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ХӨТӨЛБӨР 
2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр 

ХБНГУ, Берлин хот ( Rathausstraße 15, 10178 Berlin) 

08.30 - 09.00 Бүртгэл 

09.00 - 09.10 
Нээлт 

ХБНГУ дахь Монгол-Германы ТББ-уудын Зөвлөл, Хилийн чанад дахь 
Монголчуудын зөвлөл ТББ, Цахим-Өртөө холбоо 

09.10 - 09.40 

Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин сайд 
др. Д.Ганбат 

ГХЯ, Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэнгийн мэндчилгээ 
Берлин хот, муж улсын засаг дарга М.Мюллэрийн мэндчилгээ 

09.30 - 09.40 
Монгол улсын гадаад сурталчилгаа- 
Хилийн чанад дахь иргэдийн оролцоо 

Х.Мандахцэцэг, ГХЯ-ны Гадаад 
сурталчилгаа, соёлын харилцааны 

газрын захирал 

09.40 - 10.00 
Олон улсын боловсролын салбарын 

өөрчлөлт, чиг хандлага 
Проф. Др. Бернд Майер 

Потсдамын их сургууль, ХБНГУ 

10.05 - 10.25 
Монгол Улсын боловсролын шинэчлэл, 
сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт, чиг 

хандлага 

А.Энхтогтох, Г.Халиун 
БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн 

10.30 - 10.50 
 

Блокчейн ба нээлттэй боловсрол 
Р.Гүнбадрах 

Roldan –Export Import, ахлах 
мэргэжилтэн 

10.55 - 11.15 
Цахим эрин дэх боловсролын чиг хандлага 

ба Шведийн туршлага 

Ц. Нандинбаатар 
Шведийн Майлардален их 
сургуулийн докторант 

11.20 - 12.00 Нээлттэй хэлэлцүүлэг 

12.00 - 13.00 Үдийн завсарлага 

13.00 - 13.20 
Мэргэжлийн боловсрол ба Монгол орны 

хөгжил 

Ж. Оюунтуйл 
ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит 
эдийн засгийн их сургуулийн 

оюутан 

13.25 - 13.45 

Жишиг түншийн харилцаа: 
Барут хот болон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 
хотын түншийн харилцааны хүрээнд 

байгуулж буй мэргэжлийн боловсролын төв 

Петр Илк 
Барут хотын засаг дарга 

Карстэн Витке 
Төслийн ажилтан 

13.50 - 14.00 
Дээд боловсролын тогтолцоог 

сайжруулах нь 
Б.Сүндэръяа 

ХБНГУ Майнц хот, оюутан 

14.00 - 14.10 
Шинжлэх ухааны эрх чөлөө ба их, дээд 

сургуулийн бие даасан байдал 

Д.Үүрцайх 
ХБНГУ Боннын их сургуулийн 

докторант 

14.15 - 15.15 Кофе завсарлага / Үзүүлэн илтгэл 

15.15 - 15.30 Танилцах тойруу 

15.30 - 15.50 
Бодлого боловсруулах явц дахь мэдлэг 

солилцоог бэхжүүлэх нь 

Ц.Одончимэг 
IRIM судалгааны хүрээлэн 
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15.55 - 16.15 
Монгол хүний “Шинэ Үе”-ийн 

боловсрол -  хилийн чанадаас малчны 
хотонд 

Л.Лхагвасүрэн 
Дорнод аймаг, Монгол улс 

Зүүн Хойд Азийн Байгаль Орчин, 
Хөдөө Аж Ахуйн Судалгааны Төв 

16.20 - 17.20 Нээлттэй хэлэлцүүлэг 

17.20 - 17.30 
 

Европын улс орнууд дахь Монгол 
сургуулиудын багш нарын сургалт, 
семинарын дүгнэлт, мэдээлэл 

ХЧМЗ, БСШУСЯ 

17.30 - 18.00 
 

Чуулганы хаалт 
2019 оны чуулганыг зохион байгуулах 

багт эрхийг шилжүүлэх ёслол 
Зураг авалт 

Д.Цэрэнбат 
Цахим Өртөө Холбооны тэргүүн 

 

 
19.00 - 23.00 

 

Чуулганы хүлээн авалт 
Чөлөөт уулзалт 

 
XIV чуулганы илтгэлүүд “үндсэн илтгэл“ болон “үзүүлэн илтгэл” гэсэн хоёр хувилбар явагдана.  
  

Үзүүлэн илтгэл (Poster presentation) Илтгэгчид 

Цахимжиж буй эрин үеийн дээд боловсролын гүйцэтгэх 
үүрэг: Монгол залуу хүнийг дэмжих нь 

Б.Урангоо 
Корвинус Их Сургуулийн 
Докторант 

“Ausbildung” буюу мэргэжлийн боловсролын сургалтын 
талаар 

Д.Норовсүрэн & Д.Түвдэнжав 
ХБНГУ, Халле хот, оюутан 

Европын архитектур, хот төлөвлөлтийн боловсрол – 
Шилжилтийн систем 

Б.Солонго 
Будапештын технологи, эдийн 
засгийн их сургуулийн оюутан 

 
 

ИЛТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙЛАЛ 

Монгол Улсын боловсролын шинэчлэл, сургалтын хөтөлбөрийн  
өөрчлөлт, чиг хандлага 

А. Энхтогтох (Боловсролын Хүрээлэн, БХСС-ын эрхлэгч, ЭША) 
Г. Халиун (Боловсролын Хүрээлэн, ЭША) 

21 дүгээр зуунд дэлхийн улс орнуудын боловсролын тогтолцоо нь даяарчлагдсан зах зээл, 
мэдлэгт суурилсан эдийн засаг зэрэг шинэ нийгэмд зохицон амьдрах хувь хүний эрэлтийг 
нийгмийн хэрэгцээтэй уялдуулан хөгжүүлэхийн тулд өөрчлөгдөн  шинэчлэгдэж байна. 
Боловсролын тогтолцооны нэг үндсэн бүрдэл хэсэг бол сургалтын хөтөлбөр юм. Аливаа улсын 
ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөр нь өөрийн соёл, үнэт зүйл, хөгжлийн чиг хандлага 
болон боловсролын шинэчлэлийг даган хувьсан өөрчлөгдөж иржээ.  
Монгол улсын боловсролын салбарт бодлогын болон бүтэц зохион байгуулалтын томоохон 

өөрчлөлт 1990-ээд оноос эрчимжиж, 2005 онд 10 жилийн тогтолцооноос 11 жилийн тогтолцоонд, 
2008 онд 11 жилийн тогтолцооноос 12 жилийн тогтолцоонд шилжсэн. Энэхүү боловсролын 
шинэчлэлийг даган сургалтын хөтөлбөр хэд хэдэн удаа өөрчлөгджээ. Манай улсад сургалтын 
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хөтөлбөрийг “сургуулийн хөтөлбөр (1925 оноос)”, “хичээлийн программ (1931 оноос), “агуулгын 
стандарт (1998 оноос)”, “боловсролын стандарт (2004 оноос)”, “агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ 
(2006-оноос)”, "сургалтын хөтөлбөр (2008 оноос)”, “сургалтын цөм хөтөлбөр (2014 оноос)” гэх 
зэргээр нэрлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж ирсэн байна.  
Энэхүү илтгэлд боловсролын шинэчлэл, сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг 1990-2002,  

2002-2012, 2012 оноос өнөөг хүртэлх гэж үечлэн авч үзэж, сургалтын хөтөлбөрийн онцлог, 
тулгарч буй асуудлыг тодорхойлж, цаашдын чиг хандлага, тогтвортой хэрэгжих саналыг 
дэвшүүлсэн болно.  

1990-ээд оны эхээр шавь төвтэй сургалтын онол арга зүйг судлах, сургалтад нэвтрүүлэх ажил 
эрчимжсэн нь сургалтын технологийн шинэчлэлийн эхлэл болсон. 1998 онд бага, дунд 
боловсролын агуулгын стандарт батлагдсан. Уг стандартад суралцагчийн эзэмших мэдлэг, 
чадварын наад захын түвшинд тавигдах шаардлагыг тогтоож, цаашид суралцах, хөгжих тэгш 
боломж нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтыг тусгажээ.  

