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Үг хэллэгийн тайлбар 

 Боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөр – Degree program 

 Хичээл – Course  

 Cургалтын хөтөлбөр – Curriculum 

 Хичээлийн төлөвлөгөө/Хичээлийн хөтөлбөр – Course 

syllabus 

 Cургалтын төлөвлөгөө – Program/Course plan 

 Сурахуйн зорилтот үр дүн – Intended learning outcome 

 Бүтээлч холбох арга – Constructive alignment approach 

 Сургалтын хөтөлбөрийн зураглал – Curriculum 

mapping 

 

 



Нэр томъёоны гарал, утга 

 CURRICULUM - ‘run course’  in 

Latin 

 

 Агуулга бус, ‘сургалт явуулах’  

үйл явцыг чухалчилсан утгатай  



Үр дүн үү, үйл явц уу? 

 

Хөтөлбөрийг үр дүн гэж үзэх:  

 урьдчилан заасан жорын дагуу ёсчлон заах; 

 төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч;  

 хатуу менежментэд суурилсан;  

 бодит хэмжүүр. 

Хөтөлбөрийг үйл явц гэж үзэх:  

 оюутны сурахуй нь хөтөлбөрийн гол цөм; 

 эргэцүүлэн тунгааж авах нь заахуйн гол цөм;  

 идэвхтэй оролцогчид-эрх чөлөө, хариуцлага; 

 харилцаа-тунгааж авсан ойлголт-хөтөлбөрийг 

байнга сайжруулах.  

 



Сургалтын хөтөлбөрийн дизайн 

 

 Хөтөлбөрийн дизайн - төлөвлөлтийн 

үйл явц - дүн шинжилгээний үйл явц 
 

 Хөтөлбөр боловсруулах аргууд 
 

 Аль хэлбэрийн арга нь манайд нийтлэг 

байдаг вэ? 
 



Агуулгад суурилсан арга 

 Үзвэл зохих хичээлийн сэдвүүд 

 Сургалтын үйл явцад анхаарал төдийлөн 

тавьдаггүй 

 Хичээлийн агуулгын ачаалал ихтэй, лекц ихтэй, 

эцсийн шалгалтаар дарсан байдалтай 

хөтөлбөр зохиогддог  

 Оюутан гүнбат суралцах бус шалгалт давах 

төдий байдалтай өнгөц сурах нөхцлийг 

бүрдүүлдэг 

 



Бүтээлчээр холбох арга 

 

 

 Сурахуйн зорилтот үр дүнг төгсөгчийн 

жишиг загварт үндэслэн тодорхойлж, 

түүнд хүрэх нөхцлүүдийг дээшлүүлэх 

заах, сурах, шалгах сургалтын үйл 

явцыг хооронд нь сайтар уялдуулж өгөх 

сургалтын үр дүн болон сургалтын үйл 

явцыг аль алиныг нь тэгш чухалчилсан 

арга. 
 

 



Бүтээлч холбох арга 
 

Зорилтот үр дүн     Сурахуйн үйл явц       Шалгалт, Үнэлгээ 
 

Зорьж буй үр дүн:  

 Төгсөгч Англиар чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлж, олон 

улсын төвшинд амаар болон бичгээр харилцах чадвартай 

болсон байна.  

Сургалтын үйл явц: 

 Сурах бичгээс ихэвчлэн хэлзүйн дүрмийн нөхөх, бөглөх 

дасгал болон текст унших дасгал ажиллана. 

Шалгалт үнэлгээ: 

 Дүрмийн тест  
 

 





ХӨТӨЛБӨР БАЙНГА САЙЖИРЧ БАЙХ ПРОЦЕСС 

ТӨЛӨВЛӨ 

ХИЙ  

САЙЖ-
РУУЛ 

ТӨЛӨВЛӨ 

ХИЙ 

ШАЛГА 

САЙЖ-
РУУЛ 



Боловсролын яамнаас баталсан 
босго шаардлага 

Хөтөлбөрийн магадлан 
итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага 

Олон улсын, үндэсний  ижил 
төрлийн хөтөлбөрүүдтэй 

харьцуулалт 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээ 

Мэргэжлийн зөвлөл, 
холбоодын шаардлага 

Хөтөлбөр 
боловсруулагчид 

Тэнхмийн статус 
 

Улс төр  
Дээд боловсролын бодлого 

Их сургуулийн бодлого, 
зорилго 

Тэнхимийн зорилго,  
чиглэл 

Үндэсний ажил,  
мэргэжлийн хүрээ 

Сургуулийн нөөц бололцоо 
 

Багш нарын бүтээлч санаа  
Академик эрх чөлөө 



Сургалтын бодлого 
оюутанд зөвлөх  

Хүний нөөцийн удирдлага                      Нөөц  

Оюутан  
идэвх, чадавх  

сурах эрмэлзэл 

Багш 
Заах арга 

ажиллагаа 

Сургалтын 
чанар 

Сургалтын орчин, 
нөхцөл 

Bollaert (2014, p. 189) 



