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Хувь хүн хоорондын
харилцааны
чадварууд
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мэдлэг
Манлайлал
Суралцахуй
Суралцахуйн арга туршлага
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Program Constituencies
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Program Evaluation
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Selected elective
Sidney Accord
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Stakeholders
Study Plan
Summative assessment

Survey
Syllabus
Synthesize
Taxanomy
Teaching
Teaching and Learning Activities
Teamwork
Think, Do, Feel
Topic Learning Outcomes
United Nations Educational,
Scientific
and
Cultural
Organization
Vision
Washington Accord
Wide Area Network
Written Communication

Үр Дүнд Суурилсан Боловсрол(ҮДСБ)
Үр дүнд суурилсан шалгуур
Заах арга зүй
Төлөвлө, Хий, Шалга, Сайжруул
Өмнөх холбоо хичээл
Асуудал шийдвэрлэлт
Үйл явц
Хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхэд
оролцогч
талууд
Хөтөлбөрийн шалгуур
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго,
зорилтууд
Хөтөлбөрийн түвшин тогтоох үнэлгээ
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд
Хөтөлбөрийн Мэргэжлийн Зөвлөл
Дадал, чадварын талбар
Үндэслэл
Рубрик (Хүснэгтэн үнэлгээ)
Түвшин
Заавал сонгон
Сиднейн гэрээ
Чадварууд
Уян хатан чадварууд
Оролцогч талууд
Сургалтын төлөвлөгөө
Явцын үнэлгээ: Оюутны суралцахуйн үр
дүнгийн
түвшинг
тодорхойлох,
сайжруулах
зорилго
бүхий
үнэлгээ(явцын сорилууд, бие даалтын
ажил, төсөл, лабораторийн тайлан гэх
мэт) бөгөөд дүгнэх нийт оноонд ихэнх
хувийг эзэлнэ.
Тандалт
Хичээлийн хөтөлбөр
Нэгтгэн дүгнэх
Таксаноми
Сургах
Сургах, Суралцахуйн Үйл Ажиллагаа
Багаар ажиллах
Сэтгэх, Хийх, Мэдрэх
Сэдвийн суралцахуйн үр дүнгүүд
Нэдсэн Үндэсний Боловсрол, Шинжлэх
Ухаан, Соёлын Байгууллага
Алсын хараа
Вашингтоны гэрээ
WAN сүлжээ
Бичгийн харилцаа
Стандартчилал хэмжил зүйн газар
Сургалтын Хөтөлбөр Хариуцсан Дэд
Зөвлөл
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1. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Curriculum буюу Сургалтын хөтөлбөр гэдэг нь тодорхой түвшний боловсролын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн боловсролын зорилго, зорилт,
суралцахуйн үр дүн, хичээлийн агуулга, сурах, сургах арга зүй, үнэлгээний арга
зүй, орчин, хэрэглэгдэхүүн, тэдгээрийн хоорондын нарийн уялдаа холбоог
тодорхойлсон нэгдмэл баримт бичиг юм.
Өмнө бид сургалтын хөтөлбөр гэдэг ойлголтыг олон улсын жишгээр оновчтой
тодорхойлж чадахгүй,сургалтын төлөвлөгөөтэй андуурч агуулгыг нь хэт
багасган хичээлийн нэр,код,багц цаг,заагдах улирал зэргийг багтаасан 2-3 нүүр
баримт бичиг мэт үзэх эсвэл боловсролын хөтөлбөртэй андуурч агуулгыг нь хэт
ихэсгэн шаардлагагүй олон зүйлсийг нэмж авч үзэх гэх мэт алдааг гаргадаг
байсан.Иймээс Үр Дүнд Суурилсан Боловсрол(ҮДСБ)-ын тогтолцоонд
сургалтын хөтөлбөр гэдгийг олон улсын жишгээр хэрхэн тодорхойлсныг мэдэх
хэрэгтэй бөгөөд эндээс л сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажил эхэлнэ.
Орчин үеийн дээд боловсролын чиг хандлагын дагуу сургалтын хөтөлбөр нь
дараах шинж чанаруудыг хангасан байх ёстой. Үүнд:
 Суралцахуйн үр дүнгийн болон хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагыг
хангасан байх
 Онол практикийг хослуулсан байх
 Суралцагчийн мэргэжлийн болон хувь хүний чадваруудыг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн байх
 Сургалтын арга зүй, суралцахуйн үр дүн, сургалтын үнэлгээний
хэлбэрүүдийг бүрэн багтаасан байх
 Хөтөлбөрт оролцогч талуудын санал зөвлөмжийг тусган байнга
сайжруулдаг байх,
 Хичээл хоорондын уялдаа залгамж холбоог хангасан байх гэх мэт.
Олон улсад мөрдөж байгаа нийтлэг жишигээр сургалтын хөтөлбөр нь зураг 1.1д үзүүлсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй ба эдгээрийн товчхон тайлбарлая.
Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд:Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилт
гэдэг нь тухайн хөтөлбөрөөр суралцаж төгсөгчид суралцаж байх үедээ олж
авсан мэдлэг, чадвартаа тулгуурлан мэргэжлээрээ 4-5 жил ажилласны дараа
хэрхэн хөгжиж ямар түвшинд хүрсэн байх ёстойг илэрхийлнэ. Хөтөлбөрийн
зорилго,зорилтуудыг
боловсруулахдаа
их
сургуулийн
стратеги
төлөвлөгөө,эрхэм зорилго,ажил олгогчдын судалгаан дээр үндэслэн томьёолно.
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд:Тухайн хөтөлбөрөөр суралцагч оюутан
сургууль төгсөх үедээ эзэмшсэн байх мэдлэг, чадвар, хандлагын жагсаалт,
түүний түвшинг хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд гэнэ. Нэг ёсондоо оюутан
төгсөх үедээ юу юу мэддэг, юу юуг хийж чаддаг, аливаад хэрхэн ханддаг болсон
байхыг илэрхийлэх үр дүн гэж хэлж болно.

Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

8

CDIO арга зүйн зөвлөмж

Сургалтын хөтөлбөрийн
зорилго, зорилтууд

Сургалтын хөтөлбөр

Суралцахуйн үр дүнгүүд

Сургалтын төлөвлөгөө
Сургалтын төлөвлөгөөний
хичээл, суралцахуйн үр дүнгүүд
хоорондох матриц
Хичээлийн хөтөлбөр
Сурган заах арга зүй,
Хүргэх хэлбэрүүд
Сургалтын хөтөлбөрийн
үнэлгээ, сайжруулалт

Зураг 1.1. Сургалтын хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүнхэсгүүд

Сургалтын төлөвлөгөө:Сургалтын төлөвлөгөө гэдэг нь судлах хичээлийн нэр,
код, ангилал, улирал, кредит, зохион байгуулалт (хичээлийн хэлбэр, залгамж
холбоо, цагийн задаргаа, сонгох боломж)-ыг тодорхойлсон хэсэг юм.
Сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлүүд хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнтэй
холбоотой тодорхойлогдохоос гаднатэдгээрийн кредит цагийн хуваарилалтыг
дотоод гадаадын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын шалгуур, шаардлага,
боловсролын асуудал хариуцсан яамнаас тогтоосон дүрэм, журамтай
уялдуулан тогтоодог. Жишээлбэл:Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн ABET
байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдэх гэж буй инженерийн чиглэлийн
сургалтын хөтөлбөрийн хувьд математик,суурь шинжлэх ухааны чиглэлийн
хичээлүүд нийт хичээлийн кредит цагийн 25 хувиас доошгүйг эзэлж байх
шаардлагатай гэж заасан байдаг. Монгол улсын аль ч их, дээд
сургуульдМонголын түүх, Хүний хөгжил гэх мэт хичээлүүдийг заавал судлах
шаардлагатай гэж заасан байх жишээтэй.
Хичээл ба суралцахуйн үр дүнгүүдийн хоорондын хамаарал: Хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүд буюу хөтөлбөрөөр суралцаж төгсөх оюутны эзэмших
мэдлэг,чадвар, хандлагыг сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа ямар ямар хичээлийг
судалснаар оюутанд эзэмших боломжтойг харуулсан хичээл ба суралцахуйн үр
дүнгүүдийн хоорондох хамаарлыг илэрхийлэх матрицыгхэлнэ. ҮДСБ-ын
тогтолцоог жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлье гэвэл сургалтын төлөвлөгөөнөөс
гадна сургалтын төлөвлөгөөний хичээлүүд ба суралцахуйн үр дүнгүүдийн
хоорондын хамаарлыг илэрхийлсэн матрицыг маш сайн боловсруулах
шаардлагатай байдаг.Хэдийгээр суралцахуйн үр дүнгүүдээ сайн тодорхойлсон
ч энэ матриц боловсруулагдаагүй бол суралцахуйн үр дүнгүүд нь нэр төдий
лоозон болж хувирна гэсэн үг юм.
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Тиймээс олон улсын жишгээр сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн
бүрийг сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа ямар хичээлүүдээр оюутан эзэмшихийг
хичээл тус бүрээр нь тодорхойлсон дээрх матрицыг заавал хийдэг.
Хичээлийн хөтөлбөр: Хичээлийн тухай ерөнхий мэдээллээс гадна хичээлийн
сургалтын зорилго, үр дүнгүүд, ерөнхий агуулга, сургах, суралцах үйл
ажиллагааны хэлбэр, үнэлэх арга зүй зэрэг мэдээллүүдийг багтаасан баримт
бичгийг хичээлийн хөтөлбөр гэж нэрлэдэг.
Хичээлийн хөтөлбөр нь сургалтын хөтөлбөрийн хамгийн чухал бүрэлдэхүүн
хэсэг
бөгөөд
сургалтын
хөтөлбөрөөр
заагдах
хичээлүүдийг
зөв
төлөвлөх,цаашлаад хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг оюутанд сайн
эзэмшүүлэх гол үндэс болно. Уламжлалт сургалтын хөтөлбөр талаас нь харвал
хичээлийн хөтөлбөр гэдэг ойлголтын цаана зөвхөн тухайн хичээлээр заагдах
агуулга нь хамгийн том байр суурьтай байдаг.Харин ҮДСБ-ынтогтолцоонд
шилжсэн сургалтын хөтөлбөр гэдэг талаас нь авч үзвэл хичээлийн хөтөлбөрийн
хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд агуулгаас гадна тухайн хичээлээр олгох
суралцахуйн үр дүнгүүд, заах арга зүй,хүргэх хэлбэрүүд, үнэлгээний аргууд
зэрэг багтах ба эдгээрийг хичээл доторхи бүлэг сэдэв бүрт харгалзуулан
тодорхойлж хичээлийн хөтөлбөрт багтаах шаардлагатай байдаг.
Сургалт явуулах сурган заах арга зүй,хүргэх хэлбэрүүд: Заах арга зүй
буюу“Pedagogy” гэдэг нь “хүүхдийг сургахуй” гэсэн утгатай paidagogos гэсэн грек
үгнээс гаралтай үг юм.Орчин үеийн боловсролын шинжлэх ухаанд энэ үгийг
тайлбарлахдаа тухайн заах гэж буй мэдлэг,үйлийн төрөл,онцлогтой
холбоотойгоор түүнийг бусдад үр бүтээлтэй заах тогтсон дүрэм журмыг
Pedagogy буюу заах арга зүй гэж нэрлэнэ гэж тодорхойлсон байдаг.
Орчин үед бидний мэдэх уламжлалт сургалтын аргуудаас гадна идэвхитэй
сургалтын олон шинэлэг аргуудыг өргөн хэрэглэж байна. Сургалтыг идэвхитэй
хэлбэрээр явуулснаар суралцахуйн үр дүн дээшлэхээс гадна шинэ зууны
суралцагчдынсэтгэл зүйн онцлогт илүү тохиромжтой.
Ийм ч учраас тухайн сургалтын хөтөлбөрийн онцлогт тохирсон заах арга
зүй,хүргэх
хэлбэрүүдийг
сургалтын
хөтөлбөрийн
баримт
бичигт
хавсаргантайлбарлаж,багш нарт санал болгодог жишиг байна.
Хүргэх хэлбэр гэдэг нь тухайн нэг сурган заах арга зүйн хүрээнд хичээлийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг оюутанд олгохын тулд сургалтын процессыг
дэмжих,идэвхжүүлэхэд чиглэсэн, хичээл явуулах оновчтой хэлбэр юм.
Бидний өдөр тутам хэрэглэдэг лекц,семинар зэрэг нь хүргэх хэлбэрийн тухайн
төрлүүд юм.Жишээ нь: Асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэхийн тулд
асуудалд суурилсан сургалтын заах арга зүйг ашиглаж байгаа гэж үзвэл
семинарын хичээл хэлбэрээр явуулах нь илүү оновчтой байдаг гэх мэтчилэн
хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд, заах арга зүйн төрлүүд болон хүргэх
хэлбэрээ тухайн хичээлдээ тохируулан төлөвлөнө.
Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ, тасралтгүй сайжруулалт: Хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг оюутан хэр зэрэг түвшинд эзэмшсэнийг тодорхойлох
зорилго бүхий хичээлийн болон сургалтын хөтөлбөрийн түвшинд хийгдэх
үнэлгээг хэлнэ. Үнэлгээг тогтмол хийснээр дараах давуу талууд бий болно.Үүнд:
 Хөтөлбөрөөр оюутны эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлагуудыг
оновчтой тодорхойлж чадна.
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 Хөтөлбөрийн болон хичээлийн суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээний үр
дүнг харгалзан хөтөлбөр, хичээлийг сайжруулах боломж бүрдэнэ.
 Хөтөлбөрт шаардлагатай шинэ хичээл нэмэх, хичээл хоорондын
уялдааг сайжруулах зэргээр сургалтын хөтөлбөрийг илүү нийлмэл
болгож сайжруулна.
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд зорилтот түвшиндээ хүрээгүй эсвэл
өмнөх үнэлгээний үр дүнгийн үзүүлэлтээс буурсан тохиолдолд үүнд нөлөөлсөн
шалтгаануудыг тогтоож тэдгээрийг засах арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг
сургалтын хөтөлбөрт тасралтгүй сайжруулалт хийх гэдэг.
Хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалтыг тухайн хөтөлбөрийн чанарын
баталгаажуулалтын гол үндэс гэж ойлгож болно. Хөтөлбөрийн тасралтгүй
сайжруулалттай холбоотой баримт нотолгоог харгалзах цаг хугацаанд нь
бүрдүүлж албан ёсны тайлангийн баримт бичиг болгон авч үлддэг тогтолцоог
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тасралтгүй сайжруулалтыг суралцахуйн үр дүнгийн
шатлалаас хамааруулан өөр өөр хугацааны давталттайгаар хийнэ.Тухайлбал
хичээлийн түвшний(CLOs) үнэлгээний үр дүнг үндэслэн тасралтгүй
сайжруулалт хийх гэж байгаа бол улирал тутамд,хөтөлбөрийн түвшинд(PLOs)
хийсэн үнэлгээний үр дүнгүүдийг үндэслэн тасралтгүй сайжруулалт хийх гэж
байгаа бол жил тутамд гэх мэт төлөвлөнө.
2. НИЙЛМЭЛ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Орчин үед сургалтын хөтөлбөрт нийлмэл гэсэн нэр томъёог ашиглаж байгаа
бөгөөд энэ нь дараах байдлаар тодорхойлогддог.“Суралцагчдад тухайн салбар
чиглэлийн мэдлэгээс гадна хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны болон
бүтээгдэхүүн, систем, үйл ажиллагаа бий болгох чадваруудыг олгоход чиглэсэн
харилцан уялдаатай хичээлүүдийг агуулсан сургалтын хөтөлбөр”-ийг нийлмэл
сургалтын хөтөлбөр гэж нэрлэж байна.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн онцлог шинжүүд:Нийлмэл сургалтын
хөтөлбөр нь дээр дурьдсан ҮДСБ-ын тогтолцоо бүхий сургалтын хөтөлбөрийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулах боловч дараах онцлог шинжүүдтэй.Үүнд:
a) Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн жагсаалтад хувь хүний, хувь
хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем
бий болгох чадваруудыг заавал багтаасан байна;
b) Тухайн хөтөлбөрт байгаа хичээл бүрийн суралцахуйн үр дүнд мэдлэгээс
гадна чадвар, хандлага олгох үр дүнгүүдийг заавал тусгасан байна;
c) Тухайн хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд,мэргэжлийн чиглэлийн
онцлогт нийцэх сурган заах арга зүйн үр дүнтэй,шинэлэг
арга,хэлбэрүүдийг сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан багш нарт санал
болгодог;
d) Сургалтын төлөвлөгөөнд хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцаа
болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадварууд олгох
тусгайлсан төслийн хичээлүүдийг (3-4 хичээл)заавал багтаасан байна;
e) Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ болон тасралтгүй сайжруулалтыг хийх
төлөвлөгөөг сургалтын хөтөлбөрийн баримт бичигт заавал багтааж
хэрэгжүүлдэг байна;
f) Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахадтөгсөгчид, багшлах бүрэлдэхүүн,
ажил олгогчид, хөтөлбөрийн мэргэжлийн зөвлөл зэрэг талуудыгзаавал
оролцуулдаг.
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Эдгээр онцлог шинжүүдийг тус бүрд ньтовч тайлбарлая.
a) Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн талаас нь авч үзвэл суралцагчид
зөвхөн мэдлэг эзэмших бус мэдлэгээ хэрэглэх чадвартай болгох
үүднээс суралцахуйн үр дүнд гол гол практик чадваруудаас гадна хувь
хүний болон харилцааны чадвар, хандлагуудыг багтаасан байх ёстой.
Ингэснээр цогц чадамж буюу суралцахуйн үр дүнгийн хувьд нийлмэл
шинж чанарыг агуулж чадна. Тухайлбал CDIO стандарт арга зүйн хувьд
нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг томъёолоход
ашиглах боломжтоймэдлэг,чадвар,хандлагыг илэрхийлэх суралцахуйн
үр дүнгийн жишиг загварыг CDIO загварын 2-р стандартын
дагуутодорхойлсон байдаг. Зураг 2.1-д үзүүлснээр CDIO стандарт арга
зүй нэвтрүүлсэн хөтөлбөрөөр суралцагч нь тухайн салбар чиглэлийн
мэдлэг эзэмшихээс гадна хувь хүн талаасаа хөгжих, нийгэмших, мөн
аливааг бүтээх зэрэг чадвар, хандлагыг цогцоор нь эзэмших
боломжтойгоор суралцахуйн үр дүнг тодорхойлсон байдаг.

Зураг 2.1. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрөөр суралцагч оюутны
эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлагынцогц

b) Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдэд зөвхөн мэдлэг бус төгсөгчдөд

шаардлагатай чадвар, хандлагууд багтсан байх ба эдгээрийг оюутан
заавал эзэмшиж төгсөх ёстой. Сургалтын хугацаа, тэнд багтсан
хичээлүүдийн кредит цагийн хуваарилалт, агуулгын багтаамжаас
хамаарч чадвар, хандлага талын үр дүнгүүдийг тусгайлсан хичээлээр
олгох боломж багатай учраас хичээл бүрд суралцахуйн үр дүнгүүдийг
зөв хуваарилах замаар энэ асуудлыг шийдэх боломжтой. Өөрөөр
хэлбэл хичээл зааж байгаа багш бүр тухайн хичээлийн агуулгын дагуу
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c)

d)

e)

f)

тодорхой мэдлэг олгохоос гадна тэр мэдлэгийг олон нөхцөлд хэрэглэх
чадвар, мөн хувь хүний болон харилцааны чадвар, хандлага олгоход
хичээлийн суралцахуйн үр дүнг чиглүүлэх ёстой.
Тухайн хичээлээр оюутны эзэмших суралцахуйн үр дүнгүүд нь нийлмэл
буюу мэдлэг, чадвар, хандлагаас тогтох учраас тухайн хөтөлбөрийн
онцлогт тохирсон, орчин үеийн оюутнуудын сэтгэл зүйд нийцэх, тэднийг
идэвхжүүлэх сурган заах арга зүйн үр дүнтэй,шинэлэг арга,
хэлбэрүүдийг сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан багш нарт санал
болгож, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн байх ёстой.
Төслийн хичээлүүдийг сургалтын төлөвлөгөөнд заавал багтааснаар
оюутан салангид хичээлүүдээр олж авсан онолын мэдлэг болон
мэргэжлийн чадваруудыг нэг хичээл дээр том хэмжээний төсөл,
асуудал шийдвэрлэх даалгавар гүйцэтгэж бататгах,тэдгээр мэдлэг,
чадваруудаа хооронд нь холбож гүн гүнзгий ойлгох,хэрэглэж
сурах,хажуугаар нь бичгийн болон аман харилцааны чадваруудтай
болох гэх мэтээр нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн олон талт
суралцахуйн үр дүнгүүдийг бүрэн эзэмших боломж бүрддэг.Олон улсад
нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй жишигээр оюутан
элссэн эхний жил мэргэжлийн удиртгал хичээлийг заавал судалдагба
ингэснээр шинэ элсэгчид мэргэжилээ гүн,гүнзгий ойлгох,мэргэжилдээ
дурлах,тодорхой бүтээлч даалгаварыг багаар гүйцэтгэнбүтээлч,багаар
ажиллах сэтгэхүйтэй болж эхлэх, өөрийн мэргэжлийн онцлогыгойлгох,
мэргэжлийнхээ ёс зүйг ухамсарлах зэрэг чадвар хандлагуудыг
эзэмшдэг. Энэ хичээлийн залгамж болгож хэд хэдэн төслийн хичээлийг
хөтөлбөрт суулгаж өгснөөролон талт суралцахуйн үр дүнг оюутанд
эзэмшүүлэх боломж бүрддэг. CDIO стандарт, арга зүйн хувьд Нийлмэл
сургалтын
хөтөлбөрттөслийн
хичээлүүдийг
тусгах,хэрэгжүүлэх
боломжийг 4(Инженерийн удиртгал), 5(Зохион бүтээх төслийн
хичээлүүд), 6-р(Инженерийн урлан) стандартуудаар тодорхойлж өгсөн
байдаг.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн дараагийн чухал онцлог нь сургалтын
хөтөлбөрийн үнэлгээ болон тасралтгүй сайжруулалт хийх төлөвлөгөөг
сургалтын хөтөлбөрийн баримт бичигт тусган хэрэгжүүлдэг ба
ингэснээр хөтөлбөрөөр төгсөн гарах төгсөгчдийн чанарын үнэлэх,
сайжруулах механизм бүрддэг.Хөтөлбөрийн үнэлгээ болон тасралтгүй
сайжруулалт хийх төлөвлөгөөнд сургалтын хөтөлбөрийн чанарын
үнэлгээг аль аль түвшинд ямар аргуудаар, ямар хугацааны
давтамжтайгаар хийх, тухайн үнэлгээ тус бүрийг хэрхэн зохион
байгуулах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх талын мэдээллийг дэлгэрэнгүй
тусгадаг. CDIO стандарт,арга зүйн 11, 12-р стандартыг хэрэгжүүлснээр
сургалтын хөтөлбөрийн бүх шатанд чанарын үнэлгээ хийх, тасралтгүй
сайжруулах боломж бүрддэг.
Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд төгсөгчид, багшлах
бүрэлдэхүүн, ажил олгогчид, хөтөлбөрийн мэргэжлийн зөвлөл зэрэг гол
гол
талуудыг
татан
оролцуулснаар
сургалтын
хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг (PLOs) оновчтой тодорхойлох, улмаар
төгсөгчдийн чанарт бодит үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашлаад сургалтын
хөтөлбөрийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг цаг алдалгүй оновчтой хийх зэрэг
давуу талууд бий болдог.
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Суурь:
Бусад хичээлүүдтэй
уялдаатайгаар суурь
чадвар олгох зорилгоор
эхний жил удиртгал
хичээл оруулна.

Инженерийн төсөл
дадлагууд

Инженерийн удиртгал
хичээл

Сургалтын хөтөлбөрийн нийлмэл шинж чанарыг илэрхийлэх хамгийн гол
үзүүлэлт бол оюутны эзэмших суралцахуйн үр дүн талаасаа хөтөлбөрт байгаа
хичээлүүд өөр хоорондоо нягт уялдаатай байхаас гадна мэдлэгийг чадвар
болгох цөм хичээлүүд, төслийн хичээлүүдийг хэрэгтэй цагт нь судлах боломж
бүрдсэн байх ёстой.
Уламжлалт сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, төлөвлөлтийг харахад оюутнууд 1, 2р курст маш олон хичээлээр онолын мэдлэг эзэмшиж байгаа хэдий ч ахлах курс
хүртэл эдгээр онолын мэдлэгээ бараг хэрэглэхгүй байгаа учраас хоосон
мэдлэгээс цаашгүй, практик чадваргүй төгсөгч гарах нөхцөл үүсдэг. Иймээс
зураг 2.2-д үзүүлсэн байдлаар оюутан эхний курсээсээ эхлэн хичээлүүдээр олж
авсан мэдлэгээ төсөл, асуудал шийвэрлэх даалгавар гүйцэтгэх замаар практик
чадвар болгох, улмаар бие хиний болон харилцааны чадвар, хандлагуудыг
эзэмших боломжтой байх ёстой.
1-р курст тухайн мэргэжлийн удиртгал хичээлийг заавал судлах, энэ хичээлийн
асуудал шийдвэрлэх даалгавар, бичил төслийн хүрээнд дээд боловсролын
суурь хичээлүүдийн мэдлэгээ хэрэглээ болгох ёстой.
2, 3-р курст төслийн хичээлүүд гүйцэтгэх замаар дээд боловсролын суурь болон
мэргэжлийн суурь хичээлүүдээр олж авсан мэдлэгээ хэрэглээ болгох боломж
бүрдсэн байх ёстой. Мөн хичээлүүд өөр хоорондоо агуулга, суралцахуйн үр
талаасаа нягт уялдсан байх хэрэгтэй.
Ахлах курст дадлага, дипломын төслөөр бие дааж асуудал шийдвэрлэх
даалгавар гүйцэтгэх, бодит хэрэгцээнд тулгуурласан бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, систем бий болгох чадвар эзэмших ёстой.
Оюутан ингэж шат дараалан төсөл, томоохон даалгавар гүйцэтгэх замаар
суралцах хугацаанд олж авсан мэдлэгээ хэрэглэх чадвар эзэмшихээс гадна
хандлага талын олон чадвараа хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлсэн хөтөлбөрийг
нийлмэл сургалтын хөтөлбөр хэмээн тодорхойлох боломжтой.

