиглан угсарч, хичээл заах боломж, ач 

холбогдлыг олж харсан хэмээн үзэж болох юм.  

5. ДҮГНЭЛТ 

1. Бид угсарч хэрэглэхэд хялбар байхад үндэслэн гарын доорх, хаягдал материал ашиглан хямд 

зардлаар ЕБС-ийн сургалтад ашиглаж болохуйц найдвартай ажиллагаа бүхий энгийн 

нэрлэгийн багаж угсрах зорилгодоо тодорхой хэмжээгээр хүрсэн хэмээн үзэж байна. Гэхдээ 

туршилтын багажны найдварт байдлыг илүү сайжруулахын тулд туршилтын багажны 

дизайнчлалыг зохих хэсгүүдэд болон хөргүүр үрүү орж гарч буй усыг тасралтгүй урсгалтай 

болгон сайжруулах шийдлийг хийх шаардлагатай. 

2. Туршилт судалгааны эхний үр дүнд үндэслэн гарын доорх материал ашиглан угсарсан 

энгийн нэрлэгийн багажийг багш бие даан болон хамтран угсарч туршилттай хичээл заах 

боломжтой хэмээн үзэж байна. Гэхдээ туршилтын багажийг ашиглан тухайн сэдвийн мэдлэг, 

багажтай ажиллах туршилтын арга техникийг сурагчдад эзэмшүүлэх шийдэл нь хичээл заах 

цагийн багтаамж, багшийн багшилсан жилийн туршлага, арга зүйн төлөвлөлтөөс хамаарч 

хувилбартай байх боломжийг тооцож үзэх шаардлагатай. 

3. Цаашид найдвартай ажилладаг туршилтын багажийг ашиглан зорилтот бүлэг (суурь 

боловсролын 9-р анги)-ийн сурагчдад энэ сэдвээр туршилттай хичээл зааж, тодорхойлсон 

суралцахуйн зорилтын хүрээнд сурагчдын эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлагад 

эерэгээр нөлөөлж буй эсэх болон бусад нөллөөлүүдийг судалж, учир шалтгааныг тайлбарлах 

судалгааг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай. 
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Хураангуй: Бид энэхүү судалгаандаа суралцагчдын хамтран нийлж суралцахуйг (cooperative learning) 

үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал боловсруулж туршсан. Энэхүү аргачлал нь эерэг харилцан хамаарал, 

хувийн хариуцлага, харилцаа, харилцан адилгүй байдал (heterogeneity), нийгмийн чадварууд, багийн бие 

даасан байдал, үнэлгээ, багшлахуй (tutoring), багийн боловсруулалт (хийсэн үйлээ дүгнэх), үнэт зүйл гэсэн 

бүрдүүлбэр хэсэгтэй. Судалгаанд МУБИС -ийн багшийн сургуулийн 4 курсийн 190 оюутан хамрагдсан. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд бидний боловсруулсан хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих нэгэн 

аргачлалын хувилбарын Кронбахын альфа коеффицент нь 0.919 нь асуулгын дотоод нийцтэй байдал нь 

маш сайн гэсэн үр дүнг үзүүлсэн. 

Түлхүүр үг: Хамтран нийлж суралцахуй (cooperative learning), аргачлал, найдвартай байдал 

1. УДИРТГАЛ 

Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд аливаа сургалтад багаар хамтран нийлж суралцах 

технологийг өргөн хэрэглэж байгаа боловч, хамтран нийлж суралцахуйн бүрдүүлбэрийг хэмжих 

аргачлал, хэмжүүр байхгүй байна. Иймээс бид хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих нэгэн 

хувилбар боловсруулах зорилго тавьсан. Үүний тулд дараах асуултыг авч үзлээ. Суралцагчдын 

хамтран нийлж суралцахуйг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал, хэмжүүрийг бүтээж болох уу? 

Хамтран нийлж суралцахуйг (cooperative learning) судлаачид дараах байдлаар тодорхойлж 

судалсан байна. 

Хамтран нийлж суралцахуй (ХНС) нь нийтлэг зорилгыг биелүүлэхийн тулд суралцагчид нь 

жижиг хэмжээтэй холимог багаар хамтарч ажиллахыг хэлнэ [1]. “Хамтран нийлж суралцах нь 

нийт дунд тулгарч буй асуудлын талаар ярилцах, харилцан ойлголцсоны үр дүнд шинэ санаа, 

шинэ холбоо, хамаарал, өвөрмөц шийдэл гаргаж, сурагчид хоёр хоёроор, хэсэг бүлгээр анги 

нийтээрээ хамтран ажиллах үйл явц юм” [2]. Суралцагч бүхэн танин мэдэх бодлогыг өөртөө 

ухаарч үзэх, харах, сонсох материал дээр ажиллах зэргээр нөхөдтэйгөө хамтран ажиллана. 

Суралцагч бүрийн ажиллах материал нөхдийнхөөсөө ялгаатай бөгөөд гэхдээ хамт олноороо 

шийдэх асуудлын хэсэг нь байж түүнийгээ бие биедээ ухааруулах үйлийн арга барил 

эзэмшүүлэхэд туслах замаар хамтын ажиллагаа өрнөнө гэжээ. 

Мөн суралцагчдад оюуны сэдэл тэмүүлэл бий болохуйц шинэ санаа, янз бүрийн үзэл бодол 

уралдуулах нөхцөл бүрдүүлэх шаардлагатай [3] байдаг нь суралцагчдыг янз бүрийн нөхцөл 

байдалд үүссэн асуудлыг олон талаас нь судлан хэлэлцэж нэгдмэл нэгэн шийдэлд хүрнэ гэсэн 

бол сэтгэл судлаач О.Мягмар, С.Оюунгэрэл нар [4] хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд 

хүмүүсийн хооронд хэлхээ холбоо тогтоох, хоорондоо харилцан бие биедээ нөлөөлөх, 

ойлголцох, хэн хэнээ танин мэдэх боломж олгож байдаг гэсэн бол Ш.Ичинхорлоо [5] 

суралцагчид багаараа тодорхой асуудлыг хамтран хэлэлцэж шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх 

үйлдлүүд гэж үзсэн. 

Хамтран нийлж суралцахуй (сooperative Learning) хамтран суралцахуй (collaborative learning)- 

тай андуурагддаг. Учир нь эдгээр хоёр нь хоёулаа суралцагчдыг багаар ажиллуулдаг. Энэ хоёр 

арга нь суралцагч төвтэй, хэлэлцүүлэг хийх байдлаар хамтран ажилладаг боловч эдгээр хоёр 
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аргын хооронд чухал ялгаа байдаг. Хамтран суралцахуй (collaborative learning) нь багийн 

гишүүд өөр өөрсдийн зорилгодоо хүрэхийн тулд хамтран ажиллаж байгаагаараа онцлог [6] бол 

нөгөө талаас хамтран нийлж суралцахуй (cooperative learning) нь хамтын зорилгодоо хүрэхийн 

тулд харилцан холбоотой ажиллахыг шаарддаг [1]. Тиймээс хамтран нийлж суралцахуй нь 

гишүүн бүр урам зоригтойгоор үүргээ гүйцэтгэж, бие биеэ хянах боломж олгодог. Багш нарын 

хувьд ихэвчлэн хамтран нийлж суралцахуй болон хамтран суралцахуй сургалтын аргыг 

хослуулан ашигладаг. Хамтран нийлж суралцахуй (сooperative learning) нь хамтран суралцахуй 

(collaborative learning)-аас илүү бүтэцлэгдсэн буюу үндсэн 5 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: Үүнд 

1. Эерэг харилцан хамаарал – багийн гишүүн бүр нь нэгдсэн зорилтыг биелүүлэхийн төлөө 

бие биетэйгээ холбоо, хамааралтай гэдгээ мэдэрч буй байдал 

2. Хувийн үүрэг, хариуцлага – сургалтын зорилтыг биелүүлснээ харуулах хариуцлагыг багийн 

гишүүн бүр нэг бүр ойлгон ухамсарлах ёстой. 

3. Нүүр тулсан харилцаа - Багийн гишүүд бие биедээ дэмжлэг үзүүлэн, урам өгч, ойр суун, 

цаашдын тасралтгүй ахиц хөгжлийг хангах харилцан ярилцлага хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. 

4. Нийгмийн харилцааны чадварууд: Хамтран ажиллахад шаардагдах хувь хүмүүс хоорондын 

харилцааны ур чадварууд. Тухайлбал итгэл даах, харилцаа 

5. Боловсруулалт - баг хамт олноороо аливаа зүйлийн талаар үр дүнг тооцох, багаараа 

ажиллаж суралцахын ач холбогдлыг дүгнэх, тодорхой цаг хугацаа гаргах, гүйцэтгэх ажлыг 

боловсруулж өгөх гэсэн 5 хэсгээс тогтдог [7]. 

Харин Jacobs ба Kimura нар (2013) хамтран нийлж суралцахуй нь эерэг харилцан хамаарал, 

хувийн хариуцлага, тэгш оролцоо, харилцаа, багийн бие даасан байдал, харилцан адилгүй 

байдал, багшлахуй, хамтын ажиллагааны үнэт зүйл гэсэн 8 бүрдүүлбэр хэсэгтэй байна гэж үзсэн. 

[8] 

Эдгээр хамтран суралцахуйн бүрдүүлбэр нь ямар ач холбогдолтойг дараах эрдэмтэд судалжээ. 

Суралцах орчинд эерэг харилцан хамаарлыг ашиглах нь дэмжин урамшуулах, урам зориг өгөх, 

үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг сайжруулах замаар багийн амжилтыг сайжруулахад 

нөлөөлнө. [9] Эерэг харилцан хамаарал нь багийн гишүүд бие биеэ амжилтад хүрэхэд туслах 

сэдэл үүсгэдэг. [1] Гишүүд хоорондын эерэг харилцан хамаарал нь эерэг өрсөлдөөний 

(interdependence) менежментийг бий болгодог бөгөөд энэ нь багийн эв нэгдэл, үр нөлөөг 

сайжруулдаг. [10] Бие биетэйгээ эерэг холбоотой байснаар багийн гишүүд илүү том зорилгод 

анхаарлаа хандуулан, гишүүдийн хоорондын санал зөрөлдөөнөөс илүү зорилтот ажилдаа 

анхаарах хандлагатай байдаг. Багийн гишүүдийн нүүр тулсан харилцаагаар дамжуулан 

оюутнууд бие биеэ дэмжин, зорилгодоо хүрэхэд нэг нэгэндээ тусалдаг ба энэ харилцаа нь эерэг 

харилцан хамаарлын үр нөлөөг нэмэгдүүлдэг. [1] Хувь хүний үүрэг хариуцлага нь гишүүн 

бүрийг бусдынхаа өмнө хариуцлага хүлээхэд хүргэдэг тул хамтран нийлж суралцахуй амжилтад 

чухал нөлөөтэй. 

Винман, Бентум, Ботсма, Диерен, Кемп нар хамтран нийлж суралцахуйн эерэг харилцан 

хамаарал, хувь хүний хариуцлага, харилцан үйлчлэл, нийгмийн ур чадвар, багийн 

боловсруулалт, ажлын хэсгийн хяналт, сурагчдын оролцооны түвшин гэсэн 7 бүрдүүлбэрийг 

хэмжих 23 асуулт бүхий ажиглалтын хуудас боловсруулж Нидерландын 2 өөр багшийн 

коллежийн оюутнуудад сургалт явуулж, судалгаагаа хийжээ. [11] Гэсэн хэдий ч энэхүү хэмжих 

хэрэгсэл нь оюутан суралцагчид өөрсдөө үнэлэх бус хөндлөнгийн ажиглагч хэрэгжилтийн 

төвшнийг үнэлэхэд зориулагдсан байна. 

2015 онд Испани улсын Дейстогийн их сургуулийн Кристина Атхурра, Лурдес Виллардон- 

Галлего, Эстер Калвете нар дээд боловсролын сургалтад хамтран нийлж суралцахуйг хэмжих 

баталгаажсан аргачлал, хэмжүүр байхгүй байгааг үндэслэж эерэг харилцан хамаарал, харилцаа, 

нийгмийн ур чадвар, багийн боловсруулалт, үнэлгээ, харилцан адилгүй байдал, багшлахуй гэсэн 

бүрдүүлбэрийг үнэлэх 44 асуулт бүхий аргачлал бүтээж, баталгаажуулсан. [12] Гэвч энэ 

судалгааны аргад хамтран нийлж суралцахуйн чухал бүрдүүлбэр болох багийн гишүүний 

хувийн хариуцлага (Individual accountability), багийн бие даасан байдал зэргийг авч үзээгүй 

байна. 
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2. АРГА ЗҮЙ (METHODOLOGY) 

Бид судалгаагаа дөрвөн үе шаттай боловсруулж, гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

1. Онолын төсөөтэй судалгаануудыг судлах 

2. Өөрсдийн хувилбарыг боловсруулж, туршиж, үр дүнг шинжлэх 

3. Дараагийн хувилбарыг боловсруулж, туршсан. 

4. Нэмэлт засвар хийсэн сүүлийн хувилбар 

МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн бага ангийн багшаар бэлтгэгдэж буй 4 курсийн оюутнуудад 

хамтран нийлж суралцахуйгаар (cooperative learning) хичээлээ зохион байгуулж, улирлын эцэст 

санамсаргүй түүврийн аргаар оюутнуудаас өөрсдийн боловсруулсан ХНС-г хэмжих аргачлалын 

нэг хувилбараар судалгаагаа авсан. Энэхүү судалгаанд 20-оос 25 насны 190 оюутан хамрагдсан. 

Хамтран нийлж суралцахуйн (cooperative learning) эерэг харилцан хамаарал, хувийн хариуцлага, 

харилцаа, харилцан адилгүй байдал буюу холимог баг (heterogeneity), нийгмийн чадварууд, 

багийн бие даасан байдал, үнэлгээ, багшлахуй (tutoring), багийн боловсруулалт (хийсэн үйлээ 

дүгнэх), үнэт зүйл гэсэн арван бүрдүүлбэрийг тодруулах 30 асуулт бүхий судалгааны асуулга 

боловсруулж Лайкертийн 1- огт санал нийлэхгүй байна, 2- ерөнхийдөө санал нийлэхгүй, 3- дунд 

зэрэг, 4-ерөнхийдөө санал нийлж байна, 5-бүрэн санал нийлж байна гэсэн таван шатлалаар 

хэмжээсжүүлсэн. Судалгааны өгөгдлийн ерөнхий статистик, найдвартай байдлын шинжилгээг 

SPSS 26 программ ашиглан хийсэн. 

3. ҮР ДҮН (RESULTS) 

Бидний боловсруулсан хамтран нийлж суралцахуйн арван бүрдүүлбэрийг тодорхойлох 30 

асуултын KMO=0.815 and Bartlett's Test of Sphericity=2887.167 (p=.000), хуримтлагдсан тархалт 

нь 66,84% гарсан нь хүчинтэй байгааг, найдвартай байдал Кронбахын Альфа нь нь 0.919 гарсан 

нь асуулт хоорондын дотоод нийцэл нь маш сайн, цаашид судалгаанд ашиглах боломжтой 

болохыг харуулж байна. 

ХНС -н арван бүрдүүлбэр бүрийг тодорхойлох гурван асуулттай. 

Хүснэгт 1. ХНС-н бүрдүүлбэрийн асуулт хоорондын дотоод нийцтэй байдал 

Кронбахын 

ХНС -н бүрдүүлбэр Альфа 

Эерэг харилцан хамаарал .893 

Хувийн хариуцлага .898 

Харилцаа .874 

Харилцан адилгүй байдал (heterogeneity) .880 

Нийгмийн чадвар .880 

Багшлахуй .882 

Үнэлгээ .874 

Бие даасан байдал .887 

Багийн боловсруулалт .870 

Хамтран ажиллахуйн үнэт зүйл .879 

Хүснэгт 1-ээс үзэхэд бүрдүүлбэрийн асуулт хоорондын нийцтэй байдал нь 0,9>α>0.8 хооронд 

гарсан нь “сайн” байгааг илтгэж байна. Энэ нь бидний боловсруулсан ХНС-г хэмжих 

аргачлалын нэг хувилбарын найдвартай байгааг илтгэж байна. 

Хүснэгт-2. Дискриптив статистик 

ХНС-н бүрдүүлбэр Бага утга Их утга Дундаж Стандарт хазайлт 

Эерэг харилцан хамаарал 3.00 5.00 4.74 0.31 

Хувийн хариуцлага 2.67 5.00 4.33 0.53 

Харилцаа 3.00 5.00 4.71 0.40 

Харилцан адилгүй байдал 3.00 5.00 4.44 0.50 

Нийгмийн чадвар 3.00 5.00 4.67 0.42 

Багшлахуй 3.67 5.00 4.63 0.40 
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Үнэлгээ 2.67 5.00 4.55 0.50 

Бие даасан байдал 3.00 5.00 4.41 0.48 

Багийн боловсруулалт 2.67 5.00 4.38 0.53 

Хамтран ажиллахуйн үнэт зүйл 3.00 5.00 4.55 0.47 

Хүснэгт-2-т ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийн хамгийн бага, их утга болон дундаж утга, стандарт 

хазайлтыг харуулсан. Үүнээс үзэхэд тухайн ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийн дундаж утга 4.33 – 4.74, 

стандарт хазайлт нь 0.31 – 0.53 хооронд байна. Энэ үр дүн нь хичээлээ бид хамтран нийлж 

суралцахуйгаар зохион байгуулсныг харуулж байна. ХНС-н хувийн хариуцлага бүрдүүлбэрийн 

дундаж утга нь 4,33 гарч бусад бүрдүүлбэрээс бага гарсан нь багийн гишүүн бүрийн 

хариуцлагад цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг харуулж байна. 

4. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Манай улсын бүхий л шатны сургалтад хамтран нийлж суралцахуй, багаар ажиллах арга зүйг 

өргөн ашигладаг. Иймээс сургалтын үйл ажиллагаагаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохион 

байгуулах, хичээлээ судлах, үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийж сургалтын үр өгөөжийг 

дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Үүний тулд ХНС-н бүрдүүлбэр бүрийг тооцон багш нар өөр 

өөрийн хичээлийг зохион байгуулах нь боловсролын чанарыг сайжруулах үндэс болно. Цаашид 

шалгуур үзүүлэлтийг дахин оновчлоход хичээлээ ХНС-аар зохион байгуулсан багш нарын 

туршлага, сургамж дэм үзүүлнэ гэж бид үзэж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгаагаар бид ХНС-г хэмжих аргачлал боловсруулах зорилго тавьж, шат дараалсан 

судалгаа хийж сүүлийн хувилбараа туршиж үзсэн. Бидний боловсруулсан хамтран нийлж 

суралцахуйг тодорхойлох хэмжүүрийн KMO=0.815 and Bartlett's Test of Sphericity=2887.167 

(p=.000), хуримтлагдсан тархалт нь 66,84% гарсан нь хүчинтэй байгааг, Кронбахын альфа нь 

0.919 гарсан асуулт хоорондын нийцэл маш сайн буюу найдвартай байгааг харуулсан. Иймээс 

энэхүү ХНС-г хэмжих шалгуурын нэг хувилбараар хичээл, сургалтаа үнэлж, сайжруулах, 

суралцагчдын сурлагын амжилт, суралцах хэв шинж, темперамент зэрэгтэй нь холбож судалж 

болох юм. 
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Хураангуй: Энэ судалгаагаар БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан 

“ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д захиргааны хэм 

хэмжээний актынх нь хувьд эрх зүйн шинжилгээ хийж үнэлэлт өгөхийг зорилоо. Үүний тулд 

“Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлэх” болон “Захиргааны хэм 

хэмжээний актын нөлөөллийн шинжилгээ хийх” аргачлалууд болон үнэлгээ, хэмжилттэй 

холбоотой олон улсын түвшний зарим судалгаатай танилцаж, 5 шалгуур үзүүлэлт бүхий эрх 

зүйн шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсруулж, судалгааны объект болгож авсан журмыг 

шинжилж, гарсан үр дүнг нэгтгэн дүгнэв. Судалгаагаар нийт 13 “шинжилгээний хариу-

үнэлгээ”-ний 6 нь сөрөг, 7 нь эерэг агуулгатай гарч байна. Зарим нэр томьёог “нэр томьёоны 

хувьд” ч “танин мэдэхүйн хувьд” ч нэгдсэн ойлголт, агуулгаар хэрэглээгүй байгааг илрүүллээ. 

Зарим зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүргийг томьёолохдоо бодит нөөц боломж, үүсч болох 

эерэг сөрөг үр дагавар, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бусад хууль, захиргааны хэм 

хэмжээний акттай уялдах байдал зэргийг нягт нямбай хянаагүй байна. Журам батлагдмагц 

хэрэгжиж эхлэх боломжгүй нь тодорхой, урт богино харилцан адилгүй хугацааны бэлтгэл 

шаардагдах зохицуулалтыг мөрдөж эхлэх хугацааг бодитоор тодорхойлж, журамд тусгаагүй 

байна. 

Түлхүүр үг: суралцагчийн үнэлгээний журам, захиргааны хэм хэмжээний акт (ЗХХА), эрх зүйн шинжилгээ 

1. УДИРТГАЛ 

Энэхүү өгүүллээр Сургалтын байгууллагын үнэлгээ3, сурагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээ4 

болон багшийн ажлын үнэлгээ5-тэй холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын ерөнхий төлөв байдлыг 

тодорхойлох агуулга бүхий захиалгат ажил6-ын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлаас “ЕБС-ийн 

суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д хийсэн эрх зүйн шинжилгээний 

хэсгийг хэлэлцүүлж байна. 

Монгол Улсын нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдсөн 1990-ээд оноос эхэлсэн боловсролын салбар 

дахь өөрчлөлт шинэчлэл нь нийгмийн шинэ харилцаанд нийцүүлсэн бүхэл бүтэн тогтолцооны 

шинэчлэл байсан бөгөөд өнөөдөр ч энэ үйл явц гүнзгийрсээр байна. Тухайлбал, бага дунд 

боловсролын үндэсний стандарт, сургалтын хөтөлбөрүүд, сурах бичгийн хангамж, хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ болон багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, тогтолцооны өөрчлөлт 

шинэчлэлийг харилцан уялдаатай хөгжлийн бодлого, стратегийг бодит үйл хэрэг болгон хувиргах 

талбар нь цэцэрлэг, ЕБС-иуд байсан. Бүх сургууль, цэцэрлэгүүд энэ бүх шинэчлэлийг сургуульд 

элсэх, суралцах хугацааг өөрчилж, 12 жилийн сургалтад шилжих сургуулийн бүтцийн 

 
3 БСШУС-ын Сайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар баталсан “Цэцэрлэг, ЕБС-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам” 
4 БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын 

үнэлгээний журам” 
5 “Хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”-ын төсөл 
6 “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл” L3594-MON-ийн 

санхүүжилтээр БШУЯ болон судлаачдын багийн хооронд байгуулсан БШУ/29 ба БШУ/27 тоот гэрээ, түүний 

хавсралтын дагуу гүйцэтгэв. 

mailto:nyamgerel@num.edu.mn
mailto:nergui_nerendoo@yahoo.com
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өөрчлөлттэй нягт уялдуулан амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. 

СӨБ болон БДБ-ын бүх төрлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнүүд болон тэдгээрт 

оролцогч гол субьектүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн түвшин, чанарын ахицыг хэмжиж үнэлэх 

үнэлгээ нь тогтолцооны шинжтэй эн зэрэгцсэн цогц шинэчлэлийн үйл явцад харьцангуй 

“хоцрогдож, асуудалтай” хэсэг нь болсон байна. Ийм ч учраас БШУЯ-аас багш, сурагч, 

сургалтын байгууллагын үнэлгээний журамд эрх зүйн шинжилгээ хийлгэх дээр дурьдсан 

захиалгат ажлыг гүйцэтгүүлсэн юм. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Зарим судалгаанаас харахад ЕБС-ийн сурагчийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх, анги дэвших болон 

улсын шалгалтыг зохион байгуулахтай холбоотой 40 гаруй эрх зүйн баримт бичиг 1929 оноос 

хойш гарсан байна. Үүнээс 1936-2018 оны хооронд гарсан ЕБС-ийн сургалтад мөрдөгдөж 

байсан болон одоо мөрдөгдөж буй үнэлгээний 7 журамд хийсэн бодлогын түүхчилсэн судалгаа 

[2]-гаар 2018 онд БСШУ-ны Сайдын А/425 дугаар тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн суралцагчийн 

болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам” нь монгол улсад хэрэгжүүлсэн суралцагчийн 

үнэлгээний бодлогын хөгжлийн “шинэ үе” буюу 4-р үеийг эхлүүлж байна гэж дүгнэжээ. Энэ нь 

үнэлгээнд баримтлах зарчим, үнэлгээний зорилго, үнэлгээний хэлбэр, үнэлгээний арга, дүн, 

эргэх холбоо, дүн шинжилгээ зэрэгтэй холбоотой заалтуудад хийгдсэн өөрчлөлттэй холбоотой 

байна. Эдгээрээс хамгийн томоохон, эргэлтийн шинжтэй бодлогын өөрчлөлт нь “шалгуурт 

суурилсан үнэлгээний тогтолцоо”- г хэрэгжүүлэх бодлогын шийдэл юм. 

ЕБС-ийн суралцагчийн үнэлгээний чиглэлээр нэлээд судалгаа хийгдсэн байдаг ч үнэлгээний 

журмыг захиргааны хэм хэмжээний акт (ЗХХА)-ынх нь хувьд шинжилж үнэлсэн судалгаа бараг 

үгүй байна. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү судалгаа нь баримт бичгийн судалгааны төрөлд хамаарна. Хууль, эрхзүй болон 

нийгмийн шинжлэх ухааны уулзвар дээр хийх эрх зүйн шинжилгээ буюу үнэлгээ нь бодлого 

боловсруулагчдын хүчин чармайлт нь зорилгодоо хүрэх төрийн бодлого болж, хэр өргөн цар 

хүрээнд, гүн гүнзгий үйлчилж, ямар үр дүнгүүд болон хувирч буй талаар бодит нөхцөл байдлыг 

тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой байдаг. Бид энэхүү судалгаанд хэрэглэх аргазүй буюу 

хэмжилтийн хэрэгслийг боловсруулахдаа хууль, эрхзүйн хүрээн дэх холбогдох 

хэмжигдэхүүнүүд (dimensions) буюу бүрэлдэхүүн хэсгүүд (components)-ийг тодорхойлох, 

бодлого дахь хууль эрх зүйн элементүүдийг ангилах мөн тоон индикаторууд болон тооцоолол 

бүхий үр дүнгийн ангиллын схемийг ашиглан хуулийн талаарх үнэн зөв мэдээлэл гаргахад 

туслах хууль тогтоомжийг хэмжин үнэлэх практик удирдамж [3, 4]-ийг үндэслэсэн. 

Монгол Улсад хууль, УИХ-ын бусад шийдвэр (“хууль тогтоомж” гэх)-ийг санаачлах, 

боловсруулах ажлын үндэслэл, чанарыг сайжруулах, түүнд олон нийтийн оролцоог хангах, 

хууль тогтоомжийн төсөлд тавих шаардлагыг тодорхойлох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 

үр нөлөөг үнэлэх замаар хууль дээдлэх ёсыг бэхжүүлэх зорилготой “Хууль тогтоомжийн тухай 

хууль” [5]-ийг 2015 онд батлан мөрдөж байна. Тус хуулийн “Хууль тогтоомжийн төсөл 

боловсруулах ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах” гэсэн 12.1-д тодорхой нэр бүхий 6 

аргачлалыг Засгийн Газраас баталж мөрдүүлэхээр хуульчилжээ. Тэдгээрээс “12.1.3. хууль 

тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал”, “12.1.6. хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр 

дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал” гэсэн 2 дэд заалт нь хуулийн хэмжилт, үнэлгээтэй холбоотой 

байгаа бөгөөд дээр дурьдсан 6 аргачлал [6, 7, 8, 9, 10, 11]-ыг Монгол Улсын ЗГ-ын 2016 оны 59 

дүгээр тогтоолоор батлан мөрдөж байна. 

УИХ-аас 2015 онд баталсан “Захиргааны ерөнхий хууль”-иар өнөөдөр Монгол Улсад нийтийн 

эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, 

захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн, хуулийн 

этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь харилцаанууд зохицуулагдаж байна [12]. 

Хуулийн “Захиргааны хэм хэмжээний акт” гэсэн зургаадугаар бүлгийн “Захиргааны хэм 

хэмжээний актын төслийг бэлтгэх” гэсэн 1 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх заалтад “Захиргааны хэм 
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хэмжээний актын төслийг бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээг энэ хуулийн 61.6-д заасан 

аргачлалын дагуу хийж, түүнд дараах нөхцөл байдлыг тусгаж, танилцуулга бэлтгэнэ” гэж 

заажээ. Захиргааны тухай хуулийн 61.6-д заасны дагуу ХЗДХ-ийн Сайдын 2018 оны А/147 

дугаар тушаалаар “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал [13]”-ыг баталсан байна. Захиргааны 

тухай хууль болон ЗХХА-ын нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлалд тодорхойлсон зарчмууд 

нь үндсэндээ ижил байна. 

Уг судалгааг гүйцэтгэхдээ дээр дурьдсан, холбогдох эрх бүхий субьектүүдээс баталсан “Хууль 

тогтоомжийн төслийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлэх” болон “ЗХХА-ын нөлөөллийн 

шинжилгээ хийх” аргачлалуудыг үндэслэн дараах 5 шалгуурыг ялгаж, эрх зүйн шинжилгээний 

аргачлалыг боловсруулсан. 

1. Журмын зорилго хэрэгжих боломж 

2. Практикт хэрэгжих боломж 

3. Ойлгомжтой байдал 

4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 

5. Харилцан уялдаж, нийцсэн байдал 

Шалгуур тус бүрт тохирсон хувьсагчид ба кодыг хэрэглэн тэдгээрээс шинжилгээний хариу-

үнэлгээг тодорхойлдог кодыг сонгох үндэслэл болох нөхцөлүүдийг тодорхойлох замаар 

журмын зүйл заалтуудыг харьцуулан авч үзэж, үнэлгээг хийсэн. Ойлгомжтой, залгамж 

холбоотой байх шалтгааны улмаас 5 шалгуур тус бүрийн хувьсагчид, код, код сонгох үндэслэл-

нөхцлийг судалгааны үр дүнгийн 4.1-4.5 хэсэгт үзүүллээ. Эрх зүйн судалгаанд кодчлол, 

дэлгэрэнгүй протокол нь судалгааны үйл явцын эхний үе шат төдийгүй дараагийн алхмууд 

болох хууль тогтоомжийн болон норматив зохицуулалтын эрхзүйн бичвэрүүдийг тоймлон 

сэргээх, эсвэл бусад бодлогод энэ аргаа нэвтрүүлэхийн аль алийг нь хөнгөвчилдөг. Иймээс бид 

боловсруулсан арга зүйн дагуу тухайн “Ш и н ж и л г э э н и й   х а р и у - ү н э л г э э ” тус бүрт 

түүний учир зүй, нотолгоог “Ү н д э с л э л , т а й л б а р ” хэсэгт бичиж, шаардлагатай тохиолдолд 

“С а н а л , з ө в л ө м ж ”-ийг боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Судалгааны объект болж буй БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан 

“ЕБС- ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам” (цаашид журам гэх) нь 7 

зүйл, 48 заалт, 9 дэд заалт бүхий хичээл, сургуулиас үндэсний түвшин хүртэл суралцагчийн 

мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх үйл ажиллагаа, харилцааг зохицуулах ЗХХА байна. 

4.1. Журмын зорилго хэрэгжих боломжийн тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба  

тэдгээрийн код 

Код сонгох  

үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 1. Журмын зорилго хэрэгжих 

боломж 
“Зорилго хэрэгжих боломж” нь тухайн ЗХХА-аар 

тавьж байгаа зорилгодоо хүрч чадах эсэхийг 

тооцон судалдаг шалгуур үзүүлэлт юм. ЗХХА-д 

тусгагдсан зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь 

хуулийн төслөөр тавьсан зорилгод хүрэх 

боломжтой эсэхийг үнэлэхэд ашиглана. 

“1.1. Журмын зохицуулалт, 

арга хэмжээнүүд нь журмын 

зорилгод хүрэх боломжтой" 

Бүрэн нийцэж 

байвал 

“1.2. Журмын зохицуулалт, 

арга хэмжээнүүд нь журмын 

зорилгод хүрэх боломжгүй" 

Бэрхшээл, 

зөрчилтэй байвал 

Журмын 5 зүйлийн 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 гэсэн нийт 7 заалтад журмын зорилго тусгагдсан 

гэж үзээд ерөнхий агуулгаар нь 4 зорилгыг багцалж тодорхойлсон. Үүнд: 

- Журмын 1.1 дэх “суралцагчийн мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, үр дүн, төлөвшлийг үнэлж, 

дүгнэх” гэсэн нь 1.2 дахь “сурлагын ахиц, амжилтыг үнэлж”, 3.1 дэх “мэдлэг, чадварын ахиц, 

төлөвшил, хандлагын өөрчлөлтийг тооцох”, мөн 4.1 “дэх мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн 

түвшинг тогтоох” гэсэнтэй ижил агуулгатай тул “Зорилго 1” гэж тодорхойлсон. 

- Журмын 1.2 дахь “сургалтын арга хэлбэр, зохион байгуулалтад тохируулга хийх” болон 

“сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”, 3.1 дэх “сургууль, 
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багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх” гэснийг нэгтгэн “Зорилго 2” гэж тодорхойлсон. 

- Журмын 1.1 дэх “хөндлөнгийн хяналт”, 1.2 дахь “сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр 

дүнг үнэлэх”, 5.1 дэх “сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийх”, 5.2 дахь “сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын амжилтыг 

сайжруулах суурь мэдээлэл” гэснийг үндэслэн “Зорилго 3”-ыг тодорхойлсон. 

- Журмын 1.1 дэх “чанарын үнэлгээ хийх”, 1.2 дахь “боловсролын чанар, үр дүнг тодорхойлж, 

бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох”, 6.1 дэх “суралцагчийн мэдлэг, чадварын 

түвшинг үндэсний түвшинд тогтоох, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг 

судлах, боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх” гэснийг үндэслэн “Зорилго 4”-ийг 

тодорхойлсон. 

Эдгээр 4 зорилго тус бүрийн хэрэгжих боломжтой эсэхийг тус тусад шинжлэх замаар 

шинжилгээг  гүйцэтгэсэн. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1 а 

“Зорилго 1. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж дүгнэх”-ийн хувьд: 

Код: “1.1. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Суралцагчийн үнэлгээний асуудал бүхэлдээ "Гурав. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн 

үнэлгээ" зүйлд туссан үнэлгээний төрөл, төрөл тус бүрийн агуулга, арга хэлбэрийг тодорхойлж, 

харгалзах үйл ажиллагаа, зохицуулалтыг тусгасан байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1б   

“Зорилго 2. Сургууль, багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх, сургуулийн үйл ажиллагаа, 

багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”-ийн хувьд: 

Код: “1.2. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3 дугаар зүйлийн заалтууд нь бүхэлдээ суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг 

үнэлэх зохицуулалтыг хийж байгаа бөгөөд "3.17. Ерөнхий боловсролын сургууль, боловсролын 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага багшид зөвлөн туслах зорилгоор суралцагчийн 

мэдлэг, чадварын түвшинд хөндлөнгийн үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийж болно. Энэхүү 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ нь тухайн байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

байна." гэснийг сургууль, багшийг нийтэд нь хамруулан "сургууль, багшийн үйл ажиллагааг 

үнэлж, дүгнэх, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах" зорилгод үйлчилсэн өргөн цар хүрээтэй 

үйл ажиллагаа гэж үзэх үндэсгүй юм. Харин "Дөрөв. Анги дэвших шалгалт, түүний зохион 

байгуулалт" зүйлийн заалтууд (4.3, 4.7) дахь "шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, 

зөвлөмжийг" боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага боловсруулах бөгөөд 21 

аймаг, нийслэлийн дүүргүүд ямар жишиг баримталж байгаа нь энэхүү журмын хүрээнд 

тодорхойгүй байгаа нь сургалтын арга хэлбэр, зохион байгуулалтад тохируулга хийхэд чиглэсэн 

зөвлөмж өгөх эсэх тодорхойгүй байна үзэх үндэслэл болсон. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1в   

“Зорилго 3. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж, сургалтын чанар, үр дүнг 

сайжруулах”-ийн хувьд: 

Код: “1.2. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

4.5-д заасан сургуулийн комисс "5.10.2.шалгалт эхлэхээс 1 өдрийн өмнө энэхүү журмын 5.7-д 

заасан блюпринт, зөвлөмжийн дагуу улсын шалгалтын сэдэв боловсруулж, нууцлалыг 

хариуцах;" тул хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй, мөн "5.10.3.шалгалтын дүн мэдээг 

боловсролын салбарын мэдээллийн системд оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт 

тавих;", "5.10.6.шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгөх" тул 

"5.13.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь боловсролын салбарын мэдээллийн системд 

оруулсан улсын шалгалтын дүнд шинжилгээ хийж, " байгаагаас сургалтын хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах зорилго биелэхгүй гэж үзэж 
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байна. 

Үнэлгээ "хөндлөнгийн" байхын тулд шалгалтын даалгавар сонгох боловсруулахад тухайн анги, 

сургуульд хичээл заасан багш оролцоогүй байх ёстой [14] атал сургуулийн захирлын 

томилсон комисс (4.5)-ын гишүүд улсын шалгалтын сэдвийг боловсруулж, нууцлалыг 

хариуцаж (5.10.2) байгаа учраас хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй юм. Шалгалтын дүн мэдээ 

буюу оноо, гүйцэтгэлийн хувийг боловсролын салбарын мэдээллийн системд оруулаад (5.10.3), 

харин шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгч (5.10.6) байгаа учраас 

боловсролын үнэлгээний байгууллагын хийх улсын шалгалтын дүн шинжилгээ (5.13) нь 

шалгуулагчдын авсан оноо, гүйцэтгэлийн хувиар хязгаарлагдах магадлал өндөр учраас 

сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулахад хувь нэмэр болох 

дүгнэлт, зөвлөмж гарахгүй, улмаар журмын харгалзах зорилго биелэхгүй гэж үзсэн. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1г   

“Зорилго 4. Боловсролын чанар, үр дүнг тодорхойлж, бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй 

болгох”-ийн хувьд 

Код: “1.1. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

"6.5.Чанарын үнэлгээг зохион байгуулах агуулгын хүрээ, шалгуурыг боловсролын үнэлгээний 

байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага хамтран жил бүрийн 01 

дүгээр сард багтаан тогтооно.", "6.7.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь чанарын 

үнэлгээний өгөгдлийн сан үүсгэх, дүн шинжилгээ хийж, тайлан, санал, дүгнэлтийг боловсролын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн 

байгууллага, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, арга зүйн байгууллага, боловсролын 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.", "6.8.Чанарын үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн энэхүү журмын 6.7-д заасан байгууллага бодлого боловсруулах, зөвлөн туслах 

ажлыг зохион байгуулна." гэснээс үзэхэд зарчмын хувьд зорилгод хүрэх боломжтой боловч 

журам батлагдсанаас хойших 2 жилд энэ зорилгод хүрсэн эсэх тухайд судлах шаардлагатай. 

Агуулгын хүрээ болон шалгуурыг БҮТ, БХ хамтран боловсруулж (6.5), сонгосон хичээлээр 

нууцлалтай боловсруулсан шалгалтын материалаар улсын хэмжээний түүврээс авсан 

шалгалтын гүйцэтгэлийн шинжилгээ, дүгнэлт (6.7)-эд суурилсан зөвлөн туслах ажил зохион 

байгуулж (6.8) байгаа тул Журмын 6 дугаар зүйлээр зохицуулж буй арга хэмжээ нь "суралцагчийн 

мэдлэг, чадварын түвшинг үндэсний түвшинд тогтоох (боловсролын чанар, үр дүнг 

тодорхойлж), сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судлах, боловсролын бодлогын 

хэрэгжилтийг үнэлэх" гэсэн зорилгод хүрэх боломжтой гэж үзсэн. Гэвч 2018-2020 онд 

боловсролын салбарт хийгдсэн томоохон судалгааны тайланд 2018 он хүртэл хийгдсэн чанарын 

үнэлгээг "гүйцэтгэлийн хувь"-ийн хүрээнд авч үзсэн тайлбар голлож байна. Иймд журам 

батлагдсанаас хойших 2 жилд энэ зорилгод хүрсэн эсэх талаар судалгааг оновчтой төлөвлөж 

хийх шаардлагатай. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Энэ журам нь “Зорилго 2. Сургууль, багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх, сургуулийн үйл 

ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”-ад чиглэх, зорих бус харин 

“суралцагчийн үнэлгээний үр дүнд хийсэн шинжилгээ нь сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн 

арга зүй, ур чадварыг сайжруулах мэдээлэл болно” гэсэн агуулгаар зохицуулах тодорхой заалтыг 

оновчтой томьёолж, сургалтын байгууллагын үнэлгээний журам болон багшийн ажлын 

үнэлгээний журамтай уялдуулахад сайтар анхаарах шаардлагатай. 

4.2. Практикт хэрэгжих боломжийн тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба тэдгээрийн 

код 

Код сонгох үндэслэл- 

нөхцөл 

Шалгуур 2. Практикт хэрэгжих 
“2.1. Журмын зохицуулалтыг 

дагаж мөрдөх этгээдтэй" 

Бүх этгээд бүрэн, 

тодорхой заагдсан бол 



138 

боломж 
“Практикт хэрэгжих боломж” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 

“2.2. Журмын зохицуулалтыг 

дагаж мөрдөх 

этгээдгүй/тодорхой бус" 

Зарим этгээдийг 

орхигдуулсан эсвэл чиг 

үүрэг нь хоёрдмол утгаар 

томьёолсон бол 

ЗХХА-ын зохицуулалтыг дагаж мөрдөх 

буюу хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг, 

тухайлбал, хуулийн ЗХХА-ыг хэрэг-

жүүлэх этгээд байгаа эсэх, тэдгээр 

этгээдэд тухайн хуулийн зохицуулал-тыг 

хэрэгжүүлэх боломж, бололцоо (санхүү, 

хүний нөөц зэрэг) байгаа эсэхийг шалгаж 

тооцно. 

“2.3. Бүх этгээд нь журмын 

зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 

боломжтой" 

Хэнд ч бэрхшээл, зөрчил 

учруулахгүй бол 

“2.4. Зарим этгээд нь журмын 

зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 

боломжгүй" 

Заримд нь бэрхшээл, 

зөрчил учруулж байвал 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 2а   

Код: “2.1. Журмын зохицуулалтыг дагаж мөрдөх этгээд нь тодорхой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3 дугаар зүйлд хичээлийн явцад болон төгсгөлд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, 

төлөвшлийг үнэлэх үнэлгээний, 4 дүгээр зүйлд анги дэвших шалгалтын, 5 дугаар зүйлд улсын 

шалгалтын, 6 дугаар зүйлд чанарын үнэлгээний зохицуулалтыг, улмаар эцэг эх, асран хамгаалагч, 

багш, сургалтын менежер, сургуулийн захирал (сургууль, сургуулийн удирдлага), шалгалтын 

комисс, улсын шалгалтын комисс, боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага, 

боловсролын үнэлгээний байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, 

боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэсэн нийт 10 орчим 

этгээдийн хэрэгжүүлэх, мөрдөх зохицуулалтыг тодорхойлсон байна. Мөн журмын 7 дугаар 

зүйлээр ТББ, иргэний нийгмийн байгууллагыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг 

үнэлэх, шалгалт зохион байгуулахыг хориглосон байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 2б   

Код: “2.4. Зарим этгээд нь журмын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.15, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.13 дугаар заалт дахь зохицуулалтыг бүрэн дүүрэн 

хэрэгжүүлэхэд харилцан адилгүй бэрхшээл, зөрчил учирна. 

“3.15.Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр суралцаж буй 

суралцагчийг тухайн төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нийцсэн шалгуураар үнэлнэ. Шалгуурыг 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын үнэлгээний байгууллага 

хамтран боловсруулна.”-д заасан шалгуурыг одоо хүртэл боловсруулаагүй байгаа тул энэ заалт 

зохих ёсоор хэрэгжээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй. 

Одоогийн байдлаар “3.4.Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, 

анги, хичээл бүрээр боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын 

үнэлгээний байгууллага хамтран боловсруулж, батална.”-д заасан шалгуурыг боловсруулаагүй 

байгаа тул энэхүү журам батлагдсан 2018 оноос хойш “4.2. Сургууль нь энэхүү журмын 3.4-т 

заасан байгууллагаас баталсан шалгуурын дагуу дараах чиглэлээр журмын 3.9-д заасан 

хэлбэрээс сонгож анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулна.” гэсэн заалт зохих ёсоор 

хэрэгжээгүй байна. 

Энэ судалгааны хүрээнд журмын хэрэгжилтийн талаар судалгаа, асуулга зохион байгуулах 

зорилго тавиагүй хэдий ч цөөн тооны багш нараас албан бусаар асууж, ярилцаж үзэхэд БҮТ-ийн 

“Даалгаврын нээлттэй сан”-аас өөр, “4.4.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн 

байгууллага нь ерөнхий боловсролын сургуулийн анги бүрийн сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн 

"Даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлж, өмчийн бүх хэлбэрийн сургуульд хүргэх, түүнийг хэрэглэх 

арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион байгуулна.”-д заасан шиг даалгаврын 

нээлттэй сангийн тухай мэдээлэлгүй байна. 21 аймаг, УБ хотын 9 дүүрэгт “Даалгаврын нээлттэй 

сан” бүрдүүлэх нь хүний болоод санхүүгийн нөөцийн хувьд ихээхэн бэрхшээлтэй байх 
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магадлалтай тул журам хэрэгжсэн 2 жилд энэ заалтыг зохих ёсоор хэрэгжээгүй гэж үзэх 

үндэслэлтэй юм. Ийм сан бүрдүүлэхэд хэдий хугацаа шаардлагатай байх бол? Одоогоор хэдэн 

аймаг, дүүргийн хувьд “даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлэх ажил ямар хэмжээнд хийгдсэн 

бол? Багш сурагчид идэвхтэй хэрэглэдэг болсон даалгаврын нээлттэй сан хэд байгаа бол? 

“нээлттэй”-гээр вэбэд байршуулах өртөг зардал, жил бүрийн урсгал зардлыг ямар эх үүсвэрээс 

гаргах вэ? гэх мэт олон асуулт урган гарч байна. 

Журмын 4.3 ёсоор 21 аймаг, нийслэлийн дүүргүүд "шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, 

зөвлөмжийг" ямар жишиг баримталж боловсруулж байгаа нь энэхүү журмын хүрээнд 

тодорхойгүй байгаа тул “4.7.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь анги 

дэвших шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийж, сургууль бүрд зөвлөмж боловсруулж, жил бүрийн 

8 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.” гэсэн заалт дахь зөвлөмж нь тухайн сургууль 

тус бүрийн сургалтын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн байх эсэх нь эргэлзээтэй, улмаар “4.8. 

Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь анги дэвших шалгалтын дүнд 

үндэслэн зөвлөн туслах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ.” мөн “4.9.Сургууль 

энэхүү журмын 4.8-д заасан зөвлөмжид үндэслэн сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн 

явуулна.” заалтууд ч зохих ёсоор бүрэн хэрэгжиж байгаа гэхэд эргэлзээтэй юм. 

Сургуулийн захирлын томилсон комисс (4.5)-ын гишүүд улсын шалгалтын сэдвийг 

боловсруулж, нууцлалыг хариуцаж (5.10.2) байгаа учраас “5.1.Улсын шалгалт нь бага, суурь, 

бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийхэд чиглэнэ.” гэсэн заалт хэрэгжих боломжгүй буюу улсын 

шалгалт нь хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй байна. 

Шалгалтын дүн мэдээ буюу оноо, гүйцэтгэлийн хувийг боловсролын салбарын мэдээллийн 

системд оруулаад (5.10.3), харин шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгч 

(5.10.6) байгаа учраас “5.13.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь боловсролын салбарын 

мэдээллийн системд оруулсан улсын шалгалтын дүнд шинжилгээ хийж, жил бүрийн 10 дугаар 

сард багтаан, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.” гэсэн заалт дахь 

боловсролын үнэлгээний байгууллагын хийх улсын шалгалтын дүн шинжилгээ нь 

шалгуулагчдын авсан оноо, гүйцэтгэлийн хувиар хязгаарлагдах магадлал өндөр учраас 

“5.2.Улсын шалгалтын үр дүн нь бага, дунд боловсролын сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын 

амжилтыг сайжруулах суурь мэдээлэл болно.” заалтын хэрэгжилтэд зөрчил үүснэ гэж үзсэн 

болно. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Улсын шалгалтын сэдвийг тухайн сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон “шалгалтын 

комисс” боловсруулдаг зохицуулалтыг өөрчилж жинхэнэ утгаар нь хөндлөнгийн үнэлгээ болгон 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Анги дэвших болон улсын шалгалтын үр дүнг үндэслэн сургууль 

багш нар арга зүйгээ хөгжүүлэх зөвлөмж өгч, зөвлөн туслах ажил зохион байгуулна гэсэн 

зохицуулалтыг илүү тодорхой болгох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, "шалгалтын үр дүнд 

шинжилгээ хийх маягт, жишиг, зөвлөмжид тавигдах шаардлага" (одоогийн 4.3 заалтад БСГ тус 

бүр боловсруулахаар байгаа)-ыг боловсруулж, журмын хавсралтаар баталж болно. Хүний 

нөөцийг, мөн олон улсын туршлагыг, дотоодын бусад хүний нөөцийг судлан оновчтой 

менежмент хийх замаар дээрх зөрчил, бэрхшээлийг арилгах шаардлагатай. 

4.3. Ойлгомжтой байдлын тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх 

үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба тэдгээрийн код 
Код сонгох 

үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 3. Ойлгомжтой 

байдал 

“3.1. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, 

хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр 

томьёо, агуулга нь ойлгомжтой" 

Бэрхшээл, зөрчилгүй 

бол 
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“Ойлгомжтой байдал” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 

ЗХХА-ын зохицуулалт түүнийг 

хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдийн хувьд 

ойлгомжтой, логик 

“3.2. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, 

хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр 

томьёо, агуулга нь ойлгомжгүй" 

Бэрхшээл, зөрчилтэй 

бол 

“3.3. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал ойлгомжтой" 

Логик алдаа, 

зөрчилгүй бол 

дараалалтайгаар 

боловсруулагдсан эсэхийг 

шалгана. 

“3.4. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал ойлгомжгүй" 

Логик алдаа, 

зөрчилтэй бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 3а   

Код: “3.2. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр томьёо, 

агуулга нь ойлгомжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.3 заалт дахь “шалгуурт суурилсан үнэлгээ”, 3.7 заалт дахь “рубрик/явцын үнэлгээний 

арга, хэлбэр/”, 3.11 заалт дахь “үнэлгээний түвшиний шалгуур” гэсэн нэр томьёоны агуулга нь 

субьектүүдэд ойлгомжгүй байна. 

Энэ журам мөрдөгдөж эхэлснээр ЕБС-д сурагчийн мэдлэг чадварын үнэлгээ нь “шалгуурт 

суурилсан үнэлгээ” рүү шилжсэн “үсрэнгүй” шилжилт хийсэн билээ. Гэтэл журамд 

“3.3."Шалгуурт суурилсан үнэлгээ” нь суралцагчийн амжилтын түвшинг хүрэх үр дүнтэй 

харьцуулан үнэлэхэд чиглэнэ.” гэсэн ганцхан заалттай, журамд заасан үнэлгээний төрөл 

хэлбэрүүдэд хэрхэн хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй, журмыг дагалдаж гарсан удирдамж, гарын 

авлага дахь мэдээлэл ч төдийлөн бүрэн, тодорхой биш байна. 

Журмын “3.7.Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад суралцагчийн суралцах үйлийг дэмжихэд чиглэсэн 

ажиглалт, асуулт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг, бие даах ажил, рубрик, суралцагчийн өөрийн болон 

бусад суралцагчийн үнэлгээ гэх мэт арга, хэлбэрээр багш хийнэ. Явцын үнэлгээг сургалтын 

баримт бичиг /багшийн журнал/-т стандарт бус тэмдэглэгээгээр тэмдэглэж болно.” гэсэн 

заалтаас рубрикийг явцын үнэлгээний арга, хэлбэр гэж ойлгогдохоор байна. Гэтэл рубрик бол 

хэлэлцүүлэг, эссэ, илтгэл, биечлэн гүйцэтгэх зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн үнэлгээнд хэрэглэдэг 

“оноожуулах хэрэгсэл” юм. 

Журмын “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 

түвшинтэй байна.” заалтаар зохицуулж буй үр дүнгийн үнэлгээний 8 түвшин, тэдгээрийн 

шалгуур нь байгалийн ухаан суурьтай, ахлах боловсролын түвшинд тодорхойлогдсон бөгөөд 

хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй, маргаантай байгааг “Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан, 2019 

[15, p. 245]”-д дурьдсан байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 3б   

Код: “3.3. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал            ойлгомжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмаар зохицуулж буй асуудлуудын логик дараалал нь түүнийг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд ойлгомжгүй, эсвэл зөрчилтэй байх магадлал судлаачийн хийсэн баримт бичгийн 

судалгааны хүрээнд илрээгүй болно. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Гэвч журмыг хэрэглэж, хэрэгжүүлдэг субьектүүдээс урьдчилан боловсруулсан асуулга судалгаа авах 

болон бусад төрлийн судалгаа авах нь логик дарааллын болзошгүй зөрчлийг илрүүлэх, улмаар 

энэхүү журмыг шинэчлэн боловсруулах, эсвэл тодорхой зүйл заалтыг өөрчлөх зэрэгт чухал үндэслэл 

болох боломжтой юм. 

