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ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН 
ИННОВАЦИйн асуудал 

 Нийгмийн хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд нэг хэв 
маягт баригдахгүй сэтгэж чаддаг, бүтээлч бие 
хүний хэрэгцээ улам бүр өсч байна.  

 
 Өнөөдөр тухайн салбарын мэдлэг, чадвар, дадлыг 

эзэмшүүлэхэд чиглэсэн мэргэжилтэн бэлтгэж 
байгаа уламжлалт тогтолцоо орчин үеийн 
шаардлагаас улам бүр хоцорч байна.  



ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН 
ИННОВАЦИйн асуудал 

 Өнөө үед их, дээд сургуулиудын боловсролын 
инновацийн судалгаа эрс идэвхжиж байгааг тус 
салбар дахь шинжлэх ухааны  янз бүрийн 
судалгаанууд харуулж байна.  

 
 Орчин үеийн шинжлэх ухааны бүтээлүүдэд сургалтын 

инновацийн хандлагууд нь цогц шинжтэй байж, 
ирээдүйн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх сургалт 
хүмүүжлийн ажлын бүхий л хүрээг хамарсан байх 
ёстой гэдэгт онцгой анхаарч байна.  
 



ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН 
ИННОВАЦИйн асуудал 

 Орчин үеийн боловсролын инновацийн үндэс нь 
зөвхөн  мэдлэг олгох сургалтын агуулга төдийгүй, 
оюутнуудын сэтгэх чадвар ба үйл ажиллагааг 
хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. 
 

 Дээд боловсролын байгууллагуудын үүрэг нь зөвхөн 
өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн бэлтгэх  
төдийгүй, бүр сургалтын процесст оюутнуудыг шинэ 
технологи боловсруулахад оролцуулах, үйлдвэрлэл 
дээр ажиллахад дасан зохицуулах явдал юм.  
 



ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН 
ИННОВАЦИйн асуудал 

 Ингэхдээ сургалтын явцад оюутнууд бүтээлч идэвхтэй 
оролцох, бүтээлчээр сэтгэх, үнэлж дүгнэх, үр ашгийг 
чухалчлах, зах зээлийн өөрчлөгдөж буй хэрэгцээ 
шаардлагад хурдан зохицох чадвартай байх зэрэг 
чадваруудыг хөгжүүлэх нь чухал байна. 
 

 Мөн боловсролын агуулга дахь онол - практик 
үндэслэл, багш нарын мэргэжил, заах арга зүйн 
бэлтгэл, сургалтын шинэ арга - технологийг 
боловсруулах асуудлыг дахин хянаж үзэх  зайлшгүй 
шаардлага буй болж байна.  
 
 



ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН 
ИННОВАЦИйн асуудал 

 Сургалтын инноваци аргуудын онцлог, ялгаатай шинжийг 
тодруулах, мөн янз бүрийн сургалтын инноваци хэлбэрийг 
хэрэглэхийн давуу тал, хэтийн  төлөвийг тодорхойлох нь нэн 
чухал ач холбогдолтой байна. 
 

 Иймээс чанарын хувьд шинэ боловсролын системийн үндсэн 
зорилт нь судалж буй хичээлд оюутнуудын тогтвортой 
сонирхлыг бий болгох, нэгдүгээр курсээс нь эхлэн өөрийгөө 
боловсруулах болон шинжлэх ухааны эрэл хайгуул хийхэд 
сургахад чиглэгдэнэ.  
 

 Үүний тулд оюутны ухамсар, сэтгэлгээг эхнээс нь мэдлэг 
хийгээд ирээдүйн мэргэжлийг эзэмшихэд хандуулах хэрэгтэй 
байна. 
 



Сургалтын инноваци арга технологи  

 Оюутан, мэргэжилтний адил нийгмийн болон 
мэргэжлийн дадалтай болж түүнийгээ практик 
үйл ажиллагаандаа яаж хэрэглэхээ мэддэг, 
ойлгодог байх ёстой.  
 

