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Хураангуй: Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль (ШУТИС) цар тахлын 
үед бүх сургалтаа цахим хэлбэрээр орох болсонтой холбоотойгоор биеийн тамирын 
хичээл ч мөн адил цахим хэлбэрээр оюутнуудад орсон нь сургалтын жилүүдэд гарч 
байгаагүй шинэлэг алхам байв. Биеийн тамирын хичээлийн онцлох, тусгай хөтөлбөр 
болох “Эмчилгээний биеийн тамир”-ын хичээлийг цахим хэлбэрээр орох нь тухайн 
хичээлийг удирдаж байгаа багш болон тухайн сургалтад хамрагдаж байгаа оюутнуудад 
ч дадаж дасаагүй шинэ хэлбэр байсан. Цахим хэлбэрээр явагдсан эмчилгээний биеийн 
тамирын хичээлийн сургалтыг оюутнууд хэрхэн хүлээн авсныг тандан судлах, цахимаар 
сургалтад хамрагдахад ямар орчин нөхцөлтэй байсныг илрүүлэх, багшийн зүгээс 
гаргасан чармайлтыг оюутнууд хэрхэн үнэлж байгааг ил болгох тэрчлэн оюутнууд 
өөрсдөө сургалтдаа хэрхэн хандсан гэж өөрийгөө дүгнэж байгааг судалж мэдэж авах нь 
энэ үнэлгээний зорилго байв. Энэхүү өгүүллээр үнэлгээг хийсэн аргачлал, цугларсан 
өгөгдөл дээр боловсруулалт хийж гарсан үр дүнг тайлбарлан хүргэв.

Түлхүүр үг: Эрүүл иргэн, эмчилгээний биеийн тамир, тусгай хөтөлбөр, цахим 
сургалт, цахим сургалтын үнэлгээ, SURE загвар. 

1. УДИРТГАЛ  
Монгол Улсын олон улсын гэрээ, конвенцод заасан эрх, үүргийн хэм хэмжээ 

түүнтэй адилтгах хууль тогтоомж, Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын 
тухай хууль, Дээд боловсролын санхүүжилт – Суралцагчдын нийгмийн баталгааны 
тухай хууль [1], Дээд боловсролын хөгжлийн бодлогын зорилт 2021,  Монгол улсын 
урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050” I үе шат (2020-2030) Эрх 
тэгш, тэгш хамруулсан боловсрол олгох [2], Төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд 
боловсролын стандарт, нийгэм, эдийн засаг, байгалийн судлагдахууны дагуу их дээд 
сургуулийн оюутнуудад эрүүл мэндээ хамгаалах, бэхжүүлэх, бие бялдраа хөгжүүлэх, 
чийрэгжүүлэх, бие сэтгэл зүйн чадамжийг дээшлүүлэх, практик ур чадвар, дадлыг 
олгоход чиглэж байна.

Сүүлийн жилүүдэд боловсролын системд нэлээд их өөрчлөлтүүд явагдаж байна, 
тухайлбал бага, дунд, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр-2014 [3], түүнийг 
сайжруулсан хөтөлбөр-2019, суралцагсдын нас бие, сэтгэхүйн онцлогт уялдсан 
шинэ, сайжруулсан үзэл баримтлал, насан туршийн боловсрол олгох, боловсролын 
байгууллагуудын шинэ загварууд бий болж,  сургалтын агуулга шинэчлэгдэж, 
сургалтад шинэ технологи, стандартууд нэвтрүүлэх зэргээр өөрчлөгдөж байгаа 
хэдий ч цахим шилжилт, цахимжилтийн талаар тусгагдаагүй хэвээр байна. Нийгэмд 
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бүх талаараа хөгжсөн, бүтээлч, идэвхтэй, амьдралд өөрийнхөө үүргийг ойлгосон, 
амьдралаа авч явах чадвартай, бие болон сэтгэл зүйн хувьд эрүүл бие хүн хэрэгтэй 
ч орчин үеийн боловсролын системийн хамгийн чухал зорилтын нэг суралцагсдын 
эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, бэхжүүлэх нь зүй ёсны асуудал болохын зэрэгцээ 
залуу үеийнхний боловсролын эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхлын дагуу өөрчлөгдөж 
хувьсан шинэчлэгдэж байна.

Орчин үед шинжлэх ухаан, техник эрчимтэй хөгжиж, мэдээлэл технологийн хүчийг 
ихээр ашиглах болсонтой холбоотойгоор хүний биеийн хүчний хөдөлмөр багасаж, хүн 
төрөлхтөнд хөдөлгөөний дутагдал бий болж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 
(ДЭМБ)-ын судалгаагаар [4] халдварт болон халдварт бус өвчинд нөлөөлөх 10 эрсдэлт 
хүчин зүйлээс хамгийн түгээмэл анхдагч нь хөдөлгөөний дутагдал бөгөөд түүнээс 
сэргийлэн биеийн жингээ хэвийн хэмжээнд барьж, амьдралынхаа туршид биеийн 
тамирын дасгал, идэвхтэй хөдөлгөөнийг эрхэмлэж чадвал зүрх судасны өвчнийг 80% 
хувиар, цус харвалтыг 50% хувиар, чихрийн шижингийн хоёрдугаар хэлбэрийг 90% 
хувиар, хавдрын тохиолдлыг 30% хувиар бууруулах боломжтойг тогтоосон байна [5]. 