4.4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба 

тэдгээрийн код 
Код сонгох үндэслэл-нөхцөл 
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Шалгуур 4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх 

байдал 

“4.1. Журмын 

зохицуулалтыг иргэн, 

хуулийн этгээд хүлээн 

зөвшөөрөх боломжтой" 

Иргэний эрх чөлөөг 

хязгаарлаагүй мөн байгууллагад 

шинээр хүлээлгэсэн үүрэг нь 

түүний чиг 

“Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 

ЗХХА-ын зохицуулалт иргэд, байгууллагад 

хэрхэн нөлөөлөх, түүнийг эдгээр этгээдүүд 

(ЗХХАкт шууд нөлөөлөх иргэн, хуулийн 

этгээд) хүлээн зөвшөөрөх эсэхийг шалгана. 

Өөрөөр хэлбэл, тухайн зохицуулалтаар 

иргэний эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа эсэх, 

байгууллагад шинээр үүрэг хүлээлгэсэн эсэх, 

эсхүл тухайн ЗХХА-ыг хэрэгжүүлэх 

байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцэх 

эсэхийг шалгана. 

 
үүрэг, үйл ажиллагааны аль 

алинтай нь нийцэж байвал 

“4.2. Зарим субьект нь 

журмын зохицуулал-

тыг  хүлээн зөвшөөрөх 

боломжгүй" 

Иргэний эрх чөлөө, эсхүл 

байгууллагын чиг үүрэг, үйл 

ажиллагааны аль нэгтэй нь 

нийцээгүй бол 

“4.3. Журмын 

зохицуулалтыг иргэн, 

хуулийн этгээд хүлээн 

зөвшөөрөх боломжгүй" 

Иргэний эрх чөлөөг хязгаарласан 

мөн байгууллагад шинээр 

хүлээлгэсэн үүрэг нь түүний чиг 

үүрэг, үйл ажиллагааны аль 

алинтай нь нийцээгүй бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 4 

Код: “4.2. Зарим субьект нь журмын зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.11, 4.4, 5.10.2 заалтуудыг холбогдох зарим субьект хүлээн зөвшөөрөхгүй байх 

магадлалтай. 

Журмын хэрэгжүүлэгч субьектээс асуулга судалгаа авах, ярилцлага зохион байгуулах гэх мэт 

бусад хэлбэрийн нотлох баримт цуглуулах судалгааг хийх боломжгүй байсан тул судлаачийн 

зүгээс хувийн туршлага, баримт бичгийн судалгаанд үндэслэн дээрх дүгнэлтийг хийсэн болно. 

Бага ангийн багш нар, нийгэм хүмүүнлэгийн ухаан, урлаг гоо зүй, эрүүл мэнд, биеийн тамирын 

мэргэжлийн багш нар журмын 3.11 дэх заалтаар тодорхойлсон үнэлгээний түвшний шалгуурыг 

хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. Учир нь “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, 

судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 түвшинтэй байна.” заалтаар зохицуулж буй үр 

дүнгийн үнэлгээний 8 түвшин, тэдгээрийн шалгуур нь байгалийн ухаан суурьтай, ахлах 

боловсролын түвшинд тодорхойлогдсон байна. 

Мөн 4.4 дэх заалтыг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага хүлээн 

зөвшөөрөх эсэх эргэлзээтэй. Хүний нөөцийн болоод санхүүгийн нөөцийн хувьд 21 аймаг, УБ-

ын Боловсролын соёлын газар “ … ерөнхий боловсролын сургуулийн анги бүрийн сургалтын 

хөтөлбөрт нийцсэн "Даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлж, өмчийн бүх хэлбэрийн сургуульд 

хүргэх, түүнийг хэрэглэх арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион 

байгуулна.” боломж, зардлын тооцоог журам боловсруулах үед хийсэн эсэх “сонирхолтой” 

байгаагийн зэрэгцээ даалгавар боловсруулахад гарах зардлыг ямар эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх 

нь тодорхойгүй байна. Мөн “5.8.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь бага, суурь, бүрэн дунд 

боловсролын анги бүрийн сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн "Даалгаврын нээлттэй сан” /цаашид 

“даалгаврын сан” гэх/ бүрдүүлэх, шинэчлэх, баяжуулалт хийх ажлыг хариуцна.”-д заасан 

даалгаврын сангаас ялгагдах ялгаа тодорхойгүй байна. Судлаачийн болоод хэрэглэгчийн хувьд 

журмын 4.5-д зааснаар захирлын тушаалаар байгуулагдсан, тухайн сургуулийн багш, менежер 

оролцсон комисс “5.10.2.шалгалт эхлэхээс 1 өдрийн өмнө энэхүү журмын 5.7-д заасан 

блюпринт, зөвлөмжийн дагуу улсын шалгалтын сэдэв боловсруулж, нууцлалыг хариуцах;”-ийн 

дагуу шалгалтын сэдэв боловсруулж авсан улсын шалгалтыг “хөндлөнгийн үнэлгээ” гэж хүлээн 

зөвшөөрөх боломжгүй юм. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Журамд заасан “үнэлгээний түвшиний шалгуур (3.11)”-ыг үнэлгээний онол, арга зүйн 

нарийвчилсан судалгааны үндсэн дээр оновчлон тодорхойлох шаардлагатай. Үүний тулд 

үнэлгээний чиглэлээр онол арга зүйн судалгаа хийж, шалгуурт суурилсан үнэлгээгээр 

суралцагчдад дүн тавих шалгуурыг боловсруулах зарчимыг оновчтой сонгох шаардлагатай 

байгаа бөгөөд сүүлийн үед нэлээд ажиглагдах болсон “энэ улсад ингэдэг”, “тэр улсад тэгдэг” 
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гэх мэтээр тухайн асуудалд, тухайн цагт тохиромжтой мэт санагдсан жишээ, загварыг сургалтын 

хөтөлбөрийн нэгдсэн зарчим, үзэл баримтлалыг судлахгүйгээр “сохроор” түүж эвлүүлдэг 

байдлаас татгалзах хэрэгтэй байна. Үүгээр олон улсын харьцуулсан судалгааг үгүйсгэсэн хэрэг 

огт биш юм. Гагцхүү ул суурьтай судлах ёстойг сануулж буй хэрэг юм. 

4.5. Харилцан уялдаж нийцсэн байдлын тухайд 

ЗХХА-ын үр нөлөөг 

үнэлэх үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба  

тэдгээрийн код 
Код сонгох үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 5. Харилцан 

уялдаж, нийцсэн 

байдал       “Харилцан 

уялдаа” гэсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрээнд 

тухайн ЗХХА-ын зүйл, 

заалт өөр хоорондоо болон 

хүчин төгөлдөр үйлчилж 

байгаа бусад хууль 

тогтоомжтой нийцсэн 

эсэх, мөн төрийн 

байгууллагын чиг үүрэгтэй 

давхардсан, зөрчилдсөн 

эсэх, тухайн чиг үүргийг 

төрийн байгууллага 

зайлшгүй хэрэгжүүлэх 

шаардлага-тай эсэх, уг чиг 

үүргийг төрийн бус 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх боломжтой 

эсэхийг шалгана. 

“5.1. Журмын зүйл, заалтууд өөр 

хоорондоо нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт дотроо 

зөрчилгүй бол 

“5.2. Журмын зүйл, заалтууд өөр 

хоорондоо нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт дотроо 

зөрчилтэй бол 

“5.3. Журмын зүйл, заалтууд нь 

бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт бусад 

хууль тогтоомжтой зөрчилгүй бол 

“5.4. Журмын зүйл, заалтууд нь 

бусад хууль тогтоомжтой 

нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт бусад 

хууль тогтоомжтой зөрчилтэй бол 

“5.5. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн байгууллагуудын чиг 

үүрэгтэй нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй 

давхцаагүй/ зөрчилдөхгүй бол 

“5.6. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн байгууллагуудын чиг 

үүрэгтэй нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй 

давхцсан/ зөрчилдөж байвал 

“5.7. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн бус байгууллагуудаар 

гүйцэтгүүлэх боломжтой" 

Тухайн журмын зохицуулалт ТББ-ын 

гүйцэтгүүлэхийг хориглоогүй бол 

“5.8. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн бус байгууллагуудаар 

гүйцэтгүүлэх боломжгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт ТББ-ын 

гүйцэтгүүлэхийг хориглосон бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5а   

Код: “5.2. Журмын зүйл, заалтууд өөр хоорондоо нийцээгүй 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р . 

Журмын 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 заалтууд, 3.8, 3.11, 5.5 заалтууд хоорондоо тус тус нийцээгүй. 

Журмын “3.4.Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, анги, хичээл 

бүрээр боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын үнэлгээний 

байгууллага хамтран боловсруулж, батална.” заалтад хэрэглэгдсэн нэр томьёо, агуулгыг 

бодож үзвэл энэхүү “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур” нь улсын шалгалтад илүү 

хамааралтай байхаар байна. Учир нь “5.1. Улсын шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд 

боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн үнэлгээ, 

хяналт-шинжилгээ хийхэд чиглэнэ.” болон “5.2. Улсын шалгалтын үр дүн нь бага, дунд 

боловсролын сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын амжилтыг сайжруулах суурь мэдээлэл 

болно.” заалтаар сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургалтын үр ашиг тооцох суурь 

мэдээллийг улсын шалгалтын үр дүнгээр тодорхойлно гэсэн агуулга илэрхийлэгдэж байна. 

Гэтэл суралцагчийн мэдлэг, чадвар эзэмшилтын түвшинг тогтооход чиглэсэн анги дэвших 

шалгалт (4.1 заалт)-д “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур”-ыг мөрдөхийг “4.2. Сургууль 

нь энэхүү журмын 3.4-т заасан байгууллагаас баталсан шалгуурын дагуу дараах чиглэлээр 

журмын 3.9-д заасан хэлбэрээс сонгож анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулна.” болон 

“4.3.Журмын 3.4-т заасан байгууллагаас баталсан шалгуур болон "Анги дэвших шалгалтын 

блюпринт” /цаашид блюпринт гэх/, шалгалт зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж, шалгалтын 

үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, зөвлөмжийг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн 

байгууллага жил бүрийн 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ерөнхий боловсролын сургуульд 

хүргүүлнэ.” гэсэн заалтуудаар зохицуулж, харин улсын шалгалтыг зохицуулж буй 5 дугаар 

зүйлд огт дурьдсангүй. Журмыг бүхэлд нь судалж үзээд ч “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх 
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шалгуур”-ын талаар тодорхой ойлголт олж авч чадсангүй. 

Журмын “3.8.Үр дүнгийн үнэлгээг сурлагын амжилтын үр дүнг хэмжих зорилгоор бүлэг сэдвийн 

төгсгөл болон хагас жил /II улирлын төгсгөл/, хичээлийн жилийн эцэс /IV улирлын төгсгөл/-т 

хийнэ. Анги дэвших, улсын шалгалт нь үр дүнгийн үнэлгээ байна.” заалтаар аль үнэлгээ, ямар 

шалгалтыг “үр дүнгийн үнэлгээ” гэж үзэхийг, “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, 

судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 түвшинтэй байна.” заалтаар үр дүнгийн үнэлгээний 

түвшиний шалгуурыг тодорхойлж өгсөн. Гэтэл улсын шалгалтын үнэлгээнд “үнэлгээний 

түвшиний шалгуур”- ыг хэрэглэхийг тусгайлан “5.5.Улсын шалгалтын үнэлгээг энэхүү журмын 

3.11-д заасан үнэлгээгээр үнэлнэ.” гэж зохицуулж өгсөн нь “үнэлгээний түвшний шалгуур”-ын 

хэрэглэгдэх хүрээг эргэлзээтэй болгож байна. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Нэгдүгээрт, дээр дурьдсан 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 заалтуудын хоорондын нийцлийг сайжруулах 

оновчтой шийдлийг гаргахад анхаарах шаардлагатай. 

Хоёрдугаарт, анги дэвших шалгалтад “үнэлгээний түвшиний шалгуур”-ыг хэрэглэхийг 

зохицуулсан заалт оруулах, эсвэл 3.8 болон 3.11 заалтаар зохицуулалт хангалттай 

тодорхойлогдсон гэж үзэж 5.5 заалтыг хүчингүй болгох замаар үндэслэл, тайлбар хэсэгт 

дурьдсан эргэлзээтэй байдлыг шийдвэрлэж болно. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - үн  э л г э э - 5б   

Код: “5.3. Журмын зүйл, заалтууд нь бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Энэхүү журмыг баталсан Сайдын тушаалд Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр 

зүйлийн  9.1, 9.2, 9.3 дахь хэсгийг үндэслэсэн болохыг тодорхойлсон байна. Үүнд: 

9.1. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшил, сурлагын ахиц, өөрчлөлтийг сургалтын явцад 

болон анги дэвших, сургууль төгсөхөд нь шалган үнэлж боловсролын стандартын 

хэрэгжилтийг дүгнэнэ. 

9.2. Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг багшийн үнэлгээ, сургуулийн шалгалтын болон 

хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагын дүнгээр тодорхойлно. 

9.3. Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг дүгнэх журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн  

Засгийн газрын гишүүн батална. 

Иймд энэ судалгааны хүрээнд Бага, дунд боловсролын хуультай нийцсэн гэж үзэх боломжтой 

юм. Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт “Захиргааны хэм хэмжээний 

акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж 

мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг 

ойлгоно.” гэж заасны дагуу тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг гаргах үндэслэлийг 

шинжлэх ёстой [13]. Гэтэл хуулийн дээрх гурван зүйлд болон Боловсролын тухай хуульд 

“сурагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг ... үнэлэх журам батлах”-ыг “шууд” томьёоллоор нь 

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрхэд оруулаагүй 

байна. Тиймээс Бага, дунд боловсролын хуулийн 9.3 дахь хэсэгт заасан “Боловсролын 

стандартын хэрэгжилтийг дүгнэх журам”-д хамааруулан А/425 тушаалаар “ЕБС-ийн 

суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ыг баталсан байна гэж үзээд 

“Журмын зүйл, заалтууд нь бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн” гэсэн дүгнэлт гаргасан. 

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн дээрх заалтуудад томьёолсон “боловсролын 

стандартын хэрэгжилт” гэдэг үнэлгээний зорилгыг тодорхойлж байгаа нэр томьёо нь өнөөдөр 

хүчин төгөлдөр мөрдөж буй Боловсролын тухай ерөнхий хуульд байхгүй байна. Боловсролын 

тухай ерөнхий хуульд 2016 онд оруулсан өөрчлөлтөөр боловсролын стандарт, хөтөлбөр, 

үнэлгээний харилцан хамаарлын талаарх эрх зүйн шийдлүүд хоёрдмол утгатай, зөрчилтэй 

болгосон энэ байдал [16, p. 32] нь асуудлыг энэ шалгуураар үнэлэх шинжилгээний хариу-

үнэлгээг тодорхойгүй болгож байна. Энэ утгаараа бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн гэж үзэхэд 

“асуудалтай” байна. Иймээс “боловсролын стандарт”- ыг хэрхэн ойлгож байгааг, улмаар тус 

журам нь “Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 

59.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон байх нь акт гарах хууль зүйн 
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үндэслэл болно.” гэсэн шаардлагыг хангах эсэх нь бүрэн дүүрэн тодорхой байж чадахгүй байгааг 

дурьдах ёстой. Гагцхүү энэ удаагийн судалгааны үндсэн хүрээнээс хальсан томоохон асуудал 

(магадгүй бие даасан судалгаа) гэж үзлээ. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Цаашид Боловсролын тухай хууль, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн зөрчлийг арилгахаас 

эхлээд Суралцагчийн үнэлгээний журмын үндсэн нэр томьёог жигдлэх, “шалгуурт суурилсан 

үнэлгээ”-г хэрэгжүүлэх үзэл баримтлалын түвшний цоо шинэ шийдэл хийхтэй холбоотойгоор 

сурагчийн мэдлэг, чадварын үнэлгээний талбарын нэр томьёог бүхэлд нь тогтолцоонд нь авч 

үзэх, боловсролын салбарт нэгдсэн ойлголттой болох нэр томьёо тайлбар боловсруулах 

шаардлагатай байна. Жишээлбэл, бага, дунд боловсролын хууль [17] (9 дүгээр зүйл)-д 

хэрэглэгдсэн “боловсролын стандартын хэрэгжилт”, “багшийн үнэлгээ”, “сургуулийн шалгалт”, 

“хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага7” зэрэг нэр томьёо тус журамд огт байхгүй бол, журамд 

“мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, 1 удаа (1.1-д)”, “сурлагын ахиц, амжилт, 1 удаа (1.2-д)”, “мэдлэг, 

чадварын ахиц, 1 удаа (3.1-д)”, “мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн ахиц амжилт, 1 удаа (3.10-д)” гэх 

мэтээр олон хувилбарт нэр томьёо хэрэглэсэн байна. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 

аргачлалд “4.1.1.нэр томьёо нь хуулийн төсөл боловсруулахад хуулийн үзэл санааг илэрхийлэх 

гол хэрэгсэл болдог ” гэж зааснаас гадна нэр томьёо нь “4.1.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, 

бусад хуульд хэрэглэсэн нэр томьёог хэрэглэх;”, “4.1.1.2.нэг нэр томьёогоор өөр өөр ойлголтыг, 

нэг ойлголтыг өөр өөр нэр томьёогоор илэрхийлэхгүй байх;” байх зэрэг хэд хэдэн шаардлагыг 

хангасан байх ёстой [7]. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5в   

Код: “5.5. Журмын зүйл, заалтууд нь төрийн байгууллагуудын чиг үүрэгтэй нийцсэн” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Боловсролын тухай хуулийн 16.1 дэх зүйлд заасан Боловсролын судалгаа, арга зүйн 

байгууллагын чиг үүрэг, 17.1 дэх зүйлд заасан Боловсролын үнэлгээний байгууллагын чиг 

үүрэгтэй, 281.1 дэх зүйлд заасан аймаг, нийслэлийн боловсролын газар (Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага)-ын бүрэн эрхтэй [18], Бага, дунд боловсролын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйл дэх ЕБС- ийн захирлын нийтлэг эрх, үүрэгтэй, 22 дугаар зүйл дэх 

Багшийн эрх, үүрэгтэй [17] тус тус нийцэж байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5г   

Код: “5.8. Журмын зүйл, заалтууд нь төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын “7.1.Аливаа төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага боловсролын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, 

чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, шалгалт зохион байгуулахыг хориглоно.” заалтаар хориглосон. 

5. ДҮГНЭЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Журмыг судалгаанд зориулан сонгосон хууль тогтоомжийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлдэг 5 

шалгуураар үнэлэхэд тодорхой код бүхий нийт 13 “шинжилгээний хариу-үнэлгээ”-ний 6 нь 

сөрөг, 7  нь эерэг агуулгатай гарч байна. 

Журам батлагдмагц хэрэгжиж эхлэх боломжгүй нь тодорхой, урт богино харилцан адилгүй 

хугацааны бэлтгэл шаардагдах зохицуулалт (даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлэх - 4.4 болон 5.8, 

хичээл, сургалтын үр дүнгийн үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэх - 3.4 болон 4.2, 4.3)-ыг мөрдөж 

эхлэх хугацааг бодитоор тодорхойлж, журамд тусгаагүй нь сөрөг үнэлгээ өгөх нэг үндэслэл болж 

байна. 

БСГ, БХ, БҮТ, БМДИ, ЕБС зэрэг журмаар зохицуулж буй харилцаанд оролцож буй төрийн 

 
7 2012 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар Бага, дунд боловсролын хуулийн 9 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оруулж 

[17], Боловсролын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийг нэмсэн [18] бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
хуулиар Боловсролын тухай хуулийн 17.1, 17.2 хэсгийг өөрчлөн найруулсан байна. Ингэхдээ “үнэлгээний байгууллага”-

ын нэршил энэ хоёр хуульд өөр өөрөөр байгааг анхааралгүй өнгөрсөн бололтой. 
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байгууллагуудын хэрэгжүүлэх чиг үүргийг боловсролын тухай хуулинд чиглэл бүрээр 

“харьцангуй ерөнхий” заасан байдаг тул судлаачдын хувьд энэ удаагийн судалгаанд “төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй нийцсэн” гэж дүгнэж байна.  

Зарим нэр томьёо (хөндлөнгийн үнэлгээ, мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, сурлагын ахиц амжилт, 

хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага-үнэлгээний байгууллага, шалгуурт суурилсан үнэлгээ, 

үнэлгээний шалгуур, рубрик г.м.)-г журмын дотор болон журам, эрх зүйн баримт бичгүүдийн 

хооронд “нэр томьёоны хувьд” ч “танин мэдэхүйн хувьд” ч нэгдсэн ойлголт, агуулгаар 

хэрэглээгүй байна. Энэ нь үнэлгээний журмыг практикт хэрэгжүүлэхэд багш, сургалтын 

менежер болон бусад субъектэд ойлгомжгүй, хүндрэлтэй асуудлыг үүсгэж байх өндөр 

магадлалтай бөгөөд “журмын хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-гийн зэрэг нарийвчилсан судалгаагаар 

тодорхойлох шаардлагатай асуудал юм. 

Зарим зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүрэг (даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлэх, түгээх г.м.)-

ийг томьёолохдоо бодит нөөц (хүний, санхүүгийн, техник технологийн) боломж, үүсэж болох 

эерэг сөрөг үр дагавар, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж бусад хууль, захиргааны хэм хэмжээний 

акттай уялдах байдал зэрэгт нягт нямбай хандаагүй байна. Тухайлбал, ЗХХА-ын төсөл бэлтгэх 

явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал [13]-ын дагуу шаардлагатай хүний нөөц, техник, 

эдийн засгийн тооцоо зэргийг хийгээгүйгээс бидний судалгаагаар “практикт хэрэгжих 

боломжгүй” гэсэн шинжилгээний хариу-үнэлгээ өгөхөд багагүй нөлөө үзүүлсэн “Боловсролыг 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага ... даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлж, ... түүнийг 

хэрэглэх арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион байгуулах (4.4)” гэсэн 

заалтыг энэхүү журамд тусгасан байж болох юм. Энэ мэтчилэн хэрэгжүүлэхэд ямар нэг 

хэлбэрийн бэрхшээл, зөрчилтэй гэж тодорхойлсон зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүрэг тус 

бүрийг хэрэгжилтийн түвшинд зохих аргачлал [9, 10, 11, 12]-ын дагуу нарийвчлан судлах нь 

зүйтэй байна. 

6. ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТАЛ, ЦААШДЫН СУДАЛГАА 

Энэ удаагийн судалгааг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний онол, арга зүйн талын асуудлыг хүчтэй 

хөндөлгүйгээр зөвхөн хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актыг үнэлэх 

аргачлалын хүрээнд гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны зорилго, хамрах хүрээ зэргээс хамааран 

бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн байдал (шалгуур 5 дахь)-ыг үнэлэхдээ нэгдүгээрт, 

боловсролын салбарын бусад хууль тогтоомжоор хязгаарласан, хоёрдугаарт, зүйл, заалт дахь 

томьёололд хийсэн баримт бичгийн шинжилгээгээр хязгаарласан, гуравдугаарт, “давхар 

шийтгэлгүй” гэсэн зарчим баримталсан болно. 

Дээр дурьдсан захиалгат ажлын хүрээнд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, 

сургалтын байгууллага (цэцэрлэг, ЕБС)-ын үйл ажиллагааг үнэлэх болон багшийн ажлыг үнэлэх 

журамд нэгэн ижил арга зүйгээр эрх зүйн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн шалгуур, индикаторууд, 

хэмжилтийн зохицуулалтын талаар нэгдсэн дүгнэлт гаргасан бөгөөд тэдгээрийг салбарын 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний түвшинд авч үзэж танилцуулах нь оновчтой хэмээн үзээд энэхүү 

илтгэлд эдгээр журмын хоорондох нийцлийг тусгайлан тусгаагүй болно. 

Захиргааны ерөнхий хууль: “69.1.Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага 

өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа захиргааны хэм хэмжээний 

актад жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тайланг цаашид 

авах арга хэмжээний талаарх саналын хамт хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагад хүргүүлнэ.” гэсний дагуу 2018 оноос хойш 2.5 жил мөрдөгдөж буй энэхүү журамд 

үнэлгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар тодорхой шийдвэр гаргах нэн шаардлагатай. 

Боловсролын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгаар боловсролын стандарт, түүний 

хэрэгжилтийг үнэлэх зохицуулалтыг нэг мөр болгохын зэрэгцээ тус журамд заасан “хичээл, 

сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур (3.4)”, “үнэлгээний түвшиний шалгуур (3.11)”, “Тусгай 

хэрэгцээт боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нийцсэн үнэлгээний шалгуур (3.15)”, 

“чанарын үнэлгээний шалгуур (6.5)” гэсэн 4 шалгуур болон цөм хөтөлбөрийн “үнэлгээний 

зорилт, үнэлгээний шалгуур”-ын харилцан уялдаа холбоог тодорхой болгох шаардлагатай. 
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Ингэхдээ боловсролын үнэлгээний онол, арга зүй, олон улсын чиг хандлагын талаар дорвитой 

судалгаа хийж, боловсролын яамны баримтлах бодлого, үзэл баримтлалаа тодорхой болговол 

дараа дараагийн олон жилийн үйл ажиллагаа зүй зохистой байх болно. Энэ судалгааны хүрээнд 

журмын 3 дугаар зүйлд заасан “оношлох үнэлгээ”, “явцын үнэлгээ”, “үр дүнгийн үнэлгээ”-г 

хэрэгжүүлэхэд багш нарт тулгамдаж байгаа асуудал бэрхшээлийг огт авч үзээгүй болно. Энэ нь 

“хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх”, “хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх” төрлийн 

судалгаа юм. Журам батлагдсанаас хойш болон бараг зэрэгцээд хоёр ч гарын авлага, удирдамж 

[19, 20] гарсан байдаг. Эдгээр нь хэрэглээнд өргөн хүрээгээр ашиглагдаж, журмын 

хэрэгжилтийг нэгэн утгатай дэмжиж, багш нарт арга зүйн дэмжлэг болж чадаж байгаа эсэхийг 

тогтоох ёстой. Иймээс сургуулийн практикт багш нар уг журмыг хэрэгжүүлэхэд гарч буй 

бэрхшээлийг тодорхойлох, ололтыг бататгах чиглэлээр үндэслэл бүхий аргазүйгээр бие даасан 

судалгаа хийх шаардлагатай. 
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Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажилд их сургууль тѳгсѳгчийн голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хооронд 

ямар хамаарал байгааг тогтоох зорилго тавилаа. Өөрөөр хэлбэл, тухайн суралцагчийн их сургуульд сурах 

хугацаанд амжилт гаргах эсэхэд ЭЕШ-ын оноо хэр зэрэг нөлөөлдөг болохыг судалсан. Энэ нь нѳгѳѳ талаар 

манай улсын ЭЕШ-ын тохирц хэр болохыг судалж байна гэсэн үг юм. Судалгааг МУИС-ийн Байгалийн 

Ухааны Салбарын 2017-2019 оны төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэл болон ХААИС-ийн 2016-2018 оны 

төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж гүйцэтгэв. Түүвэрт МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 

төгсөгч, ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн 3015 төгсөгч тус тус хамрагдав. Шинжилгээг регрессийн 

анализын туслажтайгаар хийж гүйцэтгэв. Их сургуульд суралцах нийт найман улирлын хувьд тѳгсѳгчдийн 

эхний дѳрвѳн улирлын голч дүн нь ЭЕШ-ын онооноос статистик ач холбогдолтойгоор сул хамаарч байхад 

сүүлийн дѳрвѳн улирлын голч дүнтэй ЭЕШ оноо ойролцоогоор үүнээс 2 дахин сул хамаарч байна. Эхний 

дѳрван улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол үлдсэн дѳрвѳн улиралд буурах 

хандлагатай байна. Үүний шалтгааныг тогтоох шаардлагатай. Мөн төгсөгчдийн голч дүнд тэдний 

гэрчилгээний дундаж оноо хэрхэн нөлөөлдгийг авч судаллаа. 

Түлхүүр үг: таамаглагч хэмжигдэхүүн, голч дүн, детерминацийн коэффициент, регрессийн тэгшитгэл 

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улсын хувьд бүх шатны боловсролын чанар нийгмийн тулгамдсан асуудал болоод 

байна. Боловсролын чанарын эцсийн үр дүнг үнэлгээ харуулдаг бөгөөд боловсролын бүх шатны 

байгууллагууд үнэлгээ хийдэг боловч энэ нь хувь хүний эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, дадлыг 

илэрхийлж хараахан чадахгүй байна. Улс орны маргаашийн ирээдүй бол яахын аргагүй оюутан 

залуус юм. Тиймээс оюутныг чадварлаг боловсон хүчин, иргэн болгон бэлтгэх нь их 

сургуулиудын чухал үүргийн нэг юм. Хэдий тийм ч оюутны сурлагын амжилтад дан ганц 

сургууль нөлөөлөөд зогсохгүй оюутнуудын сурах идэвх сонирхол, сурлагын амжилтад нөлөөлж 

байгаа олон хүчин зүйлсэд судалгаа хийх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Сурлагын амжилт 

бол оюутны бие хүний ба сурах хэрэгцээ, сурах үйл ажиллагааны үнэлгээ, үр дүн, нийгэмд эзлэх 

байр суурийг тодорхойлж байдаг чухал үзүүлэлт юм. Тиймээс дэлхийн олон орны эрдэмтэн, 

судлаач нар оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг олон талаас нь судалж, 

тэдгээрийн ач холбогдлыг үнэлж, дүгнэхэд анхаарлаа хандуулж байна. Үүнийг “судлагдсан 

байдал” хэсгээс дэлгэрэнгүй харж болно. Оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх нэг чухал 

хүчин зүйл бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо гэж таамаглаж болно. 

ЭЕШ бол улирлын болон анги дэвших жирийн нэг шалгалт биш тухайн хүний ирээдүйн 

амьдралын чиг зорилгоо тодорхойлох маш хариуцлагатай алхам юм. Төгсөгчид ямар хичээлээр 

ЭЕШ өгснөѳс хамаарч цаашдаа тухайн хичээл дээр суурилсан мэргэжил эзэмшин ирээдүйн 

амьдралаа тодорхойлж байна. Тиймээс ЭЕШ-ын оноо төгсөгч оюутны сурлагын амжилттай 

хэрхэн холбогдох талаар судалгаа хийх нь ач холбогдол өндөр байгаа юм. 

Зарим судлаачид “ЭЕШ бол уралдаант шалгалт. Тиймээс сургалтын чанарыг хэмжих 

боломжгүй” гэж үздэг. Эсрэгээр ЭЕШ сургалтын чанарыг хэмждэг хэмжүүр юм бол түүний 

оноогоор их сургуульд элссэн оюутны сургалтын амжилтыг ч мөн хэмжих боломжтой. 

Энэ эргэлзээг тайлах арга бол төгсөгч оюутны сурлагын амжилт болон ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарлыг судлах явдал юм. 

mailto:ankhbayar@muls.edu.mn
mailto:amarzaya@smcs.num.edu.mn


148 

Судалгааг МУИС-ийн 892, ХААИС-ийн 3015 төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж 

гүйцэтгэхдээ ЭЕШ-ын оноог ашиглан тухайн суралцагч их сургуульд суралцах үеийн сурлагын 

амжилтыг тодорхойлохыг зорилоо. Төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарлыг судалж, ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг таамаглаж болохуйц 

математикийн хялбар загвар гарган авахыг зорилт болгов. 

Төгсөгчдийн голч дүн нь ЭЕШ-ын онооноос сул хамаарч байсан боловч гэрчилгээний дундаж 

онооноос илүү өндөр хамаарч байгааг энэ судалгаагаар тогтоолоо. Үүнээс гадна төгсөгчдийн 

голч дүнг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо, их сургуулийн эхний жилийн голч дүнгээс 

хамааруулсан загвар нь бусад загвартай харьцуулахад илүү сайн хамааралтай байлаа. Өөрөөр 

хэлбэл эдгээр 3 хүчин зүйл нь их сургуулийн төгсөгчийн сурлагын амжилтад чухал нөлөөтэй 

гэдгийг харууллаа. 

2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Энэ судалгааг хийхийн тулд бусад улсад ашигладаг, элсэлтийн шалгалттай дүйцэх шалгалтыг 

судалж үзлээ. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг SAT болон GRE шалгалтын дүнгүүдээр нь 

тухайн оюутан цаашид их сургуульд суралцах амжилтыг тогтоох судалгааг олон судлаач хийсэн 

байдаг. Ийм судалгаануудад Таамаглах тохирц буюу Predictive validity гэдэг ухагдахууныг 

ашигласан байдаг. Тэдгээр судалгаанаас доор дурдах болно. 

Кунсел, Хеззлэтт, Ванес [1] нар GRE шалгалтын тохирцын талаарх судалгаануудад мета анализ 

хийсэн. Тэд 85000 ахисан түвшний оюутнуудаас төлөөлөл болгон 1753-ыг түүвэрлэн авч, ахисан 

түвшний сургуульд гаргах амжилтыг тодорхойлохыг зорьсон. Ингэхдээ тэд 8 тѳрлийн шалгуур 

ашигласан. 

Бөртон, Ванг [2] нар ахисан түвшний сургуулийн 21 тэнхимд суралцдаг оюутнуудын GRE 

шалгалтын оноо болон тэдний сурлагын дүнгийн хамаарлыг судалсан тайлан гаргав. Тэрхүү 

судалгаагаа энгийн корреляци, олон хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээ ашиглан хийж, 

үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Дээрх судалгаанд GRE шалгалтын оноо болон ахисан түвшний 

сургуулийн эхний жилийн дүнгийн хоорондын корреляци хамаарал нь 𝑅 = 0.3 гэж гарсан байна. 

Вариацийн коэффициент нь 9% болох нь тогтоогджээ. Эхний жилийн дүнг таамаглахад GRE 

шалгалтын онооны нөлөөлөл нэлээн сул байсан. 

Бөвэн, Бок нар [3] стандарт бус жин (өөрөөр хэлбэл, регрессийн коэффициент)-ийн 

тусламжтайгаар коллежийн оюутан SAT шалгалтын оноогоор ангидаа хэрхэн эрэмбэлэгдэж 

болохыг харуулсан. SAT шалгалтын аман болон математикийн шалгалтын оноог хооронд нь 

нэмж, 100 онооны интервалаар хэмжсэн. Тэдний тооцоолж олсон регрессийн тэгшитгэл дэх SAT 

шалгалтын онооны стандарт бус жин нь 5.93 байсан. Энэ судалгаанд регресс тооцохдоо зөвхөн 

оюутнуудын SAT шалгалтын оноо болон ангийн сурлагын эрэмбэ хоёрын хооронд эерэг 

хамаарал байна гэж харуулсан. Энэ хамаарал нь статистикийн ач холбогдолтой ч нөлөөллийн 

хэмжээ нь сулхан байсан. 

Брижмэн, Поллак, Бөртон [4] нар SAT шалгалтын оноогоор бакалаврын түвшинд сурах үеийн 

сурлагын амжилтыг таамаглах боломжийг судлахдаа 41 сургуулийг хамруулсан бөгөөд SAT 

шалгалтын дундаж оноогоор нь 4 бүлэгт хуваасан байна. Мөн оюутнуудыг сурлагын голч 

үнэлгээгээр нь 3.5-аас дээш, 2.5 –аас 3.5 хүртэл гэж 2 хуваасан. Дүнгийн дунджийг 2 дахь 

жилийн төгсгөлд, мөн 4 дэх жилийн төгсгөлд хэмжиж үзсэн. Ялгаатай түвшин бүрд оюутны 

эзлэх хувийг таамаглахдаа ахлах сургуулийн дүн, ахлах сургуулийн хөтөлбөрийн чанар (high 

school curriculum intensity) болон SAT шалгалтын оноо гэсэн 3 таамаглагч хэмжигдэхүүн 

ашигласан. Эдгээр 3 хүчин зүйл сурлагын амжилтад хүчтэйгээр нөлөөлсөн гэж үзэхгүй хэмээн 

дүгнэсэн. 

Хамгийн чухал судалгааны ажил бол Брижмэн, Бөртон, Силинь [5] нарын судалгаа байв. Тэд 2 

хэсгээс бүрдсэн томоохон хэмжээний дүнгийн мэдээллийг шинжилгээндээ ашигласан. Эхний 

өгөгдлөөр 1987-1991 оны хооронд GRE шалгалтын тохирцын судалгаанд хамрагдсан ахисан 

түвшний 128 тэнхимийн 3303 оюутныг судалгаандаа сонгосон. Ахисан түвшний сургууль нь 

биологи, хими, боловсрол судлал, англи хэл, туршилтын сэтгэл судлал, эмнэлзүйн сэтгэл судлал 
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зэрэг тэнхимтэй байв. Хоёрдахь өгөгдөл нь Бөртон, Ванг [2] нарын 2005 оны судалгааны 

өгөгдлөөс бүрдэж байв. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 онуудад ахисан түвшний сургуульд 

элссэн 1148 магистр болон докторын ангийн оюутнуудыг хамруулсан. Тэдгээр оюутнууд нь 

биологи, хими, боловсрол судлал, англи хэл, сэтгэл судлалын гэх 17 тэнхимийн оюутнууд байв. 

Ахисан түвшний сурлагын амжилт нь бакалаврын голч дүн болон GRE шалгалтын Verbal(аман 

тайлбар) , Quantitative Reasoning(тоон үндэслэл) шалгалтын оноо гэсэн 3 хүчин зүйлийг авч 

шинжилгээ хийсэн байна. Мөн GRE шалгалтын 3 дахь хэсэг болох Analytical Writing(аналитик 

бичгийн үнэлгээ) шалгалтын оноог судалгаандаа нэмж оруулан улам сайжруулах боломжтой 

гэж дүгнэсэн байдаг [5]. Энэ нь арга зүйн хувьд ач холбогдолтой судалгаа байсан. 

2018 онд Жонни Вулперхорст, Кристел Лүц, Ренскэ д Клейжин болон Жан Ван Тартвик [6] нар 

их сургуулийн сурлагын амжилтад ахлах сургуулийн дүнгийн таамаглах тохирц ямар байхыг 

судалсан. Тэд түүвэртээ Олон улсын бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөн 113 төгсөгч 

болон Голландын их сургуулийг төгссөн 314 төгсөгчдийг хамруулсан байна. Судалгаандаа 

эхний болон 4 дэх жилийн их сургуулийн сурлагын амжилтыг ахлах сургуулийн 3 хичээлийн 

дүнгээр таамаглахыг зорьсон байдаг. Мөн 4 дэх жилийн сурлагын голч дүн болон эхний жилийн 

сурлагын голч дүнгийн хамаарлыг тус тус судалсан байна. Ингэхдээ Т-тест шинжилгээ болон 

олон хүчин зүйлийн корреляцийн шинжилгээ хэрэглэсэн байна. Голландын их сургуулийн 

хувьд оюутны эхний жилийн болон төгсөлтийн голч дүнд ахлах сургуулийн голч дүнгээс 

илүүтэйгээр гол 3 хичээлийн дундаж дүн илүү хамааралтай байсан. Харин олон улсын 

бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгчдийн хувьд төгсөлтийн голч дүнд оюутны эхний 

жилийн голч дүн, ахлах сургуулийн голч дүн гэсэн 2 хүчин зүйл ихээхэн нөлөөтэй байсан. 

3. СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ 

3.1. Судалгааны онцлог 

Энэ судалгааны ажил нь монголын нөхцөлд таамаглах тохирц ямар байгааг судалж буй гэдгээрээ 

онцлог болно. 

3.2. Судалгааны зорилго 

МУИС, ХААИС элсэгчдийг бүртгэхдээ ЭЕШ-ын хамгийн өндөр оноотой 2 шалгалтын дүнгийн 

жигнэсэн дунджийг авч ЭЕШ-ын оноо болгон тооцож уг оноогоор нь жагсааж, элсүүлдэг. 

Энэ судалгааны зорилго нь ЭЕШ-ын оноог ашиглан тухайн суралцагч их сургуульд суралцах 

үеийн сурлагын амжилтыг тодорхойлж болох уу гэдэгт хариулт өгөх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, 

ЭЕШ-ын онооны ач холбогдлыг судлах юм. 

3.3. Судалгааны зорилт 

Их, дээд сургуулийн төгсөгч нарын голч дүнг ЭЕШ-ын оноотой харьцуулан үзэж, түүний 

хоорондын хамааралд статистик үнэлэлт ѳгч, ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг 

таамаглаж болохуйц математикийн хялбар загвар гарган авна. Энэхүү зорилтын хүрээнд дараах 

6 тохиолдолд тооцоолол хийнэ. 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС, 

ХААИС-ийн хувьд 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн хувьд 

- Төгсөчдийн голч дүн оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, МУИС- 

ийн хувьд улирал тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС-ийн 

хувьд тэнхим тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр 

- Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, МУИС, 

ХААИС-ийн хувьд төгссөн он бүрээр 
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4. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү cудалгааг МУИС-ийн Байгалийн Ухааны Салбарын 2017-2019 оны төгсөгчдийн дүнгийн 

мэдээлэл болон ХААИС-ийн 2016-2018 оны төгсөгчдийн дүнгийн мэдээлэлд тулгуурлан хийж 

гүйцэтгэв. Түүвэрт МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 төгсөгч, ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн 

сургуулийн 3015 төгсөгч тус тус хамрагдав. 

Шинжилгээ хийхдээ хувьсагч хоорондын хамаарлыг олж, хэлбэрийг тогтоох, энэхүү хамаарлыг 

үнэлэх, хамаарах буюу үр дүнгийн хувьсагчийн мэдэгдэхгүй утгыг үнэлэх замаар хийж 

гүйцэтгэв. 

Судалгаанд ЭЕШ-ын оноо болон гэрчилгээний оноог таамаглагч хувьсагч болгон авч хамаарах 

буюу үр дүнгийн хувьсагчаар төгсөгчдийн голч дүнг авч үзсэн. Тэгэхдээ хэд хэдэн янзаар үр 

дүнгийн хувьсагчийг өөрчилсөн бөгөөд хамаарлыг тогтоохдоо нийт төгсөгчдийн хувьд, мөн 

тэнхим бүрийн хувьд, улирал болгоны хувьд, бүрэлдэхүүн сургууль бүрийн хувьд, төгссөн оны 

хувьд тус тусад нь регрессийн анализ хийлээ. Энэхүү тооцоололд SPSS21, Excel 2013 

программыг ашигласан. 

5. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Судалгааг дараах загварын дагуу хийж гүйцэтгэв. 

Хүснэгт 1. Судалгааг хийж гүйцэтгэх загварууд 

Загвар Их Сургууль Хамаарах хувьсагч 
Үл хамаарах 

хувьсагч 
Түүвэр 

Загвар 1а МУИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 1б ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 1в ХААИС+МУИС Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3907 

Загвар 2 ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн 
Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 3 ХААИС Төгсөгчдийн голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо,  гэр-

чилгээний дундаж 
2259 

Загвар 4 МУИС 
1,2,3,4,5,6,7,8-р 

улирлын голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 5 МУИС Төгсөгчдийн голч дүн 
1,2-р улирлын голч 

дүн 
892 

Загвар 6 МУИС Төгсөгчдийн голч дүн 
ЭЕШ-ын оноо, 1,2 

улирлын голч  дүн 
892 

Загвар 7 МУИС тэнхим бүрээр Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 8 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 9 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн 

Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 10 
ХААИС 

сургууль бүрээр 
Төгсөгчдийн голч дүн 

ЭЕШ-ын оноо, 

Гэрчилгээний  

дундаж оноо 

2259 

Загвар 11а МУИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 892 

Загвар 11б ХААИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн ЭЕШ-ын оноо 3015 

Загвар 12 ХААИС он оноор Төгсөгчдийн голч дүн 
Гэрчилгээний 

дундаж оноо 
2259 

Загвар 13 
ХААИС он 

оноор 
Төгсөгчдийн голч дүн 

ЭЕШ-ын оноо, 

Гэрчилгээний 

дундаж оноо 

2259 

5.1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал 

Энэ судалгаанд дээр дурдсан 2 их сургуулийн бакалаврын сургалтыг 2017- 2019 (МУИС), 2016-
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2018 (ХААИС) онд тѳгссѳн нийт төгсөгчдийн голч дүн ба тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарлыг судлан, ЭЕШ-ын дүнгээр оюутны сургалтын амжилтыг таамаглаж, түүнд тохирсон 

регрессийн тэгшитгэл гаргаж авсан. Энд цаашид төгсөгч гэдгийг их, дээд сургуулийн төгсөгч 

гэж ойлгоно. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны ерөнхий  статистикийг бодож 

гаргахад: 

Хүснэгт 2. МУИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 

 N Дундаж Медиан Моод Стандарт х   азайлт Вариац Далайц Min Max 

Голч 892 2.7795 2.8000 2.80 0.46882 0.220 2.30 1.70 4.00 

ЭЕШ 892 610.3054 610.0000 610.00 57.77418 3337.855 392.50 407.50 800.00 

Хүснэгт 3. ХААИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 

 N Дундаж Медиан Моод Стандарт хазайлт Вариац Далайц Min Max 

Голч 3015 2.84 2.83 2.75 0.46 0.217 1.98 2.00 3.98 

ЭЕШ 3015 542.78 549.00 509.00 67.22 4518.933 493.00 236 729 

Хүснэгт 4. 2 их сургуулийн нийт төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний  

ЭЕШ-ын онооны ерөнхий статистик 
 N Дундаж Медиан Моод Стандарт хазайлт Вариац Далайц Min max 

Голч 3907 2.8290 2.81 3.00 0.46741 0.218 2.3 1.7 4 

ЭЕШ 3907 558.1974 567 509 71.07657 5051.879 564 236 800 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо 236-800 хооронд байсан бол төгсөх голч 

дүн 1.7- 4 хооронд байсан. 

2. Төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 558.1974 бол сургалтын амжилт нь 2.829 голчтой байна. 

3. 3907 түүврийн эрэмбэлэгдсэн тархалтын цувааг тэнцүү 2 хэсэгт хуваахад тархалтын цувааны 

50% -д харгалзах шинж тэмдгийн утга буюу медиан нь ЭЕШ-ын онооны хувьд 567 ба голч 

дүнгийн хувьд 2.81 байна. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд оролцсон нийт төгсөгчдийн 50 % нь 

567-аас доош ЭЕШ-ын оноотой, үлдсэн 50% нь 567-аас дээш ЭЕШ- ын оноотой болохыг 

харуулж байна. 

4. Төгсөгчдийн ЭЕШ-ын онооны хамгийн их давтагдсан нь 509 оноо байсан бол төгсөхөд 

үзүүлсэн голч дүнгийн хамгийн их давтагдсан нь 3.0 байв. Энэ нь ЭЕШ-ын 509 оноотой 

төгсөгч хамгийн олон байсныг илэрхийлж байгаа бөгөөд 3.0 голчтой төгссөн оюутан 

хамгийн их байсныг мөн илэрхийлж байна. 

5. ЭЕШ-ын оноо нь дунджаасаа 71.07 оноогоор хэлбэлзэж байгаа бол төгсөгчдийн голч дүн нь 

дунджаасаа 0.46 оноогоор хэлбэлзэнэ. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг тогтоож, ЭЕШ-ын 

дүнгээр төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах энгийн загварыг гаргав. Их сургууль бүрээр болон 

тэднийг хамтатган тооцоолов. 

Хүснэгт 5. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноон 

 хоорондын хамаарал(МУИС) 

Загвар 1а 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

892 0.363 0.132 0.000 Y=0.98+0.003x 0.000 0.000 
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Хүснэгт 6. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны  

хоорондын хамаарал(ХААИС) 

Загвар 1б 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 
тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

3015 0.242 0.059 0.000 Y=1.931+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 7. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны  

хоорондын хамаарал (ХААИС+МУИС) 

Загвар 1в 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн 
тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

3907 0.221 0.049 0.000 Y=2.017+0.001x 0.000 0.000 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. ЭЕШ-ын оноо болон төгсөгчдийн голч дүнгийн хоорондын корреляци хамаарал харгалзан 

0.363, 0.242, 0.221 байгаа нь сул бөгөөд эерэг хамаарлыг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч 

тус бүртээ 𝑝 = 0.000 < 0.05 байгаа нь хоорондын хамаарлыг судлахад ач холбогдолтой болох 

нь харагдана. 

2. Загвар 1а-ийн хувьд 𝑅2 = 0.132 гэж гарсан нь төгсөгчдийн голч дүнгийн 13.2% нь ЭЕШ-ын 

оноогоор тайлбарлагдана гэсэн үг юм. Жишээ дурдвал 3.5 гэсэн голчтой төгсөгчийн 

дүнгийн 13.2% буюу 0.46 оноо нь ЭЕШ-ын хувь нэмэр гэж тайлбарлаж болно. Нөгөө 2 

тохиолдлыг ч гэсэн ийм байдлаар тайлбарлаж болно. 

3. Вариацийн шинжилгээгээр төгсөгчдийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноогоор таамаглаж буй 

регрессийн тэгшитгэл бүр нь статистикийн ач холбогдолтой байна. 

4. Загвар 1а, Загвар 1б, Загвар 1в-ийн 𝑏0, 𝑏1 коэффициентууд нөлөөтэй байна. 

5. Загвар 1в-ийн хувьд элсэлтийн шалгалтын оноог 10-аар нэмэгдүүлэхэд голч дүн 0.01- аар 

нэмэгдэнэ гэж таамаглаж болно. Мѳн тухайн элсэгчийн ЭЕШ-ын оноогоор голч дүнг таамаглах 

боломж олгоно. Энэ загварын дагуу жишээ нь ЭЕШ-ын 600 оноотой элсэгчийн их 

сургуулийн голч дүн 2.617 байна гэж таамаглаж болно. 

5.2. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарал, ХААИС-ийн хувьд 

Энэ шинжилгээнд ХААИС-ийн 2259 төгсөгч оюутныг хамруулав. Тэгэхэд дараах үр           дүн гарав. 

Хүснэгт 8. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын х амаарал (ХААИС) 
 

Загвар 2 

𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2259 0.426 0.182 0.000 Y=0.133+0.031x 0.276 0.000 

Хүснэгт 9. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний оноо, ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарал(ХААИС) 

Загвар 3. x-ГДО, z-ЭЕШ 

𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

2259 0.452 0.204 0.000 Y=-0.141+0.028x+0.001z 0.261 0.000 0.000 0.378 0.156 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын хамаарал 0.426 

гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамааралтайг харуулж байгаа ч түүнийг судлах статистикийн 

хувьд чухал юм. Мөн төгсөгчдийн голч болон гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал 0.452 гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамаарлыг харуулж байгаад бөгөөд 
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статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

2. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 18.2%-ийг гэрчилгээний дундаж оноогоор тайлбарлаж 

болохоор байгаа бол 20.4%-ийг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо гэсэн хүчин 

зүйлээр тайлбарлаж болж байна. 

3. Beta утгуудаас харахад гэрчилгээний дундаж оноо нь нөлөөллийн 37.8%-ийг эзэлж байгаа 

бол ЭЕШ-ын оноо 15.6%-ийг эзэлж байна. Эндээс харахад төгсөгчдийн голч дүнд 

гэрчилгээний дундаж оноо нь ЭЕШ-ын онооноос илүүтэйгээр нөлөөлж байна. 

4. Загвар 2, Загвар 3-ын хувьд 𝑏0 коэффициентууд нь нөлөөтэй бус, бусад нь нөлөөтэй буюу 

ач холбогдолтой гарсан. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн голч дүнд гэрчилгээний дундаж оноо, 

ЭЕШ-ын оноо зэрэг нь холбоотой бөгөөд түүнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө гэдгийг 

харж болно. 

5. Загвар 2, Загвар 3-ын хувьд регрессийн тэгшитгэлүүд нь статистикийн ач холбогдолтой 

буюу загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн 

шинжилгээгээр тогтоосон. 

5.3. Төгсөчдийн голч дүн оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, 

улирал тус бүрээр 

Төгсөгчдийн улирал бүрийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноотой харьцуулж, хоорондын хамаарлыг 

улирал бүрээр нь тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн 

ЭЕШ-ын оноогоор тэдний их сургуулийн улирал бүрийн голч дүнг таамагласан. 

Хүснэгт 10. Төгсөчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

улирал тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 4 

Ул ир ал 𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

1 892 0.302 0.091 0.000 Y=0.297+0.004x 0.199 0.000 

2 892 0.309 0.095 0.000 Y=0.531+0.004x 0.021 0.000 

3 892 0.318 0.101 0.000 Y=-0.044+0.004x 0.861 0.000 

4 892 0.305 0.093 0.000 Y=0.213+0.004x 0.397 0.000 

5 892 0.224 0.050 0.000 Y=0.904+0.003x 0.001 0.000 

6 892 0.211 0.045 0.000 Y=1.318+0.003x 0.000 0.000 

7 892 0.193 0.037 0.000 Y=1.407+0.002x 0.000 0.000 

8 892 0.220 0.048 0.000 Y=1.232+0.003x 0.000 0.000 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. 1, 2, 3, 4 – р улирлын голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарал сул байхад 5, 6, 7, 8 улирлын 

голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хооронд хамаарал маш бага байна. 