 Чухамхүү  сургалтын инноваци арга технологи 
л дээрх  тулгарсан зорилтыг шийдвэрлэхэд 
тусалж чадна. 
 
 



Сургалтын инноваци арга технологи  

 Сургалт  нь мэдээлэл илгээх, авах хоёр үндсэн үүргийг 
агуулна.  
 

 Олонх багш нарын үндсэн дутагдал бол тухайн 
хичээлийг өөрийн ойлголтоор мэдлэгийг түгээдэг.  
 

 Мөн мэдлэгийг үнэлэхдээ оюутан сурах бичиг, 
лекцийн үгээр биш өөрийн үгээр хариулахад багш 
хариултыг хичээлийг ойлгоогүй буюу үл тохирох 
хариулт гэж дүгнэдэг явдал юм. 
 



Сургалтын инноваци арга технологи  

 Сургалтын инноваци аргууд нь хичээлийг ойлгох 
бүтээлч хандлага, стандарт шийдвэрийг стандарт бус 
аргаар шийдэх чадварыг  ч харгалзан үздэг.  
 

 Боловсрол нь аттестат авах ёс төдий журам, арга биш 
мэргэжлийн болон бие хүний төлөвшилтөд  
нөлөөлсөн  маш их сонирхолтой, дур татахуйц 
процесс байх ёстой.  
 

 Сонгодог боловсролын хүрээнд багш нь мэдээллийг 
илгээгч, харин оюутан мэдээллийг хүлээн авагч. Ийм 
нөхцөлд “шохой ба яриа”гэсэн арга байнга 
хэрэглэгддэг 



Сургалтын инноваци арга технологи  

 Боловсролын  уламжлалт арга барил нь  их, дээд сургуулийн 
оюутанд юуг яаж зааж  байгаа болон ямар мэргэжилтэн 
хэрэгтэй захиалга хоёрын хооронд зөрүүтэй байдлыг бий 
болгосон.  
 

 Иймээс сургалтын олон байгууллагууд бодит асуудлуудын 
тусламжтайгаар зорилтыг шийдвэрлэхэд тулгуурласан асуудалд 
чиглэсэн сургалт уруу шилжиж байна. 
 

 Арга зүйн үндсэн инноваци нь сургалтын интерактив хэлбэр, 
аргуудыг хэрэглэхтэй салшгүй холбоотой. Сургалтад ийм арга, 
хэлбэрийг нэвтрүүлэх нь орчин үеийн их, дээд сургуулиудад 
мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх ажлыг боловсронгуй 
болгох нэг чухал хандлага юм.  



Инноваци, интерактив аргын талаарх багш 
нарын мэдлэг мэдээллийн судалгаа 

 Инноваци хэлбэрийн хичээл гэж ямар хичээлийг 
хэлэх вэ? 

 
too 

1 Zow

2 buruu

3 hariula

35.7 
7.2 

57.1 

Энэ талаарх мэдлэг мэдээлэл хангалтгүй байна 



Инноваци, интерактив аргын талаарх багш 
нарын мэдлэг мэдээллийн судалгаа 

Инноваци аргуудын онцлог, ялгаатай тал нь юу вэ 

1 Зөв хариулсан 

2 Буруу хариулсан 

3 Хариулаагүй 

4 Мэдэхгүй 

50.0 

28.5 
14.3 

7.2 



Инноваци, интерактив аргын талаарх багш 
нарын мэдлэг мэдээллийн судалгаа 

1 Зөв хариулсан 

2 Буруу хариулсан 

3 Хариулаагүй 

50.0 42.8 

7.2 

Инноваци аргыг хэрэглэсний давуу тал нь юу вэ? 



