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Хураангуй
Дээд боловсрол нь олон шинжлэх ухааны нэгдэл дундаас шинэ мэдлэгийг бүтээх, оюун
ухааны илүү өндөр чадварыг оюутанд эзэмшүүлэх, олон талтай, нарийн цогц дээд түвшний
боловсрол учраас, уг сургалтыг чанартай хүргэх сургалтын хөтөлбөрийг онцгойлон авч
үзэж, нухацтай ойлгох нь их, дээд сургуулийн багш нарт тун чухал бөгөөд энэхүү
ойлголтоос бидний сургалтаа хэрхэн боловсруулж, хүргэх шалтгаалж, тэр нь төгсөгчийн
чанарт шууд нөлөөлж байдаг билээ. Их дээд сургуулиудад өрнөж буй хөтөлбөрийн
шинэчлэлийг дэмжих зорилгоор энэхүү өгүүлэлд дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн
талаарх ойлголтыг судалгаанд үндэслэн тодруулахыг зорилоо. Сургалтын хөтөлбөр
боловсруулж ирсэн нийтлэг аргуудын давуу болон сул талууд, аль салбарын хөтөлбөрт илүү
хэрэглэдгийг үзүүлж, тэдгээрийн дундаас ‘Бүтээлчээр холбох аргa’ (Biggs, 2002)-ыг
дэлгэрүүлэн тайлбарлана. Мөн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах үйл явцын бүтэн
циклийг харуулах Lattuca, Stark (2009) нарын загварыг танилцуулж, хөтөлбөр
боловсруулалтын үе шатуудыг тодруулан, цаашлаад оюутны цогц чадамжид үндэслэн
суралцахуйн зорилтот үр дүнг хэрхэн тодорхойлох талаар авч үзэх болно. Эцэст нь дээд
боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн талаарх ойлголтуудыг нэгтгэн дүгнэхийн зэрэгцээ
цаашид Монголын их, дээд сургуулиудад сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах чиглэлээр
анхаарах асуудлыг хөндөн тавина.
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Оршил
‘Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчилж сайжруулах тушаал гарлаа, сарын дотор багш нар
хөтөлбөрөө шинэчилж, батлуул!’ гэсэн үүргийг сонсмогцоо, ихэнх багш нар өөр сургуулийн
хөтөлбөрүүдийг судалж, интернетээс мэдээлэл хайж, гадаадын ижил төрлийн хөтөлбөрөөс
өнгөц туршлага судлан, ямар ч байсан өмнөхөөсөө өөр зүйлийг цаасан дээр буулгаж,
батлуулах байдлаар хөтөлбөрийн шинэчлэл ойрын хэдэн жилүүдэд өрнөв. Гэвч тэрхүү
шинэчилсэн хөтөлбөрөөр сургалт сайжирсан эсэх нь асуулт хэвээрээ байна. Хэрвээ дээд
боловсролын хөтөлбөрийн талаар сайн ойлголттой байсан бол, ийм бага хугацаанд багш

нараас сайн хөтөлбөр боловсруулахыг шаардах боломжгүй гэдгийг мэдэх байсан биз.
Тэгэхээр энэ нь дээд боловсролын хөтөлбөрийн талаарх нэгдсэн ойлголт бидний дунд
дулимаг байгааг нэг талаар гэрчилнэ. Дээд боловсролын хөтөлбөрөө хэрхэн ойлгож
байгаагаас хамаарч, бид хөтөлбөрөө үр дүнтэй боловсруулж шинэчилнэ. Энэ ойлголтыг
тодруулах судалгаа байгаа эсэхийг үзвэл, сургалтын хөтөлбөрийн талаар хийсэн судалгаа
ихэвчлэн ерөнхий боловсролын стандарт цөм хөтөлбөр лүү чиглэж, дээд боловсролын
сургалтын хөтөлбөрийг тухайлан судалсан судалгаа ховор байна. Дээд боловсролын
сургалтын хөтөлбөр нь зөвхөн оюутныг мэргэжлийн мэдлэг чадвартай болгоход хөтлөх бус,
шинэ мэдлэгийг бүтээх оюун ухааныг илүү бүтээлч өндөр түвшинд ажиллахад нь хөтлөх
илүү нарийн, гүнзгий түвшний сургалтын хөтөлбөр учраас ерөнхий боловсролын
стандартчилсан цөм хөтөлбөрөөс ялгаатай болох нь илэрхий. Тийм ч учраас дээд
боловсролын хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын хөтөлбөрөөс тусад нь авч үзэх нь зүйн
хэрэг бөгөөд энэ ойлголтыг тодруулснаар хөтөлбөрийн шинэчлэлийг зөв чигт хандуулах нэн
шаардлагатай байгааг үндэслэн энэхүү судалгааны өгүүллийг бичлээ.

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр гэж юу вэ?
Юуны өмнө нэр томъёоны хувьд тодруулах нэг зүйл байгаа нь program болон curriculum
гэсэн хоёр нэр томъёо манайд хоёуланд нь хөтөлбөр гэсэн үгтэй хамт байдаг учраас
андуурагдах тохиолдол байдаг. Program нь боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөр буюу
боловсролын хөтөлбөр буюу бакалаврын, магистрын, докторын гэхчлэн аль түвшний
хөтөлбөр вэ гэдгийг харуулна, харин curriculum нь тухайн боловсролын хөтөлбөрт заасан
сургалтыг хэрхэн төлөвлөж, хүргэж, үнэлэхийг харуулсан сургалтын хөтөлбөр юм. Энэ
өгүүлэлд бид тэрхүү сургалтыг хэрхэн хөтлөн явуулахыг харуулах сургалтын хөтөлбөрийг
авч үзнэ. Мөн сургалтын хөтөлбөрт багтсан нэгж хичээлүүдийн хөтөлбөрийг course syllabus
мөн авч үзнэ.
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр нь судалбал зохих хичээлүүдийг багтаасан энгийн
нэг төлөвлөгөө хуваарь мөн үү? Энэ ухагдахууныг тодруулахын тулд эхлээд тухайн үг маань
ямар утгыг илэрхийлж байгааг латин үндсээс нь авч үзье. Сurriculum гэсэн үгийн үндэс нь
run course (Egan, 1978) буюу сургалтыг явуулах гэсэн утга санааг агуулж байгаа нь зөвхөн
сургалтын агуулга гэсэн санааг бус харин сургалтын үйл явцыг чухалчилсан утгыг
илэрхийлж байна. Манай сургалтын хөтөлбөр гэсэн нэр томьёо нь сургалтыг хөтлөн явуулах
үйл явцыг илэрхийлж байгаа нь дээрх үгийн уугуул утгыг бүрэн илэрхийлж байна.
Судлаачид сургалтын хөтөлбөрийг хоёр өөр чиг давамгайлсан байдлаар тайлбарладаг байна:
нэг нь сургалтын хөтөлбөрийг илүүтэй сургалтын бүтээгдэхүүн, гарц талаас нь чухалчилж
үздэг бол нөгөөх нь сургалтын үйл явц талаас нь чухалчлан тайлбарлажээ (Fraser &
Bosanquet, 2005).
Cургалтын хөтөлбөр–бүтээгдэхүүний гарц: Сургалтын хөтөлбөрт сургалтын эцэст оюутны
сурсан байх ёстой мэдлэг, чадварыг буюу гарах үр дүнг урьдчилан нарийн тодорхойлж,
тэрхүү үр дүнд хүрсэн эсэхийг хянахыг чухалчилдаг. Үр дүнд хүрэх үйл ажиллагааг мөн
урьдчилан боловсруулна. Энэ тохиолдолд багш, оюутан аль аль нь тухайн урьдчилан
боловсруулсан хөтөлбөрийг гүйцэтгэгчид буюу идэвхгүй хүлээн авагчид болдог. Үр дүнд
хүрсэн эсэхийг хянах үнэлгээг бодитой байлгахын тулд хөтөлбөрийн гарц буюу оюутны