2. Регрессийн шинжилгээнээс нийтлэг байгаа үзүүлэлтүүд нь тэгшитгэл бүр таамаглалыг 

итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон гэдгийг вариацийн шинжилгээ харуулж буй бөгөөд 𝐹 
болон 𝑃 утгууд статистикийн ач холбогдолтой байна. 

3. Улирал бүрийн голч дүнг ЭЕШ-ын оноогоор таамагласан регрессийн тэгшитгэл тус бүрийн 

ихэнх коэффициентууд нөлөөтэй хэдий ч 1, 3, 4-р улирлын голч дүн болон ЭЕШ- ын оноо 

хооронд бодсон регрессийн тэгшитгэлийн 𝑏0 коэффициентууд нь нөлөөтэй биш гарсан. 

4. Улирал тус бүрийн голч дүнд ЭЕШ-ын оноо маш бага хувьтайгаар нөлөө үзүүлж байна 

гэдгийг детерминацийн коэффициентууд илтгэж байна. 

5. 1, 2, 3-р улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол түүнээс цааших 

улиралд буурах хандлагатай болсон байна. 

Одоо төгсөгчдийн голч дүнд тэдний эхний жилийн голч дүн хэрхэн нөлөөтэй болохыг шалгаж 

үзье. Эхний жилийн голч дүн гэдэгт 1 болон 2-р улирлын голч дүнг хамааруулна. Мөн 1, 2-р 

улирлын голч дүн, ЭЕШ-ын оноо гэсэн 3 хүчин зүйлээр төгсөгчдийн голч дүнг таамаглав. 
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Хүснэгт 11. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний 1, 2-р улирлын голч дүнгийн   

хоорондын хамаарал (МУИС) 

Загвар 5. x- 1-р улирлын голч, z- 2-р улирлын голч 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

892 0.697 0.486 0.000 Y=1.317+0.261x+0.299z 0.000 0.000 0.000 0.377 0.428 

Хүснэгт 12. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний 1,2-р улирлын голч, ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарал (МУИС) 

Загвар 6. x-1-р улирлын голч, z-2-р улирлын голч, к-ЭЕШ 

𝑁 𝑅 R2 ANOVA Регрессийн  

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x Z k 

892 0.709 0.502 0.000 
Y=0.741+0.242x 

+0.279z+0.001k 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.400 0.136 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн голч дүн хоорондын хамаарал 0.697 

гарсан нь эерэг бөгөөд хүчтэй хамааралтайг харуулж байгаа бол төгсөгчдийн голч болон 

тэдний эхний жилийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал 0.709 гарсан нь мөн адил 

эерэг бөгөөд хүчтэй хамаарлыг харуулж байна. Эдгээрийг судлах нь статистикийн хувьд ач 

холбогдолтой юм. 

2. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 48.6%-ийг эхний жилийн голч дүнгээр тайлбарлаж болохоор 

байгаа бол 50.2%-ийг эхний жилийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо гэсэн хүчин зүйлүүдээр 

тайлбарлаж болж байна. 

3. Beta утгуудаас харахад Загвар 5-ийн хувьд 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 37.7%- ийг 

эзэлж байгаа бол 2-р улирлын голч дүн 42.8%-ийг эзэлж байна. Эндээс харахад 1 ба 2-р 

улирлын голч дүнгийн нөлөөлөл ойролцоо байгааг харж болно 

Харин Загвар 6-ийн хувьд 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 35%-ийг эзэлж байгаа бол 

2-р улирлын голч дүн 40%-ийг, ЭЕШ-ын оноо 13.6 хувийг эзэлж байна. Үүнээс харахад 

ЭЕШ-ын онооны нөлөө эхний жилийн голч дүнгийн нөлөөллөөс харьцангуй бага байна. 

4. Загвар 5, Загвар 6-ын хувьд бүх коэффициентууд нь нөлөөтэй буюу ач холбогдолтой гарсан. 

5. Загвар 5, Загвар 6-ын хувьд регрессийн тэгшитгэлүүд нь статистикийн ач холбогдолтой 

буюу загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн 

шинжилгээгээр тогтоосон. 

 

5.4. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, 

тэнхим тус бүрээр 

МУИС-ийн нийт 6 тэнхимийн 892 төгсөгч бүрийг тэнхимээр нь хувааж авч үзвэл: 

1. Биологийн тэнхим(277 төгсөгч) 

2. Газарзүйн тэнхим(267 төгсөгч) 

3. Геологи, геофизикийн тэнхим(103төгсөгч) 

4. Математикийн тэнхим(58төгсөгч) 

5. Физикийн тэнхим(84 төгсөгч) 

6. Химийн тэнхим(103 төгсөгч) 

байх бөгөөд төгсөгчдийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг тэнхим тус бүрээр нь 

тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. Өөрөөр хэлбэл, төгсөгчдийн голч дүнг тэдний  

ЭЕШ-ын оноогоор таамаглахдаа тэнхим тус бүрийн хувьд тооцов. 
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Хүснэгт 13. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал,  

тэнхим тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 7 

Тэнхим 𝑁 𝑅 R2 ANOVA 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

Биологи 277 0.405 0.164 0.000 Y=0.741+0.003x 0.008 0.000 

Газарзүй 267 0.492 0.242 0.000 Y=1.096+0.003x 0.000 0.000 

Геологи, 

геофизик 
103 0.435 0.189 0.000 Y=0.461+0.004x 0.309 0.000 

Математик 58 0.633 0.401 0.000 Y=-0.511+0.005x 0.338 0.000 

Физик 84 0.302 0.091 0.005 Y=1.347+0.002x 0.009 0.005 

Хими 103 0.278 0.077 0.004 Y=0.879+0.002x 0.091 0.004 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Математикийн тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарал бусад тэнхимээс хамгийн өндөр байгаа бөгөөд R=0.633 байгаа нь эерэг, дунд 

зэргийн шугаман хамаарлыг илэрхийлж байна. Харин R square буюу детерминацийн 

коэффициент нь 0.401 байгаа нь төгсөгчдийн голч дүнгийн өөрчлөлтийн 40 гаруй хувь нь 

ЭЕШ-ын онооноос шалтгаалахыг илтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын 

оноо 40,1 хувиар нөлөөлж байна гэсэн үг юм. 

2. Математикийн тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноо сурлагын амжилтад ихээхэн 

нөлөөтэй болох нь харагдаж байна. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа ихэнх 

хүүхдүүд математикийн хичээлийг голчлон үзэж, түүнд бэлддэгтэй холбож ойлгоно. 

3. Тэнхим бүрийн хувьд регрессийн шинжилгээнээс нийтлэг байгаа үзүүлэлт нь тэгшитгэл бүр 

таамаглалыг илэрхийлж чадахуйц сайн тэгшитгэл болсон гэдгийг вариацийн шинжилгээ 

харуулав. Өөрөөр хэлбэл 𝐹 болон 𝑃 утгууд бүгд статистикийн ач холбогдолтой болох нь 

тогтоогдсон. Мөн 6 тэнхимийн хувьд тооцоолсон регрессийн тэгшитгэлүүдийн 

коэффициент бүр нөлөөтэй байсан бөгөөд геологи геофизик, математик гэсэн 2 тэнхимийн 

төгсөгчдийн амжилтыг таамаглах тэгшитгэлийн 𝑏0 коэффициент нь нөлөөтэй биш гарсан 

байна. 

4. Нийт тэнхимийн хувьд төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноо болон голч дүнгийн хамаарал дунджаар 

R=0.42 гарсан нь эерэг бөгөөд сул хамааралтай. Харин детерминацийн коэффициентуудын 

дундаж нь R2= 0.19 байна. 

5. Химийн тэнхим хувьд корреляци хамаарал нь бага байна. Үүний нэг шалтгаан нь химийн 

хичээлийг дунд сургуулийн төгсөгч нар голлон судлах нь бага бөгөөд ЭЕШ-нд химийн 

хичээлээр бэлдсэн сурагчид Анагаах ухааны чиглэлийн их сургуулиудад элсэн орох 

магадлал өндөр байдаг. 

5.5. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж онооны 

хоорондын хамаарал, салбар сургууль тус бүрээр 

Энэ шинжилгээнд ХААИС-ийн 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн төгсөгчдийг хамруулав. Төгсөгчдийн 

голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын хамаарал, төгсөгчдийн голч дүн 

болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг шинжлэхдээ тус 

тус 2259 түүвэр ашиглалаа. Мөн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын 

хамаарлыг шинжлэхдээ 3015 түүврийг тус тус авч ашиглав. 

Хүснэгт 14. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал, 

бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр (ХААИС) 

Загвар 8 

Сургуулиуд 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

АЭС 979 0.170 0.029 0.000 Y=2.247+0.001x 0.000 0.000 

ИТС 486 0.225 0.050 0.000 Y=1.573+0.002x 0.000 0.000 
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МААБС 549 0.358 0.128 0.000 Y=1.491+0.003x 0.000 0.000 

МЭС 315 0.381 0.145 0.000 Y=1.161+0.03x 0.000 0.000 

ЭЗБС 686 0.273 0.075 0.000 Y=1.891+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 15. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын 

хамаарал, бүрэлдэхүүн cургууль тус бүрээр (ХААИС) 
 

Загвар 9: 

Сургуулиуд  
𝑁 

 
𝑅 

 

𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

АЭС 952 0.362 0.131 0.000 Y=0.487+0.028x 0.016 0.000 

ИТС 56 0.412 0.170 0.002 Y=-0.371+0.036x 0.693 0.002 

МААБС 549 0.447 0.200 0.000 Y=0.104+0.032x 0.664 0.000 

МЭС 315 0.437 0.191 0.000 Y=0.298+0.027x 0.274 0.000 

ЭЗБС 387 0.483 0.233 0.000 Y=-0.325+0.037x 0.293 0.000 

Хүснэгт 16. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо,ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал, бүрэлдэхүүн сургууль тус бүрээр (ХААИС) 
 

Загвар 10. x-ГДО, z-ЭЕШ 

Сургуу-

лиуд 
𝑁 𝑅 𝑅2 

ANOV A 
Регрессийн тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

АЭС 952 0.380 0.145 0.000 Y=0.184+0.026x+0.001z 0.391 0.000 0.000 0.340 0.118 

ИТС 56 0.416 0.173 0.007 Y=-0.545+0.034x+0.001z 0.595 0.005 0.656 0.392 0..59 

МАА 

БС 
549 0.50 0.254 0.000 Y=-0.389+0.027x+0.002z 0.111 0.000 0.000 0.373 0.245 

МЭС 315 0.514 0.265 0.000 Y=- 0.378+0.022x+0.002z 0.188 0.000 0.000 0.359 0.283 

ЭЗБС 387 0.500 0.250 0.000 Y=-0.649+0.033x+0.001z 0.046 0.000 0.003 0.432 0.142 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарлыг харвал МЭС- ийн 

хувьд хамгийн өндөр буюу 0.381 байх бол төгсөгчдийн голч болон тэдний гэрчилгээний 

дундаж оноо хоорондын хамаарал ЭЗБС-ийн сургууль хамгийн өндөр буюу 0.483 гарсан нь 

эерэг, сул хамаарлыг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч эдгээрийг судлах нь статистикийн хувьд 

ач холбогдолтой юм. Харин төгсөгчдийн голч оноо болон тэдний ЭЕШ-ын оноо, 

гэрчилгээний онооны хоорондын хамаарал МЭС-ийн хувьд хамгийн өндөр байгаа нь 

харагдаж байна. Хамгийн бага хамаарал нь АЭС-ийн хувьд тооцогдсон байна. 

2. ЭЗБС-ийн хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон гэрчилгээний дундаж дүн хоорондын 

хамаарал хамгийн өндөр буюу 0.483 байна. Төгсөгчдийн голч дүнгийн 23.3% нь 

гэрчилгээний дүнгээр тайлбарлагдана гэсэн үг. 

3. Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнээс харахад төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ- ын 

оноог бодвол гэрчилгээний дундаж оноо нь илүү нөлөөлдөг байхаар харагдаж байна. 

4. 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд буюу Загвар 10-д тооцоолсон шинжилгээнээс харахад 

төгсөгчдийн голч дүнд тэдний гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын онооны хамаарал эерэг 

бөгөөд хамааралтай гэж гарсан нь харагдлаа. Хамаарал нь 0.318-0.514 хооронд байсан нь 

гэрчилгээний дундаж оноо болон ЭЕШ-ын оноо төгсөгчдийн сурлагын амжилтад ихээхэн 

нөлөөтэй нь тогтоогдлоо. 

5. Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнээс хамгийн өндөр хамаарлыг үзүүлсэн МЭС-

ийн хувьд гэрчилгээний дундаж онооны нөлөөлөл 35.9%, ЭЕШ-ын онооны нөлөөлөл 28.3% 

байна. 

6. Загвар 8-ийн хувьд , сургууль бүрийн регрессийн тэгшитгэлийн бүх коэффициент нь 
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нөлөөтэй буюу ач холбогдолтой гарсан. Загвар 9 ба 10-ийн зарим сургуулийн хувьд 𝑏0 
коэффициент нөлөөтэй бус гэж гарсан ч бусад бүх коэффициент нөлөөтэй гэж гарсан. 

7. Дээрх загварын хувьд регрессийн тэгшитгэл нь статистикийн ач холбогдолтой буюу 

загварыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон байна гэдгийг вариацийн шинжилгээгээр 

тогтоосон. 

5.6. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны хоорондын хамаарал, 

төгссөн он бүрээр 

МУИС болон ХААИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн, ЭЕШ-ын оноо, гэрчилгээний дундаж оноо 

хоорондын хамаарлыг төгссөн он тус бүрээр нь тогтоож, регрессийн тэгшитгэлтийг гарган авсан. 

Хүснэгт 17. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

он тус бүрээр (МУИС) 

Загвар 11а: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2017 364 0.307 0.094 0.000 Y=1.092+0.003x 0.000 0.000 

2018 382 0.382 0.146 0.000 Y=1.014+0.003x 0.000 0.000 

2019 146 0.420 0.176 0.000 Y=0.735+0.003x 0.050 0.000 

Хүснэгт 18. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал,  

он тус б үрээр (ХААИС) 

Загвар 11б: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 

𝑃 𝑃 𝑃 

2016 1252 0.204 0.042 0.000 Y=2.078+0.001x 0.000 0.000 

2017 1097 0.263 0.069 0.000 Y=1.811+0.002x 0.000 0.000 

2018 666 0.278 0.078 0.000 Y=1.848+0.002x 0.000 0.000 

Хүснэгт 19. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо хоорондын 

хамаарал, он тус бүрээр (ХААИС) 

Загвар 12: 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 ANOVA Регрессийн 

тэгшитгэл 

𝑏0 𝑏1 
𝑃 𝑃 𝑃 

2016 742 0.352 0.124 0.000 Y=0.503+0.027x 0.029 0.000 

2017 853 0.453 0.206 0.000 Y=0.107+0.031x 0.567 0.000 

2018 664 0.470 0.221 0.000 Y=-0.220+0.035x 0.334 0.000 

Хүснэгт 20. Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний гэрчилгээний дундаж оноо,ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын хамаарал, он тус бүрээр (ХААИС) 
Загвар 13. x-ГДО, z-ЭЕШ 

Он 𝑁 𝑅 𝑅2 
ANOVA 

Регрессийн тэгшитгэл 
𝑏0 𝑏1 𝑏2 beta 

𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 x z 

2016 742 0.391 0.153 0.000 Y=0.44+0.025x+0.001z 0.857 0.000 0.000 0.322 0.173 

2017 853 0.480 0.231 0.000 Y=-0.172+0.028x+0.001z 0.368 0.000 0.000 0.397 0.168 

2018 664 0.481 0.232 0.000 Y=-0.350+0.032x+0.001z 0.130 0.000 0.003 0.426 0.112 

Үр дүнгийн тайлбар: 

1. Он тус бүрийн хамаарлыг харахад төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын оноо хоорондын 

хамаарал нь нь эерэг, сул хамаарлыг илэрхийлж байна. 

2. Он бүрийн хувьд төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын онооноос илүүтэйгээр гэрчилгээний 

дундаж онооны нөлөөлөл арай илүү байна. 

3. 2 их сургуулийн мэдээллээс харахад дараалсан 3 жилийн хувьд эдгээр хамаарал буюу 

корреляцийн коэффицинтууд нь өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, ЭЕШ-ын оноогоор 

төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах боломж өмнөх оныхоос илүү нэмэгдэж байна гэж үзнэ. 
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6. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Төгсөгчдийн эхний 4 улирлын голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарал сул байхад сүүлийн 4 

улирлын голч дүнтэй ЭЕШ-ын оноо ойролцоогоор 2 дахин сул хамааралтай болж байсан. Эхний 

3 улирлын хувьд корреляцийн кэоффициент өсөж байсан бол түүнээс цааших улиралд буурах 

хандлагатай байна. Үүний шалтгааныг тогтоох шаардлагатай байгаа бөгөөд хамаарал 

тогтвортой, эсвэл өссөн байх нь ЭЕШ-ын ач холбогдлыг нэмэгдүүлдэг. 

Дараалсан 3 жилийн мэдээллээс харахад корреляцийн хамаарал өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, 

ЭЕШ-ын оноогоор төгсөгчдийн голч дүнг таамаглах боломж он өгсөх тусам илүү сайжирч 

байгаа зүй тогтол ажиглагдаж байна. Ийм учраас өгөгдлийг жил болгон цуглуулж, өгөгдлийн 

анализыг хийж, энгийн математик загвар гарган авч, түүнийгээ байнга сайжруулж байх 

шаардлагатай байна. 

Ѳнѳѳгийн байдлаар их сургуульд элсэх цорын ганц шалгуур болох ЭЕШ-ын оноо цаашдын 

сургалтын амжилтад ийм бага хувьтайгаар нөлөөлж байгаа нь тухайн шалгалтын тохирц 

болон найдвартай байдлыг шалган үзэж, сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. Үүнээс 

гадна их сургуулийн сурлагын амжилтад илүү нөлөөтэй байгаа ахлах сургуулийн сурлагын 

амжилтыг элсэлтийн шалгуурт нэмж тооцох нь зүйтэй юм. 

7. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны ажлаараа элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор их сургуулийн сурлагын 

амжилтыг хэрхэн таамаглаж болох талаар үзэж судаллаа. 

Регрессийн шинжилгээнээс харвал тохиолдол тус бүрийн хувьд гаргаж авсан регрессийн 

тэгшитгэл нь тохиолдол бүртээ таамаглалыг итгэлтэй илэрхийлж чадахуйц болсон гэдгийг 

вариацийн шинжилгээ харуулах бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой байна. 

6 тохиолдлын шинжилгээний хувьд төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын оноо 

хоорондын корреляц хамаарал нь шууд боловч сул хамаарч байгааг харуулж байлаа. ЭЕШ-ын 

оноог нэмэгдүүлэхэд төгсөгчдийн голч дүн тодорхой хэмжээгээр(харьцангуй бага) нэмэгдэхийг 

илтгэж байна. Хоорондын хамаарал сул боловч түүнийг судлах нь ач холбогдолтой гэдгийг 

бусад орны судлаачдын судалгаа харуулж байна. Үүнийг судлагдсан байдал хэсгээс харж болно. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон ЭЕШ-ын онооны хамаарлаас илүүтэйгээр төгсөгчдийн голч дүн 

болон гэрчилгээний дундаж онооны хамаарал өндөр байсан нь харагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 

төгсөгчдийн голч дүнд гэрчилгээний дундаж дүн илүү хувьтайгаар нөлөөлж байна гэсэн үг. 

Үүнээс гадна төгсөгчдийн голч дүнг гэрчилгээний дундаж оноо, ЭЕШ-ын оноо, эхний жилийн 

голч дүнгээс хамааруулсан загвар нь бусад загвартай харьцуулахад илүү сайн хамааралтай 

байлаа. Их сургуулийн төгсөгчдийн сурлагын амжилтыг сайжруулахын тулд энэ 3 дүнг өндөр 

байлгах шаардлагатай байна. Тухайлбал ахлах сургуулийн гэрчилгээний дундаж оноог өндөр 

байлгах нь их сургуулийн сурлагын амжилтыг өндөр байлгахад нөлөөтэй гэж дүгнэж болно. 

Төгсөгчдийн голч дүнгийн 10 гаруй хувь нь л ЭЕШ-ын оноогоор тайлбарлагдаж байна. Өөрөөр 

хэлбэл, төгсөгчдийн голч дүнд ЭЕШ-ын оноо 10 гаруй хувьтайгаар нөлөөлж байна гэж дүгнэж 

болно. 

Регрессийн коэффициент буюу шугамын налалт нь тэгшитгэл бүрийн хувьд 0.003-д ойрхон 

байна. Энэ нь элсэлтийн шалгалтын оноог 10-аар нэмэгдүүлэхэд голч дүн 0.03-аар нэмэгдэнэ 

гэж таамаглаж болохыг хэлнэ. 

Хамаарлыг тогтоох явцад МУИС-ийн төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний ЭЕШ-ын онооны 

хоорондын хамаарлыг тэнхим тус бүрээр авч үзэхэд математикийн тэнхимийн хувьд хоорондын 

хамаарал бусад тэнхимээс өндөр байсан бөгөөд төгсөгчдийн сурлагын амжилтад ЭЕШ-ын оноо 

40.1% - иар нөлөөлж байв. Өөрөөр хэлбэл төгсөгчдийн сурлагын амжилтын 40.1% нь ЭЕШ-ын 

оноогоор тайлбарлагдана гэсэн үг. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч байгаа ихэнх хүүхэд 

математикийн хичээлийг голчлон үзэж, түүнд бэлддэгтэй холбон ойлгож байна. 

Төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн голч дүн хоорондын хамаарал эерэг бөгөөд 

хүчтэй хамааралтайг харуулж байгаа бол төгсөгчдийн голч дүн болон тэдний эхний жилийн 
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голч дүн, ЭЕШ-ын оноо хоорондын хамаарал мөн адил эерэг бөгөөд хүчтэй хамаарлыг харуулж 

байлаа. Тиймээс эхний жилийн голч дүн төгсөгчдийн голч дүнд ихээхэн нөлөөтэй нь харагдлаа. 

Эхний жилийн голч дүн буюу 1 ба 2-р улирлын голч дүнгийн нөлөөлөл ойролцоо байгааг харж 

болно. 

Харин 1-р улирлын голч дүн нь нөлөөллийн 35%-ийг эзэлж байгаа бол 2-р улирлын голч дүн 40%-

ийг, ЭЕШ-ын оноо 13.6% - ийг эзэлж байна. Үүнээс харахад ЭЕШ-ын онооны нөлөө эхний 

жилийн голч дүнгийн нөлөөллөөс харьцангуй бага байна. 

Регрессийн итгэлтэй тэгшитгэл гарган, таамаглалын загварыг тодорхойлсон ч ЭЕШ-ын оноо 

төгсөгчдийн их сургуулийн сургалтын амжилтад бага хувьтайгаар нөлөөлж байгаа нь харагдлаа. 

Шинжилгээ бүрийн хувьд детерминацийн коэффициент нь 10 гаруй л хувьтай байсан нь энэ 

бүхнийг илэрхийлж байна. 

Энэхүү судалгааг төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудын хувьд харьцуулсан судалгаагаар 

өргөтгөж болно. Мөн бусад хүчин зүйлийг нэмж загварчилж болно. Өөрөөр хэлбэл оюутны 

ЭЕШ-ын хамгийн өндөр оноотой 2 шалгалтын дүн, амьдрах орчин болон сургуулийн орчин, 

тэтгэлэг, нийгэм эдийн засгийн байдал гэх мэт бусад үзүүлэлттэй хамааруулан судалж, 

загварчлах боломжтой. 
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Хураангуй: Шалгалтын даалгаврын найдвар, тохирц болон шалгалтын үр дүнг тайлбарлах талаарх 

мэдлэг нь боловсрол судлаачид төдийгүй шийдвэр гаргагчдын хувьд чухал асуудал бөгөөд манай орны 

судлаач, багш, оюутан, боловсролын талаар шийдвэр гаргагчдын хувьд энэ чиглэлийн мэдлэг чухал 

хэрэгтэй байгаа. Ийм зорилгоор ашигладаг загварууд дотроос бид Рашийн загварыг сонгон авч судаллаа. 

Рашийн загвар нь дикотом төдийгүй бүх хэлбэрийн даалгаварт ашиглагддаг, сурагчдын чадвар болон 

даалгаврын хүндрэлийг нэг хэмжүүр буюу континуум дээр нэгтгэн харуулдгаараа онцлог давуу талтай. 

Энэ судалгаагаар бид дикотом Рашийн загвар ашиглан 2018-2019 оны хаврын улиралд МУИС-ийн Ерөнхий 

суурь хөтөлбөрийн Математикийн хичээл сонгон судалсан оюутнуудын мэдлэг чадварыг тодорхойлж 

даалгаврын хүндрэлийг тогтоон тэдгээрийг нэг хэмжүүрт байрлуулах боломжийг судалсан. Мөн 

даалгавруудын тохирцын талаар судлан холбогдох дүгнэлтийг гаргалаа.  

Түлхүүр үг: даалгаврын тохирц, даалгаврын хүндрэл, Рашийн загвар 

1. УДИРТГАЛ  

Аливаа үнэлгээ, шалгалтын үед үүсдэг хамгийн чухал асуудал бол сурагчийн чадвар болон 

даалгаврын хүндрэлийг зөв тооцоолох эдгээрт үндэслэн зөв дүгнэлт гаргах юм. Тухайн 

сурагчийн зөв хариулсан даалгаврын нийт даалгаварт эзлэх хувь нь тухайн сурагчийн талаар 

анхан шатны бөгөөд энгийн мэдээллийг судлаач, багш нарт өгдөг. Энэ хувь өндөр байх нь 

тухайн сурагч илүү чадварлаг,  эсрэгээр бага бол чадвар сул гэх үзэл түгээмэл байдаг. Гэсэн 

хэдий ч үүнд дутагдалтай тал бий. Үүний нэг онцлох дутагдал нь шалгалтын оноогоор 

сурагчдын чадварыг үнэлдэг явдал юм. Ихэнх тохиолдолд сурагч авах ёстой онооны 90 хувийг 

авсан бол өндөр чадвар эзэмшсэн гэж үздэг. Врайт болон Мастерс [1] нарын судалснаар дээрх 

таамаглал нь бодит байдлаасаа зөрөөтэй байдаг. 90 хувийн гүйцэтгэлтэй сурагч нь түүнээс ч 

илүү мэдлэгтэй байх боломжтой. Тухайн сурагч бичиглэлийн алдаа гаргаж авах байсан 

онооноосоо бага оноо авсан байж болох бѳгѳѳд энэ нь тэр сурагч бага чадвартай гэсэн үг биш 

юм. Мэдээж тэг оноо авсан сурагч бүрийг бичиглэлийн алдаа гаргасан гэж үзэхгүй, шалгалт нь 

хүндрэлтэй хэцүү байсан гэж үзэж болно. Энэ тухай болон шалгалт, даалгавар, сурагчийн 

чадвартай холбоотой олон төрлийн судалгааг Тестийн сонгодог онол (Classical Test 

Theory) болон Даалгаврын хариултын  онолоор (Item Response Theory) судалдаг. Тестийн 

сонгодог онол нь ихэвчлэн анхны оноо (raw score) болон даалгаврын найдвартай байдал гэх мэт 

тестийн оноотой холбоотой хүчин зүйлд түшиглэдэг бол Даалгаврын хариултын онол нь 

даалгаврын хүндрэл гэх мэт даалгавартай холбоотой хүчин зүйлд тулгуурладаг. Нэг хэмжээст, 

нэг параметрт даалгаврын хариултын онол Рашийн гэж нэрлэгддэг загвар юм.  

Даалгаврын хариултын онол нь тесттэй холбоотой хэмжигдэхүүнүүдийг судлахад илүү давуу 

талтай байдаг бөгөөд тестийн даалгаврын илэрхий хариултаас хамаарч сурагчдын илэрхий бус 

чадварыг харуулж өгдөг учраас нуугдмал чанарын онол ч гэж нэрлэгддэг.  

Нэг хэмжээст даалгаврын хариултын онолын гурван загвар хөгжиж байна. Эдгээр нь сурагчдын 

чадварыг хэмжихэд ашиглагддаг параметрийн тоогоороо: нэг параметрт, хоёр параметр, гурван 

параметр загвар гэж нэрлэгддэг. Даалгаврын хүндрэл гэсэн параметр ашигладаг нэг параметрт 

загварыг Рашийн загвар гэж нэрлэдэг. Энэ судалгаанд бид Рашийн загвар ашиглан МУИС-ийн 

Математик 1А хичээлийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын шалгалтын 

даалгаварт анализ хийлээ. Бид  оюутны чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг Рашийн гэж 

нэрлэгдэх нийтлэг хэмжүүрт оруулан түүн дээр үндэслэн даалгавар хүндрэл болон 
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шалгуулагчийн чадварыг үнэлж түүндээ үндэслэн үлдцийн дундаж квадрат, стандартчилагдсан 

утгуудыг тооцоолон түүндээ үндэслэн даалгавар, тест, шалгуулагчийн талаарх холбогдох 

дүгнэлтүүдийг хийлээ.  

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Энэ судалгаагаар бид оюутнуудаас авсан шалгалтын найдвартай байдал болон даалгавруудын 

тохирцыг Тестийн сонгодог онол болон Рашийн загвар ашиглан судлах зорилготой. Эдгээр 

аргуудын талаар товч танилцуулъя.  

Тестийн уламжлалт онол (Classical Test Theory) нь шалгалттай холбоотой анализ хийдэг 

хамгийн хялбар бөгөөд түгээмэл хэрэглэгддэг анализ юм. Уламжлалт онолд шалгалт болон 

даалгаварт анализ хийхдээ тухайн шалгалтын найдвартай байдлын коэффициент (reliability 

coefficient) болон даалгаврын ялгах чадварын индекс (item discrimination index) гэдэг гол хоёр 

үзүүлэлтийг ашигладаг. Тестийн сонгодог онолын талаар маш олон судалгаанууд байдаг бөгөөд 

энд бид голчлон хэрэглэгддэг зарим шалгуурыг ашиглана.  

Шалгалтад n шалгуулагч Xn оноо авсан гэвэл энэ оноог Xn=Tn+En, Тn нь шалгуулагчийн жинхэнэ 

оноо (true score), Еn нь алдаа (error) хэлбэртэй байдаг гэж үздэг.  Бид X=(X1, … , Xn), T=(T1, … , 

Tn), E=(E1, … , En) гэж авч жинхэнэ оноо болон шалгалтын онооны вариансуудын харьцааг 

найдвартай байдлын коэффициент гэж нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл, найдвартай байдлын 

коэффициентыг (1)  томьёогоор тодорхойлдог.  

𝜌 =
𝑉𝑎𝑟(𝑇)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
      (1) 

Найдвартай байдлын коэффициентыг параллель гэж нэрлэгдэх X, X’ шалгалтын онооны 

хоорондын корреляцын коэффициент гэж өөрөөр эквивалент байдлаар тодорхойлдог. Үүнийг 

ашиглан параллель шалгалт байхгүй зөвхөн нэг шалгалт авсан тохиолдолд уг шалгалтын 

даалгавруудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваан хэсэг бүрийн оноонуудын хоорондын корреляц 

хамаарлыг олж (2) томьёогоор 𝜌 утгыг ойролцоолж олж болно.  

 = 
2𝑟

1+𝑟
                   (2) 

Энд r нь хоёр тэнцүү хэсэгт хуваасан 2 олонлогийн оноонуудын хоорондох хамаарал юм. Дээрх 

томьёог Спийрман-Броуны томьёо гэж нэрлэдэг. 𝜌 утгыг ойролцоолж олоход даалгавруудыг 

бүх боломжит аргаар хоёр тэнцүү хэсэгт хуваан оноонуудын корреляц хамаарлыг олж 

эдгээрийн дунджийг олох замаар найдвартай байдлын коэффициентыг олж болдог.  

Кронбахын альфа утгыг α гэж тэмдэглэвэл ρ≥ α үнэлгээгээр найдвартай байдлын 

коэффициентыг үнэлж болдог. Тухайн шалгалтын даалгавруудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваасан 

үед Кронбахын альфа утгыг Кудер-Ричардсоны (3) томьёогоор орлуулж болдог. [2].   

𝛼 =
𝐼

𝐼−1
(

𝑉𝑎𝑟(𝑋)−∑ 𝑝𝑖(1−𝑝𝑖)𝐼
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
)       (3) 

𝛼 утга 1 рүү ойр байх тусам ρ≥ α  тэнцэтгэл бишээс ρ утга 1 рүү ойрхон болж ажиглалтын оноо 

болон жинхэнэ онооны хоорондох ялгаа маш бага болж шалгалт алдаа багатай, найдвар сайтай 

байна гэж дүгнэж болно.    

Даалгаврын ялгах чадварын индекс нь нийт шалгуулагчдын тухайн даалгаварт хариулж авсан 

оноо болон шалгалтын нийт онооноос уг даалгаврын оноог хассан ялгавар хоорондын  корреляц 

хамаарлын коэффициент юм [2].  

Данийн математикч Раш [3] 1960-аад оны үед шалгуулагчийн мэдлэг-чадвар болон даалгаврын 

хүндрэл гэсэн хоёр хувьсагчаас хамааруулан шалгуулагчийн хариултыг загварчилсан. Уг 

загвараар шалгуулагчийн чадварыг даалгаврын хүндрэл хэмээх параметрээс хамааруулан 

илэрхийлдэг бөгөөд үүнийг нэг параметрт загвар буюу Рашийн загвар гэж нэрлэдэг. Олон 

судлаач загварыг улам боловсронгуй болгож хөгжүүлсэн. Жишээ нь Бонд болон Фокс [4] нар 

Рашийн загварын зарчим болон хэрэглээг дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Хоёр параметрт загварт 

даалгаврын хүндрэлийн параметр дээр даалгаврын ялгах чадвар гэсэн  параметр нэмж судалдаг 

бол гурван параметрт загварт дээрх хоёр параметр дээр таах боломж гэдэг гурав дахь параметр 
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нэмж судалдаг. Хоёр болон гурван параметрт загварын талаар Кийвес ба Алагумали [5] нарын 

судалгаанаас дэлгэрэнгүй танилцаж болох бөгөөд эдгээр загварууд нь томоохон хэмжээний 

үнэлгээний анализд өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээрийг Даалгаврын хариултын онолд нэг хэмжээст 

загварууд гэж үздэг бөгөөд өөр хэмжээснүүд нэмж оруулсан олон хэмжээст загваруудын тухайн 

тохиолдлууд юм. [6]  

Дикотом буюу хариулт нь зөв эсвэл буруу, үнэн эсвэл худал гэх мэт хоёр боломжит үр дүнтэй 

даалгавруудад Рашийн загвар ашиглан анализ хийсэн судалгаа олон байдаг. Рашийн загвар нь 

сурагчдын чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг тооцоолон эдгээрийг нэг хэмжүүрт болгох 

боломж олгодогоороо давуу талтай.  

Рашийн загварт  𝛽𝑖 чадвартай 𝑖–р сурагч 𝛿𝑗 хүндрэлтэй 𝑗–р даалгаварт зөв хариулах магадлал 

𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 1|𝛽𝑖 , 𝛿𝑗)-г (4) томьёогоор олдог [4] бөгөөд энэ нь уг загварын үндсэн зарчим юм. 

𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 1|𝛽𝑖 , 𝛿𝑗) =
exp (𝛽𝑖−𝛿𝑗)

1+exp (𝛽𝑖−𝛿𝑗)
    (4) 

Сурагчийн чадвар болон даалгаврын хүндрэл тодорхой үед бид уг магадлалыг товчлон i-р 

сурагчийн амжилт гаргах магадлал гэнэ. (4) томьёог ашиглан даалгаврын хүндрэл болон 

шалгуулагчийн чадварыг олж болдог [7].  

Рашийн загварын хувьд даалгаврын тохиромжтой байдлыг Infit болон Outfit гэдэг хоёр үзүүлэлт 

ашиглан тогтоодог. Энэ талаар [4]-д дэлгэрэнгүй судалсан байдаг. Infit үзүүлэлтийг даалгавар 

тус бүрийн гүйцэтгэлийн хи-квадрат (𝜒2) утгуудыг чөлөөний зэрэгт хуваан (𝜒2/df) олдог. Ийм 

учраас үүнийг дундаж квадрат утга гэж нэрлэдэг.  

Тухайн шалгуулагчийн авсан оноо болон түүний авч магадгүй гэж таамагласан онооны 

хоорондын ялгаврыг үлдэц (residual) гэж нэрлэдэг. Шалгалтын даалгаврын хувьд үүнтэй ижлээр 

тодорхойлж болно.  

Үлдцүүдийн квадратыг авч эдгээрийг ердийн дунджийг авсан утгыг дундаж квадрат Outfit 

утга гэж нэрлэн Out.MSQ гэж тэмдэглэнэ. Харин үлдэцүүдийн квадратыг авч тэдгээрийн 

вариансаар жигнэсэн дундаж авсан утгыг дундаж квадрат Infit утга гэж нэрлээд In.MSQ гэж 

тэмдэглэнэ. Дундаж квадрат Infit, Outfit утгууд нь хи-квадрат статистик шинжилгээ хийхэд 

хэрэглэгдэх бөгөөд энэ санааг анх Раш гаргасан [4] гэж үздэг.  

Одоо эдгээр утгыг тайлбартай танилцъя [4]. Дундаж квадрат Infit, Outfit 1+х гэдэг утга нь 

ажиглагдсан утга бол Рашийн загвараар таамагласан утга хоёрын хоорондын хазайлт 100x% 

байна гэж үздэг. Жишээ нь 1.2 гэдэг утга нь 100*0.2%=20% буюу ажиглалтын утга болон 

загвараар таамаглах утга хоёрын хоорондох зөрүү 20% байна гэсэн үг. Өөрөөр ажиглалтын утга 

нь загвараар таамагласан утгаас 20%-р их гэж хэлж болно. Харин 0.81 гэсэн утгыг 1-0.19 гэж 

бичиж болох тул 100*(-0.19)%=-19% болж ажиглалтын утга загвараар таамаглах утгаас 19%-р 

доогуур байна гэж дүгнэж болно. Эндээс харвал дундаж квадрат Infit, Outfit утгууд 1-с хэт хол 

биш байвал ажиглалт нь загвартай сайн нийцэж байгааг харуулах бөгөөд судлаачдаас хамаарч 

харилцан адилгүй шалгуур тогтоосон байдаг. Үлдцүүдийн квадрат утгуудыг стандарт нормаль 

тархалт руу шилжүүлснийг стандартчилагдсан Infit, Outfit утгууд гэж нэрлэх бөгөөд 

харгалзан In.ZSTD, Out.ZSTD гэж тэмдэглэнэ.  Дөрвөн төрлийн Infit, Outfit утгууд ашиглан 

даалгавар, шалгуулагч Рашийн загварт нийцэж байгаа эсэхийг тооцох шалгуурууд харилцан 

адилгүй байдаг бөгөөд бид Бонд, Фокс нарын шалгуурыг Хүснэгт 1-д харуулав [4].  

Хүснэгт 1. Infit, Outfit утгын тайлбар 

Дундаж квадрат Стандартчилагдсан Варианс Тохирсон эсэх 

>1.3 > 2.0 Хэт их Нийцгүй 

<0.75 < -2.0 Хэт бага Хэт нийцсэн 

Дундаж квадрат болон стандартчлагдсан утгуудын ангиллын талаар Линакрын гаргасан  

шалгуурыг өргөн хэрэглэдэг [8]. Хүснэгт 2,3-д Линакрын шалгуурыг харуулав [9].  

Стандартчилагдсан утгууд нь нормаль тархалттай байгаа эсэх нь тухайн шалгалт загварт 

нийцэж байгаа эсэхийг харуулах нэг үзүүлэлт болдог. Иймд In.ZSDT болон Out.ZSDT утгуудын 
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тархалт тэгш хэмтэй байвал тухайн тестийг “сайн”, аль нэг тал уруугаа хэлбийн тэгш хэмт 

байдал алдагдсан эсвэл захын утга, онцгой цэгүүдтэй байвал уг тестийг оновчлол сайтай биш 

гэж үздэг. Ийм учраас стандартчилагдсан Infit, Output утга ашигласан шинжилгээг системийн 

буюу тестийн хувьд хийдэг анализ гэж хэлдэг [4].  

Хүснэгт 2. Дундаж квадрат утгын тайлбар 

Дундаж 

квадрат утга 
Тайлбар 

>2.0 

Хэмжилт хийхэд тохиромжгүй, хэмжилтийн системийг эвдэж эсвэл 

үнэлгээг доошлуулдаг, ийм даалгаврыг хассанаар дундаж квадрат утгыг 

бууруулах боломжтой.    

1.5≤x≤2.0 Хэмжилт хийхэд тохиромжтой биш гэхдээ үнэлгээг доошлуулдаггүй. 

0.5≤x<1.5 Хэмжилт хийхэд тохиромжтой. 

<0.5 

Хэмжилт хийхэд тохиромж муу, гэхдээ үнэлгээг доошлуулдаггүй, 

тохирцыг үндэслэлгүйгээр ихэсгэн ялгах коэффициентыг буруу гаргах 

боломжтой.   

Хүснэгт 3. Стандартчилагдсан утгын тайлбар 

Стандарт утга Тайлбар 

≥3 Өгөгдөл мэдэгдэхүйц нийцгүй 

2.0≤ x <3 Өгөгдөл таамаглахуйц биш нь илт 

-2.0 ≤ x < 2.0 Өгөгдөл маш сайн тохирч буй 

<-2 Өгөгдөл хэтэрхий таамаглагч,  

3. АРГА ЗҮЙ 

Энэ судалгаагаар Монгол Улсын Их Сургуулийн МАТЕМАТИК 1A (MATH100) хичээлийн 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын эцсийн шалгалт нэг хувилбарыг сонгон авч 

оюутнуудын болон даалгаврын гүйцэтгэлд Рашийн загвар ашиглан анализ хийн холбогдох 

дүгнэлт хийлээ. Энэ хичээлд 98 оюутны шалгалтын материал судалгааны шаардлага хангасан 

байсныг судалгаанд ашиглалаа.  

Шалгалтын материал 10 бодлого, бодолт хийх заавартай байв. Үнэлгээг илүү нарийвчлалтай 

байлгаж, оюутнуудын чадварыг үнэлэхэд хялбар болгохын тулд шалгалтын материалын 

бодлогуудыг бодох боломжит алхмуудад үндэслэн 70 даалгаварт хуваан Рашийн загвар 

ашиглан анализ хийж сурагчдын чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг тооцсоны үндсэн дээр 

даалгавруудын тохирсон эсэхийг тогтоов. Мѳн Тестийн сонгодог онол ашиглан даалгаврууд 

болон тестийн талаар дүгнэлт хийлээ.  

Aнализыг Эксел програм болон Winsteps програмууд ашиглан хийсэн бөгөөд даалгавар болон 

оюутны тоо хэт олон нөхцөлд тусгай програм ашиглах нь оновчтой болох нь ажиглагдсан.  

4. ҮР ДҮН 

4.1. Даалгаврын анализ 

Эхлээд оюутнуудын гүйцэтгэлийн дүнд бид Тестийн сонгодог онолын үзүүлэлтүүдийг шалгаж 

үзлээ. Кудер-Ричардсоны коэффициент 0.966, Кронбахын альфа коэффициент 0.965 гэж гарсан 

нь Тестийн сонгодог онолоор уг тест найдвартай гэж дүгнэж болохоор байна.  

Мѳн шалгалтын материалуудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах аргын тухайн тохиолдол буюу 

даалгавруудыг хүндрэлээр нь эрэмбэлсний дараа тэгш, сондгой дугаартай хоёр бүлэгт хуваан 

хоорондын корреляцыг тооцон Спийрман-Броуны коэффицинетийг олоход 0.923 гэж олдсон нь 

ѳмнѳх дүгнэлтийг бататгаж байна.    

Даалгавар тус бүрийн хүндрэлийг олж эрэмбэлбэл нийт шалгуулагчдаас 3 шалгуулагч л 

амжилттай гүйцэтгэсэн даалгавар 4.36 гэсэн хүндрэлтэй, 4 шалгуулагч амжилттай гүйцэтгэсэн 

4 даалгавар 4.04 хүндрэлтэй байна. (Хүснэгт 4-г үз.) Мөн олон шалгуулагч зөв хариулсан 

даалгаврын хүндрэл бага байгаа нь ойлгомжтой. Энд ижил хүндрэлтэй зарим даалгаврын Infit, 
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Output утгууд ижил байгаа хэдий ч 2.18, -2.04 хүндрэлтэй даалгавруудын эдгээр утгууд ялгаатай 

байгаа доорх хүснэгтээс харж болно. Энэ нь Рашийн загварын тестийн сонгодог онолоос 

ялгагдах онцлог юм. Хүндрэл нь даалгаврын оноотой шууд хамааралтай гүйцэтгэлийн ижил 

оноонд ижил хүндрэл харгалзах ч Infit, Outfit утгууд өөр байх боломжтой.  

Хүснэгт 4. Зарим даалгаврын хүндрэл болон бусад үзүүлэлт  

Д.д. Хүндрэл Оноо IN.MSQ OUT.MSQ 

1 4.36 3 0.9142 0.2842 

2 4.04 4 0.9512 0.487 

3 4.04 4 0.9512 0.487 

4 4.04 4 0.9512 0.487 

5 4.04 4 0.9512 0.487 

8 2.18 17 1.1857 1.5868 

9 2.18 17 0.9794 1.0957 

63 -2.04 76 1.0204 1.1681 

64 -2.04 76 0.889 0.5675 

65 -2.04 76 0.7921 0.4996 

68 -2.52 80 1.0682 1.0007 

69 -2.66 81 0.8041 0.3905 

70 -2.97 83 1.0434 0.67 

Даалгавар тус бүрийн ялгах чадварын коэффициент болон Infit, Outfit үзүүлэлтүүдийг олж Бонд, 

Фокс нарын ангиллаар сайн болж чадаагүй гэж үзэх даалгавруудыг ялган авсныг харуулж буй. 

Зарим даалгаврын хувьд Ялгах чадвар нь сайн байсан ч дундаж квадрат Infit утга нь шаардлага 

хангахгүй гэх мэт харилцан адилгүй үр дүн гарлаа.  Хүснэгт 5-т Бонд-Фокс, Линакр, Тестийн 

сонгодог онолын шалгууруудын 2-с олныг  хангаагүй 15 даалгаврыг харуулав.  

Тухайн аргачлалаар шаардлага хангаагүй даалгаврын дугаарыг тод хараар тэмдэглэсэн. Эндээс 

харвал -2.15 хүндрэлтэй даалгаврын ялгах чадвар хангалтгүй, IN.MSQ болон OUT.MSQ 

үзүүлэлт мөн хангалтгүй байгаа учир энэ даалгаврыг тохиромжгүй даалгавар гэж дүгнэж болно.   

Энд авсан олон даалгаврууд дотроос -2.15 хүндрэлтэй даалгавраас бусад бүх даалгавар 

Линакрийн шинжүүрээр хэмжилт хийхэд тохиромжтой байгааг анхаарна уу. Мөн ялгах чадвар 

сул ч Рашийн загварт тохиромжтой гэж гарсан олон даалгавар байсан.  

Хүснэгт 5. Дундаж квадрат утгууд болон ялгах чадварын харьцаа 

Хүндрэл 4.36 4.04 3.22 2.18 1.45 0.52 -0.1 -0.95 

Оноо 3 4 8 17 26 40 50 63 

Ялгах чадвар 0.398 0.306 0.232 0.477 0.460 0.373 0.482 0.323 

IN.MSQ 0.914 0.951 0.919 1.186 0.882 0.754 0.836 0.787 

OUT.MSQ 0.284 0.487 0.541 1.587 0.681 0.623 0.676 0.604 

Хүндрэл -0.95 -1.24 -1.94 -2.04 -2.15 -2.26 -2.66  

Оноо 63 67 75 76 77 78 81  

Ялгах чадвар 0.233 0.233 0.283 0.233 0.461 0.233 0.271  

IN.MSQ 0.809 0.783 0.765 0.889 1.420 0.917 0.804  

OUT.MSQ 0.597 0.563 0.481 0.568 2.104 0.587 0.391  

Стандартчилагдсан Infit, Outfit утгуудын тархалтын график тэгш хэмтэй (хонх хэлбэр) эсэхийг 

шалгаж үзье.  

Зураг 1-ээс  харахад стандартчилагдсан Infit, Outfit утгуудын тархалтын график нь хонх 

хэлбэртэй биш байна. Тухайлбал Infit утгын 1.1 болон outfit утгын 0.15 харгалзах утгууд нь 

зэргэлдээ хоёр утгаасаа бага байна.  
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Зураг 1. Стандартчилагдсан Infit, Outfit утга 

4.2. Шалгуулагчийн анализ 

Рашийн загвараар шалгуулагчдыг гүйцэтгэлээр нь эрэмбэлэн чадварыг тооцоолж үзвэл хамгийн 

өндөр оноо авсан шалгуулагч 70 даалгавраас 61-г зөв гүйцэтгэсэн бөгөөд түүний чадвар 2.98 

байсан. Огт гүйцэтгэлгүй буюу 0 оноо авсан шалгуулагчийн чадвар -6.47, зөвхөн нэг даалгаварт 

зөв хариулсан шалгуулагчийн чадвар -5.24 гэж олдов.  

Даалгавруудын анализтай адилаар ижил гүйцэтгэлийн оноотой шалгуулагчдын чадвар ижил 

хэдий ч харгалзах Infit, Outfit утгууд харилцан адилгүй байгааг доорх хүснэгтээс харж болно.  

Хүснэгт 6. Зарим шалгуулагчийн чадвар 

Д.д Чадвар Оноо IN.MSQ IN.ZSTD OUT.MSQ OUT.ZSTD 

1 2.89 61 2.283 3.2223 1.761 1.0318 

2 2.69 60 0.7326 -0.9193 0.5067 -0.5595 

3 2.69 60 0.4381 -2.3896 0.1795 -1.4998 

4 2.34 58 0.9017 -0.2991 0.849 -0.0492 

5 2.34 58 0.5406 -2.0395 0.32 -1.3097 

20 1.5 52 1.0272 0.201 0.7126 -0.6393 

21 1.5 52 1.0272 0.201 0.7126 -0.6393 

91 -4.51 2 1.0459 0.281 0.7579 0.1208 

92 -4.51 2 0.9949 0.211 0.3665 -0.4196 

93 -5.24 1 0.9999 0.321 0.3295 -0.3097 

97 -6.47 0 1 0 1 0 

98 -6.47 0 1 0 1 0 

Шалгалтанд хамрагдсан нийт 98 шалгуулагчаас Бонд-Фокс нарын Infit.MSQ, Out.MSQ 

шалгууруудын аль алиныг хангаагүй нийт 27 шалгуулагч байгааг доор харуулав.  

Үүнээс гадна Infit.MSQ шалгуурыг дангаараа хангаагүй 9, Out.MSQ шалгуурыг дангаараа 

хангаагүй 27 шалгуулагч байна.  

Хүснэгт 7. Infit, Outfit дундаж квадрат утгууд 

Шалгуулагчийн 

чадвар 
2.89 2.69 2.69 2.34 2.18 2.18 2.18 2.18 2.03 

Оноо 61 60 60 58 57 57 57 57 56 

IN.MSQ 2.283 0.733 0.438 0.541 2.358 0.594 0.594 0.587 2.023 

OUT.MSQ 1.761 0.507 0.180 0.320 2.725 0.352 0.352 0.336 2.273 

Шалгуулагчийн 

чадвар 
1.89 1.75 0.95 0.85 0.57 0.38 0.29 0.12 0.12 

Оноо 55 54 47 46 43 41 40 38 38 

IN.MSQ 0.700 0.583 0.750 1.785 0.704 0.744 0.741 1.394 0.713 

OUT.MSQ 0.443 0.345 0.551 3.001 0.496 0.617 0.622 1.450 0.554 
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Шалгуулагчийн 

чадвар 
-0.06 -0.23 -0.31 -0.31 -0.57 -1.65 -1.65 -1.65 -1.85 

Оноо 36 34 33 33 30 18 18 18 16 

IN.MSQ 0.610 1.335 0.723 0.709 0.746 1.450 1.443 1.313 0.697 

OUT.MSQ 0.475 1.490 0.571 0.549 0.582 1.922 1.810 2.496 0.451 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БА ДҮГНЭЛТ 

Рашын загварын хувьд тохирцын ганц шалгуур ашиглах нь учир дутагдалтай байдаг ба Infit, 

Outfit, Кронбахын альфа зэрэг олон шинжүүр ашиглан загварын нийцтэй эсэхийг үнэлдэг. 

Өмнөх хэсгүүдээс дүгнэхэд нийт шалгалтын даалгавруудын хувьд Кронбахын альфа утга 

ашиглан даалгавруудын тохирц сайн, маш сайн гэж үзэж болох ч дундаж хи-квадрат утгаас 

харахад энэ дүгнэлтийг бататгаж чадахгүй байна. Иймд шалгалтын тохирцын талаар дахин 

судалж үзэх эсвэл параметрийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Шалгалтуудыг авсан нөхцөл 

байдал нь шалгуулагчдын хуулах хүчин зүйлийг тооцох нь зүйтэй гэдгийг харуулж байгаа тул 

гурван параметрт загвар илүү тохиромжтой байх боломжтой.  