2002 онд “Бага, дунд боловсролын киррикюлим болон стандартыг шинэчлэн хөгжүүлэх” үзэл 
баримтлалд тулгуурлан, 2004 онд СӨБ, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний 4 стандарт, 
боловсролын чиглэлийн 16 стандартыг тус тус батлуулсан. Бага, дунд боловсролын стандарт нь 
цогц чадамжид суурилсан, тухайн боловсролын хэрэгцээ, агуулга, үнэлгээ, арга зүйн хөгжлийн 
үндсийг авч үзсэнээрээ өмнөх агуулгын стандартаас ялгаатай бөгөөд стандартад суурилсан 
нээлттэй сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлжээ. Түүнээс хойш 
боловсролын стандартад суурилсан агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ, сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Гэвч стандартын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн кодчилол, арга зүйн 
хөгжил, үнэлгээ, цогц чадамжийн хэсэг ойлгомжгүй томьёологдсон, хүний нөөц болон 
байгууллагын чадавхыг бүрдүүлээгүй, стандартыг хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын 
гүнзгийрэл нь энгийн түвшинд төвлөрсөн, сурлагын амжилтын үнэлгээний тогтолцоо бүрдээгүй 
нь стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болж чадаагүй байна. 

2012 оноос ерөнхий боловсролын сургалтад хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлого, бага, дунд 
боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл баримтлалд үндэслэн сургалтын цөм хөтөлбөрийг 
боловсруулан хэрэгжүүлсэн билээ. 
Монгол улсад хэрэгжсэн дээрх сургалтын хөтөлбөрүүдэд хийсэн SWOT шинжилгээний үр 

дүнгээс харахад олон улсын чиг хандлага, үндэсний үнэт зүйл, суралцагчийн суралцах нөхцөл 
байдалд тулгуурласан давуу талтай ч, богино хугацааны өөрчлөлт нь сургалтын хөтөлбөрийн 
уялдаа холбоо алдагдаж, үр дүнг дараагийн шинэчлэл, өөрчлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх үндэсний 
болон сургуулийн түвшний тогтолцоо бүрдэхгүй байхад нөлөөлж байна.  
Иймд сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, сайжруулах цогц 

үйл ажиллагааг тогтвортой хэрэгжүүлдэг улс орны туршлагад үндэслэн өөрийн улсын онцлогт 
тохирсон “Сургалтын хөтөлбөрийн менежментийн цикл”-ийг хөтөлбөр судлалын практикт 
нэвтрүүлж, нотолгоонд суурилсан тогтвортой бодлого, төлөвлөлтийг бүрдүүлэх нь сургалтын 
чанар, суралцагчийн сурлагын амжилтад эерэгээр нөлөөлнө гэж үзэж байна. 
Түлхүүр үгс: боловсролын шинэчлэл, сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт, сургалтын хөтөлбөрийн 
менежментийн цикл  
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Блокчейн1 ба нээлттэй  боловсрол 

Р.Гүнбадрах 
(Франц улс, Тулуз хот, Roldan –Export Import, ахлах мэргэжилтэн) 

XXI зууны дэлхийн хөгжлийг нэг шат ахиулж буй шинэ технологи бол блокчейн буюу хэлхээт 
хайрцагны технологи юм. Тус тоон систем дээр тулгуурласан боловсролын салбарын ирээдүйн 
чиг хандлага, боломжуудын талаар мэдээлэл хүргэх нь тус илтгэлийн гол зорилго болно. 

Блокчейн гэж юу вэ? 
2015 оны 10-р сард Америкийн долоо хоног тутмын “The Ecomomis2” 
сэтгүүлд (Зураг: https://medium.com) “Биткойний технологи хэрхэн 
дэлхийг өөрчлөх вэ?” нэртэй өгүүлэл нийтлэгдэж блокчейн нь анх 
интернэт гарч ирсэнтэй ижил дэлхийн хөгжлийн хувьсалд өөрчлөлт 
авчрах талаар дурдсан байдаг. Биткойний солилцоо нь блокчейн 
технологи дээр суурилан гарч ирсэн ба тухайн үед 1 биткойн 0.001 
америк доллартой тэнцэж байсан бол өнөөдөр 18000 америк 
долларын  үнэлгээтэй3 байна. Зөвхөн эндээс блокчейн дээр суурилсан 
төслийн өсөлт, хөгжлийг харж болох чухал үзүүлэлт юм. 
 
Блокчейн технологийн гол зорилго, чиглэл нь хадгалах, 

мэдээллийн дамжуулах. Эдгээр нь нээлттэй, хамгаалагдсан, дундын болон гурав дахь ч этгээдээр 
дамжихгүй гэсэн нөхцөлтэй4. 

 
Зураг: Эх сурвалж https://medium.com 

Блокчейн текнологи боловсролын системд хэрхэн  нөлөөлөх вэ? 
Боловсрол, мэдлэг хэмээх ухагдахуун хүн төрөлхтний хөгжлийн тулгуур сэдэв. Аливаа улс орны 
чухалчлан анхаардаг салбарын нэг яахын аргагүй боловсролын систем. 
Дэлхийн тэргүүлэгч улс орнууд блокчейн технологийн ирээдүйг хэдийнээ урьдчилан харж тус 
технологи дээр суурилсан боловсролын системийг шинэчлэх, урьдчилсан  авах арга хэмжээ, 
бэлтгэлийн ажлыг эрчимтэй эхэлж байна. Блокчейн технологи дээр суурилан хөгжиж буй 
боловсролын төслүүдийн заримаас дурдвал: 

KnowledgeWorks5 төсөл нь хүүхэд бүрд хүрсэн сургалтын хөтөлбөр бий болгож, зөвхөн нэг 
системийн арга барилыг дагах бус, хамтрах, өөрөө бие даан ажиллах тал дээр тулгуурласан, 
ирээдүй нийгэмдээ баялаг бүтээх бие хүн болон бүрдэх иргэнийг бий болгохоор зорин ажиллаж 
байна. Энэ нь өнөөгийн сургууль, боловсролын системд сургууль төвтэй сургалт бус, хүүхэд, 
суралцагч нь өөрөө мэдлэгийн гол төв болж хөгжих явдал хэмээн төслийн баг илэрхийлж байна. 

Bitproof6 буюу баримт бичгийн баталгаа төсөл. Тус төслийн зорилго нь албан байгууллагын 
баримт болон их дээд сургуулийн дипломыг тоон системд бүртгэн баримтжуулах. Ингэснээр 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Blockchain буюу хэлхээт хайрцагны технологи 
2 https://www.economist.com/news/leaders/21677198-technology-behind-bitcoin-could-transform-how-economy- works-trust-
machine 
3 https://coinmarketcap.com 2018 оны 01-р сарын 08-ны өдөр 
4 Нөхцөл, тус текнологийн  нийгэмд хамрах хүрээллийн талаар үндсэн илтгэлд доторхой тусгагдсан болно 

5 http://www.knowledgeworks.org 
6 http://dev.bitproof.io 
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хуурамч албан баримт, их дээд сургуулийн хуурамч дипломыг үгүй болгоно. Франц улсад 
цөөнгүй их сургуулиуд энэхүү системд шилжээд байна. Тэдний нэг нь ESILY7 их сургууль юм. 
Сургууль төгссөн оюутан ажил олгогчид материал,  дипломынхуулба 8ыг илгээхэд ажил олгогч 
https://live.blockcypher.com сайтаас давхар шалгах систем болно. 
Дэлхийн хамгийн олон суралцагчидтай  MOOC9 цахим сургалт мөн blockchain технологи уруу 

шилжиж байна. 2015 онд эхэлсэн live edu10 цахим видео сургалтын төсөл. Тус төсөл нь Youtube 
сувгийн боловсрол, сургалтын салбар дээр дагнан хөгжиж буй бөгөөд 2018 онд 700 сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 2019 онд 1000 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн Хятад, Португали зэрэг 
улс орнуудад үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилготой ажиллаж байна.  
Энэ бол зөвхөн эхлэл. Эхлэл гээд хараад сууж болохгүй, учир нь маш хурдацтай хөгжиж 

байна. Монгол улс ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага, боловсролын системд алсын харж, 
хуучинтай зууралдан бус, шинэ өөрчлөлтөд уялдан  нийцэж  дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн 
алхах торгон үе бидний өмнө үүсээд байна. Бид үүнд хоцрох ёсгүй. 
Түлхүүр үгс: blockchain, блокчейн, шинэтехнологи, боловсрол, боловсролын систем, нээлттэй 
боловсрол 
 