сургалтаар эзэмших чадвар, мэдлэгийг аль болох хэмжигдэхүйц байдлаар нарийн
тодорхойлохыг эрмэлздэг (Fraser & Bosanquet, 2005).
Сургалтын хөтөлбөр–үйл явц: Сургалтын хөтөлбөрийг үйл явц талаас нь авч үзвэл,
сургалтын хөтөлбөр нь нийгмийн тасралтгүй үйл ажиллагаа юм (Fraser & Bosanquet, 2005).
Үүнд багш, оюутны хооронд өрнөх харилцаан дунд, багш суралцахуйн үйл явцыг ажин
тунгаасны дүнд тохируулж, сайжруулж байдаг хөдөлгөөнтэй үйл ажиллагааг сургалтын
хөтөлбөр гэж үзжээ (Stenhouse, 1975). Энэ тохиолдолд, оюутнууд хөтөлбөрийн гол идэвхтэй
субьект болж, оюутны суралцахуй нь сургалтын хөтөлбөрийн гол цөм, эргэн тунгааж
сайжруулах нь багшлахуйн гол ажиллагаа болдог байна (Fraser & Bosanquet, 2005).
Судлаач Knight (2001) дээд боловсрол нь танин мэдэхүйн өндөр бүтээлч түвшинд
ажиллагаанд оюутнуудыг хөтөлж, хязгааргүйгээр мэдлэгийг бүтээх чигтэй цогц үйл явц
учраас, сургалтаас оюутан яг ийм мэдлэгтэй, чадвартай болно гэдгийг хэмжигдэхүйц
байдлаар урьдчилан тодорхойлох боломжгүй гэж үздэг
бөгөөд хэрвээ үүнийг хэт
хэмжигдэхүйц байдлаар тодорхойлбол хөтөлбөр баригдмал болж, багш оюутны бүтээлч
ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй гэж үзжээ. Тэрээр сургалтын хөтөлбөр нь зөвхөн заах зүйлсийн
агуулга бус, харин суралцахуйн үйл явц, үйл явцад оролцож буй бүх талууд болон сургалтын
орчинг хамруулсан уялдаатай цогц ойлголт гэж тодорхойлжээ.
Энэ хоёр суурь ойлголт нэг нь гарах үр дүнг хэт чухалчилсан харин нөгөөх нь сургалтын үйл
явцыг илүүд чухалчилсан бөгөөд аль аль нь давуу болон сул талтай. Эхнийхийг хэт барьвал
хөтөлбөр баригдмал, бүтээлч чанаргүй болох талтай бол хоёрдахийг хэт барьвал хэт задгай
болох талтай. Тиймээс энэ хоёрыг аль алиныг нь тооцсон, ялангуяа ямар чиглэлээр хичээл
зааж байгаагаас шалтгаалан зохист харьцааг тооцож үзсэн сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулах нь чухал байна. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хөтөлбөр мэргэжлийн, хэрэглээний тал
руу юу, эсвэл суурь шинжлэх ухаан тал руу юу гэдгийг эхэлж тооцох юм. Жишээ нь, нягтлан
бодохын хөтөлбөр илүү хэрэглээний буюу мэргэжлийн тал руугаа учраас гарах үр дүн нь
суурь шинжлэх ухааны хөтөлбөрийг бодвол илүү тодорхой, хэмжигдэхүйц байх талтай.
Тиймээс гарах үр дүнг илүүтэй барьсан үр дүнг голчилсон хөтөлбөр зохиож болох юм. Гэтэл
гүн ухаан, математик гэх мэт суурь шинжлэх ухааны мэдлэгийг хэрэглээнээс үл хамааран,
мэдлэгийг хязгааргүй бүтээх чигтэй хөтөлбөрүүд дээр гарах үр дүн нь илүү хийсвэр,
хэмжихэд адармаатай байх учраас гарах үр дүнг ойролцоо байдлаар төлөвлөж, үйл явцад
төвлөрсөн хөтөлбөр зохиож болох юм.
Дээд боловсролын хөтөлбөрөөр олон улсын харьцуулсан судалгаа хийсэн судлаач Blackmore
and Kandiko (2012) нар дээд боловсролын хөтөлбөрийг тодорхойлохдоо үр дүн, үйл явц
хоёрыг аль алиныг нь авч үзсэн байна. Тэд ‘Сургалтаас гарах үр дүн буюу оюутны мэдлэг,
чадвар, хандлага болон багшлах, суралцах арга ажиллагааг тунгааж сайжруулсан сургалтын
үйл явц хоёрын тасралтгүй харилцааны дүнд дээд боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулна’
гэжээ (Blackmore & Kandiko, 2012, х.9). Судлаачид мөн дээд боловсролын хөтөлбөрийг
нийгэм, улс төр, соёлын шийдвэр гаргах үйл явцын дүнд, нийгмийн харилцаан дунд
боловсруулдаг учраас хөтөлбөрийг байнга сорьж, хөгжүүлж, шинэчилж байдаг хөдөлгөөнт
үйл явц гэж онцолсон байна (Blackmore & Kandiko, 2012).