Тухайн тестийн найдвартай эсэхийг судлахад сонгодог онол болон Рашийн загвар, Даалгаврын 

хариултын онолын техникүүдийг хослуулан судлах нь зүйтэйг харуулж байна. Ялангуяа 

шалгуулагч болон даалгаврын тоо олон, чанарын үнэлгээний шалгалт гэх мэт хэд хэдэн бүс 

нутгаас өөр тестээр үнэлгээ хийж байгаа үед дээрх аргуудыг хослуулан хэрэглэх нь үнэлгээний 

үр дүн, үнэлгээг бодитойгоор гаргахад чухал түлхэц болно.  

Рашийн загварын давуу талыг ашиглан, “холбогч” хэмээх даалгавар ашиглан ялгаатай 

шалгалтуудын үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэх боломжтой. Жишээ нь энэ судалгаанд авсан 

хичээлээр жил, улирал бүрийн шалгалтад хамрагдсан шалгуулагчдын мэдлэг, ур чадварыг 

харьцуулах, жил бүр хийдэг ЕБС-ийн сурагчдын Чанарын үнэлгээний судалгаа, улсын 

шалгалтын дүнд суурилан сурагчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийн талаар дүгнэлт гаргах 

зэрэг олон давуу талыг олгоно. Энэ талаар цаашдын судалгаанд дэлгэрүүлэн судлах 

шаардлагатай.  
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21 дүгээр Зууны Монгол Суралцагчийн Суурь 
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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, 
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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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Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын СӨБ болон ЕБС-ийн багш нарын ажлын байран дахь 

сэтгэл ханамжийг судлах Энэхүү судалгааны хүрээнд Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн ахлах ангийн 

сурагчдын эх оронч үзэл хүмүүжил, бахархлыг тэдний улс орныхоо түүх, соёл, үнэт өвийг тээх мэдлэг, ой 

тогтоолттой холбон судалж тогтоох зорилго дэвшүүлэн ажиллав. Судалгаанд нийт 4 төрлийн 

сургуулийн 200 сурагчийн асуулгын дүн, 12 багшийн ярилцлагын дүнг ашиглалаа. Хичээл, сургалтаар олж 

авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын өөрийн үнэлгээ, эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан 

өөрийн үнэлгээний байдлыг нэгтгэн дүгнэж үр дүнг статистик шинжилгээ болон чанарын судалгааны үр 

дүнгээр баталгаажуулав. Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл 

хүмүүжилтэй хүчтэй хамааралтай (Phi Value=0.677) байна. Сурагчдын түүх, ёс заншлын мэдлэг, эх оронч 

үзэл хүмүүжил нь сургуулиас хамаарч өөр өөр байсан бол Монгол уламжлал, ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн 

мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах хандлага, манлайлал, сайн дурын 

ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл хүмүүжилд хүчтэй нөлөөтэй (Sig.000) байна. Эдгээр нь 

судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл 

хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталсан. 

Түлхүүр үг: эх оронч үзэл, ой тогтоолт, үнэт зүйлс, сургалт 

1. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо 

чухал гэдэг ойлголтын хүрээнд Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын эх 

оронч үзэл хүмүүжил, бахархлыг тэдний улс орныхоо түүх, соёл, үнэт өвийг тээх мэдлэг, ой 

тогтоолттой холбон судалж тогтоох. 

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Сурагчдын эх оронч үзэл, хүмүүжлийг урт хугацааны ой тогтоолттой холбон судлахын тулд 

Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн Боловсрол үндэсний хөтөлбөр (ЗГ-ын 2018 оны 209 

дүгээр тогтоолын хавсралт), ЕБС-ийн 12-р ангийн монгол хэл, бичиг, түүх, уран зохиол, иргэний 

ёс зүй хичээлийн хөтөлбөрүүдийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх арга зүй, мөн ОХУ-ын Онoлын 

бa тypшилтын биoфизикийн xүpээлэнгийн судалгааны “Уpт xyгaцaaны oй caнaмжийг бий 

бoлгox нь бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжaac мэдээллийг oлoн xoнoг, cap, жил, зapимдaa бүx 

aмьдpaлын тypшид тoгтвopтoй ypт xyгaцaaны caнax oй pyy шилжүүлэx явдaл” үзэл баримтлал 

(Анoxин бa бycaд, 2002), АНУ-ын судлаачдын гаргасан эх оронч үзлийг хэмжих концепци“ 

(William I, Gorden A.Bennett Whaley, Marie A.Whaley, 1983), Монгол эх оронч үзэл, хүмүүжил, 

шинэчлэл” суурь судалгааны тайлан (БХЭШХ, 2012)-ын сургалтад зориулан зохиосон 

программын тест зэргийг ашиглан асуулгын аргаар судалгаа авсан. Асуулга судалгааны 

мэдээллийг боловсруулахдаа SPSS 25.0 программ ашиглан дан болон харьцуулсан тоололт, Хи 

квадрат (Chi-square), Анова (One-way ANOVA), Корреляци (Correlation), Пирсоны корреляци 

(Phi & Cramer’s V)-ийн шинжилгээ хийсэн. Мөн чанарын судалгаагаар багш нартай ярилцлага 

зохион байгуулж, асуулга судалгааны үр дүнг бататган дүгнэлээ. 

3. УДИРТГАЛ 

Өнгөрсөн зууны 70-аад оноос глобальчлал гэдэг нэр томьёо шинжлэх ухааны үгийн санд өөрийн 

байр суурийг олсон юм. (The Emergence of the Global Age and the Globalization of the Human 

Condition. Issues in Global Education , 2000/2001) Энэ нэр томьёоны цаана олон улсын 

харилцааны нийтлэг хэм хэмжээ, соёл иргэншлийн дэвшилттэй шинэ ололт, үнэт зүйлс нийтийн 
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хэрэглээ болон тархаж, бүхий л үйл ажиллагаа ижилсэн ойртох, нэгдмэл нэгэн стандартад орох 

явдал дагалдахаас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн харилцааны нээлттэй ардчилсан орчин 

дэлхийн хэмжээнд тогтож эхэлж байгаа гэсэн утга агуулагдаж байгаа юм. (Доклад по странам 

п. Е.) 

Аливаа улс үндэстэн төдийгүй хувь хүн өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй. Улс төр, шашин гээд 

нийгмийн институци мөн л өөрсдийн үнэт зүйлтэй. Гагцхүү үнэт зүйлээ хэрхэн эрхэмлэж, 

дээдэлж байгаагаараа л тэд хоорондоо ялгаатай. Үнэт зүйл бол дан ганц түүх, соёлын өв биш 

юм. Шүтээн, бишрэл-итгэл үнэмшил, мэдлэг боловсрол, эрүүл мэнд, хариуцлагатай, бүтээлч 

чанар, өөртөө итгэлтэй байдал зэрэг хувь хүний үнэт зүйлс байна. Үнэт зүйл нь хүний амьдралын 

турш үзэл бодол, хандлага, шийдвэр гаргалт, ерөнхий зан төлөвт нөлөөлж байдаг. 

(Адьяасүрэн.Ц, Монголчуудын үнэт зүйл, 2018) Монголын түүхээс үзэхэд “газар бол эрхэм 

зүйл”. Монгол хүний хамгийн дээд үнэт зүйл нь “Монгол Эх орон”. Монголчуудын үнэт зүйлс 

нь байгаль орчноор улбаалж бий болох эсвэл байгаль орчны обьектууд нь үнэт зүйл болж 

тодрох, улмаар “хүн–байгалийн харилцаа”-д эрхэмлэх үнэт зүйл нь байгаль орчны шинэ 

бодлого, чиглэл болох гурван хэлбэр байж болох бөгөөд ХХI зууны монголчуудын эрхэмлэх 

үнэт зүйл бол тогтвортой хөгжлийн боловсрол, байгальтай зөв харилцах чадвар хэмээн эрдэмтэд 

тодорхойлжээ. Тэгвэл үнэт зүйлсийн дотор эх оронч үзэл ямар байр суурь эзэлж байна вэ? 

түүнийг хүний уураг тархины гайхамшигт шинж чанар болох ой тогтоолттой холбон судалж 

үзэх нь сонирхол төрүүлж байгаа юм. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчмуудад Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх зарчим байгаа бөгөөд түүнд: “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний 

үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч 

үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн 

идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх 

үндэс болно.” (Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, 2010 ) хэмээн 

тодорхойлжээ. 

Монголчуудын эх оронч үзэл өнө эртний уламжлалтай бөгөөд түүний түүхэн улбаа нь эртний 

нүүдэлчдийн газар нутгаа хайрлан хамгаалах сэтгэлгээнээс эхтэй. Монгол Улс уудам газар 

нутагтай, нүүдэлчдийн соёл иргэншилтэй, баялаг түүхтэй, хүүхэд, залуучуудад эх оронч 

ухаарал, үзэл, үндэсний бахархлыг төлөвшүүлэх асуудлыг хэт үндсэрхэг үзлийн үүднээс биш, 

тэдний өөрсдийгөө таних, төгөлдөржүүлэх, дангааршил хийгээд даяаршихуйд нийцэхүйц 

боловсрол, соёлын нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгон дэвшүүлж байна. 

Иймд хүүхэд, залуучуудад эх орноо хайрлан хамгаалах, хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах 

үүргийг ухааруулан ойлгуулж, эх орон, тусгаар тогтнол, эх хэл, үндэсний түүх, соёлоороо 

бахархах, дээдлэн хүндэтгэх, газар нутаг, байгаль орчноо хайрлах итгэл үнэмшлийг төрүүлэх 

замаар улс орныхоо тогтвортой хөгжлийг хангаж, тусгаар тогтнолынхоо баталгааг нэмэгдүүлэх 

хэрэгцээ шаардлага урган гарч байна. 

Эх оронч үзэл зөвхөн дайн тулааны үед бус, улс оронд учрах цаг зуурын аюултай нөхцөл байдал, 

тулгамдсан эдийн засгийн саад бэрхшээлүүдэд, тэдгээрийг даван туулахад, ерөөсөө л эх орноо 

хөгжүүлэхэд ард түмнийг нягтруулж, уухайлах их хүч болдог ажээ. Өөрөөр хэлбэл, энэ цаг 

үеийн шийдвэрлэх хэмжээнд хүрсэн тулгамдсан асуудлуудыг тал бүрээс нь түрэх эх оронч үзэл 

бидэнд яах аргагүй хэрэгтэй байна. Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх нь Монгол 

Улсын язгуур эрх ашгийг бодлогын бүх түвшинд эн тэргүүнд тавих, монгол хүний хөгжил, эх 

оронч ухамсар, хандлага, монгол ахуй, өв соёл, зан заншлыг сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх, чанарыг дээшлүүлэх суурь үндэс болно. (Жалбажав.Н, 2008) 

Засгийн газрын 2019 оны 200 дугаар тогтоолын хавсралт “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл 

хүмүүжил төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр” батлагдсан нь дээрх саналуудыг дэмжсэн чухал 

алхам болжээ. Тухайлбал, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (2010 

он)-д үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны нэг чухал зарчим нь “Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх”, “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д “Монгол иргэнийг 

төлөвшүүлэх ерөнхий боловсролын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, 
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чанарыг баталгаажуулна” гэсэн хоёрдугаар зорилт, “Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын 

үндэс”-ийн 5.3-т “бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт хүүхэд, 

залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл, хүмүүжил олгох хичээлийн хөтөлбөрийг тусгаж, 

хэрэгжүүлнэ” гэж тус тус тодорхойлсон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.15- д “Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хүүхдийг хүнлэг, эх 

оронч, үндэсний ухамсар, бахархалтай иргэн болж төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг, хүмүүжил 

олгох агуулгыг тусган хэрэгжүүлнэ” гэж, 5.5.10-т “Цэргийн албыг иргэний төлөвшил, эх оронч 

үзэл, хүмүүжлийн үндэс байх бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, 

иргэдэд эх орноо хамгаалахад оролцох, цэргийн боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх боломжийг 

нэмэгдүүлнэ” гэх зэрэг зорилтууд тусгагдсан нь энэ хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл 

болжээ. (МУЗГ, 2019) Тус хөтөлбөр 2019-2020 оны хичээлийн жилээс хэрэгжиж байна. Энэхүү 

ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн сурагчдад улс орны 

хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулах, эх орноороо болон Монгол хүн болж 

төрснөөрөө бахархах, улс орныхоо тусгаар тогтнолыг дээдлэх үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор 

олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. 

4. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

“Эх оронч үзэл” (Patriotism) гэдэг үг нь Латин хэлнээс гаралтай бөгөөд удирдуулж байгаа 

газартаа үнэнч байх гэж тодорхойлж болно. Эх оронч үзлийг агуулга, онцлог шинж чанараар нь 

тодорхойлох янз бүрийн хандлага байдаг. Эх оронч үзлийн хамгийн энгийн тодорхойлолт нь 

бүлгийн гишүүд бие биедээ, хамтран амьдарч буй газар нутагтаа үнэнч байх. (Bar-Tal and Staub, 

1997). Эх оронч үзлийн талаарх судалгаанууд өөр өөр тодорхойлолтыг дэвшүүлжээ. Тухайлбал, 

Аливаа улс үндэстэн үндэсний нийтлэг бэлгэдэл, улс орноо гэсэн сэтгэлээр дамжуулан улс 

орныхоо давуу талыг ард иргэддээ мэдрүүлснээр тэд илүү бахархалтай болж улсдаа хайртай байх 

нь тодорхой итгэл үнэмшил бүхий үндэстнийг бий болгож, үнэнч байдлыг бэхжүүлэхэд чухал 

үүрэг гүйцэтгэн улс орныг илүү хүчтэй болгодог. (Hurwitz & Peffley 1999; Spinner-Halevand 

Theiss-Morse 2003; Sullivan, Fried & Dietz 1992). (Bar-Tal, 1997) 

Стандарт толь бичгийн тодорхойлолтод "эх орноо хайрлах хайр", түүний эрх ашигт өөрийн 

хувийн ашиг сонирхлыг захируулахад бэлэн байхад оршино. (Bar-Tal, 1997) гэжээ. Философийн 

шинжлэх ухааны судалгаанд (Стефан Натансон, 1993) эх оронч үзлийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон байдаг. Үүнд: Өөрийн улс орондоо онцгой анхаарал хандуулах; Улс орныхоо 

тухай хувь хүний өөрийн мэдрэмж; Улс орныхоо хөгжил, цэцэглэлт, сайн сайхны төлөө онцгой 

анхаарал тавих; Улс орны сайн сайхны төлөө өөрийгөө золиослоход бэлэн байх. 

Эх оронч үзлийн талаарх зарим судалгаанаас дурдвал К.Зардыхан “Монголын хөдөлмөрчдийн 

эх оронч, интернационалч ухамсар төлөвшиж байгаа нь” ном, Б.Дашзэвэг, Б.Солир “Эх оронч 

үзэл” эмхэтгэл (1999), Е.Моголцог “Залуучуудад цэрэг, эх оронч хүмүүжил төлөвшүүлэх 

асуудал” (1985), Б.Солир “Монголын эх оронч үзлийн түүхийн зангилаа асуудал”, “Даяаршил 

ба эх оронч үзэл” Үндэсний эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл (2002), Нийгэм, улс 

төрийн судалгааны “Прогноз” хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Эх оронч үзэл ба МАХН” 

хурлын эмхэтгэл (2005), ҮБХИС-ийн БХЭШХ-ийн “Монгол Улсын иргэдийн эх оронч үзлийн 

төлөвшил, шинэчлэл” судалгааны ажлын тайлан (2008) зэрэг бүтээлүүд байна. Дээрх 

бүтээлүүдийн гол санаа нь тухайн үеийн онцлог байдлаас хамааран зарим талаар улс төржсөн, 

үзэл суртлын шинжтэй гэж болохоор байна. Одоо эх оронч үзлийн хуучин ойлголт агуулга, 

хэлбэрийн хувьд өөрчлөгдөж, хэд хэдэн янзын хэв маягийг бүрэлдүүлж байна. Үүнд: 

1. Уламжлалт эх оронч үзэл нь түүхэн ёсоор тогтсон эх орны хилийн дээсний хүрээнд ээнэгшин 

найрсч, үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явсан баатар жанжин, цэрэг 

эрсийнхээ баатарлаг дайчин уламжлал, гол төлөв эх түүх, соёл, хэл, заншлаараа бахархах 

явдалд суурилсан үнэт зүйлсийн цогц. Энэ нь их төлөв хөгжиж байгаа орнуудад нилээд 

тогтвортой, дархлаажсан шинжтэй байна. Эдгээр орнуудад төр засгаас эх оронч үзлийг 

цэрэг- эх оронч үзлийн үүднээс илүү төлөвшүүлэх бодлого явуулдаг. Ялангуяа өнгөрсөн 

үеэрээ бахархах, түүхэн уламжлалаа хадгалах эрмэлзлэл давуутай байдаг. 

2. Эдүгээжсэн эх оронч үзэл нь дэлхий дахины болон үндэсний үнэт зүйлсийн харилцан 
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шүтэлцээнд тулгуурласан иргэнлэг, ардчилсан, хүмүүнлэг шинжийг илүү агуулж байна. 

Өдгөө эх оронч үзэл нэгэн улсын хүрээнээс хальж, нэг тив, нэг бүс нутаг-нэг гэр орон, 

улмаар энэхэн замбуулин-бидний өлгий нутаг хэмээн ярьж, бичиж тэлж задгайрах хандлага 

бүхий байна. 

Дээр дурьдсан онол-арга зүйн үүднээс үзвэл эх оронч үзэл нь тухайн улс үндэсний язгуур эрх 

ашиг хийгээд хүн төрөлхтний язгуур ашиг сонирхлын жор нь зөв хандарсан эм тан гэж хэлж 

болохоор байна. Учир нь түүхийн ухамсрын эх сурвалж болох улс үндэстнийхээ түүхийг танин 

мэдэхгүйгээр эх оронч үзэл хэзээ ч төлөвшихгүй. Үндэсний ухамсар, түүхийн ухамсрыг 

уулзуулж буй цэг нь түүхийн мэдлэг болой. (Болдбаатар.Ж, 2009) Тиймээс эх оронч үзэл, 

үндэсний үзэл гэдэг нь түүхээс сурвалжтай агаад бие хүний итгэл үнэмшил болгон эзэмшсэн 

үндэсний үнэт зүйлсийн тухай мэдлэг, түүнд хандах чиг хандлага гэж хэлж болно. Тэгвэл энэхүү 

эзэмшсэн мэдлэг, хандлага нь мэдээж урт хугацааны санах ойд хадгалагдан үлдсэн байна. 

Сэтгэл cyдлaлын шинжлэх ухаанд бид мэдээллийг caнax дөpвөн мexaнизм бaйдaг. Эдгээp нь 

мэдpэxүйн, бoгинo xyгaцaaны, ypт xyгaцaaны caнax oй юм. Бүx зүйл, caлшгүй cиcтeм yчpaac 

xoopoндoo нягт xoлбooтoй бaйдaг. Өнгөрсөн туршлага, мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа хадгалах 

сэргээн санах, танин мэдэх, төсөөлөн дүрслэн бодох явдал бөгөөд ой гэдэг нь мэдлэг, дадлага 

чадвар эзэмших түүнийгээ аж амьдралдаа хэрэглэх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

(http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual- 

development/484-test-long-term-memory, 2019) Уpт xyгaцaaны caнax oй нь тoдopxoй xүчин чaдaл, 

үpгэлжлэx xyгaцaaтaй бaйдaг. Хyвь xүн бүpийн дypcaмжийн xүpээ, түвшин, aгyyлгa өөp өөp 

бaйдaг. Уpт xyгaцaaны oй caнaмж нь бидэнд xэpэгтэй зүйл, coниpxoлтoй зүйлийг xaдгaлax 

бөгөөд бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжaac ypт xyгaцaaны caнax oй pyy шилжиx нь ижил 

мэдээллийг xэp oлoн yдaa aшиглaxaac xaмaapнa. Уpт xyгaцaaны caнax oйн үндcэн шинж 

чaнapyyд нь уpт тeкcтийг coнcoж, yншиж, кинo эcвэл нoм үзэж бaйxдaa xүн yдaaн xyгaцaaны 

тypшид xүлээн зөвшөөpөгдcөн зүйлийнxээ yтгыг caнaж, үүнийг өөpийн үгээp илэpxийлж чaддaг 

бoл энэ нь тoд илэpдэг байна. 

Бoгинo бoлoн ypт xyгaцaaны oй caнaмж нь xoopoндoo xoлбooтoй бөгөөд нэг cиcтeм бoлж 

aжиллaдaг. Тэдний xaмтapcaн, xapилцaн yялдaaтaй үйл aжиллaгaaг тaйлбapлacaн нэг oйлгoлтыг 

Амepикийн эpдэмтэд Р.Аткинcoн, Р.Шифpин (USA Patent No. Model of memory, 1968) нар 

бoлoвcpyyлcaн байдаг. Хүний бoгинo xyгaцaaны oй caнaмжийн xэмжээ xэтpэx үeд шинээp aвcaн 

мэдээлэл тэнд xaдгaлaгдcaн мэдээллийг xэcэгчлэн нүүлгэж, cүүлийнx нь эpгэлт бyцaлтгүй aлгa 

бoлдoг. Бoгинo xyгaцaaны caнax oй нь xaмгийн иx xэмжээний мэдээллийг бoлoвcpyyлдaг бөгөөд 

шaapдлaгaгүйг нь нэн дapyй apилгaж, aшигтaй мэдээллийг xaдгaлax, шүүx үүpгийг гүйцэтгэдэг. 

Иxэвчлэн дaвтaxгүйгээp зөвxөн aнxaapлын төвд бaйгaa зүйл нь ypт xyгaцaaны caнax oйд гapч 

иpдэг байна. Тэгвэл эх хэл бичиг, түүхийн хичээлийн мэдлэг, чадвар, дадал урт хугацааны санах 

ойд өөрийн болсноор эх оронч үзлийн үндэс суурийг зөв тавьж болох юм гэсэн дүгнэлтэд хүрч 

байна. 

5. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Иймээс Монгол эх оронч үзэл, эх оронч байх гэдэг бол өөрийн улс эх орон, ард түмний уламжлал, 

ёс суртахууны үнэт зүйлүүд, агуу түүхээ судалдаг сайн мэддэг, улс орныхоо амжилт ололтууд, 

алдаа оноог ч бас мэддэг тэр бүхнийг зөв ухаалгаар үнэлж дүгнэж чаддаг байх, эх орноо чин 

сэтгэлээсээ хайрлан дээдлэх үзэл, хамгийн гол нь эх орондоо зүтгэх үүрэг хариуцлага юм гэсэн 

үзэл баримтлалын хүрээнд доорх судалгааг хийв. Судалгаанд эх оронч үзэл хүмүүжил олгох 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй ҮБХИС-ийн “Тэмүүжин Өрлөг” дунд сургууль, Төрийн өмчийн “X” 

сургууль, Хувийн өмчийн “Y” (судалгааны ёс зүйн үүднээс нэрийг кодлов.) мөн ОХУ-ын 

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Кызылийн Кадетийн сургууль (Кызылское Президентское 

Кадетское училище (КзКПУ))- ийн нийт 200 хүүхэд хамрагдав. Чанарын судалгаанд нийт 12 

багшаас ярилцлага авав. 

Судалгаанд оролцсон сурагчдын сургууль, хүйсийн байдал (хувиар) 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/61-diagnosis-of-intellectual-
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         Зураг 1. Сургууль               Зураг 2. Хүйс 

Судалгааны зорилгын дагуу сурагчдын Монгол Улсын түүх, соёл, үнэт өв, уламжлалын талаарх 

мэдлэг, хандлагыг эх оронч үзлийн шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан судлахдаа тэднээр өөрийн 

үнэлгээг хийлгэн дүгнэв. Үнэлгээг энгийн болгон “маш муу, муу, дунд, сайн, маш сайн” гэсэн 

үнэлгээгээр дүгнүүлсэн.  

Эх оронч үзлийг ой тогтоолттой хамааруулан судлах асуултуудын нийцтэй байдал, найдвартай 

зэргийн Кронбахийн альфа коэффициент 0.923 гарч байгаа нь 0.7-оос дээш байвал асуулт нь 

үнэлэх боломжтойг илэрхийлдэг учир тус судалгааны асуулт найдвартай хэмээн үзэж байна. 

Хүснэгт 1. Тестийн найдвартай зэргийн шинжилгээний үр дүн (Reliability Statistics) 

 

 

 

Эхний бүлэг асуултын хувьд хичээл, сургалтаар олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын талаар 

хариулсан өөрийн үнэлгээний байдлыг дүгнэн үзэхэд Соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах 

сэтгэлгээ, хандлага асуултад ТӨСургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 50.9%, Кадетийн сургууль 

100% сонгосон байгаа бол Биет бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл асуултад улсын “Х” сургууль маш 

сайн гэсэн үнэлгээг 42.2%, ТӨСургууль 43.4% сонгосон байгаа нь тэдний өв соёлоо дээдэлж 

буйг харуулж байна. Монгол бэлгэдэл, үг хэллэг, Монгол ахуй ажил хөдөлмөртэй холбоотой 

мэдлэгийн хувьд маш сайн гэсэн үнэлгээ бүх сургуулиудад бага хувийг эзэлж, байгаа нь энэ 

талын сургалт, сурталчилгаа, дадал хэвшил олгох тогтмол үйл ажиллагаа чухал болохыг илтгэж 

байна. Үүнд гэр бүлийн болон сургуулийн орчин чухал нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг нь 

судалгаануудаар нотлогдсон байдаг билээ. Харин тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

хөтөлбөрийн хүрээн дэх мэдлэгийг тодотгох асуултууд: Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм чанарыг 

хүндэтгэдэг байдал улсын “Х” сургууль маш сайн үнэлгээг 42.5%, хувийн “Ү” сургууль 53.6%, 

ТӨСургууль 67.9%, Хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах хандлагаа бүх сургуулийн 

сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай өгсөн байгаа нь бидний ирээдүй хойч үе 

хүнлэг, байгаль дэлхийдээ хайртай, эх оронч болон хүмүүжиж байгааг нотлох сайхан үр дүн 

харагдаж байна. Харин Аюулгүй амьдрах ухааны үндэс хөтөлбөрийн хүрээний анхны тусламж 

үзүүлэх талаарх мэдлэгээ маш сайн гэж үнэлсэн нь ТӨСургууль, Кадетийн сургууль дээр бусад 

сургуулиас илүү дүнтэй харагдаж байна. Манлайлал, санаачилга, сайн дурын ажиллагаанд 

оролцох байдал, Бусдад зөвлөн тусалдаг нөхөрсөг, тусч хамтач байдал нь бүх сургууль дээр 

ялангуяа ТӨСургууль дээр өндөр хувьтай байгаа нь тэдэнд цэрэгжлийн хичээл, хээрийн 

дадлагын хичээл нэмэлт хөтөлбөрөөр ордог, орон нутгийн сурагчид дотуур байранд байрлан 

амьдардаг зэрэг онцлогтой холбон тайлбарлаж болох юм. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.923 28 
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Хүснэгт 2. 1-р бүлэг асуултын үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт 

 Үнэлгээ 
Улсын Х 

сургууль 

Хувийн Y 

сургууль 
ТӨС КзКПУ 

Соёлын үнэт өв, зүйлсийг 

хамгаалах сэтгэлгээ, хандлага 

 

Маш муу  3.6%   

Муу 4.8% 7.1%   

Дунд 24.1% 26.8% 13.2%  

Сайн 34.9% 23.2% 35.8%  

Маш сайн 36.1% 39.3% 50.9% 100.0% 

Биет бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл 

Маш муу 1.2% 7.1% 1.9%  

Муу 6.0% 14.3% 3.8%  

Дунд 21.7% 17.9% 26.4% 37.5% 

Сайн 28.9% 26.8% 24.5% 25.0% 

Маш сайн 42.2% 33.9% 43.4% 37.5% 

Монгол бэлгэдэл, үг хэллэгийн 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 2.4% 3.6%   

Муу 7.2% 14.3% 3.8%  

Дунд 34.9% 37.5% 32.1%  

Сайн 44.6% 30.4% 49.1% 75.0% 

Маш сайн 10.8% 14.3% 15.1% 25.0% 

Монгол ахуй, ажил, хөдөлмөртэй 

холбоотой мэдлэг 

Маш муу 1.2% 3.6%   

Муу 6.0% 17.9% 5.7%  

Дунд 42.2% 44.6% 22.6% 75.0% 

Сайн 38.6% 28.6% 47.2% 25.0% 

Маш сайн 12.0% 5.4% 24.5%  

Хүннү-Хан улсын харилцааны 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 6.0% 17.9% 5.7%  

Муу 31.3% 28.6% 18.9% 12.5% 

Дунд 33.7% 16.1% 37.7% 62.5% 

Сайн 24.1% 32.1% 28.3% 25.0% 

Маш сайн 4.8% 5.4% 9.4%  

Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм 

чанарыг хүндэтгэдэг байдал 

Маш муу     

Муу 4.8% 5.4% 3.8%  

Дунд 25.3% 7.1% 7.5% 37.5% 

Сайн 27.7% 33.9% 20.8% 37.5% 

Маш сайн 42.2% 53.6% 67.9% 25.0% 

Хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлага 

Маш муу  3.6%   

Муу 2.4% 5.4% 1.9%  

Дунд 13.3% 7.1% 7.5%  

Сайн 33.7% 28.6% 26.4% 50.0% 

Маш сайн 50.6% 55.4% 64.2% 50.0% 

Таны анхны тусламж үзүүлэх 

талаарх мэдлэг 

Маш муу 2.4% 5.4%   

Муу 18.1% 30.4% 7.5% 12.5% 

Дунд 36.1% 39.3% 35.8% 37.5% 

Сайн 36.1% 17.9% 32.1% 25.0% 

Маш сайн 7.2% 7.1% 24.5% 25.0% 

Манлайлал, санаачилга, сайн 

дурын ажиллагаанд оролцох 

байдал 

Маш муу 1.2%    

Муу 12.0% 16.1% 5.7%  

Дунд 37.3% 25.0% 22.6% 37.5% 

Сайн 28.9% 32.1% 39.6% 62.5% 

Маш сайн 20.5% 26.8% 32.1%  

Маш муу     

Муу 3.6% 10.7% 5.7% 6.0% 
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Бусдад зөвлөн тусалдаг, 

нөхөрсөг, тусч, хамтач 

байдал 

Дунд 13.3% 16.1% 7.5% 12.0% 

Сайн 44.6% 32.1% 34.0% 38.0% 

Маш сайн 38.6% 41.1% 52.8% 44.0% 

Дараагийн бүлэг асуултын хувьд эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан өөрийн 

үнэлгээний байдлыг дүгнэн үзэхэд МУ-ын Үндсэн хуулийг хэр сайн мэдэх вэ гэсэн асуултад 

нийт сурагчдын хувьд “дунд” гэсэн үнэлгээ өндөр хувьтай байна. Харин Кадетийн сургуулийн 

сурагчид МУ-ын Төрийн далбааны утга бэлгэдлийн талаарх мэдлэгээ маш сайн 62.5% үнэлсэн 

байна. Улсынхаа үндсэн хуулийг хүн бүр сайн судалж мэддэг, хүндэлж дээдлэн сахин 

биелүүлдэг байх нь эх оронч үзлийн гол цөм нь билээ. Тиймээс энэ асуудлыг анхаарах нь зүйтэй. 

Төрийн сүлдний утга бэлгэдлийн тухай мэдлэгээ ТӨС-ийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг 

хамгийн өндөр буюу 39.6% сонгожээ. МУ-ын төрийн дууллыг бүх сургуулийн сурагчид маш 

сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай сонгосон байгаа сайшаалтай дүн харагдаж байгаа нь сурагчид 

Даваа гараг бүрт төрийн дууллаа дуулдаг сайхан уламжлал тогтсоны үр дүн юм. МУ-ын түүх, 

уламжлал, ёс заншлын талаарх мэдлэгийн хувьд сайн гэсэн үнэлгээ өндөр хувьтай байгаа нь 

түүхийн хичээл заавал судлах хичээлд ордог, түүхийн сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

үр дүн сайтай байна гэж дүгнэж болох юм. Та эх орныхоо юугаар илүү бахархдаг вэ? гэсэн 

асуултыг нэгдсэн байдлаар дүгнэн үзэхэд доорх үр дүн харагдаж байна. 

Хүснэгт 3. 2-р бүлэг асуултын үр дүнг нэгтгэсэн хүснэгт 

 Үнэлгээ 
Улсын Х 

сургууль 

Хувийн Y 

сургууль 
ТӨС КзКПУ 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийг 

хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 2.4% 8.9%   

Муу 31.3% 21.4% 13.2% 50.0% 

Дунд 42.2% 44.6% 49.1% 25.0% 

Сайн 14.5% 21.4% 26.4% 25.0% 

Маш сайн 9.6% 3.6% 11.3%  

Монгол Улсын Төрийн далбааны 

утга, бэлгэдлийн тухай хэр сайн 

мэдэх вэ 

Маш муу 3.6% 1.8% 3.8%  

Муу 3.6% 3.6% 1.9% 12.5% 

Дунд 33.7% 42.9% 28.3%  

Сайн 32.5% 30.4% 28.3% 25.0% 

Маш сайн 26.5% 21.4% 37.7% 62.5% 

Монгол Улсын Төрийн сүлдний 

утга, бэлгэдлийн тухай хэр сайн 

мэдэх вэ 

Маш муу 3.6% 5.4%   

Муу 14.5% 17.9% 7.5% 12.5% 

Дунд 28.9% 30.4% 18.9% 25.0% 

Сайн 31.3% 23.2% 34.0% 37.5% 

Маш сайн 21.7% 23.2% 39.6% 25.0% 

Монгол Улсын Төрийн дууллын 

тухай хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу  1.8%   

Муу 10.8% 16.1% 3.8%  

Дунд 15.7% 23.2% 17.0% 37.5% 

Сайн 30.1% 32.1% 32.1% 37.5% 

Маш сайн 43.4% 26.8% 47.2% 25.0% 

Монгол Улсын түүхийн тухай 

хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 1.2% 12.5%   

Муу 3.6% 16.1% 5.7%  

Дунд 37.3% 19.6% 26.4% 75.0% 

Сайн 42.2% 33.9% 45.3% 25.0% 

Маш сайн 15.7% 17.9% 22.6%  

Монгол уламжлал, ёс заншлын 

тухай хэр сайн мэдэх вэ 

Маш муу 1.2% 7.1%   

Муу 3.6% 12.5% 3.8%  

Дунд 28.9% 41.1% 18.9% 12.5% 

Сайн 45.8% 23.2% 50.9% 87.5% 

Маш сайн 20.5% 16.1% 26.4%  
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Энэхүү асуултыг сургууль бүрээр бус нийт сурагчдын хариулсан байдлаар үзэхэд тэдний 

хамгийн ихээр бахархдаг зүйлд Монгол түүхээрээ маш сайн гэсэн сонголт хамгийн өндөр буюу 

74%, Монгол бичиг хэл, бичиг, соёлоороо 70.5%, байгалиараа 70%-тай байгаа эерэг үзүүлэлт 

харагдаж байгаа бол харин төр засгаараа маш муу   32%,   муу  үнэлгээ 32%-тай байгаа нь 

анхаарах асуудал харагдаж байна. 

 
Зураг 3. Эх орныхоо юугаар илүү бахархдаг вэ? асуултын дүн 

Олон улсын судалгааны үр дүнгээс үндэслэсэн эх оронч үзлийг илэрхийлдэг асуултуудаас ЕБС-

ийн сурагчдад тохиромжтойг сонгон авч дараах зүйлсийг тогтмол хийдэг эсэх талаар асуув. 

Эдгээр дээр шат, шатны сонгуульд оролцдог байдал, улсынхаа тусгаар тогтнолын өдрийг 

тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байдлыг8 мөн эх оронч үзлийн илэрхийлэл гэж үздэг байна. 

 
Зураг 4. Доорх зүйлсийн алийг нь тогтмол хийдэг вэ? асуултын дүн 

Энэхүү   асуултыг сургууль бүрээр авч үзвэл “Тангараг давтдаг”9 ТӨС-д хамгийн өндөр 47.8%,       

Улсын сургуульд 32.6%, “Төрийн дууллаа дуулдаг” Улсын сургуульд хамгийн өндөр 42%,          

ТӨС-д  35.3%, “Төрийн далбаагаа гэртээ эсвэл машиндаа дэлгэдэг” ТӨС-д хамгийн өндөр 42.2%, 

Улсын сургуульд 31.1%, “Эх оронч үзлийг илтгэсэн хувцас, энгэрийн тэмдэг, тууз (лент) 

өмсдөг, зүүдэг” ТӨС-д хамгийн өндөр 50.9%, Улсын сургуульд 27.3%, харин “Алийг нь ч 

хэрэглэдэггүй” гэсэн сонголт Хувийн сургуульд хамгийн өндөр буюу 54.5% Улсын сургуульд 

38.2% байна. Энэхүү үр дүнгээс харахад Улсын сургууль болон ТӨС-ийн сурагчдын эх оронч 

үзэл хүмүүжил бусад сургуулийн сурагчдаас илүү түвшинд байдаг байна гэж дүгнэж болно. 

Одоо сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойг түүхийн мэдлэгээр төлөөлүүлэн эх оронч үзэл 

 
8 Тухайлбал, АНУ-д тусгаар тогтнолын өдрөө улс нийтээр өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. Independence Day-

“4th of July” 
9 “Pledge of Allegiance” АНУ-д дунд сургуулийн сурагчид төрийн далбаандаа хүндэтгэл үзүүлэн амлалт 

өгдөг ёслолыг Монголд тангараг давтах гэдгээр орлуулан асуув. (Б.Б) 
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хүмүүжилтэй холбон судалъя. 

Хүснэгт 4. Group Statistic 
Historical knowledge & Patriotism Value Approximate Significance 

Scale by Scale Phi .677 .000 

Cramer's V .458 .000 

N of Valid Cases 199  

Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамаарах 

эсэхийг хи квадрат тест ашиглан шалгахад шинжүүрийн “0” таамаглал няцаагдаж (Phi 

Value=000<0.01) байна. (SPSS програмын Chi-Square Tests, Phi and Cramer’s V-ээр, шалгасан) 

Өөрөөр хэлбэл сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойд хадгалагдан үлдсэн түүх, ёс заншлын 

мэдлэг нь тэдний эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамааралтай. Тодруулбал коэффициент 0,7 байгаа 

нь эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын хүчтэй зэрэг байгааг илэрхийлнэ. Тэгвэл тодорхой 

урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөтэй байж болох юм гэсэн 

таамаглал дэвшүүлэн нэг хүчин зүйлийн вариацийн шинжилгээний (One-Way ANOVA) аар 

судалж үзэхэд 

Хүснэгт 5. Эх оронч үзэл хүмүүжил ба ой тогтоолтын нөлөөллийн  

One-way ANOVA үр дүн (Long-term memory & Patriotism) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 64.262 4 16.065 23.745 0.000*** 

Within Groups 131.933 195 .677   

Total 196.195 199    

*** 0.01 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

** 0.05 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

* 0.1 ач холбогдлын түвшинд тэг таамаглал няцаагдсан 

Дээрх хүснэгтийн үр  дүнгээс дэд бүлгүүдийн  хувьд факторын оноо  ижил  гэсэн тэг таамаглал 

0.01 ач холбогдлын түвшинд няцаагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, урт хугацааны ой тогтоолт нь 

эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөлж байна гэж дүгнэхээр байна. 

Сурагчдын түүх, ёс заншлын мэдлэг, эх оронч үзэл хүмүүжил нь сургуулиас хамаарч өөр өөр 

байгаа нь өөрийн үнэлгээнээс тодорхой байсан бол хамаарал (Correlations) –ын шинжилгээ 

хийхэд дараах үр дүн гарч байна. 

Хүснэгт 6. Корреляцийн шинжилгээ 

Сурагчдын түүх, 

ёс заншлын мэдлэг,  

эх оронч үзэл 

хүмүүжлийн хамаарал 

МУ-ын 

түүхийн   

тухай 

мэдлэг 

Монгол 

уламж-

лал, ёс 

заншлы

н тухай 

мэдлэг 

Хүрээлэн 

буй 

орчиндоо 

хүндэт-

гэлтэй 

хандах 

хандлага 

Манлайлал,     

санаачилга, 

сайн дурын 

ажилла-

гаанд 

оролцох 

байдал 

Бусдын 

ялгаатай 

байдал, 

эрхэм 

чанарыг 

хүндэт-

гэдэг 

байдал 

Эх 

оронч 

үзлийн 

илэр-

хийлэл 

МУ-ын 

түүхийн 

тухай 

мэдлэг 

Pearson 

Correla-

tion 

1 .661** .342** .624** .211** .342** 

Sig.  
(2-tailed) 

 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 

N 200 200 200 200 200 200 

Монгол 

уламжлал, 

ёс    

заншлын 

тухай 

мэдлэг 

Pearson 

Correla-

tion 

.661** 1 .221** .590** .152* .221** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000  0.002 0.000 0.031 0.002 

N 200 200 200 200 200 200 
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Хүрээлэн 

буй 

орчиндоо 

хүндэтгэл-

тэй хандах 

хандлага 

Pearson 

Correla-

tion 

.523** .485** 1 .756** 0.104 .193* 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000  0.000 0.145 0.06 

N 200 200 200 200 200 200 

Манлайлал, 

санаачилга, 

сайн дурын 

ажилла-

гаанд 

оролцох 

байдал 

Pearson 

Correla-

tion 

.624** .590** .224** 1 .179* .218** 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.001  0.011 0.002 

N 
200 200 200 200 200 200 

Бусдын 

ялгаатай 

байдал, 

эрхэм 

чанарыг 

хүндэтгэдэг 

байдал 

Pearson 

Correla-

tion 

.211** .152* .382** .179* 1 .144* 

Sig.  
(2-tailed) 

0.003 0.031 0.000 0.011  0.041 

N 
200 200 200 200 200 200 

Эх оронч 

үзлийн 

илэрхийлэл 

Pearson 

Correla-

tion 

0.448** 0.535** .234** 0.130 .160* 1 

Sig.  
(2-tailed) 

0.000 0.000 0.001 0.067 0.023  

N 200 200 200 200 200 200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Монгол уламжлал, ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлага, манлайлал, сайн дурын ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл 

хүмүүжилд хамаарал (Correlations)-ын шинжилгээгээр хүчтэй нөлөөтэй байна. Эдгээр нь 

судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч 

үзэл хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталж байна. 

6. ДҮГНЭЛТ 

Бидний cypч мэдcэн бүxэн, бидний тypшлaгa, cэтгэгдэл, caнax oйд тoдopxoй yл мөp үлдээдэг 

бөгөөд энэ нь xaнгaлттaй yдaaн xyгaцaaнд xaдгaлaгдaж, зoxиx нөxцөлд дaxин гapч, xyвийн 

aмьдpaлын тypшлaгa xypимтлyyлax, xaдгaлax, aшиглax бoлoмжийг oлгoдoг байна. Ялангуяа 

өсвөр насны хүүхдийн анхаарал, урт удаан хугацааны сурах үйл ажиллагаа нь тэдэнд сэтгэл 

хөдлөм урам зориг өгдөг бөгөөд мэдээж үүнд багш, эцэг эх, гэр бүл, сургуулийн орчны дэмжлэг 

хэрэгтэй байдаг байна. Тэгвэл бүтээлч үйл ажиллагаа, тасралтгүй суралцах нь дасан зохицох зан 

үйлийн нэг тал бөгөөд давтагдашгүй өндөр мэдрэмжийг өгдөг энэ үед тэдэнд үндэсний түүх, 

соёл, уламжлал, бахархлаар дамжуулан эх оронч үзэл хүмүүжлийг олгох нь хамгийн үр дүнтэй 

байж болох нь. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчмуудад Эх оронч 

үндэсний үзлийг дээдлэх зарчим байгаа бөгөөд түүнд: “Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний 

үнэт зүйлээрээ бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч 

үндэсний үзэл, улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзсэн 

идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааны эх 

үндэс болно.” (МУИХ, 2010) хэмээн тодорхойлсон. Мөн “Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл 

төлөвшүүлэх” үндэсний хөтөлбөр нь улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг 

ойлгуулж, эх орноороо болон монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах бахархлыг тээгч байх, улс 
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орныхоо тусгаар тогтнолын баталгааг нэмэгдүүлж, түүх, соёл, шинжлэх ухааны давтагдашгүй 

үнэт өвийг үе дамжуулан үлдээх, байгалийн унаган төрхийг хадгалж, экосистемийн тэнцвэрт 

байдал болон тогтвортой хөгжлийг хангах зорилго бүхий болно. Тус хөтөлбөр 2019-2020 оны 

хичээлийн жилээс хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын 

сургуулийн дунд, ахлах ангийн сурагчдад улс орны хөгжилд хувь хүн бүрийн оролцоо чухал 

гэдгийг ойлгуулах, эх орноороо болон Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархах, улс орныхоо 

тусгаар тогтнолыг дээдлэх үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдаж 

байна. Үүнд Монгол Улсын Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн дэргэдэх Ерөнхий 

боловсролын “Тэмүүжин-Өрлөг” дунд сургууль үлгэр жишээ оролцож байгаа нь судалгааны үр 

дүнгээс харагдаж байна. 

Хичээл, сургалтаар олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлагын талаар хариулсан өөрийн үнэлгээний 

байдлыг дүгнэн үзэхэд Соёлын өв, үнэт зүйлсийг хамгаалах сэтгэлгээ, хандлага асуултад 

ТӨСургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 50.9%, Кадетийн сургууль 100% сонгосон байгаа бол Биет 

бус өвийг өвлөх эрмэлзлэл асуултад улсын “Х” сургууль маш сайн гэсэн үнэлгээг 42.2%, 

ТӨСургууль 43.4% сонгосон байгаа нь тэдний өв соёлоо дээдэлж буйг харуулж байна. Монгол 

бэлгэдэл, үг хэллэг, Монгол ахуй ажил хөдөлмөртэй холбоотой мэдлэгийн хувьд маш сайн гэсэн 

үнэлгээ бүх сургуулиудад бага хувийг эзэлж, байгаа нь энэ талын сургалт, сурталчилгаа, дадал 

хэвшил олгох тогтмол үйл ажиллагаа чухал болохыг илтгэж байна. Үүнд гэр бүлийн болон 

сургуулийн орчин чухал нөлөөлөх хүчин зүйлс байдаг нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг билээ. 

Бусдын ялгаатай байдал, эрхэм чанарыг хүндэтгэдэг байдал улсын “Х” сургууль маш сайн 

үнэлгээг 42.5%, хувийн “Ү” сургууль 53.6%, ТӨСургууль 67.9%, Хүрээлэн буй орчиндоо 

хүндэтгэлтэй хандах хандлагаа бүх сургуулийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай 

өгсөн байгаа нь бидний ирээдүй хойч үе хүнлэг, байгаль дэлхийдээ хайртай, эх оронч болон 

хүмүүжиж байгааг нотлох сайхан үр дүн харагдаж байна. 

Анхны тусламж үзүүлэх талаарх мэдлэгээ маш сайн гэж үнэлсэн нь ТӨСургууль, Кадетийн 

сургууль дээр бусад сургуулиас илүү дүнтэй харагдаж байна. Манлайлал, санаачилга, сайн 

дурын ажиллагаанд оролцох байдал, бусдад зөвлөн тусалдаг нөхөрсөг, тусч хамтач байдал нь бүх 

сургууль дээр ялангуяа ТӨСургууль дээр өндөр хувьтай байгаа нь тэдэнд цэрэгжлийн хичээл, 

хээрийн дадлагын хичээл нэмэлт хөтөлбөрөөр ордог, орон нутгийн сурагчид дотуур байранд 

байрлан амьдардаг зэрэг онцлогтой холбоотой, мөн багш нарын ярилцлагын судалгааны үр 

дүнгээр батлагдаж байна. 

Эх оронч үзэл, хүмүүжил, бахархлын талаар хариулсан өөрийн үнэлгээний байдлыг дүгнэн 

үзэхэд МУ-ын төрийн дууллыг бүх сургуулийн сурагчид маш сайн гэсэн үнэлгээг өндөр хувьтай 

сонгосон сайшаалтай дүн харагдаж байгаа нь сурагчид Даваа гараг бүрт төрийн дууллаа дуулдаг 

сайхан уламжлал тогтсоны үр дүн юм. 

Сурагчдын үндэсний түүх, ёс заншлын талаарх мэдлэг нь эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамаарах 

эсэхийг хи квадрат тест ашиглан шалгахад шинжүүрийн “0” таамаглал няцаагдаж (Phi 

Value=000<0.01) байна. Энэ нь сурагчдын тогтвортой урт хугацааны ойд хадгалагдан үлдсэн 

түүх, ёс заншлын мэдлэг нь тэдний эх оронч үзэл хүмүүжилтэй хамааралтай буюу коэффициент 

0,7 байгаа нь эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын хүчтэй зэрэг байгааг илэрхийлж байна. 

Тодорхой урт хугацааны ой тогтоолт нь эх оронч үзэл хүмүүжилд нөлөөтэй байж болох юм гэсэн 

таамаглал дэвшүүлэн нэг хүчин зүйлийн вариацийн шинжилгээ хийж үзэхэд Монгол уламжлал, 

ёс заншлын мэдлэг нь түүхийн мэдлэг төдийгүй хүрээлэн буй орчиндоо хүндэтгэлтэй хандах 

хандлага, манлайлал, сайн дурын ажиллагаан дахь оролцоо, эх оронч үзэл хүмүүжилд (Phi 

Value=0.7. Sig.000) хүчтэй хамааралтай байгаа нь статистик шинжилгээний үр дүнгээр илэрсэн. 

Эдгээр нь судалгаанд дэвшүүлсэн түүхийн мэдлэгээр эзэмшсэн урт хугацааны ой тогтоолт нь эх 

оронч үзэл хүмүүжилд нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглалыг баталж байна. 
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Хураангуй: Энэхүү судалгаагаар багшийн тасралтгүй хөгжилд мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн гүйцэтгэх 

үүргийн талаар бусад орны туршлагыг судалж манай улсад хөгжүүлэх хувилбар боловсруулахыг зорьсон. 

Уг зорилгын хүрээнд бид багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг гэж юу вэ? Дэлхийн бусад улс оронд 

багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хэрхэн хөгжиж байна вэ? Монгол улсад багшийн мэргэжлийн 

хөгжлийн бүлэг хөгжих орчин бүрдсэн үү? Монгол улсад багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ямар 

шийдэл байж болох вэ? гэсэн асуултад төвлөрч харьцуулан судалж, дүгнэсэн болно. 

Түлхүүр үг: багшийн тасралтгүй хөгжил, мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг, хамтын ажиллагаа, багшийн 

хөгжлийн стратеги 

1. УДИРТГАЛ 

Багшийн хөгжлийн асуудал нь “мэргэжил дээшлүүлэх”-ээс “мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил” 

рүү хувирч өөрчлөгдөх зайлшгүй шаардлагатай байгааг сүүлийн жилүүдэд боловсролын 

салбарт хийгдсэн томоохон судалгааны тайлангууд болон судлаачдын бүтээлүүдээс харж 

болохоор байна. Тухайлбал: Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил нь цэцэрлэг, сургуульд 

суурилсан үйл ажиллагааг дэмжсэн, багш, цэцэрлэг, сургуулиас гарсан санаачилгыг дэмжсэн, 

шинээр сурч мэдсэн зүйлээ турших, хэрэгжүүлэхэд хангалттай хугацаа өгөх, туслалцаа дэмжлэг 

үзүүлсэн, багш бүрт нээлттэй, хамрагдах боломж бүрдүүлсэн нөхцөлд илүү үр дүнтэй болдог 

[1] гэжээ. Иймээс багшийн хөгжих орчныг тухайн багш ажиллаж буй сургалтын байгууллага 

гэж үзэх бөгөөд тэдэнд ажлын байрандаа хамт олноороо тасралтгүй хөгжих шинэ арга 

хэлбэрийг санал болгох нь чухалд тавигдаж байна. Бид энэхүү судалгаагаар дэлхийн олон улс 

оронд багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд нөлөөлөх хамгийн оновчтой стратеги гэж 

хүлээн зөвшөөрөгдөх болсон Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (Professional learning community 

PLC)”-ийн талаар судалж, түүнийг манай улсын боловсролын салбарт хөгжүүлэх хувилбар 

боловсруулахыг хичээсэн. Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (МХБ) хэмээх ойлголтыг судлаач 

Петер Сенгэ [2] анхлан бүтээлдээ хэрэглэсэн бөгөөд 1991 онд Дональд Шон [3] энэ үзэл санааг 

тодруулан хөгжүүлжээ. 1990-ээд оны сүүл үеэс эхлэн МХБ-ийн талаархи томоохон зохиолууд 

хэвлэгдэн гарсан байна. Одоогийн байдлаар “Professional learning community” хэллэг “Google” 

хайлтаар 0.57 секундийн дотор 2.440.000.000 үр дүн илэрч байгаа нь асуудлын түгээмэл байдал 

болон нэн чухлыг илтгэх нэгэн баримт гэж үзэж байна. 