 

Цахим эрин дэх боловсролын чиг хандлага ба Швед туршлага 

Ц. Нандинбаатар 
(Швед улсад компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр докторант) 

Цахим эрин хэмээгдэх сүүлийн үеийн технологийн хурдацтай хөгжил нь боловсролын салбарт ч 
өөрийн нөлөөг тодруунаар харуулж эхлээд байна. Xүн төрөлхтөний хамгийн отгон шинжлэх 
ухааны салбар болох компьютерийн шинжлэх ухаан нь түүний талбар болох цахим эринд хүчээ 
авч, өмнөх зуун төдийгүй, арваад жилийн өмнө л гэхэд мэдээллийн технологийн салбарт тусгай 
мэргэжлийн хүмүүсийг л бэлтгэx нь энгийн үзэгдэл байсан нь, одоо хэдийнээ бага ангийн 
боловсролын хөтөлбөрт ч нэвтэрч эхлээд байгаагаас анзаарагдана. Ялангуяа автоматжуулалтын 
хамтаар ойрын 1-2 жилийн дотор бүхий л салбарт эрчимтэй хүчээ авсан хиймэл оюун нь 
боловсролын салбарыг ч бүрнээр өөрчилнө гэсэн том хүлээлтүүдийг үүсгэж байгаа нь 
ажиглагдаж байна. Бусад мэргэжлүүдтэй харьцуулахад багш сурган хүмүүжүүлэгчийн ажлын 
байрын автоматжуулалт буюу роботоор орлуулах магадлал харьцангуйгаар бага хэмээн харагдаж 
байгаа ч, технологийн хөгжлийн хамтаар заах арга барил, сургалтын агуулгуудад томоохон 
өөрчлөлт орох нь тодорхой юм. Дараах ерөнхий бодит байдлыг ажиглаж болохоор байна. 
Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн боловсрол нь нялхасыг хэрхэн бойжуулахад анхаарах бол, бага 
ангийн боловсролд хэдийнээ мэдээллийн технологийн анхан шатны ойлголтууд нь математикийн 
суурь ухагдахууны хамтаар олгогдож эхэлнэ. Дунд, ахлах ангиудад хэрхэн бие хүн байх, өөрийн 
нийгэм дэx байр сууриа эзлэх, шинэ мэдлэг олох болон сурах арга барилд суралцахыг заах бол, их 
дээд, ахисан түвшний боловсролоор роботын хийж чадахгүй ажлуудыг хэрхэн хийх арга барил 
болоод шинэ ажлын байруудыг гаргах талаархи судалгаанд анхаарахаар харагдаж байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор их дээд сургуульд л гэхэд, нэг томоохон сэдвийн чиглэлээрхи хичээлийг олон 
цагаар судалдаг арга барилыг халж, микро-кредитийн хичээлүүд буюу цомхон цагаар, 
шаардлагатай боловсрол, мэдлэгийг олж авдаг болох талаар хөгжлийн чиг хандлага өөрчлөгдөж 
байна. Энэ нь хэдийнээ үр дүнтэй болохыг Стив Жобсын түүхээс ажиглагддаг билээ. Мөн 
багшийн зүгээс чиглэсэн нэг чигт сурган хүмүүжүүлэх арга барил хэдийнээ байраа алдаж, багш 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 https://www.esilv.fr 
8 http://diploma.report сайт дээр дипломын 1 хувь хуулбар байрлана. 
9 https://www.fun-mooc.fr 
10 https://tokensale.liveedu.tv 
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сурагчийн хоорондох хос чиглэлийн харилцаа байр сууриа олж авч байна. Энэ мэтээр өндөр 
хөгжилтэй орнуудад боловсролын чиг хандлага хэдийнээ өөрчлөгдөж эхлээд байна. 
Энэхүү илтгэл нь Шведийн Вант Улсын дээд боловсрол, судалгаа шинжилгээний эргэн 

тойронд дээрхи асуудлууд хэрхэн өрнөж байгаа талаар танилцуулах болно. Швед нь хойд 
европын төв болон оршиж, автоматжуулалтыг өндөр түвшинд хөгжүүлсэн улс юм. Үүний жишээ 
нь нэг хүнд ноогдох үйлдвэрийн роботын тоогоор дэлхийд тэргүүлэгч байж, автомат машин, 
роботын судалгаа, хэрэглээнд эрчимтэй анхаарч буй улс юм. Автоматжуулалтын хажуугаар, 
сэргээгдэх эрчим хүч, хог хаягдлын дахин ашиглалтыг энгийн иргэний хэрэглээний түвшинд 
хүргэж чадсанаар онцлог. Үүний жишээ нь хөрш зэргэлдээ Норвеги улсын хогийг импортлон 
энергийн эx үүсвэр болгон ашигладагаар ч дэлхий нийтэд танигдсан. Технологи, инженерчлэл, 
шинжлэх ухаан ч байдал болоод шинийг сэтгэх чадвараар тэргүүлэгч энэ улсын дээд 
боловсролын талаархи ойлголт нь Монгол улсын боловсролын салбар төдийгүй бусад салбарт ч 
үнэтэй хувь нэмэр оруулах нь тодорхой юм. 
 
 

Мэргэжлийн боловсрол ба Монгол орны хөгжил 

Ж.Оюунтуйл 
(ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит эдийн засгийн их сургуулийн оюутан) 

Хүн төрөлхтөн олж авсан мэдлэгээ хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах үйл явцаас боловсрол ба 
түүнийг олгох арга зүй буюу сурган хүмүүжүүлэх ухаан хөгжжээ. Эртний Грект хүүхдийн 
хүмүүжилд ихээхэн анхаарал тавьдаг байсан бөгөөд Афин дахь хүмүүжлийн гол зорилго нь гоо 
сайхныг ёс суртахууны сайн үйлтэй хослуулсан Афины чөлөөт нийгмийн хүнийг төлөвшүүлэхэд 
чиглэгдэж байжээ. Энэ нь улам хөгжсөөр боловсролын арга ухааны суурийг тавьснаас гадна 
Эртний Рим дэх сургалт, хүмүүжлийн тогтолцоонд анх боловсролыг бага, дунд, дээд хэмээн 
ангилжээ. 
Улмаар нийгэм хувьсах хөгжлийн хуулиар асар хурдтай өөрчлөгдөж Германы социологич 

Ф.Тённисийн тодорхойлсноор хүн төрөлхтөн “Гемайншафт” буюу ан агнуурын, хөдөөний 
нийгмээс “Гезельшарф” буюу хотын аж үйлдвэржсэн нийгэмд шилжиж хүний оюуны бүтээл, улс 
орны боловсролын салбарын төвшин хамгийн чухалд тооцогдох хөгжил болсоор байна. Тэгвэл 
Монголчууд Европт ном хэвлэхээс 200 жилийн өмнө номыг барлан хэвлэж байсан төдийгүй 
Хубилай хаан 1271 онд анхны дээд сургууль, 1275 онд анхны шинжлэх ухааны академийн 
шинжтэй институцийг үүсгэсэн гэх мэт Монголчууд Өрнө Дорнын мэдлэг соёлын солилцоог 
түгээх эрин үеийг эхлүүлж байсныг “Pax Mongolica” нотлох биз ээ. 
Гэвч өнөөдрийн дэвшилтэт нийгэмд Монгол улс орчин үеийн аж үйлдвэржсэн улсуудаас 

суралцах хэрэгцээ тулгарч байна. 1913 онд МУ-ын Ерөнхий сайд Намнансүрэн, Гадаад яамны 
сайд Ханддорж вангийн санаачлагчаар Хаант Орос улсад арван гурван хүүхэд суралцуулахаар 
илгээж байсан. Энэ нь орчин үеийн мэдлэг боловсролд суралцах эхний оролдлого байлаа. Эдгээр 
хүүхдүүдийн  дунд хожим МУ-ын тусгаар тогтнолыг батлагаажуулсан төрийн нэрт зүтгэлтэн 
Х.Чойбалсан байсан юм. Харин удаах оролдлого нь 1926 онд Герман, Франц руу гучин таван 
хүүхэд суралцуулахаар явуулж байсан нь мөн адил Монголын нийгмийн шинэчлэлийн эзэд 
болсон. 
Эдгээр нь тухайн цаг үед боловсон хүчнээ бэлтгэхэд ихээхэн нөлөөлж байсан ч нөгөө талаас 