ДЭМБ-аас 2018 онд хийсэн судалгаагаар Монгол Улсын эрүүл мэндийн 
үзүүлэлтийн тоо баримтаас дурдвал хүн амын тоо 3 сая 238.4 мянга болж, өмнөх 
оныхоос 60.5 мянган хүн буюу 1.9 хувиар өссөн байна. Нийт хүн амын 67.8% хувь нь 
хот суурин газар, үлдсэн 32.2% хувь нь орон нутагт амьдарч, Улаанбаатар хотод 1491.3 
мянган хүн буюу нийт хүн амын 46.1% хувь нь оршин сууж байна. Хүн амын 49.2% 
хувь нь эрэгтэйчүүд, 50.8% хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа ба хүйсийн харьцаа буюу 100 
эмэгтэйд ногдох эрэгтэйчүүдийн тоо 97 байна. Насны бүтцээр авч үзвэл 15 хүртэлх 
насны хүүхэд 31.2% хувийг, 15- 64 насны хүн ам 64.7% хувийг, 65-аас дээш насны хүн 
ам 4.1% хувийг тус тус эзэлж байна. 

Дээрх судалгаанаас хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх 5 шалтгааныг 
тодруулахад (Зураг 1):  

• Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчин /10.000 хүн амд 1 712.4/ 
• Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчин /10.000 хүн амд 1 548.4/
• Зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны өвчин /10.000 хүн амд 1 149.5/ 
• Шээс бэлгийн замын эрхтэн тогтолцооны өвчин /10.000 хүн амд 932.4/ 
• Гэмтэл, хордлого ба гаднын шалтгаант бусад эмгэг /10.000 хүн амд 585.2/-

үүд эзэлж байна.
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Зураг 1. Нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанууд
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Монгол Улсын болон Дэлхийн хэмжээнд 2018 онд бүртгэгдсэн хүн амын 
өвчлөлийг халдварт болон халдварт бус өвчнийг дараах тоо баримтаар дурджээ.  

Үүнд: 
1. Халдварт өвчнөөр; 31.2% хувийг нь амьсгалын замын халдварт өвчин, 

38.3% хувийг бэлгийн замаар дамжих халдвар, 24.3% хувийг гэдэсний 
халдвар, 0.9% хувийг цусаар дамжих халдвар, 0.9% хувийг зоонозын 
халдвар, 4.4% хувийг бусад халдвар тус тус эзэлж байна. 

2. Халдварт бус өвчнөөр; дэлхий дээр жил бүр 41 сая хүн амиа алдаж, 
нийт нас баралтын 74% хувийг эзэлж байна. Зүрх судасны өвчлөлийн 
шалтгаанаар жилд дунджаар 17.9 сая хүн, хавдар өвчний улмаас 9.0 
сая, амьсгалын замын өвчний улмаас 3.9 сая, чихрийн шижин өвчний 
улмаас 1.6 сая тус тус нас барж байна. Эдгээр 4 бүлгийн өвчлөл нь нийт 
халдварт бус өвчний 80 гаруй хувийг эзэлж байгаа ба архи, тамхины 
хэрэглээ, биеийн идэвхгүй байдал, эрүүл бус хооллолт зэрэг нь 
халдварт бус өвчнөөр нас барах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. ДЭМБ-аас 
эрүүл аюулгүй орчинд амьдарснаар нийт нас баралтыг 23% хувиар 
бууруулж чадна гэж тооцоолжээ. 
 

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага (ДБСБ)-ын хувьд улс орны нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх  үүрэгтэй холбоотой 
оюутнуудын эрүүл мэндийн асуудлыг зайлшгүй хөндөхийн зэрэгцээ биеийн 
тамирын хичээлийн хөтөлбөрт шинэчлэлийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн байдлаас 
хамаарч биеийн тамирын хичээлд төдийлөн хамрагдах боломжгүй оюутнуудад 
зориулсан хөтөлбөрт Эмчилгээний биеийн тамир (ЭБТ)-ын анги буюу эрүүл 
мэндийн чадамжаас хамаарсан Эмнэлгийн тусгай бүлэг (ЭТБ)-т эрүүл мэндээ 
бэхжүүлэхэд биеийн тамирын ач холбогдол, бие махбодоо хөгжүүлэх 
мэдэгдэхүүнийг эзэмшүүлэхийг зорьж байна [6].  

Монгол Улсын болон Дэлхийн хэмжээнд 2018 онд бүртгэгдсэн хүн амын 
өвчлөлийг халдварт болон халдварт бус өвчнийг дараах тоо баримтаар дурджээ. 

Үүнд:
1. Халдварт өвчнөөр; 31.2% хувийг нь амьсгалын замын халдварт өвчин, 38.3% 

хувийг бэлгийн замаар дамжих халдвар, 24.3% хувийг гэдэсний халдвар, 
0.9% хувийг цусаар дамжих халдвар, 0.9% хувийг зоонозын халдвар, 4.4% 
хувийг бусад халдвар тус тус эзэлж байна.