МХБ-ийг хөгжүүлсэн туршлагууд олон янз байгаа тул нэгдсэн тодорхойлолт гаргах боломжгүй 

юм. Гэвч Столл нар [4] “байнгын тасралтгүй явагдах, бүгдийг эрх тэгш хамруулсан, хамтын 

оролцоо ба эргэцүүлэлд суурилсан, суралцахуй болон мэргэжлийн өсөлтийг дэмжсэн арга 

замаар өөрийн үйл ажиллагааг бүтээлчээр эргэцүүлэн эрэл хайгуул хийх бүлэг хүмүүс” гэж 

тодорхойлсон байна. Мөн Ширли М.Хорд [5], Ричард ДуФор, Роберт Э.Ээйкер [6] нарын 

судалгааны дүгнэлтийг харгалзан үзэж, багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хэмээх ойлголтыг 

бүх гишүүд нь шинэ ойлголт буюу тулгамдсан тухайн нэг асуудалд төвлөрч, шийдлийг хамтдаа 

эрэлхийлж, нээлттэй хэлэлцэж, шийдэлд хүрэх арга замыг боловсруулж, хүрэх үр дүнг төсөөлөн 

харилцан бие биеэ дэмжин ажилласны эцэст практик үр дүнд хүрдэг өндөр хариуцлагатай бүлэг 

гэж ойлгож болохоор байна. 
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2. БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БҮЛГИЙН ТАЛААР ГАДААД УЛС 

ОРНУУДАД ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ 

Багш нар бусад багш нарын үйл ажиллагааг ажиглах, хамтран ажиллах, санал бодлоо хуваалцах 

явцдаа өөрсдийн мэргэжлийн хөгжилд хамааралтай арвин их мэдлэг олж авдаг байна. Сүүлийн 

20 жилийн хугацаанд боловсролын орчинд МХБ-ийн үр ашгийн талаар тайлбарласан нэлээд их 

судалгаа явуулсан байгаагаас заримыг авч үзлээ. 

Судлаач Веннет судалгааны ажлаараа МХБ нь сурган хүмүүжүүлэгчдийн мэргэжлийн түвшний 

хамтын ажиллагаа, харилцан хамаарал, мэдээлэл солилцох боломжийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ 

нь суралцагчийн сурлагын болон хүмүүжил төлөвшлийн хувьд ахиц, амжилтад хүрэх 

магадлалыг нэмэгдүүлдэг гээд багшийн МХБ-ийн үйл ажиллагаа нь сурагчдын сурлагын 

амжилтад нөлөөлөх нөлөөллийг судалж, мэдэгдэхүйц ялгаатай өөрчлөлт байгааг статистик тоо 

баримтаар нотолсон байна. [7] 

Судлаач Турнер бүтээлээрээ МХБ нь багшлах чадварыг дээшлүүлэх, улмаар сурагчдын 

амжилтыг сайжруулах хэрэгсэл болохыг судлаад, мэргэжлийн сургалтын бүлгүүдийг 

хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааны соёлыг бий болгоход цаг хугацаа шаардагдана. Эхний жил бид 

хуваарийн дагуу хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг зохиож, ид шид болохыг хүлээгээд ямар ч үр 

дүнд хүрээгүй. Цаг хугацааг алдахгүйгээр хэн нэгэн ямар нэгэн байдлаар зохион байгуулах 

ёстой гэдгийг бид хурдан ойлгосон. Тэр үеэс л манай дүүрэг сургагч багш ажиллуулж эхэлсэн. 

Үүнээс хойш дүүргийн боловсролын байгууллагын захирал, сургалтын менежер, бусад 

чиглүүлэгчдэд мэргэжлийн боловсрол олгох олон нийтийн сургалтыг явуулсан нь хамгийн их тус 

болсон. Хамтын ажиллагааны соёлыг бий болгох нь багш, сурагч, сургуульд үр өгөөжтэй байдаг, 

гэхдээ энэ нь зөвхөн удирдлагын шийдвэр, манлайлах ур чадвар, бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд 

бий болдог гэжээ. [8] 

Харин судлаач Голден судалгааны ажилдаа бага сургуульд хэрэгжүүлсэн МХБ-ийн үйл 

ажиллагаа нь сургалтын бүхий үйл явц, үр дүнг өөрчилсөн болохыг харуулсан. МХБ-ийн хөгжлийн 

үр дүн нь сурагчдын сурлагын амжилтад эергээр нөлөөлсөн, сургуулийн удирдлагын итгэл 

үнэмшил, дэмжлэгийн ачаар МХБ-ийн манлайлал амжилтын үндэс болсон гэдгийг нотолсон 

байна. [9] 

Судлаач Дуфор өөрийн судалгаандаа  МХБ-ийг хөгжүүлснээр суралцагчдын сурах чадварыг 

сайжруулдаг болохыг тогтоогоод, МХБ-ийн хэрэгжилтийг суралцагчдын амжилтыг сайжруулах 

хамгийн ирээдүйтэй стратеги гэж дүгнэсэн байна. [10] 

Судлаач Худсон судалгааны төсөлдөө МХБ-ийг үр дүнтэй байхаар хэрхэн төлөвлөж 

хэрэгжүүлэхийг багш нар мэддэг байх нь нийгэмд эерэг өөрчлөлт хийх хамгийн сайн шийдэл байж 

болох юм гэжээ. [11] 

Судлаач Христофер бүтээлдээ ижил төстэй асуудалд төвлөрсөн, нэг чиглүүлэгчтэй өөр өөр 

сургууль дээр хэрэгжүүлсэн МХБ-үүдийн үр дүнгийн түвшин өөр өөр байна, учир нь МХБ бүр 

нь гишүүдийн онцлогт суурилсан өвөрмөц динамиктай байх бөгөөд харилцан итгэлцэл, хамтран 

ажиллах нээлттэй байдлаас хамааралтайг харуулжээ. [12] 

Стамперийн бүтээлд Хордын тодорхойлсон МХБ-ийн таван элементийн талаархи багш, удирдах 

ажилтны үндсэн ойлголтын зөрүүг илрүүлсэн. [13] 

Судлаач Хелд бүтээлдээ МХБ нь сургуульд сургалтын шинэчлэл хийх чухал хүчин зүйл 

болохыг харуулсан төдийгүй МХБ-үүдийг амжилттай хөгжүүлэх арга замыг санал болгосон. 

МХБ-ийг хөгжүүлэх үр дүнг ойлгох нь хурдан биш, хялбар ч биш боловч багш, суралцагчдын 

суралцах чадварыг сайжруулахын тулд цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө бусад шаардлагатай хүчин 

чармайлт гаргах нь зүйтэй. Бүх багш нарт байдаг хамгийн үнэ цэнэтэй нөөц бол бие биеэсээ 

суралцах, хамтран ажиллах ур чадвар юм. Хамтран ажиллахгүйгээр бидний өсөлт зөвхөн өөрсдийн 

хэтийн төлөвөөр хязгаарлагдах болно [14] гэжээ. 

Энэ мэтээр багшийн МХБ, түүний хөгжил, үр өгөөжтэй байдлын талаар тодруулан судалсан нэг 

сэдэвт судалгааны бүтээлүүд олон байна. Сургуулийн багшийн МХБ-ийн хөгжлийн тухай 

асуудал нь хилийн чанадад нарийвчлан судлагдаж, сургуулийн шинэчлэлийн нэгэн хувилбар гэж 
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хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх төдийгүй цаашид ч хэлэлцүүлгийг өрнүүлсээр буй асуудал болох нь 

харагдаж байна. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Бид энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах аргыг ашигласан болно. 

а. Эмпирик судалгааны арга: Судалгааны чиглэл, сэдвийг сонгохын тулд ажиглалт хийсэн, мөн 

198 сургуульд багш нарын хамтын ажиллагааны туршлага ямар байгаа талаар тандалт 

хийсэн. 

б. Онолын судалгааны арга: Судлагдсан байдлыг гаргахын тулд багшийн мэргэжлийн хөгжлийн 

бүлэгтэй холбогдуулан гүйцэтгэсэн АНУ, Австрали, Англи, Канад, Франц, Тайланд, 

Хорватт зэрэг улс орнуудын судлаачдын судалгааны зарим бүтээлийг эх сурвалж болгон 

ашиглаж, уншиж судалсан. 

Манай улсад МХБ-ийн хөгжих суурь нөхцөл бүрдсэн эсэхийг тодруулахын тулд холбогдох 

эрх зүйн баримт бичиг, судлаачдын бүтээл, судалгааны тайлангуудыг уншиж судалсан. 

в. Боловсруулалт хийх арга: Уншиж судалсан материалууд болон ажиглалт тандалтын 

судалгаанд үндэслэн харьцуулалт хийсний үндсэн дээр МХБ-ийг монгол улсад хэрэгжүүлэх 

хувилбарыг боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН 

Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг өнөө үед боловсролын хөгжилд хувь нэмэр оруулж буй 

шинэлэг санаануудын нэг болж, дэлхийн олон улс оронд багшийн тасралтгүй хөгжлийн үржил 

шимт хөрс гэж хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. Ширли М.Хорд, Ричард Дуфoр зэрэг судлаачдын 

бүтээлүүд болон бусад судалгааны баримтуудад үндэслэн МХБ-ийн хөгжлийн чухал 

нөхцөлүүдийг дараах 7 зүйлээр томьёолж болохоор байна. Үүнд: 

- Асуудалд суурилсан байх 

- Хамтын итгэл үнэмшил, үнэ цэнэ (алсын хараа, зорилго) тодорхой байх 

- Суралцахад, шинийг эрэлхийлэхэд багийн гишүүд төвлөрдөг байх 

- Хамтын хүчин чармайлтыг дэмжих материаллаг орчин болон үйлийн орчин бүрдсэн байх 

- Бодит үйлд төвлөрсөн, гишүүн бүрийн үүргийг тодорхой харуулсан төлөвлөлттэй байх 

- Тасралтгүй сайжруулалт хийдэг тогтолцоо бүрдсэн байх 

- Үр дүнгийн нэгдмэл төсөөлөлтэй байх 

Манай улсад ч энэ санааг хөгжүүлэх орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн гэж үзэж болохоор 

байна. Тухайлбал, 

1. Эрх зүйн орчны талаар: 

Алсын хараа 2050-д “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг зөвхөн танхимын 

сургалтаар хязгаарлан ойлгож байгаа ба багшийг ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэхгүйгээр орон 

нутгийн, сургалтын байгууллагын онцлог, хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжлийн тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжих чанартай, шинэ арга хэлбэрүүд дутагдалтай байна” гэжээ. [15] 

Монголын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээнд “Багшийн мэргэжлийн хөгжилд ажлын 

байрнаас гадуур хамрагдсан сургалтаас илүү сургууль, цэцэрлэг нь мэргэжилтнүүдийн уулзан 

цуглаж, хамтран суралцдаг талбар (professional learning communities) гэдэг талаас нь харж, 

энэхүү хандлагын үнэ цэнийг ойлгох парадигмын өөрчлөлт хийх шаардлагатай” [16] гэжээ. 

2021-2024 онд хэрэгжих “Чадварлаг багш” үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд “Багш 

ажлын байрандаа хамтран, харилцан бие биеэ хөгжүүлэх мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн 

бүлэг (Professional learning communities), менторинг зэрэг шинэлэг хэлбэрийг нэвтрүүлэх, 

ментор, чиглүүлэгч багшийг бэлтгэх, энэ чиглэлээр бий болсон туршлагыг түгээхэд анхаарна. 

Ингэснээр хамт олны өөрсдийн мэргэжлийн хэрэгцээг тодорхойлж, түүнийгээ хамтран 

шийдвэрлэх, харилцан суралцах практик үйл ажиллагаа нь мэргэшсэн, зөвлөн туслах чадвартай 

ментор, чиглүүлэгчийн зөвлөгөө, чиглүүлэг, дэмжлэгтэйгээр тасралтгүй хөгжих боломж 

нээгдэнэ” гэжээ. 

Монгол улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайланд ЕБС-ийн багшийн тасралтгүй хөгжлийг 
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хангах үүднээс ажлын байран дээрээ хөгжих нөхцөл боломжоор хангах тусгайлсан бодлого, 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй [17] 

гэжээ. 

Боловсролын чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн бодлогын судалгааны тайланд “Багш 

нар ажлын байрандаа хамт олноороо тасралтгүй хөгжих шинэ арга хэлбэр буюу “Мэргэжлийн 

хөгжлийн бүлэг (Professional learning community)”-ийг хөгжүүлэх, түүний үйл ажиллагааны 

заавар, зөвлөмж бүхий гарын авлага боловсруулах, үйл ажиллагааны чиглүүлэгчдийг 1 

цэцэрлэг, ЕБС-д 2 хүн буюу арга зүйч, сургалтын менежер болон багш мөн БСУГ, НБГ, БХ-ийн 

мэргэжилтэн бэлтгэх, дадлагажуулах, үйл ажиллагааг жигдэртэл зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх” 

[18] гэжээ. 

Эдгээрийг харгалзан үзвэл багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хөгжих эрх зүйн орчин 

бүрдсэн гэж үзэж болохоор байгаа юм. МХБ нь сургууль, цэцэрлэг, сургалтын байгууллагын 

багш нар өөрсдийн мэргэжлийн хэрэгцээг тодорхойлж, түүнийг хамтран шийдвэрлэх, харилцан 

суралцах практикт суурилсан үйл ажиллагааг мэргэшсэн, зөвлөн туслах чадвартай менторын 

чиглүүлэгтэйгээр тасралтгүй хөгжих боломж нээгдэх юм. 

2. Үйлийн орчны талаар: 

Тандалт судалгааны тайлбар: Судалгаанд УБ хот болон Баянхонгор, Баян-өлгий, Говь-Алтай, 

Говь-сүмбэр, Дархан уул, Дорнод, Дорноговь, Завхан, Орхон, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, 

Сэлэнгэ Увс 15 аймгийн Ерөнхий боловсролын 198 сургуулийн удирдах ажилтан онлайнаар 

оролцсон. 

а. Түүврийн талаар: Судалгаанд оролцогчдыг санамсаргүй түүврийн аргаар бүрдүүлсэн. Эх 

олонлог 839 сургууль, түүвэрт хамрагдсан 198 (23.5%, итгэлцлийн түвшин 95%) 

б. Судалгаанд оролцогчдын мэдээллийг нэгтгэвэл: Судалгаанд 28-55 насны 198 оролцогч 

хамрагдсанаас 6(3%) нь сургуулийн захирал, 175(88.3%) нь сургалтын менежер, 17(8.5%) нь 

нийгмийн ажилтан байсан. Үүнээс эрэгтэй 46(23.2%), эмэгтэй 152(76.8%) байсан. 

в. Багш нар сургууль дээрээ хамран ажиллаж байсан ба одоо ажиллаж байгаа багуудын талаарх 

мэдээллийг нэгтгэвэл: ЗАН-үүд, Хичээлийн судалгааны багууд, Дэмжлэгийн баг нийтлэг 

ажиглагдаж байгаа бөгөөд 

- Охидын клубыг чиглүүлэгч багш нарын баг 

- “Сонирхолтой математикчид” багш нарын баг 

- Хамтын судалгааны баг 

- Судлагдахууны баг (Бага, дунд гэж ялгалгүй залгамж холбоог сайжруулах зорилгоор 

хольж хуваасан) 

- Тэргүүлэх багш нарын баг (Тэргүүлэх зэрэгтэй багш нар баг болж ажиллаж, 

туршлагаа түгээхийн зэрэгцээ шинээр зэргээ ахиулах багш нарт зөвлөн тусалдаг) 

- Залуу багш нарын баг (мэдээллийн технологи, шинийг санаачлах, багш нарын 

мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт явуулах) 

- Мэдээллийн технологийн баг 

- Элегант – суралцагчдын төлөвшил, соёл, эрүүл мэндийн чиглэл 

- Бүтээлч сэтгэлгээ – хүүхдийн оролцоо, манлайллын чиглэл 

- Долоон од – суралцагчдын суурь чадварыг хөгжүүлэх чиглэл 

- Эрүүл мэнд баг 

- “Хамтдаа хөгжье” баг 

- “Багш багшаасаа суралцъя” гэсэн багш нарын хөгжил, арга зүйн баг 

- “Зөвлөн тусалъя-өвлөн суралцъя” гэх зэрэг багууд хөгжиж, янз бүрийн түвшинд 

ажиллаж байна. Мөн зарим сургуулийн багш нарын багийн үйл ажиллагааг кейс 

болгон авсныг толилуулбал: 

Кейс 1: Баянхонгор аймаг ЕБ-н Номгон сургууль нь 111 багш, 37 удирдах гүйцэтгэх 

ажилтантай. Тус сургуулийн хувьд одоогоор 12 Мэргэжлийн зөвлөлд хуваагдан үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. Мэргэжлийн зөвлөл нь хуучнаар секц, тэнхим гэсэн үг л дээ. 



193 

Мэргэжлийн зөвлөл болгон ажлын төлөвлөгөөтэй, 7 хоногт 1 удаа хөгжлийн цагтай, сургууль 

багш нарын хэрэгцээнд тулгуурласан "Багш хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөөтэй". Энэ хэлбэр нь 

илүү үр дүнтэй байдаг. Л.Сарангэрэл 

Кейс 2: Багануур дүүргийн Оюуны эрин цогцолбор сургууль 106 багш ажилтантай. 5 багт 

хуваагдаж ажилладаг: Захиргаа аж ахуй баг, Эрүүл мэнд баг, Байгалийн ухааны баг, Бага 

ангийн судлагдахууны баг, Нийгмийн ухааны баг гэж 5 бүлэгт хуваагдан ажиллаж байна. 

Тасралтгүй хөгжих боломжид суурилан сонирхлын бүлэгт хуваагдан багш ажилчид нэгээс 

хоёр багт орж болно. Баг болохдоо асуудалд суурилан шинийг эрэл хийхэд   төвлөрдөг. 

Ж.Энхтуул 

Өмнөх багуудын жишээ болон кейсүүдээс харахад манай улсад МХБ хөгжих үйлийн орчин 

тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн гэж үзэж болохоор байна. 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Манай сургуулиуд дахь багш нарын хамтын ажиллагааны багууд нь МХБ-ийн 7 чухал 

нөхцөлийг бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь зүйн хэрэг юм. Учир нь багшийн 

мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (БМХБ) хөгжихөд дараах шаардлага тавигдаж байна. Үүнд: 

✓ Манай сургуулиудад БМХБ хөгжиж төлөвших хэрэгцээ үүссэн байгааг мэргэжлийн 

түвшний байгууллагууд хүлээн зөвшөөрөх, арга зүйч, мэргэжилтнүүд энэ чиглэлээр 

мэргэших, чадваржих 

✓ Дээрх хэрэгцээг хангах үүднээс мэргэжлийн байгууллагуудын арга зүйч, мэргэжилтнүүд 

БСУГ-тай хамтран ажиллаж сургуулиудын МХБ-ийг чиглүүлэх, хөгжүүлэхэд хувь нэмэр 

оруулах 

✓ Хөгжиж буй МХБ-үүдийг БСУГ бүртгэлжүүлэх, БМДИ-д нэгтгэн албажуулж, МХБ-ийн 

гишүүдэд тулгамдсан асуудлаа шийдэхэд нь туслах мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх. 

Багшийн МХБ-ийг манай улсын сургууль болон сургалтын байгууллагуудад хөгжүүлэх нэгэн 

загварыг санал    болгож байна. 

 

Зураг 1: Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийг хөгжүүлэх загвар 

МХБ-ийн хөгжлийн чухал нөхцөлүүд болох 7 зүйлийг энэхүү загварт хэрхэн тусгаж болохыг 

тайлбарлавал: 

- Асуудалд суурилсан байх (Мэргэжлийн байгууллагууд, НБГ, БСУГ, БХ, ББИДС-ийн арга 

зүйч, мэргэжилтэн, багш нар болон сургуулийн удирдах ажилтнууд БМХБ-ийг 

чиглүүлэхийн тулд тухайн сургуулийн багшийн хөгжилд тулгамдаж буй асуудлуудыг 

судалгаанд суурилан илрүүлнэ) 
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- Алсын хараа, зорилго тодорхой байх (Илрүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд БМХБ-ийн 

гишүүдийг бүрдүүлэх, гишүүдийн оролцоотойгоор алсын хараа, зорилгыг тодорхойлно) 

- Суралцахад, шинийг эрэлхийлэхэд багийн гишүүд төвлөрдөг байх (Багийн гишүүд 

асуудлыг шийдвэрлэх, зорилгод хүрэхийн тулд санаачилгатай, уян хатан нөхцөлийг хүлээн 

зөвшөөрдөг байна) 

- Хамтын хүчин чармайлтыг дэмжих материаллаг орчин болон үйлийн орчин бүрдсэн байх 

(БМХБ-ийн хөгжлийг ойлгох, чиглүүлэх, бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэх үүргийг 

сургуулийн удирдах ажилтнууд, тэр дундаа захирал хүлээнэ) 

- Бодит үйлд төвлөрсөн, гишүүн бүрийн үүргийг тодорхой харуулсан төлөвлөлттэй байх 

(БМХБ-ийн гишүүний үүрэг нь “оролцоо→санаачилга→манлайлал” дарааллаар хөгжинө) 

- Тасралтгүй сайжруулалт хийдэг тогтолцоо бүрдсэн байх (БМХБ-ийн хөгжилд тасралтгүй 

сайжруулах PDCA зарчмыг баримтална) 

- Үр дүнгийн нэгдмэл төсөөлөлтэй байх (Асуудлыг шийдвэрлэх явцын төгсгөлд ямар үр дүнд 

хүрсэн байх талаар багийн гишүүд нэгдмэл төсөөлөлтэй байна) 

6. ДҮГНЭЛТ 

Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг нь багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих оновчтой 

шийдэл болж 1990-ээд оноос хойш дэлхийн олон улс орнуудад эрчимтэй хөгжиж байна. 

Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих үйлийн орчин бүрдсэн эсэхийг тодруулахын тулд 198 

сургуулийн удирдах ажилтнуудыг санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд хамруулан тандалт 

хийсэн. Энэхүү тандалт судалгааны үр дүн болон холбогдох баримт бичгийн шинжилгээнд 

үндэслэн үзвэл манай улсад багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хөгжих эрх зүйн болон 

үйлийн орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн байна. 

Бид энэхүү судалгаагаар манай улсын сургалтын байгууллагуудад БМХБ-ийг ямар загвараар 

хөгжүүлж болох талаар шийдлийн хувилбарыг боловсруулан санал болгосон. 
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Тэгш Хамруулан Сургах Боловсролыг Хэрэгжүүлэх Явцад Багшид 

Тулгарч Буй Асуудлыг Судалсан нь 

Б.Золзаяа 

МУБИС, Боловсрол судлалын сургууль,Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим 

zolzaya.b@msue.edu.mn 

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 
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“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 



199 

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 
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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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Google Classroom-г Бусад Сургалтын Программ Хангамжаар 

Өргөтгөн Идэвхтэй Сургалтад Ашиглах нь 

Н.Мөнхцэцэг1, С.Уянга2, Б.Эрдэнэсүрэн3 

1МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль, Мэдээлэл Компьютерын Ухаан 
тunkhtsetseg@seas.num.edu.mn; uyanga@seas.num.edu.mn; erdenesuren.b@seas.num.edu.mn 

Хураангуй: Цар тахлын тархалтын оргил үед дэлхийн нийт суралцагчдын 91,3 хувь нь сургуульд явах 

боломжгүй, онлайн болон бусад ямар нэгэн хэлбэрээр сургалтаа үргэлжлүүлж, зарим улсад 

хязгаарлагдмал боломжоос хамаарч сургалт зогсоход хүрсэн байна. /en.unesco.org/ Харин Монгол Улсад 

2020 оны 1-р сарын 27-оос эхлэн энэ цаг хугацааг хүртэл хичээлийн жил дуустал боловсролын 

байгууллагууд өөрсдийн нөөц боломжид суурилан цахим хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж байна. Цахим сургалтыг байгууллага бүр өөр, өөрийн нөхцөл бололцоон дээр тулгуурлан цахим 

сургалтыг явуулж байна. Боловсролд технологийн үүрэг роль 21-р зууны томоохон өөрчлөлтийг бий 

болгож байна. Хүн бүрт хаана ч, хэзээ ч технологийн эрс ялгаатай шийдлээр боловсролыг хялбар байдлаар 

олж авах боломжийг боловсролыг дамжуулах технологиудыг чадварлагаар ашиглаж чадвал багш бүрт 

боломж байна. Энэ үйл ажиллагаанд бид хамгийн хялбар, хамгийн бага зардлаар цахим сургалтын орчин 

бүрдүүлж суралцагчид чанартай боловсролыг  хүргэхийн тулд Googleclassroom-г ашиглан бусад программ 

хангамжуудаар өргөтгөн сургалт явуулсан туршлагын талаар энэхүү өгүүлэлд бичлээ.. 

Түлхүүр үг: цахим сургалтын программ хангамжийн дэд бүтэц, googleclassroom, bookwidget, идэвхтэй 

сургалт, тестийн олон хэлбэр 

“Цахим ЭЕШ” Системээр 

Сургалтын Үйл Ажиллагааг Дэмжих нь 

Д.Пунцагбалжир, О.Жавхлан, М.Баттунгалаг 

Хөвсгөл аймаг, “Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн Түүх нийгмийн ухаан, Мэдээлэл зүйн багш нар  

puntsagbaljir1118@gmail.com; jvkhln1@gmail.com; bttnglg1@gmail.com 

Хураангуй: Энэхүү бичвэр нь: Цахим сургалтын орчин бүрдүүлэх асуудлыг тухайлбал Moodle сургалт 

удирдлагын системийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрхэн оновчтой ашиглах, давуу болон сайжруулах 

зүйлс, нээлттэй эхийг ашиглах боломж. Сургалтад Moodle удирдлагын системийг ашигласнаар сурагчийн 

суралцах чадварт гарч буй өөрчлөлт, үр дүн. Цаашид энэхүү Moodle сургалт удирдлагын системийг 

хэрхэн хөгжүүлэх талаар төлөвлөгөө, дүгнэлтийг хүргэх болно. Дээрх үйл ажиллагаанаас инноваци 

шийдэлтэй, нээлттэй эхийн moodle систем дээр суурилсан үнэлгээний “ЭРДЭМ” системийг туршин 

хэрэгжүүлж цаашлаад “ЦАХИМ ЭЕШ” систем болгон хөгжүүлж танхимын болон цахим сургалтыг 

хэрхэн дэмжих талаар хийсэн судалгаа, туршилтын үр дүнгээ толилуулж байна. Moodle системд 

суурилсан үнэлгээний “Цахим-ЭЕШ” систем нь сурагчдын онцлог хэрэгцээнд тохирсон, бие даан хөгжих, 

өөрөөр хэлбэл хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, суралцах чадварыг дээшлүүлэх боломж олгох гол хэрэглүүр 

мөн болохыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх арга замыг эрэлхийлэх зорилготой. 

Түлхүүр үг: цахим сургалт, нээлттэй эхийн Moodle систем 

Хосолсон Сургалтаар Сургуулийн Ачааллыг Бууруулах нь 

Д.Нансалмаа, Ч.Цэрэнлхам, Э.Алтанцэцэг 

Орхон аймгийн 5 дугаар сургууль, Гадаад хэлний заах аргын нэгдэл 
nansalmaademberel2@gmail.com; tsegiichadraa@gmail.com; altnaaamgaa@gmail.com  

Хураангуй: Боловсролын харилцаанд оролцогчид нь сургалтын хосолсон хэлбэрийг сонгон хичээлийн 

агуулгыг судалснаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран бие даан хөгжиж хамтран суралцахаас гадна 

сургуулийн ачааллыг бууруулах үр дүнтэй хэлбэр гэж үзэн энэхүү судалгааны ажлаа хийлээ. Асуулгын 

mailto:тunkhtsetseg@seas.num.edu.mn
mailto:uyanga@seas.num.edu.mn
mailto:erdenesuren.b@seas.num.edu.mn
mailto:jvkhln1@gmail.com
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mailto:tsegiichadraa@gmail.com
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аргаар боловсруулсан хосолсон хэлбэрийн сургалтын давуу болон сул тал, үр дүнгийн талаарх судалгаанд 

нийт 957 багш, суралцагчид, эцэг эх оролцож, саналаа өгснийг нэгтгэн дүгнэж үзвэл танхимын хэлбэрээр 

судалсан агуулгыг цахим хичээлтэй хослуулан сургалтад ашиглах, эсвэл зарим нэгэн судлагдахууныг 

цахимаар судлах нь багш суралцагчдын МХТ-ийн мэдлэг дээшлэн, төрөл бүрийн программ, аппликейшн, 

платформуудыг сургалтдаа ашиглах, бусдыг сонсох, арга зүй туршлагаасаа хуваалцах, түгээн 

дэлгэрүүлэх, цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийг олон эх сурвалжаас олж авах зэрэг давуу 

талуудтай бөгөөд сургуулийн ачааллыг бууруулах гарц шийдэл болох нь харагдаж байна. 

Түлхүүр үг: хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургалтын хэлбэр, бэрхшээл, шийдэх арга зам 

Сургалтын Хөтөлбөр Хэрэгжүүлэхдээ Фэйсбүүк Цахим Сүлжээг 

Ашиглан Хоцрогдолгүй Сургах нь 

М.Чаминчулуу, С.Мандхай, Д.Шинэбаяр, Т.Ариунцэцэг, П.Бүдханд, Т.Оюунчимэг 

Өмнөговь, 1-р ургууль 

Mchamia92@gmail.com; bold041018@gmail.com; shinebayr.1010@gmail.com; 

ariuntsetseg0403@gmail.com; budkaa0@gmail.com; t.oyunaa.0515@gmail.com 

Хураангуй: Бидний илтгэлийн гол агуулга нь сургалтад сурагчдын хамрагдлыг ахиулах, эцэг эхийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, хичээлийн хоцрогдол үүсэх шалтгааныг тодорхойлон хоцрогдол үүсгэхгүй 

ажиллах ,нэгэнт үүссэн хоцрогдлыг арилгах боломжийг судалж сайн үр дүнд хүрэх арга зүйг эрэлхийлэн 

ажлын дэвтэр бэлтгэн гаргаж багшийн зөвлөсний дагуу эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ хамтран суралцсанаар 

хоцрогдлыг 75% хүртэл багасгахад чиглэгдэнэ. Энэ үйл ажиллагааны гол хэрэглэгдэхүүн бол econtent цахим 

талбарт байршуулсан геометрийн теле хичээл, геометрийн ажлын дэвтэр 6-9р анги, фэйсбүүк цахим 

сүлжээг нэрлэж байна.  

Түлхүүр үг: фэйсбүүк, мессенжер, эцэг эх, ажлын дэвтэр, багшийн  зөвлөгөө 

“Self Combined” Аргаар Сурагчдыг Бие Даан Суралцахад  Оновчтой 

Чиглүүлэх Замаар Сурагчдын Сурах Үйлд Дэмжлэг Үзүүлэх 

Г.Энхжаргал1*, Б.Урантогос1, Б.Мөнхсаруул2* 

1Дундговь аймаг Сайнцагаан сум “Мандал” сургууль. Нийгмийн ухааны багш 

lotusjargall@gmail.com; togos0225@gmail.com 

2Дундговь аймаг Сайнцагаан сум “Мандал” сургууль. Физикийн багш 

ashidmc2020@gmail 

Хураангуй: “Ковид-19” цар тахлаас үүдэн танхимын сургалт танхимын бус сургалтаар солигдсон нь 

хүүхдүүдийн хувьд гэртээ тэр бүр компьютер, интернет ашигладаггүй, бие даан мэдээ мэдээллээ уншиж 

ойлгон боловсруулж чаддаггүй, багшийн өгсөн мэдээллийг автоматаар сурдаг бол мэргэжлийн бус учраас 

компьютер техник технологийн мэдлэг багатай учир цахим сургалтыг видео бичлэг үзүүлэх, slide бэлтгэн 

зохион байгуулж, google form дээр материал бэлтгэн шалгалт авахаар хязгаарлагддаг  нь багш нарын 

хувьд хүндхэн сорилт болсон. Мөн зарим сургуулиуд ахлах буюу ЭЕШ-тай ангидаа лайв хичээлийг зохион 

байгуулж байсан ч танхимын сургалтын арга барилын дагуу slide бэлтгэн шинэ хичээл заасан. Гэвч гар 

утас бол сургалтын хэрэглэгдэхүүн биш учраас шинэ мэдлэг хүүхдүүдэд хүртээмжгүй, ялгаатай байдлаас 

шалтгаалан хичээлээс хоцрогдох зэрэг олон сул тал ажиглагдлаа. Дээрх үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх 

арга зүйг эрэлхийлэн сургалтад зориулсан фэйсбүүк группийг цахим сургалтын арга зүйтэй хослуулсан 

“SELF combined” арга зүйг  

1. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 3,4-р улиралд “Мандал” сургуулийнхаа физикийн сонгон 

2. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд өргөжүүлэн “Мандал” сургуулийн ахлах ангийн нийгмийн 

ухаан, физикийн сонгонд 

3. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын сурагчдын амралтаар “Теле хичээл”-ийн үргэлжлэл БХ-

ээс зохион байгуулсан “Онлайн хичээл”-д Б.Мөнхсаруул, Г.Энхжаргал нар 10-р ангийн хичээлдээ 3 дахь 

удаагаа сайжруулан ашиглаж байна. 

mailto:lotusjargall@gmail.com
mailto:togos0225@gmail.com
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Энэхүү сургалтын аргыг ашиглах явцад: Сурагчдын бүтээлч оролцоо сайжрах, бие даан ажиллах чадвар 

нэмэгдэх, зориулалтын ном зохиол, гарын авлага, тараах материал, видео бичлэгийг өөрийн хурдандаа 

тохируулан ажиллах зэрэг олон давуу талтай байгаа нь харагдаж байна..Иймд бид хүүхэд бүрийн 

ялгаатай байдалд тулгуурлан бие даан сурахад нь дэмжлэг болохуйц сургалтын арга аргачлал буюу 

сурахад сургах арга зүй буюу “SELF combined” арга зүйг боловсруулан хүргэж байна. 

Түлхүүр үг: цахим сургалт, цахим буюу танхимын бус анги, танхимын анги, тонгоруу сургалтын арга, 

“SELF Combined” арга 

Тохиромжтой Цагт Оновчтой Давтах Арга Зүйг 

ФЭЕШ-ын Цахим Сургалтад Ашигласан Үр Дүн 

Э.Анхцэцэг, Г.Дашмаа, Б.Мөнхсаруул* 

Дундговь, Сайнцагаан, Мандал ЕБС 
 chimegchimegee1031@gmail.com; dashmaa1012@gmail.com; munkhsaruulbayarsaikhan@gmail.com 

Хураангуй: Мэдлэг чадварыг өөрийн болгож эзэмшихийн тулд давтан хичээллэхийн чухлыг бид мэддэг 

боловч хэзээ хэрхэн давтах вэ гэдгээс сургалтын үр дүн хамаарна. Хэрэв сургалтад бодитой үр дүн 

харагдахгүй бол сурах аргазүй нь оновчтой байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх нь зайлшгүй юм. Тиймээс 

Германы сэтгэл судлаач Г. Эббингаузын марталтын муруй дээр үндэслэсэн давталтын мөчлөгийг тооцож, 

сурагчдыг бие даан сурах төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан аргазүйг илтгэлийн багийнхан 

“Тохиромжтой цагт оновчтой давтлага” гэж нэрлэсэн. Энэхүү аргыг нийтлэг байдлаар гадаад хэл дээр 

үг цээжлэхэд нэлээн түгээмэл ашигласан жишээ байгаа бөгөөд бидний илтгэл нь ЕБС-ийн бусад 

судлагдахуун, тухайлбал физикийн хичээлийн хөтөлбөр, бага ангийн математик зэрэг хичээл дээр 

туршсаныг сайжруулан физикийн ЭЕШ-ын эрчимжүүлсэн онлайн бэлтгэлд хэрэгжүүлсэн судалгааны үр 

дүнг танилцуулсан. Энэ аргаар хичээллэсэн сурагчдын хувьд бие даан сурах хандлагад эерэг өөрчлөлт 

ажиглагдаж, өөрийн удирдлагатай суралцахын сацуу мэдлэг чадвар, сурлагын чанарт ахиц гарсан. 

Аргазүйг мэргэжлийн багш бүр өөрийн судлагдахуунд уян хатан байдлаар хөрвүүлж танхимын ба 

танхимын бус аль ч хэлбэрээр хэрэглэх бүрэн боломжтой бөгөөд ялангуяа сургуулийн хэмжээнд ч хичээл 

сургалтаас гадуурх нэгдсэн давтлага хичээл зэргийг зохион байгуулахад ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 

Түлхүүр үг: марталтын муруй, давталтын мөчлөг, тохиромжтой цаг, оновчтой давтлага, сурах 

хандлага, өөрийн удирдлагатай бие даан суралцах арга барил 

Анги Удирдсан Багш ба Мэргэжлийн Багш нарын Хамтын 

Ажиллагаагаар Цахим Анги Хөтөлсөн Үр Дүн 

Ц.Энхцэцэг*, Г.Эрдэнэ-Оюун, Л.Мөнхсүрэн, Э.Нарангэрэл, Б.Мөнхсаруул 

Дундговь, Сайнцагаан, Мандал ЕБС  
enhu1433@gmail.com; Oyuk2664@gmail.com; Amulet0425@gmail.com;  

nargerel31@gmail.com;  ashidmc2020@gmail.com 

Хураангуй: Дэлхий нийтэд тулгамдсан цар тахлаас үүдэн монгол улсад хөл хорио тогтоосон хугацаанд 

цахим буюу теле хичээлд багш, суралцагчид, эцэг эхчүүд техник технологи, ур чадварын хувьд бэлэн бус 

байсан. Энэ нөхцөлд сурагчид зайнаас хичээл сургалтаа тасалдахгүй авч, суралцахад анги удирдсан 

багшийн үүрэг оролцоо, арга ажиллагаа гол нөлөөлөх хүчин зүйл болсон хэдий ч ямар шийдэх арга замуудыг 

яаж хэрэглэсэн гэдгээрээ үр дүн харилцан адилгүй байлаа. 2019-2020 оны хавар, 2020-2021 оны өвлийн 

улиралд Мандал сургуульд үечлэн хэрэгжүүлсэн цахим анги хөтөлсөн бүлгийн талаарх судалгааны ажлаар 

цаг үеийн энэ онцгой нөхцөлд google classroom хөтлөх замаар өөрийн даасан ангийг удирдахдаа тухайн 

бүлгийн сурагчид, эцэг эх болон хичээл ордог мэргэжлийн багш нарын хамтын ажиллагааг оновчтой 

чиглүүлсэн жишээ буюу теле хичээлийн үзэлт болон сурлага, хүмүүжлийн олон ажлыг танхимын бус 

хэлбэрт ч үр дүнтэй зохион байгуулж, сурагчдын бие даах чадварыг нэмэгдүүлсэн болохыг илтгэж байна. 

Түлхүүр үг: зайн сургалт, теле хичээл, цахим сургалт, цахим анги – classroom, анги удирдсан багш, 

мэргэжлийн багш, асуудал, шийдэл, үр дүн 
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Дүрслэх Урлаг Судлагдахууны Сэдвийн Уялдаа Холбоог Боловсронгуй 

Болгох нь (Суурь Боловсролын Жишээн дээр) 

Б.Галбадрах 

МУБИС, Дүрслэх урлаг, Технологийн Сургууль, Дүрслэх урлагийн тэнхим 
gal.badrakh@msue.edu.mn 

Хураангуй: Суурь боловсролын хүрээнд судалж байгаа Дүрслэх урлаг судлагдахууны сэдвийн хэвтээ 

холбоо сул, цаашид засах, боловсронгуй болгох шаардлагатай байгааг судалгаагаар тогтоож, асуудлыг 

шийдэх хувилбарыг санал болгон дэвшүүллээ. 

Түлхүүр үг: Судлагдахууны сэдэв, нэгж хичээл, хичээлийн агуулга, уялдаа, босоо ба хэвтээ холбоо. 

Сайжруулсан Хөтөлбөрийн Хэрэгжилтэд Тулгамдаж Буй 

 Асуудлууд, Шийдвэрлэх Арга Зам 

А.Ганзориг 

Өмнөговь аймгийн Ноён сумын ЕБС 
ganzorig612@gmail.com  

Хураангуй: Монгол улсын боловсролд чухал үүрэг гүйцэтгэх нэгэн чухал элемент бол сургалтын хөтөлбөр 

билээ. Бид 2019 онд батлагдсан сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийг сурах, сургах үйлдээ баримталж, 

хэрэгжүүлж байна. Гэвч сайжруулсан хөтөлбөр нь ерөнхий боловсролын сургуулиудын хувьд авч үзэхэд 

хөрсөн дээрээ мөн чанараараа бууж хэрэгжихгүй байгаа учраас уг асуудлыг олж судлах, илрүүлэх, цаашид 

авах арга хэмжээг тодорхой болгох зайлшгүй хэрэгцээ бидэнд бий болоод байгаа билээ. Тиймээс энэхүү 

судалгаандаа “Бусдаас буруу хайх биш өөрөөсөө буруу хай” гэдэг үгийн дор багш бидний сайжруулсан 

хөтөлбөрийн талаарх ойлголт, хөтөлбөрт хандах хандлага, хөтөлбөрөө ямар түвшинд өөрийн болгосон 

зэргээ судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь чухал гэж үзсэний хүрээнд аль болох орон нутгийн багш нарыг 

хамруулж, тэдний сайжруулсан хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголт, эзэмшилтийг судалж, үр дүнг 

гаргалаа. Судалгааг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тандан судлах боломжтой гэж үзсэн 20 асуулт 

боловсруулж, онлайн орчинд багш нараас асуулга авч, үр дүнг нэгтгэн анлиз хийх, авах арга хэмжээг 

нэгтгэн дүгнэх гэсэн үе шаттай хийлээ. Судалгааны үр дүнд хөтөлбөр хэрэгжилт хангалтгүй байгаа 

шалтгаан нь багш бидний хөтөлбөртөө хандаж буй хандлага, судалж өөрийн болгосон түвшин 

хангалтгүй, хамтарч ажил хэрэг болгодоггүй, уламжлалт аргаараа сургах үйл ажиллагаагаа явуулж 

байгаатай нягт холбоотой гэсэн дүгнэлт гарч байна. 

Түлхүүр үг: Сайжруулсан хөтөлбөр, үнэлгээ, танхимын бус сургалт, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Цөм Хөтөлбөрийн 

Хэрэгжилтийн Судалгааны Зарим Үр Дүн 

Г.Монголхатан, Д.Сарантуяа 

Боловсролын хүрээлэн, БХСС  

mongolkhatan@mier.mn; sarantuya@mier.mn 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 327 тоот тушаалаар 

баталсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого”-ын 4.1-т “Сургуулийн 

өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, стратеги, бага насны хүүхдийн суралцахуйн 

талаар дэлхийн улс орнуудын баримталж буй чиг хандлага, монгол хүүхдийн онцлогт баримжаалан 

сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлнэ, “Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, 

агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ нь хүүхдийн хөгжлийн ахиц, амжилтын үр дүнд чиглэсэн, 

нээлттэй байна. Цэцэрлэг сургалтын хөтөлбөрөө байгууллагынхаа үзэл баримтлалыг үндэслэн 

боловсруулна” хэмээн тус тус заасны дагуу боловсруулж 2015 онд [1] Сургуулийн өмнөх боловсролын 

сургалтын цөм хөтөлбөр батлагдсан. 2018-2019 оны хичээлийн жилд Боловсролын хүрээлэн Сургуулийн 
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өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг тогтоох, нөлөөлж буй 

хүчин зүйлийг илрүүлэх мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийсэн. СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг судлахдаа СӨББ-ын үйл ажиллагаа, сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж 

байгаа байдал болон багш үйл ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулж байгаа байдлыг илрүүлж, хүүхдийн 

хөгжлийг даалгавраар үнэлсэн мэдээлэлд боловсруулалт хийж хоорондын уялдаанд авч үзсэн ба энэхүү 

илтгэлээр зарим үр дүнг хүргэж байна. 

Түлхүүр үг: сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, хэрэгжилт 

Асуудалд Суурилсан Сургалтын Арга Зүйг Хэрэглэх нь 

О.Баярхүү1, П.Нямбаяр2 

1ШУТИС, Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, ЭХМТ-ийн салбар,  

bayarkhuu7@stda.edu.mn 

2 ШУТИС, Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, СШУТ 

nyambayar@stda.edu.mn 

Хураангуй: Одоогоор дэлхийн олон сургууль дээд боловсролын шинэчлэлд хэрэглээд байгаа Сэтгэх-зохиох- 

бүтээх-хэрэглэх (CDIO–conceive-design-implement-operate) аргыг Монголд нэвтрүүлэх санаачлага 

гарснаас хойш багш бүр дор бүрнээ үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх тал 

дээр өөрийн мэдлэг, чадвараа дайчлан ажиллаж байгаа билээ. Хичээл дээр нэг асуудлыг шийдэх замаар 

асуудалд суурилсан сургалтын аргыг хэрхэн инженерийн боловсролд хэрэглэж болох талаар тандалт 

судалгааг Микропроцессорын систем хичээл дээр туршиж үзлээ. Сургуулийн аюулгүйн системийг 

боловсронгуй болгох асуудлыг сонгон авч гүйцэтгэсэн болно. 

Түлхүүр үг: асуудалд суурилсан сургалтын арга, микроконтроллер, виртуал лаборатори 

Нэг Бодлогыг Олон Хувилбараар Бодох нь 

Б.Хадбаатар*, Р.Магсар 

МУБИС, Багшийн Сургууль, Математик, байгалийн ухааны тэнхим 

Khadbaatar.b@msue.edu.mn; magsar.r@msue.edu.mn 

 

Хураангуй: Бодлого бодохыг математикт суралцах болон математикт багшлахын үндсэн үйл 

ажиллагаа гэсэн үзэл санаанд бидний судалгаа үндэслэсэн. Бодлого бодох үйл ажиллагааг зөвхөн нэг 

аргаар, нэг хариунд хүргэх ажлын хүрээнд уламжлалт сургалтын хөтөлбөр зөвлөмжилж ирсэн. Гэтэл 

одоогийн цаг үед олон аргаар бодох, олон хариуг гаргах, тэдгээрээс хамгийн оновчтойг сонгох чадварыг 

олгох сургалтын тухай яригдах боллоо. Иймд бид "Бүтээлч сэтгэлгээ" гэдэг хичээлээр бодлогыг олон 

аргаар бодох оюутан-багшийн бие даасан үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тэдний бодлого бодох 

чадварыг хөгжүүлэх судалгааг хичээлийн жилийн хэд хэдэн улирлын хугацаанд гүйцэтгэсэн юм. Ингэсний 

үр дүнд өөрсдөө бие даан бодлого бодох аргыг нээн олж, өөр хоорондоо оюутан-багш нар аргуудаа 

харилцан солилцсоны үр дүнд нэг бодлогын бодолтын 26 хувилбарыг гүйцэтгэсэн. Үүнийг болон олон аргаар 

бодлого бодохын ач холбогдлыг дэлгэрүүлж өгүүлэхийг зорьсон юм. 

Түлхүүр үг: бодолтын олон хувилбар, оюутан-багш, бүтээлч үйл ажиллагаа 

mailto:Khadbaatar.b@msue.edu.mn
mailto:magsar.r@msue.edu.mn
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Тэмдэглэлд Суурилсан Хичээлийн Анализыг Оюутны Багшлах 

Дадлагад Ашиглах Боломжийг Судалсан нь 

Ц.Пагмасүрэн1, Д.Оюунчимэг2* 

 1МУБИС, МБУС-ийн Дидактикийн тэнхим  
pagmasuren.ts@msue.edu.mn 

2МУБИС, МБУС-ийн Матемтикийн тэнхим  
oyunchimeg.d@msue.edu.mn 

Хураангуй: Багш боловсролын хөтөлбөрийн нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь багшлах дадлага юм. Багшлах 

дадлагын явцад оюутнууд багшлах ур чадвараа хөгжүүлэх, багаар хамтран ажиллах, судалгааны 

чадамжаа хөгжүүлэх зэрэг олон багц ур чадварт суралцдаг. Оюутнууд хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх, багшлах туршлагаа эргэцүүлэн дүгнэлт хийхэд дадлага удирдсан багш нарын 

зөвлөгөө, тусламж чухал ач холбогдолтой. Гэвч бодит байдалд энэ боломж их дээд сургуулийн багш 

нарын хувьд хязгаарлагдмал байна. Тиймээс энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг гарц нь тэмдэглэлд суурилсан 

анализын арга байх боломжтой гэж үзсэн. Японы Нагоя их сургуулийн профессор Шигемацу (1950) 

боловсруулсан тэмдэглэлд суурилсан анализын арга нь (transcript based lesson analysis) боловсролын 

судалгаанд өргөн хэрэглэгдэж байна. Тэмдэглэлд суурилсан хичээлийн анализын аргыг биологи сургалтын 

арга зүйн хичээлд оюутны хичээлийн судалгааны чадамжийг хөгжүүлэх зорилгоор 2018 оноос туршин 

хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд дагалдан судлах дадлага хийсэн 

МУБИС, Математик Байгалийн Ухааны Сургуулийн биологийн багшийн 3 дугаар ангийн 43 оюутны 

хичээлийн дэлгэрэнгүй тэмдэглэлд анализ хийсэн. Эдгээр судалгаанд үндэслэн тэмдэглэлд суурилсан 

хичээлийн анализ нь дараах хэд хэдэн практик ач холбогдолтой болохыг олж тогтоосон. Үүнд: (1) оюутны 

багшлах ур чадвар, өөрийн үнэлгээ болон судалгааны чадамжийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой; (2) дадлага 

удирдсан их дээд сургуулийн багш нар орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран оюутанд оновчтой зөвлөгөө 

өгөх боломж нээгдэнэ; (3) оюутны хичээлийн дэлгэрэнгүй тэмдэглэл болон дүн шинжилгээг багшлах арга 

зүйн чиглэлээр судалгааны эх материал болгон ашиглах боломжтой. Иймд хичээлийн дэлгэрэнгүй 

тэмдэглэлийн аргыг багш бэлтгэх сургалт болон багшлах дадлагад ашиглах бүрэн боломжтой юм. 

Түлхүүр үг: тэмдэглэлд суурилсан хичээлийн анализ (ТСХА), багшлах ур чадвар, судалгааны чадамж, 

оюутан багш, багшлах дадлага 

Vak Сургалтын Арга Зүйг Нэвтрүүлэх Туршилт Судалгаа 

Б.Энхцацрал 

Дархан – Уул аймаг, ЕБ-ын лаборатори Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн химийн багш 

enkhtsatsral6784@gmail.com 

Хураангуй: Боловсролын эцсийн зорилго нь нийгмийн дотор амьдрах, сурах, хөгжих аргад сургах, 

төрөлхийн авьяас чадвараа хөгжүүлэх боломжийг нь нээж өгөхөд оршино. Энэ нь тухайн хүний 

(суралцагчийн) байгалиас заяасан аливаа зан чанар, чадвар, мэдрэмж, суралцах хэв шинж онцлог зэргийг 

сургах үйл явцад оношлон, түүнд тохирсон жор арга зүйгээр сургалтын процессийг удирдан явуулна гэсэн 

үг билээ. Суралцах хэв шинжийн талаар хэд хэдэн төрлийн загваруудыг дэлхийн улс орнуудад ашиглаж 

байна. Эдгээр загваруудыг 3 бүлэгт хуваадаг. 1. Үйл ажиллагаанд чиглэсэн (сурах үйл), 2. Бие хүний 

төлөвшлийн онцлогт чиглэсэн, 3. Танин мэдэхүйд чиглэсэн. Танин мэдэхүйд чиглэсэн загварт Н.Флемингийн 

боловсруулсан VAK загвар багтана. Н.Флемингийн VAK загвараар тухайн суралцагч шинэ зүйлд 

суралцахдаа ямар мэдрэхүйн эрхтнээрээ мэдээллийг илүү үр дүнтэйгээр хүлээн авдаг болохыг 

тодорхойлдог. Энэхүү загварын дагуу суралцагчдын суралцах хэв шинжийг харааны (V – visual), сонсголын 

(A - auditory), хөдөлгөөний (K – kinesthetic) болон холимог гэж ангилдаг. VAK сургалтын арга зүй, 

технологийн гол онцлог нь суралцагчдынхаа ой тогтоолт, сурч танин мэдэх хэв шинж, оюуны чадамж, 

анхаарлын төвлөрөл, судлах агуулгын талаар амьдрал дээрх мэдлэг ойлголтыг илрүүлэх судалгааг хийж, 

хүүхэд нэг бүрт тохирсон арга зүйгээр сургалтыг зохион байгуулдагт оршино. Туршилт судалгаандаа 

гадаадын эрдэмтэн судлаачдын “Children’s learning styles”,“Технология личностно-ориентированного 

mailto:pagmasuren.ts@msue.edu.mn
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обучения” буюу сурах арга барилыг тухайн хүнд заяасан төрөлхийн чанар, чадавх, мэдрэмжүүдтэй 

холбон судлах хандлага, онолыг үндэс болгон, сурах арга барилыг VAK загвараар оновчтой тодорхойлох 

замаар хөгжүүлэх боломжтойг батлах оролдлого хийсэн болно. Судалгааг 2014, 2017 онуудад буюу 2 

жилийн хугацаанд Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн 7-р ангийн 3 бүлэг, 9-р ангийн 3 бүлэг, 10-р ангийн 

3 бүлгийн нийт 249 суралцагчдад хийсэн юм. Судлаач Н.Флемингийн боловсруулсан VAK загварыг ашиглан 

суралцагчдын танин мэдэх хэв шинжийг тодорхойлон түүнийгээ харгалзан үзсэн онцлог бүхий сургалтыг 

зохион байгуулж үр дүнг тооцон дүгнэсэн. Бие хүний танин мэдэх хэв шинж нь цаашлаад сурах арга 

барилыг тодорхойлох бөгөөд энэ нь төрмөл ойлголт болох, нас ахиж анги дэвших тусам улам 

нарийчлагдан тодорхой болдог мөн нас, хүйсээс хамаарч хүн бүрт харилцан адилгүй ялгаатай байдаг 

байна. Иймд энэхүү төрмөл шинжийг сургалтад тооцон хэрэгжүүлснээр сургалтыг амжилттай зохион 

байгуулах, сурагч төвтэй сургалтыг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэх, сургалтыг орчин үеийн хэв шинжид 

нийцүүлэх явуулах бүрэн боломжтой эсэхийг туршилтат хичээлийн үр дүнд үндэслэн харуулахыг зорив. 