Инноваци, интерактив аргын талаарх багш 
нарын мэдлэг мэдээллийн судалгаааа 

1 Зөв хариулсан 

2 Буруу хариулсан 

3 Хариулаагүй 

4 Мэдэхгүй 

57.1 28.5 

7.2 
7.2 

Инноваци аргуудаас мэддэгээ нэрлэнэ үү 



1 Бэлэн 

2 Бэлэн биш 

3 Судлахшаардлагатай 

64.3 

21.3 

14.3 

Инноваци, интерактив аргын талаарх 
багш нарын мэдлэг мэдээллийн судалгаа 

Инноваци аргыг хэргэлэхэд бэлэн үү 



Багш-оюутны хамтран ажиллах хэлбэрүүд 

Багш голлон 
ажиллаж, 
хичээлийн үйл 
явцыг удирдана, 
оюутан идэвхгүй 
сонсогч байна. 
/ Багш оюутны 
харилцааны 
идэвхгүй хэлбэр / 

  1 



Багш-оюутны хамтран ажиллах хэлбэрүүд 

 

Оюутан идэвхтэй 
оролцоно, багш 
оюутан хоёр тэгш 
эрхтэй байна. 
/Багш оюутны 
харилцааны 
идэвхтэй хэлбэр / 

  2 



Багш-оюутны хамтран ажиллах хэлбэрүүд 

 

 Оюутнууд багштай 
төдийгүй өөр 
хоорондоо идэвхтэй 
харилцаж, 
сургалтын үйл 
явцад оюутнуудын 
идэвхтэй байдал 
зонхилно. /Багш 
оюутны 
харилцааны 
интерактив 
хэлбэр/ 

  3 



Сургалтын интерактив арга 

 Сургалтын интерактив аргын зорилго нь 
оюутнууд өөрийн оюун ухааны чадвар, 
амжилттай байдлыг мэдрэх, сургалтын 
процессыг үр дүнтэй болгох, сургалтын таатай 
нөхцөлийг бий болгох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл 
интерактив сургалт гэдэг нь юун түрүүн багш, 
оюутны хооронд болон оюутнуудын хооронд 
идэвхтэй харилцан үйлчлэл өрнөдөг 
ярианы/диалоговое / сургалт юм. 
 



Сургалтын интерактив аргын үүрэг 

 Оюутнуудад судалж буй хичээл болон бие дааж сурах 
сонирхлыг төрүүлэх 

 Оюутанд өөрийн үзэл бодолтой байж, түүнийгээ хамгаалах 
чадварыг төлөвшүүлэх 

 Нийгмийн харилцааны ба мэргэжлийн дадал чадвар бий 
болгох 

 Зааж буй материалыг үр дүнтэйгээр өөрийн болгох 
 Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг шийдвэрлэх арга замуудыг 

оюутнууд бие даан эрэлхийлэх болон гаргасан 
шийдвэрийнхээ үндэслэлийг гаргаж сурах 

 Оюутнуудыг идэвхтэй хамтарч ажиллах, багаар ажиллаж 
сургах 

 Оюутнуудад эрх, үүргээ ухамсарласан түвшинг бий болгох  
 



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүд 

 Интерактив хичээлийн дараах  хэлбэрүүд  байна. Үүнд: 
 Дугуй ширээний арга 
 Хэлэлцүүлэг 
 Сэтгэхүйн довтолгоо 
 Ажил хэрэгч ба дүрийн тоглолт 
 Тренинг, мастер-класс 
 Case-stady ( тодорхой байдлыг дүгнэх, нөхцөл байдлын 

дүгнэлт) 
Тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч багш хамгийн 
тохиромжтой сургалтын хэлбэрийг сонгоно.  



Интерактив хичээл дээр багшийн баримтлах 
зарчим 

Интерактив хичээл дээр багш сургалтын материалыг өгөхдөө 
дараах зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. 
 Хичээл бол нэг хэвийн лекц биш, харин оюутнууд хоорондоо 

болон багштай харилцан ажиллах нийтийн ажил. 
 Бүх оюутнууд нийгмийн статус, нас, туршлага, ажлын байрнаас 

үл хамааран тэгш эрхтэй. 
 Оюутан бүр ямар ч асуудлаар өөрийн санал бодолтой байх 

эрхтэй. 
 Ямар ч тохиолдолд бие хүнийг шүүмжлэх ёсгүй, зөвхөн үзэл 

бодол л шүүмжлэлд өртөж болно. 
 Хичээл дээр яригдсан бүхэн үйл ажиллагааны удирдамж биш 

зөвхөн бодож сэтгэх мэдээлэл юм. 
Эдгээр зарчмуудыг мөрдсөнөөр багш ч, оюутан ч интерактив 
хичээлээс хамгийн их үр дүнг авах болно. 