2. Халдварт бус өвчнөөр; дэлхий дээр жил бүр 41 сая хүн амиа алдаж, нийт нас 
баралтын 74% хувийг эзэлж байна. Зүрх судасны өвчлөлийн шалтгаанаар 
жилд дунджаар 17.9 сая хүн, хавдар өвчний улмаас 9.0 сая, амьсгалын замын 
өвчний улмаас 3.9 сая, чихрийн шижин өвчний улмаас 1.6 сая тус тус нас 
барж байна. Эдгээр 4 бүлгийн өвчлөл нь нийт халдварт бус өвчний 80 гаруй 
хувийг эзэлж байгаа ба архи, тамхины хэрэглээ, биеийн идэвхгүй байдал, 
эрүүл бус хооллолт зэрэг нь халдварт бус өвчнөөр нас барах эрсдэлийг 
нэмэгдүүлдэг. ДЭМБ-аас эрүүл аюулгүй орчинд амьдарснаар нийт нас 
баралтыг 23% хувиар бууруулж чадна гэж тооцоолжээ.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага (ДБСБ)-ын хувьд улс орны нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх  үүрэгтэй холбоотой 
оюутнуудын эрүүл мэндийн асуудлыг зайлшгүй хөндөхийн зэрэгцээ биеийн тамирын 
хичээлийн хөтөлбөрт шинэчлэлийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн байдлаас хамаарч 
биеийн тамирын хичээлд төдийлөн хамрагдах боломжгүй оюутнуудад зориулсан 
хөтөлбөрт Эмчилгээний биеийн тамир (ЭБТ)-ын анги буюу эрүүл мэндийн чадамжаас 
хамаарсан Эмнэлгийн тусгай бүлэг (ЭТБ)-т эрүүл мэндээ бэхжүүлэхэд биеийн тамирын 
ач холбогдол, бие махбодоо хөгжүүлэх мэдэгдэхүүнийг эзэмшүүлэхийг зорьж байна 
[6]. 

Биеийн эрүүл мэндийн байдлаас болж эмчилгээний биеийн тамир (ЭБТ)-ын 
анги буюу эмнэлгийн тусгай бүлэг (ЭТБ)-т хамрагдаж буй оюутнуудын бие бялдрын 
хүмүүжлийн үндсэн зорилтууд [7]: 

• Эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, өвчнөөр үүсгэгдсэн бэрхшээл дутагдлыг арилгах 
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эсвэл зогсолтгүй нөхөн сэргээх;
• Бие махбодын хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлэх;
• Амин чухал чадвар, дадал, чадамжийг эзэмшүүлэх;
• Бие бялдрын ачааллын үр нөлөөнд организмыг аажмаар дасгах, түүний 

физиологийн системийн үйл хөдлөлийн цар хүрээг өргөтгөх;
• Организмыг бэхжүүлэх, хамгаалах хүчний эсэргүүцлийг дээшлүүлэх;
• Хувь хүнийг сэтгэлийн тэнхээтэй болгож биеийн тамираар тогтмол хичээллэх 

сонирхлыг төрүүлэх;
• Оюутны өвчнийг харгалзаж түүний организмын төлөв байдалд эергээр 

үйлчилж байгаа цогц дасгалуудыг эзэмшүүлэх;
• Эмч, сурган хүмүүжүүлэгчийн зааврын дагуу өглөөний эрүүл ахуйн 

гимнастикийн цогц дасгалуудыг бие дааж зохиох, хийж гүйцэтгэх, хослуулах 
дүрмийг заах;

• Янз бүрийн шинжтэй бие бялдрын ачааллын үед өөрийгөө хянах аргыг 
эзэмшүүлэх;

• Хувийн ариун цэвэр, хөдөлмөр болон амралтын оновчтой горимыг сахих, 
шим тэжээлтэй зөв хоол идэх. 

Хөдөлгөөний хэрэгцээ, илүү идэвхтэй үйл ажиллагаа нь организмын нэн чухал 
биологийн онцлогууд болдог. Хөдөлгөөний дутагдал нь дүр төрх алдагдах, хөлийн 
улны үйл ажиллагаа муудах, илүүдэл жинтэй болох, биеийн бялдрын хөгжлийн бусад 
өөрчлөлтүүдийн шалтгаан болохоос гадна хөдөлгөөний хөгжлийн удаашрал, зүрх 
судас, амьсгалын замын үйл ажиллагаануудын хэвийн байдлыг бууруулдаг.  