Түлхүүр үг: танин мэдэх хэв шинж, сурах арга барил, ялгаатай байдал, ялгаатай хандах арга зүй 

Оюутнуудын Оюуны Чадамж Дээр Тулгуурлан 

Сургалт Зохион Байгуулах Асуудал 

Б.Дорж 
Ховд их сургуулв, Байгаль шинжлэл, технологийн сургууль, Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхим 

Dorjbattulga2@gmail.com 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны Х.Гарднер хүний оюун ухаан нь бие даасан тусгай чадамжуудаас 

бүтдэг цогцолбор зүйл юм гэсэн үзэл баримтлалыг 1980-аад оны дунд үеэр дэвшүүлжээ [1]. Түүний 

тодорхойлсон бие даасан 8 цогц чадамжуудыг үнэлэх олон хувибар арга зүй байдгаас бид өнөөдөр оюутны 

40 асуулт бүхий хувилбарыг сонгон авч хэрэглэж байна. Энэ нь 8 чадамжтай холбоотой тус бүр 5 

асуултыг 1-4 оноогоор үнэлүүлэх замаар зохион байгуулагддаг. Эдгээр 8 чадамжийг дурдвал:Хэл ярианы 

чадамж, Логик-математикийн чадамж,     Хөгжмийн чадамж, Биеийн хөдөлгөөн-тэнцвэрийн чадамж 

Орон-зай- хараа зүйн чадамж, Хүмүүс хоорондын харилцааны чадамж Дотогшоо төвлөрөх чадамж, 

Байгаль-амьтныг таних чадамж. Судалгааг 2017 оны 12 сараас 2018 оны 05 сар хүртэлх хугацаанд 

шинжлэх ухаан технологийн сангийн “Монголын оюутан залуучуудын нийгэм-сэтгэл зүйн онцлогийг 

тодорхойлох судалгаа” сэдэвт төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааг бие хүний шинжийг судлах 

их тав (TIPI) болон Х. Гарднерийн оюун ухааны 8 хэв шинжийг тодорхойлох 40 асуулт бүхий асуулгаар 

авлаа. Судалгаанд ХИС-ийн 271, МУИС-ийн 937, МУБИС-ийн 1200, Дорнод их сургуулийн 75, нийт 1 

курсийн 2489 оюутан хамрагдсан. Нээлттэй асуулгаар Ховд их сургуулийн 123 оюутнаас асуулга авсан. 

Түлхүүр үг: оюуны чадамж, оюутнуудын сэтгэл зүйн онцлог, оюуны олон талт онол 

Академик Англи Хэл Судалж Буй Оюутнуудын Суралцахуйн Үр Дүнд 

Темперамент Нөлөөлөх нь 

О.Батхуяг 

1МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль, ГХТ 

Ochirbat_batkhuyag@yahoo.com 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар МУИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд 

академик англи хэлний хичээлийн ахисан дунд түвшинг судалсан 87 суралцагчдаас 22 оюутныг сонгон авч, 

юуны түрүүнд темпераментийн хэв шинжийг тодорхойлох Г.И.Айзенкийн сорилын дагуу 

темпераментийг тогтооход 11 оюутан интроверт ба тэнцвэргүй буюу меланхолек, 7 оюутан 

экстраверт ба тэнцвэргүй буюу холерик, 4 оюутан интроверт ба тэнцвэртэй буюу флегматик байсан 

бөгөөд уг оюутнуудын үнэлгээний үзүүлэлт болох ирц, гэрийн даалгавар, бие даалт, шалгалт тус бүрийн 

дундаж оноонд анализ хийж үзэхэд меланхолик темпераменттай оюутнуудын нийт дундаж оноо нь 

холерик болон флегматик темпераменттай оюутнуудын дунджаас илүү байлаа. Харин флегматик 

темпераменттай оюутнуудын дундаж оноо бусдаасаа дутуу байв. 

Түлхүүр үг: темперамент, интроверт, экстраверт, меланхолик, холерик, флегматик 
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Оюутнуудын Бие Хүний Их Таван Шинжийг Судалсан Үр Дүн 

Б.Дорж 

Ховд их сургуулв, Байгаль шинжлэл, технологийн сургууль, Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхим  

Dorjbattulga2@gmail.com 

Хураангуй: Хувийн онцлогийг бүрдүүлэгч төрөл бүрийн шинжүүдийг факторын анализын 

аргаар судалсны үндсэн дээр үндсэндээ таван бүлэгт хуваагдаж байна гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. 

Энэхүү таван бүлэг шинжид хувь хүний сэтгэл зүйн онцлогийг бүхэлд нь хамруулан 

тодорхойлж болно гэж үзэж байгаа бөгөөд эдгээрийг орчин үеийн сэтгэл судлалын шинжлэх 

ухаанд “Их тав” (the big five) гэж нэрлэх болжээ [1]. Судалгаагаар тодорхойлох зан 

төлөвшлийн их 5 онцлог: Нийцтэй зан ба дайсагнасан зан (Agreebleness.vs.hostility), 

Экстраверт болон интроверт (Extravertion.vs.introvertion), Эмх цэгцтэй ба цэгцгүй зан 

(Conscientiousness .vs. impuësivity), Сэтгэлийн тогтвортой болон тогтворгүй байдал 

(Neorotimizm.vs. emotional stability), Нийцтэй зан ба дайсагнасан зан (Agreebleness.vs.hostility): 

Монгол оюутнуудын их тавын онцлогийг судалж, өмнө хийгдсэн судалгааны ажлуудтай 

харьцуулан дүгнэсэн. 
Түлхүүр үг: оюутнуудын сэтгэл зүйн онцлог, бие хүний шинж, их тав 

Англи Хэл Суралцагчдын Үгийн Сангийн  Мэдлэг Эзэмших 

Арга Барилыг Тодорхойлох Судалгаа 

Ж.Төгсөө *, И.Должинсүрэн 

Мандах их сургууль, Гадаад хэлний тэнхим  
tugsuu@mandakh.edu.mn; doljinsuren@mandakh.edu.mn 

Хураангуй: Энэхүү судалгаа нь Монгол суралцагчдын англи хэлний үгийн сангийн мэдлэг эзэмших арга 

барил, хэлний түвшин хоорондын хамаарал, тэдгээрийн үр нөлөөтэй байдлыг тодорхойлох зорилгоор 

хийгдсэн. Эрдэмтэн Schmitt-ийн 1997 онд боловсруулсан үгийн сангийн арга барилыг тодорхойлох загварт 

[1] үндэслэн англи хэлийг 8-10 жил сурсан туршлагатай, анхан дунд, дунд, ахисан дунд гэсэн 3 өөр 

түвшинтэй 85 суралцагчийг судалгаанд оролцуулсан. Асуулгын судалгаагаар эдгээр суралцагчид англи 

хэлний үгийн сангийн мэдлэгээ хөгжүүлэхийн тулд тодорхойлох арга (DET), когнитив арга (COG) сэргээн 

санах арга (MEM), метакогнитив арга (MET), бусадтай харилцах арга (SOC) гэсэн 5 аргаас алийг нь 

хамгийн олон болон хамгийн цөөн давтамжтай ашигладаг болохыг тодруулсан. Судалгааны үр дүнд 

оролцогчдын дийлэнх нь үгийн утгыг тодорхойлох (DET) болон сэргээн санах (MEM) аргыг голчлон 

хэрэглэдэг гэсэн бол багш болон үе тэнгийнхнээсээ асуух гэх мэт бусадтай харилцах аргыг анхан болон 

дундаас дээш шатны түвшинтэй суралцагчид түлхүү хэрэглэдэг болох нь харагдсан. Мөн эдгээр 

оролцогчдоос 20 оюутныг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон ярилцлага хийж сонгож ашигладаг үгийн 

сангийн мэдлэг эзэмшдэг арга барилын үр өгөөжтэй талуудыг тодруулсан ба тэдний англи хэлний 

түвшинтэй эерэг хамааралтай байгааг болон тогтоосон. Мөн судалгааны үр дүнд суралцагчид хэдийгээр 

когнитив (COG) болон метакогнитив (MET) арга барилууд үр нөлөө сайтай гэж үзэж байгаа ч өдөр 

тутмын англи хэл сурах үйл явцдаа үгийн утгыг тодорхойлох (DET) болон сэргээн санах (MEM) аргыг 

ихэвчлэн сонгож хэрэглэдэг гэж хариулсан байна. 

Түлхүүр үг: үгийн сан, тодорхойлох арга, харилцах арга, сэргээн санах арга, когнитив арга, 

метакогнитив арга, англи хэлний түвшин 

mailto:tugsuu@mandakh.edu.mn
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Багшийн Хандлага Суралцагчийн Сурах Үйлд Нөлөөлөхүй 

К. Гэрэлчимэг 

ҮБХИС, Аюулгүй Байдлын Дээд Сургууль, Математик, Мэдээллийн Технологийн Тэнхим 

kgerelchimegk@gmail.com, gerelchimeg@mndu.gov.mn 

Хураангуй: Технологийн шинэ зуунд боловсролын салбарт багш, суралцагчийн харилцаа, сэтгэлд зүйн 

хэвшмэл хандлагыг шинэчлэн, шинэ үеийн суралцагчийн хэв маяг, сурах үйлд нийцүүлэн сургалтын арга 

зүй, технологийг өөрчлөх нь сургалтын шинэчлэлийн зүй ёсны асуудлын нэг болоод байна. Энэхүү 

хэвшмэл ойлголт, хандлагыг өөрчилснөөр суралцагч амжиллтай суралцах үйлд эергээр нөлөөлж байгааг 

олон судлаачдын судалгааны үр дүн харуулж байна. Сургалтын явцад багш, оюутны харилцаа, хандлага, 

хамтын үйл ажиллагаа өргөн цар хүрээтэй, бүтээлч, шинэлэг байж хувь хүний хувьд харилцан бие 

биенээ хөгжүүлдэг байна. Эндээс сургалтыг, нэг бус хоёр талтай хамтын үйл явц гэж судлаачид 

тодорхойлсон байдаг. Учир нь багш оюутанд зөвхөн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг, боловсрол олгох бус, 

хувь хүний хувьд нийгэмд, амьдралд ямар үүрэг рольтай хэн байх эерэг хандлага төлөвшлийг олгож, 

тэднийг дагуулан сургаж, харилцан ойлголцож, үлгэр жишээ үзүүлэн хөгжүүлэгч, чиглүүлэгч байдаг 

билээ. 

Түлхүүр үг: багшийн хандлага, суралцагчийн хандлага, эерэг хандлага 

Оюутны Хоорондын Ойлголцлыг Судалсан  Судалгаа 

П.Алтанцэцэг*,  Э.Мөнхбат 

МУБИС, БСС, БСАЗТ-ын багш 
altantsetseg,p@msue,edu.mn; munkhbat@msue.edu.mn 

Хураангуй: Хүний хүмүүжил төлөвшлийн үзүүлэлтийн нэг болох бусдыг ойлгох болон өөрийгөө бусдад 

ойлгуулах чадварыг судлах нь ихээхэн ач холбогдолтой байна. Учир нь дэлхий дахинаа мэдээлэл харилцаа 

хүчтэй хөгжиж сошиал орон зай хэт ихэссэнтэй холбоотойгоор хүүхэд залуучууд дэлгэцэнд улам бүр 

автан бусадтай харилцах шууд харилцаа улам бүр багасч байна. Мөн гэр бүлд хүүхдийг хүмүүжүүлж 

байгаа арга барил хоцрогдсон зэрэг олон шалтгаан нөхцөлийн улмаас залуучуудын бусадтай ойлголцох 

чадварт нь асуудал тулгарах боллоо. Иймээс оюутан суралцагчийн бусадтай ойлголцох чадвар ямар 

байгааг судалж илрүүлэх зорилго тавьлаа. Бид судалгаагаа “Жохарригийн сэтгэлийн цонх” – ийг ашиглан 

явуулсан бөгөөд энэ нь хувь хүмүүсийн хоорондох харилцан ойлголцлыг илрүүлэхэд хэрэглэдэг загвар билээ. 

Судалгаанд МУБИС-ийн 1-4-р ангийн 194 оюутнууд хамрагдсан бөгөөд 20 асуулт бүхий асуулгаар 

судалгаа авч боловсруулж дүгнэлээ. Судалгаанд оролцогчдын харилцан ойлголцлын 40,7% нь үл мэдэгдэх 

цонхонд байна.Энэ нь өөрийнхөө талаар өөрөө болон бусад хүн сайн мэддэггүй гэсэн үг. Би гэсэн ЭГО нь 

өндөр байна гэсэн дүгнэлт хийлээ. 

Түлхүүр үг: ажлын сэтгэлийн цонх, нээлттэй талбар, хоосон талбар, нууцлагдсан талбар, үл     мэдэгдэх 

талбарт 

Их Сургуулийн Багшийн Үр Өгөөжид Нөлөөлөгч 

Хүчин Зүйлсийн Судалгаа 

Т.Сэлэнгэ 

МУБИС, ДУТС, Дүрслэх урлагийн тэнхим 
 selenge@msue.edu.mn 

Хураангуй: Хүмүүн капиталын онол нь “Хөдөлмөрийн үр өгөөж нь ажилтны эзэмшсэн боловсрол, мэдлэг, 

дадлага, туршлага зэрэг хувь хүний чадварын үзүүлэлтээс ихээхэн хамаардаг” хэмээн үздэг. Энэхүү онолд 

үндэслэн их сургуулийн багшийн үр өгөөж нь багшийн суурь чадварын 14, мэргэжлийн чадварын 14, 

mailto:bu_bulgaa@yahoo.com
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нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийн 11 үзүүлэлтээс хэрхэн хамаарч байгааг AHP шинжилгээний аргаар 

тооцож дүгнэлээ. 

Түлхүүр үгс: хүмүүн баялаг, суурь чадвар, мэргэжлийн чадвар, хөдөлмөрийн үр өгөөж, AHP 

шинжилгээний арга 

Монгол Улсын Дээд Боловсролын Экспортод Нөлөөлж Буй 

Хүчин Зүйлийн Судалгаа 

С.Энхтуяа*, Г.Эрдэнэцогт, А.Дөлгөөн 

Мандах Их Сургууль 
tuya@mandakh.edu.mn; erdenetsogt@mandakh.edu.mn; dulguun.a@mandakh.edu.mn 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсад суралцаж буй гадаад оюутнуудын сэтгэл 

ханамжийн судалгаанд тулгуурлан дээд боловсролын экспортын өнөөгийн байдал, түүнд тулгамдаж буй 

асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг тодорхойлох явдал юм. Дотоодод суралцаж буй нийт оюутны тоонд 

гадаад оюутны эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх нь тухайн их сургуулийн хувьд олон улсад өрсөлдөх чадвар, 

сургалтын үйл ажиллагаанаас олох орлого болон сургуулийн чансаагаа ахиулах зэрэг боломж олгодог бол 

улс орны хувьд санхүүгийн болон бусад олон төрлийн үр ашгийг бий болгодог байна. Судалгаандаа бид 

Монгол улсын 9 их, дээд сургуульд гадаадын 9 орноос суралцаж буй нийт 277 гадаад оюутны санал 

асуулгыг цахим хэлбэрээр авсан бөгөөд судалгааны боловсруулалтыг SPSS программ дээр гүйцэтгэв. Энд, 

оюутны сонголтод манай улсын боловсролын систем, академик сургалтын чанар, суралцах боломжтой 

мэргэжлийн хөтөлбөрүүд, түүх, соёл, суралцах зардал, улс орны байршил, их, дээд сургуульд элсүүлэх 

шаардлага зэрэг хүчин зүйлс хамгийн ихээр нөлөөлж буй нь ажиглагдсан. Харин тэтгэлэг, тусламж, 

байнгын оршин суух боломж зэрэг хүчин зүйлс төдийлөн их нөлөөлдөггүй байна. Иймд эдгээр дутагдалтай 

зүйлсийг илүү нарийн судлан, шийдвэрлэх шаардлага тулгарч байна. 

Түлхүүр үг: боловсролын худалдаа, боловсролын экспорт, глобал боловсрол, их дээд сургуулийн чансаа, 

түүвэр   олонлог, гадаад оюутан, их сургуулийн чансаа 

Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн Хүртээмжтэй Орчны Өөрийн 

Үнэлгээнд Шинжилгээ Хийх нь 

Ч.Жаргал 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт 

jargal@itpd.mn 

Хураангуй: БСШУС-ын сайдын 2019 оны 05 сарын 14-ний өдрийн А/292 тушаалаар батлагдсан 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамруулан сургах журам 

батлагдан гарснаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хамран сургах тойргийнхоо ЕБС-д суралцах эрх зүйн 

орчин баталгаажиж, эцэг эхчүүд хүүхдээ ердийн сургуульд сургах хүсэл сонирхол нэмэгдсэн юм. Багшийн 

мэргэжил дээшлүүлэх институт 2018-2019 оны хичээлийн жилд нийслэлийн 9 дүүргийн төрийн өмчийн 

136 ерөнхий боловсролын сургуульд зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгуулах явцдаа сургуулийн 

хүртээмжтэй орчин, дэд бүтцийн стандарт үзүүлэлтэд өөрийн үнэлгээ хийлгэн үр дүнг нэгтгэсэн юм. 

Судалгаанд оролцсон Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүртээмжтэй орчин, дэд бүтцийн стандарт 

үзүүлэлтийг хөндлөнгөөс шалгаж үнэлгээ өгөхөөсөө, өөрсдөө сургуулийнхаа орчин, ойлголт хандлага, 

бодлого төлөвлөлтөд үнэлгээ өгсөн нь одоогийн нөхцөл байдлаа илрүүлэн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

замаа тодорхойлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд цаашлаад хүн бүрд ээлтэй хүртээмжтэй сургууль 

болох гарааны үнэлгээ нь болсон юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сургах бодлого 

шийдвэр гарах нь асуудлыг бүрэн шийдэж буй хэрэг биш юм. Тухайн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд 

сургууль, хамт олны ойлголт хандлага, орчин, багшлах арга зүйн бэлэн байдлыг урьдчилан харж, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай арга хэмжээг авч байх зохицуулалтын асуудлууд орхигдсоор байна. 

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 132 сургуульд сургуулийн хүртээмжтэй орчин, дэд 

бүтцийн стандарт үзүүлэлтэд өөрийн үнэлгээний асуулга судалгаа, бага анги, дотуур байрын багш, 

сургуулийн нийгмийн ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эх нийт 93 хүнээс тоон болон 

чанарын судалгаа хослуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн сургуульд тэгш хамруулан сургахад 
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орчны хувьд тулгарах хүндрэл бэрхшээл, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл хүрээг 

тодорхойлохыг зорилоо. 

Түлхүүр үг: хүртээмжтэй орчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, дэд бүтэц, өөрийн үнэлгээ 

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Үйлчилгээний 

Зарим Асуудалд (24 Цагийн Цэцэрлэгийн Жишээн дээр) 

С.Батцэцэг1*, Г.Батжаргал2, М.Нямдорж3, Х.Өлзийтунгалаг3, Т.Цэндсүрэн3 

1МУБИС, Боловсрол Судлалын Сургууль, Судалгаа Арга зүйн Тэнхим 
Battsetseg.s@msue.edu.mn 

2МУБИС, СӨБ-ын Сургууль, Сурган Хүмүүжүүлэх Ухаан, Сэтгэл Судлалын Тэнхим 

gbatjargal@msue.edu.mn 

3МУБИС, Боловсрол Судлалын Сургууль, Нийгмийн Ажил Аргазүйн Тэнхим 

nyamdorj@msue.edu.mn; ulziitungalag@msue.edu.mn; tsendsuren@msue.edu.mn 

Хураангуй: НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц нь хүүхдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, хүүхдийн 

эрхийг хамгаалалтад авсан чухал баримт бичиг юм. Конвенцийн заалтууд нь хүүхэд бүр эрхээ эдлэх, 

хэрэгжүүлэхэд таатай хууль эрх зүйн орчин, институци, нийгэм эдийн засгийн нөхцөлийг бий болгохыг 

шаарддаг. Монгол Улс нь 1990 онд НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид нэгдэж, хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах, үүрэг хүлээсэн анхдагч 10 орны нэг болсон бөгөөд конвенцын заалт, зарчмуудыг үндэснийхээ 

хууль тогтоомжуудад бүрэн тусган хууль эрх зүйн үр нөлөөг үндэсний хэмжээнд ханган хэрэгжүүлэх 

үүргийг хүлээсэн билээ. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод заасны дагуу Монгол улс нь хүүхэд 

өсгөн хүмүүжүүлэх үүргийг гүйцэтгэж байгаа эцэг эх, гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийг хор уршиг, 

сөрөг үзэгдлээс хамгаалах, гэр бүлийн хайр халамж, асаргаа сувилгаа авах боломжгүй хүүхдүүдэд 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй. Улаанбаатар хотод 2-5 насны 1,962 хүүхэд 24 цагийн 15 

цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн 24 хувь нь амжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур 

орлоготой, 18 хувь нь эцэг эх нь ажилгүй, 57 хувь нь эцэг эх нь ээлжийн ажилтай гэр бүлд амьдарч байна.1 

24 цагийн цэцэрлэгүүд нь сургуулийн өмнөх боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөрийн дагуу үйл 

ажиллагаагаа явуулж санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт авч байна. Гэхдээ 24 цагийн цэцэрлэгийн 

үйлчилгээний онцлог байдлыг тусгасан үйлчилгээний стандарт, дүрэм журам, санхүүжилт, бодлого 

үгүйлэгдсээр байна. СӨББ-ын төсөв, санхүүжилтийн үр өгөөжийг нарийвчлан тооцоолж 24 цагийн 

цэцэрлэгийн хөгжил, зорилтот түвшин, гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдтэй уялдуулж, удирдах арга 

механизмыг бий болгох хэрэгцээ, шаардлага байна. Энд нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Сонгинохайрхан, 

Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн 24 цагийн үйлчилгээтэй 14 цэцэрлэгийн багшлах хүний нөөцийн 

мэргэшил, СӨБ-ын салбарын болон 24 цагийн цэцэрлэгийн төсвийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт зэрэг 

тулгамдаж буй асуудлуудын зарим үр дүнг танилцууллаа. 

Түлхүүр үг: 24 цагийн цэцэрлэг, бүлгийн багш, туслах багш, СӨБ-ын хөтөлбөр, бодлого, төсөв, санхүү, 

хөрөнгө оруулалт 

Өрнө ба Дорно Дахины Боловсролын Философийн Зарим Асуудалд 

Т.Мөнхбадрах, Ц.Хонгорзул 

Орхон Их Сургууль, Хууль зүйн салбар сургууль 

Mb0519@yahoo.com; hongorzults@yahoo.com 

Хураангуй: Дэлхийн улс орнуудын боловсролын салбар түүний тогтолцоо харилцан адилгүй хөгжлийн үр 

дүнд өөрчлөгдөн хувьсаж Англо-Саксоны буюу Кембриж, Оксфордын, мөн Женевийн гэх мэт үндсэн хэд 

хэдэн боловсролын тогтолцоо ноёрхож байна. 2015 онд зохион байгуулагдсан Дэлхийн боловсролын чуулга 

уулзалтад 2030 он гэхэд “Бүх нийтийг тэгш хамарсан, тэгш боломж бүхий чанартай, насан туршийн 

боловсролыг хэрхэн баталгаажуулах вэ хэмээх зорилгыг авч хэлэлцсэн байдаг. Суралцах үйл нь хүмүүний 
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насан туршийн үйл хэрэг байдаг бөгөөд боловсролын тогтолцоо тогтвортой хөгжилд бүрэн нийцсэн 

тохиолдолд боловсрол нь дэлхийн нийтийн хөгжлийг эрс хурдасгах хөдөлгүүр болох нь ойлгомжтой. 

Дэлхий нийтэд нэгэнт хүлээн зөвшөөрөгдсөн өрнө дахины боловсрол, шинжлэх ухаан хийгээд дорно 

дахины гүн ухааны боловсролын тогтолцооны давуутай талыг нээн илрүүлж, өөрийн улсын боловсролын 

уламжлалт тогтолцоог судалж орчин цагийн боловсролын тогтолцоотой хамтатган зангидвал 

өнөөгийн боловсролын тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэх боломж бүрдэх юм. Тиймээс бүх нийтийн   

тогтвортой ирээдүй бол хүний эрхэм чанар,нийгмийн тэгш оролцоо, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 

тухай асуудал болоод байгаа юм. Буддын сурган хүмүүжүүлэх ухааныг, өрнийн сурган хүмүүжүүлэх 

ухаантай шүтэлцүүлж чадваас Монголчуудын дорны онцлогтой үндэсний соёл иргэншил уламжлалт 

боловсрол хүмүүжлийн ач холбогдол өндөр байх нь дамжиггүй. 

Түлхүүр үг: боловсролын тогтолцоо, философи, шинжлэх ухаан, уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх ухаан 

Суурь Боловсролын Биологийн Хичээлийн Сургалтын Сайжруулсан 

Цөм Хөтөлбөрт Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын Оролцоог Илрүүлсэн 

Судалгааны Үр Дүн 

С.Цогбадрах 

Боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг, сургалтын орчин, судалгааны сектор 

Хураангуй: Энэхүү Биологийн хичээлийн анги тус бүрээр хийсэн анализын дүнгээс үзэхэд 6 дугаар ангийн 

цөм хөтөлбөрийн нийт 13 суралцахуйн зорилтын 53.8 хувь; 7 дугаар ангийн нийт 18 суралцахуйн 

зорилтын 16.6 хувь; 8 дугаар ангийн нийт 24 суралцахуйн зорилтын 8.3 хувь; 9 дүгээр ангийн нийт 24 

суралцахуйн зорилтын 11.5 хувь тус бүр ТХ-ийн зорилгод агуулгын түвшинд интеграцчилагдсан байна. 

Суурь боловсролын биологийн сайжруулсан цөм хөтөлбөрийн нийт 81 суралцахуйн зорилтын 18.5 хувь нь 

ТХЗ-ын агуулгын түвшинд интеграцчилагдсан гэж тодорхойлж байна. Агуулгын түвшинд 

тодорхойлогдсон 15 суралцахуйн зорилт нь   ТХБ-ын танин мэдэхүйн 8, нийгэмшил-сэтгэл хөдлөлийн 6, 

зан үйлийн 3 суралцахуйн зорилт; 22 аргын 27.5 хувь нь бодит оролцоо, 13.6 хувь нь судалгаа, 31.8 хувь нь 

бүтээлч шүүмжлэлт сэтгэлгээ, 18.1 хувь нь алсын хараатай байх; 32 цогц чадамжийн 25 хувийг 

тогтолцоот сэтгэлгээ, 31.2 хувийг хамтран болон өөрийгөө таньж мэдэх, 36.8 хувийг урьдчилан тооцох, 

хэм хэмжээ, стратеги, бүтээлч шүүмжлэлт сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэх цогц чадамжууд 

хамааралтай байгааг тогтоолоо. 

Түлхүүр үг: mогтвортой хөгжил, танин мэдэхүйн , нийгэмшил сэтгэл хөдлөл , зан үйл, арга 

Монгол Суралцагчдад Эзэмшүүлэх Үнэт Зүйлсийн Судалгаа 

Х.Энхжаргал1*, Н.Оюунцэцэг1, Н.Норжхорлоо2, Д.Оюунгэрэл3, Д.Ганчимэг1 

1Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектор  

enkhjargal@mier.mn; nookoooyun@yahoo.com; ganchimeg@mier.mn 

2Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, зөвлөх багш 

 norjkhorloo@gmail.com 

3МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Философи, шашин судлалын тэнхим  

oyungerelnum@gmail.com 

Хураангуй: Нийгэмд бидний үнэт зүйлс аажмаар устан алга болж, хүүхэд, залуучууд технологийн шинэ 

дэвшил, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж буй их мэдээллийн үерт автан төөрөгдөлд орсоор байна. 

Бид сургалтаар академик боловсролыг олгож байгаа ч залуу хойч үеийнхэндээ зүрх сэтгэлийн боловсрол 

буюу “зөөлөн” чадварыг олгож чадахгүй байна. Иймд боловсролыг эергээр, үр өгөөжтэйгөөр өөрчлөн 

шинэчлэх нэг чухал арга зам нь хүмүүн болон нийгмийн үнэт зүйлийг хүүхэд, залуучууддаа эзэмшүүлдэг 

үнэт зүйлд суурилсан боловсролыг хөгжүүлэхэд оршино. Амьдрах, ажиллах орчин хурдацтай өөрчлөгдөж, 

хувь хүнд тавигдах шаардлага улам бүр нэмэгдэж байгаа энэ үед хүүхэд, залуучуудад сайн зан чанар, 

итгэл үнэмшил, үнэт зүйлсийг суулгаж чадвал нийгэмд өөрийн байр суурьтай болох, сайн, үр дүнтэй 
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ажиллаж, амьдрахад нь тусалж чадна. Бид энэхүү судалгаагаараа монгол суралцагчдад эзэмшүүлэх үнэт 

зүйлийг илрүүлэн тогтоох анхны оролдлогыг хийлээ. Судалгаанд анкетын судалгааны Дельфи 

(Delphy)аргыг ашигласан. Энэхүү илтгэлээр боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан монгол суралцагчдад 

ямар үнэт зүйл эзэмшүүлэх шаардлагатай байгаа талаарх судалгааны үр дүнгээ танилцуулна. 

Түлхүүр үг: үнэт зүйл, үнэлэмж, үнэт зүйлд суурилсан боловсрол 

Монгол Хүүхдийн Соёлын Өвийн Мэдлэгийн Судалгааны Дүнгээс 

(“Цагаан Нуга” Хүүхдийн Зуслангийн Жишээн дээр) 

О.Оюунбилэг 

СУИС, Соёлын Сургууль, Хүмүүнлэг Боловсрол Судлалын Тэнхим 

oioyunbileg@email.com 

Хураангуй: Mонгол хүүхдийн соёлын өвийн мэдлэгийг дүгнэх үүднээс “Цагаан нуга” хүүхдийн зусланд 

2019 оны зуны ээлжээр амарсан ерөнхий боловсролын сургуулийн 2-11 дүгээр ангийн 574 сурагчдад монгол 

баяр наадам, тоглоом наадгай, мал сүрэгтэй холбогдох ёс заншил, зан үйлийн мэдлэгийн үнэлгээ, сургалт 

зохиов. Анхны үнэлгээ хийхэд хүүхдүүдийн мэдлэг тун ядмаг байсан бол соёлын биет бус өвийн 5 ай савын 

хүрээнд сургалт явуулсны дараа тэдний мэдлэг 96-100%-ийн түвшинд хүрсэн байв. 

Түлхүүр үг: соёлын өв, хүүхдийн хүмүүжил, хандлага, төлөвшил, чөлөөт цаг 

21-р Зууны Иргэдийн Эзэмших Ур Чадвар ба То Вангийн Аж Төрөх 

Үйлийн Сургаалын Үзэл Санааны Харьцуулалт 

Н.Сарантуяа1*, Б.Хулан2 

1Дорнод их сургууль, Хяналт-үнэлгээ шинжилгээний алба 
nsara.mn@gmail.com 

2Дорнод их сургууль, Боловсрол судлалын тэнхим 

khulangaa78@gmail.com 

Хураангуй: Уламжлалт сурган хүмүүжил түүн дотроо гэр бүлийн хүмүүжил хэмээх ойлголтын хүрээнд 

аль ч улс үндэстэн үр хүүхдээ хүмүүжүүлэн сургахдаа үнэ цэнтэй, чухал хэрэгтэй, ач холбогдолтой талыг 

нь ирээдүй хойчдоо залгамжлуулах уламжлал байсан бөгөөд орчин үед ч энэ уламжлал үнэ цэнтэй хэвээр 

байна. Монгол улсын боловсролын салбарын чиг хандлага, үзэл баримтлал хийгээд ардын сурган 

хүмүүжүүлэх ухааны үзэл хандлагыг орчин үеийн дэлхий нийтийн чиг хандлагатай харьцуулан жиших 

оролдлого хийлээ. 

Түлхүүр үг: сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, боловсролын орчин үеийн 

чиг хандлага 

Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын Оноогоор 

Байр Эзлүүлэхийн Ач Холбогдол 

Б. Ганбат 

МУИС, ХШУИС, Электроник, Холбооны Инженерчлэлийн Тэнхим 
ganbat@seas.num.edu.mn 

Хураангуй: Америкийн нэгдсэн улс Scholastic Assessment Test (SAT) оноогоор муж улсуудаа байр эзлүүлж 

боловсролын системдээ дүгнэлт хийж ирсэн. Манайд бусад улс шиг элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) 

оноогоор аймгуудыг байр эзлүүлж боловсролын системийг олон нийт болон төр засгийн анхаарлын төвд 

оруулах зайлшгүй шаардлагатай болоод байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс зарладаг ЭЕШ онооноос 

хичээл бүрийн медиан оноог бодож аймгуудыг байр эзлүүлээд нэгдсэн дүнг бага онооны системээр 
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гаргасан. Хичээлийн медиан оноос харахад Монгол хэл, нийгмийн хичээлүүд өндөр оноотой, математик, 

физик, химийн хичээлүүдийн оноо бага байна. Өөрөөр хэлбэл байгалийн ухааны суурь гурван хичээл дээр 

муу сурч байна. Аймгуудын байрыг өмнөх болон дараа жилийн байртай харьцуулж үзсэн бөгөөд 2019 онд 

дээгүүр байранд ордог байсан Дорнод аймаг 19 байраар ухарсан бол доогуур байранд ордог байсан 

Өмнөговь аймаг 18 байраар урагшилсан байна. Өмнөговь аймаг байраа ахиулах зорилго тавьж хөтөлбөр 

хэрэгжүүлсний үр дүнд 2019, 2021 онд байраа ахиулсан буюу эрс сайжирч эхний 4 ороод байна. Эндээс 

аймгуудыг ЭЕШ оноогоор байр эзлүүлж уралдуулах нь үр дүнтэй юм. 

Түлхүүр үг: ЭЕШ, боловсрол, боловсролын түвшин 

“Багш, Бага Ангийн Боловсрол” Хөтөлбөрөөр Суралцаж Буй 

Суралцагчдын Мэргэжлийн Суурь Хичээлийн Үр Дүнг Харьцуулсан 

Судалгаа 

М.Гантуяа, Б.Батсүх 

БҮТ, ҮХХ 

Хураангуй: БСШУС-ын Сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/684 тоот тушаалд үндэслэн 

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн “Дээд боловсролын сургалтын чанар, нийцэл” хэсэг дэх “Дээд 

боловсролын сургалтын байгууллагын сургалт, хөтөлбөрийн чанарыг хөндлөнгөөс үнэлэх үйл ажиллагааг 

дэмжих” ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан шалгалт судалгаанд “Багш, бага ангийн боловсрол” 

мэргэжлийн хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэж буй 16 сургуулийн 3 дугаар курсэд суралцаж буй 

суралцагчдыг хамруулан бакалаврын болон мэргэжлийн суурь хичээлийн агуулгаар бичгийн шалгалтыг 

зохион байгуулж шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад тухайн 

мэргэжлийн хөтөлбөр, агуулга, арга зүй, үнэлгээ болон сургалтын чанар дээд боловсролын сургалтын 

байгууллагуудад харилцан адилгүй байгаа нь харагдаж байна. 

Түлхүүр үг: дээд боловсролын сургалтын чанар, бага боловсролын багш, сургуулийн өмчлөлийн хэлбэр, 

шалгалт судалгаанд хандах хандлага, ёс зүй 

A Longitudinal Approach to Analysing EFL Beginner Writing Skills 

Tan Yee Ling 

МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Боловсрол Судлал 
10D1SAS1323@stud.num.edu.mn 

Abstract: Much has been made of errors as an indication of Mongolian ESL learners’ grasp of language 

skills. Evaluation of learner performance tends to focus on the errors produced (with error analysis as the 

primary tool of investigating such errors), and less so on recognition that such errors correlate strongly with 

the time frame in which they occur. Hence, there has been far less attention given to the fact that language 

abilities develop over time, and performance at an early stage of classroom instruction can create 

expectations in both teacher and learner that influence further learning. While acknowledging the value of 

error analysis in understanding the learning process, this paper will discuss the importance of measuring 

proficiency vis-à-vis changes over time as well as the limitations of such an approach, describe results of a 

pilot error analysis and propose research to investigate the written language skills for a group of Mongolian 

beginner EFL learners. 

Keywords: error analysis, ESL, writing, longitudinal, text complexity 

mailto:10D1SAS1323@stud.num.edu.mn
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Багшийн Хөгжлийг Дэмжих Түгээмэл Үйл Ажиллагааг Эрэмбэлэх 

Судалгаа (ЕБС-ийн Жишээн дээр) 

Ц.Бадамхатан 

1МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль, Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимийн докторант 

Badamkhatan0528@gmail.com 

Abstract: The aim was to assess the impact of common teacher development activities on secondary school  

teacher development, prioritize activities, and identify priorities. The scope of the survey was determined by 

the location and type of secondary schools, and a total of 2,303 teachers participated in the survey. Using 

the “30 Common Activities to Support Teacher Development” model proposed by Dr. Isabela Villas Boas in 

2015, the survey was conducted using an online survey, the results were compiled into SPSS software, and 

prioritized. Based on the results of the survey and the participants’ assessment, the priority activities to 

support the development of secondary school teachers were made. 

Түлхүүр үг: ерөнхий боловсролын сургууль, багш, багшийн хөгжил, багшийн хөгжлийг дэмжих үйл 

ажиллагаа 

ЕБС-ийн Багш Нарын Мэргэжлийн Хөгжлийн Төлөвлөлтөд 

Тулгарч Буй Зарим Асуудал 

О.Энхчимэг 

МУБИС, Боловсрол судлалын сургууль, Боловсролын удирдлагын тэнхим 
echimego@gmail.com 

Хураангуй: The rapid development of science and information technology and market competition create a need 

for continuous self-improvement for professionals in any field. The outcome of education sector reform is directly 

related to the quality of teaching staff, which is a key force in Mongolia's development. Teacher development is a 

complex process that depends on age, gender, and years of service, has different internal speeds, is highly adaptable, 

has a changing nature, and depends on internal and external causes, and it is necessary to pay attention to teacher 

professional development as part of this complex process. This report aims to identify how school teachers plan 

their professional development and the challenges they face in planning their professional development. 

Түлхүүр үг: багшийн мэргэжлийн хөгжил, мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

Багшийн Ажлын Байран Дахь Тасралтгүй Хөгжлийг Дэмжих Сургалтын 

Орчинд Хийсэн Судалгааны Зарим Дүн 

Б.Нацагдорж1*, Д.Сугирсүрэн2 

1ИЗОУИС 
natsagaa2017@gmail.com 

2Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 
sugar2017@gmail.com 

Хураангуй: ЕБС-ийн багшийн ажлын байран дахь тасралтгүй хөгжлийг дэмжихэд сургалтын орчны 

асуудал зайлшгүй чухал юм. Уг асуудалд дүн шинжилгээ хийх үүднээс Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн 

үзэл баримтлалын дагуу 6 бүсийн төлөөлөл болгож 5 аймаг, 9 дүүргийн нийт 1015 багшийг хамруулсан 

эмпирик судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд зарим дүнгээс хуваалцаж байна. Судалгааны ажлыг 

гүйцэтгэхдээ нийгмийн судалгааны тоон (асуулга) аргаар өгөгдлийг цуглуулж, боловсруулалтыг Excel 

2013 болон SPSS 23.0 программ ашиглаж гүйцэтгэв. Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах материаллаг болон сэтгэл зүйн орчны үнэлгээг 5 хичээлийн жилийг (2013-2018 он) 



219 

хамруулж судалж үзэхэд ЕБС-ийн багшийн ажлын байран дахь хөгжилд сургалтын сэтгэл зүйн орчин 

эергээр нөлөөлж байгаа бол харин сургалтын материаллаг орчны зарим хүчин зүйлс дутагдалтай байгаа 

нь судалгааны зарим дүнгээс илэрч байна. 

Түлхүүр үг: багшийн хөгжил, материаллаг орчин, сэтгэл зүй, хамаарал, статистик, үр дүн 

Гэр Бүлийн Орчны Сурах Нөөц, Сургуульд Бэлтгэгдсэн Байдал 

(Монгол, Өвөр Монгол Хүүхдийг Харьцуулж Судалсан нь 

Jin Ming (Ж.Орчлон) 

МУБИС, Боловсрол Судлалын Сургууль, Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим 
Shugraa89@gmail.com 

Хураангуй: Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хөгжил төлөвшлийг дэмжих хүчин зүйлд гэр бүлийн 

гишүүдийн оролцооноос гадна хүүхдийн хүрээлэн буй материаллаг орчин ч чухал ач холбогдолтой. 

Энэхүү өгүүлэлд судлаач Монгол, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны хүүхдийн хүрээлэн буй орчны сурах нөөцийг 

үнэлж, хоёр орны гэр бүлийн орчны сурах нөөцийн өнөөгийн нөхцөл байдал ба түүний хүүхдийн 

сургуульд бэлтгэгдсэн байдалд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход оршино. Үүнд Монгол, Өвөр Монголын 

нийт 205 хүүхэд ба түүний эцэг эхчүүдийг энэхүү судалгаанд хамруулсан. Хүүхдийн сургуульд 

бэлтгэгдсэн байдал ба гэр бүлийн орчны сурах нөөцийг шалгуур ба асуулгын аргаар үнэлсэн. Судалгааны 

үр дүнд Өвөр Монгол гэр бүлийн орчны материаллаг нөөц нь тооны хувьд харьцангуй хангалттай 

бөгөөд гэр бүлийн орчны сурах нөөцийн байдал нь судалгаанд хамрагдсан хоёр орны таван настай 

хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал, ялангуяа танин мэдэхүйн хөгжлийн түвшинд илүү үр 

нөлөөтэй, үүнд улс орны ялгалгүйгээр материаллаг нөөц, тухайлбал, Хүүхдэд зориулсан номын тоо, 

тоглоомын тоо ба хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын танин мэдэхүйн хөгжлийн хувьд“ Матай 

эффект”ажиглагдав. 

Түлхүүр үг: материаллаг орчин, танин мэдэхүй, таван настай хүүхэд, матай эффект (mattew effect) 

Бага Насны Хүүхдэд Флашкартын Аргаар Нэвтэрхий Толины 

Мэдлэг Олгоход Эцэг Эхийг Дэмжих 

Б.Ариунтуул,  Б.Нямжав 

МУИС-ийн ШУС, ХУС-ийн ГХТ-ийн англи хэлний багш 
b.ariuntuul@num.edu.mn; b.nyamjav@num.edu.mn 

Хураангуй: Энэхүү “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай” Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын 2002 оны 

245 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор “Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого” (2005)-ыг 

БСШУСЯ, ЭМЯ болон Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам хамтран баталсан. Уг бодлогод бага насны 

хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлогоос гадна бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон 

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай заасан байснаас улбаалан бага насны хүүхдийн эрт үеийн хөгжлийг 

дэмжих боломжийг эрэлхийлэн энэхүү судалгааг хийсэн. Олон улсын түвшинд гадаад хэлийг бага наснаас 

нь (2 +) зааж, олон хэлээр чөлөөтэй ойлгож, ярьдаг, уншдаг хүүхдүүд төрөн гарсаар байна. Үүний нэг 

жишээ бол ОХУ-ын 8 настай 8 хэлээр чөлөөтэй ярьж, ойлгож, уншдаг Белла Девьяаткина гэх охин бий. 

Тэгвэл генийн болон бусад талаараа энгийн төрсөн боловч бага наснаас нь хөгжүүлэн эцэг эхийг гэр бүлийн 

хүрээнд гадаад хэлийг зааж сургахад идэвхтэйгээр татан оролцуулбал хүүхдэд зөвхөн хэлний чадамжийн 

хувьд төдийгүй бусад чадваруудыг хөгжүүлэх боломжтой юу гэдгийг давхар судалсан билээ. 2020 оны 11 

сарын 28- 2021 оны 1 сарын 5-ны хооронд 2-5 насны хүүхэдтэй нийт 115 эцэг эхэд зөвлөгөө мэдээлэл, 

чиглүүлэг өгөн, материал болон заах аргазүйгээр ханган ажиллаж, ажиглалт судалгааг явууллаа. 

Судалгааны үр дүнд 62 эцэг үр дүн өндөртэй, сэтгэл хангалуун, мөн хүүхдүүд бүгд ажилласан 

хөтөлбөрийнхөө нэвтэрхий толины картуудын зурган мэдээллүүдийг таних нэрлэх, таавар тоглоом 

тоглуулахад хариулах, маш бага алдах буюу алдаагаа засах, бусдад тайлбарлах чадамжтай болсон байв. 

Иймд флашкартын арга нь хүүхэд эцэг эхэд гадаад хэл сургах, сурахад тохиромжтой бөгөөд хэрхэн илүү 
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боловсронгуй арга замаар бага насны хүүхдэд нэвтэрхий толины мэдлэг олгон танин мэдэхүйн хөгжлийг 

дэмжих боломж байгааг эрэлхийлэн судаллаа. Энэ удаагийн судалгаа нь эцэг эх нь нэвтэрхий толины 

мэдлэгийг бүх хүрээнд эзэмшээгүй боловч флашкарт болон зааварчилгааны тусламжтайгаар хэрхэн 

ажиллахыг чиглүүлэн явуулснаараа онцлог байсан. 

Түлхүүр үг: нэвтэрхий толины мэдлэг, бага насны хүүхдийн хөгжил, encyclopedia, methodology to teach to 

preschoolers 

Их Өгөгдлийг Боловсролын Байгууллагад Хэрэглэх нь 

Т.Долгорсүрэн*, Б.Батмөнх 

ХИС, Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль, КУТ  
dolgorsuren@humanities.mn; batmunkh_b@humanities.mn 

Хураангуй: Бүхий л салбарт эрчимтэй хэрэглэгдэж буй Их өгөгдлийн шинжилгээг боловсролын салбарт 

ч мөн үр ашигтайгаар хэрэглэж давуу талуудыг нь ашиглах боломжтой юм. Үүний тулд Их өгөгдлийн 

боловсруулалт, ашиглалттай холбоотой хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхээс гадна маш олон боломж 

бүхий - их өгөгдөл дээр шинжилгээ гүйцэтгэж, сургалтыг удирддаг платформыг хэрэглээнд оруулах 

шаардлагатай. Ингэснээр Их өгөгдлийн шинжилгээ ашиглан суралцагч бүрийн хэрэгцээнд нийцсэн 

хичээлийг үүсгэж, зохион байгуулах боломж үүснэ. Мөн хичээлд төрөл бүрийн мэдээллийн технологид 

суурилсан хэрэгслүүдийг түлхүү ашигласнаар суралцагчдын идэвхи нэмэгдэнэ. 

Түлхүүр үг: nх өгөгдөл, их өгөгдлийн боловсруулалт, их өгөгдлийн шинжилгээ, их өгөгдлийн хэрэглээ 

Компьютерийн Оператор Мэргэжлээр Элсэн Суралцангаа Давхар Олон 

Улсын Гэрчилгээтэй Болох Боломж 

Э.Төмөрчөдөр, О.Оргилтуяа 

Дорнод аймаг Мэргэжлийн Сургалт үйлдвэрлэлийн төв 
hades.trojan@gmail.com; orgil1800@gmail.com 

Хураангуй: Энэхүү Энэхүү судалгааг эхлүүлэх болсон шалтгаан бол Дорнод аймаг дахь Мэргэжлийн 

сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь “Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц хөрвөх чадвартай мэргэжилтэй 

ажилтанг бэлтгэн гаргахад оршино” гэсэн эрхэм зорилготой. Үүнээс улбаалан Компьютерийн оператор 

мэргэжлээр суралцаж буй суралцагчдыг дэлхийн жишигт хүрэхүйц ур чадвартай бэлтгэх зорилготой 

дараах судалгааны ажлыг бичлээ. Мэдээллийн технологийн эрин зууны үед өдөр тутмын амьдралдаа бид 

гар утас, компьютер, дэвшилтэт технологиудтай харьцаж байна. Манай улсад төрийн албан хаагчийн 

шалгалт, ажлын байрны шалгуур үзүүлэлтэд компьютерийн хэрэглээний ур чадвар, гадаад хэлний ур 

чадварын шалгалт ч багтах боллоо. Гадаадын их дээд сургуулиуд оюутан төгсгөх дотоод журамдаа 

компьютерийн ур чадварын гэрчилгээ, гадаад хэлний гэрчилгээ, нийгмийн идэвх зүтгэлийн гэрчилгээ авсан 

тохиолдолд дипломыг гардуулж, ажлын байранд шууд тэнцэх боломжтойгоор төгсгөдөг. Дээрх үзэл 

санаанаас дурдан Дорнод аймаг дахь МСҮТ-н Компьютерийн оператор мэргэжлийн суралцагчдын төгсөх 

болзол хангасан шалгуур үзүүлэлтэд “Олон улсын компьютерийн хэрэглээний гэрчилгээ” олгох (ICDL) 

шалгалтын гэрчилгээтэй байх шаардлагыг оруулж өгснөөр оюутнуудын чадварыг нэмэгдүүлэх, мөн шууд 

ажлын байртай болох цаашлаад Олон улсад ажиллах боломжийг нь нээх юм. 

Түлхүүр үг: олон улсын хэрэглээний гэрчилгээ, мэдээллийн технологи, чадвар, шалгалт 
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Эх Хэлний Боловсролын Чанарт Нөлөөлж Буй Хүчин Зүйлийн Судалгаа 

(Суурь боловсролын монгол хэлний хичээлийн чанарын үнэлгээний 

судалгааны жишээн дээр) 

Д.Энхжаргал1*, З. Цолмончимэг1 , Б.Бурмаа2 

1БҮТ, Үнэлгээ Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс, мэргэжилтэн 
jaga.perenlei0802@gmail.com, ztsolmon1210@gmail.com 

2УБИС, Ерөнхий Эрдмийн Танхим, Англи хэлни/й ахлах багш 
buram0311buram@gmail.com 

Хураангуй: Улс орны хөгжлийн түвшинг илэрхийлэх чухал үзүүлэлтийн нэг нь эх хэлний боловсролын 

асуудал юм. Энэхүү өгүүлэлд эх хэлний боловсролын чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйлийн талаар судлан дүн 

шинжилгээ хийхийг зорилоо. Энэ удаа 2019 оны Чанарын үнэлгээний судалгаанд хамрагдсан 38575 

сурагчийн /үндэсний хэмжээнд/ асуулгын үр дүнг сурагчдын сурлагын амжилттай холбон судалгаа хийж 

үзлээ. Судалгааг тоон болон чанарын арга ашиглан хийсэн бөгөөд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 

суралцагч хамрагдсан. 

Түлхүүр үг: сурлагын амжилт, гүйцэтгэл, эх хэлний боловсрол, чанарын үнэлгээний судалгаа 

Суралцагчдын Сурлагын Амжилтад Нөлөөлж Буй Хүчин Зүйлс 

(ЕБС-ийн Удирдах Ажилтны Жишээн Дээр) 

Д.Янжинжав1, Л.Сарангэрэл2 

1БҮТ, Үнэлгээ Хөгжүүлэлтийн Хэлтэс, мэргэжилтэн 
d.yanjaa81@gmail.com 

2МУБИС, Нийгэм Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль, Нийгмийн Ухааны Тэнхим 

Sarangerel.l@msue.edu.mn 

Хураангуй: Улс орны хөгжлийн түвшинг илэрхийлэх чухал үзүүлэлтийн нэг нь хүн амын боловсролын 

түвшин юм. Энэхүү судалгааг ерөнхий боловсролын сургуулийн (ЕБС)-ийн суралцагчдын сурлагын 

амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлах зорилгоор хийсэн болно. Улаанбаатар хот болон орон 

нутгийн 240 удирдах ажилтан судалгаанд хамрагдсан бөгөөд өгөгдлийг /ANOVA/ загварчлал ашиглаж дүн 

шинжилгээ хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад суралцагчдын сурлагын амжилтад (1) багшийн чанар, 

заах арга зүй, (2) эцэг эхийн оролцоо, анхаарал, халамж (3) сурлагын амжилтаа сайжруулах суралцагчийн 

хүсэл эрмэлзэл хамгийн ихээр нөлөөлж байна. Иймд багш, эцэг эх, суралцагч гэсэн 3 талын хамтын 

ажиллагаанд анхаарч ажиллавал суралцагчдын сурлагын амжилт сайжирна гэсэн дүгнэлтийг 

судлаачдын зүгээс хийж байна. 