Инженерийн цөм
хичээлүүд
Үндсэн мэдлэг, чадвар
олгох зорилгоор
оруулсан цөм
хичээлүүд байна.

Сонгон болон мэргэшүүлэх
хичээлүүд
Сонгон болон мэргэших
хичээлүүдийн мэдлэг,
чадварыг нэгтгэн ашиглах
боломжтой төсөл, дадлагууд

Зураг 2.2. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн загвар

Сургалтын хөтөлбөрөөр оюутанд хувь хүний болон харилцааны хандлага
чадваруудыг эзэмшүүлэхэд онцгой анхаарах ёстой. Уламжлалт хөтөлбөрт энэ
асуудлын төдийлэн анхаардаггүй буюу хөтөлбөрт байгаа нийгэм, хүмүүнлэгийн
чиглэлийн цөөн хичээлээр олгох ёстой гэж үзсээр ирсэн. Тэгвэл нийлмэл
сургалтын хөтөлбөрийн хувьд оюутан суралцах хугацаандаа мэргэжлийн
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хичээлүүдээр дамжуулан эдгээр чадвар, хандлагаа хөгжүүлэх боломж бүрдсэн
байх ёстой.Зураг 2.3-д үзүүлсэн хараар будагдсан хэсэг нь шинжлэх ухааны
мэдлэгийг, ташуу шугамтай хэсэг нь мэргэжлийн чадвар, хандлагыг
илэрхийлнэ. Суралцах хугацаа зүүнээс баруун тийш үргэлжлэнэ гэж үзвэл
оюутанд мэдлэг ба чадвар, хандлагыг нэгтгэх олгох 3 хувилбарыг байж болно.

а)

б)

c)
Зураг 2.3. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн хувилбарууд

Хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, систем бий болгох чадвар, хандлагуудыгшинжлэх ухааны мэдлэг
олгох хичээлүүдийн суралцахуйн үр дүнд багтаан эзэмшүүлэх хувилбар (a)
бөгөөдэнэ бүтцийг нэгдмэл загвар гэж нэрлэдэг.
Харин хувь хүний, хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, систем бий болгох чадвар, хандлагууд болон шинжлэх ухааны
мэдлэг нь тус тусдаа өөр өөр хичээлүүдээр, хугацааны хувьд зэрэг заагдахаар
сургалтын төлөвлөгөөнд тусгаж болох ба үүнийг нэгдмэл зэрэгцээ загвар(б) гэж
нэрлэнэ.
Шинжлэх ухааны мэдлэг олгох сургалтаа түрүүлж заагаад дараа нь хувь хүний,
хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем
бий болгох чадвар, хандлагуудыг хөгжүүлэх сургалт явуулах хувилбар(с) байж
болно.
Эдгээр хувилбаруудын аль алийг нь хэрэглэж болох хэдий ч (а) хувилбар буюу
мэргэжлийн чиглэлийн хичээлүүдэд эдгээр чадвар, хандлага эзэмшүүлэх үйл
ажиллагааг нэгтгэх нь хамгийн үр өгөөж хэлбэр гэж үздэг. Мөн эдгээр
хувилбаруудыг бүгдийг тухайн хөтөлбөрт хэрэглэхээр төлөвлөж чадвал илүү үр
дүнтэй хөтөлбөр болох болно.
Зураг 2.4-өөс сургалтын хөтөлбөрт байгаа цөм эсвэл төслийн хичээлээр
дамжуулан оюутанд хувь хүн хоорондын харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл
ажиллагаа, систем бий болгох чадвар, хандлагуудыгхэрхэн эзэмшүүлж болох
жишээг харж болно.
Энэ нь дээр өгүүлсэн (б) хувилбар бөгөөд тухайн улиралд эсвэл хичээлийн
жилд судалсан хичээлүүдийн мэдлэгээ төсөл гүйцэтгэх явцад хэрэглэх,
хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнд байгаа төлөвлөсөн чадвар, хандлагуудыг
эзэмших боломж олгоно.
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Цахилгаан хэлхээ,
Электроникийн
мэдлэг

Загварчилах
сэтгэлгээ
(Бүтээлч сэтгэлгээ)

Харилцааны
чадвар

Инженерийн
загвар гаргах,
2 ба 3 хэмжээст
зураг зурах чадвар

Багаар ажиллах
чадвар

CAD

Электроникийн
бичил төслийг
загвар гарган
биетээр хийж
гүйцэтгэх чадвар

Цахилгаан хэлхээ,
Электроникийн
практик чадвар

Тойм зураг зурах
чадвар
/CAD

Эхний жил
Инженерийн удиртгал хичээл

Угсрах,
Үйлдвэрлэх чадвар

Хэрэглэгчийн
шаардлагад
нийцэх
электроникийн
бүтээгдэхүүн ,
системийг сэтгэх,
зохиох,бүтээх
чадвар

Зарчим,техникийн
шаардлагуудыг
гаргаж ирэх
чадвар

Харилцааны
чадвар

Багаар ажиллах
чадвар

Төсөл удирдах
чадвар

2 ба 3 дахь жил
Инженерийн төслийн хичээлүүд

Зураг 2.4. Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрөөр олон талт
чадвар, хандлага олгох төлөвлөлтийн жишээ

3. НИЙЛМЭЛ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ДАРААЛАЛ
Аливаа сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахын өмнө
тухайн сургалтын
хөтөлбөрийн нийлмэл шинж чанарыг чухалчлан авч үзэж, нарийн төлөвлөх
шаардлагатай.
Өөрөөр
хэлбэл
тухайн
шинээр
болон
шинэчлэн
боловсруулагдаж буй сургалтын хөтөлбөр нь нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн
шаардлагуудыг хангахын тулд нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүнд
ордог бүх л хэсгүүдийг өөрийн хөтөлбөр дээрээ нарийн тодорхойлж хоорондох
уялдаа холбоог нь гарган сургалтын хөтөлбөртөө тусгах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ
бүх ажлыг өндөр түвшинд хийж чадвал үр дүнд суурилсан боловсролын
шаардлагад нийцэх нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдана гэсэн үг
юм. Иймээс сургалтын хөтөлбөр боловсруулагч нэгж нь сургалтын хөтөлбөрөө
системтэйгээр, маш нарийн алхам, зааврын дагуу боловсруулах шаардлага
гарч байна. Зураг 3.1-д нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах дарааллыг
схемчлэн харууллаа.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа дараах 7 багц ажлыг дэс
дараалан хийх шаардлагатай.Бүлэг бүрт зайлшгүй хийгдэх дэд хэсгүүдийг дор
дурьдлаа.
1. Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд(PEOs)
a. Их сургуулийнхаа алсын хараа, эрхэм зорилгын дор, ирээдүйн
төгсөгчдийн
онцлог
шинжийг
илэрхийлэх
сургалтын
хөтөлбөрийн зорилго, зорилтуудыг боловсруулах
2. Сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд (PLOs)
a. Оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлага болон магадлан
итгэмжлэлийн байгууллагуудын шалгуурт нийцэх хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг (PLOs) боловсруулах
3. Сургалтын төлөвлөгөө
a. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг олгоход чиглэсэн
сургалтын төлөвлөгөөний агуулга, сургалтын төлөвлөгөөнд
багтах хичээлүүдийг тодорхойлох
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
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b. Бүтэц, хэлбэрийг тодорхойлох
c. Кредит цагийн хуваарилалт хийх
d. Төлөвлөгөөнд байгаа хичээлүүд хоорондын хамаарал,залгамж
холбоог илэрхийлсэн схем зураг гаргах

БМИҮЗ

Их сургууль

Ирээдүйн төгсөгчдийн
онцлог шинжүүд

Хичээлийн хөтөлбөр

Чанарын
баталгаажуулалт

5

Шууд бус үнэлгээ

Сургалтын төлөвлөгөө

4

Шууд үнэлгээ

3

Хичээлийн
сургалтын үр
дүнгүүд
Хичээлийн
сургалтын хэлбэр,
заах арга зүй
Хичээлийн
үнэлгээний
төлөвлөгөө

2

Хичээл,сргалтын
үр дүнгийн
Матриц
Хичээлүүд
хоорондын
хамаарлын схем
зураг

Хөтөлбөрийн сургалтын
үр дүн

Кредитийн
хуваарилалт

1

Оролцлогч талууд

Бүтэц, Агуулга

Хөтөлбөрийн
зорилго,зорилт

БСШУСЯ

Хичээлийн зорилго,
зорилт

Их
сургуулийн
эрхэм
зорилго

ОУ-н магадлан
итгэмжлэлийн
байгууллага

ҮДСБ-н CDIO загвар
Зураг 3.1. ҮДСБ-ын нийлмэл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах загвар

4. Сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан хичээлүүд болон хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүд (PLO) хоорондын хамаарлын матриц
a. ITUзагваруудыг жишиг болгон хэрэглэх
5. Сургалтын хөтөлбөрөөр санал болгож буй заах арга зүй,хүргэх
хэлбэрүүдийг тодорхойлох
a. Заах арга зүйн хэлбэрүүдийг тодорхойлох
b. Хүргэх хэлбэрийн хэлбэрүүдийг тодорхойлох
6. Хичээлийн хөтөлбөр
a. Хичээлийн зорилго,зорилтуудыг тодорхойлох
b. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдээс (PLOs) тухайн хичээлд
хамаарахсуралцахуйн үр дүнгүүдийг хичээлийн агуулгын
хүрээнд дэлгэрүүлж хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн
(CLOs) жагсаалт гаргах
c. Сургалтын хөтөлбөрт санал болгосон заах арга зүй, хүргэх
хэлбэрүүдээс хичээлд хэрэглэх заах арга зүй, хэлбэрүүдийг
сонгох
d. Хичээлийн
үнэлгээг
хийх
аргуудыг
сонгож,үнэлгээний
төлөвлөгөөг гаргах
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
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7. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ,тасралтгүй сайжруулалт
a. Шууд ба шууд бус үнэлгээний аргаар чанарын үнэлгээ хийх
төлөвлөгөө боловсруулах
b. Хөтөлбөрийн
тасралтгүй
сайжруулалт
хийх
нөхцөл,
үндэслэлүүдийг боловсруулах
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3.1. Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд тодорхойлох
PEOs-г тодорхойлохдоо юуны өмнө их сургууль, бүрэлдэхүүн сургууль, салбар
тэнхмийн алсын хараа, эрхэм зорилго ямар байдлаар томъёологдсоныг сайтар
судалж түүнтэй уялдуулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл их сургуулийн урт хугацааны
төлөвлөлт, алсын хараа, эрхэм зорилгыг хангахад тухайн хөтөлбөр өөрийн
үүргээ гүйцэтгэж ямар мэдлэг чадвартай төгсөгч бэлтгэх ёстойг тодорхойлж
өгнө гэсэн үг юм. Мөн дотоод, гадаадын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага
эсвэл боловсролын стандарт шаардлагаар тодорхойлогдсон төгсөгчдийн
онцлог шинжүүдийг харгалзахаас гадна хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцогч
талуудын хэрэгцээ, шаардлага, санал зөвлөмжүүдийг заавал тусгасан байх
ёстой.
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтуудыг дараах агуулгын дагуу
тодорхойлно. Үүнд:
1. Алсын хараа эрхэм зорилго
2. Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд
3. Алсын хараа эрхэм зорилго ба хөтөлбөрийн боловсролын зорилго,
зорилтууд хоорондын хамаарал
4. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд ба тэдгээрийн хэрэгцээ
шаардлага
5. Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтуудыг хянах, үнэлэх,
сайжруулах үйл явц
Эдгээр 5 чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулах баг хэрхэн ажиллах, юу юуг
анхаарах ёстойг “Хөтөлбөрийн зорилго,зорилтуудыг тодорхойлох арга зүйн
зөвлөмж”-өөс дэлгэрүүлж унших боломжтой.
3.2. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд (PLOs)-ийг тодорхойлох
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд (PLOs) гэдэг нь тухайн хөтөлбөрөөр
суралцагч төгсөх үедээ эзэмшсэн байх мэдлэг,чадвар, хандлагын жагсаалт
байдаг. Энэ жагсаалтыг боловсруулахад нийлмэл сургалтын хөтөлбөр талаас
гол анхаарах зарчим нь нийлмэл сургалтын хөтөлбөрийн онцлог шинж болох
олон талт чадварыг оюутанд олгоход чиглэсэн суралцахуйн үр дүнгүүдийг
хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүндээ заавал тусгах хэрэгтэй.
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн боловсруулахад анхаарах хүчин
зүйлс,шаардлагууд,жишиг суралцахуйн үр дүнгүүдийн жагсаалт, шинэ
суралцахуйн үр дүн боловсруулах,бичиглэл хийх арга зүйн талаар
“Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж”өөсдэлгэрүүлж унших боломжтой.
3.2.1. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд ба хөтөлбөрийн боловсролын
зорилго, зорилтууд хоорондын уялдаа, холбоо
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд нь хөтөлбөрөөр эзэмших
мэдлэг, чадвар, хандлагын жагсаалттай хэрхэн уялдаж байгааг хүснэгт 2.2-т
үзүүлсэн хэлбэрээр тодорхойлно.
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Хүснэгт 3.1. Хөтөлбөрийн PEOs ба PLOs хоорондын уялдаа, холбоо /жишиг хүснэгт/
Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, чадварын
жагсаалт

Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго,
зорилтууд
Зорилго,
Зорилго,
Зорилго,
Зорилго,
зорилт 1
зорилт 2
зорилт 3
зорилт 4

Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 1
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 2
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 3
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 4
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 5
.......................

3.2.2. Хөтөлбөрийн PLOs ба магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын
шалгуурт заасан суралцахуйн үр дүнгүүд хоорондын уялдаа, холбоо
Боловсруулж байгаа хөтөлбөрийг ирээдүйд аль нэг магадлан итгэмжлэлийн
байгууллагаар магадлуулна гэж үзвэл тухайн байгууллагын магадлангийн
шалгуурт заасан оюутны эзэмшсэн байх мэдлэг,чадвар, хандлагын жагсаалттай
хэр дүйж байгаа заавал тодорхойлох ёстой. Энэ зорилгоор хүснэгт 3.2дүзүүлсэн шиг хамраалын хүснэгт гаргасан байна. Хүснэгтэд жишээ
болгонABET магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын 12 үр дүнг оруулав. Энэ мэт
хөтөлбөр боловсруулагч өөрийн хөтөлбөрийг аль байгууллагаар магадлан
итгэмжлүүлэхийг зорьж ажиллаж байгаагаас хамаарч харгалзах жишиг үр
дүнгүүдээ сонгоно.
Хүснэгт 3.2. Хөтөлбөрийн PLOsба магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын шалгуурт
заасансуралцахуйнүр дүнгүүд хоорондын уялдаа, холбоо/жишиг хүснэгт/
Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг,мэдлэг чадварын
жагсаалт
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 1

A

ABET-ийн суралцахуйн үр дүнгүүд
B c d e F g h
i
j

k

Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 2
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 3
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 4
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн 5
....................................

3.3. Сургалтын төлөвлөгөө
3.3.1. Сургалтын төлөвлөгөөнийагуулга,бүтэц
Тухайн хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлсны дараа эдгээрийг
оюутанд эзэмшүүлэхийн тулд хөтөлбөрөөр оюутанд юу заахаа төлөвлөх
хэрэгтэй.Өөрөөр хэлбэл ямар ямар хичээлүүд танай хөтөлбөрт заавал
суралцахаар болон сонгон суралцах хэлбэрээр багтахыг тодорхойлон гаргаж
ирнэ. Сургалтын хөтөлбөр нь өмнөх бүлэгт дурьдсан нийлмэл сургалтын
хөтөлбөрийн онцлог шинжүүдийг бүрэн агуулсан байхёстой.Нийлмэл сургалтын
хөтөлбөрийн чухал бүрэлдэхүүн болох удиртгал болон бусад төслийн хичээл,
цөм хичээлүүдийг тодорхойлж заавал судлах байдлаар хөтөлбөрт тусгана.
БШУСЯ-наас гаргасан бакалаврын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагад
бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөний хичээлүүдийг ерөнхий суурь; мэргэжлийн
суурь; мэргэжлийн гэж ангилсан байдаг. Харингадаадын их дээд сургуулиудын
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
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хувьд гол төлөв математик, суурь шинжлэх ухааны хичээлүүд; хөтөлбөрийн
салбар чиглэлийн хичээлүүд; ерөнхий эрдэм болон бусад гэсэн ангилалыг
хэрэглэж байна.
Иймээс дотоодод тавигдаж байгаа шаардлага болон олон улсын ангилалын аль
алинаар нь сургалтын төлөвлөгөөг гарган хөтөлбөрт оруулах нь зүйтэй. Хүснэгт
3.3-д үзүүлсэн сургалтын төлөвлөгөөний жишиг загвар нь ШУТИС-д ашиглаж
байгаа олон улсын ангилалаар гаргасан загвар болно. Энэ загварын дагуу
ерөнхий суурь; математик, суурь шинжлэх ухаан; инженерийн шинжлэх ухаан
ба инженерийн дизайнгэсэн ангилал гаргаж тус бүрд нь хөтөлбөрийн нийт
кредит цагийн хэдэн хувь хамаарахыг тодорхойлсон байдаг. Инженерийн
шинжлэх ухаан ба инженерийн дизайн ангилал нь мэргэжлийн суурь,
мэргэжлийн, дадлага, дипломын төсөл гэж хуваагдана. Энэ загвараар
сургалтын төлөвлөгөөний хичээлүүдийг ангилавал ABET зэрэг олон улсын
магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын шаардлага хангасан сургалтын
төлөвлөгөөний загвар бий болно.
Хүснэгт 3.3. Сургалтын төлөвлөгөөний жишиг загвар

Нэгдүгээр курс- намрын улирал/ Freshman Fall Term/
Мэдээлэл холбооны
J.IC101
Заавал
2
мэргэжлийн удиртгал
Компьютерийн ухааны
Заавал
J.IС102
үндэс
S.МТ101
Математик I
Заавал
S.РН101
Физик I
Заавал
J.IC103
Цахилгаанхэлхээнийонол I
Заавал
S.SS102
Монголынтүүх
2
Нэгдүгээр курс- хаврын улирал/ Freshman Spring Term/

Дадлагууд,
дипломын төсөл

мэргэжлийн
хичээлүүд ба
төслүүд

Заавал/
Сонгон

Мэргэжлийн
суурь хичээлүүд
ба төслүүд

Нэр

Суралцах
хэлбэр

Математик ба суурь
шинжлэх ухаан

Код

Хичээлийн кредит/ангилалаар/
Инженерийн шинжлэх
ухаан ба инженерийн
дизайн

Ерөнхий суурь, бусад

Хичээлийн

3
3
3
3

Хоёрдугаар курс- намрын улирал/Sophomore Fall Term/

Хоёрдугаар курс- хаврын улирал/Sophomore Fall Term/
Гуравдугаар курс- намрын улирал/Junior Fall Term/
Гуравдугаар курс- хаврын улирал/Junior Fall Term/
Дөрөвдүгээр курс- намрын улирал/Senior Fall Term/
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Дөрөвдүгээр курс- хаврын улирал/Senior Fall Term/

Нийт кредит
120< Сургалтын хугацаанд цуглуулах
нийт кредит<130
Эзлэх хувь
Эзлэх хувь/Яамнаас тависан доод
шаардлага/

30%-аас
илүүгүй

25%аас
ихгүй

45%-аас
доошгүй

3.3.2. Сургалтын төлөвлөгөөний кредит цагийн хуваарилалт
Сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан нийт хичээлүүдийн хувьд дотоод, гадаадын
магадлан итгэмжлэлийн шаардлагад нийцүүлэн кредит цагийн хуваарилалт
хийх шаардлагатай. Гурван түвшинд судлах хичээлүүд болон тэдгээрийн
кредит цаг хэрхэн хуваарилагдсаныг харуулах үүднээс Хүснэгт 3.4-д үзүүлсэн
маягтын дагуу хураангуй хүснэгтийг гаргана.Энэхүү жишиг хүснэгтэд зөвхөн
БСШУСЯ-ны шаардлагад заасан кредит цагийн хуваарилалтын доод
шаардлагыг тусгасан.Хэрвээ тухайн хөтөлбөр гадаадын аль нэг магадлан
итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа бол
нэмэлтээр гадаадын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагуудын шаардлагад
заасан кредит цагийн хуваарилалтыг авч үзэх шаардалагатай.
Хүснэгт 3.4. Сургалтын төлөвлөгөөний кредит цагийн хуваарилалт
Хичээлийн төрөл

Заавал судлах
хичээлийн
кредит
Хувь

Сонгон судлах
хичээлийн
кредит
Хувь

Нийт судлах
хичээлийн
кредит Хувь

Ерөнхий суурь ба математик, суурь
шинжлэх ухааны хичээлүүд /30%-иас
ихгүй/
Мэргэжлийн суурь хичээл/25%-иас
ихгүй/
Хичээлүүд, төслүүд
Мэргэжлийн
Дадлага
хичээл
/45%-иас
Төгсөлтийн шалгалт/
багагүй/
диплом
Нийт дүн

3.3.3. Сургалтын төлөвлөгөөний хичээл хоорондын холбоос(Flowchart)
Сургалтын төлөвлөгөөнд орсон хичээлүүд хоорондоо хэрхэн холбогдож байгааг
буюу өмнөх холбоог харуулсан схем зураг гаргана. Дараах зургийг жишээ
байдлаар оруулав. Ойлгомжтой байх үүднээс өөрөө загвараа гаргаж болно.
Загвар гаргахдаа хамгийн гол анхаарах зүйл нь загварт аль болох олон төрлийн
мэдээллийг багтаах хэрэгтэй. Тухайлбал хичээлийн нэр, код, заагдах улирал,
хичээлийн ангилал,өмнөх болох дараах хичээлүүдтэй хэрхэн уялдсан байдал,
багц цагийн мэдээлэл гэх мэт. Мөн зураг нь өнгө будгийн зохицолтой, тод
ялгаралтай, үсгийн фонт хэт жижиг биш уншихад хялбар байх шаардлагатай.
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Зураг 3.2. Сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан хичээлүүд хоорондын залгамж холбоог
илэрхийлсэн жишээ схем зураг

Сургалтын төлөвлөгөөний хичээлүүд ба хөтөлбөрийн PLOs
хоорондын хамаарлын матриц
Энэ хэсэгт сургалтын төлөвлөгөөнд багтсан хичээлүүд нь хөтөлбөрийн ямар
ямар суралцахуйн үр дүнгүүдтэй хамааралтай болохыг тодорхойлно. Ингэхдээ
хичээл тус бүрийг дундажаар 4-8 хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнтэй
холбоотой байхаар төлөвлөх нь тохиромжтой. Хэрвээ нэг хичээл дээр хэт олон
суралцахуйн үр дүнгүүдийг холбож өгвөл зарим үр дүнгүүд оюутанд сайн
олгогдохгүй хаягдах талтай байдаг. Харин хэт цөөн суралцахуйн үр дүнг нэг
хичээлээр олгоно гэж төлөвлөсөн бол тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт
үзүүлж байгаа ач холбогдол хэт багасах, цаашлаад уг хичээлийг төлөвлөгөөнд
байлгах эсэх тухай асуудал урган гарч ирнэ. Иймээс олон улсын жишгийн дагуу
төлөвлөх нь оновчтой бөгөөд боломж байвал гадаад дотоодын нэр хүнд бүхий
сургуулиудын төсөөтэй сургалтын хөтөлбөр дэх агуулгын хувьд танай
хөтөлбөрт тохирох хичээлүүд нь суралцахуйн үр дүнгүүдтэйгээ хэрхэн
холбогдож байгааг судлаад авууштай санааг өөрийн сургалтын хөтөлбөрийн
хичээл ба суралцахуйн үр дүнгүүдийн хоорондох хамаарлыг илэрхийлсэн
матрицыг боловсруулахдаа тусгаж болно. Хүснэгт 3.5-д хөтөлбөрт байгаа
хичээлүүд ба хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн хоорондох хамаарлыг
3.4.
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илэрхийлсэн матрицын ерөнхий хэлбэрийг харуулав. Зарим тохиолдолд энэ
хамаарлыг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар тодорхойлсон байдаг.
Жишээлбэл АНУ-ын Массачуссетийн Технологийн Их сургууль(MIT)-аас
гаргасан ITU загвар, Сингапурын Политехникийн дээд сургууль(SPI)-аас
гаргасан TUA загвар тус тус нэрлэж болно.
Хүснэгт 3.5. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд ба хөтөлбөрт байгаа хичээлүүд
хоорондын уялдаа, холбоо
PLO
Хичээл 1
Хичээл 2
Хичээл 3
.
.
.
Хичээл 10

Суралцахуйн
үр дүн-1

Суралцахуйн
үр дүн-2

.