Олон судлаачид хөдөлгөөн нь организмын биологийн хүчтэй өдөөгч бөгөөд 
түүний хэвийн өсөлт, хөгжлийн зайлшгүй нөхцөл гэж үздэг [8-9].  Хөдөлгөөнийг 
байнга хязгаарлах нь ямар ч өвчний илрэл болдог. Албаар хөдөлгөөнгүй байх нь 
өвчтөний тухайн хэсгийн эмгэг процесст төдийгүй ерөнхий биеийн байдалд ч үргэлж 
тааламжгүй нөлөө үзүүлдэг. Биеийн тамирын дасгалыг хязгаарлан тохируулж, бүх 
хөдөлгөөний горимыг зөв зохион байгуулснаар хөдөлгөөний дутагдлыг нөхөх нь 
эрүүл мэндийн хувьд сул дорой оюутнуудын бие бялдрын хүмүүжлийн гол зорилтын 
нэг юм.  Организмын физиологийн чадамжид тохирч буй ямар ч хэлбэрээр хийгдэж 
буй хөдөлгөөнүүд нь үргэлж эдгээх, эмчлэх хүчин зүйл болно. Ерөнхий ба тусгай 
шинж чанар бүхий биеийн тамирын дасгалуудыг урт хугацаатай ба системтэйгээр 
хэрэгжүүлэх, организмын  үйл хөдлөлийн чадамжид таарсан дасгалжуулсан байдлыг 
нэмэгдүүлэх нь эцсийн бүлэгт организмыг ачаалалд дасгаж, бүх биеийг болон тухайн 
хэсгийг эрүүлжүүлэн эдгээх боломжтой болгодог. Биеийн тамирын дасгалын үед 
өгөгдөж байгаа идэвхтэй хөдөлгөөний горим нь организмын өсөлт ба хөгжилтийг 
өдөөж, вегетатив функцийн физиологи механизмуудыг сайжруулж, хүрээлэн буй 
орчны тааламжгүй хүчин зүйлд организмын дасан зохицох үйл явцыг дээшлүүлдэг. 
Биеийн тамирын дасгалын хичээлийн явцад амьсгалын булчингуудын хүч нэмэгдэж, 
уушги болон эс, эдүүдийн хийн солилцоо сайжирдаг. Хичээлийн үед хөдөлгөөнийг 
амьсгалтайгаа ухамсартайгаар зохицуулах нь их ач холбогдолтой. Ингэхэд амьсгалын 
илүү төгс механизм илүү хурдан бий болдог. Биеийн тамирын дасгалыг гүйцэтгэж байх 
үед дотоод эрхтэн ба булчингуудын ажлын хоорондох бүрэн бүтэн шүтэлцээ ихэсдэг.
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ШУТИС-ийн Биеийн тамирын хичээлийн Эмчилгээний биеийн тамирын 
хөтөлбөр буюу эмнэлгийн тусгай бүлгийн оюутнуудын хичээлийн зохион 
байгуулалт

Эрүүл мэндийн байдлаасаа болоод эмчилгээний биеийн тамир (ЭБТ)-ын анги 
буюу эмнэлгийн тусгай бүлэг (ЭТБ)-т хамрагдсан оюутнуудын биеийн бялдрын 
хүмүүжил олгох хичээл нь тусгай сургалтын программаар явагддаг. Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль (ШУТИС)-ийн 1-р дамжааны оюутнуудын эрүүл мэндийн 
үзлэгийг хичээлийн жилийн эхэнд зохион байгуулдаг. Эрүүл мэндийн үзлэг (2014-
2019 оны тайлан)-ийн дараагаар оюутнууд өвчний оношийг мэдэж авснаар хичээлийн 
сонголтыг хийх боломж бүрддэг [10]. Хэрэв эмнэлгийн үзлэгээр давтан орох үед эрүүл 
мэндийн байдлыг дахин тогтоож оюутны биеийн бялдрын хөгжлийн динамик болон 
үйл хөдлөлийн төлөв байдлыг тодорхойлж, ЭБТ, ЭТБ-г сонгох боломжийг бүрдүүлдэг. 
Түүнээс гадна эрүүл мэндийн давтан үзлэгийн үр дүнг бие бялдрын хүмүүжлийн 
сургалтын процессыг засан тохируулахад хэрэглэнэ. Эдгээр үр дүнгүүд нь сургалтын 
арга зүй ба зохион байгуулалт дахь алдааг илрүүлэхэд тусалдаг. Тогтмол хичээлийн 
дараа оюутнуудыг ажигласны дагуу тэдгээрийн 3% нь хэвийн ангид шилждэг. 

Оюутан өвдсөнийхөө дараа хувийн тааламжгүй мэдрэмжтэй байх, суурь өвчний 
хүндрэлийн үед болон бусад тохиолдолд эмчилгээний биеийн тамирын хичээлийг 
сонгохдоо зааврын дагуу эмнэлгийн нэмэлт шинжилгээнд хамруулж мэргэжлийн 
эмчийн дүгнэлтээр эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлно. Энэ үед эрүүл мэнд гэдгийг 
хүний оновчтой үйл ажиллагаа болон хүрээлэн буй орчин дахь зохих нөхцөл байдал, 
нийгмийн болон хөдөлмөрийн амьдралд бүрэн дүүрэн оролцоог хангадаг амьдралын 
үйл ажиллагааны хэлбэр гэж ойлгож болно.