 



Интерактив хичээлийн  дэс дараалал 

Хичээлийн бэлтгэл: 
 Багш хичээлийн сэдэв болон хичээлийн нөхцөл байдлыг сонгоно. 
 Бүх оюутанд   ойлгогдсон байх ойлголт, нэр томъёог тодорхойлно. 
 Тухайн сэдвээр, тухайн группэд ажиллахад хамгийн үр дүнтэй байх 

интерактив хичээлийн тодорхой хэлбэрийг сонгоно. 
Хичээлийн эхлэл:  
 Хичээлийн сэдвийг оюутнуудад мэдээлнэ. 
 Хичээлийн зорилгыг тодорхойлно. 
Үндсэн хэсэг:  
 Интерактив хичээлийн хэлбэрээс хамаарч тухайн хичээлийн онцлог хамаарна. 
Дүгнэлт: 
 Хичээлийн явцад оюутнуудын мэдэрсэн мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл нэмэгдэхийн 

хэрээр эрэгцүүлэн бодож эхэлнэ. Эргэцүүлэн дүгнэх  үнэлэх.  
Эрэгцүүлэл нь багшийн хийх ерөнхий дүгнэлтээр дуусна. 

 



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

        Дугуй ширээний аргад/Метод круглого стола/  
тулгуурлан зохион байгуулсан хичээлийн үндсэн хэсгийн 
онцлог нь өмнө  үзсэн мэдлэгийг бататгаж, дутуу мэдээллийг 
нөхөж, асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болж, маргаан 
явуулах соёлд суралцдагт оршино. 
Өөрөөр хэлбэл сэдвийн мэтгэлцээнийг бүлгийн 
давтлагатай  хослуулдаг нь энэ аргын онцгой шинж юм. 
 Дугуй ширээний аргаар хичээл зохион байгуулахад 

мэтгэлцээний явцад өгөгдсөн сэдвээр нэгээс хоёр асуудлын 
тухай хэлэлцэх ёстой, санал ба яригдсан зүйлүүдийг янз 
бүрийн үзүүлэн таниулах материал жишээ нь схем, 
график, слайд гэх мэтээр сайтар бэлтгэсэн байх ёстой.  



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

 Мэтгэлцээн /Дисскусия/-д 
тулгуурласан хичээлийн онцлог нь тодорхой асуудлыг 
хамтаараа хэлэлцэж, асуудал болон мэдээлэл, саналыг 
харьцуулахад оршино.  
Үүний гол зорилго нь сургалт, диагностика буюу 

таамаг дэвшүүлэх, тренинг, удирдамж, заалтыг 
өөрчлөх, бүтээлч байдлыг эрчимжүүлэх г.м.  

Мэтгэлцээний үр дүн тухайн асуудлаарх оюутнуудын 
бэлтгэсэн байдал, мэдээллийн түвшин, чадвар, мөн 
нэр томъёо, тодорхойлолт, ойлголтыг хэр өөрийн 
болгосноос шалтгаална.  

Энд оролцогчдын биеэ авч явах соёл, багшийн 
мэтгэлцээн явуулах чадвар багагүй чухал юм. 

 



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

 Дебат/Санал, шүүмжлэл, маргаан/ 
 Энэ нь өгөгдсөн сэдвийн дагуу санал солилцох, чөлөөтэй үзэл бодлоо 

илэрхийлэхэд тулгуурласан дугуй ширээний аргын нэг хэлбэр юм. 
Оюутнууд хоёр  групп болон хуваагдана. Дебатын онцлог нь өгөгдсөн 
асуудалд тийм, үгүй гэсэн хариулт өгч батлах явдал. Нэг групп эерэг 
батлах хариултын тал, нөгөө нь үгүйсгэсэн хариултын тал болно. 
Шүүмжлэлт маргааны явцад оролцогч талууд жишээ баримт гаргаж 
баталж баримтжуулж, тайлбарлаж янз бүрийн мэдээлэл хийнэ.  