Суралцахуйн үр
дүн-n

Хүснэгт 3.5-д үзүүлсэн шиг хамаарлыг ерөнхий байдлаар гаргаж болно. Эсвэл
илүү тодорхой дэлгэрэнгүй байдлаар гаргаж болно. Жишээ болгон MIT-ээс
гаргасан ITU загварыг тайлбарлая.
Тухайн нэг суралцахуйн үр дүн нь сургалтын хөтөлбөрийн нэг болон хэд хэдэн
тодорхой хичээлүүдийн хувьд зарим дээр нь заагдах(Teach), зарим дээр нь
хэрэглэгдэх(Utilize), зарим дээр нь зөвхөн ерөнхий ойлголт байдлаар
танилцуулагдах(Introduce) хэлбэрээр холбогдоно. ITU загварын хувьд агуулгыг
доор тайлбарлав.
 Introduce-оюутнуудад тодорхой сэдвийн хүрээнд ойлголт өгөх(I):
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнтэй шууд холбогдоогүй боловч
оюутнуудад заавал тайлбарлан хэлж ойлгуулах шаардлагатай,
хөтөлбөрийн бусад сургалтын дүнд хамаарах сэдэв, агуулгууд байх ба
нийт хичээлийн цагт маш бага хувийг эзэлнэ. Энэ сэдэвтэй холбоотой цаг
төлөвлөх, даалгавар, дасгалууд өгөх шаардлагагүй. Тест болон бусад
үнэлгээний хэрэгсэлүүдийг энэ сэдвийг үнэлэхээр төлөвлөх хэрэггүй.
 Teach-Зааж сургах(T): Оюутанд шинэ мэдлэг, чадварыг системтэйгээр
олгох, хөгжүүлэх зорилгоор багшийн зүгээс урьдчилан төлөвлөсөн үйл
ажиллагааг хэлнэ. (Жишээ нь: шууд заах, тусгайлсан сургалтын үйл
ажиллагаа явуулах гэх мэт). Энэ нь хичээлийн дийлэнх цагийг эзэлсэн
байна. Бие даалт, дасгал, гэрийн даалгавар, төсөл зэргийг зааж байгаа
сэдэвтэй заавал холбосон байна. Оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадвар,
хандлагын гүйцэтгэлийг заавал үнэлнэ.
 Use-эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, ханлагыг тухайн хичээлийн
дараагийн сэдвүүд дээр эсвэл дараагийн залгамж холбоос бүхий
хичээлүүдэд хэрэглэх(U): Суралцагч тухайн тохиолдолд шинээр
заагдсан бус, өмнө нь эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагаа хэрэглэхэд
чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. (Жишээ нь: асуудал шийдвэрлэхдээ
шүүмжлэлтэй сэтгэлгээг хэрэглэх, багаар ажиллах гэх мэт). Өөрөөр
хэлбэл тухайн үйл ажиллагаанаас өмнө заагдсан мэдлэг, ур чадвар,
хандлагыг тухайн тохиолдолд хэрэглэх хэлбэр гэж ойлгоно. Энэ сэдэвтэй
холбоотой тусгайлан цаг төлөвлөх шаардлагагүй ба даалгавар,
дасгалууд өгөх, гүйцэтгэлийг үнэлэх эсэхээ багш өөрөө шийднэ. Хэрэв
дүн тавих зорилгоор үнэлж байгаа бол үнэлгээний хэлбэр заавал байх
хэрэгтэй.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

24

CDIO арга зүйн зөвлөмж

 Assess-эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлага болон түүний хэрэглээг
үнэлэх(A): Энэ нь суралцагчийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх
зорилгоор төлөвлөгдсөн сургалтын нэг хэсэг юм. Энэ үйл ажиллагаагаар
суралцагчийн өмнө нь заалгасан мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлэх ба
ингэснээр суралцсан зүйлдээ илүү дадлагажих, баталгаажуулах боломж
олгодог.
Хүснэгт 3.6-д ITU загварын хамаарлыг тайлбарлан үзүүлэв.

д/д

Заах үйл
ажиллагаа

1

I- Ойлголт
өгөх

2

TA-Заах,
үнэлэх

3

TUAЗаах,хэрэглэх,
үнэлэх

4

UA-Хэрэглэх,
үнэлэх

5

U-Хэрэглэх

Хүснэгт 3.6. Заах, сургах үйл ажиллагааны хэлбэрүүд
Суралцахуйн үр
Сургалтын үйл
Үнэлгээ-Access
дүнгүүд
ажиллагаа
Суралцахуйн үр
Сургалтын үйл
Үнэлэх
дүнтэй
ажиллагаанд тухайн
шаардлагагүй
холбогдохгүй
сэдвийг тусгасан байна.
Суралцахуйн үр
Сургалтын үйл
Оюутны эзэмшсэн
дүнд тодорхой
ажиллагаанд заавал
мэдлэг, чадвар,
тусгагдсан
гүйцэтгэлийг үнэлнэ.
тусгасан байна.
байна.
Оюутны эзэмшсэн
Суралцахуйн үр
мэдлэг, чадвар,
Сургалтын үйл
дүнд тодорхой
гүйцэтгэл болон өмнө
ажиллагаанд заавал
тусгагдсан
эзэмшсэн мэдлэг,
тусгасан байна.
байна.
чадварын хэрэглээг
үнэлнэ.
Өөр суралцахуйн үр
Өөр суралцахуйн үр
дүнд хүрэх зорилгоор
дүнд хүрэх зорилгоор
Суралцахуйн үр
өмнө эзэмшсэн мэдлэг,
өмнө эзэмшсэн
дүнтэй
чадвараа хэрэглэхэд
мэдлэг, чадвараа
холбогдож болно
чиглэсэн үйл ажиллагаа
хэрхэн хэрэглэсэн
гүйцэтгэлийг үнэлнэ.
байна
Өөр суралцахуйн үр
Өөр суралцахуйн үр
дүнд хүрэх зорилгоор
дүнд хүрэх зорилгоор
Суралцахуйн үр
өмнө эзэмшсэн
өмнө эзэмшсэн мэдлэг,
дүнтэй
мэдлэг, чадвараа
чадвараа хэрэглэхэд
холбогдохгүй
хэрхэн хэрэглэсэн
чиглэсэн үйл ажиллагаа
гүйцэтгэлийг
байна.
үнэлэхгүй.

Тухайн суралцахуйн үр дүнг зөвхөн нэг хичээлээр оюутанд олгох бус
хөтөлбөрийн туршид олон хичээлээр дамнуулж олгоно. Өөрөө хэлбэл
хөтөлбөрийн тухайн суралцахуйн үр дүн нь хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд
(ихэвчлэн 4 жилийн турш) аль нэг хичээл дээр танилцуулагдах, зарим
хичээлүүд дээр заагдах, зарим хичээлүүд дээр хэрэглэгдэх байдлаар
төлөвлөгдөх ба ингэснээр оюутан тасралтгүй хөгжиж тухайн суралцахуйн үр
дүнг маш сайн эзэмших боломж бүрдэнэ. Ийнхүү сургалтын хөтөлбөрийн
хүрээнд тодорхойлсон бүх л суралцахуйн үр дүнгүүдийг аль аль хичээл дээр
танилцуулах заах,хэрэглэхийг харуулсан хамаарлын дэлгэрэнгүй матриц гаргаж
болно. ITU загвараар гаргасан хамаарлын матрицын жишээг хүснэгт 3.7-д
үзүүлэв.
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Хүснэгт 3.7. Хөтөлбөрийн PLOs ба хичээлүүд хоорондын уялдаа, холбоо/ITU загвараар/
Суралцахуйн
үр дүн-1
I
T
T

PLO
Хичээл 1
Хичээл 2
Хичээл 3
.
.
Хичээл n

U

Суралцахуйн
үр дүн-2

Суралцахуйн
үр дүн-3
T

T
T
TU
T

.

.

U
T
U
T
TU

TU
T
TU

Суралцахуйн
үр дүн-n
T
T
I
U
U

ITU загвар ашигласан сургалтын хөтөлбөрт байгаа хичээлүүд ба PLOs
хоорондын уялдааг Зураг 3.3-д үзүүлсэн байдлаар дэлгэрүүлэн гаргавал
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа багш нарт илүү ойлгомжтой болно. Зурагт
үзүүлсэн жишээнээс багаар ажиллах,сэтгэлгээний чадвар гэсэн суралцахуйн үр
дүнгүүд хөтөлбөрийн аль аль хичээлүүдтэй хэрхэн холбогдож байгааг харж
болно. Жишээ нь багаар ажиллах чадварыг нэгдүгээр курсын эхний улирал
Физик 1, Цахилгаан хэлхээний онол 1 хичээлүүд дээр зааж, хэрэглэж байгаа
бол нэгдүгээр курсын 2-р улиралд Электроникийн үндэс хичээл дээр зөвхөн
хэрэглэх, инженерийн удиртгал хичээл дээр дахин танилцуулах, заах, хэрэглэх
гэх мэт цааш төлөвлөсөн байна. Энэ мэтчилэн бүх суралцахуйн үр дүнгийн
хувьд хичээлүүдтэй хэрхэн холбогдох шинжилгээг хийж болно.
Багаар ажиллах
Сем 1

Сем 2

Сем 3

Физик 1
TU

Электроникийн
үндэс
U

Дохио ба
систем
U

Цахилгаан
хэлхээний онол
TU

Инженерийн
удиртгал
ITU

Сем 4

Сем 5

Сем 6

Цахлгаан
машин ба
U цахилгаан

Техникийн
англи хэл
U

U
Аналог тоон
холбооны
IU систем

Холбооны
системийн
симуляци U

Инженерийн
төсөл 1
U

Шугамын
байгууламж

Компьютерийн
сүлжэээ 1
IU

Инженерийн
төсөл 2 U

U

Зураг 3.3. Багаар ажиллах чадвар суралцахуйн үр дүнг хөтөлбөрт
байгаа хичээлүүдтэй холбосон байдлын жишээ

3.5.

Сургалтын хөтөлбөрт санал болгож буй заах арга зүй,хүргэх
хэлбэрүүдийг тодорхойлох

3.5.1. Заах арга зүйн төрлүүдийг тодорхойлох
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг оюутанд маш сайн эзэмшүүлэхийн тулд
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх баг сургалтын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй орчин
үеийн дэвшилтэт заах арга зүйгээр зохион байгуулах ёстой. Иймээс сургалтанд
ашиглах заах арга зүйн талын судалгаа хийж энэ талаарх заавар, зөвлөмжийг
сургалтын хөтөлбөрт заавал багтаасан байх ба хичээл заах багш нар эдгээрээс
сонгон хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн байх хэрэгтэй. Сургалтын арга зүйг оюутны
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дээд түвшний сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор урт хугацаанд гүйцэтгэх
томоохон даалгавар, үйл ажиллагаатай уялдаатайгаар тодорхойлдог.
Жишээ болгож хүснэгт 3.8-д зарим заах арга зүйг тайлбарлан оруулав.
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид энэ мэт олон төрлийн заах арга зүйг судлан
хөтөлбөрийн бичиг баримтад тусгасан байх хэрэгтэй.
Хүснэгт 3.8. Сурган заах арга зүйн зарим төрлүүд
д/д

Төрлүүд

1.

Кейсд
суурилсан
сургалт

2.

Сорилтонд
суурилсан
сургалт

3.

Асуудалд
суурилсан
сургалт

4.

Төсөлд
суурилсан
сургалт

Үндсэн зарчим
Кейсд суурилсан сургалт нь бодит
амьдрал
дээрх
нөхцөлд
тулгуурладаг. Оюутнууд тодорхой
хугацаатай, асуудал ба үйл явдлын
дараалалтай дасгал хийнэ.
Энэ аргын үед бодит амьдрал дээр
өргөн хүрээнд тодорхойлогдох олон
янзын асуудлыг багаар ажиллан
шийдэх сорилт хэлбэртэй байдаг.
Сургалт, хамтын ажиллагаа болон
ирээдүйн асуудлуудыг шийдэхэд
дөхөм болох суралцсан мэдээллээ
зохион байгуулахад хэрэг болох
бодит нөхцөл байдлын төвөгтэй
асуудлуудтай танилцах юм.
Оюутнууд
тухайн
мэргэжилтэй
холбоотой төслийн даалгаврыг хийх
шаардлагатай. Тухайн хугацаанд
төслийг өргөтгөж үзвэл оюутнууд
олон төрлийн эх үүсвэрийг ашиглан
өргөн хүрээний судалгааг явуулах
шаарлагатай болно.

Ач холбогдол
Оюутнууд өмнө олж авсан
онолын мэдлэгээ бататган
асуудал шийдвэрлэх чадвар
эзэмшинэ.
Судалгааны сэдвүүд болон
тухайн
сэдэв
хоорондын
уялдааг
бодитоор
үнэлэх
чадвар олгоно.
Тухайн
асуудалтай
идэвхтэйгээр
холбогдож
ажиллах нь оюутнуудын хувьд
уялдаа холбоотой мэдээллийг
хайх, олон асуудлыг шийдэх
бүтээлч
чадваруудыг
хөгжүүлнэ.
Оюутнуудын түлхүүр онолын
мэдлэгийг суралцахад, багийн
ажиллагаа, харилцаа болон
шүүмжлэлттэй сэтгэлгээ гэх
мэт
бодит
амьдралын
чадваруудыг
хөгжүүлэхэд
тусална.

3.5.2. Хүргэх хэлбэрүүдийг тодорхойлох
Хүргэх хэлбэр нь сурган заах арга зүйгээс ялгаатай ойлголт юм. Маш товчхон
тайлбарлавал тухайн хугацаанд, тухайн орчин явагдах сургалтын үйл
ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулахыг хүргэх хэлбэрээр тодорхойлно. Бидний
мэдэх лекц, семинар, лаборатори нь хүргэх хэлбэрүүдэд багтана. Нөгөө талаас
хүргэх хэлбэрүүд нь суралцагчийн доод түвшний сэтгэлгээний чадваруудыг
хөгжүүлэхэд голлон чиглэдэг. Тухайлбал тонгоруу анги(Flipped classroom)
хүргэх хэлбэрийг сүүлийн үед өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд асуудалд
суурилсан сургалтын аргатай хослуулснаар оюутан гэртээбие даан суралцах,
танхмийн сургалтын цагийг илүү үр дүнтэй болгох, оюутны асуудал шийдвэрлэх
чадварыг хөгжүүлэх, харилцан бие биеээсээ суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх,
сургалтанд мэдээлэл холбооны технологийг үр ашигтай хэрэглэх, хичээлийн
агуулгын багтаамжийг нэмэгдүүлэх, үнэлгээг илүү бодитой болгох зэрэг маш
олон давуу талууд бий болдог нь туршилтаар батлагдаад байгаа юм. Хүснэгт
3.9-д жишээ болгон зарим хүргэх хэлбэрүүдийг тайлбарласан ба энэ загвараар
хөтөлбөрт хэрэглэх хүргэх хэлбэрүүдийг дэлгэрэнгүй тодорхойлно.
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Хүснэгт 3.9. Сургалтын хүргэх хэлбэрийн зарим төрлүүд
д/д

1.

2.

3.

4

Хүргэх
хэлбэрүүд

Тонгоруу
анги

Багт
суурилсан
сургалт

Багаар заах

Эвлүүлгийн
арга

Хүргэх хэлбэрийн зарчим

Ач холбогдол

Лекц болон гэрийн даалгаврын байр нь
солигдсон загвар гэж хэлж болно.
Оюутнууд ангид хичээл орохоос өмнө
гэртээвидео, болон бусад хэлбэрээр
хичээлээ судлах бал танхмийн хичээлийн
цаг дээр дасгал, төсөл хэлэлцүүлэгт хийх
замаар ажилладаг.
Багт суурилсан сургалт нь багш нэг зэрэг
олон жижиг багт заах боломжийг олгодог.
Оюутнууд
бэлтгэх
болон
багийн
хэлэлцүүлэг хийх замаар ангийн дотор
болон гадна идэвхитэй оролцох ёстой.
Хоёр болон түүнээс олон багш бүх
оюутнуудад хамтран төлөвлөж , заах аргыг
хэлнэ. Хичээлийг заах багш нарын баг нь
оюутнуудыг
хэлэлцүүлэгт
оролцохыг
уриалж лекц хэлбэрээр бус харилцан
яриагаар заана.
Эвлүүлгийн арга нь оюутнууд амжилтанд
хүрэхийн тулд бие биедээ мэдлэг болон
чадвараа
хуваалцаж,
бие
биеэсээ
харилцан суралцах үйл ажиллагааг зохион
байгуулах арга юм. Puzzle-г бүрэн
болгохын тулд багийн гишүүд суралцаж,
хуваалцах, нэгтгэх ба хэрэгжүүлэх ёстой.

Оюутнууд
лекцийн
агуулгыг судалж, мэдлэгээ
хэрэглэх
чадвараа
шалгаж
гарын
доорх
боломжтой
үйл
ажиллагаанд оролцоно.
Энэ арга нь хувь хүний
болон багийн гүйцэтгэлийг
үнэлэх
боломжийг
олгодог.
Үүний хамгийн сайн тал нь
багш нар болон оюутнууд
бүгд санаагаа бодитоор
солилцоход оршино.
Мэдлэгээ бататгах, бие
биенээсээ
суралцах,
нэгтгэн дүгнэх чадварыг
эзэмшинэ.

Багш тухайн суралцахуйн үр дүнг оюутанд хамгийн сайн эзэмшүүлэхийн тулд
дээрх сургалтын шинэлэг заах аргууд, хүргэх хэлбэрүүдээс аль тохиромжтойг
нь сонгон хичээлийн хөтөлбөрт заавал тусгасан байна.Тодруулбал хичээлийн
бүлэг сэдэв бүрд ямар суралцахуйн үр дүнгүүд хамаарах, үүнээс хамаарч
сургалтын арга зүй, хүргэх хэлбэрүүдийг хэрхэн ашиглахаа маш сайн
төлөвлөсөн байна.
3.6. Хичээлийн хөтөлбөр
Сургалтын хөтөлбөрийн хамгийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг хичээлийн
хөтөлбөр байдаг. Хичээлийн хөтөлбөрийг хэр сайн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ
төдийн чинээ сургалтын үйл ажиллагаа сайн явагдаж суралцахуйн үр дүнг
оюутанд сайн эзэмшүүлэх боломж бүрдэнэ. Тухайн сургалтын хөтөлбөрт
багтсан хичээл бүрээр хөтөлбөр боловсруулна. Хичээлийн хөтөлбөр нь нийтлэг
байдлаар дараах мэдээллүүдийг агуулсан байдаг. Үүнд:
a)
Хичээлийн товч мэдээлэл
b)
Багшийн мэдээлэл
c)
Хичээлийн товч тайлбар
d)
Сурах бичиг, унших материал ба ашиглах эх сурвалж
e)
Хичээлийн зорилго, зорилтууд
f)
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд (CLO)
g)
Хичээлийг агуулга, хуваарилалт
h)
Хичээлийн сургалтын хэлбэр
i)
Хичээлийн үнэлгээний шалгуурууд, эзлэх хувь
j)
Хичээлийн явцад баримтлах зарчмууд
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Энэхүү агуулгын дагуу хичээлийн хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийг
хэрхэн нарийвчлан боловсруулах арга зүйг “Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
арга зүйн зөвлөмж”- өөс дэлгэрүүлэн судлах боломжтой.
3.7. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ, тасралтгүй сайжруулалт
Сургалтын хөтөлбөрт багтах дараагийн хэсэг нь хөтөлбөрийн үнэлгээ,
тасралтгүй сайжруулалтбайна. Монгол улсад сургалт явуулж байгаа ихэнх
хөтөлбөрүүдэд энэ талын асуудлыг чухалчлан авч үздэггүйгээс сургалтын
чанар буурах нэг шалтгаан болдог. БШУСЯ-аас гаргасан хөтөлбөрт тавих
шаардлагын 2.10 заалтад “хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэх судалгаануудыг хэрхэн
зохион байгуулах талаар үйл ажиллагааны аргачлал, төлөвлөгөөг гаргах” гэж
заасан байдаг ба ихэнх хөтөлбөр боловсруулагчид ерөнхий байдлаар
төлөвлөгөө гаргадаг хэдий ч хэрэгжүүлэх ажил бараг хийдэггүй, мөн үнэлгээний
үр дүнгээр тасралтгүй сайжруулалт хийх ажил орхигдож ирсэн гэж хэлж болно.
Иймээс ҮДСБ-ийн тогтолцооны зарчмын дагуу хөтөлбөрийн сургалтын чанарыг
үнэлэх, үнэлгээний үр дүнгээр тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг сайн
төлөвлөж хэрэгжүүлэх ёстой.
Сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт,тасралтгүй сайжруулалтын
хүрээнд PEOs, PLOs ба CLOs-ийн гүйцэтгэлийн түвшинг үнэлэх ба шууд, шууд
бус гэсэн 2 төрлийн үнэлгээний аргыг хэрэглэнэ. Эдгээр үнэлгээ нь голлон
дараах хэлбэрүүдээр хийгдэнэ. Үүнд:
Шууд үнэлгээний аргууд:
Явцын сорил, тест
Улирлын шалгалт
Бие даалтын ажил
Курсын ажил
Төсөл
Лабораторийн ажил
Шууд бус үнэлгээний аргууд:
Хичээлийн үр дүнгийн санал асуулга
Төгсөх оюутны санал асуулга
Төгсөгчдийн санал асуулга
Ажил олгогчдийн санал асуулга
Хөтөлбөрийн мэргэжлийн зөвлөлийн санал асуулга, уулзалт хэлэцүүлэг
Дээрх 3 түвшинд хийгдэх үнэлгээг зурагт 3.4-д үзүүлсэн байдлаар загварчилж
болно.
Шууд бус үнэлгээ