Эмч, сурган хүмүүжүүлэгчдийн ажиглалт нь оюутныг биеийн тамир, спортоор 
хичээллэх үед түүний биеийн байдалд багш, эмч хоёрын хийж буй хамтарсан дам 
бус ажиглалт юм. Эдгээр ажиглалтууд нь хичээлийн өмнө, хичээлийн явцад болон 
хичээлийн дараа хийгддэг. Эмч, сурган хүмүүжүүлэгчийн хяналтыг явцын ба үечилсэн 
гэж хуваадаг. Явцын хяналтаар тухайн цаг хугацаа бүрийн оюутны эрүүл мэндийг 
үнэлэх, өөр өөр дасгал эсвэл бүхэл хичээлд организм хэрхэн хариу үзүүлж буйг мэдэх, 
сургалт дасгалжуулалтын ачаалалд дасах чанарыг тодорхойлох боломжтой. Явцын 
хяналтын үр дүн нь тусгай дасгалууд эсвэл бүхэл хичээлийн хэмжээ ба эрчимд дүн 
шинжилгээ хийх, цаашилбал хичээлийн хөдөлгөөний нягтаршил, сонгосон ачааллын 
үр ашигтай ба хичээл дэх дарааллын оновчтой байдлыг үнэлэхэд ашиглагддаг. Эдгээр 
үр дүнгүүд нь түүнчлэн сургуулиас гадуурх (үүний тоонд сургууль хоорондын) 
спортын арга хэмжээнд оюутныг оролцуулах асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэгтэй.

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 
2.1. Биеийн тамирын хичээл
Биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл ерөнхий боловсролын 

сургууль (ЕБС)-ийн хэмжээнд 2014 оноос эхлэн шат дараалалтай хийгдэж байгаа 2019 
оноос сайжруулсан хэлбэрээр дагаж мөрдөж байна [11]. ЕБС-ийн биеийн тамирын 
хичээлийн хөтөлбөрийг агуулгыг ангилбал:

• Бага ангийн хөтөлбөр: (I-V анги) эвсэл олгох, хөдөлгөөний чадвар дадлыг 
эзэмшүүлэх зорилготой. 

• Дунд ангийн хөтөлбөр: (VI-IX анги) 
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 VI-VII ангид спортын гимнастик, уран сайхны гимнастикийн суурь 
дасгал хөдөлгөөнөөр дамжуулах спортын суурь техникийг эзэмшүүлэхэд 
бэлтгэх зорилготой. 

 VIII-IX ангид спорт тоглоомоор дамжуулан бие бялдрын хүмүүжлийг 
олгох зорилготой. /Сагсан бөмбөг, Волейбол гэх мэт./

• Ахлах ангийн хөтөлбөр: (X-XII анги) 
 Суралцагч өөрийн сонгосон чийрэгжүүлэх болон спортын төрлөөр 

хичээллэх сонголтын бий болгож өгснөөрөө онцлогтой. 
 Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингээс хамаарч, бие даан сонгож 

хичээллэх боломжийг бүрүүлсэн. Багш сонирхолд нь нийцүүлэн 
дэмжлэг үзүүлэх хэлбэртэй байхаар тусгагдсан. 

Иймд их дээд сургуулийн хэмжээнд шаталсан сургалтын үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлж суралцагсдад насан туршийн боловсролыг олгох, сонгон хичээллэх 
төрөл, хөтөлбөр нь амьдралд нь тогтмол хэрэглэгдэх агуулгатай болж төгөлдөржүүлэх 
зүй ёсны шаардлагатай болоод байна.

2.2. Цахим сургалтын үнэлгээ
Цахим сургалтын үнэлгээ нь боловсролын үнэлгээний нэгэн том салбар болон 

хөгжиж байна. 2000 оноос хойш бий болсон веб 2,0 технологи мөн интернэтийн 
хурдны хэмжээ нэмэгдэж хүртээмж сайжирсны дүнд цахим сургалтын хэлбэр улам 
эрчтэй тархаж эхэлсэн [12]. Цахим сургалт өргөн хэрэглээнд нэвтэрч эхэлсэнтэй 
уялдаатайгаар цахим сургалтын үнэлгээний асуудал олны анхаарлыг татаж улмаар 
судлаачид цахим сургалтын үнэлгээнд зориулсан шинэ загвар аргачлалуудыг 
боловсруулан танилцуулж эхэлсэн. Б.Хан [13], В.Рухэ [14], В.Зан [15], Т.Уранчимэг 
[16], Майкл Куинн Паттон [17] зэрэг судлаачдын санал болгосон үнэлгээний аргачлал, 
загварууд бүгд цахим сургалтын чанарыг үнэлэхэд зориулагдсан байв. 

Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд дэлхий нийтийг хамран хямрааж буй Ковид-19 
цар тахлын нөлөөгөөр цахим сургалтын хэрэглээ огцом нэмэгдэж цоо шинэ шатанд 
гарлаа. Бүх улс орны хэмжээнд цэцэрлэгээс эхлүүлээд ахисан шатны их дээд 
сургуулийн бүх сургалтуудад онлайн хэлбэрийн сургалтыг түлхүү хэрэглэх болсон 
нь цахим сургалтын үнэлгээний асуудал мөн нэгэн том алхам хийгдэж энэ асуудлыг 
зөвхөн цахим сургалттай холбоотой мэргэжлийн хүмүүс бус бүх шатны боловсролын 
байгууллагын чанарын ажилтан, мэргэжилтнүүд тэр тусмаа бүх шатны багш нар 
сонирхоход хүргэсэн билээ. Үүний тод илрэл бол зөвхөн манай улсын хэмжээнд 
гэхэд олон тооны цахим сургалтыг багш нар өөрсдөө дотоод үнэлгээ хийж цөөнгүй 
бүтээлийг дотоод гадаадын хэвлэлд нийтлүүлж, хурлуудад илтгэн хэлэлцүүлээд байна 
[18-23].

3. АРГА ЗҮЙ
3.1. Статистик боловсруулалтын арга
Сургалтад нийт 20 оюутан хамрагдсанаас 20-н оюутан асуулгад хариулт илгээсэн. 

Насны хувьд 18-22 насны оюутнууд асуулгад хамрагдсан байв. Асуулгад хамрагдсан 
оюутны 70% эмэгтэй 30% эмэгтэй оюутнууд байв.
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Зураг 2. а) Сургуулийн ангилал б) Курсийн ангилал

а)б)

Эмчилгээний биеийн тамир хичээлд БАС, БУХС, ҮТС, ГУУС, МХТС, ЭХС, 
МТС, ХШУС болон ГХС-н оюутнууд хамрагдаж асуулгад хариулт өгсөн байв (Зураг 
2. а). Курсийн ангиллын хувьд 1-р курсийн оюутан 40%, 2-р курсийн оюутан 20%, 3-р 
курсийн оюутан 20%, 4-р курсийн оюутан 20% эзэлж байсан ба 5 бас түүнээс дээш 
курсийн оюутан тухайн хичээлд хамрагдаагүй нь байв (Зураг 2. б).

Цахим сургалтад ашиглаж байсан апп, программуудын хувьд: 95% нь ШУТИС-н 
албан ёсны зайн сургалтын программ болох Unimis программыг, 15% нь фэйсбуук ба 
фэйсбуук мессенжерийг, 80% Teams программыг, 5% Zoom программыг ашигласан 
хэмээн хариулсан байв (Зураг 3). 

Зураг 3. Цахим сургалтад ашигласан программын судалгаа

Ашигласан программуудаас аль нь илүү тохиромжтой байсан бэ? гэсэн асуултад 
15 оюутан Teams, 14 оюутан Unimis, 3-н оюутан фэйсбуук гэж харуулсан байв.

Зураг 4. Сургалтыг хүргэсэн хэлбэрийн судалгаа
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Цахим хичээлд оюутан таны ашиглаж байсан программууд болон ном сурах 
бичиг, гэсэн асуултуудад 60% нь Word файл, 85% нь pdf файл, 65% нь ppt файл ашиглаж 
байсан гэж хариулсан бол 60% нь бичлэг үзэж байсан, 10% нь mp3, mp4 дуут мэдээлэл 
сонсож байсан, 40% нь онлайн сурах бичиг ашигласан хэмээн хариулсан байв (Зураг 
4).

Эдгээр хэлбэрүүдээс хамгийн тохиромжтой байсныг нь сонгоно уу, гэсэн 
асуултад: 80% нь pdf файл, 50% ppt файл, 35% word файл, 50% дүрс бичлэг, 20% дуут 
мэдээлэл гэж хариулсан байв.

Зураг 5. Ашигласан төхөөрөмжүүдийн судалгаа

Зураг 6. Интернэт холболтын судалгаа

Нийт оюутнуудын 19 нь сургалтад гар утас ашигласан хэмээн хариулсан бол 
10-н оюутан зөөврийн, 4 нь суурин компьютер ашигласан гэж хариулсан байв. Таблет 
ашигласан оюутан байхгүй байлаа (Зураг 5).

Интернэт холболтын хувьд 75% нь гэрийн буюу суурин холболт, 50% гар утасны 
дата ашигласан хэмээн хариулсан бөгөөд оюутнуудад өгч байсан хөнгөлөлттэй датаг 
ашиглаж чадсан оюутан судалгаанд байсангүй. Тэрчлэн 1 оюутан интернэтэд холбогдох 
боломжгүй байсан хэмээн хариулсан бол 4-н оюутан сургалтын үед интернэт доголдож 
тасалдаж байсан байсан, 3-н оюутан интернэтийн хурд хангалтгүйгээс сургалтад 
хамрагдахад хүндрэлтэй байсан хэмээн хариулсан байв (Зураг 6).

Асуулгад хамрагдсан нийт оюутны 60% хотоос 40% хөдөө орон нутгаас оролцсон 
байв.
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1.1 Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний арга
Цахим сургалтын үнэлгээнд зориулсан бүтэц дээр суурилсан SURE загвараар 

зарим асуултуудыг логик загвар үүсгэн боловсруулсан. Энэхүү бүтэц дээр суурилсан 
SURE загвар нь 2014 онд анх танилцуулагдсан [24]. Цахим сургалтыг сонирхогч бүх 
талуудын ашиг сонирхлыг тусгасан олон хэмжээст орон зайнд үнэлэх боломжийг 
олгодгоороо онцлогтой. Тэрчлэн цугларсан өгөгдлийг тооцоолон боловсруулах 
математик боловсруулалтын хэсгийг үнэлгээний үндсэн үе шатууд багтааж өгснөөрөө 
давуу талтай.