хэт онолжсон академик сургалтын сөрөг үр нөлөөг бий болгосон. Гэхдээ өнөөдрийн  төр засгийн 
бодлого боловсролын салбартаа алхам алхамаар өөрчлөгт хийж ерөнхий боловсролын хүрээнд 
“Цөм хөтөлбөр”, “Зөв Монгол хүүхэд” гэх мэт шинэчлэлүүдийг хийж буй нь ирээдүйн хөгжилд 
нөлөөлнө гэдэгт итгэлтэй байна. Түүнчлэн аливаа улс орон өнөөдөр сурагчид, оюутан залуустаа 
ямар боловсрол, хэрхэн эзэмшүүлж байгаагаас нь ирээдүйн арав, хорин жилийн хөгжлийн төвшин 
харагдана гэдгийг ямагт санах нь зүйтэй. 
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Тэгвэл МУ-н Боловсролын салбарт ирээдүйн боловсон хүчин, Монголын залуу үеийн 
төлөөлөл оюутан миний нүдээр ямар шинэчлэл хэрэгтэй байна вэ? 
Өнөөгийн залуус бидний хүсэл бол улс эх орондоо хэрэгцээтэй мэргэжлийг эзэмших, 

эрсдэлгүй ирээдүй, тогтвортой ажлын байраар хангуулах билээ. Гэтэл бид энэ бүхнийг хангахын 
тулд  хуульч, эдийн засагч гэх мэт ерөнхий чиглэлүүдээр их дээд сургуульд боловсрол 
эзэмшихээс өөр аргагүйд хүрээд байна. Жишээлбэл, МУИС-д жил бүр ойролцоогоор 5000 гаруй 
эдийн засагчид  болон бусад их дээд сургуулиудад төдий хэмжээний эрх зүйчид бэлтгэгдэж 
байна. Эдийн засгийн онол, арга зүйг мэддэг олон мянган боловсон хүчинтэй хирнээ түүнийгээ 
хэрэгжүүлэх материаллаг бааз, техникийн мэргэжилтэн, ажиллах хүчгүй Монгол улсын ирээдүй 
харагдаж байна. Ийнхүү дэлхий дээрх эдийн засгийн зүгээс авч үздэг цаг хугацааны нөөц, хүний 
нөөц, материаллаг нөөц, санхүүгийн нөөц гэсэн дөрвөн нөөцөө бид хий дэмий үрсээр байх уу? 
Аль эсвэл орчин үетэйгээ нийцсэн, нийгмийн бусад салбаруудтайгаа уялдаа холбоотойгоор 
“мэргэжлийн боловсролын шинэчлэл”-ийг эхлүүлэх хэрэгтэй юу? 

 
 

Nachhaltige kommunale Partnerschaft 
Murun in der Mongolei und Baruth/Mark in Deutschland 

Peter Ilk (Bürgermeister Baruth/Mark) 
Karsten Wittke (Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik Baruth/Mark) 

Baruth/Mark, im ländlichen Raum Brandenburgs gelegen, circa 60 km südlich von der Metropole Berlin 
entfernt, ist eine Flächenkommune mit 12 Ortsteilen und einer Einwohnerdichte von 18 Ewh. pro 
Quadratkilometer, also dünn besiedelt. Baruth hat 4.500 Ewh, eine eigene Verwaltung, gute Infrastruktur 
und ein großes Industriegebiet, in dem vorwiegend Holz und Wasser verarbeitet wird. Murun, die 
Partnerkommune in der Nordmongolei, hat circa 48.000 Ew. Murun ist zugleich Sitz der 
Aimagverwaltung. Die Partnerschaft entstand 2011 aus einer eher zufälligen, aber menschlich sehr 
verbindenden Begegnung zwischen dem ehemaligen Bürgermeister aus Murun und Peter Ilk heraus. 
Diese Freundschaft wurde und wird durch gegenseitige Besuche lebendig gehalten und es hat sich ein 
Gefühl ergeben, wo die Partnerschaft auch durch einen Beitrag auf kommunaler Ebene im Alltag 
Verbesserungen bewirken kann. So hat Baruth im Lauf der letzten Jahre ein Feuerwehrfahrzeug, drei 
Sanitätsfahrzeuge und mehrere Wasserfilter der Stadt Murun zur Verfügung gestellt. 

Auf eine offizielle und durch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit geförderte Ebene 
hat sich die kommunale Partnerschaft durch zwei Projekte hin entwickelt – in 2015/2016 mit „Unser 
Wasser“ und in 2017/2018 mit „Unser Haus“. Das Förderprogramm wird durch Engagement Global und 
die SKEW begleitet und unterstützt Kommunen darin, Projekte im Kontext der 17 Nachhaltigkeitsziele  
auf der Basis kommunaler Zusammenarbeit umzusetzen.  

2015/16: In dem Projekt „Unser Wasser“ wurden in einem Jahr Workshops, Schulungen und eine 
Fachkonferenz durchgeführt, die sich im Bereich Weiterbildung in der Praxis mit verschiedenen 
Aspekten von Wasser/Abwasser im alltäglichen Gebrauch beschäftigt haben. Zielgruppen waren 
Zivilgesellschaft und Schüler, die Mitarbeiter der Wasserbetriebe in Murun und lokale Akteure, wie z.B. 
Betreiber von Jurtencamps. Dies waren die ersten Schritte im Bereich der SDG 6, weitere Aktionen und 
Maßnahmen werden folgen.  

2017/18: Das Thema hochwertige Bildung als Ziel 4 wird vom Baubeginn an in dem Projekt „Unser 
Haus“ umgesetzt. Der Bau eines Schulungszentrum und Bildungszentrums aus nachhaltigen und 
nachwachsenden Rohstoffen ist schon als Baustelle eine Lernort, in dem Wissenstransfer über die 
Baumaterialien und Bautechnik vermittelt wird. Die örtliche Berufsschule sowie Bauleute werden aktiv 
mit einbezogen. Längerfristig wird das Schulungszentrum als komplementäres Weiterbildungsangebot 
zu Handwerk, Tourismus, Land und Forstwirtschaft sowie kulturellem Austausch aufgebaut werden. 
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Lebenslanges Lernen und hochwertige Bildung werden gerade in ländlichen Regionen zu wichtigen 
nachhaltigen Standortfaktoren. 

Weitere Perspektiven. Schon jetzt startet im Juni 2018 ein Schüleraustausch zwischen Murun und 
Baruth. Fünf Schüler aus Murun werden für 14 Tage Ende Juni am Unterricht in der freien Oberschule 
teilnehmen, die 17 SDG.s sind auch Thema einer Projektwoche in der Schule. Die Muruner Schüler 
sprechen Deutsch, die Sprachkenntnisse sollen vertieft und Interesse an Deutschland als Ausbildungs- 
und Partnerland geweckt werden. 

Ebenso wird ab Herbst diesen Jahres ein landwirtschaftlicher Betrieb in Baruth einen Auszubildenden 
aus der Mongolei aufnehmen. Die Bewerber für die Lehrstelle sprechen Deutsch und kommen aus der 
Region Murun und Aimag Khuvsgul. Auch wird noch der Austausch in verschiedensten Betrieben 
intensiviert.  

In dem Workshop zu den 17 SDGs in Murun wurde  mit dem Thema Müll als Unterthema von SDG 
12 ein weiteres dringliches Thema angesprochen, welches sowohl infrastrukturell angebunden werden 
muss als auch wieder ein Bildungsthema ist. 

In der nachhaltigen kommunalen Partnerschaft sehen die Vertreter beider Kommunen und auch des 
Aimag Khuvsgul die Aufgabe, über die Vermittlung hochwertiger Bildung das Fundament für die 
zukünftige Entwicklung der Region zu legen. Dabei ist ddie Projektförderung durch das Ministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit eine wichtige Voraussetzung für die ersten Impulse und Aktivitäten, die 
jedoch langfristig auf mehrere Standbeine in der Mongolei und Deutschland verteilt werden muss. 