Хөтөлбөр боловсруулах аргууд
Хөтөлбөрийн чанар нь ямар аргаар боловсруулснаас ихээхэн шалтгаалдаг. Энд танилцуулах
нийтлэг хэрэглэгдэж ирсэн зургаан аргыг харьцуулан үзсэнээр, цаашид аль аргаар хөтөлбөрөө
боловсруулах нь зүйтэй болохыг харахад дөхөмтэй юм.
1. Агуулгад суурилсан арга (content-led planning): Энэ аргаар хөтөлбөр боловсруулахдаа
хамгийн түрүүнд зохих хичээлийн сэдвүүдийг эхэлж тодорхойлдог (Knight, 2002). Өөрөөр
хэлбэл, багшлах, суралцах, үнэлэх үйл явцыг төдийлөн анхааралгүйгээр зөвхөн агуулгын
сэдвүүдэд гол анхаарлаа хандуулж хөтөлбөр зохиодог. Бакалаврын хөтөлбөрт багшлах бүх багш
нар тус тусдаа хичээлийн хөтөлбөрөө боловсруулж, багш бүр сэдвүүдээ аль болох бүгдийг
хөтөлбөрт багтаахыг хичээдэг. Ингээд бүх багш нарын агуулгаа чухалчилж тусдаа хийсэн
хичээлүүдийг нэгтгээд сургалтын хөтөлбөр болгоход, агуулгын хувьд хэт ачаалалтай, лекцийн
цаг ихтэй, явцын үнэлгээ, идэвхтэй сургалтын ажиллагаа багатай хөтөлбөр болдог. Ийм
агуулгын ачаалал ихтэй хөтөлбөр нь ихэнх оюутныг өнгөц суралцахад хүргэдэг (Toohey, 1999).
Өөрөөр хэлбэл, ихэнх оюутны хувьд агуулгыг хэрхэн ойлгосныг шалгах эцсийн шалгалтыг
давахын тулд мэдлэгийг гүн бат эзэмшилгүй, өнгөц цээжилж, шалгалт өгөхийн төлөө суралцах
байдал руу түлхдэг. Энэ арга нь багш төвтэй сургалтын уламжлалт арга бөгөөд орчин үеийн
суралцагч төвтэй сургалтад төдийлөн тохиромжгүй юм. Гэтэл ихэнх багш нар одоо ч ийм аргаар
хөтөлбөрөө боловсруулсаар байна.
2. Бүтээлчээр холбох арга (constructive alignment approach): Энэ арга нь үр дүнд суурилсан
боловсролыг түүчээлсэн олон оронд хэрэглэгдэж байна (Biggs, 2002). Оюутны цогц чадамжийг
хөгжүүлэх зорилгоор эхэлж сургалтаас гарах үр дүнг суралцахуйн зорилтот үр дүн болгон
тодорхойлсны дараа багшлах, суралцах, үнэлэх сургалтын үйл явцыг тухайн үр дүнтэй
уялдуулан холбож үр дүн болон үйл явцыг тэгш анхаарч хөтөлбөрийг боловсруулах арга юм
(Biggs, 2002). Мөн тухайн хичээлийг зааж буй багш оюутнуудтай харилцах харилцаан дунд
тухайн сургалтыг чанартай явуулах бүхий л нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс багш өөрөө тунгаан
үзсэний үндсэн дээрээс хөтөлбөрийг засаж сайжруулах үйл явцыг тасралтгүй хийн, хөтөлбөрийг
хөгжүүлдгээрээ давуу талтай.
3. Асуудалд суурилсан арга (problem-based learning): Энэхүү арга нь амьдралд тохиолдох
асуудлуудын бодит жишээн дээр оюутнуудыг ажиллуулж дадлагажуулах замаар мэдлэг, чадвар,
хандлагыг төлөвшүүлдэг (Knight, 2002). Тохирох асуудлын даалгаврууд, бодит жишээ,
суралцахуйн үр дүн зэргийг нарийчлан урьдчилан бэлтгэдэг. Багш зөвлөж, чиглүүлж өгсний
дагуу оюутнууд бодит жишээн дээр туршиж хийнгээ суралцах арга юм. Энэ аргыг ихэвчлэн
анагаах болон мэргэжил давамгайлсан хөтөлбөрүүд дээр өргөн хэрэглэдэг.
4. Салбар дундын нийлэг арга (theme-based interdisciplinary approach): Энэ арга нь
амьдралд тохиолдох бодит асуудалд хандуулж, хөтөлбөрийг зохиодгоороо өмнөх асуудалд
суурилсан аргатай адил боловч асуудлыг нэг бус хэд хэдэн салбар ухааны өнцгөөс авч
үздэгээрээ, мөн илүү өргөн адармаатай асуудлуудыг шийдэх чигтэй буюу илүү өндөр түвшний
хөтөлбөрийг зохиоход хэрэглэдэг (Newell, 1994). Хүн төрөлхтөнд тулгарч буй асуудлуудыг нэг
шинжлэх ухааны үүднээс шийдэх боломжгүй, олон салбар ухааны өнцгөөс судалж шийддэг
болсон тул оюутнуудыг өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, асуудлыг олон талаас авч үзэх, задлан