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний SURE аргачлалаар нийт 3-н үндсэн бүлэгт 
хуваагдсан 16-н асуултуудыг боловсруулсан (Хүснэгт 1).

Хүснэгт 1. SURE аргачлалаар боловсруулсан өгөгдлүүд
1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 4 4 4 4 0 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4
4 3 3 1 4 4 1 0 2 4 4 4 2 3 2 3
1 1 1 3 4 1 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4
3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 4 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1
3 3 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3
0 3 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2
3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
1 4 1 1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3
2 3 0 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2
0 4 0 0 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2
3 4 1 0 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 1
1 4 1 1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3
0 3 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0
0 4 0 0 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2

Сургалтын үйл ажиллагааг, багшийн зүгээс гаргасан хичээл чармайлтыг болон 
оюутнууд өөрсдийн зүгээс хэрхэн хичээллэсэн гэж үзэж байгааг тандан илрүүлэхэд 
энэ 3-н бүлэг асуултууд зориулагдсан байсан. Асуултуудыг жагсаавал:

• СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
1. Иж бүрэн хичээлийн файлыг (тухайн өдрийн хичээл, гэрийн даалгавар, 

бие даалт болон нэмэлт материал) цахимд байршуулсан байсан
2. Цахим хичээлийг судлахад хүндрэлгүй байсан
3. ЭБТ-ын хичээлийн агуулга ойлгомжтой байсан
4. ЭБТ-ын хичээлийн агуулгыг бүрэн судалж чадсан
5. ЭБТ-ын хичээлээр дамжуулаад өөрт тулгарч буй бэрхшээлийг даван 
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туулах анхан шатны мэдлэгтэй болсон эсэх
6. ЭБТ-ын хичээлийг хуваарийн дагуу онлайнаар орж байсан
7. Цахим сургалтад хамрагдахад техник хэрэгсэл хангагдсан байсан
8. Ойлгоогүй зүйлээ багшаас асууж мөн гэрийн даалгаврын зассан ажлаас 

мэдэж авч чадаж байсан
• БАГШИЙН ЗҮГЭЭС ХИЧЭЭЛИЙН ТАЛААР

9. Бэлтгэл сайн байсан
10. Хичээлийн агуулгыг хүргэж байгаа хэлбэр, арга зүй сайн байсан
11. Багшийн илтгэх ур чадвар сайн байсан
12. Багшийн техниктэй ажиллах чадвар сайн байсан

• ОЮУТНЫ ЗҮГЭЭС ХИЧЭЭЛИЙН ТАЛААР: 
13. Бэлтгэл сайн байсан
14. Хичээлийн агуулгыг бүрэн судалж байсан
15. Гэрийн даалгавар, бие даалтыг тогтмол цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж 

байсан
16. Нэмэлт материал судалж байсан

Хүснэгт 1-д байгаа өгөгдлүүдийг онлайн тооцоолуурын [25] тусламжтайгаар 
боловсруулан үр дүнг гаргаж авсан. Онлайн тооцоолуурыг ашиглахдаа үнэлгээний 
эхэнд тодорхойлсон логик загваруудаа болон асуумжаар цуглуулж авсан өгөгдлүүдийг 
зохих форматаар зөв оруулж өгөх нь чухал байдаг [26].

Зураг 7. SURE аргачлалын онлайн тооцоолуураас гарсан мэдээллүүд, а) өгөгдлийн 
мэдээлэл, б) бүтцийн схем

   
          а)б)

Онлайн тооцоолуураас гарч ирж байгаа мэдээллийн эхний хэсэгт ямар өгөгдөл 
дээр тооцоо хийснийг тайлбарлан харуулдаг (Зураг 7. а). Энд:

Number of key goals:3- Түлхүүр зорилгын тоо3
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Numbers of sub goals:8, 4, 4- Дэд зорилгын тоо8, 4, 4
Evaluation interval:[0,4]- Үнэлгээний муж[0,4]
Number of data records:20- Өгөгдлийн тоо20 гэж харуулсан байна.

Зураг 7-н б) хэсэгт тухайн үнэлгээний бүтцийн схемийг дүрслэн харуулсан. 
Эндээс харахад бүтэц нь 3-н үндсэн зорилготой, 1-р зорилго 8, үлдсэн 2 зорилго нь тус 
бүр 4-н дэд зорилготой байсныг харуулж байна.

Зураг 8. SURE үнэлгээний тооцоолсон дүн

Зураг 8-д SURE аргачлалаар тооцон гаргасан үнэлгээний дүнг хүснэгтлэн 
харуулав.

4. ҮР ДҮН
Эмчилгээний биеийн тамирын хичээлийг цахимаар хэлбэрээр орж бүтэц дээр 

суурилсан үнэлгээний аргачлалаар асуулга боловсруулж цугларсан өгөгдөл дээр 
боловсруулалт хийсэн үр дүн.