 
 

Дээд боловсролын тогтолцоог сайжруулах нь 

Б.Сүндэръяа 
(ХБНГУ, Майнц хот, оюутан) 

Аливаа улс орны хөдөлгөгч гол нэгж нь иргэд байдаг. “Иргэн баян бол улс баян” гэх үгний тайлал 
ч үүнтэй холбоотой. Энэ утгаараа улс орны хөгжлийн гол хүчин зүйл бол иргэдийн боловсролын 
асуудал юм. Боловсролыг системийнх нь хувьд Сургуулийн өмнөх, Бага, Дунд, Мэргэжлийн, 
Дээд болон Насан туршийн боловсрол гэж ангилна.  
Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад дээд боловсрол олгох үйл ажиллагаа явуулж буй бүртгэлтэй 
95 байгууллага байх боловч 2017 оны тоон статистикаар нийт төгсөгчдийн 21,8 хувь нь л ажлын 
байраар хангагдаж, үлдсэн 78,2 хувь нь ажилгүй хоцорч байна. Өөрөөр хэлбэл чанаргүй олон 
байгууллага, чанаргүй сургалт, чанаргүй үр дүн харагдаж байгаа юм. Иргэдийн ихэнх хувь нь 
дээд боловсрол эзэмших гэж туйлширч, дээд боловсрол олгох зорилго бүхий байгууллагын 
дийлэнх хувь нь ашиг олох гэж улайран “ЧАНАР” гэх зүйлийг үл тоох болсон байна. Энэ 
утгаараа Монгол улсын иргэдийн дээд боловсролын асуудал яригдахгүй байхын аргагүй түвшинд 
хүрсэн байгааг харч болно. Дээд боловсрол нь зөвхөн өөртөө бус нийгэмд үйлчилдэг механизм 
учраас энэхүү салбарт түлхүү анхаарах нь зайлшгүй. 
Иймээс судлаач миний зүгээс дээд боловсролын системийг сайжруулахын тулд зайлшгүй 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон түүнтэй холбогдох дотоод болон гадаадын эрх зүйн 
зохицуулалтын онцлогийг судлахыг зорьлоо. Энэхүү судалгааг анализ, синтезийн аргаар явуулж, 
улмаар дээд боловсролын эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой үндэсний болон Финлянд улсын 
эрх зүйн баримт бичиг, статистик тоо баримтын судалгааг хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглалаа.  
Монгол улсын хувьд боловсролтой холбогдох харилцааг 2002 онд батлагдсан Боловсролын 

тухай хууль болон Дээд боловсролын тухай хуулиар зохицуулах бөгөөд уг хуулиудаар их дээд 
сургууль байгуулж болох тухай суурь зохицуулалтыг тусгасан боловч яг их, дээд сургуулийн 
зарчим болон дотоод асуудлыг зохицуулах нарийвчилсан зохицуулалт дутмаг байна. Энэ утгаараа 
холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох буюу их, дээд сургууль байгуулах, 
бүртгэхтэй холбогдох зохицуулалтыг сэргээн сайжруулах, шаардлагыг нэмэгдүүлсэн заалт 
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оруулах, их сургуулиудын тухай хуультай болох гэх мэт эрх зүйн түвшинд шинэчлэлт хийх 
шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.  
Улс орон бүр өөр өөрсдийн гэсэн боловсролын тогтолцоотой байх бөгөөд харилцан адилгүй 

юм. Гэвч аливаа улс орны боловсролын тогтолцооны гол үндэс нь тухай улсын боловсролтой 
холбогдох харилцааг зохицуулж буй хууль, эрх зүйн орчин юм. Дэлхийд боловсролын 
тогтолцоогоороо дээгүүрт жагсдаг Финлянд улсын хувьд харьцангуй цөөн хүн амтай боловч үйл 
ажиллагаагаа тогтмол идэвхитэй явуулдаг 14 улсын сургууль /+1/ байх бөгөөд энэхүү 
сургуулиудын харилцааг зохицуулах “Их сургуулийн тухай хууль”-тай байна. Уг хууль нь 2009 
онд батлагдсан бөгөөд дээд боловсролын түвшинд эерэг шинэчлэлийг авчирсан. Энэ утгаараа 
чанартай цөөн тооны сургууль бий болгох тогтолцоог эрх зүйн харилцаанд салбар хууль батлан 
гаргаж зохицуулсан юм. Мөн үүний үр дүнд сургуулийн чанар сайжирахаас гадна сургуулийн 
зүгээс маш олон үйл ажиллагаануудыг явуулдаг бөгөөд энэ нь насан туршийн боловсрол олгож 
буй нэг хэлбэр юм. 
 
 

Шинжлэх ухааны эрх чөлөө ба их, дээд сургуулийн бие даасан байдал 

Д.Үүрцайх 
(ХБНГУ-ын Бонн хотын Их Сургуулийн докторант) 

Улсын хөгжил, хүн ардын аз жаргалын эх үндэс нь эрх чөлөөнд, ялангуяа оюун санааны эрх 
чөлөөнд оршдог. Оюун санааны эрх чөлөө нь улс төр, улс төрчөөс хамааралгүй тохиолдолд л 
түмэнд тустай, хөгжилд нэмэртэй шинэ санаа, шинэлэг бүтээл гарах нь ойлгомжтой. 
Эдүгээ цагийн ардчилсан, хөгжингүй орнуудад шинжлэх ухааны эрх чөлөө, дээд сургуулийн бие 
даасан байдал нь чөлөөт ардчилсан төр, нийгмийн тогтолцооны нэн чухал үнэт зүйлд тооцогддог. 
ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Урлаг, шинжлэх ухаан, судалгаа, 
сургалт чөлөөтэй байна. Сургалтын эрх чөлөө нь Үндсэн хуульд үнэнч байхаас чөлөөлөхгүй.” 
хэмээн заасан байдаг. 
Монгол Улсад эдгээр ойлголтууд хэрхэн ойлгогдож, ямар түвшинд хүрээд байгаа, монголчууд 

бид чөлөөт ардчилсан нийгэмд амьдарч байгаа гэх боловч чухамдаа оюун санаагаа чөлөөлж 
чадсан уу, дэлхийн улсуудын сайн туршлага, тэдгээрийг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх боломж бидэнд 
байна уу гэсэн асуултууд урган гардаг. Энэхүү илтгэлээр зохиогч эдгээр асуултад харьцуулсан 
эрх зүйн судалгаанд үндэслэн хариулт өгөхийг зорих болно. 
 
 

Strengthening knowledge transfer from academic community to policy-making: Why do 
we need more local policy entrepreneurs, especially from academic communities? 

Ц.Одончимэг 
IRIM судалгааны хүрээлэн 

In last few decades, there have been increasing numbers of problems and challenges in the education 
system in Mongolia, in each level, from access to quality. However, we also need to give serious 
consideration into the knowledge transfer from academic community to policy-making process, which is 
one of the best ways to solve not only the growing, structural problems in the education system but also 
other pressing issues in society.  

In so-called “developing countries”, there have been direct or indirect influences from external actors 
such as international funds and banks in many policy areas. “Despite good intentions, external partners 
can have a deleterious effect if they go about the process in the wrong way”. (Cheema & Maguire, 2001)  

In my master’s thesis, I studied the air pollution policy-making at the local level in Ulaanbaatar, by 
examining external and internal drivers pushing the policies. Influence of the multi-level actors and 
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factors are analyzed by the theoretical concept called “policy window”. The country where the “policy 
window” concept developed, the case of US federal policy-making, president, and his political 
appointees as well as congress members are highly important based on their institutional and legal 
resources. On the other hand, outside of the government, interest groups are most important, but for 
alternatives, academics, researchers and consultant affect more.  (W.Kingdon, 2011)  

On the other hand, in Mongolian context like many other developing nations, international 
development banks and agencies play a somewhat important role as a policy entrepreneur, specifically 
on alternative specification. Even government actors have institutional and organizational resources, in 
Mongolian case, lack of technical expertise and low capacity of them have been constraining their 
influence in policy stream. It can be seen that first comprehensive assessment on air pollution in 
Ulaanbaatar along with estimation on emission inventory, future analysis of abatement options, (World 
Bank, 2011) and also strategic review of the main measure, which is clean stove  (World Bank, 2015) 
have been done by World Bank as requested by the government of Mongolia. 
Do we really out of potential and qualified experts and researchers, who can do the assessment and 
review of given policy areas in local level? Numbers say no, we do have growing potential with 
increasing numbers of students in overseas, according to the numbers from “World Mongolians” (2016) 
government program, we do have 40, 000 students in foreign countries by 2015, even though our H 
competency ranking 11   is in 120th out of 239 based on the longitudinal data from 1996-2016. 
(www.scimagojr.com, 2018).  