шинжиж нэгтгэх, тэр дундаас шинэ мэдлэгийг бүтээх чадварыг эзэмшүүлэх сургалтыг
төлөвлөхөд энэ аргыг хэрэглэх болсон байна.
5. CDIO (Conceiving—Designing — Implementing — Operating): Инновацын эрин зуунд
инженерийн боловсролыг шинэчлэх зорилгоор МIT тэргүүтэй их сургуулиуд үр дүнд суурилсан
инженерийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах аргыг санаачилсан ба үүнд олон их
сургуулиуд нэгдээд байна. Аливаа зүйлийн инженерчлэлийг гүйцэтгэхэд шаардагдах ‘Бодож
сэтгэх—Зохион бүтээх— Туршин хэрэгжүүлэх —Ажиллуулан ашиглах’ гэсэн зарчмуудад
үндэслэн инженер хүний эзэмшсэн байх ёстой цогц чадамж болох мэдлэг, чадвар, хандлагыг
бодит амьдралын асуудлыг шийдэх дадлагууд дээр эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг цогц байдлаар авч
үзсэн тодорхой стандартууд бүхий арга юм (Crawley et al., 2007).
6. Үйл явцын арга (process approach): Энэ аргын гол зарчим нь үйл явц сайн бол үр дүн сайн
гэж үздэг учраас суралцахуйн үр дүнг эхэлж заавал нарийвчлан тодорхойлохоос илүүтэй
сургалтын сэдвүүдийг хэрхэн заахад буюу сургалтын үйл явцыг чухалчилдаг (Knight, 2002). Энэ
арга нь багш тухайн хичээлийг заах явцдаа бүтээлчээр баяжуулж, засан сайжруулж, оюутан
суралцахуйн ямар үйлдлүүд хийж байна гэдэгт гол анхаарлаа хандуулан, сургалтыг бүрэн
удирдан зохион байгуулдаг. Мөн суралцахуйн үйл явцыг оюутны өөр өөр нөхцөл байдалтай
уялдуулан уян хатнаар тохируулж ажилладаг бөгөөд багшаас заах аргын өндөр чадвар шаарддаг
арга юм.
Аль аргаар хөтөлбөрөө боловсруулах нь багш нарын сургалтын хөтөлбөрийн тухай ойлголт
болон ямар ухааны хичээлийг зааж байгаагаас шалтгаалж, өөр өөр аргаар хөтөлбөрөө
боловсруулдаг. Мөн хэд хэдэн аргыг тохирох хичээлүүд дээр хэрэглэж, холимог аргаар ч
хөтөлбөрөө боловсруулж болно (Toohey, 1999). Хөтөлбөрөө боловсруулж байх үедээ багш нар
хамтдаа аль аль аргыг илүүтэй ашиглах талаар зөвлөлдөх нь чухал юм.
Одоо хөтөлбөрийн талаарх онолын үндсэн дээр суурилан, хөтөлбөрийг бодит амьдрал дээр
хэрхэн боловруулах талаар авч үзье. Lattuca, Stark (2009) нарын санал болгосон Зураг 1-т
үзүүлсэн хөтөлбөр боловсруулалтын загвар нь хөтөлбөр боловсруулалтын үйл явцыг бүхэлд нь
багтаасан учраас сонгож орууллаа. Мөн сургалтын хөтөлбөрийн төлөвлөлт, үйл явц, үнэлгээ,
сайжруулалтын бүтэн циклийг илүү тодорхой харуулах зорилгоор энэ загварыг нэмэн
дэлгэрүүлсэн. Мөн энэхүү нэмэн дэлгэрүүлсэн хувилбарт сургалтын хөтөлбөрийн зорилгын доор
төгсөгчийн жишиг загварыг тодорхойлох, үүнээс үүдэн суралцахуйн зорилтот үр дүнг
тодорхойлохыг нэмж оруулсан болно. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд бэлтгэж буй
сургуулиудад ингэж тодруулж өгөх нь тустай гэж үзлээ. Хөтөлбөр боловсруулалтыг зөвхөн
төлөвлөлтөөр хязгаарлах бус, үйл явц, үнэлгээ, сайжруулалтыг хөтөлбөр боловсруулалтын
үндсэн хэсэгт оруулснаараа энэ загвар давуу талтай. Энэхүү загварын бас нэг давуу тал нь
тухайн хөтөлбөр хэрэгжих нийгэм соёлын орчныг тооцож үзэхийг харуулсан байна. Манайд
гадны хөтөлбөрийг шууд хуулбарлан хэрэгжүүлэх тохиолдлууд байдаг бөгөөд хөтөлбөрийг багш
нар өөрсдөө боловсруулаагүй учраас хэрэгжүүлэх явцад хүний нөөцийн, соёлын, сургалтын
орчны, сургалтын технологийн олон бэрхшээлүүдтэй тулгарч, сургалтын хөтөлбөрийн үр дүн
сул байх талууд ажиглагддаг. Хөтөлбөрийг өөрийн нийгэм соёлын орчны хэрэгцээ шаардлага,
онцлогт нийцүүлж өөрсдөө эс бүрэлдэхүүн бүрийг нь мэдэрч боловсруулах нь сургалт
амжилттай хэрэгжихэд чухал юм. Мэдээж олон улсын жишиг, сайн туршлагыг тусгах нь тустай

хэдий ч хамгийн гол нь өөрийн нийгэм, соёлын нөхцөл байдлыг тооцолгүй өнгөц хуулах нь
сургалтыг чанаргүй болгох шалтгаан болсоор байна.

Зураг 1: Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах цогц загварын нэмэн дэлгэрүүлсэн хувилбар
Эх сурвалж: (Lattuca & Stark, 2009, х.6) Complete model: Academic plans in sociocultural
context. Lattuca, Stark-ийн загварыг нэмэн дэлгэрүүлэв.

Хөтөлбөр боловсруулах үйл явц
Төлөвлөх үе шат: Дээрх загварт үзүүлснээр сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын
хамгийн эхний ажил нь хөтөлбөрийн зорилгыг болон төгсөгчийн жишиг загварыг
тодорхойлох бөгөөд үүнийг тодорхойлохын тулд гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийг эхэлж
тооцож үзнэ. Гадаад хүчин зүйлд тухайн мэргэжлээр төгсөгчдөөс хөдөлмөрийн зах зээл ямар
мэдлэг, чадвар, хандлагыг шаардаж байгааг болон ажлын байрны олдоц, төгсөгчдийн ажил
эрхлэлт зэргийг ажил олгогчдоос болон төгсөгчдийн судалгаагаар тодруулдаг. Засгийн
газраас тавьж буй боловсролын бодлого, тэргүүлэх чиглэл зэргийг авч үзэх нь мөн чухал.
Цаашлаад тухайн мэргэжлийн чиглэлд магадлан итгэмжлэлийн байгууллагуудаас болон
мэргэжлийн холбоодоос тавьж буй шаардлагыг авч үзнэ. Гадаад хүчин зүйлд олон улсын
жишиг шаардлагуудыг ч мөн тооцож үзэж болно. Дотоод хүчин зүйлд сургууль болон
тэнхмийн хүчин зүйлийг авч үзнэ. Тухайн их сургуулийн эрхэм зорилго, нөөц бололцоо,
засаглалын хэлбэрийг авч үзэхийн зэрэгцээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тэнхмийн чадавхи,
хүний болон санхүүгийн нөөц, элсэгчдийн ерөнхий байдлыг тооцож үзсэнээр илүү бодитой
зорилгыг хөтөлбөртөө тусгадаг. Төгсөгчийн жишиг загвар нь тухайн мэргэжлээр төгссөн
оюутан ямар мэдлэг, чадвар, хандлага нэгтгэсэн цогц чадамжтай (Bollaert, 2014) байвал
зохилтойг ерөнхийд нь тодорхойлсон загвар байна. Энэхүү зорилго, жишиг загварт үндэслэн

суралцахуйн зорилтот үр дүнг (intended learning outcome) буюу тухайн хөтөлбөрөөр
суралцаад төгссөний дараа оюутан ямар мэдлэг, чадвар, хандлагатай болохыг зорьж байгааг
үйл үгээр илэрхийлж бичдэг. Суралцахуйн үр дүнг үйл үгжүүлэн бичих нь дараа нь тухайн
зорилтот үр дүнд уялдсан оюутны дасгал ажил болон үнэлгээ шалгалтын хэлбэрийг сонгоход
чухал төдийгүй, тухайн зорилтууд нь Блүүмийн таксономийн (Bloom & Krathwohl, 1956) аль
түвшинд байгааг дүгнэхэд чухал ач холбогдолтой. Блүүмийн таксаномид (Bloom taxanomy)
танин мэдэхүйн үйлдэл хийх, сэтгэх чадварыг эзэмших дэс дараа, эрэмбийг дараах байдлаар
Зураг 2-д үзүүлсэн байна.