 Ийм маягаар дебат өөрийн байр суурийг бий болгох, хамгаалах 
чадварыг олж авахад тус болж, илтгэх дадал, танхимтай харилцах 
чадвартай болгож, багаар ажиллах сэтгэхүй, манлайлагч, лидерийн 
чанар төлөвшүүлж, оюутнуудыг харилцааны соёл, нийтийн өмнө ярих 
дадалтай болгоно.  

Дебатын явцад ярих баримтууд нь баталгаа, тодорхой жишээ 
шаардах учир мэдээллийн эх сурвалжууд болон ном зохиол судлах 
явцад судалгаа хийх дадлыг олж авдгаараа чухал ач холбогдолтой юм.  



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

Сэтгэхүйн довтолгооны арга/мозговой шторм / 
 Оюутнуудын бүтээлч идэвхийг нэмэгдүүлдэг алдартай аргуудын нэг 

нь янз бүрийн даалгаврын уламжлалт биш шийдлийг эрж хайхад 
хэрэглэдэг Сэтгэхүйн довтолгооны арга юм. Асуудлыг хэлэлцэх үед 
оролцогчид аль болох олон шийдвэрийн хувилбаруудыг гаргах ёстой. 
Үүний дараа практикт хэрэглэж болох хамгийн тохиромжтой зөв 
хувилбарыг сонгоно. 

 Сэтгэхүйн довтолгооны арга нь асуудлыг шийдэх шинэлэг хандлагыг 
бий болгож, бага хугацаанд хамгийн олон санааг гаргах боломж 
олгодог учраас  бүтээлчээр хөгжих, хязгааргүй мөрөөдөх, зөгнөх, 
шинэ санааг олсноороо сэтгэл ханамжтай байхад дөхөм болдог.  
 

Сэтгэхүйн довтолгооны үр дүн нь өгөгдсөн асуудалд өөрийн болон 
бусад үзэл санааг холбох, өөрчлөх, хөгжих замаар чанартай шийдэлд 
хүрэх явдал юм. 

 



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

Тоглоомын арга 
 Интерактив сургалтын нэг хэлбэр нь мэргэжлийн үйл 

ажиллагааны бодит ба нийгмийн агуулгыг бий болгоход 
тулгуурласан ажил хэрэгч тоглоомын арга юм. Энэ аргын 
онцлог нь мэргэжлийн үйл ажиллагааны янз бүрийн нөхцөл, 
харилцааг загварчлах явдал бөгөөд энэ нь ажлын дадал ба 
мэдлэгийг оюутан байхдаа олж авахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

 Ажил хэрэгч тоглоомын үед оролцогч бүр өөрийн дүр ба 
үүрэгтэй тохирох даалгаврыг гүйцэтгэх ба оролцогчдын хамтын 
үйл ажиллагааны явцад сургалт явагдаж байдаг. 

Ажил хэрэгч тоглоомын явцад мэдлэгийг хамтарч бүтээх 
явцад үүсч буй харилцаа нь бодит амьдрал дээр байгаа үйл 
ажиллагаан дахь хүмүүсийн харилцааг үүсгэн дуурайлгаж, 
ингэснээрээ хамтарч ажиллах чадвар дадлыг төлөвшүүлнэ.  

 



Интерактив хичээлийн хэлбэрүүдийн онцлог 

Мастер –класс 
  Оюутнууд жижиг бүлэг болж ажилладаг энэ арга нь туршлага, санал 

бодлоо солилцох боломж олгодгоороо онцлог юм.  
 Мастер –классын үед бүх оюутнууд үйл ажиллагаанд идэвхтэй 

оролцох нөхцөл бүрддэг. Энэ аргын гол санаа нь асуудал шийдвэрлэх 
үүрэг өгөгдөх ба янз бүрийн нөхцөл байдалд тоглох замаар шийдвэрт 
хүрэхэд оршино. Ингэхдээ суралцах үйл явц нь мэдлэгээс илүү чухал, 
үнэ цэнэтэй юм. 