To conclude briefly, we need to strengthen knowledge transfer from our scientific community to the 
policy-making processes as well as to empower government actors, by learning from best practices from 
others as well as utilizing our own resources.  
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Монгол хүний “Шинэ Үе”- ийн боловсрол  
Хилийн чанадаас малчны хотонд 

Л.Лхагвасүрэн 
(Дорнод аймаг, Зүүн Хойд Азийн Байгаль Орчин, Хөдөө Аж Ахуйн Судалгааны Төв) 

 
Монголчууд бид сүүлийн 27 жил шинэ ардчилсан нийгмийн тогтолцоонд шилжсэнээр өөрийн 
хэл, хил хоёрыг даван алхан гарснаар ертөнцийн хөгжлийн хүрээг олж мэдсэн болно. Бидний 
цөөхөн Монголчууд социализмын үед олгогдсон суурь боловсрол дээр тулгуурлан эхлүүлсэн 
шинэ цаг үеийн боловсролыг олохоор шамдан зүтгэсэн билээ. 
Эхний дээд боловсрол, мастерын зэрэг эзэмшүүлэх хөдөлгөөн АНУ-ын Денвер хот руу 
Монголчууд бид олноороо ирсэн анхны хувилбар байлаа. Түүнээс хойш 20 жил өнгөрч, энэ 
хугацаанд 90-өөд оны дундаас хойш хилийн дээс гаталж боловсрол олсон хүний тоо олон мянгаар 
тоологдох болж мөн энэ хүмүүсийн гурав дахь үе нь одоо явж эхлэх гэж байна.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 H index is the one of the indicators of The SCImago Journal & Country Rank, which is a publicly available portal that 
classifies “academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of 
indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility”.  
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Миний тавих илтгэл бол угтаа бидний туулж ирсэн амьдралын он цаг тооллын бичиглэл, дээрхи 
өгүүлсэн 27 жилийн хураангүй байхаас гадна бидний гадаадад оршин суугаа нутаг нэгт Монгол 
иргэдийн хүүхдийн боловсрол, тэдгээрийн Монгол хүн байх үндэс угсаа, төрөл садан, өвөг 
дээдсийн аугаа түүх хэрхэн тэдгээрийн эцэг, эх, ах дүү нарт нөлөөлдөг мөн нутагтаа буцан ирсэн 
бас ирэхийг бодон суугаа монголчуудад үр хүүхдээ эх нутагтаа яаж дасан зохицож болох аргыг 
санал болгоход оршино. 
Бид Америкт 13 жил амьдарч ирээд Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд малчин болж бидний 5 
жилийн амьдралд тулгуурласан ажиглалт судалгааг ШУ-ны илтгэл болгохын тулд олон улс болон 
дотоодын “Нүүдэлчин Ахуй” (Nomad) хөдөөгийн боловсролын бүтээлүүдэд тулгуурлан байж 
хийсэн болно. Бид сумандаа байгуулахаар зорьж буй Багийн бага сургууль, ШУ-ны зүгээс 
Монгол болон гадаад дэлхийд нүүдэлчдийн боловсролын түүх, өнөөгийн байдлын тухай 
ойлголтуудыг уг илтгэлдээ шингээхийг машид хичээсэн болно. Гадаадад Монголчууд биднийг 
“Нүүдэлчин” гэх бөгөөд бидний дархлаа болж буй энэ ойлголт соёл, ахуй, нийгэм, боловсролын 
шатанд хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар бас дурьдахыг хичээсэн. 
Манайх жирийн нэгэн Монгол өрх, манай аав Шинжлэх Ухааны гавьят, физикч хүн, эхнэр бид 2 
байгаль орчин, анагаахын улс, том хүү АНУ-д сургуулиа дүүргээд Монголд ирж ажлаад одоо 
буцаад АНУ-д гэр бүлээрээ зэрэг хамгаалахаар явсан, бага хүү энэ жил дээд сургуулиа дүүргэж 
байна. Манай хүүхдүүд дэлхийн шилдэг дээд сургууль болох, Williams, Yale, Princeton төгссөн, 
мөн цаашид сурч байгаа бөгөөд энэ хугацаанд гадна олон жил болж буй Монголчууд бидэнд үр 
хүүхдээ яаж Монголын “Үнэртэй ” болгох талаар өөрийн туршлага дээр суурилсан гаргалгааг 
танилцуулах юм. Эцэг эх бид тухайн нийгэмдээ таарсан өрхийн бодлого баримталж, өөрсдийн 
гэсэн Монгол ахуй соёлоо гэртээ бий болгож явдаг боловч үр хүүхдүүд өрхийн орчноос гадна 
тухайн нийгэмтэйгээ илүү уялдан хөгжсөн байдаг. 
Уг илтгэлдээ бид улс үндэстний дархлаа болсон “Нүүдэлчин” ахуй соёл, шинэ нийгмийн 
тогтолцоог яаж зөв залах тал дээр бага ангийн боловсролын үүрэг ямар байх талаар ярихыг 
зорьсон юм. Хүний хамгийн үнэтэй зүйл эх орон, газар нутаг, төрөлх хэл байдаг. Тэгвэл энэ 
бүгдийг хаана ч байсан зөвхөн Монгол ХҮН авч явах бөгөөд ар араасаа дуусашгүй түрэн 
нөхөгдөх залуу, боловсролтой Монгол хүн үүнийг Монголын уудам нутгийнхаа хаана ч, хилийн 
чандад ч нэг голч нэгдмэл ухаанаар авч яваасай гэж бодном. Бидний хүсэл бага ангийн 
боловсролоор нэг нь нийтийн, нийт нь нэгийнхээ төлөө гэсэн үзлийг (философи) маш энгийн 
аргаар зааж хэвшүүлэх бодлогыг Монгол орны зах хязгаар, эзгүй хээр амьдарч буй малчны 
хотонд, гадаадад буй Монгол хүүхдийн зүрхэнд хүргэх зорилго өвөртлөн байгаад оршино. 
Бид амьдарч буй газраа хөдөө аж ахуй, байгаль орчны судалгаа хийдэг бөгөөд Монгол судлалын 
төв болон номын сан байгуулахаар ажиллаж эхлээд байна. Мөн гадаадад байгаа Монгол 
хүүхдүүдийг солилцооны шугамаар“ Хил Хязгааргүй Монгол Хүүхэд” соёл, боловсролын 
хөтөлбөрийг өөрийн төв дээр хэрэгжүүлэх ажил явагдаж байна. 
 
 

The age of digital  disruption & the role of higher  education 
“Empowering Mongolia’s Youth” 

Urangoo Bulgamaa 
(*PhD candidate, Corvinus University of Budapest, Hungary urangoo.corvinus@gmail.com) 

We are now living in the age of digital disruption. Internet of things (IoT) is changing the rule of the 
game in the political, economic and social spheres. Although the IoT brings better solutions against the 
existing global problems, it greatly challenges mankind and their lives regardless their physical and 
geographical existence. Thereby, the low skilled or less educated people are the most vulnerable in this 
change. 
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As a part of the global community and the process of globalization, Mongolia would not be going to 
be left behind during the 4th industrial revolution. It will change the Mongolia’s socio-economic patterns 
as how it affects the ongoing global changes. Therefore, the question needs to be answered by the policy 
makers is how Mongolia should overcome the digital disruption? It is not only the  matter  of  disruption,  
but  also  the  matter  of  defining  the  competitive strategy to compete the world. 

The competition would be harsh when we look at the regional geographic pattern as Mongolia 
competes against Japan, South Korea, Taiwan, China and even the North Korea where the science and 
technological R&D activities are advanced. However, the digitalization may unlock Mongolia’s potential 
as allowing borderless opportunities in terms of knowledge transfer, economic cooperation, international 
trade and investment, remote employment and so on. I would emphasize here the importance of spillover 
effect in the economy which potentially allowed by digitalization. Therefore, when we approach the 
adaptive strategy, it is certainly important to consider the role of higher education. Since high-tech would 
replace most of the human participation in the labor market, the new skills set should be developed. It is 
not only the matter of youth education, but also the matter of adults’ education and development to meet 
the needs ever changing. 