Шууд үнэлгээ
Шууд ба шууд бус үнэлгээ

Шууд бус үнэлгээ

Оролцогч талуудын
санал асуулгын
үнэлгээ

Боловсролын
зорилго, зорилт

Эргэх холбоо

Эргэх холбоо

Хөтөлбөрийн
сургалтын үр
дүн

Хичээлийн
сургалтын үр
дүн

Оюутны сургалтын
үнэлгээ

Эргэх холбоо

Эргэх холбоо

Зураг 3.4. Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн үнэлгээний ерөнхий загвар
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Зурагт үзүүлсэнээр PEОs-ийг шууд бус үнэлгээгээр, PLOs-ийг шууд ба шууд бус
үнэлгээгээр, харин CLOs-ийг мөн шууд ба шууд бус үнэлгээгээр тус тус үнэлнэ.
Шууд үнэлгээний арга нь тухайн хичээл, хөтөлбөрийн хувьдоюутны гүйцэтгэл
буюу PLOs, CLOs-ийн бодит гүйцэтгэлийн түвшинд өгч байгаа үнэлгээ байна.
Харин шууд бус үнэлгээ гэдэг нь төгсөгчид,ажил олгогчид,оюутнууд гэх мэт
оролцогч талуудаас санал асуулга авах замаар тэдгээрээр саналаар
гүйцэтгэлийн түвшинг тодорхойлох үнэлгээ байна.
Эдгээр үнэлгээг тухайнСургалтын Хөтөлбөр Хариуцсан Дэд Зөвлөл(СХXДЗ)
удирдан зохион байгуулна. СХXДЗ нь хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч баг,салбарын
багш нараас бүрдсэн байнгын ажиллагаатай зөвлөл байна. Хөтөлбөрийн
үнэлгээнийүр дүнгээр суралцахуйн үр дүнгүүдийг шинэчилэх, оновчлох,
сургалтын үйл ажиллагаа, сургалтын орчинг шинэчилэн сайжруулах, багш
нарын мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулж
байх ёстой.
Шууд үнэлгээ(Direct assessment).
Шууд үнэлгээний аргаар сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээг хийхдээ тухайн
сургалтын хөтөлбөр дэх хичээл бүрийн хувьд багш нарын оюутнуудаа үнэлсэн
үнэлгээнд үндэслэн статистик судалгаа хийдэг. Статистик судалгааг хийхдээ
тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүдийн гүйцэтгэлийг олон төрлийн
үнэлгээний хэрэгсэл ашиглан(явцын шалгалтууд,бие даалтууд, курсын ажил,
лаборатори,ирц идэвхи гэх мэт) тодорхойлсон үр дүнг үндэслэн хийнэ. Энэ
үнэлгээг багш бүр өөрсдийн заасан хичээл тус бүрээр хийж үр дүнгийн тайлан
бэлтгэнэ. Хэрвээ хэд хэдэн багш хамтарч нэг хичээл заадаг бол нэгдсэн нэг
тайлан бэлтгэж болно.
Шууд бус үнэлгээний арга (Indirect assessment).
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч нэгжийн
сургалтын хөтөлбөрхариуцсан дэд
зөвлөл(СХXДЗ) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүрэлдэхүүнээс санал асуулга авах
замаар суралцахуйн үр дүнгүүдийн хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгч
сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно. Үнэлгээ хийхдээ ихэвчлэн
дараах санал асуулгуудыг авч,үр дүнг боловсруулж дүн шинжилгээ хийдэг.
Суралцаж буй оюутны санал асуулга: Суралцаж байгаа оюутнуудаас авах
судалгаа нь богино хугацааны сайжруулалт буюу хичээлийн түвшинд
суралцахуйн үр дүнг үнэлэх, сайжруулалт хийх, багшлах бүрэлдэхүүний заах
чадварыг үнэлэх зорилготой.
Төгсөх курсын оюутны санал асуулга: Энэ судалгааг жил бүр төгсөж байгаа
оюутнуудаас авах бөгөөд тэдний 4 жилийн хугацаанд эзэмшсэн мэдлэг, чадвар,
хандлагын түвшинг тогтоохоос гадна сургалтын үйл ажиллагаа, багшлах
бүрэлдэхүүн, сургалтын орчин зэрэг олон чиглэлийн асуулгуудаар хөтөлбөрт
үнэлгээ хийж хэрхэн сайжруулах шаардлагуудыг тодорхойлдог.
Төгсөгчдийн санал асуулга:Уг санал асуулгыг мэргэжлээрээ 3-оос дээш жил
ажилласан төгсөгчдөөс авах ба судалгаагаар хөтөлбөрийн боловсролын
зорилго, зорилтууд ба суралцахуйн үр дүнгүүдийг хэр зөв тодорхойлсныг
үнэлэхээс гадна төгсөгчдийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагын түвшинг
үнэлдэг.
Ажил олгогчдын санал асуулга:Уг санал асуулгыг төгсөгчид олноор ажиллаж
байгаа гол гол ажил олгогчдоос 3-5 жил тутамд авч авна. Ажил олгогчдоос авах
судалгааны үр дүнгээр нь хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд болон
суралцахуйн үр дүнгүүдийг үнэлэх, сайжруулах үйл ажиллагаа хийгдэнэ.
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3.7.1. Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний үе шатууд
Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээг дараах үе шатуудаар хэрэгжүүлнэ.
a) Хичээлийн шатан дахь үнэлгээ гэдэг нь оюутны тухайн хичээлээр
эзэмших
суралцахуйн
үр
дүнгүүдийн
(CLOs-Course
Learning
Outcomes)эзэмшсэн түвшинг зорилтот түвшинтэй харьцуулан дүгнэдэг
үнэлгээ юм. Энэ үнэлгээг хичээл заагдсан улирал бүр хийнэ.Энэ шатанд
шууд үнэлгээ нь ихэвчлэн багшийн зүгээс оюутанг үнэлсэн явцын бүх
оноо
болон
улирлын
шагалтын
оноон
дээр
үндэслэн
боловсруулагдана.Харин хичээлийн шатан дахь шууд бус үнэлгээ гэдэг
нь тухайн хичээлийг судалсан оюутнаас авах санал асуулгын дүнгээр
боловсруулагддаг.Санал асуулга нь хичээлийн суралцахуйн үр
дүнгүүдийг хэрхэн эзэмшсэн талаар,багш хичээлээ хэрхэн үр дүнтэй
явуулсан талаар,сургалтын орчны талаар гэх мэт асуултуудыг багтаасан
байдаг.
b) Хөтөлбөрийн шатны үнэлгээний нэг нь тухайн сургалтын хөтөлбөрөөр
оюутны эзэмшихсуралцахуйн үр дүнгүүдийн (PLOs-Program Learning
Outcomes) гүйцэтгэлийн түвшинг зорилтот түвшинтэй харьцуулан
дүгнэдэг үнэлгээ юм. Уг үнэлгээг жил тутамд хийнэ. Хөтөлбөрийн шатанд
шууд үнэлгээ нь тухайн хөтөлбөрийн нийт хичээлүүдийн хувьд хийгдсэн
шууд үнэлгээний үр дүнгүүдэд тулгуурлан тэдгээрийг суралцахуйн үр
дүнгүүдээр нь нэгтгэсэн байдлаар гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хичээл бүр
зорилтот суралцахуйн үр дүнгээ оюутанд өгсөн үү? цаашлаад
хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд оюутанд хэр зэрэг олгогдсон бэ
гэдгийг зорилтот түвшинтэй харьцуулан дүгнэнэ. Харин хөтөлбөрийн
шатанд шууд бус үнэлгээг хийхдээ суралцаж байгаа болон төгсөж байгаа
оюутан, төгсөгч, ажил олгогчдоос санал асуулга авах замаар хийнэ.
c) Хөтөлбөрийн шатанд хөтөлбөрийн зорилго зорилтууд (PEO-Program
Educational Objectives) биелсэн эсэхийг үнэлнэ. Энэ үнэлгээ нь
хөтөлбөрийн урт хугацаанд төлөвлөсөн үр дүнгийн гүйцэтгэлийг
тодорхойлно. Гол төлөв 3-5 жилийн давтамжтай хийгддэг бөгөөд
мэргэжлээр ажиллаж байгаа төгсөгчид болон ажил олгогчдоос санал
асуулга авах замаар хэрэгжүүлнэ.
3.7.2. Суралцахуйн үр дүнгүүдийн зорилтот түвшин, үнэлгээний давтамж
Тухайн хөтөлбөрөөр оюутны эзэмшсэн суралцахуйн үр дүнгүүдийн түвшин нь
төгсөгчид мэргэжлээрээ амжилттай ажиллах, ахин дэвших, ажил олгогчдын
шаардлагыг хангах үндэс суурь болно. Иймээс оюутны эзэмшсэн суралцахуйн
үр дүнгүүдийн түвшинг аль болох өндөр байлгах үүднээс заавал хүрсэн байх
зорилтот түвшингүүдийг сургалтын хөтөлбөрт тодорхойлж түүнд хүрэх
зорилгоор байнгын үнэлгээ, сайжруулалт хийгдэж байх ёстой.
Суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээг богино (улирал, хичээлийн жил тутамд) ба
урт (3-5жил тутамд гэх мэт) хугацааны давтамжтайгаар дээр дурдсан үйл
явцын дагуу гүйцэтгэдэг.
Богино хугацааны мөчлөг:Суралцаж байгаа болон төгсөх курсын
оюутнуудаас авах санал асуулгын үр дүнд тулгуурлан тухайн хөтөлбөрөөр
суралцаж байгаа оюутны эзэмших суралцахуйн үр дүнгүүдийг оновчлох,
хөтөлбөрт байгаа хичээлүүдийн суралцахуйн үр дүнд үнэлэлт өгч, хичээл тус
бүрийн агуулга, чанарыг сайжруулах шаардлагуудыг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ.
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Урт хугацааны мөчлөг:Төгсөх курсын оюутан, төгсөгчид ба ажил олгогчдын
санал асуулгын үр дүн дээр үндэслэн хөтөлбөрийн боловсролын зорилго,
зорилтуудыг шинэчлэн сайжруулах, тухайн хөтөлбөрөөр оюутны эзэмших
суралцахуйн үр дүн бүрийн хүрсэн түвшинг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа
хийгдэнэ. Урт хугацааны мөчлөг нь сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах илүү
стратегийн төлөвлөлтийн шинж чанарыг агуулсан байдаг.
Хөтөлбөрт үнэлгээ хийх, үнэлгээний үр дүнг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх
үйл ажиллагааг гол төлөв Сургалтын Хөтөлбөр Хариуцсан Дэд Зөвлөл(СХXДЗ)
зохион байгуулах ба хичээлийн жилийн эцэст хөтөлбөрийн суралцахуйн үр
дүнгүүд хэрхэн биелсэнийг үнэлж дүгнэнэ. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн
хөтөлбөрт сайжруулалт хийх шаардлагатай саналыг боловсруулна. СХXДЗ-ийн
ахлагч нь хөтөлбөрийг сайжруулах нэгдсэн саналыг салбарын бүх багш нарт
болон хөтөлбөрийн мэргэжлийн зөвлөл(ХМЗ)-д танилцуулж, тэдний санал,
зөвлөмжийг тусгасны дараа өөрчлөлт, сайжруулалтуудыг хийнэ. Үүнд:

Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтуудыг үнэлэх, шинэчлэх,
сайжруулах

Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг үнэлэх, шинэчлэх,
сайжруулах

Сургалтын төлөвлөгөөнд хичээл нэмэх, хасах, кредит өөрчлөх

Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг үнэлэх, шинэчлэх

Хичээлийн агуулга, ном сурах бичгийг өөрчлөх гэх мэт
Хичээл нэмэх, хасах, кредит өөрчлөх гэх мэт том өөрчлөлтүүдийг салбар
чиглэлийн Хөтөлбөрийн Дэд Хороо(ХДХ), Хөтөлбөрийн Ерөнхий Хороо(ХЕХ)гоор хэлэлцүүлж батлуулсны дараа хийнэ. Өөрчлөлтийг бүх холбогдох
талуудад мэдэгдэн, салбарын холбогдох баримт бичгүүдэд зохих
өөрчлөлтүүдийг оруулна.Хөтөлбөрийн үнэлгээтэй холбоотой судалгааны
баримт материал, дүн шинжилгээний үр дүнгүүд нь цаасан болон файл
хэлбэрээр СХXДЗ-ийн үнэлгээ, дүн шинжилгээний бичиг баримтын санд
хадгалагдаж байх хэрэгтэй. Энэ нь дотоод, гадаадын магадлан итгэмжлэлийн
шинжээч нарт үзүүлэх сургалтын үйл ажиллагааны гол нотолгоонуудын нэг
болох учиртай юм.
Сургалтын хөтөлбөрт хийх шууд ба шууд бус үнэлгээний төлөвлөлтийг хүснэгт
3.10-д үзүүлсэн жишиг загварын дагуу хийж болно. Энд тодорхойлсноор ямар
үнэлгээний аргуудаар, ямар давтамжаар, үнэлгээг хэн зохион байгуулах зэрэг
мэдээллүүдийг багтаасан байна.
Хүснэгт 3.10. Шууд ба шууд бус үнэлгээний төлөвлөлт
д/д

Үнэлгээний аргууд

Үнэлгээний
давтамж

1

Ажил олгогчоос
авах санал асуулга

Жил бүр

2

Төгсөгчдөөс авах
санал асуулга

Жил бүр

3

Төгсөх оюутнаас
авах санал асуулга

Жил бүр

4
5

Хичээл судалсан
оюутнуудаас авах
санал асуулга
Хичээлийн
суралцахуйн үр

Улирал бүр
Улирал бүр

PLOs-ийн зорилтот түвшин

Үнэлгээг зохион
байгуулах нэгж

Санал асуулгад
оролцогчдын ....%-аас дээш
нь ..... дээш үнэлгээ өгөх
Санал асуулгад
оролцогчдын ....%-аас дээш
нь ..... дээш үнэлгээ өгөх
Санал асуулгад
оролцогчдын ....%-аас дээш
нь ..... дээш үнэлгээ өгөх
Санал асуулгад
оролцогчдын ....%-аас дээш
нь ..... дээш үнэлгээ өгөх
С ба түүнээс дээш үнэлгээ
авсан оюутны тоо ....%-аас
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дүнгийн үнэлгээний
тайлангаар PLOsийг үнэлэх

доошгүй байх

ХИЧЭЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ
АРГА ЗҮЙ
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4. ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Тухайн дээд боловсролын байгууллага сургалтын үйл ажиллагаандаа Үр Дүнд
Суурилсан Боловсрол(ҮДСБ)-ын онол, арга зүйг нэвтрүүлэх гэж байгаа
тохиолдолд сургалтын хөтөлбөр, сургалтын орчин, сургах, суралцах үйл
ажиллагаа, сургалтын үнэлгээ зэргийг үе шаттайгаар шинэчилэх ёстой.
Хэдийгээр олон шатанд шинэчлэл хийх шаардлагатай боловч суралцахуйн үр
дүн багшийн ажлын үр дүнгээс буюу тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүнгээс
илүү хамаарна. Иймээс сургалтын хөтөлбөрт байгаа тухайн хичээлийг үр
дүнтэйгээр оюутан хүргэх, сургах, суралцах үйл ажиллагаа явуулахын тулд
хамгийн түрүүнд хичээлийн хөтөлбөрийг маш сайн төлөвлөх ёстой. Хичээлийн
хөтөлбөр нь сургалтын хөтөлбөрийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
Тодорхойлолт: Хичээлийн тухай ерөнхий мэдээллээс гадна хичээлийн
сургалтын зорилго үр дүнгүүд, ерөнхий агуулга, сургалтын үйл
ажиллагаа, үнэлэх арга зүй зэрэг мэдээлэл агуулсан баримт бичгийг
хичээлийн хөтөлбөр гэж нэрлэнэ.
Англи хэлээр Syllabus, олон тоон дээр Syllabi эсвэл Syllabuses гэж нэрлэдэг.
Манай их дээд сургуулиудад хэрэглэдэг хичээл гэдэг нэр томъёо нь олон улсад
дараах байдлаар хэрэглэгдэж байна.
Хүснэгт 4.1. Нэр томъёоны харьцуулалт
Монгол хэлээр
Хичээл: Ихэвчлэн 1 улирлын турш үргэлжлэх тодорхой
чиглэлээр төрөлжсөн цуврал хичээлийг хэлнэ.
Хөтөлбөр: Оюутны суралцах хугацаанд тодорхой мэдлэг,
чадвар олгохоор төлөвлөсөн сургалтын баримт бичиг

Англи хэлээр
(Америк)

Англи хэлээр
(Британи)

Course

Module

Program

Course

Хичээлийн хөтөлбөрийг хамгийн эхний удиртгал хичээл дээр багш оюутнуудад
заавал танилцуулах ёстой бөгөөд тухайн хичээлээр ямар мэдлэг, чадвар
олгох, агуулга хамрах хүрээ, ашиглах материал, хэрхэн үнэлэх, хичээлийн
туршид мөрдөх дүрэм журам зэрэг мэдээлэл агуулсан, багш оюутнуудын
хооронд байгуулах гэрээ гэж үзэж болно.
Тиймээс багш өөрийн хичээлийн хөтөлбөрт ямагт үнэн зөв, хичээлийн туршид
тууштай дагаж мөрдөх, оюутнууд сургалтандаа амжилт гаргахад тус болох
мэдээллүүдийг оруулах ёстой. Энэхүү гэрээ буюу хичээлийн хөтөлбөрийг
цаасан болон электрон хэлбэрээр оюутнуудад хүргэх бөгөөд аль болох энгийн
ойлгомжтой хэлбэрээр бичигдсэн байна.
Багш хэдийгээр хичээлийн хөтөлбөртөө хичээлийн явцад баримтлах зарчмаа
тусгасан ч хичээл заах явцад зарим нэгэн бага хэмжээний өөрчлөлт орж
болохыг урьдчилан тэмдэглэснээр уян хатан байдлыг хангаж өгнө.
Практикт хичээлийн хөтөлбөр ба сургалтын хөтөлбөрийг хооронд нь хольж
ойлгох тохиолдол байдаг бөгөөд 4.2-р хүснэгтээс ямар ялгаатайг харж болно.
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Хүснэгт 4.2. Хичээлийн хөтөлбөр ба сургалтын хөтөлбөрийн хоорондох ялгаа
Үзүүлэлтүүд

Хичээлийн хөтөлбөр
Syllabus

Сургалтын хөтөлбөр
Curriculum

Агуулга

Тухайн сургалтын хөтөлбөртэй холбоотой
Тухайн хичээлтэй холбоотой мэдээлэл агуулсан баримт бичиг, сургалтын
мэдээлэл агуулсан баримт бичиг хөтөлбөр нь хичээлийн хөтөлбөрийг өөртөө
агуулна.

Үгийн гарал
үүсэл

“Syllabus”-Герк
тодорхойлолт

Зориулалт

Тухайн хичээл

Тухайн хөтөлбөр

Шинж чанар

Тайлбар хэлбэртэй

Албан ёсны, заавар хэлбэртэй

Хамрах хүрээ

Нарийн хүрээтэй

Өргөн хүрээтэй

Хэн бэлтгэж/
Профессор
баталгаажуулах дэд хороо
ашиглах
хугацаа

гаралтай

“Curriculum”-Латин гаралтай тодорхойлолт.

багш/Хөтөлбөрийн Салбар,
тэнхим/
Боловсролын яам

Сургууль

эсвэл

Тухайн улиралд эсвэл хичээлийн
Тухайн хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаанд
жилд

Хичээлийн хөтөлбөрийг маш сайн боловсруулсанаар дараах давуу талууд бий
болно. Үүнд:
- Багш, оюутнуудын хооронд харилцаа, холбоо тогтоох
- Хичээлийн эхнээс хичээлийн өнгө аясыг тодорхойлж өгөх
- Хичээлийн сургах суралцах үйл ажиллагаа ба үнэлгээний талаар багшид
итгэл үнэмшил бий болох
- Оюутнуудад хичээлийн бүтцийг танилцуулах
- Оюутнуудын үүрэг хариуцлага ба амжилтыг тодорхойлох
- Хичээлд бэлэн байхад оюутнуудад туслах
- Хичээлийн талаарх технологийн шаардлагыг (ямар програм хангамж,
багаж хэрэгсэл хэрэглэх гэх мэт) оюутнуудад хүргэх
- Хичээл нь сургалтын хөтөлбөртэй хэрхэн нийцэж байгаа талаар
мэдээлэл өгөх
- Боломжит сургалтын эх үүсвэрүүдийг тодорхойлж өгөх
- Олж авахад хүндрэлтэй унших материалыг зааж өгөх
- Үр ашигтай суралцах хандлагыг зааж өгөх
- Хичээлээс гадуур судлах материалыг зааж өгөх
- Багш оюутан хоорондын сургалтын гэрээ маягаар үйлчлэх
4.1. Хичээлийн хөтөлбөрийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
Гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөр бүтэц
бүрэлдэхүүн талаасаа харилцан адилгүй хэдий ч нийтлэг байдлаар дараах
мэдээллүүдийг агуулсан байдаг. Үүнд:
a) Хичээлийн мэдээлэл
b) Багшийн мэдээлэл
c) Хичээлийн товч тайлбар
d) Сурах бичиг, унших материал ба ашиглах эх сурвалж
e) Хичээлийн зорилго, зорилтууд
f) Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд(CLO)
g) Хичээлийг агуулга, хуваарилалт
h) Хичээлийн сургалтын хэлбэр
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i) Хичээлийн үнэлгээний шалгуурууд, эзлэх хувь
j) Хичээлийн явцад баримтлах зарчмууд
Эдгээр мэдээллийг тус тусад нь товч тайлбарлая.
Хичээлийн мэдээлэл: Хичээлийн нэр, код, кредит цаг, өмнөх холбоо, заагдах
улирал, анги танхимын байршил, хичээлийн үргэлжлэх хугацаа гэх мэт.
Багшийн мэдээлэл: Нэр, албан тушаал, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, вэб
сайтын URL, ажлын ба уулзалтын цаг, холбоо барих мэдээлэл, мөн туслах
багшийн мэдээлэл гэх мэт.
Хичээлийн товч тодорхойлолт: Тухайн хичээлээр судлах агуулга, сэдвүүдийн
талаар болон хичээлийн явцад хийгдэх үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл
байна.
Ном, сурах бичиг ба нэмэлт материалууд: Хичээлд зориулсан зайлшгүй
ашиглах үндсэн сурах бичиг ба бусад нэмэлт материалууд, тэдгээрийг хэрхэн
олж болох талаар мэдээлэл өгнө.
Хичээлийн зорилго, зорилтууд:Тухайн хичээлээр оюутнууд юу заалгасан
байхыг багш төсөөлөл байдлаар жагсааж эсвэл тайлбарлаж оруулна.
Хичээлээр суралцахуйн үр дүнгүүд:Оюутан тухайн хичээлийг амжилттай
судалж дууссаны дараа түүний хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлага
ямар болсон байхыг илэрхийлэх дунджаар 4-8 өгүүлбэр байна.Өгүүлбэрийн
өгүүлэгдэхүүн нь оюутан байх ба суралцахуйн үр дүн буюу мэдлэг, чадвар,
хандлагыг илэрийлэхдээ заавал үйл үг хэрэглэсэн байна.
Хичээлийн агуулга, хуваарилалт:Тухайн хичээлээр заагдах сэдвүүд, түүний
цагийн хуваарилалтыг долоо хоногоор жагсаалт байдлаар харуулах ба аль
хугацаанд голгол шалгалтууд авахыг ихэвчлэн тусгасан байдаг.
Хичээлийн сургалтын хэлбэр:Хичээлийг сургалтын ямар арга зүйгээр, ямар
хэлбэрүүдээр зохион байгуулах, тэдгээрийн цагийн хуваарилалтын талаарх
мэдээллийг энд оруулсан байдаг.
Хичээлийн үнэлгээний шалгуур, эзлэх хувь:Хичээлийн туршид хэрэглэх
үнэлгээний аргууд(гэрийн аалгавар, бие даалтын ажил, төсөл, лабораторийн
тайлан гэх мэт)-ыг жагсаасан байх ба эдгээр нь суралцахуйн үр дүнтэй хэрхэн
холбогдохыг зааж өгсөн байна. Үүнээс гадна эдгээр үнэлгээний аргуудын хувьд
үнэлгээ хийх хугацаа болон эзлэх хувийг тодорхойлсон байна. Үнэлгээний
тусламжтай хичээлийн туршид оюутан хэрхэн ахиж, дэвшиж байгааг
тодорхойлох боломжтой.
Хичээлийн явцад баримтлах зарчмууд:Оюутан тухайн хичээлийг судлах
явцад сургууль, багшийн зүгээс баримтлах бодлогын чанартай мэдээлэлүүд
орсон байна. Тухайлбал хичээл суусан байдал, хоцролт, таслалт, хичээлийн
явцад үзүүлсэн идэвхи оролцоо, шалгалтаас хоцорсон тасалсан тохиолдол, бие
даалтын болон бусад даалгаварыг хугацаанд хийгээгүй тохиолдол,
зөвшөөрөлгүйгээр бусдын материалыг хуулбарласан, лабораторийн хичээлийн
гүйцэтгэл, аюулгүй ажиллагаа гэх мэт мэдээлэлүүд байж болно.
Судалгаагаар ихэнх гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиуд энд дурдсан
мэдээлэлүүдийн тодорхой хэсгийг хичээлийн хөтөлбөрт заавал тусгагдах,
зарим хэсэг нь сонголттой байхаар зааж өгсөн байна.
5.
ҮДСБ-ЫН АРГА ЗҮЙД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтыг тодорхойлох арга зүйн
зөвлөмжид тайлбарласнаар ҮДСБ-ын тогтолцооголон улсын түвшинд “Тухайн
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дээд боловсролын байгууллага сургалт явуулж байгаа хөтөлбөрийнхээ
суралцахуйн үр дүн(PLO-Program learning outcome) буюу “хөтөлбөрөөр
оюутны эзэмших мэдлэг, чадвар”-ыг урьдчилан тодорхойлж, хүрэх үр дүнгээ
төсөөлсөн байх ба сургалт явагдсаны дараа төлөвлөсөн үр дүндээ хүрсэн
эсэхээр үнэлэгдэх сургалтыг үр дүнд суурилсан боловсрол” гэж тодорхойлдог.
Товчоор “тухайн хөтөлбөрөөр суралцаж төгсөгчдийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар,
хандлагын түвшингээр үнэлэгдэх сургалтын арга” гэж хэлж болно.
Үр дүнд суурилсан боловсрол(ҮДСБ)-ын тогтолцоо нь:
- Суралцахуйн үр дүнгүүдийн хэсэг
- Сургах, суралцах үйл ажиллагааны хэсэг
- Сургалтын үнэлгээний хэсэг гэсэн 3 үндсэн хэсгээс тогтоно.
Суралцахуйн үр дүнгийн хэсэгт сургууль, хөтөлбөр, хичээлийн түвшинд
суралцахуйн төсөөлсөн үр дүнг урьдчилан тодорхойлох бөгөөд хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд буюу ажил олгогчид, мэргэжлийн
байгууллагууд, багшлах бүрэлдэхүүн, төгсөгчид, оюутнуудаас санал асуулга
авах замаар сургалтын төсөөлсөн үр дүн буюу оюутны эзэмших мэдлэг, чадвар,
хандлагуудыг тэдний хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулдаг.
Сургах, суралцах үйл ажиллагааны хэсэгт урьдчилан тодорхойлсон
суралцахуйн төсөөлсөн үр дүнг сургах, суралцах үйл ажиллагаа зохион
байгуулах замаар оюутанд эзэмшүүлнэ.
Сургалтын үнэлгээний хэсэгт хичээл, хөтөлбөр, сургалтын байгууллагын
түвшинд өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээгээр суралцахуйн бодит хүрсэн үр
дүнд дүн шинжилгээ хийх замаар зорилтот түвшин хэр хангагдаж байгаа, ямар
суралцахуйн үр дүн шаардлага хангаагүй зэргийг тодорхойлж цаашид хэрхэн
сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж эргэх холбоогоор сургалтын төсөөлсөн үр дүнд
сайжруулалт хийнэ.
Үе шаттайгаар тодорхойлсон суралцахуйн үр дүнгүүд нь зураг 5.1-д үзүүлснээр
сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц, загвар талаас нь авч үзвэл дээрээсээ доош
чиглэлд, үнэлгээ талаас нь авч үзвэл доороосоо дээш чиглэлд өөр хоорондоо
харилцан хамааралтай байдаг.