Зураг 2: Блүүмийн таксономи
Эх сурвалж: Bloom & Krathwohl (1956), Anderson & Krathwohl (2001) санааг буулгасан.
Блүүмийн таксаномид танин мэдэхүйн үйлдлүүдийн ерөнхий шат дараалал бүрт хамаарах
үйл үгүүдийг оноож өгсөн байдаг учраас тэрхүү үйл үгсийг багш нар суралцахуйн зорилтот
үр дүнгээ тодорхойлохдоо ашигладаг. Блүүмийн таксономи дээр үзүүлснээр боловсролын
бага түвшинд, мэдээллийг уншиж ойлгох, бичих, орчуулах, өөрийн үгээр тайлбарлах
чадварыг эзэмшүүлж, дараагийн түвшинд уг мэдээллийг үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэх,
онолыг практик дээр хэрхэн буухыг ойлгох, жиших, харьцуулах, тусгаж авах үйлдлийг хийх
бөгөөд цаашлаад гүн шинжиж, анализ хийх, тунгаах, логик гаргалгаа, учир зүй, уялдаа
холбоог нь тодорхойлох чадварыг эзэмшинэ. Харин боловсролын ахисан дээд түвшинд
суралцаж буй хүн олон талын мэдлэг мэдээллүүдийг ашиглан нэгтгэн дүгнэж, шинээр санаа
бүтээх, түүнийгээ батлах, оюун ухааны бүтээлээ хүртээл болгох чиглэлээр бүтээлч түвшинд
оюунаа ажиллуулна. Мөн цаашлаад олон үзэл онолуудыг жишин харьцуулах, санаагаа
баяжуулах, батлах, шийдвэр гаргах түвшинд сэтгэнэ. Тэгвэл ажил олгогч нарт мэдээж энэхүү
системчлэлд үзүүлсэнчлэн дээд талын 4 түвшинд сэтгэх чадвартай хүмүүс хэрэгтэй. Гэтэл
суралцахуйн зорилтот үр дүнгээ хэрхэн тодорхойлсныг авч үзэхэд ихэнх нь мэдэх, ойлгох
гэсэн зорилгууд байвал энэ нь бидний зорьж буй мэдлэгийг хэрэглээ болгож, бүтээж чадах
хүнийг боловсруулахгүй гэсэн үг юм. Тиймээс суралцахуйн зорилтот үр дүнгээ

тодорхойлохдоо оюутан энэхүү хөтөлбөрөөр, хичээлээр ямар мэдлэгийг эзэмшсэнээр юуг
чаддаг болохыг тодорхойлох нь сургалтын хөтөлбөр төлөвлөлтийн хамгийн чухал хэсэг юм.
Бакалаврын түвшинд оюутан аливааг шинжин харьцуулах, тусган авах, тунгаан цэнэх
(critical thinking), учир зүйг нь тайлж асуудлыг шийдэх хэмжээний түвшинд оюутныг
ажиллуулах зорилтыг буюу Блүүмийн таксаномийн гурав, дөрөв дүгээр түвшинг зорьж
хөтөлбөрийн зорилтот үр дүнгээ тодорхойлно. Блүүмийн таксономиос гадна суралцахуйн үр
дүнг тодорхойлоход SOLO таксономи (Biggs & Tang, 2011) болон Бодитой суралцахуйн
таксономийг (Taxonomy of Significant Learning) (Fink, 2003) мөн хэрэглэдэг.
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах нь зөвхөн сургалтын албаны юмуу цөөн хэдэн багшийн
хийх ажил биш бөгөөд хөтөлбөрийн зорилго, суралцахуйн үр дүнг гадаад болон дотоод
хүчин зүйлийг үндэслэж тодорхойлоход тухайн хөтөлбөрт заах бүх багш нар хамтран
оролцож, хөтөлбөрийн том зургаа эхэлж харж байж дараа нь өөрийн хичээлийн хөтөлбөрийг
том сургалтын хөтөлбөртэйгээ уялдуулан боловсруулна. Зарим багш нар зөвхөн өөрийнхөө
заах хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулаад тухайн хичээл нь боловсролын зэргийн
хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ямар хувь нэмэр оруулж байгаад төдийлөн
анхаардаггүй нь сургалтын хөтөлбөрийг хэт салангид, уялдаа холбоогүй болгох үндэс болдог
талтай.
Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, суралцахуйн зорилтот үр дүнг тодорхойлсны дараа тухайн
зорилтот үр дүнтэй уялдсан агуулгыг сонгоно. Энэ агуулгын дагуу орох хичээлүүд болон
хичээл тус бүрээс хүлээх үр дүнг тодорхойлно. Хичээл тус бүр том хөтөлбөртөө хувь нэмэр
оруулах агуулгыг сонгоно. Өмнө нь хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа агуулгаа эхлээд
жагсаадаг байсан бол одоо зөвхөн зорилтот үр дүндээ хамаарах агуулгыг их багыг нь
тааруулан сонгож оруулдаг болсон байна. Ингэснээр агуулгын хэт ачааллыг багасгаж,
ачааллыг боловсролын түвшингүүдэд тэнцвэртэй хуваарилахад дөхөмтэй болсон.
Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд орж буй цөөн хөтөлбөрийг эс тооцвол манайд хэрэгжиж
байгаа хөтөлбөрүүд бакалаврын түвшиндөө мэргэжилтэн бэлтгэх нэрийдлээр агуулгын
ихэнхийг багтаахыг зорин сургалтын хөтөлбөр зохиож байгаа нь багш нар агуулгад
суурилсан аргаар хөтөлбөрөө боловсруулж байгаа мөн сургалтын хөтөлбөрийн том зургаа
харалгүйгээр тус тусдаа салангид байдлаар зөвхөн өөрийн хичээлийн хөтөлбөрийг
боловсруулж байгаатай холбоотой юм. Цаашлаад агуулгын ачаалал хэт их байх нь лекцийг
их оруулж, харин оюутныг идэвхтэй ажиллуулах, мэдлэгийг хэрэглэх дадлагыг бага
оруулахаас өөр аргагүй байдалд оруулдаг. Судлаач Marton, Saljo (1976), Тoohey (1999) нар
ийм ачаалал ихтэй, идэвхтэй сургалтын дадлага багатай хөтөлбөр оюутныг гүн бат
суралцахуй руу бус харин өнгөц суралцах арга барил руу түлхдэг болохыг онцолжээ. Мөн
бакалаварт агуулгыг хэт ихээр оруулснаар, ахисан түвшинд үзэх агуулга багасч, агуулгыг
давтан үзэх байдалтай байгаа нь үүнтэй мөн холбоотой юм.
Агуулгыг цохсоны дараа хичээлүүдийн дэс дарааллыг бусад хичээлүүдтэйгээ уялдуулан
тогтооно. Үүний дараа хичээл тус бүр өөрийн дотоод сэдвүүдийн дараалал, багшлах
суралцахуйн арга ажиллагаа болон үнэлгээ дүгнэлтийн хэлбэрүүдээ боловсруулна. Ингэж
боловсруулахдаа лекц, семинар орох багш нарын оролцоо, суралцагчдын ерөнхий
чадамжийг мөн тооцон үзэж хичээлийн хөтөлбөрөө боловсруулна. Хичээлийн хөтөлбөрийг
боловсруулахдаа эхлээд том хөтөлбөрөөс өгсөн зорилтот үр дүнтэй уялдах мэдлэгийн