  Үүнээс гадна оюутнуудтай ажиллах хэлбэр, арга технологийг нь 
тулгах биш, харин санал болгох ёстой. Мастер-классын харилцан 
үйлчлэл нь хамтарч ажиллаж бүтээх, шаардлагатай шийдвэрийг 
хамтдаа эрж хайх гэсэн 2 хэлбэртэй байна.  

 
Энэ аргын гол зорилго нь оюутнуудад тухайн мэргэжлийн шинжлэх 
ухааны хэл /эдийн засгийн, байгаль хамгааллын хууль зүйн гм/ болон 
оюуны, мэргэжлийн гоо зүйн хүмүүжил олгох явдал юм.  

 



Интерактив сургалтын үр дүн 

 Интерактив сургалт нь харилцааны чадвар, дадлыг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн хэд хэдэн зорилтуудыг нэг дор шийдвэрлэх боломж олгож 
байна. 

 
 Интерактив арга нь оюутнууд хоорондоо сэтгэл санааны холбоо 

тогтооход тусалж, бүтээлч байдлыг хөгжүүлж, шинэлэг байдлаар 
сэтгэх, өөрийн сонирхлыг хамгаалж, багаар ажиллах чадварыг 
төлөвшүүлнэ. Үүний зэрэгцээ өөрөө хөгжих, сурах  болон идэвхтэй 
амьдрах бүтээлч чадвараа нээхэд хүчтэй сэдэл болдог. 

 
 Практикаас үзвэл интерактив аргуудыг сургалтад хэрэглэх нь 

суралцагчдын сэтгэл зүйн дарамтыг бууруулж, оюутнуудын 
анхаарлыг гол асуудал ба хичээлийн сэдэвт хандуулах боломж олгодог 
байна. 

  
 



Дүгнэлт 

 Интерактив хэлбэрийн сургалт агуулсан шинэлэг 
аргуудыг ашиглах нь орчин үеийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцэхүйц оюутан бэлтгэхэд  маш 
чухал ач холбогдолтой болж байна. 

 Интерактив аргууд нь ирээдүйн мэргэжилтний 
бие хүний чанаруудыг төлөвшүүлдэг давуу 
талтай. Мөн оюутнуудыг шинэ мэдлэг олж авах, 
идэвхтэй арга барилд сургаж, нийгмийн идэвх 
болон оюутнуудын бүтээлч чадварыг 
урамшуулдаг, сурах үйл явцдаа өдөр тутмын 
практик амьдралд ойртуулахад тусалдаг. 
 



Дүгнэлт 

 Боловсролын интерактив аргуудын бусад аргаас 
ялгаатай гол шинж нь суралцагчид сургалтын 
процесст санаачлага гаргаж, түүнийг багш туслагч, 
хамтрагчийн байр сууринаас өдөөж идэвхжүүлдэг 
явдал юм. 

 Мэдлэг олж авах процесс ба үр дүн нь оюутан бүрийн 
байр суурийг нэмэгдүүлж, ингэснээр бие дааж 
асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлдэг байна. 

 Инноваци аргууд үүний дотор интерактив  аргыг 
сургалтад хэрэглэхийн тулд юуны өмнө багш нарын 
зогсонги хэвшмэл сэтгэхүйг, лекц ордог дадлыг 
өөрчлөх хэрэгтэй байна.  



Дүгнэлт 

 Мэдлэг олж авах уламжлалт хандлагыг 
өөрчилснөөр, оюутнуудад бие дааж сэтгэх, 
дүгнэлт хийх, оюун ухааны чадвараа хөгжүүлэх 
боломж олгоно.  
 

 Сургалтын үр дүнтэй хэлбэрийг амжилттай 
нэвтрүүлэхийн тулд багш нар,  оюутнуудтай 
ажиллах орчин үеийн инноваци аргуудыг 
ашиглах цогц  дадал, мэдлэгийг олж авах  
зайлшгүй  шаардлагатай байна. 
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