Although   we   have   countless   challenges   to   meet  these  requirements, remember that the 
opportunities are still available. What makes Mongolia adaptive and competitive is that the youth share 
of the population (34.9%, as of 2016), nature of their intellectual quality, digitalization, and the world 
class education. Therefore, Mongolia’s agile strategy to overcome digitalization is to educate each 
Mongolian with the mission to create not only high-tech professionals but also the experts who can 
connects the dots in the era of digitalization. 

It is equally important to consider the developing soft skills rather than the technical skills when we 
educate our people, as human being will generally compete against the machine. Therefore, we should 
not apart our tradition and culture from this development stage. These are the suggested Mongolia’s agile 
strategy to compete in the world during the 4th industrial revolution. 

ONGOING PROJECT: The Young Mongolia  Initiative 
The Young Mongolia Initiative (YMI) is a social start-up, dedicated to integrating   and   empower   
young   Mongolians   through   education.   We implement our mission in Mongolia and in Hungary with 
the aim to educate youth to be aware of the most pressing global challenges and help them to become 
more tolerant, reliable, and proactive global citizens. Thereby, we contribute for the development of 
Mongolia. 
 
 

Европын архитектур, хот төлөвлөлтийн боловсрол – Шилжилтийн систем 

Б.Солонго 
(Будапештын технологи, эдийн засгийн их сургуулийн оюутан) 

Архитектурын боловсрол нь өнө эртээс эхлэлтэй боловсролын салбаруудын нэг бөгөөд хүн 
төрөлхтөн үүссэн цагаас эхлэн өнөөг хүртэл хамтдаа хөгжиж ирсэн шинжлэх ухаан, урлагын цогц 
боловсрол юм. Үүний тод жишээ нь Эртний Грекын архитекторууд туршлагатай мастер 
архитекторуудын заавраар хичээллэж байсан бол Ромын Эзэнт гүрний үед төрөлжсөн 
архитектурын сургуулиудыг байгуулж байжээ. Эдгээр цаг үеэс эхлэн олон зууны түүхтэй 
Европын архитектур, хот төлөвлөлт нь тэдгээрийн суурьшлийн онцлогоос гадна архитектур, хот 
төлөвлөлтийн боловсролын хүчтэй бодлого, сургалтын системыг улам бүр нарийвчлан судалгаа 
шинжилгээн дээр тулгуурлан, шинэ эриний технологийн хөгжилтэй уялдуулан 
шинэчлэгдсээр байна. 
Архитектурын боловсролыг илүү ойроос харвал хэд хэдэн анхаарал хандуулах асуудлууд 

байдаг. Тухайлбал: 
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− Хэрхэн архитектур болон архитектурын боловсрол нь орон зай ба цаг хугацааны өөрчлөлт 
түүнчлэн газар нутгийн хомсдол, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн зэргийн даван туулах; 
архитекторуудын нийгэм болон мэргэжлийн талбарт хүчтэй өрсөлдөх чадваруудыг 
эзэмшүүлэх; Архитектурын шинжлэх ухааны үндэс юу болох; хэрхэн архитектурын 
сургуулиуд насан туршийн мэдлэгийг технологийн эрин үед оюутнуудад өгөх вэ гэх 
мэтчилэн олон асуудлууд тулгараад байгаа. 

Европын архитектурын боловсролын бодлого хэрэгжүүлэгч нөлөө бүхий байгууллага бол 1975 
оноос эхлэн архитектур хот төлөвлөлтийн боловсролын чанарыг нэмэгдүүлэх зорилготой 
байгуулагдсан төрийн бус “Архитектурын Боловсролын  Европын  Холбоо” юм. Өнөөдрийн 
байдлаар энэ байгууллагад нийт дэлхийн 140 орны  олон улсын архитектурын сургуулиуд, 5000 
багш ажилчид болон 120000 оюутнууд гишүүнээр бүртгэгдэн хамтран ажиллаж байгаа юм. 
Ялангуяа архитектурын зах зээл дэлхийд хүчтэй нөлөөлж буй өнөө цагт Европын Холбоо 

болон Архитектурын Боловсролын Европын  Холбоо (European Association for Architectural 
Education-EAAE)  нь архитектурын боловсролын шинэчлэл болон шилжилтийг дараах байдлаар 
хурдацтай шийдвэрлэж байна. Үүнд: 

1. Олон улсын хэмжээний хүчтэй бодлого 
2. Bologna Principles - г даган ажиллах (3+2+3 –н бүтэц) 
3. Судалгааны чиглэл 
4. Харилцан хамаарал (Архитектурын боловсрол+Нийгмийн шинжлэх ухаан) 
5. Суралцах хугацаа, акедемик боловсрол болон мэргэжлийн сургалтууд 
6. Боловсролын Чиг хандлагын улам нарийвчлах 

• Жинхэнэ мэргэжилтэн 
• Судалгааны нарийвчилсан чиглэл 
• Тусгайлан бэлтгэгдсэн мэргэжилтэнүүд 
• Архитектурын талбарыг өргөтгөх 
• Архитекторуудын сахилга бат  

зэрэг ажлуудыг боловсролынхоо системд оруулан ажиллаж эхлээд байна.  
Эдгээрээс харахад олон зууны түүхтэй, дэлхийн топ архитектурын их сургуулиудын тал нь 

байдаг Европ тив архитектурын боловсролдоо хэдийнээ шинэчлэлийг хийгээд холбогдох 
бодлогуудыг хэрэгжүүлээд эхэлжээ. 
Үүнээс улбаалан илтгэлийнхээ гол санааг ирээдүйн Монгол улсын архитектурын боловсролын 

систем нь дэлхийн архитектурын боловсролын системтэй уялдаатайгаар тэдгээрийн хэрэгжүүлээд 
буй бодлогуудаас санаа авч өөрийн улсын онцлогт тохирсон бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэн 
Европын архитектур, хот төлөвлөлтийн боловсрол - Шилжилтийн системыг илтгэлээрээ 
танилцуулж байна. 
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ДАГАЛДАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй холбоо, ТББ-уудын бүсийн уулзалт 
(2018 оны 4 дүгээр сарын 26 ны өдөр, 18 -21 Цаг, ХБНГУ Берлин хот дахь ЭСЯ-ны байр 

Hausvogteipl. 14, 10117 Berlin 
 

2011 оноос хойш тус чуулганы оролцогч нараас Европт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, 
холбоодын төлөөлөгч нар чуулганы үеэр уулзалт хийж, үйл ажиллагааг нэгтгэх, Европын 
Монголчуудын нийтлэг эрх ашгийг хангах, Монгол-Европын хоорондын соёл, бизнесийн 
харилцааг өргөжүүлэн бэхжүүлэхэд Европын орнуудын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран 
ажиллах бололцооны талаар хэлэлцэж ирсэн уламжлал ёсоор ТББ төлөөлөл тухайн орныхоо ТББ-
уудын хамтын ажиллагааны одоогийн байдал, шинээр гарч буй хөгжил, үр дүнгийн талаар 
хэлэлцэнэ.  Энэ удаагийн бүсийн уулзалтад Европын холбооны улсуудаас төдийгүй Монгол, Ази, 
Америкийн ТББ–уудын төлөөлөл оролцохоор мэдэгдээд байна. Тус уулзалт нь  2018 оны 9 сард 
болох Хилийн чанад дахь Монголчуудын ТББ-уудын 3 дахь Чуулганы томоохон бэлтгэл суурь 
тавигдах ач холбогдолтой юм.  
Байгууллага, холбоогоо төлөөлөн оролцох хүмүүс ХЧМЗ-ийн тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэд 
nnomun@mongoliansabroad.org цахим хаягаар холбогдоно уу. 