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах

PEO

Хөтөлбөрийн
Боловсролын
Зорилго, Зорилт

PLO

Хөтөлбөрийн
Сургалтын
Үр дүн

CLO

Хичээлийн
Сургалтын
Үр дүн

Үнэлгээ

Зураг 5.1. Суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох дараалал

Суралцахуйн үр дүнгийн хамгийн доод нэгж нь хичээлийн суралцахуйн үр
дүн(CLO) бөгөөд тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүнг оюутан маш сайн
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эзэмшсэнээр хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн, цаашлаад боловсролын
зорилго, зорилт хангагдах ёстой.
Хичээлийн хөтөлбөрт тухайн хичээлээр олгох суралцахуйн үр дүнгүүд, түүнийг
оюутанд эзэмшүүлэх сургалтын арга зүй, хүргэх хэлбэрүүд болон явцын болон
эцсийн үр дүнг үнэлэх арга хэлбэрүүд бүрэн туссан байх ёстой. (зураг 5.2)
ҮДСБ-ын онол арга зүйн дагуу хичээлийнсургалтын үйл ажиллагааг
томъёолохдоо Жон Биггс(2003)-ийн гаргасан конструктив алаймент(Constructive
alignment) буюу бүтээлч зохицол хэмээх суралцахуйн үр дүнгээс хамааруулан
багшийн сургах, оюутны суралцах үйл ажиллагаа ба оюутны суралцсан үр дүнг
үнэлэх хэлбэрийг тодорхойлох загварыг өргөн ашигладаг. Энэхүү загварын
хувьд Constructive буюу бүтээлч хэсэг нь суралцах хэлбэрүүд болон суралцагч
юу хийх вэ гэдгийг илэрхийлнэ. Харин alignment буюу зохицол хэсэг нь багш юу
хийх вэ гэдгийг илэрхийлнэ.
Хөтөлбөрийн
Сургалтын Үр дүн
(PLO)





Танин мэдэхүй,
сэтгэлгээний талбар
Мэдрэмж, хандлагын талбар
Үйл, дадалын талбар

Оюутан
төвтэй

Хичээлийн
Сургалтын Үр дүн
(CLO)

Оюутан

Хичээлийн
үнэлгээ

Технологи

Сургалтын үйл
ажиллагаа

Лекц

Лаб

Бусад

Үнэлгээ

Тест

Бусад
хэмжилт

Зураг 5.2. Харилцан уялдаатай сургалтын үйл ажиллагаа

Энэ загварын хувьд дараах зарчимтай. Үүнд:
1. Тухайн хөтөлбөрөөр оюутны эзэмших мэддэг, чадвар, хандлага буюу
суралцахуйн үр дүнг сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлүүдтэй
холбон тухайн хичээлээр эзэмшүүлэх суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох
2. Хичээл бүрдийн хувьд тухайн суралцахуйн үр дүнг хамгийн сайн үнэлж,
дүгнэж чадах үнэлгээний хэлбэрүүдийг тодорхойлох
3. Оюутнуудад суралцахуйн үр дүнг хамгийн сайн эзэмшүүлэх сурган заах
арга зүй болон хүргэх хэлбэрүүдийг сонгон сургалт явуулах
4. Тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүн бүрийг оюутан хэр зэрэг
эзэмшсэнийг үнэлэх, хүрэх ёстой түвшинтэй харьцуулах
5. Шаардлага хангахгүй түвшинд байгаа үр дүнгүүдэд дүн шинжилгээ хийж
тасралтгүй сайжруулалт хийх
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Зураг 5.3. Сургалтын загварчлал

Жон Биггсийн конструктив алаймент(Constructive alignment) буюу бүтээлч
зохицол загварын дагуу сургалтыг өргөн хүрээнд загварчлан харж болно. Зураг
5.3-д үзүүлснээр гадна тойрог сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн үр дүн,
сургалтын үнэлгээ, сургалтын үйл ажиллагаа байгаа бөгөөд энэ нь сургалтыг
бүхэлд нь бүрэлдэхүүн талаас нь тодорхойлох ба өөр хоорондоо хамааралтайг
илэрхийлнэ. Тус тусад нь авч үзвэл:
- Сургалтын хөтөлбөр: Анхан шатны, дундаж, ахисан түвний гэсэн
байдлаар ангилагдана.
- Суралцахуйн үр дүн: доод түвшинд сэтгэх, дунд түвшинд сэтгэх, дээд
түвшинд сэтгэх гэж ангилагдана.
- Сургах, суралцах үйл ажиллагаа: Шууд, шууд бус, бие даан суралцах
хэлбэрүүдэд хуваагдана
- Сургалтын үнэлгээ: Мэдлэгээ сэргээн санах, мэдлэгээ хэрэглэх, мэдлэг
бүтээх гэж ангилагдана.
Дотор талын тойрог руу шилжих тусам түвшин ахих хамаарал байгааг харж
болно. Тухайлбал хамгийн дотор талын тойрог нь ахисан түвшний буюу магистр
докторын сургалтын хөтөлбөрт хамаарах ба суралцахуйн үр дүнгүүд нь дээд
түвшний сэтгэлгээний чадварууд олгох бөгөөд сургалтын арга нь голлон бие
даан суралцах хэлбэрт тулгуурлана. Үнэлгээ талаас нь авч үзвэл суралцагчийн
мэдлэг бүтээх чадварыг үнэлэхэд чиглэсэн байна. Бакалаврын түвшинд сургалт
нь ерөнхийдээ хичээлийн түвшнээс хамаарч дунд ба дотор талын тойрогт
хамаарагдана.
5.1. Хичээлийн суралцахуйн үр дүн(CLO)
Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтыг тодорхойлох арга
зөвлөмжид хичээлийн суралцахуйн үр дүнг дараах байдлаар дүрсэлсэн.

зүйн

Тодорхойлолт:Оюутнууд тухайн хичээлийг судалж дуусах үедээ эзэмшсэн
байх мэдлэг, чадвар, хандлагын жагсаалтыг хичээлийн суралцахуйн үр дүн
гэж нэрлэдэг.
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Хичээл бүрд тодорхой тооны суралцахуйн үр дүн(CLO)-г урьдчилан
тодорхойлох бөгөөд энэ нь хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн(PLO)-тэй заавал
уялдсан байна. Өөрөөр хэлбэл зураг 5.4-д үзүүлснээр тухайн хөтөлбөрийн
сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа, оюутны 4 жилийн хугацаанд судлах бүх
хичээлүүдийн CLOs нь төгсөж байгаа оюутны эзэмшсэн мэдлэг, чадвар,
хандлага буюу ерөнхий чадамжийн түвшинг илэрхийлнэ.
хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүн(PLO)-гүүд нь хэд хэдэн хичээлийн CLOs-д давхардсан
байдлаар хамаарах ба тухайн үр дүнг эзэмшүүлэх түвшин нь хичээл бүрээр өөр
өөр байна.

1

2

3

4

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Дадлага

Хичээл

Хичээл

Дадлага

гэх мэт

Судалгаа

Хичээл

Оюутан

гэх мэт

Инженерийн
чадамж

Хичээл

Семинар

Хичээл

Хичээл

Дадлага

Төсөл

Зураг 5.4. CLOs ба PLOs-ийн хамаарал

CLOs-г зөв, оновчтой тодорхойлсноор хичээлийн туршид болон төгсгөлд
оюутны гүйцэтгэл буюу суралцахуйн үр дүнг хэр зэрэг эзэмшиж байгааг
бодитойгоор үнэлэх боломж бүрдэнэ. Мөн суралцахуйн үр дүнгээс хамаарч
сургах, суралцах үйл ажиллагаа болон үнэлгээний аргыг зөв тодорхойлох ач
холбогдолтой.
CLOs-г оновчтой тодорхойлох алтан дүрмийг “SMART” буюу ухаалаг гэж
нэрлэдэг. Хүснэгт 5.1-д үзүүлсэн эдгээр 5 шаардлагыг хангах хэмжээнд CLOs-г
тодорхойлох ёстой.
Хүснэгт 5.1. CLOs-г оновчтой тодорхойлох дүрэм
S
M
A

SPECIFICТОДОРХОЙ
MEASURABLEХЭМЖИГДЭХҮЙЦ
ACHIEVABLE-ХҮРЧ
БОЛОХУЙЦ

R

REALISTIC-БОДИТ

T

TIME BOUNDEDХУГАЦААНЫ
ХЯЗГААРТАЙ

Оюутан суралцахуйн үр дүнг уншаад чухам юумэддэг, чаддаг
болсон байхыгаа хэлж чаддаг байх ёстой
Оюутан суралцахуйн үр дүнг ямар түвшин эзэмшснээ мэдэх,
түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөх боломжтой байх ёстой.
Боломжит цаг хугацаа, сургалтын материалыг ашиглан тухайн
суралцахуйн үр дүнд хүрэх бодит боломжтой байх ёстой.
Суралцахуйн үр дүн нь оюутанд болон тухайн нөхцөл байдалд
тохирсон байх ёстой.
Тухайн сургалтын үр
дүнг ямар хугацаанд
илэрхийлсэн цаг хугацааны хязгаар байх ёстой.

эзэмшихийн

5.2. Суралцах үйлийн ангилал
“SMART” зарчмаар хичээлийн суралцахуйн үр дүнг тодорхойлохдоо үйлийн
элемент буюу боловсролын үйл ажиллагааг зөв тодорхойлох ёстой.
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Блумээр толгойлуулсан боловсрол судлаач, сэтгэлзүйчдийн багийнхан
өөрсдийн судалгааны ажлын үр дүнд суралцахуйд чухал нөлөөтэй оюуны
үйлийн түвшингүүдийг тодорхойлон гаргасан байдаг. Энэ ангилал зүйгээр
боловсролын зорилгыг 3 талбартайгаар гаргаж иржээ.
Блумын ангилал зүйн 3 талбарыг хамгийн товчоор:
Knowledge-Skill-Attitude(KSА) буюу мэдлэг-чадвар-хандлага, мөн Think-Do-Feel
буюу Сэтгэлгээ-Yйл-Мэдрэмж гэж тодорхойлж болно. Үүнийг цаашид Монгол
хэлээр дараах байдлаар томъёолж болно.
 CognitiveDomain-Танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбар,
 AffectiveDomain-мэдрэмж, хандлагын талбар,
 Psychomotordomain-дадал, чадварын талбар
Жишээ болгон Блумын ангилал зүйн танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын
талаар бага зэрэг тайлбарлая. Энэхүү талбар нь:
- Мэдлэг/knowledge/
- Ойлголт/comprehension/
- Хэрэглээ/application/,
- Анализ/analysis/
- Синтез/synthesis/
- Үнэлгээ/evaluation/
гэсэн 6 түвшинтэй байна гэж тодорхойлсон байдаг. Түвшин бүрт холбогдох
суралцахуйн үйлийг үйл үгүүдээр илэрхийлнэ.Лорин Андерсон, Дэвид Кратвол
нарын эрдэмтэд Блумын танин мэдэхүй, сэтгэлгээний таксономийг шинэ цаг
үетэй нийцүүлэн дараах байдлаар засварлан сайжруулсан байдаг. Энэ
сайжруулалтаар түвшингүүдийг үйл үгээр илэрхийлсэн, мөн дээд 2 түвшингийн
байрыг сольсон байдаг (Хүснэгт5.2).
Хүснэгт 5.2. Блумын таксономи, Андерсоны таксономи
Таксономи

Танин мэдэхүйн
түвшин

Блумын таксономи /1956/
Мэдлэг /Knowledge/
Ойлголт /Comprehension/
Хэрэглээ /Appiction/
Анализ /Analysis/
Снитиз /Synthesis/
Үнэлгээ /Evaluation/

Андерсоны сайжруулсан таксономи
/2001/
Сэргээн санах /Remembering/
Ойлгох /Understanding/
Хэрэглэх /Applying/
Задлан шинжлэх /Analysing/
Үнэлэх /Evaluating/
Бүтээх /Greating/

Блумын танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын сайжруулсан хувилбарыг
тодорхойлолт, үйл үг талаас нь хүснэгт 5.3-д тайлбарлан үзүүлэв.
Хүснэгт 5.3. Блумын танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарыншинэчилсэн
хувилбар
Танин
мэдэхүйн
түвшин
Сэргээн санах
Remember
Ойлгох
Understanding

Тодорхойлолт
Мэдээллийг эргэн санах
Санаа
бодол
эсвэл
ойлголтыг тайлбарлах

Үйл үг
Иш татах, хайх, бүлэглэх, жагсаах, байршлыг
тогтоох, нэрлэх, эргэж дурсах, хуулбарлах,
олж авах, сонгох
Онцлогийг тайлбарлах, ангилах, дүрслэн
өгүүлэх,
учрыг
тайлбарлах,
адилтгах,
ойлгуулах, тоймлох/ноороглох/, таньж мэдэх
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Хэрэглэх
Applying

Танил өөр нөхцөл байдалд
мэдээллийг ашиглах

Дүн
шинжилгээ
хийх
Analyzing

(Шүүмжлэлт
сэтгэлгээ)
Мэдээллийн
талаарх
ойлголтууд,
уялдаа
холбоог судлахын тулд
түүнийг хэсгүүдэд задлах
(Шүүмжлэлт
сэтгэлгээ)
Шийдэл эсвэл үйлдэж
байгаа чиг хандлагын зөв
бурууг тунгаах
(Бүтээлч сэтгэлгээ) Шинэ
санаа, бүтээл хийх, эсвэл
юмсыг өөр өнцгөөс харах
арга зам

Үнэлэх
Evaluating
Бүтээх
Creating

Хийж гүйцээх, гүйцэтгэх, биелүүлэх, бүтээх,
хэрэгжүүлэх,
боловсруулах,
үйлдэх,
дараалуулах
Зохион байгуулах, харьцуулах, зүйрлүүлэх,
буцааж
задлах,
анхааралтай ажиглах,
турших,
дүгнэх,
цэгцлэх,
системчлэх,
дараалуулах, бүтцэд оруулах, нэгтгэн дүгнэх
Явцыг үнэлэх, шалгах, шүүмжлэх, илрүүлэх,
ялгааг тогтоох, шүүх, хэмжих, хянах, эрэмбэ
тогтоох, тестлэх, баталгаажуулах
Байгуулах, зохиомжлох, зохион бүтээх,
томъѐолох, таамаглах, нэгтгэх, нээлт хийх,
буй болгох, төлөвлөх, үйлдвэрлэх, угсрах,
нийлүүлэх

Блумын танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын шинэчилсэн хувилбарын хувьд
түвшин хоорондын хамаарлыг доорх жишээгээр үзүүлэв.
Доорх жишээнээс бид дээд түвшин нь доод түвшинтэйгээ хэрхэн хамааралтай
байгааг, түвшин дээшлэх тусам оюутны сэтгэлгээний чадвар хэрхэн сайн
хөгжих, бидний хүсээд байгаа жинхэнэ инженер, технологич ямар чадвартай
болсон байх вэ гэдгийг мэдэж авна.
 Бид тухайн зарчмыг ойлгохын тулдюу болохыг ньсэргээн санах
хэрэгтэй
Before we can understand a concept we have to remember it
 Бид тухайн зарчмыг хэрэглэхээсээ өмнө түүнийг ойлгох хэрэгтэй
Before we can apply the concept we must understand it
 Бид түүнддүн шинжилгээ хийхээсээ өмнө түүнийг хэрэглэсэн
байххэрэгтэй
Before we analyze it we must be able to apply it
 Бид түүний үр нөлөөгүнэлэхээсээ өмнө түүнд дүн шинжилгээ хийсэн
байххэрэгтэй
Before we can evaluate its impact we must have analyzed it
 Бид бүтээхээсээ өмнө түүнийг сэргээн санасан, ойлгосон, хэрэглэсэн,
дүн шинжилгээ хийсэн, үнэлсэнбайхёстой.
Before we can create we must have remembered, understood, applied,
analyzed, and evaluated.
Блумын боловсролын зорилгын ангилал зүйн агуулга, санааг 1956 оноос хойш
дэлхийн бүхий л оронд сургах, суралцах үйлдгол чиг баримжаа болгож
ашиглажбайна. Блумын таксаномиос хойш боловсролын зорилгын талаар олон
янзын ангилал зүйн загварууд гарсан ч хамгийн үр нөлөөтэй нь энэ загвар
байсаар байгаа юм.
Блумын 3 талбарын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар, мэдээллийг“хөтөлбөрийн
үнэлгээний арга зүй зөвлөмж”-өөс судлах боломжтой.
Гадаадын их дээд сургуулиудын туршлагаас харахад ҮДСБ-ын сургалтын үйл
ажиллагааг төлөвлөхдөө Блумын таксаномоос гадна зарим шинээр гарсан
загваруудыг өргөн ашиглаж байна. Иймээс профессор багш нар Блумын
боловсролын зорилгын ангилал зүйг судалж ашиглахаас гадна бусад шинээр
бий болсон загваруудыг ч бие даан судалж сургалтын үйл ажиллагаанд
хэрэглэвэл зохилтой.
Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

42

CDIO арга зүйн зөвлөмж

ҮДСБ-ын онол, арга зүйн дагуу сургалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа багш бүр
өөрийн зааж байгаа хичээлийн суралцахуйн үр дүн буюу оюутны эзэмших
мэдлэг, чадвар, хандлагыг эхний удаад Блумын боловсролын зорилгын
ангилал зүйн дагуу зөв тодорхойлох, түүнийгээ сургах, суралцах үйл
ажиллагаагаар дамжуулан хэрэгжүүлэх, сургалтын явцад оюутан мэдлэг,
чадвар, хандлага хэр зэрэг ахиж дэвшиж байсан болон сургалтын төгсгөлд
ямар түвшинд хүрснийг үнэн зөв, бодитой үнэлэх гэсэн өөр хооронд нягт
уялдаатай 3 үйл ажиллагааг заавал хэрэгжүүлсэн байх ёстой.

Cognitive: Сэтгэлгээний
өндөр чадвар (HEAD)
Affective: Ёс
суртахуунтай
(HEART)
Psychomotor: Ур
дүй, дадал чадвар
(HAND)

Зураг 5.5. Цогц чадамжтай ирээдүйн төгсөгч

Ингэж чадсан тохиолдолд зураг 5.5-д үзүүлсэн шиг толгойдоо хэрэгтэй
мэдлэгүүдийг хураасан, сэтгэлгээний өндөр чадвартай (knowing/head); аливаад
зүрх сэтгэлээсээ ханддаг, өндөр мэдрэмж, ёс суртахуунтай (feeling/heart);
аливааг гардан гүйцэтгэх дадал, чадвар (doing/hands)-тай инженер,
технологичдыг бэлтгэж чадна.
5.3. Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг зөв тодорхойлох нь
Дээр тайлбарласан Блумын боловсролын зорилгын ангилал зүйг ашиглан
CLOs-г тодорхойлох ёстой. Энэ нь суралцах үйлийг илэрхийлэх Блумын
талбаруудын үйл үгийг оновчтой сонгон хэрэглэхээс эхэлнэ.
CLOs нь ерөнхий бичиглэл ньзураг 5.6-т үзүүлсэн хэлбэртэй байна.Эхний
хэсэгт тодорхойлсноор “.. хичээлийг амжилттай судалсан оюутан нь” гэж эхлэх
тухайн салбар чиглэлээр суралцагч юу хийхийг баталгаажуулах хэсэг орж
ирнэ. Дараа нь үйлийн талбаруудын аль нэгд хамаарах идэвхитэй үйл үг
дагалдана. Үйл үг нь тухайн хичээл ерөнхий суурь эсвэл мэргэжлийн хичээл
байна уу гэдгээс хамаарч талбар дотроо өөр өөр түвшинд хамаарна. Энэхүү
бүтэц нь хичээлийн үр дүн төдийгүй хөтөлбөрийн үр дүнг илэрхийлэхэд
ашиглагдана.
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"ааа" хичээлийг
амжилттай
судалсан оюутан нь

• ХЭН?

Математикийн
......мэдлэгээ

• ЮУГ?

Асуудал
шийдвэрлэхэд

•ЯМАР
НӨХЦӨЛД?
Хэрэглэх
чадвартай
болсон байх
болно.

• ЯАХ?

Зураг 5.6. Суралцахуйн үр дүнг бичих хэлбэр

Бичиглэлийн хэлбэр:
CLO=Хэн(Суралцагч)+Юуг(Агуулга)+ямар нөхцөлд(Тодотгол)
+Яах(Үйл үг)+чадвартай болсон байх болно.

Энэ загварын дагуу жишээ авч үзвэл:
By the end of this course, students will be able to Apply Bloom’s taxonomy to write a
course learning outcome.
Энэхүү хичээлийн төгсгөлд оюутан нь Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг бичихэд
Блумын таксаномыг ашиглаж чаддаг болсон байх болно.
Суралцагч хэсэг нь дараах бичвэрүүдтэй байж болно. Үүнд:
By the end of this course, students will be able to......
Энэхүү хичээлийн төгсгөлд оюутан нь..... чаддаг болсон байх болно.
By the end of this course, successful students should be able to......
Энэхүү хичээлийн төгсгөлд амжилттай суралцсан оюутан нь...... чаддагболсон
байх болно.
Агуулга хэсэгт юуг гэсэн асуултад хариулагдах бичвэр орж ирнэ.
Bloom’s taxonomy to write a course learning outcome.....
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг бичихэд Блумын таксаномыг.....
Идэвхитэй үйл үгхэсэгт талбар, түвшингээс хамаарсан байдлаар идэвхитэй
үйл үгийг сонгоно:
Apply/Distinguish/Design/Develop
Хэрэглэх/Ялгах таних/Загварчлах/хөгжүүлэх
Гадаадын их, дээд сургуулиудад CLOs-н бичиглэлд ABCD аргыг өргөн хэрэглэж
байна. Энд:
- А: Audience-Суралцагч хэн вэ гэдгийг илэрхийлнэ.
- B: Behavior-Үйлийн элемент буюу оюутан юу хийх вэ гэдгийг илэрхийлэх
үйл үг
- С: Condition-Нөхцөл буюу оюутан сургалтын дараа юу мэдсэн байхаар
төсөөлж байгааг илэрхийлнэ.
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D: Degree-зэрэглэл буюу хэр зэрэг зүйл гүйцэтгэх шаадлага, стандартыг
тодорхойлж өгнө.
ABCD аргын дагуу Блумын талбар бүрд бичиглэлд талаас нь жишээ үзүүлье.
-

Танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбар:
Thestudentwill be able todescribebasicconcepts of work, energy, and
A
B
C
efficiency in energyutilization as well as different typeof thermodynamics
D
cycle.
(Оюутан термодинамикийн циклийн энергийн үр ашгийн үндсэн зарчмыг
дүрслэх чадвартай болсон байх болно.)
Дадал, чадварын талбар:
Thestudentwillwork productively in a team to developalternative solutions for a
ADB
complex business problem requiring the integration offour functional areas:
тanagement, marketing, finance and operations.
C
(Оюутан менежмент, маркетинг, санхүү, үйл ажиллагаа гэсэн дөрвөн функцийг
нэгтгэн авч үзсэн бизнесийн нарийн төвөгтэй асуудлын олон хувилбарт шийдэл
боловсруулахад багаар үр бүтээлтэй ажилладаг болсон байх болно.)
Мэдрэмж хандлагын талбар:
Thestudentwilleffectively research generally available and specialized
A
C
Databasesinorderto advise a small start-up aviation business regarding
B
applicable Federal Aviation regulations.
D
(Оюутан иргэний нисэхийн зохицуулалттай холбоотой нисэхийн чиглэлийн
жижиг бизнест зөвлөгөө өгөх зорилгоор олон нийтэд нээлттэй болон тусгайлсан
мэдээллийн баазыг үр ашигтай судалж чаддаг болсон байх болно.)
CLOs-г тодорхойлохдоо дараахшаардлагуудыг заавал харгалзах ёстой. Үүнд:
- Бодитой, ойлгомжтой байх
- Суралцагчийн зан төлөвтэй хамааралтайгаар тодорхойлогдсон байх
- Суралцагчийн боловсролын хэрэгцээнд тулгуурласан байх
- Хэмжигдэхүйц байх
- Хүрч болохуйц байх
- CLO нь сургалтын процессыг дүрсэлсэн хэлбэртэй байж болохгүй
- Агуулгатай холбоотой тайлбар хэлбэртэй байж болохгүй
- Багш юу хийхийг илэрхийлсэн хэлбэртэй байж болохгүй
- Нэг суралцахуйн үр дүнг илэрхийлэх өгүүлбэрт ижил талбарын нэгээс
илүү үр дүн(идэвхитэй үйл үг) оруулж болохгүй. Учир нь нэг талбарын 2
үр дүн буюу идэвхитэй үйл үгийн хувьд дээд түвшинд харгалзах үйл үг нь
доод түвшнээ илэрхийлэх боломжтой байна.
- Тухайн суралцахуйн үр дүнд 3 талбар тус бүрээс зөвхөн нэг үр дүн буюу
идэвхитэй үйл үг(сургалтын үйл ажиллагааг илэрхийлэх) тусгагдсан байх
ёстой.
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Дээрх шаардлагуудтай холбоотой жишээ авч үзье.
Зөв тодорхойлсон
Оюутан
термодинамикийн
циклын
энергийн үр ашгийн үндсэн зарчмыг
дүрслэх чадвартай болсон байх болно.
Энд нэг үр дүнд нэг үйлийн элемент буюу
үйл үг орсон бөгөөд түүнийг
танин
мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын (Cognitive
domain)
“мэдлэг”
түвшний
дүрслэх
(describe) гэсэн үйл үгээр илэрхийлсэн
байна.