Түлхүүр үг: суралцагч, удирдах ажилтан, сурлагын амжилт, ерөнхий боловсролын сургууль 

mailto:d.yanjaa81@gmail.com
mailto:Sarangerel.l@msue.edu.mn
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ 

ОЮУТНЫ ИЛТГЭЛ
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Пифагорын Теорем Сэдвийн Арга Зүйн Нэгэн Хувилбар 

Түүнийг Туршсан Үр Дүн 

Г.Номин1*, Г.Оюунсайхан2 

МУБИС, МБУС, Математикийн 4-р ангийн оюутан 
Nomin.ganhuyg18@gmail.com 

2МУБИС, Математик Байгалийн Ухааны Сургууль, Дидактикийн тэнхим 

gsaihkana@gmail.com 

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Пифагорын теорем сэдвийн хүрээнд мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн нэгэн 

хувилбар боловсруулж, сурагчдад туршсан үр дүнг танилцуулж байна. Хичээлийн судалгаа нь Нийслэлийн 

Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын “ Голомт цогцолбор”, “Эрдмийн оргил” сургуулийн математикийн 

11 багшаас Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг хэрхэн төлөвлөж заадаг талаар фокус судалгаа хийж 

түүн дээр үндэслэн ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулан “Голомт цогцолбор” сургуулийн 8а ангийн 

30 сурагчдад хичээлийн судалгааны арга зүйгээр туршсан. Судалгааны үр дүнг хичээлд суусан багш 

нартай хамтран хэлэлцүүлэг хийж хөтөлбөрөө дахин засан сайжруулан “Эрдмийн оргил” сургуулийн 8а 

ангийн 30 сурагчдад видео судалгаа хийсэн. Видео судалгаанд багшийн үйл ажиллагаа, сурагчийн үйл 

ажиллагаа болон хичээлийн хөтөлбөрийн аль хэсэгт сурагчид идэвхтэй оролцсон, багш сурагчийн хэлсэн 

үгийн тоон дээр анализ хийсэн болно. Сурагчдын сонирхлыг татсан, амьдрал ахуйтай холбосон арга зүйг 

боловсруулах нь сурагч мэдлэг бүтээхэд илүү үр дүнтэй байна. 

Түлхүүр үг: Пифагорын теорем, хичээлийн судалгаа 

1. УДИРТГАЛ 

Математик нь хүн төрөлхтний эрэлт хэрэгцээгээр бий болсон өнө эртний шинжлэх ухаан бөгөөд 

хүний оюун ухаан, сэтгэлгээний хосгүй бүтээл төдийгүй байгаль, нийгмийн юмс, үзэгдлийн мөн 

чанарт нэвтрэх шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн хүчирхэг хэрэгсэл даруй мөн. Өгөгдсөн 

талбайг яаж хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах, уг талбайн хэмжээг хэрхэн тодорхойлох, суваг шуудуу 

яаж татах болон барилга байгууламжийн талбайн тооцоо зэрэг математикийн бодлогууд нь 

оюун ухаант хүн үүссэн эрт дээр үеэс тавигдаж ирсэн болой. Газар хэмжихэд ашиглах олс нь 

анхны геометрийн багаж болж, Эртний Египетэд бүр олс татагч гэсэн мэргэжил ч байжээ. Олсыг 

шугам, гортиг, тэгш өнцөгт гурвалжин хэлбэрээр ашигладаг, олсыг 12 хувааж, 13 зангилаатай 

болгон 3,4,5 нэгж урттай гурвалжнаар тэгш өнцөгт байгуулах нь Пифагорын теоремын шууд 

практик хэрэглээ болсон ажгуу. (Доржсүрэн.Я & Мягмар.Ш, 1998) Сурагчид Пифагорын 

теоремыг практик дээр хэрэглэж ойлгохоос илүүтэй шууд томьёог цээжилж бодлого боддог нь 

ажиглагдсан. Хүн бүр амьдрал ахуйтайгаа холбон ашиглаж сурах хэрэгцээ шаардлага байна. 

Энэ хэрэгцээ шаардлагаас багш болон хичээлийн хөтөлбөрийг хэрхэн сайжруулж болох талаар 

хичээлийн судалгаа хийсэн юм. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1 Пифагорын теорем 

Пифагорын теоремыг МЭӨ 580-500 онд амьдарч байсан эртний агуу эрдэмтэн Пифагор нээсэн. 

МЭӨ 530 оны орчим Пифагор өмнөд Итали дахь Грекийн колони Коротонд нүүж ирээд 

Пифагорын холбоо гэгчийг үүсгэн байгуулжээ. Пифагорын теоремын 500 гаруй баталгаа 

хийгдсэн байдаг бөгөөд хамгийн олон баталгаатай теорем болж Геннисийн номонд бүртгэгдсэн 

байна. Дүрс дэх хэрчмийн уртууд, талбайнууд, өнцгүүдийн хэмжээнүүдийг хооронд нь 

холбодог томьёонуудыг метрик харьцаанууд гэж нэрлэдэг. Магадгүй тийм харьцаануудын 

хамгийн алдартай нь Пифагорын теорем билээ. (Мекей.А, Даваадорж.Ч, & Дашдаваа.Н, 2005) 

Нэрт математикч Пифагор тус томьёог баталж олонд таниулахаас 1000 жилийн өмнө Грекийн 

математикч Евклид бодож олсон гэдэг. Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын хоорондох 
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хялбархан харьцааг тогтоодог. Гипотенузын квадрат нь катетуудын квадратын нийлбэртэй 

тэнцүү. Хэрэв  гурвалжны талууд 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2   (1) 

нөхцөлийг хангаж байвал энэ гурвалжин тэгш өнцөгт 

байна. Пифагорын теорем нь хавтгайн геометр дахь 

тэгш өнцөгт гурвалжны гурван талын уртуудын 

харьцааны тухай теорем юм. Эерэг бүхэл тоо a, b, c-

нүүдийн хувьд (1) нөхцөл биелэгдэж байвал (a, b, c) 

гурвалыг Пифагорын тоонууд гэдэг. Мөн хамгийн их 

ерөнхий хуваагч нь 1 байх a, b, c Пифагорын 

тоонуудыг анхны эсвэл энгийн Пифагорын тоонууд 

гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэгш өнцөгт гурвалжны 

гипотенузын уртыг с, катетуудын уртыг a, b   гэвэл (1) гэсэн тэнцэтгэл биелэх юм. Косинусийн 

теорем нь Пифагорын теоремын аливаа гурвалжны хувь дахь ерөнхийлөл гэж үзэж болно. 

Косинусийн теорем ёсоор: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2abcos 𝛼    (2) 

C байдаг бөгөөд С нь тэгш өнцөгт байх үед cos 𝛼𝐶 = 0 тул энэ тохиолдолд Пифагорын теорем 

гарч ирж байгаа юм. Пифагорын теоремоос дараах мөрдлөгөөнүүд мөрдөн гарна. 

Мөрдлөгөө 

1. Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузоос түүний аль ч катет бага урттай байна. 

2. α- хурц өнцгийн аливаа утгад cos 𝛼 < 1 мөн sin 𝛼 < 1 байна. 

Теорем 1: Тэгш өнцөгт гурвалжны катет нь гипотенуз дээрх түүний проекц ба гипотенуз хоёрын 

пропорцианаль дундаж болно. 

Теорем 2: Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн оройгоос гипотенузод буулгасан өндөр нь 

гипотенузын хуваагдсан хэсгүүдийн пропорциональ дундаж болно. 

Пифагорын тоо  

Эртний Египетчүүдийн тэгш өнцгийг байгуулахдаа 

ашигладаг “ Египетийн” гэгдэх гурвалжинг авч үзье.  

𝐴𝐵𝐶 гурвалжны талууд 𝐵𝐶 = 𝑎, 𝐴𝐶 = 𝑏, 𝐴𝐵 = 𝑐 бол 𝑎, 𝑏, 𝑐 

талын уртыг зургаас харж болно. 𝑎 = 3, 𝑏 = 4, 𝑐 = 5 

Бодлого: Тэгш өнцөгт ABC гурвалжны катет, гипотенуз 

болох ABC-ийн утгуудыг хүснэгтээр өгчээ. Тэгвэл  

а) 3, 4, 5 тоонууд ашиглан дараагийн тоонуудыг хэрхэн 

гаргасныг ажиглаж холбоо  хамаарлыг тогтоо. 

Хүснэгт 1. Гурвалжны катет, гипотенуз 

A 3 6 9 12 15 18 … 

B 4 8 12 16 20 24 … 

C 5 10 15 20 25 30 … 

б) гипотенуз катетийн квадрат болох тоонуудын хооронд ямар зүй тогтол байгааг ол. 

Хүснэгт 2. Гурвалжны катет, гипотенузын квадрат 
a2 9 36 81 144 225 324 … 

b2 16 64 144 256 400 576 … 

c2 25 100 225 400 625 900 … 

Үүнээс дүгнэхэд эдгээр гурвалжны талуудын харьцаа 3:4:5 байна. Ийм зүй тогтолтой 

тоонуудыг “ Пифагорын тоонууд” гэнэ. (Адьяасүрэн.В, 2012) 

Баталгаа: Зураг 3-т өгсөн ABC тэгш өнцөгт гурвалжны тал бүр дээр квадрат байгуулжээ. 
 

Зураг 3. Пифагорын теорем 

Зураг 1. Тэгш өнцөгт гурвалжин 

Зураг 2: Египетийн гурвалжин 
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Тэгш өнцөгт гурвалжны талууд дээр квадрат байгуулж уг 

квадратуудын талбайг олно. S1= a2 , S2 = b2 , S3= c2
. S1, S2    

талбайнууд S3    талбайтай тэнцүү учир талбайнуудыг хооронд 

нь тэнцүүлж болно. (1) батлагдлаа.  

(Батчимэг.Т, Түвшинжаргал.Д, & Батболд.Ж, 2019)  

 

 

Залгамж холбоо:  

Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг үзэхээс өмнө сурагчид тэгш 

өнцөгт гурвалжин түүний тал, өнцгийг мэддэг, хялбар тэгшитгэл 

бодож сурсан, зэрэг, язгуур үзсэн байна. Уг сэдэвт хичээлийг 

суурь боловсролын 8-р ангид Пифагорын теоремыг мэдэх, тэгш 

өнцөгт гурвалжны бодлого бодоход хэрэглэж сурдаг бол 9-р ангид тэгш өнцөгт гурвалжны 

өнцөг болон талыг олоход уг теоремыг ашиглаж сурдаг. Энэ хөтөлбөрийг сурагчид судалснаар 

тэгш өнцөгт гурвалжны талуудыг нэрлэж, тэмдэглэх, теоремыг зөв томьёолж тодорхойлох, 

бодлогод оновчтой хэрэглэж сурах, теоремын баталгааг алгебр, геометр талаас баталж чаддаг 

болох, амьдрал практикийн жишээг мэддэг болж бодлогыг бодох гэсэн мэдлэг чадварыг 

эзэмшсэн байна. Пифагорын теорем нь гурвалжны төсөөгийн шинж гурвалжны өндөр, медиан, 

биссектрисийн харьцааг үзэх суурь болно. 

2.2 Хичээлийн судалгаа 

Хичээлийн бэлтгэл судалгаа – Kyozai Kenkyu гэж юу вэ? 

Кюзай Кенкю гэдгийг үгчлэн орчуулбал хэрэглэгдэхүүний судалгаа гэсэн үг юм. Кюзай Кенкю 

үндсэн зорилго нь хүүхдийн онцлогийг хөгжүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг дээшлүүлэх, 

албадлагагүй суралцах эрмэлзэл бий болгох багшлах арга зүйг улам сайжруулахын тулд юм. 

Энэ утгаар судалгааны гол элемент болгож хүүхэд, багш, орчин, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг 

авч үздэг. (Ганбаатар.Т, Бурмаа.Б, & Ганбат.M, 2013) 

Хүүхэд: хүүхдийн мэдлэг, чадвар, сонирхол, бие даах чадвар, хүүхэд хоорондын харьцаа, 

жендерийн асуудал, харилцан суралцах, багаар ажиллах чадвар 

Багш: багшийн харьцаа, хандлага, тавих асуулт, зааварчилгаа, ганцаарчлах ба бүлгээр 

ажиллуулах чадвар, багш нарын хамтын 

ажиллагаа, нэгдмэл байдал, харилцан суралцах 

чадвар 

Хэрэглэгдэхүүн: сурах бичиг, материал, 

туршилтад хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн, асуулт, 

бодлого. Үүнд байгаль орчин, үйлдвэр аж ахуйн 

газар, музей зэрэг хамаарна. 

Орчин: материаллаг орчин (Ангийн гэрэлтүүлэг, 

тохижилт, агааржуулалт, ширээ, сандал, кабинет, 

үзүүлэн, багаж төхөөрөмж, хувилагч, принтер) 

сэтгэл зүйн орчин, үйлийн орчин. 

Кюзай кенкю-г хичээлийн бэлтгэл судалгаа гэж 

үзсэн тохиолдолд дараах таван судалгааг 

уялдуулан явуулдаг байна. Үүнд: 

1. Агуулгын судалгаа 

2. Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа 

3. Арга зүйн судалгаа 

4. Хэрэглэгдэхүүний судалгаа 

5. Үнэлгээний судалгаа 

Агуулгын судалгаа сонгосон сэдвийн агуулга залгамж холбоо хэрэглэх нэр томьёогоо зөвхөн 

шинжлэх ухааны логикийн үүднээс хандвал өрөөсгөл тиймээс математикийн хувьд агуулгын 

Зураг 3: Пифагорын теорем 

Зураг 4. Кюзай кенкю-гийн гол санаа 



226 

түүхийг судлах (математик утга, нарийн тодорхойлолт,чанар, теорем, нийгэмд хэр хэрэгцээтэй 

байгаа, ач холбогдлыг тодорхойлох ) ёстой. 

Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа нь хүүхдийн танин мэдэх процессыг судална гэсэн үг. 

Сургалтын явцад хичээлийн агуулгыг сурагчид хэрхэн хүлээн авч ойлгох, тайлбарлах, ямар 

хариу үйлдэл үзүүлж болохыг урьдчилан таамаглаж, хүүхдийн үг хэллэг, яриа, сонирхол, байр 

суурь, хандлагад чухам ямар өөрчлөлт гарч мэдлэг чадварт тусаж байгааг судална. 

Арга зүйн судалгаа нь хичээлийг хэрхэн хөтөлж ямар алхамтайгаар зохион байгуулбал 

сонирхолтой, ойлгомжтой болгож гол зүйлд анхаарлыг төвлөрүүлж, хэрхэн бүтээлгэж, 

ухааруулж, ойлгуулахаа боловсруулах. Боловсруулсан тухайн агуулгыг, тухайн суралцагчдад 

хүргэхийн тулд дидактикаар дахин боловсруулалт хийж, хичээлийн процессыг төлөвлөх 

шаардлага тулгардаг. 

Хэрэглэгдэхүүний судалгаа ямар хэрэглэгдэхүүнийг ямар зорилгоор, хэдийд, яаж ашиглавал үр 

дүнтэй байх вэ, түүнийг улам боловсронгүй болох арга замыг судална. Энд ном, сурах бичиг, 

ашиглах үзүүлэн, хийх туршилт, киррикюлим зэрэг бүх хэрэглэгдэхүүнийг хамруулан ойлгож 

болно. Хэрэглэгдэхүүний судалгааг бусад судалгаатай уялдуулан судална. 

Үнэлгээний судалгаа үүнийг суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварыг үнэлнэ, алдааг илрүүлж 

дүн тавина, дүнд анализ хийнэ гэвэл өрөөсгөл болно. Энд хичээлийн үнэлгээ чухал байр суурь 

эзэлдэг. Үнэлгээг хичээлийн өмнө, хичээлийн явцад, дараа нь хийх боломжтой байдаг. 

Үнэлгээний материалын судалгаа нь АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙН СУДАЛГА-тай нягт уялдаатай 

хийгдэнэ. Суралцагчдын үнэлгээний материалыг боловсруулахдаа суралцагчид гарч байгаа ахиц 

дэвшил, сурах арга барилын өөрчлөлтийг бодитойгоор илрүүлэхэд анхаарах ёстой. 

3. АРГА ЗҮЙ 

3.1. Бэлтгэл судалгаа 

Энэхүү судалгаанд “ Налайх дүүрэг”-ийн “Голомт цогцолбор” сургууль, “ Эрдмийн оргил” 

сургуулийн 11 багшийг (эмэгтэй 8, эрэгтэй 3, 20-54 нас, 1-30 жил ажилласан) хамруулав. ЕБС-

ийн багш нар “ Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг хэрхэн төлөвлөж ямар аргаар зохион 

байгуулдаг талаар 5 асуулт бүхий хэмжүүрийг ашиглан фокус ярилцлага хийж хичээлийн 

судалгаа хийв. 

Та математикийн хичээлийг ямар арга зүйгээр явуулдаг вэ? гэсэн нээлттэй асуултад багш нар 

1. Өөрөө жишээ бодлого тайлбарлаад адилхан бодлого бодуулдаг (27%) 

2. Асуусан зүйлд нь тайлбарлана (9%) 

3. Уламжлалт (45%) 

4. Шавь төвт сургалтын арга (9%) 

5. Багаар (18%) 

6. Сурагчдын мэдлэгт тулгуурлан (9%) 

7. Холимог (18%) 

8. Онол (9%) 

Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг заахдаа ямар арга зүйгээр заадаг вэ? 

B. Асуудал дэвшүүлэх (9%) 

C. Уламжлалт (9%) 

D. Тайлбарлах (27%) 

E. Ижил төстэй бодлого өгөх (9%) 

F. Өмнөх мэдлэг дээр нь тулгуурлан заана (18%) 

G. Мэдлэг бүтээх (9%) 

H. Хэрэглэгдэхүүн ашиглах (18%) 

I. Туршилтаар (9%) 

Пифагорын теорем хичээлийн төлөвлөлтийг хэрхэн бэлддэг вэ? 

1. Хялбар аргаар ойлгуулахыг зорьдог (9%) 

2. 2-3 ээлжит бэлддэг (9%) 
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3. Теорем батлах (27%) 

4. Бодлого дасгал бэлдэх (27%) 

5. Хэрэглэгдэхүүн бэлдэнэ (18%) 

6. Бэлддэггүй (9%) 

Сурагчдыг үнэлэхдээ хэрхэн үнэлдэг вэ? 

А. Аман үнэлгээ (63%)  

Б. Оноо өгдөг (27%)  

В. Дүн тавьдаг (36%) 

Г. Сурагчдаар өөрсдөөр нь өөрийг нь үнэлүүлдэг (18%)  

Д. Урамшуулдаг (9%) 

Тус хичээлийг заахдаа та ямар хэрэглэгдэхүүн ашиглаж заадаг вэ? 

А. Биет зүйл ашиглаж (27%)  

Б. Бичмэл зүйл ашиглаж (36%) 

В. Сургалтын материал ашиглаж (63%)  

Г. Цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглаж (9%)  

Д. Үзүүлэн ашиглаж (18%) 

ЕБС-д багшилж байгаа багш нар маань “Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг хэрхэн бэлдэж 

ямар хэрэглэгдэхүүн ашигладаг ямар арга зүйгээр хичээлээ заадаг, сурагчдаа хэрхэн үнэлдэг 

талаар ярилцлаа. Багш нарын 45% буюу ихэнх нь хичээлээ уламжлалт аргаар зааж тухайн анги 

болгоны сурах бичиг, сургалтын материалыг 63% ашиглаж мөн сурагчдад байхгүй номоос 

бодлого бодуулахаар болбол хэвлэж тарааж өгдөг, самбарт бичдэг байна. Сурагчдыг үнэлэхдээ 

63% аман , 36% дүн тавьдаг. Харин “Пифагорын теорем” сэдэвт хичээлийг төлөвлөж заахдаа 

багш нар багаар ажиллуулж, цахим хэрэглэгдэхүүн, тараах материал ашиглахыг хичээдэг боловч 

уламжлалт аргаар зааж тайлбарлаж өгдөг гэв. Хэдий ээлжит хичээлээ маш гоё төлөвлөсөн хэдий 

ч олон ангид хэрэглэгдэхүүн бэлдэх боломж муу, анги болгон зурагт проектерийн хүрэлцээ муу 

учир нэг ангиас нөгөө анги руу явуулахад цагаа алддаг, зохион байгуулахад төвөгтэй байдаг 

учраас зүгээр л тайлбарлаж уламжлалт аргаар хичээлээ зааж сурагчдадаа дүн тавих нь тухайн 

хичээлийг илүү үр дүнтэй цаг алдахгүйгээр зааж ойлгуулж чаддаг гэж үздэг байна. Фокус 

ярилцлагаас үндэслэн хөтөлбөрийн агуулгыг хичээлийн хөтөлбөрт тусган төлөвлөж сурагчдын 

хэрэгцээ шаардлага сонирхолд нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн сонгож бэлтгэлээ. 

Хавсралтад хавсаргав. 

3.2. Хэлэлцүүлэг 

Хичээлийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд зохион байгуулалтын үед өнгийн цаас ашиглан багт хуваах 

нь оновчтой байлаа. Сэдэлжүүлэлтийн хэсэг дээр сурагчдын оролцоог идэвхжүүлэх өөрсдөөр 

нь гар бие оролцуулах үйл ажиллагаа байхгүй зөвхөн видео бичлэг үзүүлээд багш өөрөө 

тодорхойлолт өгч сурагчдаар эрэл хайгуул хийлгээгүй гэж үзэн багш төвт хичээл гэж үзсэн. 

Харин шинэ мэдлэг бүтээх, бататгах үед орчин үеийн программ ашиглан цаг бага зарцуулан 

сурагч бүрийн бодлогын хариуг зөв бурууг нь шалгаж байсан нь авууштай байлаа. Үнэлгээг 

сурагчдаар сэтгэгдэл бичүүлж авсан бөгөөд багш өөрийгөө программ ашиглан үнэлж чадсан 

хэдий ч багийн үнэлэх үнэлгээ байхгүй юуны тулд багаар суулгасан нь ойлгомжгүй байсан. Мөн 

багшийн сул үг их асуух асуултууд буруу хэмээн үзсэн. Тиймээс тухайн хичээлийн хөтөлбөрийг 

дахин засан сайжруулсан. 

3.3. Хичээлийн видео судалгаа 

     

Диаграмм 1.  

Багш сурагчдын 

хэлсэн үг 

 

Диаграмм 2.  

Үгийг харьцуулсан 

харьцаа 
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Диаграмм 1,2,3-аас харахад хичээл эхлэхээс 

дуусах хүртэл багш болон сурагчдын хэлсэн 

үгсийн тоог харьцуулахад багш илүү их ярьсан 

нь харагдаж байна. Багш нийт 1180 үг, сурагчид 

нийт 523 үг хэлсэн байгаа нь энэ хичээл багш 

төвтэй болсон гэж үзэж байна. Уг хичээлд 

сурагчид шинэ мэдлэг бүтээх үе шатанд илүү их 

идэвхжиж багш мөн баг болгоноор бодлого 

бодуулснаар илүү их идэвхтэй болгосон байна. 

Багш 48 удаа “ заа”, 21 удаа “ тэгвэл “ гэж олон 

дахин 

удаа 

давтсан 

байна. 

Тиймээс сул үгэндээ анхаарч бага хэлэх хэрэгтэй 

гэдгийг мэдэж авлаа. 

Диаграмм 4-өөс харахад хичээлийн явц дахь багшийн 

асуулт нь 80% сурагчийн асуулт 20% байна.  

Диаграмм 5-аас харахад багшийн асуулт хэдий их 

байсан ч түүний асуусан асуултын 50 гаруй хувь 

нь нээлттэй асуулт байгаа нь авууштай байна. 

 

Диаграмм 5. Хаалттай,  

нээлттэй асуулт 

 

4. ҮР ДҮН 

Энэхүү судалгаа нь дор дурдсан үр дүнд хүрэв. Үүнд: 

- Пифагорын теорем ээлжит хичээлээр боловсруулсан арга зүйгээр хичээл зааж түүн дээрээ 

хэлэлцүүлэг хийж дахин шинэчлэн илүү боловсронгуй болгосон. 

- Багшлах арга зүйг улам сайжруулахын тулд багшийн хандлага харилцаа, асуулт 

зааварчилгаа, багш нарын хамтын үйл ажиллагаа чухал байдаг. 

- Даалгаврын чанарыг сайжруулахад шинэ техник, технологийн дэвшлийг ашиглах нь ажлын 

ачааллыг багасгаж сурагчдын идэвхийг сайжруулсан. 

- Хэрэглэгдэхүүний дахин ашиглагдах боломжтой хийсэн нь тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн, 

төсөв мөнгө хэмнэх ихээхэн ач холбогдолтой байна. 

- Цахим хэрэглэгдэхүүнийг хичээл сургалтад ашиглах нь үр дүнтэй, суралцагчдад мэдлэг 

бүтээх, хийх сонирхох сэдлийг хангалттай бий болгодог байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү хичээлийн судалгааны хүрээнд мэдлэг бүтээлгэх аргазүйн нэгэн загвар боловсруулсан 

нь онолын ач холбогдолтой юм. Боловсруулсан арга зүйгээр туршилт явуулахад сурагчдын 

мэдлэг, чадварт эерэг нөлөө үзүүлж байгаа нь харагдсан. Сурагчдын мэдлэгийн түвшин өөр, 

идэвх оролцоо өөр байсан ч сурагчдын сонирхлыг татаж амьдрал ахуйтай холбож мэдлэг 

бүтээлгэх нь хамгийн чухал юм. ЕБС-ийн багш нар Пифагорын теорем сэдэвт хичээлийг ихэнх 

хувь нь уламжлалт аргаар заадаг бол бидний бэлдсэн хөтөлбөр нь сурагчдын сонирхлыг татсан 

үр дүнтэй хичээл болж чадсан. Хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулж багийн үйл ажиллагааг 

үнэлэх хэсэг нэмж өгсөн нь сурагчдыг илүү их идэвхжүүлж чадсан. Видео судалгааны үр 

дүнгээс харахад хичээлийн турш 80 хувь нь багш асуулт тавьж сурагчдыг удирдан чиглүүлсэн 

хэдий ч багш сурагчаас гурав дахин их ярьсан нь багш төвт хичээл болсон гэж үзэж байна. 

Хэдий багш хөтөлбөрөө сайн боловсруулсан ч бодит амьдрал дээр олон хүчин зүйлээс 

өөрчлөгдөж болохыг мэдэж авлаа. Тиймээс багш тухайн үед хүүхдүүдийг удирдан чиглүүлэх, 

Диаграмм 3. Хичээлийн үйл ажиллагаа 

тус бүр 

 

Диаграмм 4. Асуулт 
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хүүхэд бүрт хүрч ажиллах мэдрэмжэй байх хэрэгтэйг ойлголоо. Хичээлийн ач холбогдлыг 

тодорхойлж сонирхолтой аргаар хичээлийн бэлтгэл судалгааг төлөвлөж боловсруулах, залуу 

багш нар, туршлагатай багш нараас суралцах мөн залуу багш нараасаа ч орчин үеийн техник 

технологийг суралцах багш нарын хамтын үйл ажиллагааны эргэх холбоогоор тасралтгүй 

суралцаж Кюзай Кенкю хэрэглэх хэрэгтэй. 

НОМ ЗҮЙ 

[1] Я.Доржсүрэн, Ш.Мягмар, “Геометр- VII”, Улаанбаатар 1998 

[2] А.Мекей, Ч.Даваадорж, Н.Дашдаваа, “Математик- VII”, Улаанбаатар 2005 

[3] В.Адьяасүрэн, “Геометр-VII”, Улаанбаатар 2012 

[4] Математик 8-р анги, Улаанбаатар хот 2017 

[5] Т.Ганбаатар, Б.Бурмаа, М.Ганбат нар, “Багшлахуйн хөгжил”, Улаанбаатар хот 2013 

ХАВСРАЛТ 

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр (туршилтын хувилбар) 

Сэдэв:   Пифагорын теорем 

Хугацаа:  40 минут 

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн 8-р ангийн суралцагчид 

Зорилго:  Пифагорын теоремыг мэддэг болж амьдралд хэрэглэж чаддаг болох. 

Түлхүүр үг:  катет, гипотенуз, тал 

Зорилт: 

➢ Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудыг нэрлэж сурах 

➢ Пифагорын теоремыг батлах 

➢ Пифагорын теоремыг бодлого бодоход оновчтой хэрэглэх, амьдралд хэрэглэж чаддаг болох 

Агуулгын залгамж холбоо: 

Өмнө агуулга Одоо эзэмших агуулга 
Цаашид судлах 

агуулга 

✓ Тэгш өнцөгт   гурвалжин 

✓ Гурвалжны төсөөгийн  шинж 
✓ Тооны зэрэг 
✓ Тооны язгуур 

✓ Тэгш өнцөгт гурвалжин ба төсөө 

✓ Пифагорын теорем 

✓ Пифагорын теоремыг амьдралд 

хэрэглэх хэрэглээ 

✓ Дөрвөн өнцөгт 

түүний хэрэглээ 

✓ Олон өнцөгт 

Арга зүй: Идэвхтэй сургалтын арга (багаар ажиллуулах), асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх, 

тайлбартай дасгалын арга 

Хичээлийн үйл явц: 

Үе 

шат 

Хуга-

ца а 
Багшийн үйл ажиллагаа 

Сурагчийн үйл 

ажиллагаа 
Хэрэглэгдэхүүн 

З
о

х
и

о
н

 б
ай

гу
у

л
ал

т 

3 

мин 

Сурагчдыг ангид ороход 

урьдчилан бэлтгэсэн өнгө 

өнгийн цааснаас  сугалуулж 

катет, гипотенуз, Пифагор,   

тэгш өнцөгт, гурвалжин 

гэсэн багт  хуваагдан 

ширээнд суухыг 

зааварчилна. Сурагчидтай 

мэндэлнэ. 

Ангид ороод багшаас 

дурын нэг өнгийн 

цаасыг сонгон авна. 

Сонгосон цаасны ар  

талд нэр байх ба 

нэрийн  дагуу 

сурагчид баг болон  

сууна. 

Багштай мэндэлж 

хичээл эхлэхэд бэлдэнэ. 

Хүүхдийн тоогоор 

бэлтгэсэн нэг 

талдаа бичигтэй 4 

өөр өнгийн 

цааснаас бүрдсэн 

байна. 
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С
эд

эл
ж

ү
ү

л
эл

т 

5 

мин 

Сурагчдад бичлэг үзүүлнэ. 

- Хичээл эхлэхээс өмнө 

багаар хамтран ажиллаж 

гацуур модыг чимэглэн 

уралдан гэдгийг сануулах 

- Энэ бичлэгээс юу ажиглаж 

байна бэ? 

- Баг бүр өгсөн хэрэг-

лэгдэхүүнийг ашиглан 2 

жижиг квадратыг хайчилж 

том квадратад хэрхэн 

багтааж болохыг 

сурагчдаар хийлгүүлэх 

- Багш өөрийн хайчилж 

багтаасан аргаа үзүүлэх 

- Квадратуудын талбайг 

олох 

- Талбайг тэнцүүлэх 

Сурагчид бичлэг үзнэ 
Сурагчдын хариулт: 

- 2 жижиг квадратад 

байгаа шингэн том 

квадратыг дүүргэж 

байгааг ажиглах. 

- 2 жижиг квадрат том 

квадраттай тэнцүү 

байна.  

- Сурагчид өгсөн 

цаасыг хайчлан нэг 

том квадратад 2 

жижиг квадратыг 

хайчлан багтаах 

- 𝑆𝑎 = 𝑎2
, 𝑆𝑏 = 𝑏2

,  

𝑆𝑐 = 𝑐2
,   

- 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Цахим 

хэрэглэг-

дэхүүн 

(video) 
 

 

 

Ш
и

н
э 

м
эд

л
эг

 э
зэ

м
ш

и
х

 

12 

мин 

- Катет болон гипотенузыг 

тайлбарлах. (тэгш өнцөгт 

гурвалжин гэдэг нь нэг 

дотоод өнцөг нь 900 

тэнцүү гурвалжинг хэлнэ. 

Тэгш өнцгийн эсрэг талыг 

гипотенуз гэдэг ба энэ нь 

тэгш өнцөгтийн хамгийн 

урт тал юм. Нөгөө 2 талыг 

тэгш өнцөгт гурвалжны 

катетууд гэнэ) 

- Пифагорын теоремыг маш 

олон аргаар баталж болох 

бөгөөд бичлэг үзүүлсний 

дагуу баталж харуулах 

 
- Баг бүрт өгсөн гурвалжин 

дээр өгөгдөл өгсөн бөгөөд 

өгөгдлийг ашиглан 

бодлого бодох 

- Уг бодлогыг баг бүр 

цаасан дээр бодоод 

самбарт гаргаж наана. 

- Бодлого: 

1-р баг нэг катет нь 4 

гипотенуз 5 бол нөгөө 

катетыг ол. 

2-р баг катетууд нь 3, 4 бол 

гипотенузыг ол. 

3-р баг нэг катет нь 6 

гипотенуз нь 10 бол нөгөө 

- Баг бүр хамтран 

ярилцаж төсөөтэй 

гурвалжин хэрэглэн 

багтаах 

- Хэдэн ч янзаар 

багтааж болохыг 

мэдэх 

- Пифагорын теоремын 

баталгааг бичиж 

тэмдэглэж авах 

- Баталгааг ашиглан 

бодлого бодох 

Бодолт: 

1. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 
 

1. 2. а2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 
 

3. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 

4. а2 + 𝑏2 = 𝑐2 
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катетыг ол. 

4-р баг катетууд нь 6 

болон 8 бол гипотенузыг 

ол. 

5-р баг нэг катет нь 8 

гипотенуз нь 10 бол үлдсэн 

нэг катетыг ол. 

Зөв бодсон баг гацуураа 

чимэглэнэ. 

 

 
 

5. а2 + 𝑏2 = 𝑐2

 

 

 

Б
ат

ат
га

х
 

мин 

- plickers программ 

ашиглан дэлгэцээр 

бодлого харуулах ба 

сурагч тус бүрийн нэрээр 

кодолсон картыг тарааж 

өгнө. 

- Сурагчид тухайн бодлогын 

бодож картыг ашиглан 

хэрхэн хариугаа 

илэрхийлэх талаар 

зааварчилгаа өгнө. 

- Бодлого тус бүрийг багш 

бодсоны дараа утсаараа 

уншуулж хэн зөв хэн буруу 

бодсон эсэхийг дэлгэцээр 

харуулна (сурагчдын нэр 

гарахгүй зөвхөн тухайн 

сурагчдын картын дугаар 

байна). Хариугаа харсны 

дараа зөв бодсон сурагчаар 

самбарт гаргаж бодуулах. 

- Багт хэдэн хүүхэд зөв 

бодсон тоогоор гацуураа 

чимэглэнэ. 

- Багшийн өгсөн 

бодлогыг бодож 

тухайн гарсан хариуг 

өргөнө. 

- Зөв бодсон сурагч 

самбарт гаран 

бодлогоо бодож 

бататгана. Хэрэв 

буруу бодсон бол 

алдаагаа засаж 

дэвтэртээ тэмдэглэнэ. 
Бодолт:  

 

Цахим 

хэрэглэгдэхүүн 

(plickers) 

 

 

 

 

 

Ү
н

эл
гэ

э 

3 

мин 

- Сурагч бүрийг энэхүү 

хичээлийг хэрхэн 

ойлгосныг plickers 

программ ашиглан үнэлэх 

- Хамгийн их stickerтэй багт 

таван хошуугаар шагнана. 

- Сурагч бүр анх сугалж 

авсан цаасны ар талд энэ 

хичээлээс юу мэдэж авсан 

талаар бичнэ үү. 

Сурагч бүр өөрсдийгөө 
энэхүү хичээлийг хэр 
зэрэг ойлгосныг үнэлнэ. 

 

Г
эр

и
й

н
 

д
аа

л
га

в
ар

 

2 

мин 

Хүүхэд бүр гэртээ нэг нэг 
баталгаа хийж батлах. 
Сурах бичгийн 101 
хуудасны 24-29 дасгал 

Сурагч гэрийн 
даалгавар тэмдэглэж 
авна. 
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“Химийн Урвал” Сэдвийн Хүрээнд Сурагчдын Мэдлэг Чадварыг 

Судалсан Зарим Үр Дүн 

А.Энхжин1*, Ч.Нямгэрэл2, Ж.Энэбиш3 

1МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Химийн Тэнхимийн магистрант 
amartuvshinenkhjin@gmail.com 

2МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Химийн Тэнхим 
nyamgerel@num.edu.mn 

3 МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, БССТэнхимийн докторант 
enebish.itpd89@gmail.com 

Хураангуй: 8-р ангийн сурагчдын “халах урвал” сэдвийн хүрээнд гүйцэтгэсэн даалгаврын үр дүнд макро, 

тэмдгийн, субмикро түвшин хоорондын хамаарлыг холбон илэрхийлэх, макро түвшний цаад мөн чанарыг 

төсөөлөх чадвар думтаг байсан. Тиймээс “химийн урвал” сэдвийн хүрээнд сурагчдын мэдлэг ойлголтыг 6 

асуулт бүхий 2-түвшинт даалгавар боловсруулан судалсан болно. Судалгаанд “Глобал” болон 9-р 

сургуулийн 7-р ангийн 44, 8-р ангийн 66, 9-р ангийн 66, нийт 176 сурагч хамрагдсан. Хими, физик үзэгдлийн 

макро түвшний ойлголтын талаар нийт сурагчдын 11.4% нь химийн урвалын дүнд тунадас хэрхэн үүсэж 

бий болдог, түүний шалтгааныг ШУ-ы үүднээс зөв сонгосон. 20.4% нь тунадас үүсэж буй эсвэл түүний 

шалтгааны аль нэгийг зөв сонгосон. Үүнээс харахад ахуйн болон химийн тунадас үүсэх үзэгдлийг ялган 

таньж, учир шалтгааныг харгалзуулан харж чадахгүй байна. Нийт сурагчдын 29% нь химийн үзэгдлийг 

физикийн үзэгдлээс ялган таньж түүний шалтгааныг тодорхойлж чадсан бол бусад сурагчдын хувьд 

амьдрал дээрх хими, физик үзэгдлийн ялгааг таньж, шалтгааныг тайлбарлаж чадахгүй байна. Нийт 

сурагчдын 42% төмөр зэврэх үзэгдлийг химийн үзэгдэл гэж үзсэн, шалтгаан болон зэврэлд нөлөөлөх хүчин 

зүйлийг зөв тодорхойлж чадсан байна. Макро түвшинд ахуйд өргөн тохиолддог физик, химийн үзэгдлийг 

ялган таних, яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн шалтгаанаа харгалзуулан тайлбарлах чадвар сул байгаа нь 

харагдаж байна. Химийн субмикро түвшний ойлголтыг судлахад нийт сурагчдын 25% нь төмрөөс хэрхэн 

зэв үүсэж буй зураг, түүний шалтгааныг зөв хийж гүйцэтгэсэн байна. 8% нь урвал явагдаж буй үеийг 

жижиг хэсгийн түвшинд илэрхийлсэн зураг, хариултын шалтгааныг зөв сонгосон байна. Үүнээс харахад 

макро түвшний ажиглалт, мэдлэгээ субмикро түвшинд төсөөлөхөд бэрхшээл учирч байгаа нь химийн 

урвал ойлголтын мэдлэг, чадвар дутмаг байх шалтгаан болж байна. 

Түлхүүр үг: оношлох даалгавар, 2-түвшинт даалгавар, химийн урвал, алтернатив ойлголт 

1. УДИРТГАЛ 

Дийлэнх оюутан, сурагчдын сэтгэлийг макро түвшний үйл явдлууд татдаг, мөн тэдний 

сонирхлыг энэ түвшинд татахад илүү хялбар байдаг боловч энэхүү сонирхлыг тэмдгийн болон 

субмикро түвшинд тогтвортой байлгах нь сурган хүмүүжүүлэх ухааны бодит бэрхшээл болсоор 

л явна. Энэ нь хими, физик болон биологийн олон тооны үзэгдлүүдийг зөвхөн атом, молекулын 

хөдөлгөөн болон зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд үндэслэн ойлгох замаар тайлбарлаж 

болдогоороо онцлог юм [9]. Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд 7-12-р анги хүртэл тасралтгүй давтагдан 

гүнзгийрдэг чухал ойлголтын нэг нь “химийн урвал”-ын тухай ойлголт юм. Химийн урвалын 

тухай ойлголтыг макро (нүдэнд үзэгдэх гадаад илрэлээр нь илэрхийлэх), тэмдгийн (илрэлийг ..., 

тэмдэг томьёо ашиглан илэрхийлэх), субмикро (жижиг хэсгээр загварчлах) түвшинд, мөн 

түвшин хоорондын холбоо хамаарлыг эдгээр 3 түвшинд тодорхойлдог. 8-р ангийн “халах урвал” 

сэдвийн хүрээнд сурагчдаас макро, тэмдгийн, субмикро түвшний алтернатив ойлголтууд илэрч 

байсан тул сурагчдад “химийн урвал”-ын тухай ойлголтын мэдлэгийг тодорхойлох шаардлага 

үүссэн бөгөөд 6 асуулт бүхий 2-түвшинт даалгаврыг боловсруулан суралцагчдаас сорилыг 

авсан. 
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2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

2.1. Оношлох даалгавар буюу 2-түвшинт даалгавар 

Уламжлалт олон сонголтот даалгавраар (асуулт, гүйцээх, хамгийн зөв хариу, хоосон зайнууд 

нөхөх, хариулт хязгаарлалтгүй, хоёулаа/аль нь ч биш) суралцагчдын сонгосон сонголтын цаад 

шалтгааныг баталж, нотолж чаддаггүй учраас алдаатай ойлголтыг ил болгоход нь хүндрэлтэй 

байдал үүсдэг. Тиймээс энэхүү уламжлалт олон сонголтот даалгаврын хязгаарлалтыг 2, 3, 4-

түвшинт даалгаврууд нь нөхдөг болохыг эрдэмтэд тогтоосон байна. Олон-түвшинт даалгавар тус 

бүрийн онцлогийг доорх хүснэгтэд үзүүллээ. Үүнээс энэхүү судалгааны ажилд 2-түвшинт 

даалгаврыг ашиглах бөгөөд 1-р түвшинд олон сонголтот агуулгын асуултууд, 2-р түвшинд 1-р 

түвшинд хариулт өгөх шалтгаануудын (үндэслэлүүдийн) бүрдлүүдийг багтаасан байдаг. [1] 

Хүснэгт 1. Олон-түвшинт тестийн төрөл, тэдгээрийн онцлог 

Олон-түвшинт 

тест (multiple-

tier tests) 

1-р түвшин 2-р түвшин 3-р түвшин 4-р түвшин 

2-түвшинт тест 

Агуулгын 

хариултыг 

шаарддаг. 

Хариултын учир 

шалтгааныг 
шаарддаг. 

- - 

3-түвшинт тест 
Хариултдаа хэр зэрэг 

итгэлтэй 
байгааг асуудаг. 

 

- 

4-түвшинт тест 

1-р түвшинд 

өгсөн хариултдаа 

хэр итгэлтэй 

байгааг асуудаг. 

1-р түвшинд өгөгдсөн 

хариултынхаа учир 

шалтгааныг асуудаг. 

3-р түвшинд сонго-

сон учир шалтгаан-

даа хэр итгэлтэй 

байгааг асуудаг. 
Эх сурвалж: [1]-ийг үндэслэн судлаачийн боловсруулсан хүснэгт 

2.2. Алтернатив ойлголт, алдаатай ойлголт 

МУИС-ийн бакалаврын түвшний оюутнууд “химийн урвал” сэдвийн хүрээнд дараах судалгааг 

хийсэн байна. Б.Пүрэвсүрэн нь 2014 онд Химийн урвал сэдвээр 8-р ангийн сурагчдын өмнөх 

төсөөллийг химийн хичээлээр судалсан дүн сэдэвт бүтээлээрээ сэдвийн хүрээнд илрэх 

боломжтой 41 өмнөх төсөөллийг ялган тодорхойлсон. Харин хичээлийн ажиглалт судалгааны 

дүнд 17 өмнөх төсөөлөл сурагчдаас илэрсэн бөгөөд тухайн хичээлийн агуулга, багшийн арга зүй, 

сурагчдаас асууж буй асуулт зэргээс хамаарч байгааг тогтоосон байна. 

Г.Пүрэвмаа нь 2015 онд Химийн урвал сэдвээр сурагчдын гаргадаг алдааг судалсан дүн (9-р 

анги) сэдэвт бакалаврын дипломын ажлаараа өмнөх мэдлэгийн бүтэц эзэмшилтийн алдааг 

илрүүлж, хичээл төлөвлөлтдөө тусгах хэрэгцээтэй байгааг тогтоосон байна. Мөн “химийн 

урвал”-ын тухай ойлголтыг судлахад илүү үр дүнтэй байх 8-алхамт аргачлалыг боловсруулан 

санал болгосон. 

Д.Гантөмөр нь 2016 онд Химийн урвал сэдвээр сурагчдын өмнөх төсөөлөл, алдаатай ойлголтыг 

судалсан (9- р анги) бөгөөд сурагчдад 27 өмнөх төсөөлөл, 43 алдаатай ойлголт, 70 зөв төсөөлөл 

илэрч байгааг тогтоосон байна. Хичээлийн явцад өмнөх төсөөлөл нь алдаатай ойлголтоор 

солигдох боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийн арга зүйгээс хамаарч алдаатай ойлголтыг засах 

боломжтой гэж дүгнэсэн байна. 

Б.Батчимэг нь 2017 онд бакалаврын дипломын ажлаараа “Химийн кинетик сэдвийн хүрээнд 

ЕБС-ийн багш болон сурагчдын алтернатив ойлголт, бэрхшээлийг судалж илрүүлэх зорилгын 

хүрээнд олон улсын хөтөлбөртэй сургуулийн ахлах ангийн 20 сурагчдын хувьд 11 алтернатив 

ойлголт, 9 бэрхшээл, ЕБС-ийн 10-р ангийн 29 сурагчдад 33 алтернатив ойлголт байгааг 

илрүүлсэн бөгөөд хичээлийн явцад нэг алтернатив ойлголт өөр нэг алтернатив ойлголтоор 

өөрчлөгдөж байгааг тогтоосон байна. Энэ нь химийн урвалыг илэрхийлж буй макро, тэмдгийн, 

субмикро түвшин, тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг холбон илэрхийлж ойлгохгүй байна. Мөн 

“химийн урвал”-ыг илэрхийлэх системтэй онол арга зүйн шийдэл хэрэгтэй гэдгийг онцлон 

тогтоосон байна. 
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3. АРГА ЗҮЙ 

“Химийн урвал” сэдвийн хүрээнд сурагчдын мэдлэг чадварыг судлахын тулд 6 асуулт бүхий 2-

түвшинт даалгаврыг боловсруулан 2019-2020 оны хичээлийн жилд Глобал болон 9-р сургуулийн 

7, 8, 9-р ангийн нийт 176 сурагчдаас сорилыг авсан. Сорилын үр дүнг Microsoft Excel программ 

ашиглан боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хими, физик үзэгдлийн макро түвшний ойлголтын талаар 

1. Нийт сурагчдын 11.4% (20) эхний түвшинд 1.b. химийн урвалын дүнд тунадас үүсэж 

байгааг, 2 дахь түвшинд 2.b. хэрхэн яаж үүссэн байвал тунадас гэж үзэх шалтгааныг 2-

түвшинд хоёуланд нь зөв сонгосон байна. 

Нийт сурагчдын 10.2% (18) нь 1-р түвшинд химийн урвалын дүнд тунадас үүсэж буй зураг 

(b)-ийг зөв сонгоод 2 дахь түвшинд тунадас хэрхэн, ямар байдалтайгаар үүсэж байгаа 

шалтгааныг сонгохдоо a- шингэн дотор байгаа уусаагүй хатуу төлөвтэй бодис, c-бие биедээ 

уусч холилдоогүй доороо тунаж буй шингэн, d-шингэн дотор хатуу бодис хийнгүүт ялгарч 

харагдаж байгаа хатуу бодис гэсэн буруу тайлбарыг сонгосон байна. Энэ нь урвалын дүнд 

тунадас үүсэж буй зургийг зөв сонгож байгаа хэдий ч 2 дахь түвшний тайлбар, шалтгаантай 

зөв харьцуулан харгалзуулж харж чадахгүй байгааг илэрхийлж байна. 

Мөн адил нийт сурагчдын 10.2% (18) нь эхний түвшинд a-төмрийн үртэс усанд уусахгүй 

живэх, c-давсны ханасан уусмал үүсэх, d-шүүсэнд жүржийн талст тунах гэсэн 

буруу хариултуудыг сонгон, 2 дахь түвшинд тунадас хэрхэн үүсэж байгаа 

шалтгааныг b гэж зөв сонгосон байна. Энэ нь 2 дахь түвшний тайлбарт буй 

химийн үзэгдлийн дүнд гэдгийг эхний түвшний асуултдаа тусган буулгаж 

харахгүй ахуйн үзэгдлийн талаас буюу химийн үзэгдлийг физикийн 

үзэгдлээс ялган харж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

Үүнээс харахад химийн ШУ-ы үүднээс “урвалын дүнд тунадас үүсэж байгаа, 

мөн түүний шалтгааныг тайлбарлах химийн урвалын тухай ойлголт” бүрэн 

төлөвшөөгүй байна. 
2. Нийт сурагчдын 29.0% (51) нь 1-р түвшний асуулт болон 2-р түвшний шалтгааныг хоёуланг 

нь зөв буюу химийн үзэгдлийг физикийн үзэгдлээс ялган таньж, түүний шалтгааныг 

тайлбарлаж чадаж байна. Харин нийт сурагчдын тус бүр 6.8% (12) нь cc, cd хариултуудыг 

сонгосон байна. Эхний түвшинд химийн үзэгдлийг с-нүүрс шатах, зэс аяга ногоорох, 

аспирин с-г усанд уусгах гэж зөв сонгосон хэдий ч 2-р түвшинд c-төлөвийн шилжилт, d-

“бодисын хэлбэр дүрс, хэмжээ, өнгө, эзлэхүүн, нягт өөрчлөгдөх”- ийг химийн үзэгдэл гэж 

үзсэн байна. Энэ нь эдгээр сонгосон үзэгдлээ яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн болох учир 

шалтгааныг тайлбарлаж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

3. Нийт сурагчдын 42% (74) нь эхний түвшинд b-төмөр зэврэх үзэгдлийг химийн үзэгдэл 

болох, 2-р түвшинд a-яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн шалтгаан, 3 дахь асуултад a-төмөр 

зэврэх үзэгдэл явагдахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг гурван түвшинд гурвууланд нь зөв 

сонгосон байна. 

4. Нийт сурагчдын 8.5% (15) нь aca-төмөр ямар нэгэн хувиралд орж өөрчлөгдөөгүй зөвхөн 

физик шинж чанар нь өөрчлөгдсөн тул физикийн үзэгдэл гэж илэрхийлсэн нь физикийн 

үзэгдэл, химийн үзэгдлийн ялгааг таньж тогтоож чадахгүй байгаа нь харагдаж байна. 

15% (27) нь cba буюу хими, физик үзэгдэл хоёулаа мөн гэж үзсэн нь мөн л адил хими, физик 

үзэгдлээ ялган таньж чадахгүй байгааг баталж байна. 

6.3% (11) нь b-төмөр зэврэх нь химийн үзэгдэл, a-яагаад химийн үзэгдэл гэж үзсэн 

шалтгааныг зөв сонгосон хэдий ч зэврэх үзэгдэл явагдах зайлшгүй нөхцөлд зөвхөн c-ус 

(чийг) л нөлөөлнө гэж үзсэн байна. 
4.5% (8) нь acc буюу зөвхөн физикийн үзэгдэл, 4% (7) нь cbc буюу хими, физик үзэгдэл 
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хоёулаа мөн гэж буруу хариулсан бөгөөд зэврэл явагдах зайлшгүй нөхцөл нь зөвхөн ус 

(чийг) гэж үзэж байна. Энэ нь хичээлээр үзсэн төмөр зэврэх үзэгдэлд агаар зайлшгүй байх 

хэрэгтэй гэдгийг байдаг л зүйл гэж үзэн тооцохгүй байж болох юм. 

Химийн үзэгдлийн субмикро түвшний ойлголтын талаар 

1. 25% нь эхний түвшний зэв үүсэж буй үзэгдлийг илэрхийлсэн зураг, 2 дахь түвшний төмөр 

хэрхэн зэвэрч буй шалтгааныг тус тус зөв сонгосон байна. 9.1% (16) нь 2-түвшинд хоёуланд 

нь bc-төмрийн гадаргуу дээр зэв наалддаг гэж сонгосон байна. 23% (40) нь 1-р түвшинд b-

төмөрт (төмрийн жижиг хэсэгт) ямар нэгэн өөрчлөлт оролгүйгээр зөвхөн төмрийн гадаргуу 

дээр зэв наалдсан зургийг сонгосон, 2-р түвшинд энэхүү зургийг сонгосон шалтгаанаа d-

төмөр урвалд орж зэв үүсгэдэг гэж үзсэн байна. Хэрэв төмөр урвалд орж зэв үүсгэдэг бол 

урвалын дүнд төмөрт өөрчлөлт орсон зургийг сонгоогүй байна. Үүнээс харахад химийн 

урвалын дүнд төмөр хэрхэн зэвэрч зэвийг үүсгэдэг, түүний шалтгааныг амьдрал ахуй дахь 

жишээндээ холбон төсөөлж ойлгодоггүй, ахуйгаас олж авсан ойлголт нь химийн ШУ-ы мөн 

чанарыг илэрхийлсэн мэдлэгээр бүрэн өөрчлөгдөөгүй болох нь харагдаж байна. 