агуулга, үүнтэй уялдах идэвхтэй сургалтын арга ажиллагаа, болон зорилтот үр дүнд хүрсэн
эсэхийг үнэлэх үнэлгээний тохирох аргыг сонгож ‘Бүтээлчээр холбох аргаар’ (Biggs & Tang,
2011) хичээлийн хөтөлбөрөө боловсруулах нь үр дүн, үйл явц, үнэлгээ гурвыг хооронд нь
уялдуулсан сайн сургалтын хөтөлбөр болгож хөгжүүлэхэд тустай. Зураг 3-т бүтээлчээр
холбох аргыг дүрслэн үзүүлжээ.

Зураг 3: Бүтээлчээр холбох арга
Эх сурвалж: Biggs (2002)-ийн санааг буулгасан.
Бүтээлчээр холбох аргыг илүү нарийн тайлбарлахын тулд Англи хэлний хичээлийн
хөтөлбөрийг боловсруулах жишээг авч үзье. Англи хэлний хичээлийг боловсруулж буй багш
суралцахуйн зорилгоо дараах байдлаар тодорхойлжээ:
Сургалтын эцэст оюутан Англиар чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлж, олон улсын түвшинд
амаар болон бичгээр харилцах чадвартай болсон байна.
Харин энэхүү зорилтот үр дүн сургалтын явц болон үнэлгээтэйгээ хэрхэн уялдсан болохыг
харвал, сургалтын үйл явцад багш сурах бичгээс ихэвчлэн хэлзүйн дүрмийн нөхөх, бөглөх
дасгал болон текст унших дасгал ажиллуулах байдалтайгаар хичээлийг орсон байна.
Хичээлийн явцад дүрмийн тестээр явцын шалгалтыг авч, хичээлийн эцэст мөн дүрмийн тест
авсан байна. Энэ жишээн дээр багш өөрийн анхлан зорьсон амаар болон бичгээр чөлөөтэй
харилцах чадварыг оюутанд эзэмшүүлэх үр дүнд хүрсэн эсэхийг үнэлэлгүй зөвхөн дүрмийн
мэдлэгийг нь үнэлсэн учраас уг хичээл зорилгоо биелүүлсэн эсэх нь асуудалтай бөгөөд
сургалтын үйл явц ч мөн зорилготой нь нийцэхгүй байгаа нь илэрхий. Энэ тохиолдолд
сургалтын зорилго, үйл явц, үнэлгээ гурав уялдаагүй байна. Харин багш суралцахуйн
зорилгодоо заасан үйл үг болох амаар болон бичгээр харилцах гэсэн үйл ажиллагааг
сургалтын үйл явц болон үнэлгээний аль алинд нь оруулсан дасгал ажлууд, үнэлгээний
хэлбэрүүдийг багтаасан бол энэ хичээлийн хөтөлбөр илүү зорилт үр дүндээ хүрсэн хөтөлбөр
болох байсан. Үүнээс үзэхэд тухайн хичээлд зорилтот үр дүн юу байгаагаас шалтгаалан орох
дасгалууд, үнэлгээний хэлбэрүүд олон янзаар тавигдах нь тодорхой юм. Гэтэл амьдрал дээр
манай сургалтын үнэлгээ ихэвчлэн тестийн аргыг өргөн хэрэглэж байгаа нь мэдлэгийг мөн л
хэрэглээ талаас нь үнэлэх бус зөвхөн мэдэх, ойлгох түвшинд үнэлж байгаа хэрэг юм.

Хичээлийн хөтөлбөрийг хэрхэн бүтээлчээр холбох аргаар төлөвлөсөн олон улсын туршлагын
жишээг доорх Хүснэгт 1-д үзүүллээ.

Хүснэгт 1: Бүтээлчээр холбох аргаар боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөрийн жишээ
Хөтөлбөр:
Хичээлийн нэр:
Түвшин:

Үйлдвэрлэлийн инженер хөтөлбөр
Инженерийн үндэс ба дизайн хичээл
1-р дамжаа 200 оюутан