Буруу тодорхойлсон
Оюутан термодинамикийн циклын энергийн
үр
ашгийн
үндсэн
зарчмыг
дүрслэх,
илэрхийлэх чадвартай болсон байх болно.
Энд нэг үр дүнд хоёр зан үйлийн элемент орсон
бөгөөд эдгээр нь танин мэдэхүйн талбарын
(Cognitive domain) “мэдлэг” түвшний дүрслэх
(describe), “ойлголт” түвшний илэрхийлэх
(express) гэсэн үйл үгүүд байна.
Шаардлагын дагуу нэг талбараас 2 үйл үг байж
болохгүй ба дээд түвшин нь доод түвшнээ
бүрэн илэрхийлэх учраас дараах байдлаар
сайжруулж болно.
Сайжруулсан хувилбар:
Оюутан термодинамикийн циклын энергийн үр
ашгийн үндсэн зарчмыг илэрхийлэх чадвартай
болсон байх болно.

Дээр үзүүлсэн сүүлийн шаардлагатай холбоотой дараах жишээ байж болно.
Зөв тодорхойлсон: Оюутан термодинамикийн циклийн энергийн үр ашгийн
үндсэн зарчмыг дүрслэх, тайлагнахчадвартай болсон байх болно.
Энд нэг үр дүнд 2 өөр талбараас тус бүр 1 нэг үйл үг орсон байна. Эдгээр нь
танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын (Cognitive domain) “мэдлэг” түвшний
тайлбарлах (describe); мэдрэмж, хандлагын талбарын 3-р түвшний
тайлагнах (report) гэсэн үйл үгүүд байна.
5.4. Сургах, суралцах үйл ажиллагаа
ҮДСБ-ын аргад тулгуурлан хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын дараагийн
үйл ажиллагаа нь сургах, суралцах үйл ажиллагааг төлөвлөх хэсэг байна.
Оюутан төвтэй сургалтын үйл ажиллагааны онцлог нь зөвхөн багш сургах үйл
хийгээд зогсохгүй оюутан төлөвлөсөн мэдлэг, чадваруудыг сайн эзэмшихийн
тулд суралцах үйл идэвхитэй явуулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл хичээлийн
төлөвлөсөн суралцахуйн үр дүнд хүрэхийн тулд багш, оюутан аль аль нь
идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй бөгөөд суралцахуйн үр дүнг хамгийн
сайн эзэмшүүлэхэд тохирох сургалтын арга зүй, хэлбэрүүдийг сонгох ёстой.
Судалгаанаас харахад сурган заах, аргазүй ба хүргэх хэлбэрүүд гэсэн 2
ойлголт байгаа бөгөөд бидний хувьд эдгээрийг ихэвчлэн хольж ойлгож ирсэн
байна. Бидний өргөн хэрэглэдэг лекц, семинар, лаборатори нь хүргэх хэлбэрт
хамаарагдах ба идэвхитэй сургалт, төсөлд суурилсан сургалт, асуудалд
суурилсан сургалт гэх зэргээр сурган заах арга зүйнтөрлүүд тодорхойлогдоно.
Орчин үед уламжлалт сургалтын арга, хүргэх хэлбэрүүдээс гадна оюутан
төвтэй сургалтанд илүү тохирох, суралцахуйн үр дүнг оюутанд илүү сайн
эзэмшүүлэх олон шинэ арга, хүргэх хэлбэрүүдийг ашиглаж байна. Оюутан
төвтэй буюу идэвхитэй сургалтын арга, хэлбэрүүд хэр зэрэг өгөөжтэй болохыг
Зураг 5.7-оос харж болно.
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Зураг 5.7. Сургалтын пирамид

Сурган заах арга зүйн төрлүүд, хүргэх хэлбэрүүд
Бидний мэдэх уламжлалт сургалтын аргуудаас гадна идэвхитэй сургалтын олон
шинэлэг аргуудыг орчин үед өргөн хэрэглэж байна. Сургалтыг идэвхитэй
хэлбэрээр явуулснаар суралцахуйн үр дүн дээшлэхээс гадна шинэ зууны
суралцагчдынсэтгэл зүйн онцлогт илүү тохиромжтой.
Cурган заах арга зүйн аль нэг хэлбэрээр бэлтгэгдсэн хичээлийг оюутанд
хүргэхдээ сургалтын хүргэх хэлбэрүүдээс ашиглаж болно.
Тухайлбал тонгоруу анги(Flipped classroom) хүргэх хэлбэрийг сүүлийн үед өргөн
хэрэглэж байгаа бөгөөд асуудалд суурилсан сургалтын аргатай хослуулснаар
оюутан гэртээбие даан суралцах, танхмийн сургалтын цагийг илүү үр дүнтэй
болгох, оюутны асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх, харилцан бие
биеээсээ суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх, сургалтанд мэдээлэл холбооны
технологийг үр ашигтай хэрэглэх, хичээлийн агуулгын багтаамжийг
нэмэгдүүлэх, үнэлгээг илүү бодитой болгох зэрэг маш олон давуу талууд бий
болдог нь туршилтаар батлагдаад байгаа юм.
Багш тухайн суралцахуйн үр дүнг оюутанд хамгийн сайн эзэмшүүлэхийн тулд
дээрх сургалтын шинэлэг аргууд, хүргэх хэлбэрүүдээс аль тохиромжтойг нь
хичээлийн хөтөлбөрт заавал тусгасан байна. Тодруулбал хичээлийн бүлэг
сэдэв бүрд ямар суралцахуйн үр дүнгүүд хамаарах, үүнээс хамаарч сургалтын
арга, хүргэх хэлбэрүүдийг хэрхэн ашиглахаа маш сайн төлөвлөсөн байна.
Хүснэгт 5.4-өөс суралцахуйн үр дүн ба зарим сургалтын арга, хүргэх
хэлбэрүүдийн хамаарлыг CDIO загварын суралцахуйн үр дүнгийн жишиг
загварын хувьд хэрхэн тодорхойлсныг харж болно.
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Хүснэгт 5.4. Суралцахуйн үр дүн ба сургалтын арга, хүргэх
хэлбэрүүдийн жишээ хамаарал
Суралцахуйн үр дүнгүүд
(CDIО загварын 2-р түвшний
үр дүн)
(1.1) Математик, шинжлэх
ухааны үндсэн суурь
мэдлэг
(1.2) Инженерийн цөм суурь
мэдлэг
(2.2) Туршилт хийх, мэдлэг
бүтээх чадвар

(4.3-4.6) Шинийг Сэтгэх, Зохиох,
Бүтээх, Хэрэглэхчадвар
(2.3) Системтэйгээр сэтгэх
чадвар

Сургах, суралцах арга, хүргэх хэлбэрүүдийн жишээ

-

Лекц
Лаборатори
Хэлэлцүүлэг

-

Лаборатори
Ангид хийх туршилтууд
Тодорхой зүйлйиг засварлах, сайжруулах үйл
ажиллагаа явуулах
Жишиг харьцуулалт хийж үзэх
Төсөл/асуудалд суурилсан сургалт явуулах
Ахисан түвшний нийлмэл төслүүд хийлгэх
Загварчлалд чиглэл сургалт, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Инженерийн зохион бүтээлтийн чиглэлээр уралдаан
тэмцээн хийх
Жишиг харьцуулалт хийж үзэх
Багаар ажиллах(Ангид, Гэрийн даалгавартөсөл гэх
мэт)
Бусад салбар чиглэлийн оюутнуудтай баг болж
ажиллах
Оюутнуудыг жижиг компани байдлаар зохион
байгуулж тодорхой үүрэг, хариуцлага хүлээлгэн
ажиллуулах
Өдөр тутам тулгардаг асуудлуудын талаар ярилцах,
Эдгээр асуудлуудаас сонгон хэлэлцэж шийдэл
гаргах дасгал хийх
Оюутнуудад тодорхой бус, буруу шийдвэрлэсэн
асуудлын жишээ өгч хэлэлцэх
Жишиг харьцуулалт хийж үзэх
Ёс зүйн талыг тусгасан хичээл оруулах(Инженерийн
мэргэжлийн ёс зүй)
Ёс зүйн талын кэйс судалгаанаас туршлага судлах
Ёс зүйн талаар мэтгэлцээн хийх
Төсөл/асуудал шийдсэн үр дүнг бичиж тайлагнах,
илтгэх, дасгал хийлгэх
Сонсогчидтой хэрхэн харилцах талаар дасгал хийх
Төрөл бүрийн харилцааны орчин хэрэглэх(аман,
үзүүлэн, техт, видео, интернэт гэх мэт)
Техникийн чиглэлийн бичгийн харилцааны талаар
сургалт, хэлэлцүүлэг, workshop зохион байгуулах
Ангид сонин, сэтгүүл авчирч түүн дээр байгаа
тодорхой сэдвээр хэлэлцэх
Ангид хичээлийн сэдэвтэй холбоотой асуудлаар
судалгаа хийх
Ангид хичээллэх үед хүрээлэн буй орчин, нийгэм,
үйлдвэр ба бизнесийн хүрээний үр нөлөөтэй
холбоотой асуултыг тавьж хэлэлцэх
Аялал байдлаар сургалт хийх
Өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдсан асуудал,
төсөл, загварчлал хийлгэх
Ангид тухайн асуудлын талаар харилцан ярилцах,
дүгнэлт хийх дасгал хийлгэх
Ангид эксперт байдлаар ажиллуулах
Жишиг харьцуулалт хийж үзэх
Уншиж судалсан зүйлд нь дүн шинжилгээ, дүгнэлт

-

(3.1) Багаар ажиллах чадвар
-

(2.1) Шинжлэн судлах, асуудал
шийдвэрлэх чадвар

-

(2.5) Ёс зүй, тэгш эрх,
хариуцлагатай байх чадвар

(3.2) Харилцааны чадвар
(3.3) Гадаад хэлээр харилцах
чадвар

-

(4.1) Инженерийн шийдлийн
хүрээлэн буй орчин ба нийгмийн
хүрээнд үзүүлэх үр нөлөө, ач
холбогдолыгойлгох чадвар
(4.2 )Инженерийн шийдлийн
байгууллага, эдийн засагт
үзүүлэх үр нөлөө, ач
холбогдолыг ойлгох чадвар

(2.4) Хувь хүний хандлага,

-

-
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байнга суралцах чадвар
-

(1.3) Ахисан түвшний
инженерийн суурь мэдлэг,
аргууд, хэрэгсэлүүд

-

хийлгэх
Интернэт ашиглан тодорхой сэдвийг судлах талаар
зөвлөх, судалсан туршлагыг нь хуваалцах (MOOC,
Хан академи гэх мэт)
Мэргэжлийн чиглэлийн холбоодод элсэхийг санал
болгох(IEEE гэх мэт)
Ангид эксперт байдлаар ажиллуулах
Бусдад заах дасгал хийлгэх
Ахисан түвшин болон өөр чиглэлээр суралцах
талаар санал зөвлөмж өгөх
Орчин үеийн хэрэгсэлүүдийг ангид, лабораторт,
төсөлд ашиглах.
Танхмийн сургалтын үед эксперт судалгаа хийх
Жишиг харьцуулалт хийж үзэх

5.5. Сургалтын үнэлгээ
ҮДСБ-ын арга зүйн дагуу хичээлийн хөтөлбөрболовсруулах ажлын дараагийн
төлөвлөлт нь үнэлгээний хэсэг байна.
Үнэлгээ нь суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшилтийн явц, үр дүнг
тодорхойлж, сургалтын явцад суралцагчийн хөгжилд гарч буй ахицыг өмнөхтэй
жишиж, харьцуулах түүнчлэн эзэмшвэл зохих агуулга, суралцахуйн үр дүнг
ямар түвшинд эзэмшсэнийг үнэн зөв тодорхойлох тухай ойлголт юм. Өөрөөр
хэлбэл суралцахуйн үр дүнг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэх тогтолцоо,
суралцагчийн мэдлэг чадвар, хандлагыг хэмжих процесс гэж үзэж болно.
ҮДСБ-ын арга зүйн дагуу сургалтын явцын болон эцсийн үр дүнд үнэлгээ
хийдэг. Ямар түвшинд үнэлгээ хийж байгаагаас хамаарч үнэлгээний 2 төрлийг
ашиглана. Үүнд:
 Шууд үнэлгээ(Direct assessment): Сорил, тест, Улирлын шалгалт, Бие
даалтын ажил, Курсын ажил, Төсөл, Лабораторийн туршилт, тайлан
гэх мэт
 Шууд бус үнэлгээ(Indirect assessment):Оюутны мэдрэмж, хандлага ба
үйл, дадлын чадварыг үнэлэх рубрик, оюутнуудыг өөрийг өөрөөр нь
болон харилцан бие биенээр нь үнэлүүлэх хэлбэр гэх мэт.
Хичээлийн түвшинд үнэлгээний системийг зураг 5.8-д үзүүлсэн байдлаар
загварчилж болно. Хичээлийн түвшинд төлөвлөсөн шууд ба шууд бус үнэлгээ
нь оюутны гүйцэтгэл буюу суралцахуйн үр дүнгүүдийг хэрхэмжээнд эзэмшиж
байгаа болон эзэмшсэнийг үнэлнэ. Тухайн хичээлийг төлөвлөсөн хөтөлбөрийн
дагуу зааж(оюутан талаас нь харвал суралцаж) дууссаны дараа багш
сургалтын явцын болон эцсийн үнэлгээний үр дүнг ашиглан хичээлийн
суралцахуйн үр дүнгийн тайлан бэлтгэн хэлэлцүүлж дараагийн улиралд хэрхэн
сайжруулах арга замаа тодорхойлно.
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Сорил,
Тест,
Улирлын
шалгалт

Бие даалтын
ажил, курсын
ажил, төсөл,
төгсөлтийн
төсөл

Лабораторийн
туршилт,
төсөлд
суурилсан
сургалт

Рубрик хэрэглэх
(Мэдрэмж,
хандлага ба үйл,
дадал )

Оюутны
гүйцэтгэлийн
үнэлгээ

PLOs, CLOs, ур
чадварууд,
хичээл ба
оюутан бүрийн
таксаномын
гүйцэтгэл

Шууд
үнэлгээ

Хичээлийн
сургалтын үр
дүнгийн (CLO)
үнэлгээ

Хичээлийн төгсөлд
дахин үнэлж
сайжруулах

Тасралтгүй
сайжруулалт

Шууд
бус
үнэлгээ

Оюутны
суралцахуйн
үнэлгээ

Үнэлгээ болон санал
асуулгын өгөгдөл
(Хичээлийн агуулга,
сургалтын үйл ажиллагаа,
эргэх холбоо ба үнэлгээ,
сургалтын эх үүсвэр, хувь
хүний хөгжил, хичээлийн үр
дүн, таксаномын гүйцэтгэл)

Оюутнууд бие
биеэ үнэлэх

Зураг 5.8. Шууд ба шууд бус үнэлгээний загвар

Шууд ба шууд бус үнэлгээний аргаар сургалтын явцад болон эцэст хийх
үнэлгээг хийх дараах хэлбэрүүдтэй байна.
Урьдчилсан үнэлгээ /Diagnostic/:
Энэ нь оюутнууд тухайн хичээл, хөтөлбөрөөр суралцах чадвар чадамжтай,
бэлэн байгаа эсэхийг урьдчилан тодорхойлох зорилготой. Оюутнуудын
чадавхи, сул талыг урьдчилан мэдснээр тухайн хичээлийг зааж буй багшид юуг,
хэрхэн заах, суралцахуйн үр дүнгээ зөв тодорхойлж төлөвлөхөд энэ үнэлгээний
үр дүн тусалдаг. Үнэлгээг тест, өөрөө өөрийгөө үнэлэх, хэлэлцүүлэг, ярилцлага
хэлбэрээр зохион байгуулж болно.
Явцын үнэлгээ /Summative/:
Энэ нь тухайн хичээлийн сургалтын процессын туршид оюутны гүйцэтгэл,
ойлголтын талаарх мэдээлэл болон гэдрэг холбоог сайжруулах, тухайн оюутны
бодит байдлыг үнэлэх зорилготой. Явцын шалгалт нь оюутны сурлагын ахиц
дэвшлийг үнэлэхээс гадна багшийн ажлын ахиц дэвшлийг үнэлдэг. Оюутнууд
өөрсдийн мэдэж байгаа болон мэдэхгүй байгаа зүйлс, тухайн хичээлийн
суралцахуйн үр дүнг хэрхэн эзэмшсэн цаашид юуг анхаарах талаар
төсөөлөлтэй болно. Мөн явцын үнэлгээнд тулгуурлан тухайн хичээлийг судалж
буй оюутнуудыг шаардлагатай материалаар хангах, багш суралцахуйн үр дүнг
хэрхэн сайжруулах дээр ажиллах боломж бүрдэнэ. Үнэлгээнд хамгийн түгээмэл
хэрэглэгддэг хэлбэрүүд нь ангийн идэвхи, лекц хөтлөлт, асуулт хариулт зэрэг
хэлбэрүүд байж болно.
Эцсийн үнэлгээ /Formative/:
Энэ нь төслийн хичээл болон бусад хичээлүүдийн сургалтын үйл ажиллагааны
төгсгөлд хийгдэх үнэлгээ юм. Энэхүү үнэлгээ нь тухайн хийж гүйцэтгэж буй
төсөл, судалж буй хичээл нь хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнд хүрсэн эсэхийг
тодорхойлох үнэлгээний хэрэгсэл юм. Эцсийн үнэлгээний үр дүнгээр хичээлийн
хөтөлбөр, сурган заах арга зүйд сайжруулалт хийнэ. Эцсийн үнэлгээг аман
болон тестийн шалгалт, өгүүлэл нийтлэл, төсөл хамгаалалт, портфайл
хэлбэрээр зохион байгуулж болно.
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Гадаад, дотоодын их дээд сургуулиуд сургалтын явцын болон эцсийн үр дүнг
үнэлэхдээ дараах аргуудыг голлон хэрэглэж байна.
1.

Эргэцүүлэх, нээлттэй даалгаварууд(Reflective & Open-Ended
Assessment)
a. Баримт цуглуулах (Portfolio)-Оюутнууд, багш хамтран үнэлгээ
хийгдэж байгаа ажилтай холбоотой өөр өөр эх үүсвэртэй баримт,
нотолгоог цуглуулах.
b. Уран бүтээл (Expressive Activities)- Оюутнууд өөрсдийн чадах
хэмжээндээ урлагын бүтээл буюу төлөвлөсөн ажлаа хийж бүтээх.
c. Тэмдэглэл хөтлөлт (Logbook/Journal)- Оюутан үүрэг даалгаварыг
хэрхэн гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны талаар хөтөлж буй
тэмдэглэлийг үнэлгээндээ ашиглах. Энэ нь оюутнуудын сурах үйл
явцын ахиц дэвшлийг үнэлэх чухал хэлбэр юм.

2.

Туршилтын аргаар үнэлэх (Experiential Assessment)
a. Практик ажлууд (Practical Exercises)-Оюутнууд нь өөрсдийн
техникийн мэдлэг болон харилцааны чадвараа харуулах бүхий л
төрлийн үйл ажиллагааны нэгдэлийг практик дасгалууд гэдэг. Үүний үр
дүнг үнэлэхдээ явцын буюу төгсгөлийн үр дүнд үндэслэнэ.
b. Асуудалд
тулгуурласан
туршилтын
арга
(Stimulations)Байгууллагын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх зорилттой практик
дасгал
болон бодит
амьдралд хэрэглэгдэж
болох бэлэн
бүтээгдэхүүний загвар гаргах.
c. Дүрд хувирах арга (Role Plays)- Оюутнууд нь ямар нэг асуудал
болон үйл явдлыг хэрхэн даван туулах, оновчтой шийдвэрлэх талаар
дүрүүдэд хувирч, жүжигчилсэн тоглолт хийдэг.

3.

Гэртээ гүйцэтгэх бичгийн даалгаварууд (Take Home Written
Assignment)
a. Гэрийн даалгавар (Assignments)- Энэ нь тодорхой заавар,
бүтэцтэй, өгөгдсөн хэмжээнд асуудал шийдвэрлэх даалгавар юм. Энэ
нь төслийг бодвол өөрчилж засах боломж багатай, практик дасгалаас
ялгарах гол зүйл нь нарийн тогтсон үйл ажиллагааны дүрэм журамд
баригддаггүй.
b. Диссертаци (Dissertations)- Энэ нь бичгийн хэлбэрийн эссэ бөгөөд
тухайн сэдэв болон асуудлыг мэргэжлийн түвшинд тодорхой арга зүй,
зохион байгуулалт, дэс дараалалтайгаар судлана.
c. Төслүүд (Projects)- Практик болон гэрийн даалгаварыг бодвол илүү
өөрчилж, засаж, сайжруулж болдог. Багш оюутныг чиглүүлж, удирдаж,
дэмжлэг үзүүлж байдаг ч энэхүү ажлын гол хэсэг нь ямар нэг багшийн
хяналтгүйгээр явагддаг. Ганцаараа болон багаар гүйцэтгэж болдог.
d. Нөхцөлт кейс судалгаа(Case Studies)- Оюутнууд ямар нэгэн үйл
явдлыг(асуудлууд) ажиглан, түүний нөхцөл байдалд судалгаа, дүн
шинжилгээ хийж, дүгнэлт боловсруулж, шийдлүүд гаргах мөн санал
боловсруулах, тайлбарлах.
e. Нэмэлт асуулт хариулт (Extended Response Questions)- Асуусан
асуултын хариултыг дэлгэрэнгүй өгөх, өгөгдсөн сэдвийн дагуу,
өгөгдсөн хэмжээнд, цаг хугацаанд багтаан бичгээр гүйцэтгэх.
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4.

Харилцааны чиглэлийн даалгаварууд (Oral Assignment)
a. Мэргэжлийн хэлэлцүүлэг (Professional Discussions)- Оюутны
дэвшүүлэн гаргасан санал, баримт дээр үндэслэн оюутан, багшийн
хооронд мэргэжлийн хэлэлцүүлэг хийх.
b. Үзүүлэн илтгэл (Oral Presentation)- Оюутнуудын сонсох болон
харилцааны чадварыг үнэлнэ. Оюутнууд нь сонгосон сэдвээрээ илтгэл
тавин аман шалгалт өгөх, багш нартай сэдвийн дагуу хэлэлцүүлэг
хийж өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлдэг ба оюутнууд нь тус тусдаа
эсвэл багаараа дүгнэгддэг.
c. Аман шалгалт (Oral Questions)- Оюутнууд практик дадлагын үеэд
олж авсан мэдлэгийг дүгнэхэд аман шалгалтыг ашигладаг. Багш
оюутнуудын асуултанд хэрхэн хариулж байгаа байдлыг мэргэжлийн
түвшинд үнэлнэ.
d. Ярилцлага (Personal Interviews)-Оюутнуудын мэдлэгийн түвшинг
шууд тодруулж өгдөг хамгийн, шилдэг аргуудын нэг. Ярилцлага нь
хоёр хүний харилцаа бөгөөд оюутан багшаас асуулт асуух боломжийг
бий болгодог.

5.

Шалгалт/тест (Exam/Tests)
a. Материал ашигласан (OpenBook)- Өгөгдсөн хугацаанд оюутнууд нь
тодорхой хүрээнд тавигдсан асуултанд хариулна. Лекцийн тэмдэглэл,
дэвтэр ном, бусад эх сурвалжийг шалгалтын үеэр ашиглах боломжийг
өгдөг.
b. Материал ашиглаагүй (ClosedBook)- Өгөгдсөн хугацаанд оюутнууд
нь тодорхой хүрээнд тавигдсан асуултанд хариулна. Шалгалтын үеэр
ямар ч сургалтын материал ашиглахгүй асуултанд хариулах.