Хөтөлбөрийн боловсруулалтын үзүүлэлт 

1. Cурахуйн зорилтот үр дүнд мэргэжлийн ажил мэргэжлийн хүрээ, 

мэргэжлийн холбоодын шаардлага, хөдөлмөрийн зах зээлийн 

судалгааг тусгасан байх 

2. Төгсөгчийн жишиг загварт үндэслэн, төгсөгчийн цогц чадамж буюу 

хөтөлбөрийн зорилтот үр дүнг тодорхойлсон байх 

3. Зорилтот үр дүнг өгөгдсөн хугацаа, нөөц бололцоог харгазан бодитой, 

биелэгдэж болохуйц байдлаар тодорхойлсон байх 

4. Нэгж хичээлүүдийн сурахуйн зорилтот үр дүн нь бакалаврын 

хөтөлбөрийн зорилтот үр дүнтэй уялдсан байх 

5. Сурахуйн зорилтот үр дүнг  оюутны хөгжүүлэх чадваруудыг илтгэх 

идэвхт үйл үгээр илэрхийлж тодорхойлсон байх 

6. Сурахуйн зорилтот үр дүнтэй уялдаатай шалгалт, үнэлгээний 

хэлбэрийг сонгосон байх 

7. Зорилтот үр дүнд хүрэх хамгийн тохиромжит идэвхтэй сургалтын 

хэлбэр, заах сурахуйн арга ажиллагааг оруулсан байх 

8. Зорилтот үр дүнг бодитой, зөв тодорхойлсон эсэх дээр дүн 

шинжилгээ хийж, засаж залруулдаг тогтсон ажиллагаатай байх  

 

 

 



СУРГАЛТЫН ЗОРЬЖ БУЙ ҮР ДҮНГ ТОДОРХОЙЛОХ  

Төгсөгчийн жишиг загварт тодорхойлсон 

чадвар, мэдлэг, хандлагыг хэрхэн сурахуйн 

зорилтот үр дүн болгож бичих вэ? 

 

 Европын - (Болоний үйл явц) – мэргэжил 

бүрийн жишиг сургалтын үр дүн 

 

 Блүүмийн таксаноми (Bloom et al., 1956) 
 

 Финкийн таксаноми (Fink, 2003) 

 



 





Финкийн схем 

СУУРЬ МЭДЛЭГ 
Ойлгох, санах 
• Мэдээлэл 
• Санаа 

 

ХЭРЭГЛЭЭ 
• Чадвар 

• Тунгааж цэнэх, 
бүтээлч болон 
практик 
сэтгэлгээ 

• Төсөл  удирдах    

НЭГТГЭХ 
Холбох: 
• Санааг 
• Хүмүүсийг 
• Амьдралын  

олон талыг 

СУРАХ БАРИЛАА ОЛОХ 
• Сайн оюутан болох 
• Судлалд асуулт тавих 
• Бие даан сурах  

ХАНДЛАГА 
Шинээр  
хөгжүүлэх 
• Зан байдал 
• Сонирхол 
• Үнэт зүйл 

ХҮН ӨӨРИЙГӨӨ 
Болон бусдыг 
таниж мэдэх 
 



МЭДЛЭГ 

ХУВЬ ХҮН ЧАДВАР 

ЧАДВАР 

Barnett et al., (2001)  



Хичээлийг бүтээлчээр холбох аргаар 
боловсруулах  

Сурахуйн зорилтот үр дүн          үйл явц          шалгалт, үнэлгээ 

 

Жишээ: ИХ ГҮРНҮҮДИЙН ГАДААД БОДЛОГО  

Cургалтын зорилтот үр дүн:  

МЭДЛЭГ: Их гүрнүүдийн гадаад бодлого, дипломат ажиллагааны түүхэн хийгээд орчин үеийн 

асуудлаар шинжлэх ухааны үндэстэй онолын болон эмпирик мэдлэг эзэмших 

 

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР:  

 Их гүрнүүдийн гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа, гадаад бодлогын шийдвэр гаргах 

механизмын талаарх онолын маргаан, судалгааны өгүүлэл болон бусад бүтээлүүдэд 

үндэслэн, тэнцвэрт дүн шинжилгээг хийх 

 

ЕРӨНХИЙ УР ЧАДВАР: 

 Багаар ажиллах, илтгэх, шийдвэр гаргах, манлайлах, идэвхтэй сонсох,  академик бичилгийн 

ур чадвар  

 

ХАНДЛАГА:  

 Өнөөгийн олон улсын харилцаан дахь их гүрнүүдийн үүрэг, байр суурийн талаарх 

судлаачдын үзэл бодол ээдрээтэй байх нь түгээмэл үзэгдэл тул хичээлийн ярилцлага, 

маргаанд оролцохдоо бусдын үзэл бодол, байр суурийн ялгаатай, шүүмжлэлтэй байдлыг 

хүндэтгэн, ёс зүйтэй хандах 

 

 

 

 



СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗУРАГЛАЛ 

Төгсөгчийн мэдлэг, чадвар (мэргэжлийн, 

ерөнхий), хандлагыг сургалтын зорилтот үр дүн 

болгон тодорхойлох? 

Нэгж хичээл бүрээр хөгжүүлэх мэдлэг, чадвар, 

хандлагыг хичээлийн үр дүнгийн зураглал дээр 

бөглөх  

Нэгж хичээл бүр хөтөлбөрийн зорилтот үр дүнд 

хэрхэн хувь нэмэр оруулж буйг сургалтын 

хөтөлбөрийн зураглал дээр тусган хамтдаа 

шинжиж,  сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулах 

дүгнэлтийг хийх  

 

 

 

 

 



ЧИГЛҮҮЛЭХ АСУУЛТ 

Танай хөтөлбөрийн сул талууд, түүнийг 

шийдвэрлэхэд ямар дэс дараалалтай 

арга хэмжээг авах төлөвлөгөөтэй 

байгаа вэ?  

 

Cул талуудаа шийдвэрлэснийг ямар 

үзүүлэлтээр дүгнэх вэ?  

 



Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр 

 

Сургалтын хөтөлбөр нь зөвхөн сургалтын 

агуулга төдий биш, харин сургалтаас 

гарах үр дүн, заахуй, сурахуйн, үнэлэхүйн 

үйл явц, сургалтанд оролцож буй бүх 

талууд, болон сургалтын орчинг 

хамруулсан цогц ойлголт. 

 

Байнга шинэчлэн сайжруулах, уян хатан 

хөдөлгөөнд оршино 
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