2. 17.7% (31) нь 1 болон 2-р түвшинд хий үүсч буй үзэгдлийг зөв сонгосон хэрнээ хийг нүдэнд 

харагддаггүй тул жингүй, тодорхой массгүй гэсэн алдаатай ойлголттой байна. 

21.6% (38) нь 1 болон 2-р түвшинд хий болохыг зөв сонгосон хэрнээ хий нь агаарт дэгдэж 

алга болдог (устдаг) гэсэн алдаатай ойлголттой байгаа нь тус тус харагдаж байна. 

3. Нийт сурагчдын 8.0% (14) нь эхний түвшинд e-урвал явагдаж байгаа үеийг субмикро 

түвшний хувьд зөв дүрсэлсэн зургийг сонгох, 2 дахь түвшинд d-сонгосон зураг нь урвалд 

орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна гэж хоёр түвшинд 

хоёуланд нь зөв хариулсан байна. 

18.8% (33) нь d-урвалд орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байх ёстой 

гэдэг мөн чанарыг мэддэг хэдий ч эхний d-субмикро түвшинд дүрслэсэн зургийг сонгохдоо 

бодис 1 жижиг хэсгээс тогтдог гэж төсөөлж байна. 

6.8% (12) нь gd буюу эхний түвшинд урвал явагдаж байгаа үеийг сонгох байсан бөгөөд 

устөрөгчийн хийн жижиг хэсгүүд агаарт тархаж буйг сонгоогүй харин урвал явагдаж эхэлж 

буй үеийг илэрхийлсэн буруу хариултыг сонгосон байна. Ингэхдээ 2 дахь түвшний урвалд 

орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна гэдэг тайлбарыг зөв 

сонгосон. Үүнээс харахад сурагчид харж буй макро түвшний зураглалыг субмикро түвшинд 

урвалын эхэнд, явцад, төгсгөлд гэх мэтчилэн давталттай, ялгаатайгаар дүрслэн зурснаар 

түвшин хоорондын холбоо хамаарал, шалтгааныг учирлан тайлбарлахад маш чухал болох 

нь харагдаж байна. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад сурагчид хичээлийн явцад мөн амьдрал дээрх макро түвшний 

ажиглалтын үр дүн болох нүдэнд ил харагдаж буй зүйлийн цаад мөн чанар, учир шалтгааныг 

яагаад гэдгийг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй байна. 

Макро түвшнээс субмикро түвшинд буулган төсөөлөн харах чадвар сул байгаа бөгөөд энэ нь 

ахуйн ойлголт хичээлийн явцад болон дараа химийн ШУ-ы ойлголтоор бүрэн солигдоогүй 

байна. Үүний шалтгаан нь макро, тэмдгийн, субмикро түвшинд мөн түвшин хоорондын холбоо 

хамаарлыг гаргахуйцаар системчилж ойлгохгүй байгаа нь химийн урвалын талаарх мэдлэг 

ойлголт дутмаг байгааг харуулж байна. Тиймээс “химийн урвал”-ын тухай ойлголтыг 

эзэмшүүлэхдээ дасгал даалгавар мөн хичээлийн үйл явцаар дамжуулан түвшин хоорондын 

холбоо хамаарал, учир шалтгааныг үйл ажиллагаа бүрт сайтар төлөвлөх нь мэдлэг эзэмшилтэд 

чухал нөлөө үзүүлэх юм. 
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ХАВСРАЛТ 

...-р ангийн “Химийн урвал” сэдвийн мэдлэгийг шалгах сорилго 

Анги: … Нэр: .................................. Огноо: ................ Оноо: .... 

1. Алинд нь тунадас үүсэж байна вэ? (1 оноо) 

a. 

Үзэгдэл 1: Усан дээр төмрийн үртэс нэмээд сайтар хутгах 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

 

 

              Нунтаг төмөр 

                                               Ус 

 

Ус 
                                   Нунтаг төмөр 

 

b. 

Үзэгдэл 2: Зэсийн хлорид болон натрийн гидроксидыг нэмээд сэгсрэх 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

                        Зэсийн 

                       Хлорид 

 

                     Натрийн  

                  гидроксид 

Натрийн  

хлорид 
 

Зэсийн  

гидроксид 

 

c. 

Үзэгдэл 3: Усан дээр давс нэмээд сайтар хутгах 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 

 

 

 

 

Давс                                  Ус 

Давсны  

ханасан уусмал 
 

Давс 

 

d. 

Үзэгдэл 4: Жүржийн өтгөн шүүсийг усаар шингэлэх 

Туршилтын эхэнд Хэсэг хугацааны дараа 
 

 

 

 

Жүржийн                            Ус 

              өтгөн шүүс 

Жүржийн 

шүүс 
 

Жүржийн  

талст 
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Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Шингэн дотор байгаа уусаагүй хатуу төлөвтэй бодисыг тунадас гэнэ. 

b. Зөвхөн химийн үзэгдлийн дүнд үүсэх ба хатуу байдлаар нүдэнд ялгарч харагдаж байгаа 

бодисыг тунадас гэнэ. 

c. Бие биедээ уусч холилдоогүй доороо тунаж буй шингэнийг тунадас гэж хэлнэ. 

d. Шингэн дотор хатуу бодис хийнгүүт ялгарч харагдаж байгаа хатуу бодисыг тунадас гэнэ. 

e. .......................................................................................................... 

................................................................................................ 

2. Өгсөн үзэгдлүүдээс аль нь химийн үзэгдэлд хамаарах вэ? (1 оноо) 
№ Үзэгдэл 

1 Чацарганы өтгөн шүүсийг ус нэмэн шингэлэх 

2 Coca cola ундааны тагийг онгойлгоход “пис” гэж дуу гарах 
3 Нүүрс шатах 

4 Зэс аяга ногоорох 

5 Голын ус зайрмагтах 

6 Аспирин С-г усанд хийх 

a) 1, 4, 5     b) 1, 3, 6  c) 3, 4, 6  d) 2, 4, 5  e) 2, 3, 6 

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Химийн үзэгдэл болох шалтгаан нь: 

a. Өнгө, үнэр өөрчлөгдөх, гэрэл дулаан ялгарах, тунадас, хий үүсэх шинж ажиглагдаж 

урвалд орсон бодис нь өөрчлөгдөж өөр шинэ бодис үүсэхийг хэлнэ. 

b. Өнгө, үнэр өөрчлөгдөх, гэрэл дулаан ялгарах, тунадас, хий үүсэх буюу урвалд орсон 

бодис урвалын дүнд өөрчлөгдөхгүй хадгалагдахыг хэлнэ. 

c. Нэг төлөвөөс өөр төлөвт шилжих төлөвийн шилжилтүүдийг хэлнэ. 

d. Бодисын хэлбэр дүрс, хэмжээ, өнгө, эзлэхүүн, нягт өөрчлөгдөхийг хэлнэ. 

e. .......................................................................................................... 

................................................................................................ 

3. Газрын гүний эрдсийг шингээсэн, өвчин эмгэгийг эдгээхэд тустай байгалийн усыг рашаан 

гэнэ. Рашааныг бохирдуулахаас сэргийлж 2011 онд хашаа барьжээ. Гэтэл бороо их орсон 

энэ онд рашааныг хүрээлэн барьсан хашаа зэвэрсэн байна. 

Зэврэхээс өмнөх төмөр хашаа Зэвэрсний дараах төмөр хашаа 

  

Энэ нь ямар үзэгдэл болохыг тодорхойлно уу. 

a. Физик      b. Хими  c. Хими, физик  d. Аль нь ч биш  

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Анх байсан төмрөөс гадна өөр шинэ бодис урвалын дүнд үүссэн учраас химийн үзэгдэл 

юм. 

b. Өнгө өөрчлөгдсөн шинэ бодис үүссэн тул хими, физик үзэгдэл хоёулаа мөн. 

c. Төмөр нь өөрчлөгдөөгүй зөвхөн түүний гадаргуугийн өнгө өөрчлөгдсөн тул физик үзэгдэл 

юм. 

d. ...................................................................................................  

..................................................................................................... 
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Энэхүү үзэгдэл явагдахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг сонгоно уу. 

a. агаар + ус (чийг)        b. агаар c. ус (чийг) 

4. Төмрөөс зэв үүсэж байгааг зөв илэрхийлсэн зургийг сонгоно уу. (1 оноо) 

Төмрийн жижиг хэсэг - ○ Зэвийн жижиг хэсэг - ∆ 

 Зэврэхийн өмнөх Зэвэрсний дараа 

a. 

  

b. 

  

c. 

  

d. 

  

Төмрийн зэв үүсдэг шалтгаан нь: 

a. Зэв нь төмөр дотроосоо гарч ирдэг. 
b. Зэв хадаасыг иддэг. 
c. Төмрийн гадаргуу дээр зэв наалддаг. 
d. Төмөр урвалд орж зэвийг үүсгэдэг. 
e. ……………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………. 

5. Сурагч Анар магни болон давсны хүчлийн харилцан үйлчлэх урвалын явцын харагдах 

(ажиглагдах) байдлыг зургаар илэрхийлсэн байна. Гүйцэтгэсэн туршилтаа урвалын 

тэгшитгэлээр дараах урвал явагджээ. 

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

 

Z нь ямар илрэлийг илэрхийлж байна вэ? 
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a. Хий   b. Тунадас  c. Уусмал  d. .................... 

Зөв тайлбарыг сонгоно уу. 

a. Хий бол нүдэнд харагддаггүй тул жингүй, тодорхой массгүй юм. 
b. Хий нь агаарт дэгдэж алга болдог (устдаг). 
c. Устөрөгч хий нь өнгөгүй тул нүдэнд харагдахгүй. 

6. Анар урвал явагдаж байгаа үеийг жижиг хэсгээр дүрслэн зурсан байна. Зөв дүрсэлсэн 

хариултыг сонгоно уу. 

 

a. b. c. 

   
 

d. e. f. 

   
 

g.   

 

  

Яагаад энэ хариултыг сонгосон бэ? Шалтгаан нь: 

a. Урвалд орсон бодис урвалын дүнд хэвээр хадгалагддаг. 

b. Химийн нэгдлийн элементүүд тус тусдаа байрладаг. 

c. Бодисын жижиг хэсгүүд үелэж байрладаг. 

d. Урвалд орсон болон урвалаас үүссэн бодисуудын тоо хэмжээ ижил байна. 

e. Бодис нь 1 жижиг хэсгээс тогтдог.
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Ухагдахууны Сүлжээний Бүтэц, Шинж Чанарыг Тодорхойлох Боломж 

Б.Энхбилэг1*, Ч.Нямгэрэл2, Ж.Энэбиш3  

1НЕБ-ын лаборатори 20 дугаар сургууль  
bayarmagnai.enkhbileg@gmail.com 

2МУИС, Шинжлэх Ухааны сургууль, Химийн тэнхим  

Nyamgerel@num.edu.mn 

3Шинэ үе сургуулийн сургалтын менежер  

enebish.itpd89@gmail.com 

Хураангуй: Ухагдахууны сүлжээ бүтээх аргыг мэдлэгээ илэрхийлэх, утга учиртай суралцах, шинэ 

мэдлэгийг бий болгоход түлхэц өгөх үнэлгээний хүчирхэг хэрэгсэл гэж үзэн дэлхий нийтэд сургуулийн 

өмнөх наснаас эхлээд эрдэмтэд хүртэл, бүх насны хүмүүс, олон салбарт хэрэглэж туршиж байна. 

Ерөнхий боловсролын сургуульд 2014 оноос ухагдахууны сүлжээний аргыг үнэлгээний арга болгон 

хэрэглэхээр албан ёсны баримт бичиг, багшийн гарын авлагад тусгасан байдаг. Гэвч ухагдахууны сүлжээ 

бүтээх тодорхой аргачлал тусгагдаагүй учраас хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Иймээс “Цахилгаан 

хими” сэдвээр боловсруулсан мастер ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанарыг 

тодорхой аргачлалын дагуу тодорхойлохыг зорьсон. Үр дүнд нь анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд 

боловсруулагдсан ухагдахууны сүлжээ 27 ухагдахуун, 36 холбох үг, 33 санал буюу утгын нэгж, 2 хөндлөн 

холболт, 4 жишээ бүхий үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн тусгасан, 1 эх ухагдахуунаас эхлэн 26 дэд 

ухагдахуун ерөнхийгөөс тодорхой хүртэл эрэмбэлэгдэн шаталсан бүтцийг үүсгэсэн, сүлжээ бүхэлдээ мод 

хэлбэртэй болохыг тодорхойлсон. 

Түлхүүр үг: ухагдахууны сүлжээ, ухагдахуун, санаа/байр суурь, холбох үг, шаталсан бүтэц, ухагдахууны 

сүлжээний төрөл 

1. УДИРТГАЛ 

Ухагдахууны сүлжээ бол мэдлэгийг зохион байгуулах, илэрхийлэх график хэрэгсэл юм. Мөн 

хувь хүмүүсийг утга учиртай суралцах, шинэ мэдлэгийг бий болгоход түлхэц өгөх хүчирхэг 

хэрэгсэл болно [1]. 2014 оноос хэрэгжиж байгаа суурь боловсролын химийн сургалтын 

хөтөлбөрт үнэлгээний зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ багш зөвхөн сурагчийг үнэлж, дүн тавихаар 

хязгаарлах бус сурагчдын сонирхол, хүсэл эрмэлзэлийг өдөөх, оролцоог нэмэгдүүлэх, илүү 

ихийг хийх, бүтээхэд чиглүүлэх нь чухал [2] болохыг онцолж үүнд дэмжлэг үзүүлэх, химийн 

хичээлд хэрэглэхэд тохиромжтой хэд хэдэн аргыг багшийн ном [3, 4, 5]-уудад санал болгож 

аргын талаар товч тайлбарладаг. Үүний нэг нь ухагдахууны сүлжээ бүтээх арга байна. Өөрөөр 

хэлбэл, 2014 оноос ухагдахууны сүлжээний аргыг үнэлгээний арга болгон хэрэглэхээр албан 

ёсны баримт бичиг, багшийн гарын авлагад тусгажээ. 

Харин бүрэн дунд боловсролын химийн хөтөлбөрт ахлах ангид курсийн ажил (course work), 

судалгаа шинжилгээ (investigation), туршилт (experimentation), бүтээл (creation) зэрэг даалгаврын 

төрлийг заавал оруулна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өнөөгийн сургалтын технологийн 

үндсэн чиглэл болсон сурагч төвтэй, мэдлэг бүтээлгэх сургалтын арга зүй байна [6]. Багшийн 

номонд үнэлгээний арга бүр суралцахуйн үр дүнг үнэлэхэд өөрийн гэсэн давуу талтай. 

Үнэлгээний даалгавар нь олон төрөл бөгөөд тест, бүтээгдэхүүн ба төсөл ажил, гүйцэтгэл болон 

үйлийн чадвар шалгасан даалгаврууд гэж ерөнхийлөн багцалж үздэг [5]. Гэвч сургалтын 

хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамж, багшийн номонд ухагдахууны сүлжээ 

бүтээх аргачлалын талаар тодорхой тусгагдаагүй, мөн сурагчдын ойлгосон мэдлэгийг 

ухагдахууны сүлжээний аргаар хэрхэн үнэлэх аргачлал ч мөн тодорхой тусгагдаагүй байгаа нь 

үндэсний цөм хөтөлбөрийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхэд багш нарт бэрхшээл үүсгэж байна. 

mailto:bayarmagnai.enkhbileg@gmail.com
mailto:enebish.itpd89@gmail.com
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Цаашид ухагдахууны сүлжээ бүтээх аргачлал боловсруулах шаардлагатай учраас тодорхой 

сэдвийн хүрээнд ухагдахууны сүлжээний бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлохын тулд онолд 

суурилсан аргачлалаар ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, хэлбэрийг судалж 

байна. 

Ухагдахууны сүлжээг анх 1972 онд Новакийн судалгаанд зориулан боловсруулж хүүхдийн 

шинжлэх ухааны мэдлэгт гарсан өөрчлөлтийг олж илрүүлэхийн тулд мэдлэгийг ухагдахууны 

сүлжээгээр илэрхийлэх санаа гарч хожим ухагдахууны сүлжээ нь сургалтын төдийгүй 

үнэлгээний хүчирхэг хэрэгсэл болсон байдаг. [7] Тексттэй график бүр нь ухагдахууны сүлжээ 

байдаггүй учраас мэдлэг илэрхийлэх бусад хэрэгслүүдээс ялгагдах онцлог шинжтэй байдаг. 

Ухагдахууны сүлжээ ухагдахуун, холбох үг гэсэн гол 2 бүрэлдэхүүнтэй ба үйл явдал дахь 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүй тогтол, юмуу объект, эсвэл үйл явдал дахь мэдээ баримт юмуу 

объектыг ухагдахуун гэж тодорхойлж хаяглаж нэрлэдэг. Холбох хэллэг эсвэл холбох үгс гэж 

нэрлэгддэг, шулуун дээрх үгс 2 ухагдахууны хоорондын хамаарлыг тусгайлан заадаг. 

Ухагдахуунууд хоорондын харилцан хамаарал нь статик эсвэл динамик байж болно. Ухагдахуун 

хоорондын статик харилцан хамаарал нь тухайн сэдвийн талаарх мэдлэгийг тодорхойлох, 

тайлбарлах, зохион байгуулахад тусалдаг бол статик харилцан хамаарал нь 

багтаасан/хамааруулсан, ерөнхий бүрэлдэхүүн, огтлолцол, ижил төстэй байдал гэсэн төрөлтэй 

байдаг. Эдгээр төрлийн статик харилцан хамаарлын эхний хоёр төрлийг хүлээн зөвшөөрсөн 

бөгөөд ухагдахууны шаталсан бүтцийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Динамик 

харилцан хамаарал нь нэг ухагдахууны өөрчлөлт нь нөгөө ухагдахуунд хэрхэн нөлөөлдгийг 

тайлбарладаг. Динамик харилцан хамаарал нь шалтгаан ба хамаарал/магадлал гэсэн хоёр хэлбэр 

байна. 

Харин санаа/байр суурь буюу утгын нэгж нь утга учиртай бодомж (statement)-ийг бий болгодог 

холбох үг, эсвэл хэллэгийг хэрэглэж холбогдсон хоёр эсвэл түүнээс олон ухагдахууныг агуулдаг. 

Ухагдахууны сүлжээний өөр шинж чанар бол уг ухагдахууныг шаталсан байдлаар, сүлжээний 

дээд хэсэгт хамгийн ерөнхий ухагдахууныг, болон илүү тусгай шинжтэй, ерөнхийлөл багатай 

ухагдахуунууд доод талд шаталсан байдлаар дүрсэлсэн байхаас гадна хөндлөн холболтууд нь 

сүлжээн дээр тусгагдсан мэдлэгийн нэг ай дахь ухагдахуун нь сүлжээн дээр харуулсан өөр айн 

ухагдахуунтай хэрхэн холбогддог болохыг харахад тусалдаг. Ухагдахууны сүлжээнд нэмж 

оруулж болох сүүлийн шинж чанар нь тухайн ухагдахууны утга учрыг тодруулахад тусалдаг 

үйл явдал эсвэл объектын тодорхой жишээ юм [8]. Мөн ухагдахууны сүлжээний шугаман, 

тойрог, зангилаа, мод, сүлжээ гэсэн 5 хэлбэр байдаг. 

 
Зураг 1. Ухагдахууны сүлжээний хэлбэрүүд 
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Эхний хэлбэр нь шугаман ухагдахууны сүлжээ юм. Энэ нь ерөнхий ойлголтоос тодорхой 

ойлголтуудыг холбодог гинжтэй төстэй харагдаж байна. Ялгарах онцлог нь сүүлийн ухагдахуун 

зүүн тийш хазайсан байна. Хоёрдугаарт, тойрог ухагдахууны сүлжээ. Шугаман ухагдахууны 

сүлжээ шиг зохион байгуулагдсан боловч холбох үг, хэллэг сүүлийн ухагдахууныг эхний 

ухагдахуунтай холбосон байдаг. Гурав дахь хэлбэр нь зангилаа. Эх ухагдахууныг төвд нь 

байрлуулж тойруулан тодорхой ухагдахууныг бичсэн байна. Дөрөвдүгээрт мод хэлбэртэй 

ухагдахууны сүлжээ байна. Шугаман хэлбэртэй төстэй ч гол ялгаа нь салбарлалтай байдаг. 

Тавдугаарт, сүлжээ хэлбэрийн ухагдахууны сүлжээ нь тортой төстэй байдаг [9]. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

МУИС-ийн бакалаврын болон магистрын зарим суралцагч ухагдахууны төлөвшил болон 

ухагдахууны сүлжээтэй холбогдох судалгааны ажлыг хийсэн байна. Ж.Энэбиш [10] нь 

бакалаврын дипломын ажлаараа 2004 оноос бага, дунд боловсролын шинэ стандартыг мөрдөж, 

сурах бичгийн талаар баримтлах бодлого, сурах бичгийн стандартыг шинэчилсэнтэй холбогдон 

8-р ангийн химийн хичээлээр төлөвшүүлж буй ухагдахууныг 2006 онд хэвлэгдсэн хувилбарт 

сурах бичиг тус бүрээр харьцуулан судалж, зарим ухагдахууныг төлөвшлийг илрүүлэх 

боломжийг судалж тогтоох зорилгоор ухагдахуун, шинжлэх ухааны тодорхой бус ухагдахууныг 

төлөвшүүлэх зарим аргууд болон ойлголтын бүтэц, төрөл, төлөвшүүлэх арга, тодорхойлолтын 

ангилал зэрэгт үндэслэн судалгаа хийсэн. Үүний үр дүнд хувилбарт 3 сурах бичгийн хувьд 

стандарт дахь ухагдахууны эзлэх хувь 88-92%-тай байгаа нь эдгээр сурах бичиг боловсролын 

шинэ стандартыг хангахуйц түвшинд зохиогдсон байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 

Ц.Отгонбаяр [11] нь 2009 онд магистрын судалгааны дипломын ажлаараа хувилбарт сурах 

бичиг дэх ойлголт, ухагдахууны сонголт, түүнийг төлөвшүүлэх дидактик шийдэл суралцагчдын 

танин мэдэхүйн зүй тогтолд нийцсэн байдлыг матрицын аргаар харьцуулан судалсан бөгөөд 

цаашид сурах бичиг дэх ухагдахууны хувийн жин ба сурагч түүнийг хэрхэн эзэмшиж байгаа 

байдлын хамаарлыг нарийвчлан судлах шаардлагатай гэж дүгнэсэн байна. 

Б. Жавхлан [12] нь 2016 онд магистрын дипломын ажлаараа оюуны зураглалын аргыг 

биологийн хичээлд хэрэглэх боломжийг туршиж, оюуны зураглалын аргаар биологийн 

хичээлийг заахад сурагчдын сонирхол, сэдлийг төрүүлж чадах, мэдлэгийг илүү үр дүнтэй 

эзэмшиж болох юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Гадаадын олон судлаачид ухагдахууны сүлжээг сургалтад хэрэглэх болон суралцагчийн 

ойлголтыг үнэлэхэд хэрэглэхтэй холбоотой чиглэлээр ихээхэн судалгаа хийж чухал үр дүн, 

дүгнэлтэд хүрч байна. 

Joseph S. Francisco, Mary B. Nakhleh, Susan C. Nurrenbern, болон Matthew L. Miller нарын [13] 

өгүүлэлд оюутнуудын химийн ухагдахуун, ойлголт өөр арга, үнэлгээний техникийг хэрэглэхэд 

хэрхэн өөрчлөгдснийг судлах зорилгоор төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, ажиглалт, шийдэл гэсэн 4 

шаттай судалгааны загвар боловсруулж судалгаа явуулсан. Үүний үр дүнд ухагдахууны сүлжээг 

үнэлэх онооны алгоритм боловсруулсан. Ухагдахууны сүлжээ нь оюутнуудын цогц асуудлыг 

шийдэх чадварыг сайжруулахад чиглэгддэг бөгөөд багш ухагдахууны сүлжээ хэрхэн ашиглах 

талаар сайтар судлах нь чухал юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Martin J Eppler [14] өгүүлэлд Новакийн ухагдахууны сүлжээний аргыг дүрслэлийн бусад гурван 

хэлбэрийн хэрэглээний параметрүүд болон суралцах ба мэдлэгээ хуваалцахад хэлбэр тус бүрийн 

давуу ба сул талуудыг харьцуулсан. Эдгээр 4 төрлийн дүрслэлийн хослол нь тус бүрийнхээ 

хүч/давуу талыг гүйцэтгэж чадна хэмээн нотлохыг оролдсон. Энэ судалгааны үр дүн нь дүрслэх 

эдгээр хэлбэрүүд нь сэдэл, анхаарал, ойлголт ба сэргээн санах чадварыг сайжруулах нэмэлт 

аргууд болон хэрэглэгдэх боломжтой гэдгийг харуулсан. 

Saouma Bou Jaoude болон May Attieh нарын [15] өгүүлэлд багшийн боловсруулсан даалгаврын 

дагуу сурагчдаас шалгалт авч түүний үр дүнг сурагчдын гүйцэтгэсэн ухагдахууны сүлжээний 

үр дүнтэй харьцуулсан. Эцэст нь дээд эрэмбийн асуулт дээр сурагчдын оноо, ухагдахууны 

сүлжээний оноо нь хоорондоо ихээхэн хамааралтай болохыг тогтоосон. Үүнээс гадна 

ухагдахууны сүлжээ нь амжилтад хүрч чаддаггүй сурагчдад оноогоо дээшлүүлэх арга хэрэгсэл 
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болдог. Гэсэн хэдий ч, сургалтын процессийн явцад ухагдахууны сүлжээг үе үе шалгаж үзэх нь 

урамшуулан дэмждэг ба өндөр чадамжтай хүмүүст ухагдахууны сүлжээ нь үр дүнтэй болж 

байна. Тиймээс илүү олон тооны оюутнууд, төрөл бүрийн сургуулиуд, янз бүрийн насны бүлэгт 

ухагдахууны сүлжээний үр нөлөөний талаар илүү их судалгаа хийх шаардлагатай гэсэн 

дүгнэлтэд хүрсэн байна. 

Enrique Lopeza, Jennifer Kima, Kiruthiga Nandagopala, Nate Cardinb , Richard J. Shavelsona болон 

John H. Pennc нарын [16] өгүүлэлд ухагдахууны сүлжээний төрөл болох constructa сүлжээг 

бүтээж, урьдчилж бүтээсэн ухагдахууны сүлжээ дээр дутуу мэдээллийг бөглөсөн ба бусад 

төрлүүдтэй харьцуулсан. Үр дүнд нь ухагдахууны сүлжээний төрөл болох constructа сүлжээ нь 

сурагчдын мэдлэгийн бүтцийг үнэлэхэд чухал ач холбогдолтой хэрэгсэл болохоос гадна ахисан 

болон шинэ суралцагчдын мэдлэгийн бүтэц хоорондын ялгааг илүү сайн тусгахад чиглэсэн 

сүлжээ нөхөх арга техникийг бүтээсэн байна. 

Ardian Anjar Pangestuti, Siti Zubaidah нарын [17] өгүүлэлд бага, дунд, ахлах ангийн сурагчид 

болон их сургуулийн оюутнууд бүтээсэн ухагдахууны сүлжээний бүрэн байдал, түүнд 

тусгагдсан суралцагчдын алдаатай ойлголтуудыг судалсан байна. Үр дүнд нь суралцагчдын 

зохиосон ухагдахууны сүлжээний 98.7% нь бүрэн элементгүй, 90.7% нь холимог төрлийн 

ангилалд хамаарсан бөгөөд 70.67% нь алдаатай ойлголтыг агуулсан болохыг тогтоосон. 

3. АРГА ЗҮЙ 

ЕБС-ийн ахлах ангийн “Цахилгаан хими” сэдвийн хүрээнд мастер ухагдахууны сүлжээ бүтээж, 

улмаар бүтээсэн ухагдахууны сүлжээний бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлохыг зорьсон. 

Сэдвийн хүрээнд анхны ухагдахууны сүлжээ бүтээхдээ бүрэн дунд боловсролын сайжруулсан 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамж, хими X, XI сурах бичиг, физик химийн болон 

кембрижийн хөтөлбөрт зориулсан IGCSE болон AS ба A түвшний гарын авлагууд дахь 

цахилгаан хими бүлэг сэдвийг харьцуулан судалсан. Бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөрийн 

агуулгад тусгагдсан ухагдахууныг сонгож ухагдахууны сүлжээг боловсруулсан. Түүнийг илүү 

сайжруулахаар одоо байгаа бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг онолын дагуу 

тодорхойлж судалсан. 

  

Зураг 2. Ухагдахууны сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг 

тодорхойлох аргачлал 

Ухагдахууны сүлжээг бүтээхэд зайлшгүй чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон тодорхой бүтэц гэж 

байдаг. Нэгдүгээрт тухайн ухагдахууны сүлжээний гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлсон. 
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Ингэхдээ тойрог, төрөл бүрийн хайрцагт байрлуулсан үг эсвэл тэмдгээр хаяглагдсан нийт 

ухагдахууны тоо, ухагдахууны объект эсвэл үйл явдал мэт төрлийг тодорхойлсон. Холбох үгс 

нь ухагдахуун хоорондын харилцан хамаарал, уялдаа холбоог илэрхийлэх үүднээс хэрэглэгддэг. 

Холбох үгний сонголтоос хамааран илэрхийлэх харилцан хамаарал нь статик эсвэл динамик 

шинжтэй байх учраас энэхүү харилцан хамаарлыг тодорхойлсон. Үүний дараа статик ба 

динамик харилцан хамаарлаас шалтгаалан үүссэн статик ба динамик санал буюу утгын нэгж 

мөн өөр өөр ай эсвэл сигмент дэх ухагдахуун хоорондын уялдаа холбоог харуулах үүднээс 

ухагдахуунуудыг холбосон сум болох хөндлөн холболт болон эдгээрийн тодорхой жишээ байгаа 

эсэхийг тогтоосон. 

Хоёрдугаарт мэдлэгийн аль ч айн хүрээнд ухагдахууны шатлал байдаг бөгөөд ухагдахууны 

сүлжээний дээд талд ерөнхий ухагдахуун байрлах бөгөөд доошоогоо тодорхой ухагдахуунууд 

байрласан байдаг. Иймээс эрэмбэлэгдсэн нийт түлхүүр ухагдахуунаас эх ухагдахуун болон дэд 

ухагдахууны тоог тодорхойлсон. 

Гуравдугаарт ухагдахууны сүлжээг хэлбэрийн хувьд ангилсан ангилалд үндэслэн түүний 

хэлбэрийг тодорхойлсон. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд боловсруулагдсан ухагдахууны сүлжээний 

ухагдахуун, холбох үг, санал буюу утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ гэсэн үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд, түүний бүтэц, хэлбэрийг тодорхойлж судлахад дараах үр дүнд хүрсэн. 

Энэхүү ухагдахууны сүлжээнд нийт 27 ухагдахууны тусгагдсаны 59% (16) нь объект мэт, 41% 

(11) нь үйл явдал мэт ухагдахуун байсан. Объект мэт ухагдахууны эзлэх хувь их байгаа нь илүү 

тодорхой, ангилсан ухагдахууны сүлжээ бий болсон байна. Үүнээс гадна ухагдахуунуудыг 

хооронд холбосон 36 холбох үгтэй байсан бөгөөд холбох үгээр илэрхийлэгдэх харилцан 

хамаарлын 25% (6) нь динамик (шалтгаан ба хамаарал), 75% (24) нь статик (багтаасан, ерөнхий 

бүрэлдэхүүн, огтлолцол, ижил төстэй байх) шинжтэй байсан. 
 

Зураг 3. Ухагдахуун сүлжээ дэх динамик ба статик харилцан хамаарлын ангилал тус бүрт 

харгалзах хувь 

Харин 2 ба түүнээс дээш тооны ухагдахуунууд хоорондоо холбох үгсээр холбогдсоноор санаа 

буюу утгын нэгжийг үүсдэг. Энэ ухагдахууны сүлжээ нь нийт 33 утгын нэгжтэй ба тэдгээрээс 

66.7% (24) нь статик, 33.3% (12) нь динамик шинжтэй байсан. 

Ухагдахууны сүлжээ дэх ухагдахуун (эх, дэд, объект мэт, үйл явдал мэт)-ууд, холбох үг, үүссэн 

утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ зэргийг CmapTools программаар дүрслэн зураг 4-т 

харуулсан байна.



245 

 
Зураг 4. Цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд боловсруулсан мастер ухагдахууны сүлжээ дэх 

ухагдахуун, хөндлөн холболт, жишээг харуулсан нь 

1 эх ухагдахуун, 26 дэд ухагдахуунтай бөгөөд 4 жишээ, 2 хөндлөн холболт тусгагдсан. Үүнээс 

харахад хамгийн ерөнхий ухагдахуунаас буюу эх ухагдахуунаас эхлэн тодорхой ухагдахуун 

хүртэл дээрээс доош шаталсан байдлаар дэд ухагдахуунуудыг эрэмбэлэн байрлуулж 

дугаарласан. Холбох үгсийг шулуун шугам дээр байрлуулж, хөндлөн холболтыг тасархай 

шугамаар, жишээг өргөн шулуунаар ялгаж тэмдэглэсэн Эцэст нь түүний хэлбэрийг ухагдахууны 

сүлжээний 5 (шулуун, тойрог, төвөөсөө эхлэлтэй, мод, сүлжээ) хэлбэртэй харьцуулснаар 

шугаман хэлбэртэй төстэй боловч салбарласан байдлаараа ялгаатай байгаа учраас түүнийг мод 

(tree) хэлбэртэй гэж тодорхойлсон. 

5. ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны үр дүнгээс харахад: 

1. Анх удаа цахилгаан хими сэдвийн хүрээнд ухагдахууны сүлжээнд зайлшгүй байх 

шаардлагатай ухагдахуун, холбох үг, санал буюу утгын нэгж, хөндлөн холболт, жишээ 

зэрэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн тусгасан, шаталсан бүтэцтэй, мод 

хэлбэрийн ухагдахууны сүлжээ боловсруулсан байна. 

2. Объект мэт ухагдахуун 59%, үйл явдал мэт ухагдахуун 41%-тай тусгагдсан байгаа нь 

энэ ухагдахууны сүлжээнд тайлбарласан, ангилсан шинжүүд зэрэг агуулагдаж байна. 

Гэхдээ тодорхой ангилсан шинж нь давамгайлсан ухагдахууны сүлжээ болсон байна. 

3. Холбох үгээс хамаарсан харилцан хамаарлын хувьд статик харилцан хамаарал нь 75%- 

тай байсан бөгөөд бүгд эхний 2 төрөлд хамаарсан учраас онолын хувьд шаталсан 

бүтцийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

4. Статик ба динамик утгын нэгжийг агуулж байгаа нь илүү баялаг, сайн ухагдахууны 

сүлжээ бүтээхэд тусласан. 

5. Ухагдахууны сүлжээг ховор тохиолдолд дуссан гэж үздэг учраас программын 

тусламжтай сүлжээний бүтэц, шинж чанар, хэлбэрийг дахин сайжруулах боломжтой. 

Бид мэдлэгээ илэрхийлэх, шинэ мэдлэг бий болгох, сургалтыг дэмжих үнэлгээний 

хэрэгсэл, аргачлалтай болсон. 
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“Z Үеийхний Суралцах Арга Барилыг Тодорхойлох нь 

А.Буяндэлгэр 

Мандах их сургууль, Нягтлан бодох бүртгэл Статистик 3-р түвшин оюутан 
buyndelger.aagii17@gmail.com 

Хураангуй: Дэлхий нийтэд gen”z”-ийн үеийхэн гэж ярьцгаах болсон билээ. Энэ үеийхний хамгийн гол 

онцлог нь богино хугацаанд суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, том амбицтай байх явдал юм. Дэлхийн 1/3 –ийг 

эзэлж буй эдгээр насны хүмүүсийн суралцах арга барилыг танин мэдсэнээр сурахуйн процесс илүү хялбар 

болох юм. Z үеийхний төлөөлөл болсон “Мандах” их сургуулийн оюутнуудаар хүрээллээ тогтоосон. Манай 

судалгаанд нийт 299 оюутан хамрагдсан бөгөөд оролцогчдын 80.9% эмэгтэй байсан. Хамгийн масс 

өндөртэй хөтөлбөр нь” НББ-Статистик” хөтөлбөрийн 70 оюутан оролцосон бол ИЭЗ ангиас 9 оюутан 

тус тус хамрагджээ. Мөн нэтгэсэн дүнгээр 3-р курсыхан 39.1% -ийг эзэлж байгаа бол 2-р курсыхан  

11% -ийг тус тус эзэлж байна. Судалгааны үр дүнд сонсох хэв маяг 34.4%, 35.8% нь харах хэв маяг, 29.4% 

нь идэвхтэй хэв маягтай тус тус гарсан. Ингэснээр судалгааны H1,H2 таамаглал дэмжигдсэн. 

Түлхүүр үг: z үеийхэн, суралцах үйл явц, суралцах хэв маяг 

1. УДИРТГАЛ 

Нийт 3 суралцах арга барилыг тодорхойлдог арга зүйг гаргаж ирсэн.Үүнд: 

• “Honey and Mumford” хэв маяг- Петер Хонэе, Алан Мумфорд нар үндэслэсэн бөгөөд 

идэвхтэй хэв маяг, онолч хэв маяг, практикт хэв маяг, ургуулан бодогч хэв маяг гэсэн 4 хэв 

маягийг асуулгын хуудасын тусламжтайгаар тодорхойлж, тохиромжтой дадлага ажлуудыг 

санал болгодог./PeterHoney.com/ 

• “PHEAA” буюу Пенсалваны ерөнхий Ассемблегаас бэлтгэн гаргасан бөгөөд нийт 20 

асуулгаар сонсон хэв маяг, харах хэв маяг, идэвхтэй хэв маяг гэсэн нийт 3 суралцах арга 

барилыг тодорхойлж, тохиромжит хийж болох энгийн дадлага ажлыг бэлтгэн 

харуулдаг./educationplanner.org/ 

• “Filder-Silverman”-ний суралцах хэв маягийн модел- эргэцүүлсэн идэвхтэй хэв маяг, зөн 

билгийн хэв маяг, харах гэсэн 3 хэв маягийг тодорхойлдог. Гол онцлог нь багш, суралцагч 

2-ыг хамтад нь авч үздэг. 

Эдгээрээс би 2 дахь арга зүйг ашиглан судалгаагаа хийсэн. Учир нь стандарт асуулгын 

асуултууд маш энгийн, сонирхолтой, судалгаанд оролцогчдыг уйдаахааргүй асуултууд байсан 

ба 1963 оноос хэрэгжиж буй арга зүй учир илүү нотолгоотой гэж үзсэн. 

1.1. Зорилго 

“Z” үеийхний төлөөлөл болсон “мандах” их сургуулийн оюутануудын суралцах арга барил нь 

бусад үеийхээс илүү ялгаатай гэдгийг онолоор дэмжин харуулж, түүнийг эх олонлогийг 

төлөөлж чадах түүврийн хэмжээнд судалгаа авч нотлон, цаашид тохирох заах арга барил 

хийгээд суралцах арга барилын зохимжит санал зөвлөмжийг хүргэхэд оршино. 

1.2. Зорилт 

Анкетын аргаар судалгаа авах, судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын суралцах хэв маягийг 

тодорхойлох 

1.3. Судалгааны обьект:  

“Мандах” их сургуулийн төв салбар дахь оюутнууд 

1.4. Судалгааны таамаглал 

H1: Z үеийхний сурах үйл явцад харах, сонсох, идэвтэй байдал нь ялгаатай. 

H2: Z үеийхний сурах арга барил курсын хувьд ялгаатай. 

mailto:buyndelger.aagii17@gmail.com
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1.5. Түүврийн оновчтой хэмжээ 

Судалгаандаа энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар түүврийн хэмжээгээ тодорхойлсон. 

Томьѐоллыг доор  үзүүлэв: 

 

Хүснэгт 1. 

Өгөгдөл Утга тайлбар 

t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин 

w 0.5 Тогтмол утга 

N 1361 Эх олонлог /Мандах их сургуулийн төв  салбар  дахь оюутны тоо/ 

 0.05 Алдааны хязгаар 

n 299 Оновчтой түүврийн хэмжээ 

2. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

1. 2016 онд Олон улсын сувилагчдын зөвлөлөөс гаргасан “сувилагчийн төгсөх ангийн 

оюутнууд дахь VAK /харах, сонсох, идэвхтэй хэв маяг/ суралцах арга барилд хийсэн үнэлгээ 

” судалгааны бүтээлд миний судалгаандаа ашиглаж буй арга зүйгээр судалгаагаа хийжээ. 

Товч танилцуулахад нийт 2 их сургуулиас 210 оюутанг түүврийн аргаар судалгаа аван 

суралцах 3 хэв маягийг хувилан тодорхойлсон. Үр дүнд нь суралцагчдын 40.3% нь сонсох 

хэв маягтай гэж гарсан бөгөөд гол дэвшүүлж буй асуудал нь зааж буй багш нар нь 

суралцагчид тохирсон хэв маягийг мэдэж байх чухал гэсэн агуулга байсан. 

2. Касетарт их сургуулиас бэлтгэн гаргасан судалгаа нь нийт 6 суралцах арга барилыг 

тодорхойлж хэл суралцах процессийг лавшруулан үзсэн. Нийт 262 Тайланд оюутан 

оролцуулсан бөгөөд судалгааны үр дүнд 6 хэв маягт тохирох суралцах талбаруудыг 

сонгосон. Үүнд газар тариалан дээр 92 оюутан, спорт дээр 12 оюутан гэх мэтчилэнгээр 

хувааж үзсэнээр хэл сурах үйл явцыг түргэвчилнэ гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. 

3. Монгол дахь судалгааг авч үзвэл: БС-ын хөтөлбөрийн ахлах доктор М.Азжаргал, ахлах 

багш Ч.Сувд-эрдэнэ нарын “Сургалтанд сурах хэв маягийг ашиглах нь” судалгааны бүтээлд 

74 оюутанг хамруулсан бөгөөд дэвшүүлж буй зорилго нь амжилттай суралцах гэдэгт зөвхөн 

хувь хүний чармайлтаас гадна орчин, сургагч багш нар сурагч бүрийн хэв маягийг мэддэг 

байх нь суралцагчийн амжилтанд нөлөөлнө хэмээн үзжээ. 

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА 

Судлаачид, зохиолчид олон жилийн туршид янз бүрийн шалгуурыг ашиглаж, өөр өөр үеийхний 

хил хязгаарыг тогтоосон байдаг. 

Үе үе хуваарилагдсан цаг хугацаа нь ихэвчлэн 15-20 жилийн хугацаатай байдаг бөгөөд хүн ам 

зүй, түүхэн үйл явдал, судлаачдын дундах зөвшилцөл, цаг үе, шинэ техник технологи, хувийн 

үзэл баримтлал, суралцах арга зүй, боловсрол, итгэл үнэмшил, каррер төлөвлөлт, гэр бүлийн 

амьдрал, улс төрийн чиг хандлага гэх мэт олон хүчин зүйлээс хамааарч тодорхойлогдох болон 

ангилагддаг. 

АНУ-ын Вашингтон дахь“Pew” судалгааны төвөөс дараах ангилалыг гаргасан байдаг. Үүнд: 

1. Silent genereation буюу чимээгүй үеийхэн 1928-1945 онуудад төрөгсөд ба суралцах хэв 

маяг нь албан боловсрол байв. 

2. Boom generation буюу их төрөлтийн үе 1946-1960 онуудад төрөгсөд бөгөөд тодорхой 

бүтэцэд баригдсан хэлбэрээр суралцдаг байсан. 

3. X generation буюу экс үеийхэн гэж нэрлэгдэх 1960-1980 онуудад төрсөн хүмүүс юм. 

Суралцах хэв маяг нь оролцоог хангахад чиглэгдэж эхэлсэн. 

4. Y generation (millennial generation) буюу шинэ мянганыхан гэж нэрлэгдэх 1980-1998 

онуудад төрөгсөд юм. Суралцах хэв маяг нь төсөөлөлд суурилдаг. 

5. Z generation буюу шинэ мянганыхны дараа үеийхэн гэж нэрлэгдэх 1998-2012 онуудад 
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төрсөн хүмүүсийг хамааруулна. Суралцах хэв маяг нь технологит суурилсан байдаг. 

6. Альфа үеийхэн-2012 оноос хойш төрөгсөд бөгөөд суралцах хэв маяг нь илүү 

даяаршиж, цахим туслахуудад суурилж эхэлжээ. 

4. СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Тайлбар: Энэхүү судалгаагаа educationplanner.org албан ѐсны сайтын суралцах арга барилыг 

тодорхойлох үндсэн 20 стандарт асуулт бүхий асуулгыг/ энэхүү асуулга нь сонсох, харах, 

идэвхтэй гэсэн үндсэн 3 хэв маягийг тодорхойлж өгдөг/ нийт 299 оюутанаас авч судалгааны  

нэгтгэлийг SPSS программ дээр боловсрууллаа. Ингэхдээ оюутнуудын анги, курс, хүйс, 

суралцах хэв маяг гэж үндсэн 4 багц болгон нэгтгэсэн. Судалгаанд хамрагдсан оюутануудын 

хүйсийн хувьд: 80,9% нь эмэгтэй, 19.1% нь эрэгтэй оюутнууд байна. 

Хүснэгт 2. Таны хүйс? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Эр 57 19.1 19.1 19.1 

Эм 242 80.9 80.9 100.0 

Total 299 100.0 100.0  

Судалгаанд 36.8% нь 1-р курс, 11% нь 2-р курс, 39.1% нь 3-р курс, 13% нь 4-р курс бүхий нийт 

эх олонлогийг төлөөлж чадах 299 оюутан оролцсон. 

Хүснэгт 3. Та хэддүгээр курс вэ? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1-р курс 110 36.8 36.8 36.8 

2-р курс 33 11 11 47.8 

3-р курс 117 39.1 39.1 87 

4-р курс 39 13 13 100 

Total 299 100 100  

Судалгаанд нийт 9 хөтөлбөрийн оюутнууд хамрагдсан бөгөөд тус бүрийн хамрагдсан 

оюутнуудын тоог доорхи хүснэгтэнд харуулав. 

Хүснэгт 4. Та ямар ангид суралцдаг вэ? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

НББ-Статистик 70 23.4 23.4 23.4 

НББ-Аудит 29 9.7 9.7 33.1 

Санхүүгийн менежмент 19 6.4 6.4 39.5 

НББ-Татвар 42 14.0 14.0 53.5 

НББ-Банк 37 12.4 12.4 65.9 

Мэдээллийн систем 14 4.7 4.7 70.6 

НББ-Англи хэл 47 15.7 15.7 86.3 

Инженер эдийн засаг 9 3.0 3.0 89.3 

Банкны менежмент 32 10.7 10.7 100.0 

Total 299 100.0 100.0  

Хүснэгт 5. Суралцах хэв мяаг? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Сонсох хэв маяг 103 34.4 34.4 34.4 

Харах хэв маяг 107 35.8 35.8 70.2 

Идэвхтэй хэв маяг 88 29.4 29.4 99.7 

11.00 1 .3 .3 100.0 

Total 299 100.0 100.0  
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5. ҮР ДҮН 

Нийт дүнгээр сонсох хэв маяг 34.4%, харах хэв маяг 35.8%, идэвхтэй хэв маяг 29.4% гарсан нь 

“H1: Z үеийхний сурах үйл явцад харах, сонсох, идэвтэй байдал нь ялгаатай” гэсэн таамаглал 

дэмжигдэж байгааг илэрхийлж байна. 

Хүснэгт 6. 

Суралцах хэв маяг? Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Сонсох хэв маяг Valid 

1-р курс 36 35.0 35.0 35.0 

2-р курс 14 13.6 13.6 48.0 

3-р курс 42 40.8 40.8 89.0 

4-р курс 11 10.7 10.7 100.0 

Total 103 100.0 100.0  

Харах хэв маяг Valid 

1-р курс 39 36.4 36.4 36.4 

2-р курс 11 10.3 10.3 46.7 

3-р курс 43 40.2 40.2 86.9 

4-р курс 14 13.1 13.1 100.0 

Total 107 100.0 100.0  

Идэвхтэй хэв маяг Valid 

1-р курс 35 39.8 39.8 39.8 

2-р курс 8 9.1 9.1 48.9 

3-р курс 32 36.4 36.4 85.3 

4-р курс 13 14.8 14.8 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

11.00 Valid 4-р курс 1 100.0 100.0 100.0 

Үр дүн: хөтөлбөр харгалзахгүйгээр авч үзвэл 1-р курсыхны 35% нь сонсох хэв маягтай, 36.4% 

нь харах хэв маягтай, байгаа бол 2-р курсыхны хувьд 13.6% нь сонсох хэв маягтай, 10.3% нь 

харах хэв маягтай байна, 3-р курсыхны хувьд 36.4% нь идэвхтэй хэв маягтай, 40.2% нь харах 

хэв маягтай байна, 4-р курсыхны хувьд 14.8% нь идэвхтэй хэв маягтай бол 13.1% нь харах хэв 

мяагтай байна. Эндээс харахад миний дэвшүүлсэн H2 таамаглал дэмжигдэж байна. 

6. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь “Мандах” их сургуулийн Z үеийхний төлөөлөл яг ямар 

суралцах арга барилтай вэ гэдгийг тодорхойлж тэрхүү суралцах арга барилд тохирсон мөн Z 

үеийнхий онцлогт тохируулан өөрийн зүгээс санал зөвлөмжийг гаргаж ирэхэд оршсон билээ. 

Судалгааг Z үеийхний төлөөлөл “Мандах” их сургуулийн төв салбарт суралцаж буй 

оюутнуудаар судалгаан хүрээгээ сонгосон бөгөөд нийт эх олонлогийг төлөөлж чадахуйц 

түүврийн хэмжээг сонгон авч, educationplanner.org сайтын стандар 20 асуулгаар нийт 

оролцогчдын суралцах хэв маягийг тодорхойлж H1: Z үеийхний сурах үйл явцад харах, сонсох, 

идэвтэй байдал нь ялгаатай H2: Z үеийхний сурах үйл явцад курсын хөтөлбөрийн хувьд ялгаатай 

гэсэн 2 таамаглалыг дэвшүүлсэн бөгөөд H1,H2 таамаглал судалгааны үр дүнд дэмжигдсэн. 

Судалгааны үр дүн: судалгаанд 19.1% нь эрэгтэй, 80.9% эмэгтэй оюутан тус тус хамрагдсан. 

Мөн 36.8% нь 1-р курс, 11% нь 2-р курс, 39.1% нь 3-р курс, 13% нь 4-р курсын оюутнууд 

оролцсон. 23.4% нь НББ-Статистик хөтөлбөр, 9.7% нь НББ-Аудит, 6.4% нь Санхүүгийн 

менежмент, 14% нь НББ-Татвар, 12.4% нь НББ-Банк, 4.7% нь Мэдээллийн систем, 15.7% нь 

НББ-Англи хэл, 3% нь Инженер эдийн засаг,10.7% нь Банкны менежмент хөтөлбөрийн 

оюутнууд тус тус хувийг эзэлсэн. Нийт дүнгээр, сонсох хэв маяг 34.4%, 35.8% нь харах хэв маяг, 

29.4% нь идэвхтэй хэв маягтай тус тус гарч ирсэн нь H1 таамаглал болох Z үеийхний сурах арга 

үйл явцад харах, сонсох, идэвхтэй байдал ялгаатай байгаа нь дэмжигдэж байна. Сонсох хэв 

маягт 1-р курс 35%, 2-р курс 13.6%, 3-р курс 40.8%, 4-р курс 10.7% тай байсан бол харах хэв 

маягийн хувьд 1-р курс 36.4%, 2-р курс 10.3%, 3-р курс 40.2%, 4-р курс 13.1% эзэлсэн ба 

идэвхтэй хэв маяг нь 1-р курсын хувьд 39.8%, 2-р курс 9.1%, 3-р курс 36.4%, 4-р курс 14.8% тус 



251 

тус байна. Эндээс үзэхэд миний дэвшүүлсэн H2 таамаглал болох Z үеийхний суралцах арга 

барил курсын хувьд ялгаатай нь дэмжигдэж байна. 

7. САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ 

Судалгааны үр дүн сонсох хэв маяг 34.4%, 35.8% нь харах хэв маяг, 29.4% нь идэвхтэй хэв 

маягтай тус тус гарлаа. Тиймээс “Сургалтанд сурах хэв маягийг ашиглах нь” судалгааны бүтээлд 

дурдсанаар: 

• сонсох арга барилтай 34.4 % оюутнуудад технологи дээр суурилсан богино хэмжээний 

сонсголын дасгал, харилцан ярианы дасгал тохиромжтой. 

• харах арга барилтай 35.8% оюутнуудад дижитал төхөөрөмж ашиглан үзүүлэн бэлтгэх, 

унших материал бэлтгэх нь тохиромжтой. 

• идэвхтэй арга барилтай 29.4% оюутнуудад хөдөлгөөн шаардсан жүжигчилсэн тоглолт идэвх 

шаардсан дасгал ажил тохиромжтой юм. 
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