Уламжлалт сургалтын үед үнэлгээ нь хичээлийн агуулгыг өөрөөр хэлбэл
мэдлэгийг үнэлэхэд чиглэдэг байсан бол ҮДСБ-ын арга зүйн хувьд оюутны
мэдлэгийн үнэлээд зогсохгүй мэдлэгээ хэрэглэх чадвар, мөн мэдрэмж,
хандлага ба үйл, дадалын чадвар талаасаа хэр хөгжсөнийг үнэлэх шаардлага
тавигддаг. Өөрөө хэлбэл тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд нь зөвхөн
танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарыг бус мэдрэмж, хандлага ба үйл, дадалын
талбарын үр дүнгүүдийг агуулсан байх учраас үнэлгээний олон хэлбэрүүдийг
ашиглах шаардлага гардаг. Шууд гүйцэтгэлийг нь тодорхойлох боломжгүй
зарим чадваруудыг үнэлэхдээ рубрик үнэлгээг өргөн хэрэглэж байгаа бөгөөд
энэ талаар доор тайлбарлав.
Pубрик үнэлгээний арга:
Оюутны харилцааны буюу илтгэх чадвар, бичгийн чадвар зэргийг үнэлэхэд
рубрик үнэлгээний арга илүү тохиромжтой. Рубрик үнэлгээ нь ажлын цар хүрээг
гүйцэтгэлийн олон түвшинд илэрхийлэх боломжтой хүснэгт хэлбэртэй байна.
Рубрикүнэлгээ нь дараа давуу талуудыг бий болгоно. Үүнд:
 Рубрик үнэлгээ нь оюутнуудад тухайн даалгаврын зорилгыг нь тодорхой
болгож өгдөг
 Ажлын гүйцэтгэлийг илэрхийлэх хамгийн
сайн тодорхойломжуудыг
оюутнуудад зориулан тусгасан байдаг
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Зорилго, үнэлгээний шалгуурыг оюутнуудад тодорхой, нэмэлт
тайлбартай хүргэх боломж олгоно (Тэр А авсан, би В авлаа. яагаад? Би
ойлгохгүй байна. Энэ чинь шударга бус гэх мэт үл ойлголцлыг арилгана)
Рубрик үнэлгээ нь дүгнэх цаг хугацааг хэмнэнэ.
Рубрик үнэлгээг хэрэглэснээр суралцагч өөрийн дүнг бодитойг хүлээн
зөвшөөрнө.
Рубрик үнэлгээг хэрэглэснээр даалгаврын үнэлгээг богино хугацаанд
хийнэ.
Рубрик үнэлгээ нь оюутнуудад мэдээллийг хэрэглэх үр дүнтэй арга замыг
санал болгоно.
Хүснэгт 5.5. Pубрик үнэлгээний ерөнхий бүтэц

Үнэлгээний
шалгуур
Нэгдүгээр
шалгуур
үзүүлэлт
Хоёрдугаар
шалгуур
-

Маш муу

Гүйцэтгэл/харгалзах оноо
Тааруухан
Дунд
Сайн

Маш сайн
Ямар
байвал маш
сайн гэж
үнэлэх
нэмэлт
тайлбар

Ямар байвал
маш муу гэж
үнэлэх
нэмэлт
тайлбар

Ямар байвал
тааруухан
гэж үнэлэх
нэмэлт
тайлбар

Ямар байвал
дунд гэж
үнэлэх
нэмэлт
тайлбар

Ямар байвал
сайн гэж
үнэлэх
нэмэлт
тайлбар

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хичээлийн түвшинд хийгдэж байгаа үнэлгээ нь сургалтын арга, хүргэх
хэлбэрийн адил тухайн хичээлээр оюутанд олгохоор төлөвлөсөн суралцахуйн
үр дүнгүүдтэй хамааралтай байх ёстой. Энэ хамаарлыг хичээлийн хөтөлбөрт
заавал тусгасан байна.
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУРТ ТУСГАСАН ХИЧЭЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨРТ ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГУУД
Энэ хэсэгт дотоодын болон гадаадын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын
шалгуурт хичээлийн хөтөлбөр хэрхэн бэлтгэхтэй холбоотой нийтлэг
шаардлагуудыг хэрхэн тодорхойлсныг зарим байгууллагын жишээгээр судлан
оруулав.
6.

6.1. Дотоодын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур
Монгол улсад Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний
зөвлөл(ДБМИҮЗ) боловсролын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан
итгэмжлэлийг хариуцан ажилладаг.
Энэ байгууллагаас 2016 онд “Сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх
ерөнхий шалгуур”-г баталсан бөгөөд энэ нь дараах ерөнхий шалгууруудтай.
Үүнд:
1) Шалгуур 1: Хөтөлбөрийн төлөвлөлт
2) Шалгуур 2: Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх орчин, технологийн нөхцөл
3) Шалгуур 3:Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт
4) Шалгуур 4: Суралцагчид чиглэлсэн үйл ажиллагаа
5) Шалгуур 5: Багшийн үйл ажиллагаа
6) Шалгуур 6: Сургалтын үйл ажиллагаа
7) Шалгуур 7: Хөтөлбөрийн үр дүн, үр нөлөө
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Эдгээрээс 1-р шалгуурын 1.3ба 6-р шалгуурбүхэлдээ хичээлийн хөтөлбөртэй
холбоотой байна. Энд дараах шалгуур болон үзүүлэлт, нотолгоог зааж өгсөн
байна.
Шалгуур 1.3:
Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн хөтөлбөрөөр
суралцагчид олгох мэдлэг, чадвар, хандлагын агуулга; суралцахуйн үр
дүндчиглэсэн арга зүй; сургалтын үнэлгээний оновчтой хэлбэрийг бүрэн
багтааж, оролцогч болон сонирхогч талуудын санал, зөвлөмжийг тогтмол
тусган сайжруулдаг байна.
Үзүүлэлт, нотолгоо:
 Хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангаж баталгаажуулсан
байдал
 Сургалтын төлөвлөлт нь онол, практикийг зохистой хослуулсан,
суралцагчийн мэргэжлийн болон хувь хүний
чадваруудыг
хөгжүүлэхэд чиглэсэн байдал
 Хичээлийн хөтөлбөр нь хөтөлбөрийн үр дүнд чиглэсэн агуулга,
чадварын хувьд харилцан залгамж холбоотой, сургалтын арга зүйн
болон үнэлгээний олон талт арга, хэлбэрүүдийг тусгасан байдал
Шалгуур 6.1:
Сургалтын агуулга нь суралцагчийн эзэмших цогц чадамжийг олгоход
чиглэсэн, онол практикийн зохистой харьцаатай, давхардалгүй,
харилцан уялдаатай, сонгох боломжтой, тасралтгүй хөгждөг байна.
Үзүүлэлт, нотолгоо:
 Хөтөлбөр дэх хичээлийн хэлбэр, онол, практикийн зохистой
харьцааг хангасан байдал
 Үйлдвэрлэл, практик, клиник сургалтын агуулгыг хамтран
хэрэгжүүлдэг байдал
 Зайн болон цахим хичээлийг е-контент түвшинд боловсруулсан
сургалтанд ашигласан байдал
 Хичээл хоорондын уялдаа, залгамж холбоог хангасан байдал
Шалгуур 6.2:
Сургалтын арга зүй нь хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн,цогц чадамжид
суурилсан, суралцагч төвтэй, мэдээлэл харилцаа холбооны
дэвшилтэт технологи ашигладаг байна.
Үзүүлэлт, нотолгоо:
 Сургалтын арга зүйг боловсруулсан баримт бичиг, загвар
 Сургалтанд ашиглаж буй аргазүй нь мэдлэг бүтээлгэж, хэрэглэж
сурахад чиглэсэн байдал
 Сургалтанд хэрэглэж буй мэдээлэл холбооны дэвшилтэт
технологи, програм хангамж, техник хэрэгсэлийн ашиглалтын
судалгаа
 Сургалтын арга зүйн судалгаа дүгнэлт, хөгжүүлсэн байдал
Шалгуур 6.3:
Суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагыг бүрэн дүүрэн
үнэлдэг арга зүйтэй, түүнийг байнга сайжруулдаг байна.
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Үзүүлэлт, нотолгоо:
 Мэдлэг, чадвар, хандлагын түвшин тогтоох, ахиц дэвшлийг үнэлэх
үнэлгээний арга, аргачлал, хэрэглээ
 Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээл нэг бүрийн үнэлгээний
арга, хэлбэр нь суралцагчдыг тасралтгүй хөгжихөд хөтөлдөг
байдал
 Суралцагчийн үнэлгээ нь ил тод, найдвартай, шударга, ижил тэгш
зарчмыг хангасан байдал
 Суралцагчийн гаргаж буй амжилтууд
Дотоодын
магадлан
итгэмжлэлийн
байгууллагаас
гаргасан
эдгээр
шалгуурууд(ташуугаар бичигдсэн заалтууд нь хичээлтэй холбоотой) түүнд
харгалзах үзүүлэлт, нотолгоонуудаар хичээлийн түвшинд үнэлэлт, дүгнэлт хийх
боломжтой. Хэдийгээр хичээлийн хөтөлбөр ийм агуулгуудыг заавал тусгасан
байна, ийм загвартай байна гэж нарийн заагаагүй боловч ҮДСБ-ын арга зүйтэй
уялдаатай шалгуурууд суралцахуйн үр дүн, сургалтын арга зүй, үнэлгээ
талаасаа боломжтой түвшинд туссан учраас эдгээрт нийцүүлэх үүднээс
хичээлийн хөтөлбөрийг бэлтгэх шаардлагатай.
6.2. Гадаадын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын
шалгуур
АНУ, ОХУ, Канад, Япон, Солонгос, Европын холбоо зэрэг дээд боловсролоор
тэргүүлэгч бүх улс орнуудын боловсролын магадлан итгэмжлэлийн
байгууллагын шалгуур үзүүлэлтүүд бүгд ижил байдлаар томъёологдсон буюу
тухайн хөтөлбөрөөр төгсөгчдийн эзэмшсэн суралцахуйн үр дүнг үнэлэхэд
чиглэгдсэн байдаг. Энэ нь зөвхөн ҮДСБ-ын онол, арга зүйг нэвтрүүлсэн
сургалтын хөтөлбөр л олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлэгдэх боломжтойг
харуулж байна.
Сүүлийн жилүүдэд сургалтын чанарыг дээшлүүлж олон улсын түвшинд хүргэх,
үнэлүүлэх зорилгоор олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагуудаар
хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг эрчимтэй хийж байна. ШУТИС-ийн
хувьд инженер технологийн чиглэлд Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн
“Цахилгаан хангамж” бакалавр, магистрын хөтөлбөрийг Герман улсын ASIIN
байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлсэн бол Бинесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн
сургуулийн Бизнесийн удирдлага, менежментийн чиглэлийн хэд хэдэн
хөтөлбөрийг мөн олон улсад магадлан итгэмжлүүлээд байгаа ба цаашид
инженер, технологийн хөтөлбөрүүдийг олон улсад магадлан итгэмжлүүлэх
ажлыг эрчимжүүлэхээр төлөвлөөд байгаа юм.
Олон улсын түвшинд хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийдэг ихэнх
байгууллагууд хичээлийн суралцахуйн үр дүнг хэрхэн тодорхойлсон,
хичээлийн хөтөлбөрт ямар мэдээлэл зайлшгүй туссан байх, хичээлийн
суралцахуйн үр дүнг улирал бүр хэрхэн үнэлж дүгнэн тасралтгүй
сайжруулдаг болохзэрэг шалгуур
үзүүлэлтүүд,
тэдгээрийн нотлох
баримтуудаар хичээлийн түвшинд үнэлгээ хийдэг байна.
Жишээ болгон ABET(Accreditation Board of Engineering and Technology)Инженер технологийн магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын инженер
технологийн хөтөлбөрийн хичээлтэй холбоотой шалгуурыг зураг 6.1-т үзүүлэв.

Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

55

CDIO арга зүйн зөвлөмж

CRITERION 5. CURRICULUM
Course Syllabi
In Appendix A, include a syllabus for each course used to satisfy the mathematics, science, and
discipline-specific requirements required by Criterion 5 or any applicable program criteria.
APPENDICES
Appendix A – Course Syllabi
Please use the following format for the course syllabi (2 pages maximum in Times New Roman
12 point font)- Хичээлийн хөтөлбөрт дараах форматыг мөрдөнө.(2 хуудаснаас ихгүй,Times
New Roman, 12pt)
Course number and name- Хичээлийн код, нэр
Credits and contact hours- кредит, уулзалтын цаг
Instructor’s or course coordinator’s name-Хичээл заах багшийн, туслах багшийн нэр
Text book, title, author, and year- Сурах бичиг, нэр, зохиогч, он
a. other supplemental materials-Бусад нэмэлт материал
5. Specific course information-Хичээлийн мэдээлэл
a. brief description of the content of the course (catalog description)-хичээлийн
(каталог тайлбар) агуулгын товч танилцуулга
b. prerequisites or co-requisites – Өмнөх холбоо/ зэрэгцэн судлах
c. indicate whether a required, elective, or selected elective (as per Table 5-1)
course in the program- Хөтөлбөрт сонгон эсвэл заавал сонгон эсэхийг зааж
өгөх шаардлагатай
6. Specific goals for the course-Хичээлийн зорилгууд
a. specific outcomes of instruction, ex. The student will be able to explain the
significance of current research about a particular topic.
Хичээлийн үр дүн. Жишээ нь: Оюутан тухайн сэдвийн талаархи судалгааны
ач холбогдлыг тайлбарладаг болсон байх болно.
b. explicitly indicate which of the student outcomes listed in Criterion 3 or any other
outcomes are addressed by the course.
Хичээлээр сургалтын үр дүн магадлангийн 3-р шалгуурыг хэрхэн хангаж
байгааг зааж өгөх.
Brief list of topics to be covered- Хичээлээр судлах сэдвийн товч танилцуулга
1.
2.
3.
4.

Зураг 6.1. ABET байгууллагын хичээлийн хөтөлбөрт тавих шаардлага

6.1-р зургаас хичээлийн хөтөлбөрийн бүтэц ABET байгууллагын шаардлагын
дагуу ямар байхыг харж болно. ABET-ын 5-р шалгуур нь сургалтын хөтөлбөртэй
холбоотой бөгөөд хичээлтэй хөтөлбөр, төлөвлөлт талын мэдээлэл энэ
шалгуурт хамаарагдаж байна.
7. ҮДСБ-ЫН АРГА ЗҮЙН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН
БОЛОВСРУУЛАХ ДАРААЛАЛ
ҮДСБ-ын арга зүйн дагуу хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа өмнөх
хэсгүүдэд тайлбарласан:
 Хичээлийн хөтөлбөрийн үндсэн ойлголтууд
 ҮДСБ-ын арга зүйн дагуу хичээлийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлагууд
 Магадлан итгэмжлэлийн холбогдох шалгуурууд
зэрэг мэдээллүүдийгэхлээд заавал уншиж судалсан байх хэрэгтэй.ҮДСБ-ын
арга зүйн дагуу хичээлийн хөтөлбөрөө шинэчилэх, шинээр боловсруулах
хэмжээнд мэдлэг, ойлголт авсан гэж үзвэл дараах дарааллын дагуу хичээлийн
хөтөлбөр боловсруулах ажлаа гүйцэтгээрэй.

Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

56

CDIO арга зүйн зөвлөмж

7.1. Хичээлийн хөтөлбөрийн үндсэн бүтэц, бүрэлдэхүүн
ҮДСБ-ын арга зүйд суурилсан хичээлийн хөтөлбөр нь дараах нийтлэг
мэдээллүүдийг заавал багтаасан байна. Үүнд:
Хичээлийн ерөнхий мэдээлэл:
 Хичээлийн мэдээлэл
 Багшийн мэдээлэл
 Хичээлийн товч тодорхойлолт
 Сурах бичиг, унших материал ба ашиглах эх сурвалж
 Хичээлийн зорилго, зорилтууд
ҮДСБ арга зүйд суурилсан хичээлийн хөтөлбөрийн гол бүрэлдэхүүн
хэсэг:
 Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд(CLOs)
 Хичээлийг агуулга, хуваарилалт
 Хичээлийн сургалтын арга зүй, хүргэх хэлбэрүүд
 Хичээлийн үнэлгээний аргууд, шалгуурууд
Нэмэлт мэдээлэл:
 Хичээлийн явцад баримтлах бусад зарчмууд
Эдгээр мэдээллийг тус тусад нь товч тайлбарлая.
Хичээлийн мэдээлэл:Хичээлийн нэр, код, кредит цаг, өмнөх холбоо, заагдах
улирал, анги танхимын байршил, хичээлийн үргэлжлэх хугацаа гэх мэт.
Багшийн мэдээлэл:Нэр, албан тушаал, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, вэб
сайтын URL, ажлын ба уулзалтын цаг, холбоо барих мэдээлэл, мөн туслах
багшийн мэдээлэл гэх мэт.
Хичээлийн товч тодорхойлолт: Тухайн хичээлээр судлах агуулга, сэдвүүдийн
талаар болон хичээлийн явцад хийгдэх үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл
байна.
Ном, сурах бичиг ба нэмэлт материалууд: Хичээлд зориулсан зайлшгүй
ашиглах үндсэн сурах бичиг ба бусад нэмэлт материалууд, тэдгээрийг хэрхэн
олж болох талаар мэдээлэл өгнө.
Хичээлийн зорилго, зорилтууд: Тухайн хичээлээр оюутнуудадюу зааж сургах
талаар багш төсөөлөл байдлаар жагсааж эсвэл тайлбарлаж оруулна.
Хичээлээр суралцахуйнүр дүнгүүд: Оюутан тухайн хичээлийг амжилттай
судалж дууссаны дараа түүний хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлага
ямар болсон байхыг илэрхийлэх 4-8 өгүүлбэр байна. Өгүүлбэрийн
өгүүлэгдэхүүн нь оюутан байх ба суралцахуйн үр дүн буюу мэдлэг, чадвар,
хандлагыг илэрийлэхдээ заавал үйл үг хэрэглэсэн байна.
Хичээлийн агуулга, хуваарилалт: Тухайн хичээлээр заагдах сэдвүүд, түүний
цагийн хуваарилалтыг долоо хоногоор жагсаалт байдлаар харуулах ба аль
хугацаанд голгол шалгалтууд авах зэрэг мэдээлэлийг мөн тусгасан байдаг.
Хичээлийн сургалтын арга зүй, хүргэх хэлбэрүүд: Хичээлийг сургалтын
ямар арга зүйгээр, ямар хэлбэрүүдээр зохион байгуулах, тэдгээрийн цагийн
хуваарилалтын талаарх мэдээллийг энд орууулсан байдаг.
Хичээлийн үнэлгээний аргууд, шалгуурууд: Хичээлийн туршид хэрэглэх
үнэлгээний аргууд(гэрийн даалгавар, бие даалтын ажил, төсөл, лабораторийн
тайлан гэх мэт)-ыг жагсаасан байх ба эдгээр нь суралцахуйн үр дүнтэй хэрхэн
холбогдохыг зааж өгсөн байна. Үүнээс гадна эдгээр үнэлгээний аргуудын хувьд
үнэлгээ хийх хугацаа, эзлэх хувийг зэрэг мэдээллийг багтаасан байна.
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Хичээлийн явцад баримтлах зарчмууд: Оюутан тухайн хичээлийг судлах
явцад сургууль, багшийн зүгээс баримтлах бодлогын чанартай мэдээлэлүүд
энд орсон байна. Тухайлбал хичээл суусан байдал, хоцролт, таслалт,
хичээлийн явцад үзүүлсэн идэвхи оролцоо, шалгалтаас хоцорсон тасалсан
тохиолдол, бие даалтын болон бусад даалгаварыг хугацаанд хийгээгүй
тохиолдол, зөвшөөрөлгүйгээр бусдын материалыг хуулбарласан тохиолдол,
лабораторийн хичээлийн гүйцэтгэл, аюулгүй ажиллагаа, гэх мэт мэдээллүүд
байж болно.
Судалгаагаар ихэнх гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиуд энд дурдсан
мэдээллүүдийн тодорхой хэсгийг хичээлийн хөтөлбөрт заавал тусгах, зарим
хэсэг нь сонголттой байхаар зааж өгсөн байдаг.
Бидний шинээр боловсруулах хичээлийн хөтөлбөр нь ҮДСБ-ын арга зүй
талаасаа хичээлийн суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох, сургалтын үйл
ажиллагааг төлөвлөх, сургалтын үнэлгээг төлөвлөх, эдгээрийн хоорондын
хамаарлыг гаргах гэсэн хэсгүүдээрээ өмнө хэрэглэж ирсэн хичээлийн
хөтөлбөрөөс ялгаатай. Иймээс эдгээр 3 хэсгийг хэрхэн тодорхойлох арга зүйг
талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлая.
7.2. ҮДСБ-ын арга зүйд суурилсан хичээлийн хөтөлбөрийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг тодорхойлох арга зүй
7.2.1 Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох
Өөрийн хичээлд хамаарах PLO буюу хөтөлбөрийн суралцахуйн үр
дүнгүүдийг тодорхойлох:
A. Сургалтын хөтөлбөрт байгаа таны заах хичээл ба PLOs хоорондын
хамаарлын матрицаас өөрийн хичээлд харгалзах PLOs-г тодорхойлох.
B. Эдгээр үр дүнгийн тоо хэт олон бол эсвэл хэт цөөн бол дүн шинжилгээ
хийж дунджаар 4-8 PLOs-г сонгон авах
Жишээ:RC306 кодтой Сансрын холбооны систем хичээлийн хувьд CLOs хэрхэн
тодорхойлохыгжишээ байдлаар энд тайлбарлая. (Энэ нь жишээ бөгөөд
тухайн хичээлийн бодит үр дүн биш гэдгийг анхаарна уу.)
PLOs буюу хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүдийг хөтөлбөрт байгаа
хичээлтэй холбохдоо ITU гэх мэт загварыг ашиглаж болох ба энэ тохиолдолд
хүснэгт 7.1-д үзүүлсэн тайлбарыг ашиглан сургалтын үйл ажиллагааг зөв
тодорхойлох ёстой. ITU загварын тайлбарыг доор үзүүлэв.
 Introduce-оюутнуудад тодорхой сэдвийн хүрээнд ойлголт өгөх(I):
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнтэй шууд холбогдоогүй боловч
оюутнуудад заавал тайлбарлан хэлж ойлгуулах шаардлагатай,
хөтөлбөрийн бусад сургалтын дүнд хамаарах сэдэв, агуулгууд байх ба
нийт хичээлийн цагт маш бага хувийг эзлэнэ.
 Teach-Зааж сургах(T):Оюутан шинээр мэдлэг ба чадваруудыг
системтэйгээр олгох, хөгжүүлэхийн тулд багшийн зүгээс урьдчилан
төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэлнэ. (Жишээ нь: шууд заах, тусгайлсан
сургалтын үйл ажиллагаа явуулах гэх мэт). Энэ нь хичээлийн дийлэнх
цагийг эзэлсэн байна. Бие даалт, дасгал, гэрийн даалгавар, төсөл зэрэг
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энэ зааж байгаа сэдэвтэй заавал холбосон байна. Оюутны эзэмшсэн
мэдлэг, чадвар, гүйцэтгэлийг заавал үнэлнэ.
 Utilize-Ашиглах, хэрэглэх(U): Суралцагч тухайн сэдэвтэй холбоотой
мэдлэг, чадварыг өмнө нь олж авсан гэж үзнэ. Энэ сэдэвтэй холбоотой
ямар нэгэн суралцахуйн үр дүн төлөвлөх шаардлагагүй, харин оюутан
энэ мэдлэг, чадвараа өөр суралцахуйн үр дүнд хүрэхийн тулд хэрэглэнэ
гэж үзнэ.(Жишээ нь: асуудал шийдвэрлэхдээ шүүмжлэлтэй сэтгэлгээг
хэрэглэх, багаар ажиллах гэх мэт). Энэ сэдэвтэй холбоотой цаг төлөвлөх,
даалгавар, дасгалууд өгөх шаардлагагүй.Тест болон бусад үнэлгээний
хэрэгсэлүүдийг энэ сэдвийг үнэлэхээр төлөвлөх хэрэггүй.
д/д
1

Заах
хэлбэрүүд
I- Ойлголт
өгөх

2

T-Заах

3

U-Хэрэглэх

Суралцахуйн
үр дүнгүүд
Суралцахуйн
үр дүнтэй
холбогдохгүй
Суралцахуйн
үр дүнд
тодорхой
тусгагдсан
байна.
Суралцахуйн
үр дүнтэй
холбогдож
болно

Хүснэгт 7.1. Сургалтын үйл ажиллагааны хэлбэрүүд
Сургалтын үйл
Үнэлгээ-Access
ажиллагаа
Үнэлэх шаардлагагүй
Тухайн сэдвийн дагуу
сургалтын үйл ажиллагаа
төлөвлөгдсөн байна.
Сургалтын үйл ажиллагаа
Оюутны эзэмшсэн мэдлэг,
заавал төлөвлөгдсөн
чадвар, гүйцэтгэлийг
үнэлнэ. Дүн тавьж эсвэл
байна
тавихгүй байж болно.
Өөр суралцахуйн үр дүнд
хүрэх зорилгоор өмнө
эзэмшсэн мэдлэг болон
чадвараа хэрэглэхэд
чиглэсэн үйл ажиллагаа
байна.

Өөр суралцахуйн үр дүнд
хүрэх зорилгоор өмнө
эзэмшсэн мэдлэг,
чадвараа хэрхэн
хэрэглэсэн гүйцэтгэлийг
үнэлэхгүй.