• Нээлт: Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн Тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ. 
• Гадаад Харилцааны Яамны Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын захирал 

Х.Мандахцэцэг 
o ГХЯ-наас хилийн чанад дахь иргэд, ТББ-уудад чиглэн хэрэгжүүлж буй бодлого  

• Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн Тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ  
o Хилийн Чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар 

мэдээлэл  
o Ерөнхий Аудиторын дэргэдэх Иргэний танхимын талаарх танилцуулга 

• Mon Crtf ХХК-ий Ерөнхий захирал Г.Билгүүн 
o Тус компаниас Хилийн чанад дахь Монголчуудтай хамтран ажиллах 

боломжууд 
• Ц.Сайнбаяр, Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгч 

o Монголын шатрын холбооноос Хилийн чанадад суугаа иргэд, холбоодод чиглэн 
явуулж буй бодлого, боломжууд 

• ТББ-уудын асуулт хариулт чөлөөт ярилцлага, санал хүсэлт. 
Засгийн газраас батласан хөтөлбөрүүд, төлөвлөгөө, Хилийн чанад дахь ТББ-уудын 2-р 
чуулганы мөрөөр хэрэгжүүлж байгаа ажлын төлөвлөгөө болон “Дэлхийн Монголчууд”, 
“Монгол улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр” – үүдийн хэрэгжилтэд байгууллагуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллага болон хилийн чанадад байгаа иргэд, эх орондоо 
байгаа иргэдийн хооронд харилцах нэгдмэл ойлголт, байр суурийг бүрэлдүүлэх чухал ач 
холбогдолтой уулзалт болно гэдэгт итгэлтэй байна. 
 

ТББ-ын төлөөлөл та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна 
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Монголын Шатрын Холбооны нэрэмжит залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээн 

2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр 

ХБНГУ Берлин хот дахь ЭСЯ-ны байр 10-15 Цаг 
Hausvogteipl. 14, 10117 Berlin 

 
Монголын шатрын холбооноос Хилийн чанадад суугаа иргэд, холбоодод чиглэн явуулж буй 
бодлого, боломжуудын талаар мэдээлэл хийж, тус тэмцээнд түрүүлсэн тамирчдаас Унгар улсад 
болох шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулах хүүхдүүдийг сонгож авахад энэхүү 
нээлттэй тэмцээний  зорилго оршино. 
 

 
 
Тэмцээний журам: Дэлхийн шатрын холбооны дүрмийн дагуу “Щвейцарь систем”-ээр 
явагдана. Өргийн тоо, цагийн хяналтыг оролцогчдын тооноос хамаарч тэмцээний өмнө шүүгч 
нар тогтооно 

МШХ-ны Европ тив дэх төлөөлөгчийн газар 
МШХ-ны Берлин дэх төлөөлөгчийн газар 
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ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН  
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  

БАГШ НАРТ  ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ   
(2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр, ХБНГУ Берлин хот, 09-17 Цаг) 

                                                                              
Сургалтын сэдэв:  “ Гадаад хэлтэй орчинд эх хэлийг заах онцлог,  туршлага”          
Сургалтын агуулга: 

• Монгол улсын Засгийн газраас хилийн чанад дахь хүүхдүүдийн монгол хэлний 
сургалтын талаар баримтлаж буй бодлого  

• Бага насны хүүхдэд заах арга зүй, сургалтын онцлог 
• Хилийн чанадад төрж, өсөж буй хүүхдүүдийн онцлогт тохирох монгол хэлний сургалт 
• Гадаад хэлтэй орчинд монгол хэлийг заах онцлог, өвөрмөц туршлага 
• Орчин цагийн монгол хэлний дүрмийн шинэ мэдээлэл, журам 
• Хэлний сургалтыг тоглоомын аргаар заах нь 

Сургалт семинарын дараа нийт оролцогч багш нарыг хамруулсан монгол сургууль, монгол 
хэлний сургалтад нийтлэг тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэх бөгөөд багш нарын туршлага 
солилцох чөлөөт ярилцлага явагдана. 

08:30  БҮРТГЭЛ 

09:00  НЭЭЛТ, ТАНИЛЦУУЛГА 

БСШУСЯ- ны төлөөлөгч 

ХЧМЗ-ийн тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ 

ХЧМЗ-ийн Боловсролын хорооны дарга Ө. Оюунтүлхүүр 

09:15   БСШУСЯ-НААС ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДҮҮДИЙН МОНГОЛ 
ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ХИЙГДЭЖ 
БУЙ АЖЛУУД 

             БСШУСЯ- ны төлөөлөгч 

09:45   “ОЙ ТОГТООЛТЫН АРГААР МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГИЙН БАЯЛГИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА” 

             Х.Хатанбаатар -   Монголын Оюун Ухааны Академийн захирал 

12:30   Завсарлага 

13:30   “МОНТЕССОРИ ЗААХ АРГА, ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ            

              ХЭРХЭН ЭХ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛД ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ? 

              Petra Stelzner - Монтессори заах аргын сургагч, Берлин дэх төвийн захирал 

15:00   “ЭХ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХДАА ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ӨВӨРМӨЦ, ҮР 
ДҮНТЭЙ, ШИНЭЛЭГ ЗААХ АРГА” 

Багш нарын туршлага солилцох арга хэмжээ 

17:00    ХААЛТ. ДҮГНЭЛТ 

19:00    Чуулганы хүлээн авалт, чөлөөт уулзалт 

Сургалт семинарын дараа 2018 оны 04 сарын 28–ны Бямба гаригт  ХБНГУ дахь монгол сургуулийн 
хүүхдүүдийн урлаг, соёл,  спортын  3-р наадмыг багш нар хамтаар үзэж сонирхоно. 

 
ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 

БОЛОВСРОЛЫН ХОРОО 
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ХБНГУ дахь Монгол сургуулийн хүүхдүүдийн урлаг, соёл спортын III наадам 
2018 оны 4 дүгээр сарын 28 – 29 ны өдөр 

FFZ Blossin Kolberger Straße 13, 15754 Heidesee 
 
 

ХБНГУ-ын Берлин хотын Mайдар холбооны дэргэдэх “МОНГОЛ” 
сургуулийн багш сурагчид, эцэг эхчүүд хамтран ХБНГУ дахь монгол 
сургуулиудын хүүхдийн урлаг, спортын “Бидний ирээдүй” III дугаар 
наадмыг зохион байгуулна. 

 
Хүүхдийн наадмын зорилго: 

● Хилийн чанадад амьдарч буй монгол хүүхдүүдэд монгол соёл урлаг, монгол үндэсний 
спортыг сурталчлан таниулахын зэрэгцээ эх хэлээ сурах урам зориг, хүсэл эрмэлзлэлийг нь 
бадраах 

● Монгол сургуулийн хүүхдүүд монгол хэл, ёс заншлаа хэрхэн сурч буйгаа багш, эцэг эхчүүд 
болон нийт үзэгчдэд харуулахын зэрэгцээ бусад найз нөхөддөө үлгэр дуурайлал үзүүлэх. 

● Хүүхдүүд өөр хоорондоо монголоор ярилцан танилцаж, монгол хэл сурах туршлага 
солилцох, монгол орчинд нэгэн өдрийг мартагдашгүй сайхан дурсамжтай өнгөрүүлэх  

Хөтөлбөр:  
Огноо  Цаг Явагдах үйл ажлууд  
2018.04.27 15 цагаас Зочид хүлээж авна  

17.00-19.00  Бүртгэл  
19.00-20.00  Оройн хоол  
20.00-22.00  Үндэсний спортын арга хэмжээ  

2018.04.28 07.30-09.00 Өглөөний цай  
10.00-12.00  Үндэсний спортын арга хэмжээ 
12.00-13.00  Өдрийн хоол  
13.30-16.00  Наадмын тоглолт  
16.00-17.00  Кофе, цай, тортны завсарлагаа  
17.00-19.30  Наадмын тоглолт  
20.00-23.00  Галын наадам, Грилл  

2018.04.29 07.30-09.0 Өглөөний цай  
09.30-11.00  Шагнал гардуулна  
11.00-12.00  Үдэлт  

Хүүхдийн наадам 4-р сарын 27-29 хүртэл Берлин хотоос 50 км зайд орших FFZ Blossin Kolberger Straße 
13, 15754 Heidesee гэдэг хүүхдийн зусланд болно. Арга хэмжээний талаар болон байрлах боломжийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Берлин хотын Монгол сургуулийн багш А.Алимаатай 
(maidar.berlin@yahoo.de, +49 174 321 4144 ) холбогдон тодруулна уу. 

Зохион байгуулагч Берлин хотын “МОНГОЛ” сургуулийн  
багш нар болон эцэг эхийн хамт олон 

 

	  
 



Für den Inhalt dieser Publikation ist allein der Herausgeber verantwortlich; die 
hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement 
Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung wieder.
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