СУРАЛЦАХУЙН ЗОРИЛТОТ ҮР ДҮН
Зорилтот үр дүн 1: Механик, кинетикийн зарчмуудыг чөлөөт вибрацын системд хэрэглэх
Зорилтот үр дүн 2: Үрэлт, элэгдлийн суурь онол болон тэдгээрийг инженерийн ухаанд хэрхэн
хэрэглэх талаар тайлбарлан үзүүлэх
Зорилтот үр дүн 3: Шингэний механик болон дулаан дамжуулалтын суурь онолыг дүрслэн
үзүүлэх
Зорилтот үр дүн 4: Инженерийн суурь механикийн зарчмуудыг хэрэглэн, энгийн инженерийн
шийдэл зохион бүтээх, үр дүнг үнэлэх
Зорилтот үр дүн 5: Бага хэмжээний инженерийн төсөл дээр багийн гишүүн болж идэвхтэй
ажиллах чадваруудыг тус тус эзэмшинэ
БАГШЛАХ, СУРАЛЦАХУЙН АРГА АЖИЛЛАГАА
Арга ажиллагаа 1: Олон оюутантай лекц
Оюутны оролцоо бүхий лекцийн хэлбэрээр явагдана. Багш нараас зөвлөгөө авах ганцаарчилсан
цагуудыг тусгайлан гаргаж, суралцахуйн арга ажиллагаанд нь тусална.
Голлох зорилтот үр дүн: 1, 2 нэмэлт зорилтот үр дүн: 3
Арга ажиллагаа 2: Лаборатори
Үрэлт, шингэний механик, дулаан дамжуулалтын талаарх үзсэн мэдлэгийг хэрэглэх
лабраторийн дасгал ажлууд хийнэ.
Голлох зорилтот үр дүн: 1, 3
Арга ажиллагаа 3: Оюутан төвтэй арга ажиллагаа
‘Механик’ болон ‘Инженерийн үндэс ба дизайн’ хичээлүүдээр үзсэн мэдлэг чадварыг ашиглан
энгийн механизм зохион бүтээх төсөл дээр ажиллана. Оюутнууд багаар ажиллан, схемен
дизайн зохиож, кинематик, кинетикийн дүн шинжилгээ хийж, ачаалалтын дүн шинжилгээ
хийж, харимхай болон динамик ачаалалтад орсон хэсгүүдийн байдлыг судалж, тохирох
дизайны шийдлийг олно.
Голлох зорилтот үр дүн: 4, 5
ҮНЭЛГЭЭ




Үнэлгээ 3 хэлбэрээр явагдана:
эцсийн шалгалт
лабораторийн тайлан
багийн төсөлт ажил.
Шалгалт, лабораторийн тайланг тоон аргаар үнэлнэ. Төсөлт ажлыг шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж,
чанарын үнэлгээ өгнө. Үнэлгээний хувь жинг дараах байдлаар тодорхойлов.

Үнэлгээний
хэлбэр

Шалгалт

Лабораторийн
тайлан

Үр дүн 1

25

Үр дүн 2
Үр дүн 3

25

Үр дүн 4

-

-

36

Үр дүн 5

-

-

4

10

Оюутан
төвтэй
Үнэлгээ
(төсөл)
-

Нийт
(%)

30

30

36
Нийт (%)

50

10

40

4
100

Оюутан төвтэй үнэлгээг (төсөл) дараах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ.
Багийн үнэлгээ
a. Загвар (40%): тодорхой өгөгдлөөр зохион бүтээсэн машины дизайн, ажиллагаа, найдвартай
байдал, ур хийцээр нь үнэлнэ.
b. Програм хангамж (20%): өгөгдсөн даалгаврыг гүйцэтгэхэд уг машины параметрийг хянах
компютерийн энгийн программыг хэрхэн зохиосныг нь үнэлнэ.
c. Тайлан (40%): Компютераар бичсэн тайлан дараах хэсгүүдийг багтаасан байна.
 Өөр өөрөөр дизайныг авч хэлэлцсэн байдал
 Эцсийн дизайн дээр хийсэн тооцоолол
 Гол бүтцийг үзүүлсэн нарийн зураг
 Шалгах баримт мэдээ, график
 Онол, практикийг хослуулсан байдал
 Программын алгоритм, тайлбар, мөн боломжтой бол жагсаалт
 Төслийг тайлбарлаж, дэмжих бусад мэдээлэл
Бие биенээ үнэлэх
Бусдын хийсэн зүйлд мэргэжлийн үнэлэлт, дүгнэлт өгөх нь инженер хүнд байх ёстой чухал
чадвар учраас оюутнууд төслийн эцсээр багийнхаа бусад гишүүдийг бодитоор үнэлэх
даалгавар авна. Энэ нь багийн гишүүдийн тус бүрийн өөр, өөр үүрэг даалгавраа хэрхэн
биелүүлсэн, хэр сайн багийн гишүүн болж ажилласан талаарх үнэлгээ байна. Дүнг төслийн
нийт үнэлгээнд оруулан тооцно.

Эх сурвалж: Constructive alignment as implemented: some examples - Engineering (Biggs &
Tang, 2011, х.331-334)
Энэхүү жишээг нарийвчлан ажиглабал, суралцахуйн зорилтот үр дүн бүрийг үнэлэх аргууд,
мөн үр дүн бүрт хүрэх сургалтын арга ажиллагааг оноож тависныг харж болно. Мөн хамгийн
гол нь зорилтот үр дүнгээс хамаараад үнэлгээний аргууд нь олон янз, үнэлэх үзүүлэлтүүд нь
олон янз байгааг мөн харж болно.
Ийнхүү тухайн боловсролын хөтөлбөрт заах багш нар тус бүрдээ хичээлийн хөтөлбөрүүдээ
бүтээлчээр холбож боловсруулсны дараагаар ахин хамтдаа сууж хичээл бүрийн
боловсруулалтыг хянаж, үнэлгээний хэлбэрүүд, бие даах ажлууд, болон заах аргуудаа