Хичээлд хамааралтай гэж үзэн сонгон авсан PLOs буюу хөтөлбөрийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг хүснэгт 7.2-д үзүүлсэн байдлаар тодорхойлно.
Хүснэгт 7.2. PLOs ба хичээл хоорондын хамаарлын матриц
Хичээлийн
Код
RC306

Нэр
Сансрын
холбооны систем

a

b

УХИТ хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгүүд
Introduce-I, T-Teach, U-Utilize
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

U

T

T

T

U

U

U

T

U

m

n

I

T

Хүснэгт 7.2-т үзүүлснээр хөтөлбөрийн суралцахуйн 14 үр дүнгээс 11 үр дүн нь
энэ хичээлтэй холбогдож байгаа хэдий ч (T) буюу заах хэлбэр нь хичээлийн
суралцахуйн үр дүнтэй шууд холбогдох ба шаардлагатай гэж үзвэл U
хэлбэрээс зарим үр дүнг сонгон авч болно(Хүснэгт 7.3).
Хүснэгт 7.3. Тухайн хичээлд хамаарах PLOs-н сонгосон байдал
д/д
c
d
e
k

Хичээлд хамаарах суралцахуйн үр дүнгүүд
Утасгүй холбооны инженер технологийн ахисан түвшний суурь мэдлэг, орчин үеийн
програм хангамж, хэрэгсэлүүдийг эзэмших, оновчтой сонгох, хэрэглэх
Аливаа инженер технологийн чиглэлийн асуудлыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх,
шийдвэрлэх
Хэмжүүрийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлүүдийг
ашиглах, утасгүй холбооны тоног
төхөөрөмжүүд болон системүүдэд хэмжилт туршилт явуулах, тэдгээрт дүн шинжилгээ
хийх, үр дүнг тайлагнах
Техникийн болон техникийн бус орчинд бичгийн, ярианы зэрэг харилцааны хэлбэрүүдийг
ашиглах,техникийн чиглэлийн зохиол бүтээлийг оновчтой сонгон хэрэглэх
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Байгууллага болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, систем, үйл
ажиллагааг зохион бүтээх

Энэ хичээл нь 300 кодтой мэргэжлийн хичээл бөгөөд дараах шаардлагуудын
хангасан байх ёстой. Үүнд:
 Утасгүй холбооны технологийн талаар ахисан түвшинд мэдлэг олгох
 Сансрын шугам төлөвлөх тооцоолох, програм хангамж ашиглах чадвар
эзэмших
 Хичээлийн сэдвийн дагуу асуудал шийдвэрлэх чадвар эзэмших
 Лабораторийн хичээлээр тодорхой хэмжилт туршилтууд хийх, дүн
шинжилгээ хийх тайлагнах чадвар эзэмших
 Багаар ажиллах замаар төсөл хэлбэрийн даалгавар гүйцэтгэх, зохион
бүтээлтийн ажил хийх
 Материал ашиглах, тайлан бэлтгэх, аман илтгэл тавих чадварууд олгох
Эдгээр шаардлагуудыг хичээлд хамаарах PLOs-той харьцуулан үзээд эдгээр нь
CLOs-ын шаардлага хангана гэж үзвэл дараагийн алхам руу буюу RC306
хичээлийн CLOs-г томъёолох, бичиглэх ажил руу орно.
7.2.2. Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд(CLOs)-г томъёолох, бичиглэх
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг бичиглэх гэдэг нь хичээлд хамаарах PLOs-г
хичээлийн агуулга, шаардлагатай уялдуулах үйл ажиллагаа болно. Энд дараах
үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.Үүнд:
А. Хичээлд хамаарах PLOs-ийг Блумын талбараар ангилах
B. Хичээлийн түвшингээс хамаарч үйл үгийг оновчтой сонгох
C. Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд буюу CLOs гаргах
Эдгээр дарааллын дагуу юу юу хийхийг дээрх жишээг үргэлжлүүлэх байдлаар
тодорхойлоё.
Хичээлд хамаарах PLOs-ийг Блумын талбараар ангилах: суралцахуйн үр
дүнгүүд нь мэдлэг чадвар, хандлагын нэгдэл буюу чадамжийг илэрхийлнэ.
Блумын зан үйлийн ангилалаар авч үзвэл:
- Танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбар(Cogvitive domain)
- Мэдрэмж хандлагын талбар(Affective domain)
- Дадал, чадварын талбар(Psychomotor domain)
Гадаадын их, дээд сургуулиудийн туршлагаас харахад инженер технологийн
чиглэлийн сургалтанд танин мэдэхүй, сэтгэлгээний болон мэдрэмж хандлагын
талбарыг хичээлийн, хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн тодорхойлоход голлон
хэрэглэж байгаа бөгөөд танин мэдэхүй, сэтгэлгээ-70%орчим, мэдрэмж
хандлагын болон дадал, чадварын талбар 30% орчмыг эзэлж байхаар
төлөвлөсөн байдаг. ҮДСБ-ын суралцахуйн үр дүнгүүдын дадал, чадварын
талбартай холбоотой хэсэг нь танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын маш
чухал нийлэгдэхүүнийг агуулж байдаг. Иймээс
эдгээр дадал, чадварын
талбарыг танин мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын үйл үгээр орлуулан
хэрэглэдэг.
Хичээлийн түвшингээс хамаарч үйл үгийг оновчтой сонгох:
Энэ хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд зөвхөн танин мэдэхүй, сэтгэлгээний
талбарт хамаарагдаж байна. Хичээлийн үр дүнг бичиглэхээс өмнө тохирох үйл
үгүүдийг тодорхойлох ёстой.
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Сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлүүдийг 1, 2-р курсын буюу дээд
боловсролын суурь, мэргэжлийн суурь хичээлүүд(100 ба 200 кодтой хичээлүүд),
3, 4-р курсын буюу мэргэжлийн хичээлүүд (300 кодтой) гэж ангилна. Энэ
ангилалуудад харгалзах хичээлүүд нь суралцахуйн үр дүн талаасаа Блумын
талбарын үйл үгээрээ ялгаатай байх хэрэгтэй. Тодруулбал оюутан курс ахих
тусам мэдлэг, сэтгэлгээ талаасаа байнга хөгжиж байх учраас Блумын
талбаруудын дээд түвшингүүдэд харгалзах мэдлэг, чадвартай болсон байх
ёстой. Судалгаагаархичээлийн түвшингээс хамаарч тухайн хичээлийн
суралцахуйн үр дүнгүүдийг илэрхийж байгаа үйл үгүүдийн түвшний тархалт нь
зураг7.1-д үзүүлсэн хэлбэртэй байж болно гэж үздэг.
Энэ загварын дагуу авч үзвэл RC306 хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд танин
мэдэхүй, сэтгэлгээний талбарын 1-р түвшинд-20%, 2-р түвшинд-25%, 3-р
түвшинд-25%, 4-6 дугаар түвшинд-30% гэсэн харьцаатай байж болохыг
харгалзаж үйл үгээ сонгоно.
Бүтээх
Үнэлэх

30
5

10

Хэрэглэх

20

25

25

Ойлгох

25

30

25

Сэргээн санах

50

35

Андерсоны
сайжруулсан
таксономи /2001/

100 Кодтой хичээл

200 Кодтой хичээл

Задлан
шинжлэх

20

300 Кодтой хичээл

Зураг 7.1. Үйл үгүүдийн түвшний тархалт

Хичээлийн суралцахуйн үр дүн буюу CLOs гаргах:
PLOs-д хэрэглэсэн үйл үгүүдийн хүрээнд хичээлийн CLOs-ийг дараах байдлаар
гаргаж болно.
Хүснэгт 7.4.PLOs ба CLOs-ийн хамаарал
Хичээлд хамаарахсуралцахуйн үр
Хичээлийн суралцахуйн
д/д
дүнгүүд(PLOs)
үр дүнгүүд(CLOs)
Утасгүй холбооны инженер технологийн ахисан Сансрын
холбооны
технологийн
түвшний суурь мэдлэг, орчин үеийн програм
мэдлэг, тооцооны програм хангамжийг
c
хангамж, хэрэгсэлүүдийг эзэмших, оновчтой
сансрын шугам төлөвлөх, тооцоолоход
сонгох, хэрэглэх
хэрэглэх
Аливаа инженер технологийн чиглэлийн
Сансрын холбооны системтэй
d асуудлыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх,
холбоотой өргөн хүрээнд
шийдвэрлэх
тодорхойлогдох асуудлыг шийдвэрлэх
Хэмжүүрийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлүүдийг
ашиглах, утасгүй холбооны тоног төхөөрөмжүүд Сансрын холбооны газрын станцын
e болон системүүдэд хэмжилт туршилт явуулах, тоног
төхөөрөмжүүдэд
хэмжилт
тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг гүйцэтгэх
тайлагнах
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Техникийн болон техникийн бус орчинд бичгийн,
Монгол, Англи хэл дээрх сансрын
ярианы зэрэг харилцааны хэлбэрүүдийг
холбооны чиглэлийн ном, зохиол
ашиглах,техникийн чиглэлийн зохиол бүтээлийг
бүтээлийг ашиглах/Use/
оновчтой сонгох, хэрэглэх

Хүснэгт 7.4-д тодорхойлсон жишээнд CLOs-н нэг үр дүнд зөвхөн нэг үйл үг
орсон байна. Энэ зарчмаар CLOs тодорхойлохдоо нэг талбараас 2 үйл үг байж
болохгүй ба дээд түвшин нь доод түвшнээ бүрэн илэрхийлэх учраас дээд
түвшний үйл үгийг сонгох;нэг үр дүнд 2 өөр талбараас тус бүр 1 нэг үйл үг орж
болох;танин мэдэхүй, сэтгэлгээний,мэдрэмж, хандлагын талбарын үйл үгүүд нэг
үр дүнд тус бүр 1 орж болох зэрэг шаардлагуудыг харгалзах ёстойг анхаарах
хэрэгтэй.
7.2.3. Сургах, суралцах үйл ажиллагааг тодорхойлох
Хичээлийн хөтөлбөрт зайлшгүй туссан байх дараагийн ойлголт нь сургалтын
үйл ажиллагааг тодорхойлсон хэсэг байна. Хичээлийн суралцахуйн үр дүн
бүрийг 7 хоног бүрт заагдах хичээлийн агуулгатай, мөн нэгж хичээл бүрд
хэрэглэх сургалтын арга зүйтэй холбосон байх ёстой.
Сургалтын уламжлалт арга, хүргэх хэлбэрүүд болох лекц, семинар,
лабораториас гадна төсөл суурилсан, асуудалд суурилсан, кейсд суурилсан гэх
мэт шинэлэг аргуудыг хэрэглэх, тонгоруу анги(Flipped classroom), баг суурилсан
хэлбэрүүд, харилцан суралцах зэрэг хүргэх хэлбэрүүдийг түлхүү хэрэглэхээр
хичээлийн хөтөлбөртөө тусгаж өгөх хэрэгтэй.Сургах, суралцах үйл ажиллагааг
хичээлийн хөтөлбөрт хэрхэн тусгасныг дараах жишээ загвараас харна уу.
Хүснэгт 7.5.
Хичээлийн агуулга, сургалтын арга зүй ба хичээлийн суралцахуйн үр дүн(CLOs)гүүдийн хамаарал
Долоо Лекц, семинарын хичээлийн үндсэн
хоног агуулга:
1

2
3

Удиртгал хичээл(Хичээлийн хөтөлбөр
танилцуулах, хичээлийн агуулгыг
бүхэлд нь хамруулан тойм ойлголт
өгөх)
Сансрын холбооны үндсэн зарчим,
үүсэл хөгжил
Сансрын холбооны үндсэн зарчим,
үүсэл хөгжил

Сургалтын арга
зүй

хүргэх
хэлбэр
Лекц

Асуудалд
Лекц
суурилсан сургалт
Асуудалд
Лекц,
суурилсан сургалт

CLOs
хамаарал

1

1,2
1,2,4

7.2.4. Сургалтын үнэлгээг төлөвлөх
Дараагийн нэг чухал хэсэг нь сургалтын үнэлгээ байна. Бид өмнө нь хичээлийн
хөтөлбөртөө үнэлгээний хэсгийг оруулдаг байсан боловч ихэвчлэн 100 онооны
задаргаа ямар бүрэлдэхүүн хэсэгтэй болохыг л тодорхойлдог байсан.
ҮДСБ-ын арга зүй талаасаа хичээлийн хөтөлбөрт бүлэг, сэдэв бүрээр
үнэлгээний аргуудыг зааж өгөхөөс гадна суралцахуйн аль үр дүн нь ямар
үнэлгээний аргаар үнэлэгдэх ёстойг харах боломжтой байх ёстой. Мөн тухайн
суралцахуйн үр дүнгийн гүйцэтгэл хэдэн хувьтай байвал оюутан амжилттай дүн
авах доод хязгаарыг зааж өгвөл илүү сайн болно. Үнэлгээний аргуудыг
хичээлийн хөтөлбөрт хэрхэн тусгасныг дараах жишээ загвараас хараарай.
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Хүснэгт 7.6.
Хичээлийн үнэлгээний аргууд ба хичээлийн суралцахуйн
дүн(CLOs)-гүүдийн хамаарал
д/д

CLOs

Сансрын
холбооны
технологийн
мэдлэг,
тооцооны
1
програм
хангамжийг
сансрын шугам
төлөвлөх,
тооцоолоход
хэрэглэх
Сансрын
холбооны
системтэй
2 холбоотой өргөн
хүрээнд
тодорхойлогдох
асуудлыг
шийдвэрлэх
Сансрын
холбооны
газрын станцын
3
тоног
төхөөрөмжүүдэд
хэмжилт
гүйцэтгэх

Ирц,
Явцын
Хичээлд Даалгавар/
Курсын
шалгалт/
Оролцсон Бие даалт
ажил/төсөл
Сорил
байдал

Лаборатори
тайлан

Улирлын
шалгалт

Гүйцэтгэл

Блумын
танин
мэдэхүй,
сэтгэлгээний
түвшингээр
шалгах

Богино
тест,
асуулт
хариулт

Мэдлэгээ
Даалгавар
Гүйцэтгэл ашигласан
гүйцэтгэл
байдал

Богино
тест,
асуулт
хариулт

Блумын
танин
мэдэхүй,
Даалгавар
Асуудал
Асуудал
Гүйцэтгэл
гүйцэтгэл
шийдвэрлэлт шийдвэрлэлт сэтгэлгээний
түвшингээр
шалгах

Гүйцэтгэл
/Рубрикээр/

ҮДСБ-ын арга зүйтэй уялдуулан хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад дээр
тодорхойлсон үйл ажиллагаанууд маш чухал бөгөөд бидний өмнө боловсруулж
ирсэн хичээлийн хөтөлбөрт сайн тусгагдаж чаддаггүй байсан учраас
дэлгэрэнгүй тайлбарлахыг хичээлээ.
8.ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ЗАГВАР
Хичээлийн хөтөлбөрийг бэлтгэхдээ тухайн сургуулийн хэмжээнд тодорхой
формат, загвар мөрдөх шаардлагатай. Жишээ болгон МХТС-ийн Холбооны
салбарт ашиглаж байгаа загварыг энэ гэсэг оруулав.
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ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хичээлийн нэр
Хичээлийн код

Хичээлийн кредит

3

Салбар/Тэнхим
Өмнөх холбоо
хичээлийн код
Хичээл заах үндсэн
багш

Сургууль
Хамт судлах
хичээлийн код

МХТС

Өрөөний дугаар

308

Багш 1

E-мэйл хаяг

байхгүй

Утасны дугаар

Үндсэн ба туслах
багшийн цагийн харьцаа Багш 1 (50%); багш 2 (50%)
Сургалтын нийт цаг

Нийт: 144 сургалтын цаг
Лекц(32цаг), Асуудал шийдвэрлэх (16 цаг), Лаборатори(16цаг), Бие
даан суралцах (80 цаг)

Хичээлийн төрөл

 Заавал Заавал сонгон Сонгон Бусад

Санал болгох улирал

1-рулирал2-рулирал Зуны Улирал бүр

УНШИХ МАТЕРИАЛ: (Сурах бичиг, сэтгүүл, вэб хаяг гэх мэт)
Үндсэн сурах бичиг:
 Anil K. Maini, Varsha Agrawal, Satellite Communications, John Wiley & Sons, 2010, ISBN-13:
978-81-265-2071-8
Бусад нэмэлт материал:
1. Pratt, Bostian, and Allnutt, Satellite Communication Systems, 2nd Edition, John Wiley & Sons,
2003
 D. Roddy, Satellite Communications, McGraw-Hill Professional, 2001
 G. Maral & M. Bousquet, Satellite Communication Systems, John Wiley and Sons, Inc., 1999.
ХИЧЭЭЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хичээлээр сансрын холбооны үндсэн зарчим, үүсэл хөгжил, хиймэл дагуулын тойрог замын
параметрүүд, хиймэл дагуулын дэд систем, дагуул хөөргөх дараалал, сансрын шугамын
тооцооны аргачлал, холбогдох жишээнүүд болон тэнд ашиглагдах модуляци, алдаа
засварлалт, олон цэгийн хандалтын арга, сансрын дамжуулах орчинд радио долгионд
нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, газрын станцын технологи, тэнд хэрэглэгдэх антенны дэд систем
болон ВиСАТ систем зэргийг судлах болно.
ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА, ЦАГИЙН ХУВААРИЛАЛТ
Лекц, семинарын хичээлийн үндсэн агуулга:

Лекц цаг

 Сансрын холбооны үндсэн зарчим, үүсэл хөгжил
4
 Тойрог замын параметрүүд
4
 Хиймэл дагуулын дэд систем, дагуул хөөргөх дараалал
2
 Сансрын шугамын тооцооны аргачлал
6
 Модуляци, алдаа засварлалт, олон цэгийн хандалтын арга
2
 Сансрын дамжуулалд радио долгионд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
4
 Газрын станцын технологи
4
 Антенны дэд систем, тохируулгын систем
2
 ВиСАТ систем
4
Лабораторийн хичээлийн үндсэн агуулга:
 MS-Excel (MatLab) болон сансрын шугамын тооцооны програм дээр шугамын
тооцоо хийж сурах
 Газрын станцын E.I.R.P хэмжих
 Модуляторын гаралтын спектр ба энергийн тархалтыг хэмжих
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Семинар
цаг
4
6
2
4
цаг
4
4
4
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Демодуляторын характеристикийг шалгах, хэмжих

4
PLOs-ын
хамаарал

ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГҮҮД(CLOs)
1.
2.
3.
4.
5.

Сансрын холбооны технологийн мэдлэг, тооцооны програм хангамжийг
сансрын шугам төлөвлөх, тооцоолоход хэрэглэх
Сансрын холбооны системтэй холбоотой өргөн хүрээнд тодорхойлогдох
асуудлыг шийдвэрлэх
Сансрын холбооны газрын станцын тоног төхөөрөмжүүдэд хэмжилт
гүйцэтгэх
Монгол, Англи хэл дээрх сансрын холбооны чиглэлийн ном, зохиол
бүтээлийг ашиглах
Бие даалт, төслийн тайлан бичих, хамгаалахад бичгийн болон ярианы
чадвараа хэрэглэх

c
d
е
k
n

СУРГАХ, СУРАЛЦАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА(TLA)
Долоо хоногийн цагийн задаргаа:(2:1:1:5)-1 x 2 цагийн лекц, 1 x 1 цагийн семинар, 1 x 1
цагийн лаборатори. Уламжлалт болон идэвхитэй сургалтын арга хослуулан лекц, семинар,
лаборатори хэлбэрээр зохион байгуулна.
Хичээлд ашиглах сурган заах арга
зүй/Pedagogy/
1. Асуудалд суурилсан сургалт

Сургалт явуулах хэлбэрүүд
1.
2.
3.
4.

2. Төсөлд суурилсан сургалт
3. Туршилтад суурилсан сургалт

Лекц
Хэлэлцүүлэг, семинар
Тонгоруу анги
Төслийн ажил багаар гүйцэтгэх

CLOs
хамаарал
1,2,4
2,4,5
1,3,5

ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГУУД
Үнэлгээний хэлбэрүүд
 Хичээлийн
ирц/оролцоо
 Гэрийн даалгавар /бие
даалтын ажил
 Явцын сорил
 Лабораторийн тайлан
/хамгаалалт
 Курсын ажил/ төслийн
тайлан /хамгаалалт
 Улирлын шалгалт

БЭЛТГЭСЭН:
Багш
ХЯНАСАН:
Салбарын
эрхлэгч

Үнэлгээ
хийх давтамж

Гүйцэтгэлийн
доод шалгуур
үзүүлэлт

Үнэлгээний
эзлэх хувь

CLOs
хамаарал

Долоо хоног бүр

90%

5%

1, 2, 4

3 удаа

100%

10%

1, 2, 4

2 удаа

75%

20%

1, 2

4 удаа

100%

15%

3,4

2 удаа

100%

20%

1,2,4,5

1 удаа

90%

30%

1, 2

Огноо:
Огноо:

8.1. Хичээлийн хөтөлбөрийн жишиг загварт орсон мэдээллийн тайлбар
д/д
1.
2.
3.
4.

Мэдээлэл
Хичээлийн нэр
Хичээлийн код
Хичээлийн кредит
Өмнөх холбоо
хичээлийн код

Тайлбар
Сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлийн нэр
Сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа хичээлийн код
Хичээлд хуваарилсан кредит цаг
Энэ хичээлийн өмнө заавал судалсан байх хичээл
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

Салбар/тэнхим
Сургууль
Хамт судлах
хичээлийн код
Хичээл заах үндсэн
багш
Өрөөний дугаар
Е-мэйл хаяг
Үндсэн ба туслах
багшийн цагийн харьцаа

Хичээлийг хариуцаж байгаа салбар нэгж
Хичээлийг хариуцах сургууль
Энэ хичээлийн зэрэгцүүлэн судлах хичээл

Тухайн хичээлийг олон багш заах тохиолдолд хариуцан
ажиллах багш
Үндсэн багшийн ажлын өрөөний дугаар
Үндсэн багшийн Е-мэйл хаяг
Тухайн хичээлийг хэд хэдэн багш заах тохиолдолд цагийн
хуваарилалтын илэрхийлнэ.
Кредитийн задаргаа буюу хичээл оногдох нийт цагийн
Сургалтын нийт цаг
задаргаа
Хичээлийн төрөл
Тухайн хичээлийн заагдах улирал
Хичээлд ашиглах үндсэн сурах бичиг ба бусад нэмэлтээр
Унших материал
унших материал болон эх үүсвэрүүдийн хаягыг энд бичнэ.
Тухайн хичээлээр судлах агуулга, сэдвүүдийн талаар болон
Хичээлийн товч
хичээлийн явцад хийгдэх үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл
тодорхойлолт
байна.
Тухайн хичээлээр заагдах гол гол сэдвүүд, тэдгээрийн цагийн
Хичээлийн агуулга,
хуваарилалтыг лекц, семинар, лобараторийн хувьд гаргаж
цагийн хуваарилалт
энд оруулна.
Оюутан тухайн хичээлийг амжилттай судалж дууссаны дараа
Хичээлийн суралцахуйн түүний хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлага ямар
үр дүнгүүд(CLOs)
болсон байхыг илэрхийлэх дунджаар 4-8 PLOs-ийг хамарсан
хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд байна.
Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд нь тухайн хөтөлбөрийн
PLOs-ын хамаарал
ямар суралцахуйн үр дүнгүүд хамааралтай байгааг энд зааж
өгнө.
Сургах суралцах үйл
Хичээлд
ашиглах
сургалтын
аргууд
болон
хүргэх
ажиллагаа
хэлбэрүүдийг зааж өгнө.
Долоо хоногийн цагийн Долоо хоногт танхимд ямар цагийн хуваарилалттайгаар
задаргаа
сургалт явуулахыг бичнэ.
Хичээлд ашиглах сурган Энэ хичээлд ямар сургалтын ямар арга зүйг хэрэглэхээ
заах арга зүй
тодорхойлж бичнэ.
Сургалт явуулах
Хичээлд хэрэглэхээр тодорхойлсон арга зүйн хувьд хүргэх
хэлбэрүүд
хэлбэрүүд юу юу байхыг зааж өгнө.
Тухайн хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд нь эдгээр
CLOs-ын хамаарал
сургалтын арга зүйтэй ямар хамааралтай болохыг
тодорхойлно.
Хичээлийн үнэлгээний
Хичээлд хэрэглэх үнэлгээний аргууд
аргууд
Тухайн хичээлд үнэлгээний ямар ямар хэлбэрүүд ашиглахыг
Үнэлгээний хэлбэрүүд
жагсааж бичнэ.
Хичээлийн туршид тухайн үнэлгээнүүд ямар давтамжтайгаар
Үнэлгээ хийх давтамж
хийгдэхийг заана.
Тухайн үнэлгээний хувьд оюутны авч болох хамгийн доод
Гүйцэтгэлийн доод
шалгуурыг энд зааж өгнө. Тухайлбал сорил 2 удаа авах ба
шалгуур үзүүлэлт
нийт авах ёстой онооны 75% авсан байх шаардлагатай гэх
мэт
Тухайн үнэлгээ нийт үнэлгээнд ямар хувийг эзлэхийг зааж
Үнэлгээний эзлэх хувь
өгнө.
Тухайн үнэлгээгээр хичээлийн ямар ямар суралцахуйн үр
CLOs-ын хамаарал
дүнгүүдийг үнэлэх хамаарлыг зааж өгнө.
Бэлтгэсэн, Гарын үсэг,
Хичээлийг хөтөлбөрийг бэлтгэсэн багшийн гарын үсэг огноо
Огноо
байна.
Хянасан, Гарын үсэг,
Хичээлийг хөтөлбөрийг хянаж баталгаажуулсан салбарын
Огноо
эрхлэгчийн гарын үсэг огноо байна.
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