• Үнэлгээний нэгдсэн дүн 0,91 оноогоор буюу 91% амжилттайгаар үнэлэгдсэн 
нь сургалтыг цахим хэлбэрээр амжилттай явагдсаныг батлав.

• Үндсэн гурван зорилгууд 94%, 95% болон 87% тайгаар үнэлэгдсэн нь 
оюутнууд тухайн цахим сургалтыг өндрөөр үнэлж байгааг харуулав.

• Хэдийгээр нэгдсэн үнэлгээгээр сайн гарсан ч зарим нэг дэд зорилгууд маш 
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бага үнэлгээтэй гарсан байв. Үүнд: A11 = 0.43; A13 = 0.3; A14 = 0.31; A34 = 0.68 
гэсэн үнэлгээнүүдийг авчээ.

• Үнэлгээний асуулгад хариулт илгээсэн 20-н оюутны тал хувь буюу 10-н  
оюутан тухайн сургалтыг хамгийн дээд оноо болох 1,0 оноогоор үнэлсэн 
байв

• Нэг оюутан хамгийн доод үнэлгээ буюу 0,63 оноо үнэлгээгээр дүгнэсэн.

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Эмчилгээний биеийн тамирын хичээл нь эрүүл Монгол иргэний төлөвшил, 

хөгжлийн дэмжих чухал сургалт юм [27]. Биеийн тамирын хичээлийн асуудлуудыг 
дунд сургуулийн хэмжээнд нэлээдгүй судалж, тодорхой заавар стандартуудыг гаргасаар 
иржээ [28]. Их дээд сургуулиудын хувьд яамны хэмжээнд авч үзэж боловсруулсан 
стандарт, заавар зөвлөмж бага байна. Тэрчлэн их дээд сургуулиудын хөтөлбөрт биеийн 
тамирын хичээлийг заавал үзэх хичээлд багтаана багтаахгүй гэсэн яриа ч байсаар 
байгаа нь энэхүү асуудлыг бодлогын түвшинд авч үзэж шийдэх хэрэгтэйг харуулж 
байна.

Биеийн тамирын хичээл тэр тусмаа эмчилгээний биеийн тамирын хичээл нь 
иргэдэд ижил тэгш сурах боломж, эрүүл зөв амьдрах ажиллах эх суурийг тавьж 
өгөх чухал сургалт хэмээн бид үзэж байна. Нийтийн эрүүл мэнд, Эрүүл Монгол хүн 
чиглэлээр ажилладаг хүн бүр эмчилгээний биеийн тамирын хичээлийн хувьд өөрсдийн 
үзэл бодлоо илэрхийлж, санаа бодлоо хуваалцах шаардлагатай байна. 

Эмчилгээний биеийн тамирын хичээл, түүний стандартын тухай зорилтот 
бүлгүүд зорилготой хэлэлцүүлгийг өрнүүлэн асуудлыг яамны хэмжээнд хүргэн зохих 
шийдвэрүүдийг гарган ажиллах нь энэхүү сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, сургалтыг 
тогтвортойгоор хөгжүүлэхэд нэн шаардлагатай хэмээн үзэж байна.

6. ДҮГНЭЛТ
Биеийн тамирын хичээлийг цахимаар орох нь боломжгүй мэт санагдаж байсан 

цаг үе өөрчлөгдөж эхэлж байна. Гарцаагүй нөхцөл байдлын улмаас эмчилгээний 
биеийн тамирын хичээлийг бүрэн цахимаар орсон нь биеийн тамирын хичээлийг 
шаардлагатай тохиолдолд цахим хэлбэрээр явуулж болохыг батлан харуулав.

Анх удаа явагдсан цахим хэлбэрийн биеийн тамирын хичээл оюутнуудад ямар 
санагдсан тухайд хийсэн судалгааны дүн 91% тайгаар үнэлэгдсэн хэдий ч зарим нэг 
дэд зорилгууд бага оноогоор үнэлэгдсэнд цаашдаа дүгнэлт хийж ажиллах хэрэгтэйг 
илрүүлэв. 

Цахим хэлбэрээр орсон биеийн тамирын хичээлд дотоод буюу өөрийн үнэлгээ 
хийсэн мөн анхны туршлага байсан энэхүү үнэлгээний явцад боловсролын үнэлгээний 
тухайд онолын мэдлэг нэмэгдэж, үнэлгээг хийх өөрийн туршлага суусан нь цаашдаа 
ижил төсөөтэй үнэлгээний үйл ажиллагаанд илүү бүтээлч хандах боломжийг судлаач 
багш нарт нээж өгөв. Цаашдаа ижил төсөөтэй хичээлүүдийг нэг аргачлалаар дотоод 
үнэлгээ хийж үзэх нь багш нарын бүтээлч үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх, бие биеэсээ 
суралцах, хичээлийн давуу болоод сул талыг илрүүлэн тогтвортойгоор хөгжүүлэхэд үр 
дүнтэйгээр нөлөөлнө хэмээн бид дүгнэж байна.
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