харьцуулж, мөн оюутны цагийн ачааллыг тооцож дахин сайжруулах ажлыг хийнэ. Үүний
дараа сургалтын хөтөлбөрийн эцэст суралцахуйн зорилтот үр дүнд хүрсэн эсэхийг үнэлэх
эцсийн үнэлгээний хэлбэрийг хөтөлбөрийн түвшинд нийтээр хэлэлцэж тогтоно. Мөн хичээл
бүрийн чанарын үнэлгээг хэрхэн авах, эцэст нь хөтөлбөрийн үнэлгээг дүгнэх төлөвлөгөөгөө
боловсруулж батална. Хөтөлбөр тэнхим дээр батлагдсаны дараа хөтөлбөрийн хороогоор
оруулж бүрэн баталгаажуулна.
Хэрэгжилтийн үе шат: Төлөвлөх үйл явцын дараа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үе шатанд
багш нар боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөрийнхөө дагуу сургалтыг удирдан явуулна. Багш
нар сургалтыг хүргэхдээ оюутнуудын хэрхэн хүлээж авч буй байдлыг ажиглаж, үнэлгээний
үр дүнг тунгаан үзэж суралцахуйн арга ажиллагаандаа болон агуулгаа тохируулан
сайжруулж хичээлийн хөтөлбөрөө уламбүр засаж сайжруулах дүгнэлтийг хийж явдаг.
Энэхүү сургалтын үйл явцыг оюутан төвтэй, идэвхтэй сургалтын аргаар заах, мөн
суралцахуйг дэмжих явцын үнэлгээг, хариу дүгнэлтийг оюутанд өгч байх нь хөтөлбөрийн
чанарт нөлөөлөх хамгийн чухал хүчин зүйлүүд юм.
Үнэлгээ дүгнэлтийн үе шат: Хэрэгжилтийн үе шатны дараа сургалтын хөтөлбөрийн
үнэлгээ, дүгнэлтийн үе шат эхэлнэ. Хөтөлбөрийн үнэлгээ дүгнэлтийг хийхдээ дараах дөрвөн
талын үнэлгээг тооцож үздэг (Lattuca & Stark, 2009). Үүнд: 1) өөрийн хичээлийн хөтөлбөртөө
өгөх мэргэжлийн үнэлгээ; 2) оюутны сурлагын явцын болон эцсийн дүн; 3) оюутны сэтгэл
ханамжийн судалгааны дүн; 4) хамт ажилладаг багш юмуу хөтөлбөрийн мэргэжилтний
хөндлөнгийн албан бус үнэлгээ.
Сайжруулалтын үе шат: Дээрх үнэлгээг явцын дунд хийж, хичээлийн хөтөлбөрөө
сайжруулах ажлыг багш өөрсдийн санаачилгаараа багшийн түвшинд хийдэг бол, мөн
хичээлүүдийн үр дүнг тэнхмийн түвшинд, боловсролын хөтөлбөрийн үр дүнг тэнхим,
сургуулийн түвшинд үнэлж улмаар сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтын үе шатыг багш,
тэнхим, сургууль оролцон хэрэгжүүлдэг. Тухайн хөтөлбөрийг цаашид улам сайжруулахад
шаардлагатай хүний нөөц, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, багшийн чадварыг сайжруулах
сургалт, элсэгчдийн чанарыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ, санхүүгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх
гэхчлэн олон ажлуудыг хөтөлбөрийн чанарын үнэлгээнээс дүгнэж, сайжруулах ажлыг
төлөвлөж, хэрэгжүүлж, үнэлж дахин сайжруулалт хийх маягаар хөтөлбөрийг байнга
хөгжүүлж байдаг. Сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг ийнхүү дотооддоо байнга дүгнэж, засан
сайжруулах тусам хөтөлбөр чанаржиж, улмаар төгсөгчийн чанар сайжирч байдаг.
Хөтөлбөрийн чанарын дотоод баталгаажуулалтаар хөтөлбөр боловсруулалтын бүрэн
циклийг хангаж, тогтмолжуулан ажиллах нь хөтөлбөрийн хөндлөнгийн магадлан
итгэмжлэлд ороход чанарын үзүүлэлтүүд нь бэлэн байх бэлтгэл ажил болдог.

Дүгнэлт, зөвлөмж
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг судалсан судлаачдын дүгнэлтийг (Biggs & Tang,
2011; Blackmore & Kandiko, 2012; Fink, 2003; Lattuca & Stark, 2009) дүгнэж үзэхэд, дээд
боловсролын хөтөлбөр нь сургалтын агуулга төдий биш суралцахуйн үр дүн буюу оюутны
эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлагыг сургалтын үйл явц болох багшлахуй, суралцахуй,
үнэлэхүйн үйл ажиллагаатай уялдуулан боловсруулсан, сургалтанд нөлөөлөх бүх талууд
болон орчин нөхцлийг тооцож үзсэн, багш оюутны амьд харилцаан дундаас шинэчлэгдэн

хөгжиж байдаг байнгын идэвхтэй хөдөлгөөнд орших, уян хатан сургалтын цогц үйл явц юм
гэж тодорхойлж болохоор байна.
Дээд боловсрол нь мэдлэгийг хязгааргүй, туршиж, баталж байх боловсролын дээд түвшин
учраас, ялангуяа магистр, докторын түвшинд багш оюутан хоёулаа мэдлэг бүтээгчид болж,
оюутны тунгаан цэнэх чадварыг нь хурцлах идэвхтэй сургалтын аргыг хичээлийн явцад
хэрэглэн, оюутан төвтэй бүтээлч сургалтын орчинг бүрдүүлэхийг өнөөдөр дээд боловсрол
биднээс шаардаж байна. Ийм сайн хөтөлбөрийг боловсруулах нь багш нар болон удирдлагын
хөтөлбөрийг ойлгох, боловсруулах чадавхиас шууд хамааралтай.
Гэтэл сургалтын
хөтөлбөрийг тэнхмээрээ хамтран нухацтай авч үзэж, хөтөлбөрийг уялдаатай боловсруулах,
хянах, шинэчлэх, засан сайжруулах сургалтын хамгийн чухал тогтолцоо манайд төдийлөн
сайн төлөвшөөгүй, хөтөлбөрөө нээж үзэлгүй олон жил болсон байдал нилээдгүй байгаад бид
дүн шинжилгээ хийж, цаашид их, дээд сургуулиудын багшлахуй, суралцахуйг дэмжих
төвүүдийг идэвхжүүлэн хөтөлбөр боловсруулалтын цогц сургалтыг багш, удирдлагууддаа
тогтмол явуулах шаардлагатай гэж үзэж байна.
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Зохиогчийн тухай
Боловсрол: Оксфордын их сургуульд Дээд боловсролын шинжлэх ухааны магистр, Sussex-ийн их
сургуульд Олон улсын боловсрол хөгжлийн магистрын зэргийг тус тус хамгаалсан, Хэл иргэншлийн
дээд сургуулийг Монгол судлаач, Англи хэлний багш, орчуулагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй
төгссөн. Kингс Коллеж Лондонгийн боловсролын удирдлагын докторант.
Судалгааны туршлага: Cудалгааны ажлын чиглэл нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн
боловсруулалт, хөтөлбөрийн чанарын дотоод баталгаажуулалт, багшийн хөгжил. Судалгааны болон
сургалтын чадавхи бэхжүүлэлт, дээд боловсролын засаглал удирдлага, судалгааны их сургуулийг
хөгжүүлэх, багшийн хөгжил, заах арга зүйн чиглэлээр бодлогын судалгааны төслүүд хэрэгжүүлж
байсан.

Талархал
Сургалтын хөтөлбөрийн талаарх судалгааг хийхэд минь дэмжин тусалсан удирдагч багш Др. Kathleen
Quinlan болон МУИС-ын Багш хөгжлийн төвийн хамт олонд талархалаа илэрхийлье!

